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Raczak oznański twórca ex librisów «lemens 

autorem i ego Ex Librisu jest 2 

harcerskiego, 

trza mjr. Józefa Ratajczaka . 

wykonawcą kąlen 

  

tym razem - IN (ORIAM harcmi s- 

Tym znakiem graficznym - 1 Harcerska Drużyna Lot- 

nicza im. gen. Henryka Dąbrowskiego z Poznania upamięt- 

hitlerowców swego nia 90 rocznicę rozstrzelania przez 

założyciela oraz przypomina braci harcerskiej o 75 

tocznicy %wej działalności. 

Poznań, w marcu 1987r. 

hm PL Józef Derda 

Być pożytecznym 
OJCZYŹNIE 

adając dzieje ruchu harcers<iego w Wielkopolsce 

okaże się, że nierozłącznym elenentem - częścią 

B 
później 

Dąbrowskiego w Poznaniu. 

składową tegoż ruchu była drużyna skautowa, 

harcerska - imienia generała Jana Henryka 

Początki tej drużyny sięgają roku 1912. Hogate były 

metody aziałania drużyny, szczepu, wreszcie 

Drużyna podejmuje w roku 1928 

formy 1 

hufca. zacanie rozbudzenia 

zalnteresowania lotniczego wśród swoicn członków i 
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?ycie harcerskie sLrawsoŚci "topnie, wycieczki, bDiwak 

odczy Sszybowcowe,, kolonie 2uchowe, zawody i «ursy. 

4 wałce o Poiskę złożyła ona daninę krwi, tak w 

Poznaniu %ielkopolrkin., w utrwałaniu odzyskanej w 1718r 

nieoodłegłości, jak i w obronie Kraju Ojczystego we 

wrześniu 1938, oraz w nieustępliwej walce z okupantem 

hitlerowskim tracąc bardzo wartościowe jednostki 

W aruzynie tej wyrosła duża grupa cenionych inst- 

ruktorów harcerskich i lotniczych, szybowników, nodela- 

rzy. 

Siedmiu jej członków zostało odznaczonych Krzyżem 

Za Zasługi dla ZHP - w tym dwoje złotymi. 

Poznańska szóstka na przestrzeni ostatnich siedem- 

cziesięciu pięciu lat (1912-1987) klikakrotnie zmienia- 

ła swoją nazwę i barwy, ale patron - bohater pozostawał 

ten sam. Był on niejako klamrą  spinającą różne nazwy 

tej drużyny w jedną całość. Dewizą życiową która się 

ten patron w swym życiu kierował było: "Być pożytecznym 

Ojczyźnie i pracować nad ogrodzeniem Narodu". Hasło to 

stało się programem dziatania drużyny. Po okupacyjnej 

już w dniu 12 kwietnia 1945r. odbywa swą pierwszą nocy 

oticjalną zbiórkę. Pod koniec tego roku rozrasta się 

w Szczep aby we wrześniu 19456 stać się XII Kufcem Dru- 

żyn Lotniczych. 

Po wielu zmianach organizacyjnych w grudniu 1956r. 

tradycyjnej nazwy i barw (żótto- 

1952 

Lotniczych działającym przy szkołe podst. 

drużyna powraca do 

czarnych), by w roku stać się Szczepem Drużyn 

nr 77 w Poz- 

naniu. W roku 1987 obejmuje swym zasięgiem szkołę są- 

drużyna była znaczącą w Hufcu 

latach 1985-1986 

łokaty we współzawodnictwie w Hufcu, 

siednią nr 97. Szczep - 

im. Zwycięzców Grunwaldu. W ostatnich 

zajmowała czołowe 

a w roku 1987 sięgnęła po 2 miejsce na Zlocie Hufca w 

grupie Jej 

Piepiora uhonorowany został proporcem Komendanta Hufca. 

drużyn harcerskich. drużynowy hm. Paweł 

Ostatnio w m-cu kwietniu 1988r. otrzymała Nominację - 

została powołana do grona wyróżnionych drużyn, które 

uzyskały prawo udziału w Zlocie Harcerstwa Polskiego w 

roku 1988 na Polach Grunwaldu, jako jedna z czterech 

największego hufca Poznańskiego im. Zwycięsców Grumaldu 

i jedna z 28 z terenu Chorągwi Poznańskiej. 

te kilkadziesiąt 

wisk przewi jało się przez prawie całą historię drużyny. 

trudnych dla niej chwilach rekrutowali 

Przez lat wiele tych samych naz- 

Z tych rodzin w 

się jej drużynowi, szczepowi, prezesi | działacze Koła 

Przyjaciół. Nspomnę choćby kilka nazwisk: Józef Ratajczak 

- założyciel drużyny, Józef Krugiełka pierwszy drużyno- 

wy drużyny Lotniczej, Edmund Ławniczak działacz Koła 

Przyjaciół, Marian Twardowski - pierwszy pilot szybow- 

  

  

szerszego kręgu młodzieży, poprzez pionierskie aziała- cowy drużyny oraz rodziny - Bieńkowskich, Bednark<ów, 

nie w dziedzinie szybownictwa, spadochroniarstwa, spor- Gerdów, Jeranów, Nojciechowskich. Oni i inni wiele tej 

towego lotnictwa czy wreszcie modelarstwa. służołe harcerskiej oddali lat, a niektórzy z nich 

W drużynie tej prowadzono ożywioną cziałalność kul- złożyii dla ojczyzny śwe życie. M. in. byli to hm. mjr 

turalną, sportową, techniczną w zakresie ragiomechaniki Józet Ratajczak. H.Ó. Stanisław Michals«i, H.O. Anton 

- łączności. Udziałem jej czion«ów było zapoczątkowanie Nikiasiewicz, Ćwik "Benedykt ńachowiak, wyw. Bronisław 

sportu łuczniczego w ńielxoopolsce, Nie zapomiano o Kędziora, wyw. Leon Nowak wierni słowom nymu narcer- 

Strzelectwie. Poza tym wszystkim bogate i ożywione było skiego: szystko co nasze Polsce oddamy ... 

. 
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OD REDAKTORA 

bre jednostki harcerskie są już w gotowości do   

ia akcji letniej Sam problem organizacyjny odsu- 

ji plan właściwy sens i cel tego ogromnego przed- 
  

śródrocznej służby harcerskiej w 

  

  

  

    połecznę kadrę setek obozów frustruje - 

  

sformułowania - totalny brak koordynacji w, skali 

cji letniego wypoczynku. Koordynacji w zakresie 

ia wzajemnie wykluczających się przepisów i 

SPI S TI łEŚCI ł gląda e roczniki "HR"-a analizując opisy wielu spraw pod 

edakcję. "Serce roście" ( mówiąc językiem Ko- 

   

;tatując wiele problemów rozwiązanych lub będących 

  

0d Redakt 

Być pożytecznym 0j * 'tatnim SCa m reallzacji. 

HM PL Józef Ńerda kw te 1 nic nieg ruszyło w zakresie akcji letniej. Dalej 
m L JUEL ęć ic . .. .. . 3 t 

Na Zlot N D całorocznie używanych szkół (z pełnym wyżywieniem) nie kwą- 

y kolonijne,wysuwając absurdalne zastrzeżenia - 
HM PL Olgierd Fietkiewicz st 130 Lku JE ) 00:8R% SDSUEGSZDO. ZSZSZZZES2R 

obarcza społecznego organizatora kolonii. Gospo-     

    

Wątpliwości * ye 

MARI 5.4081 : da z sładze oświatowe chowają głowę w piasekl 

noóGz-gii 31ej pomimo funkcjonowania konkretnej ustawy zakłady pracy nie 

- GAWĘSĘEJ YZ irlopować społecznej kadry - proponując (oryginał w posiadaniu 

gz AKA E REA redakcji) przeniesienie się zainteresowanym do pracy etatowej w..... 

Bek Frank PI Dal ie >związano zasad finansowania - to wstyd by w naszym 

seżteg TŹwke ia wie dzielić dzieci na lepsze i gorsze w wyso- 

, jinia przez zakład pracy. Związki zawodowe zajęte in- 

2: Ę | howają w piasek! ż 

Ę Reż ; Ę o rozważenie możliwości wprowadze- 

Z 7 i pła o wypoczynku. Będzia to konieczne dzia 

z: ów ć ści społecznej. 

oraz tysiące ich rówieśników czekają 

18 letni wypoczynek. 

      m, ] = 
RAIL ZUJLI 
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oraz bliższy staje się termin Ziotu Żwiązku 

© Harcerstwa Polskieso na historycznych Polach 

Gurnwaldzkich. Setki arużyn odpowiedziały na 

"Wici Grunwaldzkie”, ponad tysiąc zaczęło zdobywać mia- 

no*Grunwaldzkich"”, pełną parą pracuje Sztab Zlotu. 

W lipcu, kolejny to już raz, tysiące harcerzy spotykają 

się pod Grunwa I dem. 

Oczywiście, lokalizacja Zlotu jest zrozumiała, ze 

względu na racje historyczne. Tym bardziej, że icee 

grunwaldzkie żywe są w harcerstwie od samego zarania, 

  

  

  

  NASZ RUCH $   

zarazem może wyzwalać dunę z dokonań naszych przodków, 

umacniać poczucie ciągłości pokoleń, 

Myślę, że na łdeę grunwaldzką trzeba popatrzeć tak- 

że nieco inaczej, że te ściśle historyczne wątki - w 

sensie poznawania i komentowania historii - nie wystar- 

czają. Uwazam, że grunwaldzka idea może i powinna wyz- 

wałać myślenie o przyszłości, i to myślenie, prowokują- 

ce do czynul 

Spróbujmy dokonać pewnych, najbardziej ogólnych po- 

równań. Oto w początkach XV wlelu Polska stała w obli- 

Olgierd Fietkiewicz hm PL 

  

145 
310 Przypomni jmy, że to ze Zlotu Grunwaldzkiego w 1 

w Krakowie przejęliśmy nasze tradycyjne pozdrowienie 

roku 

«Czuwaj”. A nie tak dawno nasz Związek został odznaczo- 

ny Krzyżem Grunwaldu. 

Ale... Ale nie obchodzimy w tym roku żadnej okrąg- 

łej grunwaldzkiej rocznicy. Do roku 2010 jeszcze daleko 

Zaś potoczne skojarzenia biegną przede wszystkim do 

historii, w kierunku, spraw wojny i obrony, a także - 

konfliktów polsko-niemieckich. W dobie rosnącego zaufa- 

nia między narodami, w «limacie KBWE I rozbrojenia 

takie odczytywanie idei grunwaldzkiej nuklearnego - 

przez młodzież nie byłoby chyba szczególnie korzystne. 

Idea grunwaldzka kojarzy się przede wszystkim Z 

kształtowaniem świadomości historycznej młodzieży, z 

wykorzystywaniem grunwaldzkiej tradycji dla sychowania 

patriotycznego. Mówi się, słusznie i prawdziwie, Dy 

zwalczać pokutujące mity, odkrywać i pokazywać prawdę. 

Takie postępowanie pozwala na rozumienie przeszłości, a 

   
czu różnorodnych zagrożeń i szans. Ale szczególne zna- 

czenie miało wtedy, że Polsce, jej przyszłości - śmier- 

telnie zagroził rozprzestrzeniający się na północy Za- 

kon Krzyżącki. 

Wiadomo,że różnych używano argumentacji 

przeciw Polsce: Jan Falkenberg dowodził, że Polacy | 

Litwini są faktycznie poganami, co wówczas dla wielu 

oznaczało, że nawracanie, zabór ziem - jest słuszne i 

sprawiedliwe. Z poszkwilami Falkenberga po l emi zował 

Paweł Włodkowic. Konflikt racji i idei nie mógł prze- 

słonić oczywistość, że już wtedy powstawały pierwsze 

plany rozbioru Polski. Otóż ówczesne społeczeństwo i 

państwo po!skie potrafiło to podstawowe zagrożenie 

dostrzec, potratiło się solidnie i rzetelnie przygoto” 

wać, by zwyciężyć. Na skalę ówczesnych warunków i moż- 

liwości - wykorzystać wszystkie szanse. A przecież nie- 

wielu wtedy tyło ludzi światłych, świadomych tego, na 

-9 się waszą. Przeprawiając się przez Nisłą w Czerwińsku 

Mąibork, nie wiedział i nabieraiąc kurs marszu na 
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jeszcze Jagiełło, że zdąża pod Grunwatd właśnie. Szedł” 

na wojnę, by zwyciężyć, by osiągnąć cele wojny; okaza” 

ło się potem, że stawka była znacznie wyższa. 

Ale nie chodzi mi o to, by poprzestać na tych kon- 

statacjach; zresztą każdy czytelnik historycznych 

książek np. Stefana M. Kuczyńskiego: Wielka wojna z 

Zakonem Krzyżackim 1409-1411, czy: Bitwa pod Grunwal- 

-dem wie doskonale o okolicznościach tej wojny. Zachęcam 

raczej do refleksji nad współczesnością. Bo przecież i 

dziś Polska stou w obliczu różnorodnych szans o zagro” 

żeń. Dziś nie szukamy niebezpieczeństwa w sensie Iden- 

tyflkowania dogoś, kto by czyhał na nasze zlemie. 

Ży jemy w bezpiecznych granicach, od pónad 40 lat w 

Europie panuje Pokój. A jednak I dziś, na progu XXlw. 

Polska stoi przed zupełnie innymi, ale konkreinymia.zą- 

grożeniami. By nazwać niektóre po imieniu: zadłużenie, 

pogarszający się stan środowi ska naturalnego, nadmier- 

na emigracja młodzieży, inercji społeczna, brud. Inne 

są dziś fronty walki, przeciwnicy zna jdują się w In- 

nych jakby wymiarach, przy tym niektóre zagrożenia 

dotyczą nie tylko Polski, lecz mają charakter globalny 

choćby broń atomowa, niszczenie środowiska naturalnego 

A więc, czy umięmy dziś dostrzec równie dokładnie” i 

wyraziście, jakie są te współczesne najważniejsze za- 

grożenia, by przygotować się do walki, czy potraf Ilmy 

zwyciężyć? Bo nie chodzi o jakiekolwiek kolejne Wes- 

terplatte, łecz właśnie o przygotowanie nowego Grun= 

wałdu. By wygrać, by wyruszyć na wojnę ze złem, mu- 

| 

simy rozpoznać i zlokalizować wroga. 

Nie pora dziś na zloty o charakterze pikników lub 

demonstracji wczorajszych sukcesów, czy siły. Ale tak- 

że nie chodzi o wiecowanie nad sprawami świata na 

Grunwaldzkich Połach. Ani o huczne uczczenie rocznicy 

zwycięstwa. Ziot stać się może, powinien - w pierwszym 

rzędzie przeglądem inicjatyw harcerstwa w dzielć służ” 

by Polsce i jej przyszłości. Niech pokaże, jak w róż- 

nych harcerskich środowiskach już rozpoznane główne 

zagrożenia dla Polski, co już w związku z tym zaczę”. 

  

liśmy robić i jak to nam wychodzi. Niech harcęrskię 

środowi ską zademonstrują, co robią - ci, którzy zajęli 

się aktywnie ochroną środowiska naturalnego, entuzjaś* 

ci książki walczący z wtórnym analfabetyzmem cywili= 

zacji obrazkowej, plonierzy higieny na co dzień, młodzi 

konserwatorzy zabytków, zapaleni informatycy. Ale I ci 

wszyscy, którzy potrafili harcerską służbę uczynić tak 

ciekawą | barwną, że nie ma tam mowy o ucieczce w na” 

łogi, narkomanię, czy na obczyznę. Niech ZIÓŁ pozwol 

zetknąć się zespołom aktywnym, zaradnym, walczącym, 

gorącym - niech stanie się szansą propagowania pięk- 

nych. łdeęl, harcerskiego sposobu na życie w różnych 

odmianach I wariantach. Po Zlocie pęzyjdzie kolej na 

Zjazd na uogólnienie Inicjatyw, inakreślenie wizji pro 

gramu. | > « 

W niełatwej sytuacji Polski - niechże harcerze 

pokażą, że zgodnie z pochodzeniem swej staropolskie) 

nazwy - wyszii oto przed szeręg | już. walczą, Jąk 

Zawisza! 
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ledy bytem całkiem mały, na odpustach można 

było kupić taką tulejkę kartonową, z kolorowy- 

K: szkiełkami, w którą zerkało się przóz mały 

otworek. A w otworku owym ukazywały się za każdym po- 

ruszeniem różnokolorowe fiyury błyszczące. Ciekawe by- 

to fa; że figury się nie powtarzały i każdy zajlądając 

widział coś zupełnie innego. Taką tulejką jest ocze- 

jkiwana w harcerstwie odnowa. Każdy zerkający widzi in- 

me mozaikowe figury. Pomyślałem o tym czytając przy” 

padkowo, choć uważnie artykuł hm. Janusza Malawskiego 

|= HR 1/88. 

1 Co druh Malawski zobaczył w naszej przedz jazdowej 

tulejce? Ni miej, ni więcej tylko niedosyt władzy. 

Okazuje się, po tylu latach, że komendant z naczel- 

nikiem nie są władzą! O kurcze! Takie przeóczenie?! 

No to dać im tę władzę. A co? Ale tylko władzę, nigdy 

dyktaturę. Tacy to już oni nie są. (Dh. M.J. występuje 

tutaj tzn. w artykule 1/88 w imieniu komendantów hufca 

chorągwi i naczelnika -sic) : 

Fry tko Jakiej władzy J.M. chce, a jakiej dyktatury nie? 

ł dlaczego do tej listy komendantów nie dopisano np. 

 pzezepowego (też k-dant)? 

Bo to już inna rasa. Społeczny. A nad społecznymi 

l6 niestety już nikt nie ma władzy. Tacy są nieodpo- 

|wiedzialni.... Każesz im coś zrobić jak normalny prze- 

fożony, a oni dość, że nie zrobią, to jeszcze się ob- 

archiwum. 

  

  
  

  
  

rażą. Tak! Nieuświadomieni! Nie wledzą, czy nie chcą 

wiedzieć, że każda władza dana jest 60 usc444 25566] 

(wpisać właściwe określenie). To dla kogo ma być wła- 
dzą np.komendant chorągwi? Dla kilkunastu instruktorów 
ze złotymi szńurami i kilkudziesięciu etatowców w huf- 

cach? A dla nich i tak już jest z racji zależności 

pracodawca - pracownik. Mało? 

Zgadzam się z. druhem Analizatorem struktur, że 

komisje rewizyjna i lnstruktorska (pisane przez niego 

z Dużej Litery) "nie posiadają... atrybutów władzy”. 
A Rada Naczelna, chorągwi i hufca (niepotrzebne skreś- 

łić) posiada? Nie chciałbym druha, u którego podejrze- 

wam wysoką pozycję instruktorską pouczać (wystarcza ją- 

co zrobiła to Redakcja), że struktury muszą służyć 
drużynom, bo "z nich żyją” - Choćby! Nie rządzić nam 

a pomagać. Nie kierować, a koordynować. Nie władza, a 

spolegliwość - (T. Kotarbiński - "Medytacje o życiu 

godziwym” - Wiedza Powszechna 1986 - str, 59-63), 
Podsumowując. Władzą, druhu, możecie w takiej for- 

mie (administracyjnej) być jedynie dla pracowników in- 

stancji. O to chodzi? 

Rada hufca. - to też piękna zakała. A to nie mo- 

że się zebrać, a to nie ma nic do powiedzenia, a to na 

niczym jej nie zależy. To co? - Rozwiązać! 

Niech ten komendant wreszcie odpocznie - biedaczek. 

