
  

<a" 
_—— 

| Klerycki "ag Harcerski 

PAŻDZIERNIK — LISTOPAD 1987 i 6 

pr
y 
N
T
O
 

Z 
K
G
 

  

| 
  _ HARCERZ 

żę SE AG 0 0 Aj <= 
3 a. OWE „ 

e RR 54 uży » 

R OSOZ A 
Pis 

c
A
z
a
 

Z
E
R
:
 

g R Ę 

NN b 

Ua 

4
.
 

B
t
ą
 

 E
R7
 

m 
N
A
 

SETY 
R
A
N
 

  
m 

  

  

| 7: Jedna z setek:mogił harcerskich na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie 

—=| harcerskie.pl



W
R
Z
E
 

02
00
01
74
 S

TE
K 

GA 
MA
 

= 

  

"=AREZEA Su. 7 

  

"Czarne Kruki" to nazwa obozu rekole— 
kcyjnego jaki odbył się w dwóch turach 
w Jasienicy k/Sułkowic, Pierwsza grupa 
kleryków = harcerzy prowadziła zajęcia 
w dniach 23-30 czerwca, druga w dniach 
4-8 lipca, 

Na obozie realizowano następujące za- 
dania: 

a/ uświadomienie roli jaką winien 
spełniać duszpasterz harcerzy w drużynie, 
na obozie, i 

b/ zapoznanie się z historią han- 
cerstwa i skautingu. 

c/ zasady metodyki harcerskiej. 
d/ zdebywanie sprawności i stopni 

harcerskich, 
Każdy dzień wypełniony był modlitwą, 

nauką i pracą. Stroną religijno - du- 
chową kierował druch o. Dominik, któ- 
rego nauki rekolekcyjne każdemu trafia 
ły do serca, a jego humor i pogoda du 
cha udzielały się nam wszystkim, Nad 

3 całością czunał komendant obozu druch 
| Zbignien Kaleciak/ WSD Kraków /. 

Nasz obóz odwiedzali zacni goście : Ks, bp. Kazimierz Gómy, Ks, 
Z. Peszkowski,o. Adam Studziński i wiele innych ciekawych osób za- 
równe duchonnych jak i Świeckich. 

W obozie udział wzięło kilkudziesięciu kleryków z seminariów die— 

cezjalnych jak i zakonnych. Byli więc? Kapucyni, Michaelici, Misjo- 

narze, Pallotyni, Saletyni, Salezjanie, Salwatorianie, WSD Białystek, 
WSD Częstochowa, WSD Kraków, WSD Łomża, WSD Łódź, WSD Nysa, WSD Ole 
sztyn, WSD Przemyśl, WSD Sandemierz, Wsd Tarnów. 

Szczegółowe informacje o obozie, wapomnienia uczestników, można 
znaleźć w jednym z numerów Kapelana -— Harcerza., 
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" .. : "PATRIOTYZM 
JAKO. IDEAŁ WYCHOWAWCZY 
  

"POLSKIEGO HARCERSTWA 
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':'3/ Trzy ideały: służby Bogu,służby Ojczyśćnie i służ- 

by bliźnim były zawsze bilskie Barcerstwu 1 stąd w 
starym Harcerskim Przyrzeczeniu, do którego dzisiaj 
nawracamy, jest mowa o tym, że "mam szczer ca- . 
łym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętn 

pomoc BLIŻRŚI Im i Być posłusznym. Prawu farcerekiemu E: 
Dlatego też tytuł mojego dzisiejszego występowania, 
mojej gawędy brzmi: "Patriotyzm jako ideał wychowaw— 
czy polskiego harcerstwa", I nie bez przyczyny poda- 
łem tutaj ową rotę Przyrzeczenia Harcerskiego,w któ 
rej właśnie mieóci się również ideał patriotyzm, 

