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| Przed Wami pierwszy numer biuletynu informacyjno-metodycznego ha= 

rcerzy starszych Chorągwi Stołecznej. Zgodnie z propozycjami z Sejmikm 

znajdziecie w nim wszystkiego po trochu, I ćwiczenie "Wypadek w kosmo— 
'sie"/NASA/ na zbiórkę drużyny, i "próby wodzów” na obóz, i informacja 

© propozycjach obozów dla drużyn starszoharcerskich, i przedruk ar— 

tykułu z krakowskiego "Farcerza Rzeczypospolitej" w sprawie stopni ha= . 

rcerskich i relacje z V Sejmiku i jeszcze kilka innych drobiazgów. 

ik Nasz biuletyn ma jednak za zadanie | 2% 

nie tylko informować, czy doradzać, Od redakcji 

ma także być swego rodzaju”Łącznikien” 

pomiędzy Środowiskami starszohercerekimi Chorągwi Stołacznej.A łączni= 

| klem będzie tylko wtedy,jeżeli kontakt pomiędzy redagującymi a czytel- 

nikami będzie dwustronny.Ze swojej strony możemy obiecać, że postaramy 

gię odwiedzać wszystkich tych,którzy nas na swoje zbiórki „wycieczki ,0— 

bozy zaproszą/ne,może prawie wszystkich/.Ze strony Czytelników O0z6ku- 

jemy natomiast zaproszeń oraz.... KORESPONDERCJI.Korespondencji z opi- 

sami Waszych zbiórek,koraspondencji o nurtujących RAS problemach, kło- 

potach/w miarę naszych skromny możliwości postaramy się Wam w ich 

rozwiązaniu pomagać /, wreszcie oczekujemy korespondencji z oceną za- 

wartych w "Rarcerzu Orlim* materiałów, czy nawet wręcz z propozycjami 

rzeczy wartych opublikowania na naszych skromnych łamach. 

Nie czujemy się jeszcze mocni, jak druhowie po piórze z krako- 

wakiego *Harcerza Rzeczypospolitej”, ale mamy nadzieję, że może choć 

trochę zbliżymy się do pozioma prezentowanego przez te pismo, W koń 

cu tytuł naszegu biuletynu zobowiązuje, . 

Ta ostatnim sejmiku delegaci drużyn starszoharcerskich ułożyli za- 

gtaw tematów. Tematów, których poruszania na stronicach naszego biule- 

tyrm oczekują, A jest icłr wyjątkowo dużo. Spróbujmy je w skrócie wymie- 

nićt Chorągiew Stołeczna w latach 1945-50, Dzieje poszczególnych . haf- 
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ę iokaie 3 ze str, 1 Ę 

Od redakcjioów stołecznych, Chorągiew Stołeczna w latach 1957 = 1970 
Początki skautingu ns terenie Warszawy I Mazowsza, Związek Harcerstwa 
Polskiegopom granicami kraju, Harcerstwo wobsc faszyzmu, Wpływ e€nde— 

cji na środowiska harcerskie w II Rzeczypospolitej, Harcerstwo a nniej- 

Bzośct narodowe, Zlot: w Spale 1935 - udział drużyn Chorągwi Warszaw = 

skiej i Mazowieckiej, Historia najnowsza - KIHAW, Skauting w krajach 

' zachodnich = ed Baden-Powslla do dziś, biografiez Floriana Marciniska, 

Józefa Grzesiaka-Czarnego, Juliusza Dąbrowskiego, Psychika młodzieży 

Jak działać, żety wszyscy chcieli ? Jak poznawać osobowość harcerzy? 

hutorytet drużynowego - kształtowanie go i z czego en wynika ? Autory- 

tet kadry instruktorskiej na zewnątrz / poza organizacją? /, Gzy dyda= 

ktyczne, Jak oddziaływać na ludzi spoza organizacji? Formy i . sposoby 

prowadzeńia zbiórek zastępu i drużyny, Śposoby łagodzenia konfliktów 
zaistniałych w pracy z drużyną, Wywiady z różnymi Środowiskamż i  in- 

struktorami mającymi konkretne osiągnięcia I doświadczenia w _ awojej 
pracy, Jak zorganizować ciekawy biwak ? Gry terenowe na obozie, Formy 

kontaktów z ludźmi, Działalność harcerska w szkole i przy szkela,Fabór 

de drużyn, Pormy służby starszoharcerskiej, Finansowanie działalności 

drużyny, Szczepu = propozycje akcji zarobkowych, Kontakty  wswnątrzece 

ganizacyjne — harcerze starsi - zuchy, harcerze starsi - harcerze mło- 

dst, Rozwiązywanie problemów napotykanych w działalności drużyn, ita. 

Wff.... Częgo to harcerze na sejmiku nie wymyślili, Ten zastuw te 

matów przewyższa chyba anacznie nasza siły i możliwości, A zatem..... 

PIDRA DO R4K , mokre ręczniki na głowy i ...... witamy w gronie popóż- 
pracowników. 