Sam sobie pode jmie decyzję, sam ją zrealizuje - lub 

hie, a pod koniec kadencji przeniesie się do pracy w 

kiosku "Ruchu". Przyjdzie następny, anuluje to co pod- 

jął poprzednik, podejmuje nowe, sam zrealizu e, lub 

nie, a pod koniec kadencji .... cdn. 

Może się "sia, ale chciałbym, żeby mi druh J. M. 

wytłumaczył jak w jego widzeniu zarządzania Związkiem 

widzi przygotowanie dzieci do świadomego uczestnictwa 

w. demokratycznym kierowaniu naszą Ojczyzną? Wielkie 

słowa. Ano wielkie, ale trzeba soble uświadomić z kim 

pracujemy | co od nas zależy. lo tyle a poza tym po- 

zostałe pomysły druha Malawskiego podobają mi się. 

Szkoda, że poza mną i Redakcją nikt z decydentów nie 

"weźmie lch poważnie 

Pełen wątpliwości 

pwd. Janlio $. z peryferii 

c.d.n. 
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Trudne dziecko 

Osoby: Dyrektor szkoły, Matka. 

MATKA: Dzień dobry panuł 

DYREKTOR: Dzień Dobry . Czym mogę pani służyć? 

MATKA: Chciałabym się widzieć z dyrektorem Szkoły Dla 

Dzieci Trudnych do Prowadzenia. 

DYREKTOR: Ja jestem dyrektorem. Słucham panią. 

MATKA: Orogi profesorze, chciałabym umieścić dziecko 

  
w waszej szkole. Jestem mamusią. Mój synek, 

Jacuś, został niestety usunięty ze szkoły pod- 

stawowej | mam z nim trochę kłopotów. Jóstem 

bardzo zmartwiona rozwojem tego dobrego I wraż” 

liwego dziecka, tym bardziej, że już przędtem. w 

w domu zauważył I śmy pewne oznaki nieposłu- 

szeństwa. 

DYREKTOR: Słucham. Jakie oznaki? ż 

MATKA: Pierwszym objawem była ciocia. Mówiłam mu: "Ją- 

cusju, jeśli Glocia leży związana przez ciebie 

linką, zakńneblowana i oblana naftą - to nię baw 

się w pobliżu cioci zapałkami, bo to ńia bsz= 

pieczne | możesz się oparzyć. Ale on, upąrciu-" 

szek, jak wpadnie na jakiś pomysł, to nie ma 

mowy, żeby z niego zrezygnował. Zaledwie zdo* 

łaliśmy uratować część dobytku. Albo potem 

mówię mu: "Nie baw się, Jacusiu, tym poplołkięm 

który został po cloci, bo się umorusasz I kos” 

łeczek nie wyrzucaj za okno; kosteczki s$ po- 

tezebne do. trumienki.... Gdzie tam! „...Nie 

- słucha. Taki psotnik. 

DYREKTOR: Proszę pani ... ale to potwornel 

MATKA: O nie, to jest bardzo subtelne dziecko! Pan 

profesor nie ma pojęcia, jak on pamięta, żęby 

na Zaduszki.kwiatki położyć na grobąch. : 

DYREKTOR: Jakich grobąch? 

MATKA: No, mamy teraz sporo grobów w rodzinie, Zarąz 

po cioci wujek przyniósł się na ten lepszy 

świat. Ale nie z rozpaczy. Któregoś dnia opo” 

wiadał właśnie Jacusiowi bajki o ptaszkach | 

sen go zmorzył. Wtedy dziecko przywięzało mu do 

nogi druci z kontaktu elektrycznego, a drugi 

do łysiny, co miało być zabawą w "Małego Elek- 

trotechnika ...* Bo Jacuś ma zalnteresowanij, 

panie profesorze! ... Dziecko zresztą wiedzieło, 

że będziemy się na niego gniewali. Chciało 

ukryć wujka na strychu, ale w całości wujek był 

za ciężki... dla  ośmloletniego dziecka. 

- | niech pan patrzy, profesorze, jaki pomysło- 

wyl kiedyś babcia znalazła ną strychu stare bu” 

ty I chciała je sprzedać handlarzowi, patrzy, a 

w butach sę jeszczę nogil ... 

DYREKTOR: Nagi? Czyje nogi? ż ś 

MATKA: No, Wujka, Właśnie mówię... 

DYREKTOR: Niech pani dalej nie mówi, to okropnel 

MATKA: Ja też tak uważam. Ba: gdzie on achował inne 

części? 
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Jak to? Więc państwo nie znaleźli? DYREKTOR: 

MATKA: Niestety... Tak to 

bec Jacu$sia... 

DYREKTOR: Jak to 

MATKA: Bo chciał się wtedy od razu zabawić z babcią w 

jakoś niezręcznie wyszło wo- 

niezręcznie? ... Nie rozumiem... 

*ciepło-zimno”" żeby znalażła resztę wujka, to 

ona, zamiast iść dziecku na rękę, okropnie go 

skrzyczała! No niech pan powie! To starsze poko- 

łenie nie ma za grosz zrozumienia dla dzieci. 

Nic dziwnego, że Jacuś się obraził, zaciął i 

słowa nie powiedział. 

DYREKTOR: A co na to pani mąż?! Ojciec tego... tego... 

JACUSIA! 

MATKA: Nic,on już wtedy był w Zakłaczie. Leczył się na 

nerwy. 

DYREKTOR: No, pewnie!... Ciągle pogrzeby w rodzinie...l 

MATKA: Nie, tylko 

miał przykrości w szkole. Dyrektor często wzywał 

to nie to... Przede wszystkim, mąż 

go na wywiadówki w sprawie Jacusia. 

DYREKTOR: Pewno ten gagatek spłatał coś swojemu nauczy” 

cielowi? 

MATKA: Spłatał? No tak, a raczej rozpłatał! Głowę.. 

znaczy... łopatką. | zupełnie niepotrzebnie 

zainterweniowała wtedy pani od przyrody, bo gdy- 

by nie to, też by żyła... Szkoda. 

LYREKTOR: Co? Więc dwoje nauczycieli... te... te... ten 

pani Jacuś!... 

4 TKA: Nie! Skąd -dwojel Troje!... Bo niestety pan od 

obrócić w żart, czy wszystko rfsunków zamiast 
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przemówić do dziecka cierpliwie - od razu stanął 

po stronie pani od przyrody... A Jacuś był aku- 

rat strasznie rozkapryszony.. włęc... Sam pan 

rozumie. No i zaraz na drugi dzień było wypro- 

wadzenie ciał pedagogicznych na cmentarz, a 

Jacuś, niech pan sobie wyobrazi, otrzymał dwójkę 

ze sprawowania! Moim zdaniem. dziecko zostało 

trochę za ostro potraktowane, bo został jeszcze 

polonista, pani od wychowania fizycznego i dy- 

rektor szkoły, który tego dnia chorował, i woź- 

ny... Przepraszam, a czy u was jest dużo sił 

pedagogicznych: 

DYREKTOR (przerażonył: Ko.., ko... ko... kompiet, Dwa- 

naście osób... 

MATKA: To dobrze. Zawsze jeden drugiego może zastąpić, 

żeby dzieci nie miały przerw w nauce. [o kiedy 

moje dziecko może się zgłosić do szkoły?... 

Bo, wie pan profesor, Jacuś się bardzo niecier- 

oliwi... 

DYREKTOR: Co? Takiego zbrodniarza miałbym przyjąć? 

Takiego bandytę?... 

MATKA: Proszę się liczyć ze słowami! Mój syn pochodzi z 

barczo dobrej todzinyl 

DYREKTOR: Wykluczone! Nie zniósłbym obecności takiego 

potwora! 

MATKA: Ładny 2 pana pedagog! Przecież to od razu widać, 

że pan nie lubi dzieci! Żegnam panał Jacuś nie 

daj Boże dostałby jeszcze przez pana jakichś 

komp lexsów! 
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udzie, na ogół czują się źle, kiedy Innym coś 

L wychodzi, a im wcale. Jest to zgodne z ułomną 

ludzką naturą. Ale reakcje na cudze powodzenie 

mogą być zróżnicowane: Jedni starają się piąć w górę, 

aby dorównać przodującym, a drudzy roblą co mogą żeby 

$1 archiwum 

ich ściągnąć w dół, do swojegc pozionu. Przypuszczam, 

że ta druga postawa zainspirowała twórców idei uni fi- 

kacji harcerstwa. Był to koniec łat sześćdziesiątych. 

Wówczas to postanowiono uporać się ze zbyt prężnym I 

samodzielnym ruchem zuc.iowym. Za jednym zamachem złik- 

widowano wydziąły zuchowe i namiestnictwa, kręgi In- 

struktorów Zuchowych, "Zuchowe Wieści” ł jitd 

Wszystko w imię pełnej integracji Związku, poprawy 

istniejącego stanu organizacyjnego oraz Ścisłej współ” 

pracy z oświatą. Cóż się okazało? Ruch zuchowy wytraci ł 

tempo rozwoju, instruktorzy zuchowi "wcieleni" do 

szjednoczonych* kręgów wcale ich nie ożywiłi, osłabła 

inicjatywa programowa. Co prawda ukazały się "Zuchy" 

M. Wardęckiego ale były one uogólnieniem doświadczeń 

dobrego okresu który rozpoczął się jeszcze jesienią 

1956 roku. Skutki unifikacji stały się tak widoczne, 

że postanowiono licząc od 1975 roku "odkręcać"to i owo 

Wróciły wydziały zuchowe | namiestnictwa, ale dopiero 

Vli Zjazd ZKP otworzył możliwości zrękonstruowania ru- 

chu zuchowego. 

Znów pojawiła się Centralna Szkoła Instruktorów 

Zuchowych, zaczęły wychodzić *Zuchowe Wieści”, podjęto 

próby tworzenia osobnych kręgów pracy Instruktorów 

zuchowych. Niestety, żadna z tych "rewindykacji* do 

dnia dzisiejszego nie osiągnęła pozłomu sprzed lat 

dwudziestu (moja bardzo osobista ocena). 

Kiedy go osiągną? Nie wiem. Zapewne potrzeba wiele lat 

| teraz, zanim ruch zuchowy zdążył wygrzębać się z 

jednego dołka, już mu się szykuje podobny, nowy . 

Jak wiadomo, w kwietniu 1988 postawione w stan 

    likwidacji Wydział howy Głównej Kwatery ZHP, Nile 

  

   temu pociągnięciu przyświeca (napewno 

tyle wzniosła nieprawdziwa). Spodziewam się że za 

przykładem Głównej Kwatery pójdą koasęndy chorągwi I 

hufców. Przestanie istnieć pion zuchowy. Już się.sty- 

szy głosy, że nie są potrzebne aż trzy szkoły iInstruk 

torów, wkrótcę zapewne     przeszkadzać będą jeszcze nie- 

  

liczne kręgi pracy. Historia się powtórzy. 

Ciekaw jęstem kogo nilepoko!ł wątły, ale błorący 

się do życia ruch zuchowy? Chyba tych, którzy powinni 

rozumieć, a nie rozumieją istoty tego ruchu, jego spe- 

cyfiki i potrzeby pewnej autonomii. 

Szkoda, że czołowi działacze ZHP mają awersję do 

historii swojego Związku, że nie chcą jej znać ł ny- 

ciągać wniosków. Piąty rok "smąży” się w MAW podręczr 

nik historii ruchu zuchowego autorstwa Leoną Dmytrow- 

skiego. Jak wieść nięsie schudł on (t.j. podręcznik, a 

nie autor) o 1/3 w wyniku działalności kolejnych re- 

dakcyjnych poprawiaczy. Jak tak dalej pójdzie za nas- 

tępne parę lat przybierze postać parostronicowej bro” 

szurki. Wówczas będą w stanie przeczytać go harcerscy 

decydenci. 

Ale czy będzie jeszcze istniał ruch zuchowy? 

druh franek 
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am 20 lat i zbyt dużo wspomnień. Dlatego naj- ważnym w mojej rodzinie, więc musiało być ważne także 
M lepiej czuję się w ciemnościach kiedy gasną dla mie. Od początku czułam, że ojcu nie dorównam. 

światła i nie muszę wstydzić się siebie i swo- Jego autorytet i osobowość przytłaczały minie. W prze- 
NE... E ciwieństwie do niego byłam życiową ofiarą. Widział, że 

Widzisz, nie potrafię Jeszcze o tym wszystkim spo- "przy najszczerszych chęciach nic mi się nie udaje i 

„kojnie mówić. Tkwi to we mię jak niezabliźniona rana. rozpiął nade niną "parasol ochronny". Pozornie byłam ta- 

Ostrzegam, że zacznę Ci się wypłakiwać w mankiet. Jeś.l modziełna, ale moje pomysły nigdy nie były aprobowane 

ludzie są dla mie choć trochę życzliwi,zawsze nie- przez drużynę. Uznawano je za nierealne, co doprowadza- 
uchronnie do tego dochodzi. ło mie do szewskiej pasji. W tym czasie reagowałam jak 

Jestem - jak widzisz - normalną dziewczyną. Osobą, butelka z nitrogliceryną. Byle drobiazg powodował wy- 
która nie jest kaleką, nie jest odrażajęca fizycznie i buch. Ale tatuś czuwał! Aibo pisał mi plan zbiórki, 
upośledzona psychicznie. Mam prawo do dwóch nerwic, albo - co było: jeszcze zabawniejsze - przychodził do 
jednego świństwa i czterech dużych klęsk w życiu. izby, siedział przez chwilę spokojnie, po czym włączał   
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Zwykła, przeciętna, żadna abstrakcja, a wręcz chodzący 

konkret ze swoimi wadami, załetami | załamaniami. 

E Urodziłam się w rodzinie instruktorskiej. Mój oj- 

ciec był harcmistrzem Polski ludowej, AUTORYTETEM dla 

wszystkich: kadry  instruktorskiej chorągwi, hufca, 

szczepu | ... dla mie. Bardzo mi imponował. Najpierw 

był dla mie autorytetem sugestywnym, później - inte- 

łektualnym. Uczył mie tak, jak rodzice uczą dzieci - 

po prostu go naśladowałam - najpierw bezkrytycznie, 

później z własnej woli i chęci. 

! Matka nie była instruktorką. Trudna dziś określić 

, na czym polegał jej udział w moim wychowaniu. Mówiąc 

najprościej - ojciec rządził moim sercem 1 duszą 

(jeżeli coś takiego istnieje) moim życiem wewnętrznym, 

la mama - moim życiem Zewnętrznym. Nie znaczy to wcale, 

'że jej nie kochałam. Był z niej taki fajny, mały domowy 

|krasnoludek z niebieskimi śŚlepkami, który pachnie 

|"miećkiem*, chlepkiem i spokojem. 

ł Harcerstwo nie było dla mie wyborem. Zawsze było 

lono obecne w naszym domu poprzez opowiadania, wspom- 

fniania, gawędy stare zdjęcia, książki... 'Nie wiem jak 

to się stało, że złapałam harcerskiego bakcyla... 

IPo prostu fruwał w powietrzu. To tak, jak w rodzinie 

muzyków - gra się, bo jest taka atmosfera, konieczność. 

INo i... postawa ojca. Nie pali, nie pije, Prawo Harcer-   'skle szanuje i, mimo wykszałcenia technicznego, jest 

|prawdz iwym wychowawcą-pedagogiem. Harcerstwo było czymś 
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się w program zbiórki, przejmując za mie inicjatywę. 

dy przychodził w mundurze, szczepowa mdlała z wrażenia 

jakby zobaczyła Boga i na wszelki wypadek usuwała się 

z mojego pola widzenia.Kiedy prowadzi łan zbiórki i kie- 

dy jechałam z nim na obóz wszyscy uśmiechali się do mie 

Byłam córką TATY, instruktorskiej legendy, posągu, 

bohatera... 

Nie chciałam być jego cieniem. Nie mogłam dłużej 

walczyć z legendą. Zbuntowałam się | w kolejne wakacje 

wyjechałam na obóz bez ojca. 

Generalna klapa. Nie sprawdzi am się na funkcji 

programowca. Nie wiem czy zabrakło mt wiedzy, dąświad- 

czenia, umiejętności, zgangażowania...? głębszego 

REPORTAŻE i 

wzroku musiało być tyle czułości, że przymknął zakło- 

potany powieki. Nie mógł inaczej odpowiedzieć, jak 

tylko mechaniecznie gładząc moje włosy. Leżałam w jego 

ramionach, czując dotyk brzucha, ud, dłoni. Leżałam w 

ramionach mężczyzny którego kochałam i wiedziałam, że 

tracę swoją wielką życiową szansę. W bolesnej ciemności 

wspomień brzmią ostro słowa ostatniej, naszej rozmowy: 

- Dlaczego robiłaś to z innymi? 

- Nie sądzisz chyba, że z miłości..: 

- Więc dlaczego? 

- Dratego! Chciałam zobaczyć jak to jest, z byle kim, 

żeby tylko nie był odrażający..:; 

- Czekałaś na mie wczoraj? 

  

A może jednak ojca? 

Okazało się, że nie mogłam dorównać ojcu w dążeniu 

do doskonałości. Chcąc w jakiś sposób przeciwstawić się 

jemu, chociaż nie było go przy mie, i nie być samą: 

piłam, paliłam i każdą noc spędzałam na innej kanady jce. 

Wpadłam w tzw. "towarzycho" i nawet nie próbowałam się 

mu przeciwstawić. Miałam wówczas 17 lat i wszystko to 

było dła mnie nowe, podniecające. Do czast.. 

Na tym obozie pokochałam Pawła. Ze swoich uczuć i 

przeżyć zwierzałam się parze przyjaciół: Ewie i Markowi. 

Nie przypuszczałam wówczas, że oni podpuszczają mnie 

i skłaniają do zwierzeń, by później w towarzystwie 

komentować moje, nawet najbardziej intymne sprawy | 

bawić się molm kosztem. 

Nigdy 'nie zapomnę tej nocy, którą spędziłam z 

Pawłem. Kiedy zbliżał się ranek, w rozrzedzonej ciem- 

ności zaczęłam dostrzegać rysy jego twarzy, kolor oczu, 

zarys ust i dłonie. Ta chwila jest najtrudniejsza dla 

mężczyzny. Musi mieć w sobie tyle fałszu, by mówić 

*kochanie" do dziewczyny z którą leży zupełnie przy- 

padklem i niespodziewanie. Paweł nie mówił nic. Nie 

„mówił nic, a ja wiedziałam, że swoim milczeniem odgra- 

dza się ode mie silniej, niż najgorszymi słowami. 

Czułam, że «łamią jego dłonie, gładzące moje plecy i 

ramiona. To nie był szczęśliwy poranek. Patrzyłam na 

Pawła tak, jakbym miała go widzieć ostatni raz, jakbym 

stała na szafocie minutę przed egzekucją. | w moim 

* ; Dak i adne 
141.4, 

a———a 

- Nie 

- Byłem u innej dziewczyny... 

- Paweł... 

- Dlaczego to robiłaś...??? 

Szczeniacka rozmowa, fałszywe słowa, pozerstwo... 

Dziś wiem, że nie uwierzył w ani jedno moje słowo. 

Wyszedł wyprostowany, smukły, prosto w sierpniowy po” 

ranek. A ja? A ja przytuliłam twarz do gitary i płaka” 

łam zbyt bezradnie jak ną osobę, która nie kochała i 

nie czekała.... 

Ewa, Marek i pozostałe towarzystwo nadal bawili 

się moim kosztem. Przygnębiona | rozdarta wewnętrznie 

nie zwracałam uwagi na ich aluzje. Nie docierały do 

minie. 