Istnieje możliwość oparcia wychowania o różne 
ideały. rMożna wychowywać człowieka młodego, i nieco. 
starszego /ale głównie chodzi o człowieka młodego/ 
wedle różnych ideałów, czy wedle różnych idei, Ideał . 
patriotyzmu jest najbardziej otwarty, a jednocześnie 
najbardziej neutralny. Na idee patriotyzmu mogą się ' - 
zgodzić zarówno ludzie wierzący jak i niewierzący,za- 
równo ludzie jednych, jak i innych wyznań,a jednoczeń- 
nie jest to coś bardzo polskiego. Z różnych ideałów, 
o jakie chciano oprzeć wychowanie młodego człowieka, 
na pierwszy plan wysuwały Bię w Polsce ostatnich 
dziesięcioleci trzy: 2 
- ideał porządnego człowieka; 
- ideał wzorowego chrześcijanina; 
- ideał obywatela, « - ś 
I w zależności od tego, jaką formację ideologiczną 
czy ideowo-wychowawczą prezentują poszczególne nurty 
wychowawcze, to taki ideał wysuwają na plan pierwszy. 

Ideał porządnego człowieka tłumaczy się sam przez 

się.Kto to jest porządny człowiek? w definicji Chmie- 
lewskiego z "Nowych Aten",kiedy pierwsza polska ency- 
klopedia wymienia wiele różnych pojęć w sposób bardzo 
skomplikowany tłumaczonych, w końcu przyszła według 
alfabetu kolej na definicję -konia- i była to bardzo 
krótka definicja: "Koń jaki jest każdy widzi”. Autor 
zakładał, że każdy mniej więcej wie, co to jest koń. 
Otóż, każdy mniej więcej stbie zdaje sprawę, co to 
znaczy być "porządnym człowiekiem", Tylko jak się 
precyzuje te ideały to okazuje się, że są niekiedy 
bardzo różne pojęcia na temat tego, co to znaczy być 

_ porządnym człowiekiem, Dla mnie, na pierwszym planie 

przy ideale porządnego człowieka, wysuwa się pojęcie 
godności, Ręż A 

|, Godność jest to coś, co zależy w pełni ode mnie 
i czego ja nie mogę się wyzbyć „jeżeli chcę być czło- 
wiekiem porządnym, Chcę być człowiekiem porządnym, to 
znaczy chcę być godnym. Bycie godnym zależy oczywió= 
cie od różnych sytuacji w jakich się znajduję, ale 
jednakże moja decyzja jest decyzją ostateczną. To ja 
decyduję, w jakiej sytuacji jak mam się zachować. Te 
sytuacje mogą być bardzo tragiczne, mogą być bardzo 
prozaiczne. Okazuje się, że właśnie o wiele trudniej 
jest wybrać swoją drogę postępowania w sytuacji wy- 
dawałoby się prozaicznej,niż w sytuacji dramatycznej. 
Tam jest wybór dość. jednoznaczny, tak albo inaczej, 
to znaczy "tak" albo "nie”., Albo jestem bohateren, 
albo jestem tchórzem. Na wojnie na przykład jest to 
dość sprecyzowane: albo walczę, albo uciekdn, Lato= 
miast w sytuacji trudnej w jakiej my się znajdujemy,- 
politycznej, społecznej, ekonomicznej, ale również 
1 wychowawczej,w tym marazmie,w. jakim to młode poko— 
lenie się w.tej chwili znajduje, bardzo trudno jest 
niekiedy zachować godność.Godność to pojęcie wyzna- 
„czające ideał porządnego człowieka. Kiedyś Słowaczi 
pisał w rozmowie z matką Makryną Mieczysławską, właś” 
nie na temat godności takie bardzo piękne Błowa,wy- 
korzystując wieloznaczność w języku polskim tego po- 
"jęcia;zbo albo mówi się o godności właśnie w tym sen- 
Bie w jakim ja w tej chwili mówię,albo mówi się o 
„godności w sensie imienia i nazwiska. Mówi się np. 
are odność? Otóż . Słowacki miał bardzo 