FROMBORK 84 / T-27.07.84g 27.07.-16.08.84 / organizator GXZAP 
Wydział Starszońarcerski- hm.Bogumił Zych = Warsztaty: mazyka, 

sztuki plastyczne ,dziennikarstwo,literaturapobozy ekologiczne 

1 astronomiczneg Starszoharcerska Służba Fromborkowi i Żuławom 

Obóz zagraniczny WRD /lipiec/ organizator K.Ch. St. ZHP Wydział 

Starszoharcerski — rekrutacja wg kryterium V Sejmiku Gx2Oiejso 

  

  

Obóz zagraniczny CSR3S/lipiec,sierpień/ organizator K.Ch.St. ZAP 

wydział Starszoharcerski 4 x 40 miejsc /2 tygodnie/ 

  

SAS "84 /30.0T. — 22.08.84/- Komenda Chorągwi peoea ZAP , 
zastępy z drużyn 
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Ww dnia 6-6 krietnie 1984r. w Sta 

raj Dąbrowie spotkali się przedstawi -' 

elale harcerzy starszych z hufcówz Ra-| 

dzymin, Praga Południe, Śródmieście, | 

Plaseczna,Nowy Duaór Mazowiecki, Praga, 

Pła., Lagienowo; UEsu8> Ochota, Pia- 

atów,Pruszków, Wola, Błonie, Żoliborz 

Otwock, Fołomim, Jabłonna, liokotów. 

V Chorągwiany Sejmik 
«$ Harcerzy Starszych 

Prekwencja na sejniku jak widać duża, 
ale moim skromnym zdaniem brak byłe naj 

sejnikowym "półmisku* takich ota "kne=| 

dli* jak 23 WDH, TWDEH, 80 WDH, 6 WB £ 

wielu innych, które nie zostały ta wy” 

mieniona, a na pewne miałyby wlale do | 

posiedzenia. Tak druhowie, kisicie = 

wa własnym /wszyscy aą przekonani, 
dobrym/ sosłe, ula s wisdzą I doświadczeniem inne 

by pewnie choć częściowo uniknąć, gdyby były chociaż ta 

środowiska, która wymieniłem. 

,Góż, można by jeszcze napiętnować nieregulaminowe ubio= 
ry niektórych druhów i druhen, częstą niesna- 

;,jomość materiałów oprecowanych na poprzednich 

sejmikach i wiele pomniejszych niedociągnięć, 

co nies przeszkodziło jednak w wypracowaniu 

. przez Sejmik czegoś mądrego. 

3 Po pierwsze. opracowano materiał, który jest w pew- 

(7 h nym gansie materiałem podsumewującym dotycheza - 
sewe osiągnięcia Sejmików Hkrcerzy Starszych 

1 Rada Chorągwi Stołecznej wyraziła zgodę na 

dostarczanie go po opatrzenfu komentarzem drużynome 

wynadelki” to nia łaska? Przepraszam za zgryźśliwość, 

ale wydaje mi się, %e sejmik chwilami rozwodził się nad 
rzaczami mało istotnymi, podejmujący polemikę często 

a 3 nie wiedziyli o co chodzi, a powatały materiał / na 6s- 

| ła szczęścia dobry/ rodził się w bólach, których można 

   
  

RE gląz dalszy na stronia tla 

Obóz Strażników Ochrony Przyrody w Tatrach /lipiec/ K.Ch.St, ZAP 

Wydział Starszcharcerski, 15-osobowe grupy. 

8  



  

     
     

. Poniższy artykuł polemiczny na temat stopni harcar= 

Od redakcji EOz gkich przedrukowujemy za nr 6 zaszłorocznago "Hsr — 

cerza Rzeczypospolitej”. Zgodnie z Uchwałami Sejmiku Harcerzy Star = 

szych sprawa stopni harcerskich, niezaleśnie od wiążących decyzji 

władz harcerskich nie jest rozwiązana do końca, Wystarczy rozejrzyć 

się po środowiskach harcerskich i posłuchać fle emocji budzi ten ta- 

mat. W chwili obecnej faktycznie choć nieformalnie nadal rsalizowans 

są w drużynach różna systemy atopni. W wychowaniu ważna jest konse- 

kwencja. Może w proponowanym przez autora artykułu projskcis znajdu- 

je się droga wyjścia. Może tak naprawdę ważne jast to aby w ogóle re- 

alizować jakiś system stopni i aby robić to konaekwnetnie. 

Czy nie czas na jeden system 
stopni harcerskich ? hm. Andrzej Pelczar HR 

Od fółtora roku funkcjenują « Związku 3 próbne systemy stopni 

harcerskich: 

— propozycja CK_Z8E 
- propozycja KIHAM, ostatnio znacznie poprawiona i . ulepszons na pog- 

stawie rocznej praktyki i zdobytych doświadczeń /nowa sKsiąteczke 

prób na stopnie harcerskie"/; 

— różne kompilacje propozycji GK ZEP i pierwszej propozycji KIHRAM, do- 

wódzące zresztą istnienia zarówio ich zależ jak I wad / system Fuf= 

ca Warszawa-lokotów, propozycja opublikowana w Harcerzu Rzaczypo= 

spolitej, systemy stosowane w szczepach Hufca Kraków - Śródmieście , 

: ttpa/ 

Studiując: mikliwie wszystkie uwagi i propozycje na temat stopni,licz- 

nie wysuwane w dyskusjach zarówno na łamach prasy harcerskiej, jak tsż 

podczas spotkań instruktorskich, kuźnie starssohercerskich, iip.docho- 

dzę do wniosku, że osiągamy dużg_ zbieżność w sprawach zasadniczych dla 

stopni, to jest formujemy „prawie identyczne zasady stopni harcerskichz 

- prawie jednakowo rozumiana jest idga | poszczególnych stopni, różnica 

występują jedynie przy innej koncepcji stopnia ćwika jako  farcsr— 

skiego wygi, mistrza technik harcerskich, a innej koncepcji wędrow= 

nika jako harcerza "wędrującego" po życiu, poznającego otaczający 

Świat i zaczynającego szukać w nim swojego miejsc, 

— prawie jednakowo rozumiane są wymaganta_stopni, jako nakraa ukształ= 

tówania cach charakteru dla postępowania w myśl Frawa Hercerskiego ; 