Z obozu wróciłam psychcznie załamana. Szybko okaza” 

ło się że moja postawa i życie na obozie stały się 

publi liczną tajemnicą. Chodziłam jak obłąkana. Przestałam 

wierzyć ludziom. Stałam się agresywna. Zaczęłam uciekać 

z domu. Z jednej strony dręczyło mie nadal uczucie do 

Pawła, z drugiej - poczucie winy w stosunku do ojcą. 

Jak mogłam zawieść jego zaufanie, pić palić, zmieniać 

partnerów na obozie..? Nie mogłam znieść brzemienia 

winy. 

Ojciec szybko dowiedział się co robiłam na obozie. 

Zbyt mocno kochał mie, by uwierzyć w moją winę I szu- 

kać przyczyn tamtych zdarzeń w mojej osobowości. 

Kochał mie | bronił za wszelką cenę. Tymczasem ja mu- 
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siałam do miłości dodać nienawiść do niego. Nienawi- 

dziłam go za ta, że po obozie zrobił wszystko, by inna 

moja koleżanka wylecjała z ZHP, 

l w ich wpływie na mnie, 

Próbował u 

A ja, choć zachowywałam się gorzej niż innl nadał byłam 

Instruktorką. | kochałam ojca za tą jego wielką troskę 

o to, bym była godna jego ideałów. M ramach terapii i 

próby powrotu do normalnego Życia załatwił mi prowa” 

dzenie drużyny w innej szkole. Po trzech zbiórkach po- 

wiedziałam "dość!" i zrezygnowałam z harcerstwa. 

Był bardzo rozżalony, ale nie nalegał. 

przestałam istnieć. Odtąd zdarzało Się, 

z domu 1 ginęłam. Na pierwszym roku studiów zwiałam do 

że wychodzi łam 
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innych osób 

szukać przyczyn mojego upadku. 

Dla rodziców 
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akademika, gdzie przez pewien czas mieszkałam. Później 

ruszałam w Polskę, zaliczając inne miasta, cudze domy 

hotele, mety, różnie... 

Podczas powrotów do domu żyliśmy obok siebie. Ja 

nie mówiłam im co się ze mną dzieje i co aktualnie ro- 

bię, a oni udawali, że nie chcą o tym wiedzieć. Naszą 

płaszczyzną porozumienia była obojętność. 

Paweł pozostał moim ideałem, którego szukam w 

każdym chłopaku 1... nie znajduję. I! nie znajdę. Nie 

potrafię już i nie chcę nic dawać ludziom. Najbardziej 

bolesne jest to, że ojciec jest prawie niewidomy I moja 

pomoc jest mu potrzebna. Teraz prosi bym wyjechała z 

nim na obóz. Jestem córką Króła Edypa. 

Co zrobić? 

W.$. 
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jektórzy Z was, odczuwają potrzebę doskonałe- 

nia siebie, stają przed dylematem - od częgo 

sobą? Zdaniem V. Levi ego człowiek powinien doskonalić 

sieble pod kątem umiejętności obcowania*z innymi ludź- 

mi a to dlatego, iż osób chcących zmieniać innych jest 

i b ragnących zmięnłiąć h_ siebie. 

Nauczenie się właściwego postępowania z ludźmi jest 

nieporównywalnie trudniejsze niż opanowanie umiejęt- 

zacząć? Czemu powinną służyć moja praca nad 

łatania na Księżyc. Brakuje nam przede wszystkim: 

łudzi i 

ności 

1. znajomości 

kich, 

2. sztuki 

3. sztuki dobrego postępowania z 

istoty oddziaływań międzyludz” 

spostrzegania innych, 

innymi. 

4%. umiejętności pracy nad sobą. 

Nie jest możliwe opanowanie pierwszych trzech 

| | SAMOWYCHOWAWCZYCH* 

umiejętności, jeśli nie nauczymy się obserwowąć slebię, 

myśleć i czuć sobą, czyli jeśli nie opanu jemy umie jęt- 

ności bycia z sobą | sobą dla 

Jaki 

wady? Podziel 

innych. Skoncentruj się 

zątem na próbie ustalenia: jesteś? Jakle są twoje 

zalety? Jakie masz kartkę papieru na 

dwie części 

kilka 

do miej 

linią plonową. Po lewej stronie wypisz 

swoich zalet, szeregując je od najważniejszych 

istotnych w twoim życiu. Będzie to tak zwany 

"blały zbłór cech". Po prawej natomiast stronie wypisz 

taką samą 

regując je od najsilniejszych do najsłabszych w twolm 

ilość (to ważźneł) swoich wad, podobnie szę- 

życiu. Będzie to "czarny zbiór cech*. Tym samym pow- 

stanie w formie "zebry" obraz łego, jaki jesteś. Żaden 

człowiek, podobnie jak i nasze życie, nie jest ani 

tylko "blałym", ani tylko "czarnym", gdyż wszyscy jea- 

teśmy w prążki. Nie staraj się zatem siebie wybielać 

  

  

  o



      

$ | 
czy zbytnio oczerniać. Oto przykładowa zebra: 

ZEBRA 

+ (biały zestaw) - (czarny zestaw) 

Moje zalety: Mo je wady: 

<_
 „potrafię być radosny 1.często zamartwiam się 

Ż.umiem cieszyć się z innymi 2.zawiść 

3.przezorność 3.kłamstwo, tchórzostwo 

4.ufność 4.bezkrytyczność 

5,umiem przebaczać innym 5.porywczość 

6.pracuję nad sobą 6.zarozumiałość, nie- 

chętnie przy jmu ję 

krytykę 

7. zdolność do trwałych 7?.egolzm, mała troska o 

więzi błiskie osoby 

Kiedy już wiesz, jaki jesteś przystąp do sformuło- 

wania celów samowychowawczych. Złożą się one na "zeb- 

rę 1ll*. Tym razem rozpocznij od wypisania po lewej 

stronie kartki tego, co chciałbyś w swoim postępowaniu 

swojej osobowości osłabić, wyeliminować. To będzie 

twój problem. Natomiast po prawej stronie wynotuj taką 

samą ilość cech, sposobów zachowania, które powinieneś 

w sobie rozwinąć, wzmocnić lub nabyć. To będzie twój 

ideał samego siebie. 

-Oto przykład: 

ZEBRA 11 

- Cel - PROBLEM (uwolnić się + Cel - IDEAŁ nabyć, 
osłabić, wyeliminować) wzmocnić, rozwinąć) 

1.tęsknoty 1.optymi zm, radość z 

Życia 

2.nerwowość, niepewność 2.s>okój, odwaga 

3.poczucie niewiary w siebie 3.wiara w siebie 

4.pobudl iwość 4.uprze jmość, troska o 

innych 

5.głupota 5.umie jętność myślenia 

6.kłamstwo, uległość 6.samokrytycyzm 

7?.zawiść 7.godność 

  

x/ V.Levi, Umeni jednat s lidmi, Milada Fronta, Praha 

1985r, s. 45-49. 

Przyjrzyj się swojej "zebrze celów" i jeśli stwier- 

dzisz w niej przewagę w białym łub czarnym zestawie 

cech to będzie oznaczało, iż nie jesteś zbyt obiektyw- 

ny w stosunku do siebie. Dominacja cech pozytywnych 

wskazuje na zawyżoną u ciebie samoocenę. W swoim po- 

stępowaniu klerujesz się raczej praghieniami aniżeli 

rzeczywistymi możliwościami i przypisujesz sobie wyż- 

sze możliwości, niż rzeczywiście posiadasz. Grozi ci 

MOTYWACJE | 

bezkrytyczne podejmowanie się trudnych zadań, prze- 

konanie o swojej wyjątkowości, brak szczerości wobec 

siebie i innych. Ostatecznie tak "zawyżona”* samoocena 

sprawia, że nie osiąga się tego, co jest przedmiotem 

naszych dążeń i oczekiwań przy równoczesnym przerzu- 

canłu odpowiedzialności za niepowodzenia na innych, na 

okoliczności zewnętrzne. 

Dominacja natomiast cech negatywnych świadczy o 

niskiej samoocenie, kompleksie niższości, niskiej oce- 

nie szans osiągania sukcesów i podwyższonym poziomie 

lękw. W swoim postępowaniu zatem unikasz zadań trud- 

nych, ważnych i odpowiedzialnych, obawiając się po- 

rażki. Często niewiara we własne umiejętności, wiedzę 

czy zdolności sorawia, że nie podejmuesz trudu zadań, 

a jeśli już, to zwykle szybko z nich rezygnujesz, 

zniechęcasz się. W kontaktach z innymi osobami często 

towarzyszy ci lęk, czy aby nie wypadniesz gorzej, czy 

się nie ośmieszysz, stąd najchętniej unikasz nawet 

zwykłych, spontanicznych kontaktów międzyludzkich, 

Jeżeli chcesz uniknąć negatywnych skutków zawyżo- 

nej lub. zaniżonej samooceny, to postaraj się, by w 

twoim zestawie cech znalazł» się równa ilość pozytyw” 

"nych | negatywnych właściwości. Nie wybielaj zatem 

siebie, ale 1 nie oczerniaj. Dopiero ter-az możesz 

zastanowić się nad łym, jakie powinieneś podjąć dzia- 

łania(konkretne czynności, zacnowania), by wyelimino- 

wać, osłabiać, tłumić cechy negatywne. Przykładowo: 

skoro uważasz, że powinieneś wyzbyć się nadmiernej po- 

budliwości, to poszukaj odpowiedzi na pytanie: "A co 

powinienem w tym celu uczynić?*, "Co mi będzie do tego 

potrzebne?” Przypomii j sobie takię sytuacje, w których 

nie wybuchałeś, nie reagowałeś impulsywnie, gwałtownie 

Skąd wówczas czerpałeś moc do opanowania swojej po- 

rywczości? Od czego to zależało? Spróbuj rozrysować 

sobie uświadamiane zależności określonych zachowąń | 

stanów psychicznych (charakterologicznych), zaczynając 

od tego co jest łatwo osiągalne. Powstaną w ten sposób 

odgałęzienia różnych zachowań i postaw, które są nie- 

zbędne, by udoskonalić swój charakter. Do każdej ne- 

gatywnej cechy skonstruujcie irozgałęzienia przynajmniej 

3 a maksymalnie 12 celów, konkretyzujących planowaną 

własną pracę nad sobą. Przykład: 

Pozbyć się pobudł iwości 

Odczuwać pewność ć Czuć się dobrze fizycz- 
siebie, wiarę-w siebie nie 
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  lub: 

p” Pozbyć 'się EA 

Odczuwać wiarę . Czuć słę dobrze fizycz- 
a 006 

Uświadomić Wywierać na Przyznać Często Dobrze 

sobie swo- innych dobre sobie przeby- się wys 

ją moc wrażenie prawo do wać na pać 

moralną bycia łakim, na śŚwie- 

> jestem powietrzu 

nod 

pracować =. 

Dążyć do Ładny wyraz Przyznać Dostrzec w Racjonal 

swego |- twarzy, mi- innym każdym je- ny roz- 

deału, miły uśmiech prawo do „go zalety kład za- 

być wew- bycia jęć 

nętrznie sobą 
  

niezależnym   
  

  

  

  

    
Hm PL Wojciech Dąbrowski 

zapisany piosenką i wierszem 

„grudniu 1960 roku zostałem drużynowym 27/3 KDH Melodia piosenki "A my się całujemy"” M. Sarta 

"Uroczysko", a już w lipcu 1961 roku, jako 

U 16 letni chłopak byłem po raz pierwszy komen- A MY SIĘ TURLIKAWY ... 

| dantem samodzielnego obozu w Porębie Wielkiej. Zorga- 

nizowaliśmy wówczas wielki rajd turystyczny w Gorcach, A my się turlikamy, 

I w czasie którego odbyły się na Kiczorze obok Turbacza A my się turllikamy, 

|! wielkie zawody w "turlikaniu" po stoku. Natychmiast, Co roku 

! jeszcze w czasie wycieczki powstała na melodię Marka Na boku 

'! Sarta "A my się całujemy” - piosenka obozową "A my się Przy pięknym widoku 

1 turi ikamy” : Turlikamy się po stoku 
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A my się turlikamy, 

A my się turlikamy, 

Gdy słońce 

Gorące, 

To my, jak zające 

Tur likamy się po łące. 

A kto się nie turlika, 

Ma minę nieboszczyka 

Więc sami 

Za nami 

Z byczymi minami 

Turlikajcie się polami. 

"JE NE. JR" EEE H F 

Ge 0 9 POÓLLZ 
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E A. toKŁ WĄ Bokw PRZY PIĘKIJYM mIODKU 
2. SŁoŻCE GORĄCE TO HY JAK ZAJĄCE 

    

  

TUKLIKAMY sĘ Po w - W zZĄ 

TURLIKAMY SĘ fo tĄ-CE 

W listopadzie 1961 roku powstała moja pierwsza własna 

kompozycja,  Powstała...z 

27 KDH 

(wtedy już po obozie w Porębie wielkiej zacząłem ma- 

konieczności. Organizując 

bowiem z imprezę z okazji Dnia Nauczyciela 

rzyć o zawodzie nauczyciela), potrzebowałem odpowiad- 

niej piosenki na rozpoczęcie imprezy. No i cóż! Nie 

znajdując niczego odpowiedniego sięgnąłem po gitarę 

| ... spróbowałem. W czasie piosenki harcerze schodzi- 

li ze sceny, trzymając w rękach wielkie kartonowe ser- 

ca tworzące napis "Nauczycielom w podąrku” i wręczali 

je wraz z kwiatami swoim wychowawcom. 

Plosenka została wydrukowana 15 listopada 1964 roku w 

numerze 46 tygodnika "Drużyna", którego stałym kores- 

pondentem byłem przez klika lat. 

Melodla własna. 

Plosenka napisąna z okazji Dnia Nauczyciela, listopad 

1961 rok. 

NA 102 

Dalej chłopcy, na nas pora, zaczynamy. 

Żeby tylko wyszło wszystko na 102. 

Dziś swym drogim wychowawcom zaśpiewamy, 

Jakże bardzo Ich kochamy. 

REPORTAŻE 

Za wysiłek, poświęcenie, trudu wiele, 

Czcimy was, nauczyciele. 

Razem z nami harcerzami 

Niech zaśpiewa cały Świat: 

"Niechaj żyją nam sto lat!” 

Więc przyjmi jcie w podarunku od harcerzy, 

To co sami potrafimy dla was dać, 

Choć nie będzie może wszystko, jak należy, 

Skromiie, prosto, ale szczerze. 

Nie diamenty, srebro, złoto, nie rubiny, 

Skarbów wam nie przynosimy, 

Lecz pragniemy, jak możemy 

Jak dla ojców i dla mam, 

Nasze serca oddać wam. 
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Oruga własna plosenka, napisana na użytek drużyny 

i Zielonego Szówabu wiosną 1962 roku pt. "Zielony las", 

to marsz, którego początek oparty jest na motywie har- 

cerskiej pobudki. c 

Piasenka „dedykowaną Zlelonemu Szczepowi 27 KDH (dru- 

żynom $Knieja", "Uroczysko", *Leśni Ludzie") napisaną 

w 1962 roku. Melodia własna, oparta na motywach 

cersklej pobudki. 

har- 
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ZIELONY LAS 

Ziełony las i nieprzebyte knieje, 

leśne ostępy, uroczyska mrok, 

Zielony bór, skąd rześkim chłodem wieje 

Znają już dobrze nasz miarowy krok. 

. 

Zielony maj, październik, albo grudzień 

Zieloną chustę dojrzy pośród drzew, 

Bo tam, gdzie las, tam żyją Leśni Ludzie 

|! tam rozbrzmiewa nasz harcerski śpiew. 

Zielony las - królestwo naszych marzeń - 

Pełen tajemiic, najpiękniejszych snów. 

Zielony wiatr owiewa nasze twarze, 

Roznieca iskry z rozpalonych głów. 

Zielony łas, świat naszych barwnych przeżyć, 

Skarbieg: przygody, czarodziejski świat. 

Zialony Szczep od dawna w to uwierzył: 

łat. Las - przyjacielem naszych młodych 
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ZĘLONY BÓR SKĄD RZEŚIUN CHŁODEN LREJE 
c 

ZNAJĄ JUŻ POBEIE NASZ HURON KROK. 

Kolejna piosenka powstała wiosną 1962 roku to nagroda 

zastępu w mojej drużynie 

Marek Gajda, 

dla najlepszego 

"Bobrów". 

-* zastępu. 

późniejszy 

Jacek 

Gleń, Raj 

(tak! tak! obecny red. naczelny "Harcerza Rzeczypospo- 

litej" i 

skiej), 

Jego zastępowym był 

prawa, członkami: Staszek Dynowski, 

Marek Karbowski, Maciek Kujałowicz, Paweł 

krakow” 

"My - 
długoletni z-ca komendanta chorągwi 

Ryszard [yrankiewicz i Marian Włodarczyk 

REPORTAŻE   | | 

  

Piosenka dedykowana zastępowi "Bobrów" z 27/2 KDH 

"Uroczysko" za zwycięstwo we współzawodnictwie o tytuł 

najlepszego zastępu. 

PIOSENKA ZASTĘPU "BOBRÓW" 

Kto śmiały, "Bóbr" 

jak "Bóbr", 

jak 

I! dzielny, 

Odważny, jak "Bóbr", 

I jak "Bóbr" 

Zaradny, 

jest pracowity, 

jak "Bóbr", 

Wytrwały, jak "Bóbr", 

"Bóbr * 

| pogodny jak "Bóbr", 

Wesoły, jak 

Kto w życiu swym przymierze zawarł z dobrem, 

Ten jest wśród nas i ten się zowie "Bobrem" 

Ten śmiały, jak "Bóbr" 

jak "Bóbr" 

"Bóbr" 

| dzielny, 

Odważny, 

I jak 

Zaradny, 

jak 

"Bóbr" pracowity, 

jak "Bóbr", 

jest 

Wytrwały, jak "Bóbr", 

Wesoły, jak "Bóbr" 

To myl 

Bo każdy z nas chce piękniej żyć i lepiej 

(W gromadzie łatwiej ten osiągnąć cel) 

I sięgać chce po ideały dobra 

I dzielnie strzec przed złem honoru "Bobra*" 

Kto śmiały..... 

.* 

  
  

  

  

| szon". Cóż to był za wspaniały zastęp! Chłopcy nosili 

, rozmaite przydomki ("Śmiały Bóbr*,"Odważny Bóbr" itp) 

prl mieli zawsze fantastyczne pomysły. Przez dłuższy 

!, czas żB941 niepokonani w punktacji i właśnie za to 

, otrzymali specjalnie napisaną "Piosenkę Bobrów”. 

GLECNIW 
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MIESZKO PORADZISZ <ćwik> Kanada 

   
ypadki 

W Są one 

Chociaż często narzekamy, że są one plagą na- 

ię zdarzają! 

nieuniknioną częścią naszego życia. 

szego stulecia, to w gruncie rzeczy przeć wiekami zda- 

zały się one o wiele częściej. Częściej też doprowa- 

dzały do przedwczesnej śmierci." Ludzie żyli krócej, a 

głównymi przyczynami zgonów były choroby zakaźne, wy- 

padki, a w odniesieniu do kobiet - zgony były często 

związane z narodzeniem dziecka. 

Teraz choroby zakaźne (infekcyjne) takie jak na 

przykład zapalenie płuc rzadko doprowadzają do zgonu. 