« 
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silne poczucie winy, że nie brał udziału w powsta 
niu i tak właśnie odpowiedział w tym swoim wierszu ' 
na pytanie matki Makryny Mieczysławskiej. To był 
taki piękny czterowiersz: ; nop LĄ 

*», "Tu mię spytała; Jakim zwać nazwiskiem z 
„Nie dosłyszałem. A ona — Jak godność. *' .- *- 
Zarumieniłem się cały i rzekłem e” 
Godności nie mam — przed męką uciekłem," 
Otóż wydaje mi się,że jest to najbardziej: skróto- 

we w naszej kulturze polskiej określenie,co to znaczy 
- być człowiekiem godnym. To znaczy nie uciekać przed 

męką i to znowu nie chodzi o jakąś mękę w wielkim 
wymiarze, to nie musi być obóz koncentracyjny czy 

jakieóć wielkie tragiczne przeżycia pokolenia, które 
mnie wychowało, pokolenia moich ojców,czy pokoleria 

„moich dziadów, ale to może być męka wyboru w codzien— 
nym trudnym czasie.Otóż tutaj trzeba zachować się *nk, 
ażeby można było/idąc spać/z jednej strony powiedzieć 
sobie,że przeżyło się godnie dzień,a z drugiej strony, 
żeby posłużyć Bię słowami gen, Baden Powella, twórcy 
skautingu, że przeżyło się go twórczo, Skaut czy har- 
cerz, który kładzie się wieczór spać nie umiejąc wię- 
cej niż umiał rano może uważać, że dzień jest straco- 
ny. Ale tu też chodzi o coś więcej niż stracenie czy 
pozyskanie dnia. Tu chodzi o to,ażeby jak to niekiedy 
obrazowo ilustruję studentom, kiedy rano Bię podnoszę 
do mojego codziennego trudu człowieka, żebym mógł so— 
bie śmiało spojrzeć w twarz w lustrze.Jeśli czuję, że 
mogę sam siebie oglądać, że widzę naprzeciwko - eiebie 
w tym lustrze,a nie jakieś mało przyjemne zwierzątko, 
to znaczy, że rzeczywiście jestem człowiekiem porząd— 
nym, Oczywiście, to moje sumienie o tym świadczy, ale 
na tym przecież polega nauka praktyczna,nauka chrzeń- 
cijańska,na budowaniu w samym sobie umiejętności aa- 
mooceny.To jest najwspanialsza pana egz ©) ja nie po- 
trzebuję już się odwoływać do zdania innych ludzi,czy 
do pewnych dokumentów, tylko ja Bam, według przykazań 
potrafię się oceniać, ; 

Idea drugi, to ideał wzorowego chrześcijanina, 
Pozwolę sobie pominąć ten ideały ponieważ wszyscy tu- 
taj wiemy na czym on polega. W każdym bądź razie jest. 
to ideał bardzo charakterystyczny dla polskiego spo- 
łeczeństwa. Wedle tego ideału też buduje się trzeci 
ideał, to znaczy ideał obywatela. 

Ideał obywatela czyli człowieka, który w każdych 
warunkach, w każdej formacji społeczno-ekonomicznej © 
potrafi się odpowiednio zachować jako członek narodu, 
państwa. 'Obojętne, czy jest taka czy inna formacja, 
obojętne, cry ten naród jest wolny, czy jest ciemię- 
żony, on potrafi zachować postawę obywatelską,to zna- 
czy potrafi myśleć o innych, potrafi myśleć o drugim. 
człowieku, 21 z tym drugim człowiekiem wspólnie 
działać. Potrafi po prostu coś poświęcić, ażeby ktoś 
inny mógł coś zyskać, A to "ktoś inny" tłumaczy z 
najczęściej dobrem ogólnym. Mówi się, że ja muszę co 
oddać, coś z siebie dać, aż:by na tym korzystało całe 
społeczeństwo czy naród. To jest postawa obywatela, 
kogoś, kto prywatę stawia na końcu, a na pierwszym 
planie stawia służbę swemu narodowi.Przede wszystkim 