doskonalenia się w służbie, breterstwie i pracy nad sobą, zdobywania 

wiedzy i umiejętności, współżycia w harcerskiej społeczności zastępu 
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owem wszystko to, co umesnie nazy 

cerskime 

Różnice natomiast istnieją w sprawach wtórnych, choć często nia miej 

ważnych. Inne gą mianowiciot 

sposób sformułowania próby stopnia, bardziej lub mniej szczagółowyę 

ten pierwszy ułatwia pracę i planowania zastępowym, drużynowym, ko= 

usendantem obozów ttp. /zwłaszcza miej doświadczonym/ a zarazem le= 

piej pokazuje harcerzowi wymagania poszczagólnych stopni, choć ogra= 

nicza inwencję metodyczną o ile się go niewolniczo trzyma, przy czym 

nuwat gdyby był idealnie sformułowany zawasża dla drużyn słabazych 

będzie "za trudny, a dla lepszych za łatwy”. 

sjezyk_harceraki",pod tym pojęciem rozumiem,lepaze lub gorsza zreda- 

gowanie tekstu językica i sposobem odpowiadnim dla zdobywające= 

go, bardziej konkretnie przy niższych stopniach, ogólniej przy wy 

żuzych/; 

anosób_oznaczania.stonnia, sprawa wtórna, als w harceratwie bardzo 

ważna, niazbyt często bowiem zdajemy sobis uprawę © faktu,jó harodsg 

myśląc o sylwetce stopnia ćwika czy HO ma przed oczyma nie tyle "w; 

magardia zawarte w regulaminie czy książeczce prób, ile sylwotki 

i wzorce osobowa konkretnych harcerzy z najbliższego otoczenia no" 

szącyeh oznaczenia datego stopnia / a czyż nie inaczej postępują ko- 

misje gtopni ? / 

Gzy możng.zatew pokusić s1e.9.próbe. sformułowania dodnągo WPiNSTegL= 

nago„aystewy stopoi? 

loim zdaniem tak, choć jest to zadania trudna. Pamiętać trzeba, ża 

system taki nie będzie zaakceptowany i przyjmie się jaco jedyny, nie 

wyłącznie na podstawie stosownaj uchwały najwyższagu harcerskiego 

grami, ale przede Węzystkim,gdy spełni potrzeby fi wymagania możlti- 

wie szerokie / I różnorodnych / Środowisk harcerskich. Inaczaj pozo- 

eteną one "przy swoim", 

Sweją propozycję — jako jedno 5 możliwych rozwiązań = przedstawiam 

poniżej w formie tabelki. Dleczago tek ją formułuję? Na podstawie pra= 

ktyki doszedłem do wnioaltu, iżs zj 

4. Próia harcarza starszego praktycznie przekształciła się w stopień, 

Że 

jaj wymaganie odpowiadają praktycznie wymaganiom stopnia młodzika 

fochotnika/ odniesienyn do harcerze starszego wiekiem, a więc trz6- 

ba go usankejontwać, 

Brak stopnia pośredniego do ć6wika skłonił wiele środowisk /nie tyl- 

ko KIHAM/ do wporwadzania starszoharcarskiego stopniu wywiadowcy * 

— to też trzsba usankcjonować, 

5  



    
4. Wiele środowisk młodszoharcersk 

    

  

    
RSE Z PZPN! gy 

ich uważa za potrzebna utrzymanie: 

trzeciego w kolejności stopnia * odkrywcy w gg wząlędu na powią — 

zania z tradycyjnie wypracowanym rytmem pracy, „obozów, a Szczegól- 

nie » dłuższym obecnie o rok okresem szkoły podstawowej. - 

4. W wielu środowiskach harcerskich harcerki domagają- się wapólnazo 

nazewnictwa stopni z hercerzami,ł to podciąznięcia pod stopnie Puę= 

skie” jak BO czy nawat wywiadowca £ ćwik « w tej dziedzinie bliżane 

wydają się aktualne tendencje w "cywilnym" języku pofgltim niś nie- 

gdysiejsze różnice między Głównymi Kwaterami Żeńską i ięską, Zatem 

zwrot. o 1807” w stogunku do początku lat 60-tych, kiedy to GK gprzy= 

jęła za powszechne wzońskie" nazwy stopni również dla harcerzy, fo" 

choinik, tropiciel, wędrownik, pionier w miejgce młodzika,wywiadow= 

cy, ćwika, HO/. 

Jakie_zalety widzę w_propenowanym systente? 

jest an jednolity dla harcerzy młodszych i starszych e co ważniejsze 

w obu grupach wiekowych zdobywane są te same stopnie 4 w tej .Eamaj 

kolejności, 

godzi wszystkie stosowana dotychczas gystemy nazewnietwe, 

godzi obie alternatywy oznaczumie stopni /hądźmy realistami i nie pa” 

trzmy zawsze z punktu widzenia drużym wielkomiejskichy , 

zadawals różne Środowiska i wypracowana „dotychczas przez nich pro” 