Ludzie żyją dłużej, częściej też w starszym wieku za- 

padają na choroby serca lub nowotwory. Wypadki 

ludzi 

jednak, 

wciąż dotyczą względnie młodych, młodszych niż 

40 lat, głównie mężczyzn. Obecnie w krajach rozwinię- 

tych najwięcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych, 

najczęściej przyczyny wypadków są związane ze spoży* 

waniem alkoholu. "Najniebezpieczniejsze” pomieszczenia 

w mieszkaniach to kuchnie i łazienki. Wypadki, jakim 

ulegają osoby poniżej 20 roku życia najczęściej powią 

zane są z udziałem w ruchu drogowym, a także uprawia 

niem sportów i innych form. aktywności 

śmierci 

wypadku jest niedopuszczenie do jego zaistnienia. Ale 

ruchowej. 

Najlepszym sposobem uniknięcia z powodu 

nie wszystkie wypadki są do uniknięcia. Wielu nie spo- 

sób po prostu przewidzieć. Jeżeli już zdarzy się wy- 

padek - bądźmy na niego przygotowani. 

Bądź przygotowany: pamiętaj, wypadki się zdarzają, 

a jedynym sposobem zmniejszenia prowdopodobieństwa 

zgonu ofiary - jest udzielenie jej prawidłowej pomocy. 

Pamiętaj o.tym, ze: 

pierwsza pomoc, której możesz udzielić poszkodowane- 

tEEarchiwum z 

WEKOC 

opracowanie to ukaze Się 
w całości w Il daniu 
„Informatora Harcerskiego: 
nakładem HOW w Krakowie. 

mu słusznie nazywa się "pierwsza". Po niej winna na- 

stąpić (z reguły) dalsza pomoc udzielana przez lekarza 

łub inne osoby bardziej fachowo (1 sprzętowo) przygo- 

towane. Po "pierwszej* pomocy winny nastąpić dalsze, 

chyba ż* chodzi naprawdę o drobiazgi 

- po drugie - pamiętaj, że Twoja wiedza I umiejętności 

do których nie 

jesteś przygotowany fachowo możesz spowodować powsta” 

jedyną 

są ograniczone. Podejmując czynności 

nie dalszych uszkodzeń. Pamiętaj o tym, że 

osobą w pełni przygotowaną do prawidłowej oceny WSZYS-, 

TKICH urazów jest lekarz specjalista. Tylko on potrafi 

odpowiedzieć na prtanie: czy nie trzeba czegoś więcej 

zrobić? Czy zastosować inne metody leczenia, inne po- 

stępowanie? Czy poszkodowany nie doznał równięż i in- 

nych, niestwierdzonych na początku, uszkodzeń? Często 

zresztą i lekarz nie wie co robić, zasięga więc wtedy 

opinii Innych lekarzy. Nazywa się to konsultacją. 

Często potrzebne są dodatkowe badania takie jaki rent- 

gen czy badania laboratoryjne. 

Więcz NIE BAK SIĘ W DOKTORA! Zrób to co trzeba i 

co umiesz, a potem zaraz postaraj się jak najszybciej 

przekazać ofiarę wypadku w ręce lakarza specjalisty. 

- staraj się przygotować stosowne leki i materiały a” 

patrunkowe przed zaistnieniem wypadku czy zachorowańia 

Pamiętaj, że pośpiech jest złym doradcą. Działając w 

pośpiechu masz miejsze szanse niż działając spokojnie 

- pamiętaj, że działając w zespole, zwłaszcza wytreno- 

wanym, masz większe szanse osiągnięcia dobrego efektu, 

niż organizując zespół ratowniczy na chybcika | doraź- 

nie. Udzielenie pomocy nie jest 

Jednej 

często zadaniem 'dla 

osoby, zważywszy na często występującą ko” 

nieczność przeniesienia oflary wypadku z miejsca na  



    

  

  

  

miejsce. 

Jeśli cząsami musisz improwizować (jest to rzecz nie- 

unikniona w wielu sytuacjach)! pamiętaj, że dobrze ob- 

myślana zawczasu imorowizacja” da lepsze efekty, niż 

zdenerwowanie i pokrzykiwanie w ostatnio momencie. 

"BE PREPARED* (bądź przygotowany) jest hasłem ruchu 

skautowego na całym Świecie. Jest to bardzo ważna za- 

sada jeżeli chodzi o ratowanie życia lub zdrowia 

ludzkiego. 

- udzielanie pierwszej pomocy nie jest prostą sztuką, 

chodzi bowiem c życie i zdrowie człowieka. Cóż z tego, 

że wyciągnąłeś z wody tonącego, jeżeli przy tej okazji 

pacjent doznał trwałego uszkodzenia kręgosłupa i będzie 

do końca swego życia bezwładnym, zdanym na opiekę in* 

nych osób paraplegikiem. 

Pamiętaj więc o tym, abyś stale uzupełniał swoje 

wiadomości! Wiedza medyczna w tym zakresie stale jest 

uzupełniana. To co było dobre 5 lat temu, może się 

okazać niewystarczające obecnie.   
O postępach wiedzy swiadczy chociażby taki fakt, że w 

trakcie I! wojny światowej umierało około 20% rannych, 

w trakcie wojny koreańskiej już tylko 5%, a w trakcie 

wojny wietnamskiej zaledwie 1.5%. Umiemy zwalczać 

wstrząs, zakażenia, wiemy jak transportować rannych, 

jak udzielać pomocy oflarom zatruć. Zresztą trzeba po- 

wiedzieć, że często uczyliśmy się na własnych błędach. 

A więc "UCZ SIĘ I BĄDŹ GOTOWY ! * 

- pamiętaj, że jako harcerz podjąłeś się być lepszy i 

lepiej źżorganizowany niż Twoi rówieśnicy, będziesz 

więc oceniany inaczej, według wyższych kryteriów niż 

1ie-harcerze. 

Rzecz jasna, że autor tego rozdziału nie był w 

stanie zmieścić na kilkunastu stronach opisu postępo- 

vanka we wszystkich możliwych przypadkach. Ograniczył 

się on jedynie do ogólnych wytycznych, do podania 

vskazówek jak należy postępować w kilku, najczęściej 

spotykanych sytuacjach. Warto więc sięgnąć do innych 

»odręczników. Jest to konieczne zwłaszcza wtedy, gdy 

:'amierzasz zdobyć sprawności harcerskie z tego zakresu 

Jak zachować się w razle wypadku? 

Po plerwsze: zachowaj spokój! Lepiej jest przez 

'hwilę pomyśleć niż wbiec na jezdnię (spiesząc do 

filary wypadku) i samemu zaleźć się pod nadjeżdza jącym 

,„amochodem. Tak samo trzeba pomyśleć w innych -przy- 

| adkach. Na przykład ratując kogoś, kto znałazi się 

I 

     

  

   

'od wpływem prądu elektrycznego. Pomyśl, jak odłączyć   ilo od napięcia, aby samemu przy tym nie ulec porażeniu 

| Po wtóre: oceń sytuację! Może potrzebujesz pomocy 

nnej osoby (osób)? Jaka jest możliwość wezwania pomo- 

ly pogotowia ratunkowego, GOPR-u itp.? 

i Po trzecie: zobacz, co się stało? Ile jest ofiar 

rypadku? Jakich doznali obrażęń? Czy dasz sobie radę 

1 2a? Co potrzebujesz aby ofiarę wypadku wydobyć Spod, 

| a przykład, samochodu? 

: Te czynności nazywane Są ewaluacją sytuacji.Jeżeli 

"qe chcemy używać obco brzmiącego słowa "ewaluacja", 

lg nazwijmy je oceną sytuacji. 

I Kolejną niezoądną czynnością jest ocena, co się 
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stało z ofiarą wypadku. Czy jest ona w stanie zagroże* 

nia życia? 

Czy jest coś; co możemy dla niej uczynić stosownie 

do posiacanej wiedzy i możliwości sprzętowych? 

Zastanów się przez chwiię, czy jest potrzebna do- 

datkowa pomoc i jak ją wezwać? 

NIE WPADAJ w PANIKĘ! 

Pamiętaj, że zdrowy rozsądek i zimna krew może 

znaczyć dla otiary wypadku więcej, niż absolutna wie- 

dza posiadana przez kogoś, kto wpadł w popłoch i nagie 

zapomniał wszystkiego co wiedział. 

Przeprowadzając pobieżne badanie ofiary wypadku 

pamiętaj, żeby ruszać ją tylko wtedy, gdy wiemy, że 

poruszenie czy zmiana pozycji jej nie zaszkodzi. Bądź 

systematyczny i zaczynaj od najważniejszycł ob jawów 

(stan dróg oddechowych, krążenie i oddychanie), a po- 

tem zajmuj się innymi udzkodzeniami. 

Jak zbadać ofiąrę wypadku? 

* Po pierwsze sprawdź czy jest przytomna. Najprościej 

jest zapytać: "jak się czujesz, czy coś cię boli?” 

jeżeli ofiara zareaguje, lub najlepiej odpowie - to 

znaczy, że jest przytomna. Czasami jest konieczne 

dotknięcie pacjenta, poruszenie jego, na przykład ucha 

Pamiętajmy, żeby nie dotykać tych części ciała, które 

najprawdopocobniej ulegały urazowi (widoczne ślady 

urazu). Jeżeli pacjent reaguje na bodźce zewnętrzne to 

znaczy, że przynajmiej do pewnego stopnia ma on za- 

chowaną przytomność. Pełna przytomność polega na zdol- 

GtowA OSOBY NIEPRZY- 
TOMNE) OPĄDA DO PRZOBU 
1 PODSTAWĄ BEZWŁADNE” 

Go JĘZYKĄ BLOKUJE PRZE” 
PŁYwW POWIETRZA . TRZEBĄ 

UDROZNIĆ TEN PRZEPŁYW 
PRZEZ ODCHYLENIE Gtowy 

DO TYŁU. 

GŁOWA JEST ODCHYLO- 
NA DO TYŁU TAK, BY 
SZCZĘKĄ WSKAZYWA- 
ŁA PROSTO W GORĘ 
|SKOÓRA NA GARDLE 
MOCNO NAPIĘTA/ PODSTAWA 

JĘZYKA vNOSI SIĘ Z TYLNEJ 
ŚCIANKI PRZEŁYKU, 

fE PRZECHYLENIU Gtowy 
DO TYLU, MOENA JESZCLE 
BARDZIEJ POSZERZYĆ 

PRZEPŁYW POWIETRZA 
PRZEZ ODCHYLENIE BRO- 
D4 DO POZYCJI ODDYCHĄ” 
NIA „USTA- USTA”, LUB 
JESZCZE DALEJ-Do POZY- 
CJ „USTA- NOS” 
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PRZY ODDYCHANIU METODĄ „USTA - WOS” NALEZY A ŻE ś 
Ń TRZYMĄĆ USTĄ OF|ĄRY ZAMKNIĘTE. bo ma zatkane grogł oddechowe. Dzieje się tak na przy 

kład u człowieka nieprzytomnego, leżącego na plecach. 

  
    

Język (i żuchwa) mają tendencje do "zapadania się" i 

blokowania dróg oddechowych. Pierwszym naszym odruchem 

winno być odgięcie głowy pacjenta do tyłu (pamiętajmy, 

aby nie podkładać poduszki, wałka pod głowę!). W tym 

ułożeniu głowy drogi oddechowe wielu pacjentów się 

  

Ń udrożniają. Niestety zabieg odglęcia głowy jest nie- 

ODCHYL GŁOWĘ OFIARY DALEKO PO -TYtŁU!     4 dopuszczalny, jeżeli podejrzewamy uszkodzenię kręgo* 

słupa szyjnego. pamiętajmy również, aby nie dopuścić 

ności udzielenia sensownej, Ibgicznej odpowiedzi. do, otwarcia ust, bo to zlikwiduje osiągnięty postęp. 

Jeżeli pacjent jest przytomny to z pewnością nam Inną metodą "odblokowania" dróg oddechowych jest po 

powie, jakie części jego ciała uległy urazowi. Powie 

na przykład, że coś się stało z jego nogą i boli go OTwWaRTY 

brzuch podczas głębokiego oddechu. Jeżeli pacjent jest PADPEWAJ SRA TRZA 

; nieprzytomny to oczywiście tej informacji nie uzyskamy . PMIETRZA 

U Musimy poznać jego stan innymi metodami. 

Musimy sprawdzić, czy oddycha | czy ma krążenie 

krwi. Jedyną prawidłową metodą sprawdzenia czy pacjent 

oddycha jest stwierdzenie, czy w miarę ruchów oddecho- 

wych klatki piersiowej powietrze wchodzi do ust (fhosa) 

pacjenta przy wdechu i wydobywa się na zewnątrz tą sa-      mą drogą w czasie wydechu. Stwierdzenie ruchu powie- ł 

s trza jest jedynym wskaźnikiem czynności oddechowej! JĘZYCZEK 8 

Żadne inne wskaźniki nie są miarodajne. Nie dajmy się KRĘGOSŁUP IJĘZYK 

l zwieść na przykład ruchom klatki piersiowej lub powłok NIEPRAWIDŁOWA AJ i PRAWIDŁOWA | B/ POZYCJĄ 

| brzucha. Są to wskaźniki niemiarodajne. Człowiek może PRZEPŁYW POWIETRZA u NIEPRZYTOMNE! OFIARY. 

  
  
  

  

          

| się dusić (bo ma zatkane drogi oddechowe), a ruchy prostu otwarcie ust pacjęta, wysunięcie żuchwy do 

| klatki piersiowej będą nadal widoczne. Sprawdź więc, przodu | zamknięcie ponownie ust, tak jednak, aby 

| czy powietrze wchodzi do ust (nosa) ofiary i wycho- dolna szczęka (żuchwa) była w położeniu wysuniętym do 

j dzi z powrotem. Najprościej jest zbiiżyć własne ucho przodu. : 

| (do ust i nosa pacjenta) i sprawdzić, czy możemy Jeżeli pacjent ma swoje zęby to dolne winny być 

stwierdzić ruchy powietrza. wysunięte przed górne. Wówczas język przestanie bioko- 

Obecność krążenia  sprawizamy dotykając tętnic wać drogi oddechowe. Jeżeli pacjent nie ma własnych 

szyjnych i szukając ich tętnienia. Najprościej jest zębów (ma tzw. protezy) to musimy je koniecznie usunąć 

y po prostu lekko ucisnąć po jednej stronie palcami Mogą cne przyblokować drogi addechowe. Tylko pamiętaj- 

szyję ofiary, | sprawdzić, czy 2 my, aby prołezy nie zagubić. Nawet jeżeli uratujemy 

czujemy tętnienie tętnic. Warto przećwiczyć tą prostą życie ofierze, to może się zdarzyć, że do końca życią 

czynność na sobie lub koledze. nam ona nie zapomi utraty protez. Z reguły natomiast 

Nie uciskajmy tętnicy zbyt silnie, bo jest to nie tyl- nie będzie pamiętać, że to właśnie my, usuwając Z jej 

ko nieprzyjemne i bolesne, ale badany przez nas obiekt ust protezę uratowal iśmy ją od zaduszenia. 

może stracić przytomność. Jeżeli mamy wprawę to możemy Zatkanie dróg oddechowych jest w pewnym odsetku 

poszukać tętnicy udowej ofiary. Ale nie zawsze mamy przypadków wynikiem dostania się obcego clała do dróg 

czas | sposobność do tej okolicy pacjenta szybko do- oddechowych. Na skutek podrażnienia ściany krtani lub 

trzeć. Szukanie tętnienia na innych tętnicach jest tchawicy przez wspomiane ciało dochodzi do odruchowego 

stratą czasu, a wyniki nie są miarodajne. skurczu strun głosowych | nieszczęsna ofiąra nie możę 

Jeżeli pacjert jest przytomny, ma krążenie I od- oddychać. Dzieje się tak ną przykład również wtedy, „gdy 

dychanie - to nie musimy się spieszyć. Mamy co naj- do tchawicy dostanie się drażniący płyn. Czasami rów 

miej kilka minut czasu. Jeżeli natomiast nie ma on nież, stałe ciało obce jest tak duże, że samo "zatyka" 

tętna i oddechu - to każda sekunda zaczyna się liczyć. światło tchawicy uniemożliwiając oddychanie. Elementem 

Mózg człowieka żyje tak długo jak długo krąży w pogarszającym sytuację jest to, że oflara z reguly 

jego naczyniach krwionośnych utleniona krew. Posiadane wpada w panikę i nie daje sobie wytłumaczyć, że możę od 

zapasy tlenu w tkance mózgowej wystarczają ledwo na obcego ciała samodzielnie się uwolnić. 

kilka minut. Potem przychodzi śmierć tkarki mózgowej. Do zakrztuszenia się dochodzi | zwykle w trakcie Je- 

Zmiany te (śmierć kory mózgowej) są nieodwracalnę. dzenia, a czynnikami sprzy Ja jącymi jest połykanie du- 

Musimy więc szybko odtworzyć krążenie i oddychanie. żych, źle przeżłutych kawałków pożywienia, Do tego nie- 

Często się zdarza, że człowiek nie oddycha diatego kledy dołącza się fakt, że oflarą wypadku jest mod 

h 
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wpływem alkoholu, a także - zagrożenie jest większe, 

gdy ma protezy uzębienia. 

Do zakrztuszenia się ofiar, głównie dzieci, docho- 

dzi często wtedy, Gdy jedząc równocześnie biegają, roz- 

mawiają, śmieją się ito. 

Zatkanie (przez ciało obce lub przez skurcz strun) 

częściowe. dróg całkowite lub 

W tym drugim przypadku pacjent 

oddechowych może Dyć 

może być zdolny do 

prawidłowego oddychania, albo oddycnanie jest zaburzone 

Oznaką tej drugiej sytuacji jest słaby, nieefektywny 

kaszel, "planie" pacjenta przy wdechu, trudność w na- 

braniu powietrza, często dołącza się sinica. Przy 
I 
kompletnym ustaniu oddychania ofiara jest niezdolna do 

mówienia, oddychania lub kaszlu, często przybiera po- 

zycję taką jak na rysunku. 

Ratunek musi przyjść szybko, bowiem stosunkowo 

niedługo ofiara straci przytomność i może dojść do 

ustania krążenia i zgonu. 

obecnie metodą ratowania jest w Jedyną zalecaną 

odniesieniu do nastolatka lub dorosłej osoby zabieg 
ł 
zdany "rękoczynem Heimlicha* (zwany również podprze- 

ponowym brzusznym uderzeniem) 

istota tego zabiegu polega na tym, że nagłe uciś- 

nięcie powłok brzusznych powoduje uniesienie przepony 

i energiczne uciśnięcie płuc. ""yciśnięte" nagle w ten 

sposób z płuc powietrze wylatuje z dużą energią przez 

tchawicę i krtań i może w sprzyjających okolicznościach 

| wyrzucić "zatyxający korek". W celu wykonania tego za- 

Fobac na osobie przytomnej ratujący winien stanąć z ty- 

| za nią i objąć rękami ratowanego. Jeana ręka winna 

być zamknięta w kułak tax, aby kciu« tej ręki znajcował 

się na wysokości brzucha (miej więcej nieco ponyżej 
: 3 A 
pępka) i dobrze poniżej dolnego końca most«a). Druga 

4 a £ DZA 

ręka winna chwycić pierwszą i ratujący winien wykonywać 

nagły ucisk. Ucisk winien być skierowany do kręgosłupa 
, . * 

ofiary i do góry. Po wykonaniu tego ucisku («ktory może 
; 
być również określony ja«o szarpnięcie) ucisk należy 

całkowicie zwolnić, aby narządy wróciły do położenia 

pierwotnego. Szczegóły wyjaśnia rysune«. 