_0 to chodzi, —__ 

Otóż patriotyzm zawiera się w tych trzech idea- 

rłach.Przy każdym z nich możemy myśleć o patriotyżnie 

jako o pewnym oposobie jego realizowania, Patriotyzm 

zresztą jest,trzeba to sobie powiedzieć otwarcie ,ulu- 

bionym 1 nie sprzecznym z tamtymi wymienionymi prze- 

ze mnie ideałem młodego Polaka. To znaczy; na hasło 

patriotyzmu natychmiast żywo reapujemy.Zwłaszcza mło- 

dzi.Od razu jawią się w tle okreólone sytuacje,hasła, 

wydarzenia historyczne. Nikogo nie trzeba namawiać, 

żeby był dobrym Polakiem w takim hasłowym sensie, 

A jak on ma postępować, żeby być dobrym Polakiem, to



  

znakomity, 

  

uł jest coś inńego i o tym będziemy zaraz mówić. 
Szale co do faktu, że trzeba być dobrym Polakiem 

nikt nie ma wątpliwości. Jest więc ten ideał bardzo 

chwytliwy i nośny. I można bardzo dobrze się nim po 

sługiwać w pracy wychowawczej. On sam z siebie już 

est bardzo atrakcyjny. Jest poza tym tutaj, o czym 

pięknie mówi Ojciec Swięty w."Liście do młodych": 

poczucie włączenia się w dziedzictwo. Mówi w pewnym 

miejncu Ojciec Święty, że młode pokolenie muni nię 

wiącryć w driodelotwo poprzednich pokoleń. Również 

w dziedziotwo patriotyoeno, narodowvs, kulturowa, To 

znaczy musi być poczucie zapubyczenia korzeni, * muti 

być poczucie tego, że ja nkądó aię tu wziąłem 1 jako 

chrześcijanin, 1 jnko Polak, 1 jako obywatel. 

I tu jest pierwsze niebezpieczeńntwo. To rnnczy 

niebczpieczeńntwo wybiorczego traktowania pewnych 

wydarzeń, Z tym mamy do czynienia w naszym systemie 

oświatowym, gdzie odcina mię pewne korzenie.lp. mówi 

rię /wezmę przykład uwój, to znaczy z tego co repre— 

zentuję swoim mundurem,przykład Harcerstwa, kiedy rp, 

przez długi okres ozasu odcinało się pewne tradycje, 

pewne korzenie/:że Harcerstwo to w zasadzie dopiero 

od 1945 roku, a jeżeli chodzi o okres przedwojenny, 

to oczywiście tylko postępowe tradycje,tzn, Czerwone 

Barcerstwo, Wolne Harcerstwo, OMTUR i tak dalej, na- 

tomiast przedwojenny Związek Earcerstwa Polskiego; 