pozycje / w tym również propozycje GX ZAP i KIEAI/, 

pozostawia pówną samodzielność drużynom i szczepów, 8 uiemowicie w 

zakresiet 

e/ własnego wyboru jednolitego w drużynie/szczepie/nazewniotwa slo- 

pni i sposobu ich oznaczenia, 

b/ uznanie lub nie uznania konieczności dodatkowago stopnia "odkrju- 

oy" /w drużynach młodszoharcerskich/ ę 

e/ przy zachowaniu jednolitych wymagań gztopni, wyboru programu próby 

stopni /np. KIHAM, ułożenie właanego itpe/ + 

8/ indywidualnego ustalania progrema prób stopni EO 1 ER /zevsze t/, 

korzystając z wytycznych do program zaproponowanych przoz różne 

Środowiska, © ile oczywiście ma własną komisję tych stopni, 

Jakie_s3_rady_proponowanego systemu? 
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Ka pewno są, jak zresztą w każdym kompromiste;, 8 te ina 

trek » oznaczeniach stopni / w syst. B/ rozróżnienia pomiędzy stop — 

niami obecnie zdobywanymi 8 zdobytymi do 1980 r. /pionier to nie Ho 

a sprawny nie ER ! / 

*zdegradowanie” nazwy stopnia wędrowniczki z odpowiednika HO gło - 
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50-tych/ ; ; 

— wypadły tradycjjne i dużym sentymentem darzone nazwy stopni upionie= 

rka”, "samarytanka* - niech więc Same harcarki zadecydują czy wolą 

je, czy nazwy wrarcerka Orła*, ftp. /Jest tw chyba jakaś analogia do 

modnej obecnie szarej rogatywki w dziewcząty« 

Myślę, że Rada Naczelna ZIE podejmując w przyszłości ostateczną dscy= 1 

zuję w sprawach atopni wóźmie pod uwagę wszystkie punkty widzenia nie 

problem stopni harcerskich. 

STOPNIE HARCERSKIE 

ochotniczka; 
11-131. 14-16 10 

tropiciel, 12-151. | 15-17 1. 

13-151. | - U 

14-171. | 16-18 1. % 

16-161. | 17-19 1. z * 

politej PA: Pa. * * * 

STOPIEW dodatkowy w drużynie młodszoharcerskiej, nieobowiązkowy= de 

dacyzji rady drużyny /szczepu/. 

PRUBŁ HARCERZA /okres próbna w drużynie/ dla nowowstępujących do ZRP 

bez względu na: wiek nie jest stopien lecz okresem ssymliacji w zastę- 

pia, powiązanym ze zdobyciem praw jednostki macierzystej /prawo nosze= 

mia plakietki drużyny, 111ijkinn miejscu krzyża, chusty ttpe FE lokal- 

nych zwyczajów/. 

PIERWSZY STOPIKŃ HARCERSKI — przy podobnym zakresie wymegań,próba har= 

certa gtarszogo winne rozróżnić się od próby młodzika/ochotnika/, po- 

slomań dosgtosowsaym do wiatu i stopnie rozsoju fizycznago i psychicz- 

mego harcerza, W drużynach sterazohercerukich dopuszcza się równoczss= 

na zdobywanie stopnia harcserza starszego i wywiadowcy decyzją rady 

drużyny /stosounie do tradycji drużyny i poziome haroerza/. 

7  



  

Druhny i druhowiel ; ż 

Proponuję Wam ciekawą gr 

na zbiórkę drużyny. Skłoni ona 

Gas i waszych kolegów do refle- 

ksji mad swoją rolą w grupie / w 

zastępie, w drużynie /. Ćwiczenie 

to ujawnia mechanizmy działania 

jednostki w grupie, wskazuje na 

zalety grupowego rozwiązywania 

problemów i grupowego  podejmowa- 

nia decyzji. Chociaż jest to za- 

bewa, to wnioski mogą być bardze 

interesujące. 
Świczenie "Wypadek w kosmosie " 

/opracowane przez NASA/ 

Przebieg ćwiczeniaż 

Czas trwania 110” — 125% 

1. Wprowadzenie io” 

2. Praca indywidualna I. 15 

3. Podział na zespoły 10* 

4, Praca w zespołahh 15-30” 

5. Praca indywidualna II 5" 

6, Dyskusja 40" 

Prowadzący rozdaje uczestnikom 

tzw. arkusze uczestnika, Harce- 

rze mają 15ezasu na zapoznanie 

się z nim i wypełnienie koluny 

Ak. Następnie prowadzący dzieli 

„uczestników na zespoły 4-6 osobo- 

8 

E 

we, Zespoły rozwiązują taki sem 

problem, z tym że ich członkowie 

nie mogą zaglądać do swoich kar= 

tek /arkusz zaginamy tak, aby ko- 

lomna A nie była. widoczna / puźży 

zespołowym ustalaniu 

przedmiotów, Wyniki zespołewej 

pracy uczestnicy umieszczają w 

kolumnie B. Przed przystępieniom 

óćo pracy zespołowej prowadzący 

podaje informację, - że zespoły 

archiwum 
harcerskie.pl 

kolejności |   

tworzę grupy kosmonautów, którzy 
ma ją podjąć wspólną decyzję. Po- 

nadto przed przystąpieniem do prer 

cy zeapołowoj prowadzący powinian 

przadatawić poniższe postulaty, 

er 

Wypadek 

„w_kosmosie 
Ćwiczenie NASA 

Uzgadniająe wspólne gstanowiskoż 

1, Umikajcie obrony własńych 

opinii. Todchodźcie da zadania 

bez esocji, Kklerując się logiką. 

Unikajcie starć. i 

2.lnikajcie smiuny swoich opi= 

mii jodynie dla osiągnięcia zgody 
4 uniknięcia starć. Fodtrzywujcie 

tylko te rozwiązsnia, z którysi 

jesteście u stonie zgodzić się; 

choćby tylko częściowo. 