Gdy ofiara jest nieprzytonmia zabieg powinien Dyć 

wykonany inaczej. "inna ona leżeć na plecach, a ratu- 

jący winien uxlęknąć z boku. Jedna cłoń ratującego win- 

na spoczywać na brzuchu, w linii śŚroc«osej, dobrze po- 

niżej końca mostka, drugą należy umieścić na wierzchu 

pierwszej. Uścisk winien być wykonany energicznie i 

szybko, a sklerowany winien Dyć nieco do góry, w kie- 

runku do głowy ofiary (należy unikać mykonania ucisku 

skierowanego do boku pac jenńtaji. 

warto wiedzieć, ze zabieg tern może DLyć wykonany 

przez ofiarę na samym (sanęj) sonie. Jedna ręka zwinię” 

ta w kuła« powinna znajdować się dowyżej cępDka, Doniłej 

końca mostką, a kciuk winien Dyć s«ierowany w Stronę 

brzucha, Drugą ręką należy utnuycić pierwszą i wywrzeć 

nagły, słlny ucisk w kierunku do «ręgostupa I do góry. 

Jeżeti zabięen (powtórzenyj jest niesxuteczny ratująca 

i się ofiara może mywrzeć ucisk opierając się nagle © 

Vzont stułu, «rzesło tub poręcz schodów (ostrożnie, żeby 

METODYKA * 
  

  

    

  
  

    

    

nie porzesaczić i nie spaść ze schodów). 

Zabiecu Heimlicha nie należy wykonywać na ciężarnej 

kobiecie. A tym przypadku zalecana jest odmienna tech- 

nika. Odmiennie również wyglądać winien ten zabieg sto- 

sowaąny do ratowania małego dziecka lub niemowlęcia. 

Zainteresowanych tym tematem, z braku miejsca, odsyłany 

do literatury fachowej. 

Poprzednio zalecane było poklepywanie ofiary po 

plecach (uderzenie między łopatkami). Warto w tym przy- 

padku zauważyć, że metoda ta okazała się miej skutecz- 

na niż opisana powyżej. Nie powinna więc być dłużej 

stosowana. 

Dła porządku przestrzegamy, żeby nie trenować na 

kolecze lub koleżance wykonywania zabiegu Heinlicha. 

  
UNIWERSALNY SY- 
GNAŁ NIEBEZPIE- 
CZEŃSTWA OBEC” 
NOŚCI OBCEGO ciĄ" 
ŁA w PRZELYKU. 

  

  

ZABIEG STOSOWAJMY 
WOBEC PRZYTOWI- 
NEJ OFIARY w ć 
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Zalecenie to wynika z ryzyka uszkodzenia organów wew- 

nętrznych. W przypadku duszącej się ofiary ryzyko to 

oczywiście jest mniejsze niż ryzyko śmierci spowodowa- 

nej uduszeniem. W tym ostatnim przypadku nle mamy wiele 

do stracenia. 

JEŻELI OFIARA WYPADKU NIE ODDYCHA TO MUSIMY TO 

ROBIĆ ZA NIĄ ! 

Jedyną metodą sztucznego oddychania w tej chwiil 

uznawaną za skuteczną (co potwierdziły liczne badania) 

jest metoda usta=-usta (lub jej warianty jak usta*nos 

lub usta-nos-usta). Wszystkie inne metody sztucznego 

oddychania wymagają przyrządów (których z reguły nie 

mamy pod nęką) | specjalistycznego treningu w ich 

użyciu. j 

Sztyczne oddychanie ma tylko wtedy sens, gdy o- 

filara wypadku ma drożne drogi oddechowe (pamiętaj o 

zapadającym się językuł). W przeciwnym przypadku wdmu- 

chwane powietrze pójdzie do żołądka pogarszając tylko 

się nauczyć techniki wy- 

takl 

lub w dużym 

sytuację. Najprościej można 

konywania oddechu usta-usta na manekinie (można 

znaleźć w stacji „pogotowia ratunkowego 

szpitalu). Jeżeli zdobycie takiego manekinu jest nie- 

możliwe, to nie pozostaje nam nic innego jak poprosić 

(lub harcerkę) płci znajomego harcerza przeciwnej o 

pomoc w tym zakresie ( w charakterze ratowanego). 

mus I aby być kompletnie 

oddychać. 

prawidłowo pro” 

"Ratowany" pamiętać o tym, 

kezwładnym | musi starać samemu nie 

Jeżed i jest 

wadzone to przy wydechu słychać szum (nie gulgotanie!) 

się 

sztuczne oddychanie 

wydobywa jącego się z ust ofiary powietrza. 

Szczegóły jak prawidłowo prowadzić tą czynność 

ratowniczą można znaleźć w wielu książkach, a także 

która 

(na przykład 
czasopismach. Nie ratujmy w ten sposób osoby, 

zatruła się wziewnymi środkami trującymi 

osoby zaczadzonej). Sami możemy ulec zatruciu! Podob- 

nie nie zaleca się stosowania tej techniki do ratowa- 

nia osoby zatrutej środkami ochrony roślin. 

Pamiętajmy - wdech winien następować około 10 razy 

na minutę. lm młodszy pacjent - tym częstotliwość od- 

dechów większa. Objętość wdmuchiwanego powietrza po- 

winna być miej więcej taka jak normalna objętość od- 

jeżeli małe ratownikal). ratu jemy 

aby wdmuchiwać 

dechu ofiary (nie 

dziecko to pamiętajmy, tyle ile ono 

samo powinno nabierać, a nie tyle ile my sami zmieści- 

my w naszych płucach. 

Sztuczne krążanie krwi: 

Jedyną metodą dostępną dla niefachowca jest pro- 

wadzenie zewnętrzengo masażu serca. Zewnętrzengo -* 

dlatego, że uciskamy serce poprzez ściany klatki pier- 

siowej. Masaż serca - dlałego , że rytmicznie uci skamy 

serce mięczy mostkiem a kręgosłupem, wyciskając z nie- 

go krew do aorty. Sami więc rozumiemy, iż aby masaż był 

skuteczny (w sensie należytej objętości przepompowywa- 

nej krwi) to serce musi być stosunkowo znacznie "ściś- 

nięte". Przejmuje się, że wymiar przednio-tylny klatki 

zmienie jszyć plerslowej musli się pod wpływem ucisku o 
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jedną trzecią. Jeżeli 

przednio-tylny klatki liczy około 15 cm to 

winniśmy tak uciskać, aby mostek się przybliżył do 

kręgosłupa o 5 cm. Do uzyskania takiego ruchu potrzeba 

znacznego nacisku. W przypadku 

więc mamy ofiarę której wymiar 

pierslowej 

człowieka dorosłego, 

dobrze zbudowanego mężczyzny, potrzeba 15 - 20 kg siły. 

W rzeczywistości więc tzw. masaż to uciskanie ze sporą 

w 1/3 dolnej 

długości mostka) w rytmie około 60 - 70 razy na minutę. 

Jeżeli 

oddycha I 

siłą na klatkę piersiową (miej więcej 

ofiara wypadku lub nagłego zachorowania nie 

nie ma krążenia krwi - winniśmy obie wspom* 

niane czynności wykonywać równocześnie. Na przykład w 

rytmie: dwa wdechy (wdmuchnięcia powieteza) i siedem 

ucisków serca. Taka sekwencja obowiązuje, jeżeli pomocy 

udzielają dwaj ratownicy. k o 

Jedynym sposobem nauczenia się techniki wykonywania 

zewnętrznego masążu serca, którą można polecić w prak- 

tyce, to uzyskanie dostępu do manekina (tego samego co 

opisywany poprzednio) I trening na nim, Niestety nie 

ćwiczyć na żywym osobniku. Dla- 

Jeżeli uciśniemy klatkę 

piersiową w momencie skurczu serca to nic się nie sta- 

nie. Po prostu serce będzie silniej obkurczone. Ale je- 

żeli 

zastawki 

można tej czynności 

czego? A no zastanówmy sięl 

naciśniemy w momencie rozkurczu (kiedy niektóra 

serca są otwarte | komory serca "nabierają" 

krew do swych wnętrz) to nacisi. na serce może spowodo- 

wać poważne uszkodzenie jego struktur. 

Chcąc, niechcąc, musimy więc zrezygnować z nauki na 

żywym manekinie, choćby to był nawet nasz pies, 

wyrządzić mu bowiem poważną krzywdę. 

mo ż im, 

Prawidłowe wykonywanie sztucznego oddechu i 

nętrznago masażu serca jest czynnością niełatwą. Mogą 

który szkolił 

że w trakcie szkolenia na manskinie 

(zaopatrzonym w przyrządy kontrolne) stwierdza się, iż 

nierzadko osoby nawet wydające się być dobrze przygote” 

wane często nie potrafią osiągnąć prawidłowych obję- 

tości wdmuchiwanego powietrza 

Aby być w dobrej kondycji - musimy ćwiczyć. Jeżeli! 

nie pracujemy zawodowo w pogotowiu I 

zew' 

czytelnicy uwierzyć na słowo autorowi, 

już wlele osób, 

łub przetłoczonej krwi. 

nie udzielamy 

pomocy często, to powtórzenie kursu winno następować cd 

najmniej raz na rok. 

Czy to się opłaca? 

Stwierdzono na dużych serlach osób ratowanych w 'ei 

sposób iż u około 7X pacjentów potrafimy odwrócić proces 

umierania. Czy to dużo czy mało? Bez zastosowania tych 

metod szanse na przeżycie są równe 0. W porównaniu. z 

zerem - 7% to dużo. 

Pewne osoby mają większe szanse na utrzymanie przy 

życiu, są to na przykład: i 

- młody człowiek porażony prądem 220V 

- małe dziecko, które wpadło pod lód i zostało względ: 

* nie szybko wyłowione 

- oflara zawału, uprzednio na serce nie chorująca. 

W przypadku wymienionych osób szanse na skuteczny 

ratunek są wysokie, rzędu 20-504. 

źwlekanie z udzieleniem pomocy resuscytacyjnej ra- 
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dykalnie zmmiejsza szanse na przeżycie, na skuteczny 

ratunek. Po 34 minutach pacjent ma ledwo połowę tej 

szansy, którą by miał, gayby pomoc (sztuczny oddech i 

zewnętrzyny masaż serca) była udzielona niezwłocznie. 

Po $ minutach pozostaje ledwo 10-15%, po 7 minutach od 

momentu zatrzymania krążenia mózgowego przypadki sku- 

tecznej pomocy liczy się już (na świecie) na palcach. 

Musimy więc się spieszyć! | musimy być konsekwentni 

Jeżeli ratowąnie podjęto (z użyciem technik reanimacyj 

nych) to nie wolno udzielania pomocy przerwać aż do 

przybycia lekarza, który stwierdzi przy pomocy przy- 

rządu zwanego elektrokardloskopem, że serce już nie ma 

szans na podjęcie pracy. Jeżeli mamy "staliwołet, czy 

nasza pomoc będzie skuteczna - to podejmi jmy ją. Dajmy 

| otiarze szansę! | pamiętajmy - żadne pogotowie nie przy 

będzie niezwłocznie. Odpowiedzialność za udzielenie po- 

mocy spada wyłącznie na nas! 

Nie krępujmy się tym, że inn! krytykują to co robi- 

my!  Krytykujący* najczęściej nie umieją nic innego jak 

tylko krytykować! _ Gdyby umieli coś więcej to by sami 

przystąpili do ratowania. Nie przejmujmy się tym, że 

ważne! może coś robimy źle! To naprawdę nie jest 

Gdybyśmy nic nie robili to pacjent nie miałby żadnych 

szans! Teraz - gdy my go ratujemy - ma przynajmiej 

„cień szansy. Lepszy rydz'niż nic, mówi Dołs<kie przy- 
4 

słowie. 
I 

Czynności poprzednio opisane, zwane fachowo resus- 

 cytacją mogą być -prowadzone przeż jedną osobę tylko 

przez kifka minut. Potem zmęczenie obezwładnia ratowni- 

|ka. Warto więc zapewnić sobie pomoc osób trzecich. 

"Niech patrzą | uczą się, potem przejmą to od nas. To 

naprawdę nie jest trudne, zwłaszcza gdy się kogoś ob- 

Pożócie., | 

Sytuacja Jest łatwiejsza, gdy oć początku jest 

| swóch, lub więcej ratujących. Mogą oni się zmieniać 

| óśży wykonywaniu czynności resuscytacyjnych. Jeden może 

prowadzić sztuczny oddech, a drugi masować serce. Po 

"paru minutach winna nastąpić zmiana. 

| Aby móc skutecznie wykonywać czynności resuscyta- 

cyjne musi pacjent leżeć na twardym, płaskim podłożu 

(podłoga, ulica itp.). Tylko wtedy uciskanie klatki 

piersiowej jest skuteczne. 
I 

l Co możemy jeszcze zrobić? 

| Udzlelenie pomocy w formie resuscytacji ma absolutne 

Pi oreszońi two przed innymi rodzajami pomocy.” 

- Bez niej bowiem człowiek umrze. Wszystkie inne czynności 

ratownicze muszą zejść na dalszy plan. 

Jeżeli jednak ofiara wypadku nie potrzebuje resus- 

cytacji to możemy pomyśleć o innych czynnościach. 

Możemy zastanowić się nad, na przykład: 

. bezpecznym ułożeniem pacjenta, aby mógł bez wyraźne- 

go zagrożenia życia czekać na pogołowie oraz nad: 

- opatrzeniem większych krwawień lub złamań a nadto: 

- jeżeli jest to potrzebne podejmujemy w dostępnym nam 

zakresie, walkę ze wstrząsen, 

reguła: jeżełi jest potrzebna | Obowiązuje jedna 

archiwum. 
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pacjentowi resuscytacja - to rób toł Nie zastanawiaj 

się czy umiesz wyciągnąć pacjenta z pogruchotanego sa- 

mochocu. On bez tej pomocy MUSI UMRZEĆ! 

jeżeli jednak ofiara nie potrzebuje pomocy resus- 

cytacyjnej to pamiętaj, że wyciągając go 2 pojazdu mo- 

żesz mu zaszkodzić. 

Obowiązuje jedna zasada: każdy pacjent z wypadku ko- 

munikacyjnego lub taki który skoczył, był rzucony itp. 

ma uszkodzony kręgosłuo szyjny! 

fo że pacjent rusza się, Dorusza kończynami, względ- 

nie mówi - nie znaczy NIC. Musimy go traktować, tak 

jakby miał uszkodzony kręgosłup szyjny. Dopiero po wy- 

konaniu specjalnych zdjęć rentgenowskich kręgosłupa 

szyjnego wolno lekarzowi zadecydować o tym, że kręgo- 

słup szyjny jest w porządku i wolno o tym problemie 

zapomnieć. Średnio bowiem, w krajach uprzemysłowionych, 

w co 40 wypadku samochodowym ofiara ma miej lub bar- 

dziej uszkodzony kręgosłup szyjny. 

Dlatego, na przykład, każdy kierowca lub pasażer 

wyclągany w Ameryce Północnej z samochodu ma zakładane 

urządzenie zwane 

szyjny. 

Rzecz jasna my takiego urządzenia pod ręką nie mamy. 

KEQ, unieruchamiające kręgosłup 

Należy się więc zastanowić, czy musimy wyciągnąć ofiarę, 

która siedzi w, samochodzie za kierownicą, na którą się 

uprzednio "nabiła"? Odpowiedź jest prosta: to zależy od 

stanu poszkodowanego. Jeżel|l pacjent jest nieprzytomny, 

nie oddycha lub oddycha często i chrapliwie, charczy 

(drążność dróg ocdechowych!) to nie ma rady. Może się 

udusić zanim przybędzie pogotowie. [Tylko wyciągając 

(w dowolny, najdogodniejszy sposób) ofiarę pamiętajmy: 

głowa musi być trzymana przez jedną osobę, która ma za 

tylko i 

Głowa w trakcie wyciągania pacjenta nie może ruszyć się 

zadanie wyłącznie pilnowanie jej pozycji. 

w stosunku do tułowia! Najleniej dostać się do głowy 

ofiary siedzącej w samochodzie na przednim siedzeniu od 

tyłu (wsiadając tylnymi drzwiami). Winniśmy trzymać 

głowę w obu rękach. Jeżeli potrzeba - to przekażny gło- 

wę innej osobie, ale zróbmy to ostrożnie z namysłem! 

NiE CIĄGNIJMY ZA GŁÓWĘ! Czasami widzimy ofiary z usz- 

kodzeniem kręgosłupa leżące w szpitalu "na wyciągu” 

(który ciągnie je za głowę), NIC to nie znaczy. Decyzję 

o tym, iż clągnięcie za głowę pacjenta jest dopuszczal- 

ns podejmuje lekarz po oglądnięciu specjalnych zdjęć 

rentgenowskich kręgosłupa. Dla nas jest ważne, żeby 

pacjentowi unieruchomić jak najskuteczniej głowę w 

stosLaku do tułowia. Aby nie dopuścić do zglęć do przo- 

du lub tyłu, do zgięć bocznych. 

Byłoby dobrze, gdyby przy wyciąganiu pamiętano, iż 

pacjent 'noże mieć urażły klatki piersiowej, jamy brzusz- 

nej | kończyn. Trzeba tak z nim costępować, aby tych 

urazów nie powiększać. Nie wolno (wyciągając pacjęta z 

samochodu) uciskać klatkę pierslową, jeżeli pacjent 

skarży się na ból przy oddychaniu. Jeżeli pacjent ma 

tylko złamaną rękę lub nogę to rzeczą logiczną jest, 

aby unieruchomić złamanie przed wyciągnięciem go z sa- 

mochodu. 
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jeżeli nie 

że 

W sumie więc pamiętajmy - nie musimy, 

ruszajmy oflary z pojazdu! Chyba, zbiornik paliwa 

samochodu groził wybuchem. 

UŁOŻENIE PACJENTA 

Jak wiemy człowiek nieprzytomny, leżący na plecach 

jest narażony na wystąpienie niedrążności drug oddecho= 

wych. Zapadający się bowiem język, wymiociny itp. mogą 

zablokować drogi oddechowe. Ponadto wymiociny dostając 

się do tchawicy | drzewa oskrzelowego mogą spowodować 

wystąpienie śmiertelnego z reguły zachłystowego zapa- 

Jeżeli 

(na przykład klatki piersiowej, miednicy itp.) to winien 

lenia płuc. więc pacjent nie ma innych obrażeń 

leżeć w pozycji określanej mianem "bocznej ustalonej”, 

Bocznej - bo na boku, ustalonej - dlatego, że w 

pozycji tej nie musi go nikt przytrzymywać. W normal- 

nych warunkach w tej pozycjł pacjent leży stabilnie i 

bezpiecznie. Język się nie zapada, wymiociny nie tra- 

flają do tchawicy. Jak pacjenta w ten sposób ułożyć I 

Jak takie ułożenie wygląda - pokazują rysunki. W tej 

pozycji winien leżeć również nieprzytomny pacjent, 

zatruty na przykład lekami. Nie występuje zjawisko 

ucisku na pnie nerwowe lub naczynia krwionośne. 

Nie układajmy w tej pozycji osób przytomnych, 

zwłaszcza tych, które mają kłopoty z oddychaniem z in-. 

z powodu powodów (np. nych astmy, chrób serca itp.). 

W pozycji siedzącej bowiem o wiele łatwiej się oddycha. | 

W pozycji leżącej krążenie natomiast o wiele lepiej 

funkcjonuje. Serce otrzymuje więcej krwi. 'Łatwiejszy 

krwi 

ułożyć właśnie w pozycji 

bowiem jest powrót do niego. Zemdlonego należy 

leżącej, w miarę możliwości 

z uniesionymi nogami. Krew (napędzana siłami grawitacji). 

napłynie w większej objętości do serca. Zwiększone wy- 

pełnienie serca spowoduje możliwość przetłoczenią przeil 

krwi 

padkach wystarcza to do odwrócenia przejściowej utraty 

serce większej objętości 

przytomności osoby zemdlonej. Jeżeli mamy do czynienia 

z krwawiącym pacjentem, a my nie możemy krwawienia za- 

tamować - połóżmy go w pozycji horyzontalnej (z nogami 

uniesionymi, opartymi o ścianę). 