a jeszcze wcześniej skauting,to było coś wręcz zaka— 

zanego, 8 jeśli nie zakazanego to wyśmiewanego,Bo to 

laski skautowe, bo to krótkie spodnie, bo to takie 

różne inne śmieszne rzeczy, które już się przeżyły 

4 znudziły. W różny sposób można wybierać. Można wy- 

bierać wyrywając pewne korzenie,można również ośmie- 

zać.Są różne metody.Zresztą ośmieszanie tradycji na- 

rodowej wszyscy przeżyliómy,zwłaszcza w latach sześć- 

dziesiątych.Np.ośmieszało BiĘ tradycję ułańską „potem 

dopiero niektórzy historycy wykazywali, że to Jest 

bzdura, te różne mity i legendy, np. odnośnie szarży 

na czołgi w kampani wrześniowej, bo nigdy takie zaj-, 

ścia miejsca nie miały, a i Mokra i Wólka e 

14 Pułku Ułanów i szarża 18 Pułku pod Krojantami 1 

wszystkie te inne wielkie wydarzenia ułańskie miały 

swoje znakomite oparcie w taktyce walki,No, ale aku- 

rat była potrzeba na to, żeby ten korzeń wyciąć, bo 

ta tradycja komuś nie pasuje. Otóż zwracam uwagę, że 

w momencie włączenia się w dziedzictwo trzeba bardzo 

uważać,ponieważ niektórzy wychowawcy 'czy też ludzie, 

którzy mienią się wychowawcami starają się traktować 

je bardzo wybiorczo, mówiąc:z tego korzystamy,z tego 

nie korzyst , to było dobre, to złe. Oczywiście,że 

pewne rzeczy były dobre, pewne rzeczy były złe,tylko 
trzeba je oceniać nie z punktu widzenia doraźnych po- 
trzeb ideologicznych, tylko z punktu widzenia ich mo- 
ralnego, a więc ponadczasowego charakteru.Jeżeli były 
dobre moralnie, to obojętnie czy nam się podobają z 
punktu widzenia ustrojowego :czy nie,trzeba je przy— 
jąć. Jeżeli były złe moralnie,to chociażby były naj 
piękniejsze ideologicznie,to trzeba z nich zrezygno- 
wać. To jedyne kryterium: dobro i zło moralne, . 

Jest ogromna tradycja patriotyczna w naszym na— 
rodzie.lstnieje wręcz powiedzenie,że"”Polak rodzi się 
patriotą".Eiedy Ignacy Chrzanowski pisał sBwoje"Dzie- 
je Literatury Polskiej" to we wstępie, w przepięknym 
wstępie do tych dziejów literatury przedrozbiorowej 
otarał się scharakteryzować 2.) narodową literatu- 
rę europejską,tę wielką oczywiócie:włoską,francuską- 

niemiocką,rocyjnką itd. I w każdej znalnzł jakić rya 
charakteryatyczny. Otóż dla polnukiej literutury rynam 
charakterystycznym jest włańnie patriotyzm, A ponie- 
waż literatura zawaze odzwiercicdla dzieje narodu, to 
co się w narodzie dzieje,to co jent w narodzie żywe, 
to rzeczywiócie chyba tak jest, że patriotyzm , jest 

tym, w co my oię nuystematycznie, każde nasze kolejne 
pokolenie, każdy konkretny, poszczepólny człowiek 
włączamy » w tradycję patriotyczną. Niekiedy wystę- 
pują tutaj pewne problemy, bo z tego wykorzystywania 
patriotyzmu jako ideału wychowawczego mogą płynąć 
z jednej strony korzyści, a z drugiej strony niebez— 
pieczeństwa.Może najpierw o niebezpieczeństwach parę 
Błów. 

Pierwszym niebezpieczeństwem, które się natych- 
miast pasuwa' jest nacjonalizm 1 szowinizm,Skoro nó- 
wi się o patriotyźmie,to można zejóć w tym kierunku, 
Można zejóć,ja nie mówię, że się oczywińcie schodzi, 
bo wydaje się, ale o tym będę mówił w zaletach, że 
właśnie nasz polski patriotyzm jest pod tym względem 

a zmaleślibyóry w wielu innych narodach 
poczucie patriotyzmu ócióle związane z nacjonaliroen, 
Oczywiście na to mopą mieć wpływ pewne warunki zewnę- 
trzne, np.niewątpliwy nacjonalizm i szowinirz narodu 
ukraińskiego,w pewnym okresie jego historii,był zwią” 
zany z tragiczną sytuacją tego narodu.Ale [dy np.po- 
patrzymy w kierunku Unii Brzeskiej i tego co Biędzla- 
ło,kiedy Unia Brzeska była zawierana i potem,towcale 
współżycie Polaków i Ukraińców nie przebiegało w taki 