3.Unikajcie technik łagodzenie 

konfliktów,jak: głosodeuie, obli= 

czanie Średnich, e stoaujcie per= 

traktację: 

4.Traktujcie różnicę zdań, ja= 

kozcoś pomocnego,a nie jaka prze= 

szkodę w podejmoweniu decyzji 

właściwych: 

Nażtępnie uczestnicy zaginają 

kartki zakcywając koluenę B 1 pb= 

nownie wypełniają  uamodzielnie 

kloumę C rozwiązując tea sam 

problem /praca indywiductxa 1r/. 

W kolurnie D zapizujasy kolej= 

ność ważności przadaiotów opraco- 
weną rzez specjalistów NAS%,a 

    

(4 C0-D / wpisując je w odpowiednie 

  

     
    

       

   

    

i nast ępnia obliczany  kalejno wa= 

rtości bezwzględne różnie punktów 

= / B=B /,/ B-C /,/A=D/, / B-D/, 

  
kolumny, po czym gunujemy każdą 

kolumnę oddzielnie. 

DYSKUSJA 

HW calu Omówienia wyników dla 

  

ĆWICZENIE NASA 
/ arkusz uczestnika / 

Jeutaś członkiem grupy kosmonautów, która ułała się spotkać ze stat- 

kiem macierzystym na oświstlonaj części powierzchni Księżyca. Z powodu 

mechanicznego uazkodzenia Was statek tędzie musiał lądować w odlaegłoś— 

GH uk. 300 km od punktu spotkania. W czasie lądowania większość skwi - 
punku została uszkodzona; ponieważ przeżycie zależy od dotarcia do sta- 

tku macierzystego należy wybrać w podróż najbardziej potrzebna przedmie 

ty. Poniżej podane listę 15 przadmiotów nieuszkodzonych w czasie lądo- 

uanta, Mroja zadanie polega na uszeregowanfu ich zgodnie z kryterium 

miezbędności w Waszej wędrówce do punktu gpotkańia, Postaw ? tray prze- 

dmlocie najważniejszym, 2 przy następnym pod względem ważności itd. aż 

4aD | BD | CD Przedmiot k|B)G| D | AB | BC 

koncentrat odżywczy 

20 m linki nylonowej 

jedwab spadochronowy 

dwa pistolety 

skrzynka mleka w proszku 

2 x 50 kg butle s tlenem 

mapa nisba księżycowego 

gumowa tratwa ratunkowa 

20 1 wody 

rakiety sygnałowe 

kompas magnetyczny 

suma punktów 

       



E 
  

* 

* każdego z zespołów przygotowujeny 
planszę,na której wpisujemy wyni- 

ki.Przed wpisaniam poszczególnych 
wartości pytamy o tpinię grupy — 

kto jaj zdaniem był osobą donina= 

jącą podczas pracy zespołowej ,za- 

zneczamy to przez podkraślenie/np 

osoba X/, W okręgach rozmieszczo= 

nych na obwodzie i wzdłuż odci- 

nitów je łączących wpisujemy odpo 
wiednio wyniki indywiduslne posz 

czególnych człónków zespołu. W ce- 

ntrelnym olcręguw umieszczamy wynik , 

zespołowy/Uwagaz musi on być ide 

ntyczny dla wszystkich członków 

danego zespołu/. 
Przed rozpoczęciem analizy wyni= 

ków możns eweniualnie udzielić 

wyjaśnień dotyczących uzasad- 

niania prawidłowego uszeregowania 

przedmiotów w opraciu © dane 

zamieszczone w tabalcee 

  

  

    

Omawiając wyniki każdego zespo- 

łu zwracamy uwagę nAE 

-ogobę dominującą w opinii grupyę 

która powinna mieć wynik AB=Q lub 

najmniejszy w grupieg 
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— przebieg pracy zaspołu, tzn.8po= 

sób organizacji pracy,matodg roz— 

atrzygania aylnacji konfliktowychĘ 

- ogoby, które poprawiły swój wy= 

nik indywidumlny w II etspio feDf 

czyli skorzystały w pracy zaspoło 

waję 
- osoby, które całkowicie uległy 

opinii grupy / wynik BO<O lub 

bliski zeru/ę 
- wynik zaspołowy powinien: być 

lepszy od najlepszego wyniku 2 

pracy indywidualnej I / AD /. 

  

|» W podgumowandu ćwiczenia można 

-sforumłować wnioski dotyczące 58- 

sad prowadzenia dyskusji ,lub' orga- 
nizacji pracy zespołowej. Wnioski 

te powinni aforamłować sami ucze— 

stnicy, najlepiej metodę dyaltusji 

wielokrotnaj. 
Jeśsli macie wątpliwości, pyta- 

mia lub nie czujecie się wystar 

'czająco pewnie śeby to ćwiczenie 

prowadzić, zwróćcie się © pomoce 

„do Wydziadiz Starszcharesrekiego 

,K,Ch. Sto ZHP, 

| Życzę przyjemnej, a zarazem po- 

'żytecznej zabawy. 

ń Opracował t 

ped. Marek Sartowski 

Kolejność ważności przędmietów opracowana_przez specjalistów NASĄ. 
  