Jeżeli więc pacjent nie ma ataku serca (bo dla cho: 

rego serca zwiększony napływ krwi może być przeciw- 

wskazany). - połóżmy go poziomo, Jeżeli chorował na ser 

ce i jest mu duszno - pozycja półsiedząca jest najlep- 

sza, 

cdn. 
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- tę prawdę zna każdy współczesny człowiek. 

0006 © tym. 
się z główek kapusty, 

że dzieci przynoszą bociany, że 

lub można je znaleźć w 

kielichu kwiata (Calineczka) opowiada się 

dzieciom jako bajki. W mitach i legendach również 

spotkać się można z różnymi koncepcjami poczęcia i na- 

z Nazaretu był rodzin człowieka, Jezus 

Ducha Świętego, a narodzony z Dziewicy Marii. Zeus był 

brzemienny Ateną. Gdy nadszedł czas porodu, bóg-kowal, 

śwe ręce siekierę i ujął w Hefajstos, 

o życiu 

  

rodzą 

tylko małym 

poczęty przez 

jednym cięciem 

i wychowaniu 
człowieka 
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go lub zmieni temat. Dziecko wówczas nie zrozumie 

racji matki. Potem zacznie szukać odpowiedzi gdzie in- 

dziej. Pozostanie również w pamięci fakt, że "o te 

sprawy" lepiej rojziców nie pytać bo są z tego nie- 

zadowoleni, a i ukarać mogą. Matka może też odpowie- 

dzieś na pytanie dziecka wymi jająco: "Dowiesz się jak 

dorośniesz”*, co również nie zaspokoi jego potrzeby 

poznania. 

Dlaczego więc rodzice nie zawsze właściwie reagują 

na pierwsze pytania dziecka o swe pochodzenie? Główną 

Małgorzata 
iksza 

  

BOCIANY JUŻ 
NAS NIE PRZYNOSZĄ 

otworzył czaszkę Zeusa. Z niej wyskoczyła dojrzała już 

Atena. Filozof Peresilis mówił, że wyrósł z pagórka, 

'na którym kapłan uronił kropię świętej wody. Odyn miał 

syna Thora z Ziemią, Huicilopochtli zaś, aztecki bóg 

wojny, począł się i narodził z kuli pierza, którą no- 

siła na piersi jego matka |. 

Jak rzeczywiście odbywa się poczęcie i narodziny 

człowieka wiemy dziś doskonale. Lecz czy wiedza na te- 

mat przychodzenia dzieci na świat zdobywana jest we 

właściwym czasie i właściwy sposób - jest problemem 

1 aktualnym na dzień dzisiejszy. 

Małe dziecko zadaje mamie pytanie: "Kiedy zakwitną 

<onwalle?". Matka rzeczowo odpowiada "Wiosną". Ale 

na pytanie tego samnego dziecka: "Skąd się wziąłem?"”, 

może odpowiedzieć różnie. Gdy opowie prawdę w sposób 

rzeczowy i prosty (jak na pytanie o konwalie), to 

zardzo dobrze, ale czy zawsze tak bywa? Może oburzy 

pię na pytanie malca, że "o takie rzeczy pyta”, skarci 

chyba przyczyną jest różnica emocjonalna w odbiorze 

tego pytania przez dzieci i rodziców. Dziecko pytając 
o tę kwestię, czyni to z potrzeby zdobywania wiedzy 

o świecie. Ono pyta o to tak samo, jak o wspomniane 
konwalie, chce po' prostu otrzymać informacje na prob- 
lem aktualnie je nurtujący. Człowiek dorosły nato- 
miast słysząc pytanie i udzielając na nie odpowiedzi 

bierze pod uwagę (często podświadomie) własne emoc jo” 

nalne doświadczenia, jakie wigżą się z momentem poczę- 

cia człowieka. Jeżeli dana osoba jest szczęśliwa w 

życiu erotycznym, na postawione pytanie przez dziecko 

"skąd ja się wziąłem?" odpowie zapewne właściwie, 

Da orzy tym do zrozumienia, że poczęcie i narodziny 

dziecka - to sprawy piękne i wartościowe, leżące w 

gestii kochajęcych się wzajemmie matki i ojca. Jeśli 

zaś odpowiedzi towarzyszą przykre doświadczenia ern- 

tyczne, małżeńskie, informacje te mogą być wymi jające 

("dowiesz się później"). Małe dziecko pytając zatem o 
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to, skąd się wzięło, zaspokaja swą naturalną potrzebę 

poznania świata. Jakże więc cenną sprawą jest, by te 

plerwsze pytania o własne pochodzenie nie pozostały 

bez odpowiedzi, Dziecko wie wtedy, że zawsze może 

liczyć na rodziców, ma do nich zaufanie i zwróci się 

do nich z każdą sprawą, Pytania o kwestie związane z 

erotyką człowieka pojawiać się będą w dalszych latach 

życia. Rozumni i kochający rodzice nigdy nie pozosta- 

wią pytającej córki, czy pytającego syna bez odpowie- 

dzi. Jest to jednak pewien model postępowania. Liczne 

bowiem badania wśród młodzieży: wykazały, że wcale nie 

rodzice byli pierwszymi Informatorami o życiu seksual- 

nym człowieka. Niestety, często robią to starsi kole- 

dzy, którzy przekazują tę wiedzę w sposób wulgarny i 

nieprawidłowy. Z bacań IPPF (Międzynarodowej Federacji 

Planowania Rodziny) wynika, że 75% młodzieży (na 1 mi- 

llard w świecie) przed 15 rokiem życia nie była wcale 

uświadamiona seksualnie, po 15 roku życia prawie poło- 

wa. Jakże wiążą się z tym faktem następstwa? Głównie: 

przedwczesna inicjacja seksualna i przedwczesne macie- 

rzyństwo, niepożądana cląża. Na przykład w Polsce 

przed 15 rokiem życia około 10% młodzieży ma dośwlad- 

czenia seksualne, podobnie rzecz się dzieje w innych 

krajach. Wiadomo, że często wczesna inicjacja pociąga 

za sobą niepożądaną ciążę. Młode dziewczyny rzadko 

stosują antykoncepcję, odpowiedzialnością za poczęcie 

% MOTYWACJE 
  

  

  

  

  

obarczając partnera. To z kolei stwarza bardzo trudne 

sytuacje do rozwiązania: wczesie macierzyństwo lub 

przerwanie ciąży. Oba rozwiązania z punktu widzenia 

zdrowotnego i społecznego nie są dobre dla młodej 

dziewczyny. Następstwem przerwania plerwszej ciąży mo- 

że być niepłodność, kmmlikacje okołoporodowe, nie- 

wydolność szyji macicy prowadzącej do poronień, 

przedwczesnego porodu, Fak ten ma też znaczny wpływ 

= psychikę dziewczyny. Często odczuwa ona " po- 

czucie winy, obawy, pada w stany depresyjne'. Przed- 

wczesne macierzyństwo również nie jest optymalną sy- 

łuacją życiowę. riąże się to przecież ze zmianą trybu 

życia (problem nauki w szkole), z koniecznością pogo- 

dzenia się z faktem podjęcia ról człowieka dorosłego: 

pielęgnacja i wychowywania dziecka, prowadzenia domu, 

jeśli doszło 'do małżeństwa, zapewnienia bytu całonkom 

rodziny. Niestety, statystyki nie pokazują w różowych 

barwach tzw. małżeństw "przymusowych”*, w większości 

dochodzi do szybkiego ich rozpadu. Jeśli zaś dziewczy- 

na zostaje sama od początku z dzieckiem, borykać się 

musi z wieloma problemami życiowymi, przerastającymi 

często jej siły” fizyczne ! psychiczne. Wiele dzieci 

trafia później niestety do domów dziecka, 

Ważną zatem sprawą dla dorastających ludzi staje 

się decyzja o podjęciu współżycia, Jakie są warunki, 
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jy podjęcie takiej decyzji nie pociągało konśsekw 

|przednio omówionych? Znany polski seksuolog 25. Lew 

tarowicz uważa, że do najważniejszych warunków należą: 

wzajemna miłość partnerów 

atrakcyjność   

  

  I ; a > i ; 
„wszystko, wiedział, że o uczuciu tym nie można napisać 

; ; 

ł 

dojrzałość biologiczna i psychiczna 

zgodność z wyznawanym systemem wartości (aby współ - 

życie nie wiązało się z poczuciem winy) 

poczucie odpowiedziałności za siebie i partnera 
ą 

ustalenie zasad regulowania płodności 

W bardzo młodym wieku powyższe kryteria rzadko 

jrane są pod uwagę w sposób integralny. Najczęstszym 

otywem inicjacji ze strony młodych chłopców jest cie- 

awość, potrzeba bycia dorosłym, poza dorosłości, roz- 

ąadowanie napięcia seksualnego. Ujawnia się tu postawa 

atypartnerska, gdyż u partnerki liczy się tylko jej 

goda ną współżycie oraz jej atrakcyjność biologiczna. 

listu do cedakcji: "Uchodzę za fajną i ładną dziew- 

zynę. Na obozie harcerskim spotykałam się często z 

ropozycjami współżycia ze strony małoletnich moich 

alęgów czułam, że to dla nich szpan okazać się męż- 

zyzną w taki sposób. Nąjbardziej.mnie denerwowało to, 

e szukali okazji z różnymi dziewczynami, byle to za- 

jczyć. Czy dla nich nie liczy się człowiek? Moją Kko- 

eżanka też ma 15 lat, uleałą swej sympatii i teraz 

ałuje, bo po załiczeniu jej zerwał znajomość I kręci 

innymi. Dłaczego oni są tak niedojrzali? Ewa." 

inicjacja w przypadku dziewcząt ma najczęściej mo- 

ywy pozaseksu ine, gdyż ich erotyzm rozwija się póź- 

jiej. Najczęstszym motywem decyzji o podjęciu współ- 

ycia jest ciekawość, potrzeba bycia dorosłą, chęć za- 

rzymania przy sobie sympatii. Czy są to jednak mo tywy 

'ajważniejsze?... 

"Rozważając kwestie związane z poczuciem, narodzi- 

ami, całą gamą problemów życia erotycznego człowieka 

sprawą wiążącą wszystkie te sprawy jest zagadnienie 

1iłości . Właśnie od chwili poczęcia, od momentu po- 

|ączenia się dwóch komórek ze sobą tak ważna i potr zeb- 

»a jest miłość. Współczesna psychologia humanistyczna 

jotwierdza odkrycia etologii w odniesieniu do dziecka 

człowieka .dorosłego. Biopsychiczna potrzeba miłości 

jest elementarną, pierwotną potrzebą każdego człowieka 

junkc jonująca już od poczęcia. Jak widać, jest to nie- 

twykle istotne do prawidłowego razwoju osobowości każ- 

jego z nas. W tezie tej pięknie ujęty jest sens życia 

| dziecko :złowieka. Wiele danych wskazuje bowiem, "że 
| 
1" 

ikceptowane od poczęcia odczuwa ra dość patnia= 

siła, dziecko nieakceptowane - lęk prz ed 

I 

4 

imiercią 4. warto więc w zakończeniu rozważań po- 

i 
Ź 

+ 

(więcić kilka słów miłości. Słów tylko kilka, gdyż 

nożna o niej wiele. Nawet znawca tematu, Mikołaj Koza- 

ciewicz, dając tytuł swej książce, "O miłości prawie 

vszystkiego. 
, 

Miłość ma różne imiona i różna jest jej intensyw- 

ność. Pomijając tutaj zagadnienie miłości rodzicielskiej 

I 
niłości do kraju czy idei, zatrzyma jmy się przez 

GÓR CEA |. __ p a 

A 

MOTYWACJE $ 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

y a t miłości erotycznej. Miłość erotyczna 

to taxa miłość, która arnia całego człowieka, zarów- 

no.jego ciało, jak_i "dusżę”-. 'dstawą jej powstania 

trwania jest głęboka przyjaż: łącząca dwoje ludzi 

"Możn śmiaął« owi ieć i T A iożna śmiąło powiedzieć, pis:ł |ladeusz Kotarbiński, 

ze iłość - to Owiec GUS7ZE w udnym ciele, przyjaźń 

to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość lączy się 

2 przyjaźnią, powstaje wówczas jedność podwójna i zu 

pełna" 

Inaczej jedmaur «kocha człowiek, który dopiero 

otwiera drzwi do dorosłości, inaczej człowiek po wielu 

$a>bh A i nsot > i latach małżeństwa, inaczej osoba u schyłku życia. 

Jest to zrozumiałe z uwagi na różnice wieku, zasób do- 

świadczeń życiowych, podejścia do miłości ja<o wartości. 

Miłość ma to do siebie, że trzeba się jej nauczyć. Nie 

jest ona czymś gotowym, nie jest jabłkiem, po które 

wystarczy tylko sięgnąć ręką. Miłości się nie bierze, 

ale się ją daje drugiemu człowiekowi. Jest to cecha 

miłości pełnej i dojrzałej. Dlatego młodzi ludzie, nie 

ma jący doświadczenia życiowego mają tak wiele proble- 

mów z realizacją tego uczucia. Na przykład u dojrzewa- 

jącego chłopaka potrzeba miłości, o czym wcześniej 

wspomniałam, silnie sprzężona jest z potrzebą seksual- 

ną. Bywa i tak, że te dwie sprawy są nawet utożsamiane 

pragnie przede wszystkim ze sobą. Dziewczyna z kołei 

zaspokojenia potrzeby więzi, bliskiego kontaktu psy- 

chicznego i bezpieczeństwa. W miarę dojrzewania uczuc la? 

nabierania zaufania do partnera pojawia się pragnienie 

kontaktu fizycznego. Jest to uwarunkowane różnicami w 

rozwoju psychofizycznym kobiety i mężczyzny. 

Miłość, niezależnie od wieku i stopnia jej rozwoju 

stawia podstawowy warunek: szacunek dla ciała i"duszy" 

drugiej osoby. Każdy człowiek jest bowiem jakąś całoś- 

cią, indywidualnością o niezbywalnych prawach do wo | - 

ności osobistej. A zatem i w przypadku miłości należy 

tę wolność brać pod uwagę. Szczególnie kwestia ta ma 

swe wyraźne odzwierciedlenie we wspomnianej uprzednio 

inicjacji seksualnej. Chłopak nie powinien na przykład 

sposób: "jeżeli mnie kochasz l stawiać tej sprawy w 

nie chcesz, żebym odszedł, _ oddaj mi się". Rozumny, 

troskliwy i rzeczywiście kochający chłopak postąpi w 

myśl rozumowania:" ponieważ cię kocham, szanuję jako 

osobę czuję się odpowiedzialny za nasze uczucie 

ewentualnie muszę wziąć pod uwagę twoje zaangażowanie 

jakie w uczuciu do mie, system wartości erotycznych, 

reprezentujesz, twoje zapatrywania co do podjęcia 

współżycia | nasze wspólne decyzje w przypadku poczę- 

cia dziecka (co może się przecież zdarzyć, nawet sto- 

sując antykonceocję)". W omawianym problemie należy 

jeszcze wspommieć o ważnej sprawie 2 punktu widzenia 

psycholocicznego. Zauważono, że istnieje silna zależ- 

ność między pierwszys kontaktem seksualnym a później 

wieka względem życia erotycznego szym nastawieniem człc 

W obrębie wyższych czynności nerwowych pojawia się tzw 

odruch pierwszych połącze. Oznacza to w praktyce, Że 

rodzaj it jakość pierwszych doświadczeń na zasadzie 

awdrukowania” warunkuje następne. Jeżeli dla przykładu 

  

  

  

  

 



    

    

    

    

  
  

plerwsze doświadczenia erotyczne podbudowane były mi =- 

łością, wzajemną fascynacją, szacunkiem I zrozumieniem 

to w późniejszych sytuacjach człowiek będzie podświa- 

domie nastawiony na podobne przeżycia. Gorzej, gdy 

plerwsze przeżycia tego typu były niemiłe, przykre, 

lub wiązały się nawet z przemocą (gwałt). Na długo mo- 

gą one zrazić daną osobę do życia erotycznego, barierą 

będzie obawa przed powtórzeniem się takiej sytuacji. 

Dlatego należy tu raz jeszcze podkreślić ogromą rolę 

| wagę pierwszych doświadczeń erotycznych. Jest to ba- 

gaż, dobry lub zły na dalsze życie. 

Drugą zasadą obok szacunku dła wolności osobistej 

drugłej osoby w kształtowaniu uczucia miłości jest 

posiadanie taki <h postaw jak postawy ludzkie, postawy 

altruizmu, które to. warunkują umiejętność kochania. 

Czy człowiek egoistyczny, złośliwy, arogancki, kłótli- 

wy potrafi kochać, kochać miłością dojrzałą? 

Problem miłości prawdziwej, dojrzałej,tej na miarę 

człowieczeństwa odnajduje swe odbicie w literaturze 

pięknej a także wypowiędziach o charakterze filozo- 

ficznym. Na przykład Antoine de Saint-Exupery tak wy” 

powiedział się odnośnie miłości prawdziwej: "Prawdziwą 

miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym 

więcej ci jej zostaje. - Miłość nie jest skarbem, 

który się posladło, lecz obustronnym zobowiązaniem. 

- Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w 

zamian nie oczekujesz". - Miłość nie polega na wzajem- 

nym wpatrywaniu się w siebie, ale na wspólnym patrze- 

*nlu w tym samym kierunku”. 

Harcetstwo, do którego należycie, może Wam pomóc 

w wykształceniu w sobie nawzajem tych postaw, które ' 

warunkują umiejętność pokochania drugiego człowieka 

miłością przez duże "M*. Przebywając ze sobą, podejnu- 

jąc wspólne zamierzenia uczycie się patrzeć na drugie" 

go człowieka oczyma współpartnera, uczycie się szacun- 

ku dla innych ludzi. A jeśli w Waszym gronie zakwitnie 

miłość, może ta pierwsza, chrońcie ją. Jeśli nawet 

czas ją skruszy, to pamięć o tej pierwszej zawsze 

będzie pląkna. 

Książki, do których warto zajrzeć: 

- Braun-Gałkowska M, Miłość aktywna, Warszawa 1980r. 

- Celmer Z, Kiedy milość przychodzi, Warszawa 1972r. 

Celmer Z, Człowiek na cała życie, Warszawa 1986r. 

Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego, (red): M. 

Grzywak-Kaczyńska, Warszawa 1973r. 

Fromm €, O sztuce miłości, Warszawa 1973r. 

- Fajkowski Wł, Naturalny rytm płodności, Warszawa 

1981r. 

Gapik L, Gdy stajesz się mężczyzną 

Godlewski J, Życie płciowe człowieka, Warszawa 1978r 

. Harłajczuk |, $okołowska-Rucińska, Uczymy się anty- 

koncepcji, Warszawa 1983r. 

+ Imieliński K, Człowiek i seks, Warszawa 1986r. 

Jaczewski A, Radomski J, Wychowąnie seksualne i 

problemy seksuologiczne wieku rozwojowego, Warszawa 

1986r. 
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- Jordan 4, U progu dojrzałego Życia, Narszawa 1981r. 

- Kozakiewicz M, O miłości, prawie wszystko, Warszawa 

1988r. 

- Kobyłecka W, Jaczewski A, O dziewczętach dla dziew- 

cząt, Warszawa 1987r. 

- Łobodzińska B, Młodość, miłość małżeństwo, Warszawa 

1971r. 