„właśnie sposób, jak chociażby w okresie międzywojen 
- nym i w czasię II wojny ówiatowej.ale jest to bardzo 

"archiwum 
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"okres wojny, 

* dać/. 

istotne niebezpieczeństwo,które miało niestety swoją 
tradycję w bardzo prężnym ruchu przedwojennym jakim 

„była Narodowa Demokracja, przy czym nie twierdzę by- 

najmniej, że Narodowa Demokracja była w założeniach 
swoich krzewicielem nacjonalizmu, ale jednąk docho— 

-dziło w tym obozie do takich przejaskrawień.I zresz- 
tą w tej chwili mamy też pewne przykłady wmawiania 
nam nacjonalizmu, Mielióńmy te przykłady kilkakrotnie 
w nnazaj = maj hintorii 1 to pod hantem niena- 
wińol do jednogo narodu, Zrenytą, co Ja będę mówił 
ddużej, Fańntwo nami, po ontatuich kilku rorpętanych 
BP: axcjach znakomicie wiedzą o co chodr.1, 

o było właóńnie tukie budowanie poczucia, próba bu 
dowania poczucia jednońci narodowej na gruncie walki 
z kimó innym,bo bardzo częnto można budować poczucie 
jednoóci narodowej w oparciu o walkę ze nastaje wro 
giem,czy w ogóle z jakimó wrogiem, la przykład naród 
francuski swoją tożsamość i naród angielski w zaBa- 
dzie również ewoją, uzyskały w okresie wojny stulet- 
niej między sobą.To wtedy przekonali się,że są naro 
dem w tej wspólnej walce przeciwko wrogom, Oczywiśm 
cie można w ten sposób budować charakter narodowy 
czy tradycję, czy tożsamość narodową, ale to jest 
twórcze tylko na początku budowy tej tradycji,potemy 
jeżeli ta tradycja ma być twórcza i ma być chrześ- 
cijańska z natury, a o to nam'przecież chodzi, ona 
nie może się ześlizgiwać w kierunku ani nacjonaliz- 
mu, ani szowinizmu, I ŻE 

Drugin niebezpieczeństwem jakie wiąże się z wy- 
„sumnięciem patriotyzmu na plan pierwszy jest zapom = 
nienie o innych wartościach.Skoro wysuwa się na plan 
pierwszy wartoóci patriotyczne, to można oczywiscie 
wtedy zapomnieć o innych. Xa przykład o wartościach 
chrzeócijańskich,obywatelskich,społecznych.Są takie 
sytuacje w historii każdego narodu,kiedy dopuszceal- 
ne są tego typu jednoznaczne przesądzenia, To jest 
sytuacja np. wojny czy rewolucji,czy walki przeciw- 
ko ciemiężcy. Wtedy rzeczywiście to chwilowe zapom- 
nienie o innych wartościach jest uzasadnione. Ale 
jest'to tylko chwilowe zapomnienie.Najgorczą rzeczą 
jaka może być jest zawieszenie na określony czas 
pewnych norm moralnych, a potem nie zdejmowanie tej 
zawieszającej klauzuli, Cóż,. rzecz ciekawa, bardzo 
ciekawa,że o moralności stanu wojennego pisał właś 
nie w taki sposób Xarol Markst że najgorszą rzeczą, 
jaka może być, jest zawieszenie jakiejś ogólnoludz= 
kiej normy,np. normy "nie zabijaj” w okresie wojny, 
Bo w okresie wojny ponad normę "nie zabijaj” wycho 
dzi norma: "broń swojego kraju". I otóż,mówi Marksy, 
że jest rzeczą bardzo naganną, jeżeli jakać organi- - 
zacja czy państwo, czy naród, czy obojętnie kto,za— 
wiesza trwanie tych pięknych, wysokich wartości na 