  

  

    

   

Przedmiot właści ; 
Przedmiot wa mle: Uzasadnienie 

f jsce 

pudełko a zapałkami 45 brak tlema na księżycu 
koncentrat odżywczy 4 baz aa net jsekiś czas 

IZ0 m linki nylonowej 6 wędrówki R nierównym tare—| 
a 

jedwab spedochronowy a je niesienia rzeczy 

przenośne urządzenie grzesczaj 13 A: księżyca jest 

dwa pistolety 17 ako Źródło zutu 
kirzynka nleka w proszku 12 e a stania potrzeb-| 

2 x 50 kg butle m tlenem 1 

łapa nieba księżycowego 3 o określenia R marszu 

gumowe trata 8 sko o z do niesie 

PO 1 wody WOM e możne żyć długo baz wody 

rakiety sygnałowe 10 rak tlenu na księżyca 

| kaastaw pierwszej pomocy T otrzebny sle bez strzykawałc 

bdbiornfk-nadajnik UKF 5 o nawiązania łączności       Koma9. MAENE ŁY CENY mazi 

> © a za strony 3 
Gej ik A swoją drogą do dziś / a piszę 29 maja /materisł tem 

Imi nie dotarł do nietylke mojej drużyny. 
Fo drugis niniejszy biuletyn jest też jakby plonem Sejmiku, Dzięki u- 

przejmości Kamendy Chorągwi będziemy mogli drukorvać materiały metody — 

czne, informacyjne, polemiczne i wszystkie ta która wynikać będą m po— 

4czeby ducha /pstra "0d redakcji(/ barcerzy starszych, 
Nie piszę mie © tematach poruszanych ne Sejmiku, ani o tym co uchwa- 

leno, Wszystko to znajduje się w materiałach, które mam nadzieję,że do= 

trą do drużyn niebawem, Koja naiwność jest tak wielka, że wierzę iż 

YI Sejmik nie będzie uchwalał rarolucji zobowiązującej Komandę Chorąg- 

wł do rozesłanie mteriałów z V £ VI Sejmiku Harcerzy Starszych do dru= 

żyn, 

  

pad. Jaroaław Kurek 
    Operacja "Bieszczady-40" /lipiec,sierpień/ organizatorz w VII - 

i kmdt hm Pl Danuta Rosner, VIII = kmdt hm PL Jerzy Kudlicki, re- 

krutacja Wydz. Starszoharcerski K,Ch, St. ZAP 2x120 misjsc, 

1  



       

    

ELSTAR SĄ 

Jeśli komuś nic nie mówią skró- 
ty In0, Mn0 itp. to uprzejmie in- 

formuję, że chodzi tu a imprazy 
na orientację. Tfogoroczne Harcer= 

skie Mistrzostwa Warszawy w INO; 

organizowane jak zwykle przez dha 

Andrzeja Krochmala £ Hurc, Klub 

Turystyczny FITK * Trep * przy 

Szczepie Bt WDi odbyły się 

12 mzja w 1asach: pod Mińskiem | 

Harcerskie  , 
Mistrzostwa w | 
Warszawy 

  

Mazowieckim, Napisałem lasach „ 

choć właściwszym określaniem 

byłoby słowo laski, Cała im 

praza rozgrywała się na powierz- 

-chnfi 2,2 x 2,2 km i do tego wcala 

nie fazy obszar był pokryty lasem 

Trudno się było nawat zgubić, bo 

w którym kierunku człowiek by nie 

poszedł ta 1 tak w ciągu 15-20 . 

minut wychodził z lasu na pola, 

  

  

[ż] 

== terenu RUGGIHE jed- 

nak w pełni jego urozmaicenia.Na 

tyw niewielkim skrawku ziemi, 

biorący udział mieli do czynie 

nia chyba ze wszystkimi formami 

ukształtowania terenu, lo może 

prawie ze wszystkimi, bo nie by- 

ło skał, urwisk i grot, Były na 

tomiast+ di rzeczka, i starerze= 

cza, i begna / co prawie powysy= 

chały w tym roku /, i wydmy,- £ 

rowy, i dziesiątki, satki dołów. 

Długo by przyszło pisać o tra= 

sie, jej opisie / przeniesienie 

opisu trasy z kartki papieru na 

mapę wymaga trochę wladomości z 
geometrii, umiejętności steran= 

nego wykreślenia Ooraz.... znajo= 

mości tabliczki mnożenie /, czy 

e wszystkich zasadzkach "czyha 

jących” ma uczestników mistrzostw 

na trasie. 0 punktach mylnych, © 
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  _Komendanta Chorągwi 

punkcie zawieszonym prawie nad 

korytem rzeczki, ukrytym w głę- 

bokim dole dtp. itd. By zatem 

nie zanudzać czytalników ograni= 

czę się do podania suchych nyni- 

ków, oraw do...» Zaproszenia, Tal 

do ZAPROSZENIA de udziału w ko= 

lejnych zawodach na orientację, 

Chyba nigdzie nie można sprawdzić 

swoich umiejętności 2 terenozna= 

wstwa tak, jax w Im0,a pora tzu 

te wspaniałe /skala 1:15000/ ko- 

lorowae mapy terenów na których 

odbywają się zawody mtsją się 

własnością biorących udział, Dla 

harcerza jest to dodatkowa grat 
ka nie do pogardzania, 

WYNIKI V HARCERSKIGU MISTRZOSTW 

WARSZAWY w In0 

klasa "15" 

I miejsce i pucher przechodni 

zdobył z     

; La zi 

fiec W-wa Praga PŁA.  /156 p./ 
II miejsce zdobył zespół OSTOJA 

„w składzier 
— dh Tomasz Cis-Bankiewicz 

« dłr Darinsz Lachowicz hufiec. 