- Malewska H, Kulturowe i psychospołeczne determinanty 

życia seksualnego, Warszawa 1980r. 

- Masters H (1 in. ), Szczęśliwy związek. Nowe spoj- 

rzenie na seks i zaangażowanie uczuciowe, Warszawa 

1980r. j 

- May R, Miłość i wola, Warszawa 1978r. 

- Obuchowska |, Jaczewska: A, Rozwój erotyczny, War- 

szawa 1982r. 

- Pl[azak M, Strategia i taktyka miłości, Warszawa 

1973r. : 

- Sokuluk W, Mamo l tato, opowiedzcie mi skąd się 

wziąłem, Wydawnictwo specjalne "Magazynu Rodzinnego” 

(część I - dla młodszych dzieci | ich rodziców), 

Staję się dorosły (część Il - dla dzieci 10-11 let- 

nich), Czy: to już teraz? (część lil dla młodzieży 

16-19 letniej) 

Spock B, Przewodnik po życiu i miłości d!a nastolat- 

ków, Warszawa 1978 

Starowicz-Lew, Zb, Seks partnerski, Warszawa 1983r. 

Stremeńowa J, Czy przyniósł mie bocian, Warszawa 

1981r. 

' 
' 

Stermeńowa J, Na progu dojrzałości, Warszawa 1387r. 

Wielowiejski A, Przed nami małżeństwo,Warszawa!972r. 

Witczak J, Kłopoty z miłością, Warszawa 1982r. 

Wojtyła K, Miłość i odpowiedzialność Kraków 1367r. 

Zdann M, My. Skąd się biorą dzieci (Część I dla 

dzieci młodszych), My. Jak powstaje Życie (Część ii 

dla dzieci w młodszym wieku szkolnym), Warszawa 1964. 

  

Czy w Waszej drużynie podejmujecie rozmowy do- 

tyczące problematyki miłości, życia erotycznego czło” 

wieka, spraw związanych z wychowaniem seksualnym mło- 

dzieży? Może zaproponowana lektura stąnie się dla Wag 

.nspiracją do dyskusji na te tematy? 

Przypisy: 

1. W Brelnholst, Jak cało i zdrowo przyszedłem ną 

świat, Warszawa 1981, s.3 

2. Ża Zb. Lwem-Starowiczem, Barwy seksu, Warszawa 1987 

$s.84-86 

3. Tamże, s.88 

£E, Nitecka 0. Staszewska, €. Pietkiewicz-Rok, 

Miłość od poczęcia, Warszawa 1987, s.9 " 

5. [. Kotarbiński, Rozważania o życiu godziwym, War- 

szawa 1975r, 

6. St. Garczyński, Błyskotki o współżyciu, Warszawą 

1987, s.112-113, 
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śpiew- Ó statnio otrzymałam dwa nowe harcerskie 

niczki. 

Młodzieżowa Agencja Wydawnicza w Warszawie, a 

Pierwszy z nich wydała w tym roku 

jego autorem jest znany twórca harcerskich piosenek - 

Krzysztoń Heering. Śpiewnik zawiera 187 piosenek, 

które zebrane są w następujące działy: 

?. Bracia skauci, dosyć kurzu (okres 1910-1918) 

2. Harceęska dola (okres 1918-1939) 

j 3. Deszcz jesienny (okres Il wojny światowe j) 

4. Nasze szeregi (lata 1943-1988) 

We wstępie do śpiewniczka autor pisze: "Moim celem 

przedstawieni.e najbardziej charakterystyczńych 

różnych 

bardzo. 

, Było 

plosenek z okresów działania harcerstwa". 
? «a 

, Przeglądając starannie omaw i ane piosenki 

stwierdzi łam, 

kilku przypadkach 

Druh 

11 okoliczności ich powstania, a w 

'należałoby sprostować błędy. Myślę, że autor 

;Krzysztof Heering nie weźmie mi tego za złe, że podam 

» pewne szczegóły, którć umknęły jego uwadze. 

Tak więc autorem muzyki do znanej pieśni "Już lipa 

j roztula” jest 

ł Bergner. po raz pierwszy została ona 'wydrukowana w 

| r śpiewniku Jana Czubka w 1915 

14 lą harcerze wielkopolscy w czasie Powstania 1918-1919 

    

     
   

    
    

  

harcerz-organista z Leszna - Roman 

roku, a spopularyzowal i 

| ; roku. s 

a, Piosenka "Ledwie skowronki” narodziła się na obo- 

h zie letnim iwowskich harcerzy, w 1913 roku a jej pod- 

M kład melodyczny stanowi bułgarski hymm "Szumi Marica" 

miasta f "Bracia skauci" to plosenka tiufca harcerzy 

pMoskwy z 1918 roku, tu powstała i śpiewana jest do 

1 «dzisiejszego dnia . 

LAN Piosenka "I tak 
1 

| p przez harcerzy 3 Kijowskiej Drużyny Harcerskiej na 
, 

1917 

sobie śwista” została napisana 

,. wiosnę roku, do melodii starej żołnierskiej 

- śpiewki. 
1 
r Miejscem powstania pieśni *Pod lilii znakiem" jest 

hm PL JADWIGA SKIBA 

że nie podano w śpiewniku wielu autorów, 

  

  

  

  ULTURA sh    
Ostrowiec nad Kamiennąg, a "Harcerskiej doli" ("Z miej- 

sca na miejsce") - Sinków nad Dniestrem, gdzie w roku 

1928 obozowały harcerki krakowskiej Jedynki im. Królo- 

wej Jadwigi. Michalina Czajkówna-Mrazek, do dziś żyją- 

   

  

ca i mieszkająca w Krakowie autorka słów do tej pio- 

senki, zapcżyczyła sobie melodię starej legionowej 

śpiewki pólskiej. 

Irokliwa pieśń "Po całej Polsce", związana obrzę- 

dowo z momentem rozpalania ogniska powstała w roku 

1929 na wycieczce 1 Nowosądeckiej Drużyny Harcerek w 

Pieniny, a jej autorami są: ka czepańcówna - 

drużynowa Jedynki | Hufcowa Hufca Żeńskiego w Nowym 

Sączu oraz Stanisław Bugajski -- Hufcowy Hufca Harcerzy 

w tym mieście. Dziś piosenka mało znana. 

Twórcą melodii do piosenki "Płonie ognisko w lesie" 

jest 1.G. Ferrari, który napisał również znaną pieśń - 

kanon "Kukułka" (Słoneczko w rannej krasie wychodzi 

spoza gór. *) 

Na wycieczce Jedynki Nowosądeckiej narodziła się 

również piosenka "Nasze pieśni” a było to w 1929 roku. 

to pieśń, która "Czy-to w dzień. czy o zachodzie” 

powstała w 1931 roku. Według Zbigniewa Adriańskiego 

muzykę napisał Władysław Daniłowski - "Dan", twórca 

znanego przed wojną chóru "Dana*”, w którym śpiewał 

Mieczysław Fogg. Autorem słów jest Tadeusz Stach. 

"|dzie noc” to nie Międzynarodowa Pieśń Wieczorna 

Skautów (są na to dokumenty historyczne) ale Mięizy- 

narodowa Pieśń Wieczorna Skautek a więc ruchu żeńskie- 

go. Polskie słowa do tego hejnału napisała, za zgodą 

instruktorskim 

1922. w 

późniejszych latach została uznana za hejnał wieczorny 

obowiązujący w całym harcerstwie polskimi 

W roku 1936, w Chełmie Lubelskim, narodziła się 

"Dalej której 

instruktorskiego Lubelskiej Chorągwi 

autorów, Olga Małkowska na obozie 

Głównej Kwatery Harcerek w Spuszy, w roku 

piosenka wesoło”, do słowa naplsalii 

uczestnicy kursu 
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Harcerzy w Lublinie. Podk ład me lodyczny stanowi pio- 

genka morskich skautów amerykańskich - "Giory, glory, 

alleluja". 

roku W czasie 1928, 

Jadwigi 

spływu Dunajcem, w harcerki 

Jedynki Nowosądeckiej im. Królowej napisały 

przepiękną piosenkę "Wśród modrych fal", wykorzystując 

przy tym melodię ludową, dziś nieznaną. Z harcerkami 

płynęła wówczas znana poetka, instruktorka z Nowego 

Sącza - Bronka Szczepańcówna (żyje do dziś w tym 

mieście), która również włączyła się w proces tworze- 

nia nowej pieśni. 

"Pod żaglami Zawiszy” to pieśń, której autorka 

jest znana, mieszka nadal w Gdańsku. Jest to Marusia 

Bukarówna, której w pisaniu piosenki pomagali uczest- 

nicy jednego z rejsów na "Zawiszy Czarnym”. 

Wg, Zbigniewa Adriańskiego, znanego poszukiwacza 

starych, nieznanych piosenek - autorem pieśni "Chociaż 

każdy z nas.jest młody” jest kapitan Adam Kowalski, 

żołnierz | Brygady Legionów, dziennikarz i autor 

śpiewnika - "100 pieśni żołnierskich”. 

Mało dziś znana a często śpiewana przez harcerzy w 

łatach powojennych, jest piosenka "Wiesz ty co, mój 

kochany". Autor połskich słów nie jest znany, ale 

wiadomo, że w oryginalnym brzmieniu to piosenka 

lat 30-tych. 

jest 

węgierska z 

Hymnem powstańczej Warszawy uznano pieśń Krystyny 

Krahel skiej "hej Chłopcy , bagnet na broń*, napisaną na 

zamówienie Batalionu "Baszta", w okresie między grud- 

niem 1942 a styczniem 1943 roku. Dokładnie niewiadomo. 

Po raz pierwszy wykonana została w lutym 1943 roku na 

koncercie piosenki żołnierskiej w przekroju historycz- 

w Dwu- 

tygodniku harcerskim "Rycerzy Zawiszy” - "Bądź gotów”. 

W końcu 1943 

nym. Wydrukowana została 20 grudnia 1943 roku, 

roku radomskim narodziła 

błędnie 

w powiecie 

się piosenka, którą niektórzy przypisywali 

słynnemu oddziałowi partyzanckiemu *Jędrusie". Została 

zaś napisana dla Oddziału AK "Robotnik". Autor pieśni 

Henryk Fajt - pseudomin "Garda", nauczyciel śpiewu | 

muzyk z Radomska poświęcił swą piosenkę słynnym *"Jęd- 

rusiom". Słowa napisał Czesław Kałukusiński, pseudonim 

"Robotnik". 
powstała w październiku 1942 roku a 

"Czachur", z oddziału 

"Szturmówka"* 

jej autor - 

"Goliard", napisał 

Stanisław Ryszard Dobrowolski, pseudonim 

Ją na konkurs plosenki żołnierskiej 

organu prasowego AK, "Biuletynu Informacyjnego”, gdzie 

Niektórzy 

do tej plosenki 

dziś 

Fryderyka Chopina w Warszawie. 

otrzymała | nagrodę. dziennikąrze przy- 

Ekie- 

Konkur sów 

plsują autorstwo melodii Janowi 

rowi, znanemu pianiście, Dyrektorowi 

im. Nie jest to jednak 

sprawa ostatecznie wyjaśniona. Podobnie jak nie znamy 

"Dziś do ciebie 

Adriańskiego, 

do dziś autorów przepięknej 

Według 

piosenki 

przyjść nie mogę”. Zbigniewa 

który badał historię jej powstania, została ona dorę- 

czona partyzantom lubelskim przez Henryka Greba, który 

nie znał jej autorów. Trafiła do oddziału partyzanckie 

go Stanisława Mroza, wchodzącego w skład 27 Wołyńskiej 

dywizji AK, Brak dokładnej daty jej powstania, prawdo- 
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podobnie napisana zos.ała na przełomie 1942 i» 1943roku, 

Zofia Florczak na łamach "Przekrcju"” (20.VII.1960r.) 

twierdzi, że autorem tekstu jest Stanisław Magierski, 

łubeiski żołnierz AX. Również vitold Ele<xtorowicz po- 

daje nazwisko Magierskiego jako autora piosenki. lnni 

wymieniają także Krystynę Krahelską, która w czasie 

okupacji przebywała w Lubelskim. 

fakt, 

Jako podstawę takiego 

twierdzenia podają że pieśń "Dziś do ciebie 

przyjść nie mogę" podobna jest w cnarakterze do pieśni 

tworzonych przez tę autorkę. 

Piosenkę "85" napisał Jerzy Dargiel w celi war- 

szawsklego gestapo na Aleji Szucha, gdy został na 

krótki okres czasu aresztowany. Piosenka poświęcona 

jest Bojowym Szkołom Szarych Szeregów. 

Słynny "Marsz Mokotowa” ma również bardzo ciekawą 

historię. Kiika dni po 20 sierpnia 1944 roku do kwate- 

ry powstańczego barda - Mieczysława Fogga, dotarła 

łączniczka z Mokotowa, która przyniosła piosenkarzowi 

brudny kawałek nutowego papieru, z nutami l 

A, 

pseudonim 

tekstem 

"Marsza". Napisali go porucznicy żołnierze Bata- 

łionu "Baszta" Jan Markowski- "Krzysztof* 

(kompozytor i planista, były akompaniator Fogga) oraz 

Mirosław Jezierski - pseudonim "Karnisz". Po raz pier- 

Poli- 

na koncercie powstańczym. Po 

śpiewała go już 

Członek 25 Warszawskiej Drużyny Harcerzy 

wszy wykonał 

techniki 

ją Fogg klika dni 

Warszawskiej, 

później w auli 

jego zakończeniu cała Narszawą. 

S. Żół- 

Marian Matuszkięwicz - 

tekstu dd 

im. 

kiewskiego i żołnierza AK - 

pseudonim "Rysiek*, jest autorem rzewnei 

  

  

  

    

  

  

      

  

  

   



    

| 
pleśni "Deszcz, jesienny deszcz”, która powstała w roku 

1943. 

*Poławiacze pereł" Bizeta. 

Słowa dostosował autor do parafrazy arii z opery 

łnny powstańczy twórca, "Pieśniarzem Paraso- 

łą”, jest autorem znanej do dziś piosenki "Pałacyk 

Michła, Żytnia, Wola*. Napisał ją 14 sierpnia 1944roku 

Józef Szczepański 

zwany 

- pseudonim "Ziutek". Jest on rówież 

twórcą "Parasola Piosenki Szturmowej”, pisząc słowa do 

mełodiłi pieśni rosyjskiej Danuty | Dymitra Pokrassów. 

Plosenka powstała na barykadach Starego Miasta. 

Niedawno otrzymałam niesprawdzoną jeszcze informację 

od instruktorki "Nieprzetartego Szłaku” z „Częstochowy, 

jże autorem znanej pieśni "Słoneczny Marsz" jest Tadeusz 

Iczapia. Kim jest, ś$kąd pochodzi - nie wiadomo 

zostału napisana w 1947ro- *Plosenka instruktorska”   ku, ną kursie szkoleniowym. Słowa dwóch zwrotek, jakie 

wtedy powstały, dostosowali kursanci do melodii starej 

płosenki angielskich skautów. Trzecia zwrotka powstała 

dopiero w 1959 róku,-na li Konferencji instruktorskiej 

Chorągwi Łódzkiej a napisała ją Druhna A. 

Znana do dziś pidsenka "W nadwiślańskiem grodzie” 

Dy l ikowa. 

narodziła się w 1946 roku w pociągu na trasiąę Płock- 

I mażury; gdzie obozować miał z Hufcem Płockim „autor 

- Jan Chojnacki. 

cerzy płockiej Chorągwi. 

*To idzie młodość” 

IV śpiewnika K. Heeringa napisana została specjalnie do 

Jest to obecnie sztandarowa pieśń har- 

- piosenka zamieszczona w dziale 

flimu "Przygoda na Mariensztacie” przez ladeusza Syge- 

tyńskiego, a 12 kwietnia 1946 roku w HOPCE czyli Har- 

kerskim Ośrodku Pracy Kulturalnej w Warszawie, ujrzała 

światło dzienne plosenka *Przez pola, lasy i tąki"(pra- 

yidłowy tytuł). Napisał ją Jerzy Dargiel, przeznaczając 

lila artystycznych kursów instruktorskich tego Ośrodka. 

i 291 

błosenka z repertuaru Harcerskiego Zespołu "Gawęda" - 

Muzykę do tej olosenki na- 

Na stronie śpiewnika zamieszczona została 

"Czuwaj, gdy kwitną wiśnie”. 

bisał Edward Pałłasz (!). Na stronach 222, 251, 328, 

349, 353, 356, 359, 386 i 365 zamieścił autor inne 

blosenki "Gawędy". 

I Na uwagę zasługują jeszcze trzy piosenki. "Jutro 

:nów” (strona 311 śpiewnika) powstała w 1975 roku w 

Hikorzynie, natomiast "Echo" zostało przywiezione do 

botski przez pionierów bułgarskich, uczęsthiczących w 

|Międzynarodowym Pionierskim Obozie Pokoju w Ciepticach. 

ibolskie słowa do tej piosenki napisał Mirosław Łebkowski 

|Popularna do dziś piosenka o "Słoneczku", które "późne 

(Hzisiaj wstało”, to jedna z tradycyjnych pieśni Hufca 

jm Generała Waltera z Chorągwi Warszawskiej, tzw. wal- 

„kerowców z lat 1950-56. 

I Śpiewnik Krzysztofa Heeringa, mimo pewnych błędów 

! nieścisłości, zasługuje na uwagę. Wydany został bar- 

jjzo starannie, poslada ładną i kolorową okładkę. Moim 

"daniem w tym zbiorku, jako kolejnym śpiewniczku har- 

|cerskim wydanym do ogólnego użytku po roku 1956, ża 

|lużo jest piosenek z lat 1950-tych tj. z okresu OH i 

HPL-u. Nie 

Iwiązku (może poza 

popularne w 

"Hej, 

były one nigdy specjalnie 

"Harcerską chustą” 1 wycie- 

KULTURA 
  

  

  

  

czka” 8 

W tych 

larnych i bardzo 'lublanych piosenek harcerskich, których 

próbowano je lansować jeszcze w 1956 roku. 

latach jednak powrócono już do starych, popu- 

drużyny uczyły się z pasją i upodobaniem. Nie ma po- 

skoro 

Może 

wydrukowane w śpiew- 

trzeby umieszczania ich w nowych śplewnikach, 

nikt praktycznie już ich nie chce i nie śpiewa! 

się mylę, ale piosenki "Gawędy", 

niku Heeringa, dawno przestały być "modne" w harcerskich 

drużynach. Śplewa ją je jeszcze zespoły szkolne i dzie- 

cięce różnych placówek kulturalnych. Od czasu gdy 

zaśpiewała je po raz pierwszy "Gawęda" minęło wiele lat 

Od czasu do czasu pojawia się w księgarniach śŚpiewni- 

czek autorski "Gawędy" ostatnio w 1987roku, proponu jąc 

dzieciom nowe piosenki. 

tych 

Czy jest sens powielania wciąż 

Brak mi 

drugłego, rzeczywistego ("Hymn !!S* napisany przez Danu- 

tę Rosner 

starych? Chyba nie. w nowym śpiewniku 

śpiewany jest praktycznie tylko w Chorągwi 

Stołecznej) "Hymnu Nieprzetartego Szlaku”, który ułożył 

Wiesław Seredyński. To piękna pieśń i warta szerokiego 

upowszechnienia. Brak mi również wielu ładnych, bardzo 

znanych piosenek Zbyszka Piaseckiego, Andrzeja Starca, 

Andrzeja Mroza, Henryka Perzyńskiego, M.W Domagały czy 

R. Pomorskiego. "Harcerski śpiewnik* K. Heeringa przyda 

się napewno drużynom, choć moim zdaniem, iest w pewnym 

sensie powieleniem zbiorku pt. "Nasze piosenki”, wy- 

danego przez warszawski MAW w 1983 roku a opracowanym 3 

przez Jerzego Niedźwieckiego. Gdybym miała wybierać czy 

kupić śpiewnik Niedźwieckiego czy Heeringa, kupi łabym » 

ten pierwszy, chociaż w tym drugim znajduje się szereg 

popularnych kiedyś i znanych piosenek nieznanych auto- 

rów jak np. "Szara harcerka". 