W-wa Praga Płd, — 250/+1/ p. 

|'TII uiejsoe zdobył zespół "Mazu- 
ry” /66 WWDR/  Huflec Mokotów 

w składzie: 

— dh Andrzej Kostrzewa 

« dh Marcin Ostaniewicz 

- 250/+5/ pe 

klasa "TJ" 

I miejsce zdobył zespół » 200 wDH 

w składzie: 

- dh Adam Iuba 

- dh Zbigniew Płochocki / 3 pe / 

11 miejsce zdobył zespół z 45 WDE 

w składzież 

 Temasz Kamiński IO p. / 

III miejsce zdobył zespół 324 WDH 

u składzież 

- dh Rokert Mroziński 

- dh Michał Zabokrzecki  /30 p./ 

Mięgtrzogtwa Harcarskia Warszawy 

były równoczaśnia I etapem zali-- 

czanym do YII Rajdu na orients= | 

cję "Podkurek*, W łącznej klesy= 

fikacji / razem z etapem trudniej- 

szym, nocnym / najlepiej z zespo” | 

łów harcerskich zaprezentował się 

z=ł "Michały”* z 79WŻÓW w składzie | 
- dh=na Anna Skrocka 

- dh=na Agnieszka Ciesielska 

— dlr Pomasz Karczmarczyk 

zajmując III miajaca, 

Zaproszenie na turystyczna Imprazy 

na Orientację bez podania ich ter" |   
  

ira byłoby przysłowiowym"wek — 

alem bez pokrycia”, Wiem, ża: wiele 

drużyn zaraz chciało by zorganizo— 

wać własne zawody na orientacje,a- 

le to wcale nie takie proste jakby 

się niektórym wydawało,dlatago pro 

ponuję by wziąć udział w imprezach 

organizowanych przez PTIK /w tym 

część przez hkarcerzy/ w okolicach 

Warszawy w okresie od czerwca do 

grudnia b.,r. Zamieagzczony przed na= 

zwą imprezy skrót MWiM informuje ,że 

impraza wchodzi w skład zawodów © 

Mistrzostwo Warszawy i Mazowsza.In- 

formacja o zawodach zawiera kolejna 

datę, nazwę, nazwisko kierownika im= 

prezy oraz telefon lub adres pod 

którym można otrzymać szczegółową 

informcję. 

MWiM 16,06. Inoc-84,2,Wiliński ,7939 

33yUWIM 37.08/1.09 IX Semowar-34,L, 
Rogowski „138041 w.j46,MWiM 01.09, 

VIII Jesienna rowarowa In0,W,Piegat 

124716,01/02.09.XVI Praska Jesień, 

A4.Piegat 124015; 22.09.Długodystan= 

sowy KnÓ DYMNO0-84,A.Krochmal 342486, 

NWiM 23.09.IX Warszawski Azymut im. 

Orłowicza,Stawomir Spałek 1315225 

07.10.III Rajd Oszczędnościowy,M.Ją- 

rzyna 13202Tw.T225 MWIM 14.10.IIAzy- 
mut Babie Lato$4 Wiesław Pietrzak $ 

MWiE 20/21.10. Azymut MazowazeS4 Kam 

zimierz Chochura 05-300 Mińsk Maz.ul. 

Dąbrówki 4 m.32y MWIM 28.0. II Rajd 

Desperetów,Wojciech Wanat 05-400 We- 
soła ul.Warszawska 3 m.Tg HEWiM 09,12. 

XV Zimowe Zn0-84,A,Piegat 198041w676. 
Uwaga: tam gdzie data imprezy łamana 

jest kreską jest to impreza nocna. 

- POŁ 
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W świadomości wielu harcerży 

" Prawdziwe Harcerstwo nieodmiennie 
kojarzy się z obozami, tschnikamt 

hureerskimi, puszczaństwem itp. 

Już znacznie mniejsza grupa osób 
harcerstwo utożsamia z samodziel- 

nością harcerzy, s umiejętnością 
radzenia eobie w każdej sytuacji, 
m tylko nieliczni i sądzą,że Earca— 

  

NE 

  

w PSRP 
  

zbyt trudnych przeszkód. ości 

należy gstopniować, Żadania za 

trudne 1 przez-to niewykonalne= 

zniechęcają, mu kolei zbyt Łatwe» 
-mogą wbić w nieuzasadnioną dumę. 

lub narazić się zgołe na zarzut 

dzicinady., 4 swoją drogą jestem 

clekawy, czy dzisiejsi harosrze 

w ogóle są w stanie podołać pró- 

  

PRÓBY c» WODZÓW? 
rstwo to przede wszystkim kształ 

*4owanie gharakterów . młodych lu= 

dzi, a wszystkie te obozy,biwaki, 

techniki itd. winny być jedynie 

środkami służącymi do realizacji 

tego najważniejszego dla harcer= 

atwó celu. 

Dla zwolenników puszczańgtwa i 

technik zostało poniżej zamiesz= 

czonych kilka przykładów typowo 

puszczańskich prób. Prób przezna= 

czonych dla "wodzów" — zastępo— 

wych i instruktorów. Pochodzą one 

z książki L.Wngehsnara "Próby wo- 

dzów” /osiągalna w czytelni AWF/. 

Leto się zbliża,a wraz z nim ter 

miny obozów. Warto zatem już dziś 

pomyśleć nad wyborem f ewantu — 

alnie przeprowadzeniem w czasie 

obozów chociaż niektórych z tych 

prób, A ohok łatyych są i trudnee 

Nawat jeśli poddany podliió"jest 

instruktorem, Pamiętajcie więc,że 

%ak jek od Bportowca,który. dopie- 

ro co rozpoczął treningi trensr 

nie wymaga od raza osiągnięcia po 

siomu mistrzowskiego,tók drużyna— 

wy. ed. liarcerza z J-miesięcznym 

nie powiniem wymagać pokonzniae 
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bom ułożonym przed kiikudziesię= 

ciu laty dla ich rówieśników. 