Ciekawym wydawnictwem powinen być dla drużyn nowy 

Krakowa, HOW 

Kraków pt. "W górach”. Niewielki objętościowo (79stron) 

Andrzeja Zięblińskiego, 

się w chlebaku ł przyda na wycieczce 

śpiewnik Andrzeja Mroza z wydany przez 

z piękną okładką i rysunkami 

znakomicie zmieści 

Zawiera bowiem wiele urokliwych piosenek turystycznych, 

z, których szereg zdobyło laury na różnego typu giełdach 

i konkursach, w czasie turystycznych rajdów studenckich 

Dobrze się je śpiewa, wędrując z gitarą szczytami Gor- 

ców czy Bieszczad. Nie ma się zresztą co dziwić, autor 

instruktor zbiorku to znany w środowisku krakowskim 

harcerski i przewodnik tatrzański PTTK, a także zdolny 

twórca picsanek harcerskich, z których najbardziej zna- 

  

na, zaczyna się od słów - "A piosnka wciąż płynie, 

unosi ją wiatr...". 

bardzo polecam drużynom ten skromny śŚpiewniczek. 

1. "Śpiewnik harcerski” - wybór I opracowanie muzyczne 

Krzysztof Heering, MAW Warszawa 1988,str. 187 

cena 4802. 

2. "W górach-Kociołkowe śpiewanie” -wybór | opracowanie 

Andrzej Mróz, A. Szaleńcowa i Jan ś«rajewski, HOW 

Kraków 1987,stron 79, 47 piosenek cena 140%. 

464, 

plosenek, 
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odele samochodów są chyba najpopularnie jszymi 

zabawkami naszego wieku. Prócz przeznaczenia 

dla milusińskich - miej więcej od czterdzie- 

stu lat są obiektem powszechnych kolekcjonerskich 

emoc ji. 

Ten gatunek zbieractwa polega na gromadzeniu modeli, 

mikromodeli, minimikromodeli albo supermodeli samo- 

chodów historycznych, zabytkowych, nowoczesnych, wyś- 

cigowych, sportowych itd. 

Motoryzacja jako temat zbiorów miniaturowych samo- 

chodów jest z pewnością jedną z najpopularniejszych 

„wśród kolekcjonerów. Potwierdzeniem tego są choćby 

stale rosnące obroty firm produkujących znane i u nas 

Imatchboxy”, czyli modele starych i współczesnych sa- 

mochodów. Od kiedy zwrócono uwagę na szczegóły wykona- 

nia miniatur, modele przestały być tylko zabawkami . 

Nawet bardzo poważne Instytucje, jak np. Science Miscum 

w Londynie, korzystają z modeli dła zobrazowania 

dziejów motoryzacji. Także w Londynie powstało pierw- 

sze w świecie muzeum poświęcone historii modelu samo- 

chodowego. 

Miłośnikom starych i rzadkich okazów motoryzacji warto 

polecić muzeum komunikacji, które mieści się w Oreźnie 

Zawiera ono tak rzadkie eksponaty, Jak choćby >ierwszy 

na świecie napędzany benzyną samochód z 1885 roku, sa- 

mochody napędzane parą, plerwsze "mercedesy", najstar- 

sze motocykle czy tramwaje. 

Właściwe zabawki samochodowe pojawiły się dopiero 

w pierwszej dekadzie XX wieku i długo nie uzyskiwały 

podobnie jak samochód. 

Pierwotnie miały one charakter luksusowych statuetek, 

szerszego rozpowszechnienia, 

wykonanych z pozłacanego mosiądzu lub srebra. 

Pierwsze modele nie były roblone w standardowych ska- 

lach, a jedynie miały zachowaną ogólną proporcję 

kształtów, wykonywano je z blachy, a były tak ładne i 

starennie lakierowane, że kolory zachowały barwy do 

dziś. 

Największe wytwórnie modeli aut powstały w Niem- 

czech, a Norymberga - z chałupniczymi wtedy firmami BW 

czyli Bing Werke oraz Marki im - urosła do roli świato- 

wego centrum modelarstwa samochodowego. Tuż przed 

„plerwszą wojną światową niektóre wytwórnie eksportowa- 

ły 90% swoich wyrobówl 

Początkowo modele przedstawiały tylko typowe bryły 

nadwozi, bez zwracania uwagi na wyróżniki takiej czy 

innej marki. 

Najłatwiej takie modele dawały się wytwarząć jako 
blaszaki „zazwyczaj montowane chałupniczo,z charakte- 

rystycznymi zagięciami *"języków"* w miejscach łączenia. 

Gdzieś w połowie lat dwudziestych sięgnięto wreszcie 

po modele konkretnych samochodów, Wtedy to amerykańska 

firma Dowst Tootsietoy, pierwsza opanowała produkcję 

masywnych model l samochodowych ze specjalnego stopu 

odlewniczego (aluminium z dodatkami uszlachetnia jącymi 

magnezu | wolframu). Modele te zawojowały, świat. A 

producent, uwielbiany przez dzieci dosłownie | w prze- 

nośni (amer. tootsie-kochaniutka, tey-zabawka) dziwną 

skalę 1:43 przeforsował jako podstawową w modelarstwie 

samochodowym. c 

Pradukc ja modeli weszła na nowe tory w 1932 roku, 

kledy pojawiły się maszyny do wykonywania skompl iko- 

wanych cienkąśc iennych odlewów ciśnieniowych. 

Pierwsza zastosowała je francuska firma Solido. 

Modele tej właśnie firmy jako pierwsze na świecie o- 

trzymały resory (Jaguar) otwierane drzwi (Lancia), a 

następnie oświetlenie wnętrza załączana otwieraniem 

drzwi (Fórd Mustang). 

Równie znaną firmą z okresu międzywo jennego jest 

angielska "Meccano". Po łatach firma ta będzie wystę- 

pować pod nazwą "Dinky", a modele samochodów będą zaj- 

mowąć czołową pozycję w jej produkcji. z 

Dlatego też każdy zbieracz modeli samochodów chciałby 

posłladać te egzemplarze 

które zasłynęły ze swych postępowych rozwiązań kon= 

strukcyjnych | tym samym przeszły w jaki 4 sposób do 

miniaturowych samochodów, 
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| historii automobilizmu. 

| Wśrśd samochodów dostarczanych przez firmę an- 

glelską lLesney na uwagę zasługuje cztero- i półlitrowy 

«Bentley z 1920 roku, Jest to samochód, który w 1930r. 

wygrał" 24 godzinny wyścig w Le Mans. Drugim ciekawym   
mode lem byt "GP Mercedes” z 1912 roku. 

Modele w skali 1:50 zabytkowych wozów wyścigow”ch 

przez firmę "Lesney" robi się całkowicie z metalu.Są 

one miej doktadnó w detalach niż modele innych firm, 

ale stosunkowo niedrogie. Ciekawsze obiekty również 

znaleźć można w kolekcji Lesneyowskiej. Poza modelami 

|Jgamochodów ': głężarowych z minionych lat"Lęsney" produ- 

   
   

   
   

    

    
   

  

    

    

     

   
   
   
   

      

    
   

     

    

  

    

     

    

  
Jkuje również, mikromodełe innych starych pojazdów i to 

nie tylko samochodowych. Znajdujemy w katalogu także 

konny autobus londyński z 1889 roku, autobus piętrowy, 

wykonany już na podwoziu samochodowym z 1911 roku, 

Ikonny wóz bojowy straży pożarnej z 1905 roku, ciągnik 

Irolniczy z roku 1925, walec drogowy Z roku 1920, pa- 

lrowozy I to nawet z tak odległych lat jak np. mode! 

|| aGenerai* z 1862 roku. Jest tam również tramwaj pięt- 
  
| rowy z 1907 roku. 

| Jedną z firm francuskich, któge produkują modele 

"zabytkowych samochodów jest firma "Rami*. Modele te 

wykonywane w skali 1:43 przeważnie opierają się na 

Koryginałach, znajdujących się w "Conservatoire Natio- 

| nai des Arts et Metiets” w Paryżu. Piękne miniatury 

luykonuje się całkowicie z metalu (odlew pod ciśnieniem) 

t bardzo starannie maluje. 

L Eksplozja modelarska dokonała się w latach powo- 

ł jeńńych, dzięki pojawieniu się rewelacyjnie nowych 

modelarskich moż I iwości wyrósł eLesney"”, zakładając 

lstynną dziś firmę "Matchbox". W ciągu pierwszego roku 

produkcji wypuszczono milloń miniatur tej marki, a po 

ki lirunastu latach na taką produkc ję wystarczył tydzień 

DE I ra "Matchbox" jest producentem miniaturowych modeli 

("sambchodów różnych typów od najstarszego modelu Rolls 

Royceś z 1906 roku. Przyznać trzeba że są one wykonane 

łpardzo starannie i dok ładnie. 

) A tymczasem powstawały, jak grzypy po deszczu, 

dalsze nowe firmy: angielska *Corgi Toys” w 1956 roku, 

ffancuskie *Norev", "Mejorette", włoskie - "Politoys", 

InMebetoys*, "Mercury", zachodni oniemieckie "Gama", 

bwsiku*, *Wiking*. W późniejszym okresie duńska "Tekno" 

|Hqmerykąńska "Husky", NRD-owska „Espewe”, czechosło- 

dywacka "igra". 

P Kledy jednak tego rodzaju wytwórstwo straciło os: 

Mtatecznie cechy chałupnicze I stało się niezwykle waż- 

ną dziedziną rynku zabawkarskiego - zwykłe zbieractwo 

M nabrało cech pospolitości. 

| W latach siedemdziesiątych dokonał się ważki prze- 

tom w rozwoju modelarstwa. Powstąją specjalne firmy 

|lwypuszczające modele szczególnie wysoklej jakości. 

$: Najwijcej modeli produkują firmy - modeli współ- 

Iigzesnych. We Francji firma "Norev" specjalizuje się 

. Ulgłównie w produkcji mikro I minimikro wozów francus- 

JE | | ech, a więc Citroen, Renault, Pugeat, Simca, Pannard, 

||| 5 także ciężarowych: Berliet czy Latil. "Norev" produ- 

HOBBY 
  

  

  

m O ROZ IKE O KO, 
a A M DRAKE OWN 
  

  

  

  

  

kuje samochodziki - te piękne zabawki motoryzacyjne w 

dwóch skalach 1:43 oraz 1:86. Modele wykształca się z 

masy plastycznej. Są one wielobarwne, stosunkowo nie- 

drogie. 

Bardziej precyzyjne kopie samochodów wy śc i gowych 

produkuje firma angielska "Meccano"”. Mikromodele tej 

firmy w skali 1:50 wyrabia się całkowicie z metalu. 

Modele samochodów stały się ulublonym mo tywem 

grafików projektujących etykietki zapałczane, znaczki 

pocztowe, obrazki samoprzylepne, a nawet temperówki 

czy też wszelkie opakowania akcesoriów | kosmetyków 

samochodowych. 

Współczesne modele samochodowe oferowane są w 10 

różnych skalach. W zależności od troski o szczegóły, w 

ciekawych modelach do sklejania stosuje się nawet tak 

duże skale jak 1:16, 1:12 i 1:8, choć na ogdł prze- 

ważają standardowe skale 1:87, 1:43, 1:36. Ale są tu 

"pewne niuanse. Otóż wśród modeli gotowych występuje 

także skala 1:52, właściwie nieznana przy modelach do 

sklejania. ? 

Pozostając przy modelarstwie kolekcjonerskim warta 

odpowiedzieć" jak przechowywać kolekc ję? 

Jeśli jest mała, to można w zwykłym regale za szybą, 

ale przy większych zbiorach warto postarać się o kilka 

gablot z półkami szklanymi. 

Po rozkoszowaniu się kolekcją należy ją chować w 

miejsce możliwie zaciemnione lub za zasłoną. Słońci 

bowiem wypala kolory, a niektóre tworzywa sztuczne od 

kształcają się. ć 

O tym jak liczne jest grono kolekcjonerów, niech 

świadczy fakt, że np. przy francuskiej firmie "Norev" 

w roku 1957 powstał międzynarodowy klub zbieraczy 

samochodów miniaturowych. Początkowo tworzyła go grupa 

kolekcjonerów małych samochodów, którzy pragnęli in- 

formować się wzajemie o najrządszych, a zwłaszcza 

najdokładniej opracowanych modelach i wymieniać je 

między sobą. 2 kolel nawiązali oni kontakt z produ- 

centami tych samochodzików i ze zbieraczami z innych 

krajów. Powstało wiele narodowych stowarzyszeń, afi- 

llowanych w tym klubie. Obecńie gromadzi on jedyną w 

swoim rodzaju kolekcją wszystkich modeli samochodów 

miniaturowych, produkowanych na świecię, 

W niektórych krajach Europy Zachodniej i Ameryki 

powstały one jeszcze w latach sześćdziesiątych | zrze- 

szają zarówno producentów (CARS - Collector 's Automo- 

tive Replica Society (jak | hobbystów. We Włoszech 

działa Quattroroutine (Klub Czterech Malutkich Kółek), 

a we Francji Mini Auto Club. 

Duże firmy wydają własne czasopisma - Airfix Maga- 

zine, Matchbox Newsletter, a ukazują się | niezależne 

tytuły poświęcone modelarstwu samochodowemu: Minlature 

Auto, Modeł Cars (W. Bryłania) Modelisme (Francja) Mo- 

deli Auto (RFN) Car Model (USA). 

Oprócz tego są prospekty, o czym wiedzą bywalcy nie- 

których targów międzynarodowych. 

Tak więc życzę wszystkim, aby mieli co zbierać I 

„.. Za co oraz gdzie o zbieractwłie czytać. 
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W XXIV STUDENCKIM FESTIWALU PIOSEN£I 

jednym z reprezentantów środowiska krakowskiego była 

grupa "Tacy ludzie” |ch występ spotkał się z uznaniem 

jury (zaproszenie do koncertu laureatów) oraz publicz- 

ności. "Tacy ludzie” śpiewali wcześniej na "Chrypie*, 

W tej sympatycznej grupie zasiada za fortepianem i 

wspiera swym głosem druhna pwd. Katarzyna Spólnik, wy- 

chowanka "Małych Słowianek"*. Przed "Chrypą"” ukazał się 

śpiewnik z jej piosenkami. Dodać należy, że gitarzysta 

grupy otrzymał nagrodę dla najlepszego instrumentalisty 

Tyle o sukcesach "harcerskich" na krakowskim festiwalu 

Czekamy na dalsze. Naśladownictwo nie wzbronione. 

LIBER - książka 

AMOR LIBRORUM NOS UNIT - Miłość do książek nas łączy 

EX IURE - z mocy prawa 

EX ERATIA - z łaski 

EX CAPITE - z głowy 

EX ORE PARVULORUM VERITAS - prawda płynie z ust dzieci 

T archiwum 
— | harcerskie.pl 
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jesto się coraz miej realne. 
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fraszki 
z mojej czaszki... 

  

     

    

     

  

    
   

   

w ksiegarni 
Przez wiele iat przyzwyczaiłem się do tego, że księ- 

  

   

    

     
    

        

garnia jest takim miejscem, gdzie można kupić książkę. 

Ten paskudny nawyk może okarać się dla mie (mam na- 

dzieję, że dla wielu innych też) zgubnym. 

Teraz, każde przekroczenie progu księgarni łączy się NOWE_DNI 

z wielkim stresem. Kiedy wreszcie uda mi się "dopaść" 

poszukiwaną książkę, to cena jej zezwala tyiko na Dni Kultury, OŚ tat 
' wią y 

oglądnięcie. O zakupie można tylko śnić. Dawniej (to | książek 
na raty   pamiętam) można było kupić na raty "syrenę", telewizor 

pralkę, meble itp. A może teraz wnrowadzić na podobnych 

zasadach sprzedaż książek? 

Do księgarni przychodziło by się z dwoma żyrantami, 

którzy swo imi podpisami * gwarantowal iby spłacenie HALNY 

wszelkich nalężności w przypadku mojej niewypłacalinnoś- , 
2 + wiatr 

ci. Takie zasady przyczyniłyby się (w niektórych krę- Gdy zawieje halny Telr 
z z. jesie Z '8 

gach) do ożywienia kontaktów towarzyskich. Żyranci Różne wieści nie * a 
ea *odha 

mogliby mieć przywilej "pierwoczytu". Różne wieści ! , ś 
. a 

Niesie wiatru ciepła (a 

To jest plotka. i 
niesie wiatr. 

A mże należy się łączyć i zawiązywać spółki w celu (ókt 
to ta 

zakupu książki? . a   
Nasz wieszcz pragnął, aby jego wiersze zbłądziły poc aóżne wieści 

strzechy. Postęp cywilizacyjny zastępuje strzechy 

błachą, papą itp. i chyba dlatego pragnienia wieszcza 
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Wolisz hale i 
Tatr Szczyty 

r 4 eraz skrzydła śwe rozwiniesz 
W ni i niebą wzbi jesz się błękity 

I wspaniałym dumnym lotem 
Im pokażesz,   tym na dole 

Że Cię tu niedoceni ji 2 Każąc dzieci 1 EZŁOMII NIĘZŁOMI. uczyć w szkole. ——   
Mimo błędów 
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W harcerski
ej kulturze 

Też jest święta krowa 

nie wolno 
Wiesz dlaczego dzwon głośny? 

£ 

Której ponoc = Bo jest pusty w środku. 

Głośno krytykować A ty tego nie wiesz 
je 

Miluteńki kótku. lansuj 
Bo ktoś ją ż 

*j|iczy 
Bo ktoś Za nia 

a w swej wdzięcza   ości 
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Głośno, pięknie PYCHY 
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Ludzie tak wiele spraw muszą załatwić 

a czase sobie płynie wolno-panta rhel. 

; , Ę Do siebie tylko już nie umiem trafić, 
słowa: Wiesław Buchcic 

z kochać, to więcej siebie dać czy miej. muzyka: Ryszard Pomorski 5 jyć y j 
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Ref. We wtorek 

Złotym kobiercem wymoszczone góry, 

jesień w dolinę przyszła dziś nad ranem. 
a 2: (Piosenka Harcerskiego Zespołu Wokalnego "Wołosatki* 
Buki czerwienią zabarwiły chmury, 

z 

$zaruga niebo powoli zasnuwą, 

wiatr już gałęzie pootrząsał z liści. 

Pod wiatr, pod górę znowu sam zasuwam, 

może w schronisku spotkam kogoś z bliskich. 

+ 

02 z Kielc, z 1387 roku) 
latem się złotym właśnie pożeynałem. 

  

Ref. We wtorek w schronisku po sezonie 

w dołiny wczoraj zszedł ostatni gość. 

Za oknem plucha, kubek parzy dłonie zzz (. 

i tej herbaty i tych gór mam dość. 

UWAGA! PRZEKAZAĆ DALEJ. 

  

  

WALEC NIE PRZYJEDZ!E I NIE WYRÓWNA. 

WYRÓWNAĆ MUSICIE SAMI. 

Wyjeżaż jający na obozy zobowiązani są zabrać ze sobą 

kef. We wtorek icbrą pogodę.   
CENA 1750 ZŁ 

PL /1SSN 0860-6463 
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