Jeśli w waszej drużynie ta= 

kie próby przeprowadzicie=naplsz= 

cie. Jeżeli uważacie,śs ich przay 

prowadzenie jest niemożliwa =tak= 

że napiszcie.Czekam także na opi-= 

sy własnych "niekonwancjonalnych?* 

próń: przeprowadzanych w poszcze” 

gólnych drużynach i zastępach. 

* faj 
WYKRZESAĆ OGIEN 

Zamykam Cig w taj izbie na Jed 

ną godzinę, W tym kawałku drzewa 

wypalisz pierwszą litarę swojego 

imienia/ znak twago totamu, godło 
Twsgo zastępu itp./.=Zapsłek, eni 

zepalniczek nie użyjesz, Wrócę za 

godzinę. Czuwaj! 

PRZEPALANIE LIWY WISZĄCEJ 

Z WĘZŁAMI 
Masz tu jedną zapałkę i tę gru= 

hą linę, którą obciążem kamieniem 

i zawieszam na drzewie.Przepal tę 

linę w tym miejscu między tymi 
dwoma węzełkami/ttórych edlcgiaść 

od siebie tom/. Liny rękoma nie 

. dotykaj. Węzty ogniem  sostawisw 

nietknięta, Czakam tam, pod tym _ 

   

      

wielkim | dębem aż do zachodu słoń 

: Gao 

PRZECIĄĆ LINĘ: 
Bez użycia ostrych narzędzi 

przetniesz tę linę na dwia części - 
w przeciągu 5 minute 

JAK ORZEŁ . 

Na tym oto dębie obiarzesz so- 

bie legowisko na noc dzisiejszą, 

Dobranoc. 

WYKUWY ! 

Z tego oto pręta żelaznego zrób 

nóż obozowy, użyj: więc ognia, cę- 

gów i siekiery. 

SKOK 
Masz odznakę sportową ? 

Trzy metry skoczysz: ? 

Men potok ma właśnie trzy met- 

ry szerokości. — Skaczł 

© DOKUMENT 

W Komendzie Hufoa znajdujó-się 

cenny dokument,który musisz wydo- 

siać, Liat ten jest. pisany przeze 

mnie do Komendanta Hufca dnia 7 

marca bieżącego roku. 

  
  
  

   
Tę oto podkowę złamiesz, a ka- 

żdą m tych części  wyproastujesz. - 

Co 7? Ognia? Owszem możesz używać, - 
Gzekam na Cię u Twego zastępu, 

który tam opadal harce wyprawia, 

tam przy potoku. 

NIEPOZNANY 

W stroju jakim chcesz, nie po- 

znany przez drużynowego /zastępo= 

wego,cjca,matkę,brata itp./zamie— 

nisz z nim conajmniej 3 zdania na 

ciekawy temat,masz 3 godziny cza- piej 3 

DO CELU 2  FŁYNEM 

Po drugiej stronie potokw, w 

odległości 25kroków od nas posta 

wiłem flaszkę z płynem. Otwórz tę 

flaszkę stojąc tutaj, a potem nie 

zamoczywszy stóp zbadaj ce za 

płyn w niej się znajdował, 

NIB£Y 

Taśmą zamykam Ci usta, Zastęp 

Twój jest Wlisko. Om tylka moża 
Cię m taśmy uwolnfó, Zwabić go 

może tylko głoś sztuką dobyty, 

nie pomogą wołania, Weź ode mia 

tem nóż f polane! Sstuką dóbądź 

głoag, sztuką znak ! 

POD ZIEMIĘ 

Na polankę, której szkic Ci 

daję, przyjdę punktualnie © 3 po 

południu, wraz z Twoim zastępowym, 

który w ciągu jednej minuty zech- 

ce Cię znaleźć. Zadanie twojezs o 

godzinie 3 01 zwabisz głosem zas- 
tępowago w twoją stronę na odleg= 

Łłeść mniejszą niż 20 krołtów. Masz 

3 godz. czasu, łopatkę i siekier= 

kę — żegnaj. /c.d. na str.16/ 
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SPAŁA „d (EA ści i wiedzy/pozion zletowych in 

Dlaczego złoty? Na pierwszej polowej oai A o atnooferę się nie martwię 
zbióree drużyn sterszoharcerskich , 

be na tya polu mamy już pierwsze po" 

która odbyła się u Celestynewie/dua ycywkić wyżaśó: > Z. 

„data PE ma SZ. Spróbujemy swych sił, econiay się i 

zyj = . pów | ri: = być może zapadnie decyzja e "Zlocie X: 

* AEJYM : sżę żę ża Aa „„|qa 50-lecie" /aby nie zeposzyć/» 

4 grocie m MaW Wick "w Może za rok spetkają się na naczych 

ny choręgwia Ik w St ro | biwakach e zj 
wie zadecydował = raz w reku zlot a mera zera PN rok Ę 

Z . . 6 

drużyn starszoharcerskich chorągwi. |, sczas zlotu odbędzie się zbiórka 
zyontwyczzyem sę się ck ai reprozentacji harcerzy starszych na= 

Spała = o EE JĄ szej choręgwi.Wybierzemy jej naniest= 
też bogate.„„ki będzie zlot? aictwoe 
Przede wszystkim taki jaki jesteśwy odiwiciii woiada 01a scrokociGdh 

w stanie zorganizować” my harcerze 8 ' 
Ę rańiarew: ód pada sobie życzyć byśmy wytrealc re= 

starsi, nasze drużyny, alizowali przyjęte założenia.   
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