" stanu wojennego 1 potem stan wojenny 
mię kończy,. a tamte wartości są dalej zawieszone 
i w dalszym ciągu stosuje się wartości takie, jakby 
nadal była wojna.Rewolucji już nie ma,a stosuje się 
moralność rewolucyjną.To jest zawsze niebezpieczeń- 
stwo.Niebezpieczeństwo zapomnienia o innych wartoś— 
ciach, bo przecież,mimo że ja mam tutaj chwalić pa- 
'triotyzm w założeniu mojej gawędy,to jednak ten pa 
triotyzm musi być patriotyzmem tolerancyjnym, chrze. 
cijańskim /1 jeszcze kilka innych określać można do— 

To nie może być patriotyzm wykluczający inne 
wartości.To nie może być patriotyzm, który uważa,że 
zastąpi wszystkie inne wartońci,że hanła atriotycz- 
no wyntarczą za wozelkie inne ROSA, PoREASALY „nożay 
moralne czy wartońci moralne, 

R niebezpiecze. ctwem jest zatracenie kry- 
tycyzmu.Jolega to na tym,ze ocenia nię każde postę- 
powanie, każdego człowieka tylko pod jednym kątem, * 
Pod tym włańnie kątem,czy realizuje on wartońci pa- 
Bardzo słusznie, pod tym kątem trzeba ludzi oceniać 
- czy gą patriotami - ale znów nie można Bię do tego 
zawężać, nie można mówić, żo jeóli ktoś np. apełnia 
szereg innych wartości, a akurat tutaj jest chłodny 
a nie gorący, to znaczy,że jest on już nic nie wart, 
4 z kolei, jeśli jest on znakomitym patriotą, a za- 
niedbuje coś innego w tym momencie,chociażby kwestię 
wiary czy kwestię swego życia zawodowego,czy rodzin 
nego, to rodzi Bię pytanie, czy np. jaklś fanatyczny 
działacz społeczny, działacz patriotyczny, który po- 
przez awoją działalność doprowadza do rozbicia gwo— 
jej rodziny zasługuje na miano patrioty i w ogóle 
człowieka, To jest to, co ja zawsze staran się prze- 
kazać harcerzom, że harcerstwo to nie jest zawód,lie 
można być harcerzem 1 tylko harcerzem,larcerstwo po- 
lega na tyz,że się dorasta do pewnego wejścia w spo- 
łeczeństwo 1 do bycia w tym opołeczeństwie porządnym 
człowiekiem, człowiekiem,który realizuje pcwne wyso 
kie wartości, Dzięki harcerstwu realizuje je lepiej. 

Przynajmniej powinien dzięki harcerstwu realizować 
je lepiej,ale to nie znaczy,że wszystko mam ocerciać 
z punktu widzenia harcerstwa i że dla mnie jedyną 
rzeczą w życiu istotną jest uciekanie na zbiórki 
harcerskie,czy jeżdżenie ma obóz.To nie o to chodzi, 
wd pewnym wieku to nawet może być takie przejaskrawie-
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nie,gdy się np. zaczyna pełnić służbę instruktorską, 

to się człowiek wtedy tym tak bardzo przejmuje 4 tek 

to na niego wpływa, ale potem trzeba już umiejętnie 

"to sobie dawkować.wtedy trzeba pełnić ełużbę w nie- 

co inny sposób,chociażby w taki,jaki ja w tej chwili 

staram się pełnić,tzn.dzielić Bię z państwem pewnymi 

refleksjami, których bym prawdopodobnie nie miał bez 
harcerstwa. Ale nie mówię o tym,co robię na obozie, 
ale o tym co się wiąże z roim działanien karcerskim 
1 z moim zawoden tzn, z filozofią, Otóż takie zatra- 
cenie krytycyzzu, czy patrzenie na człowieka tylko 
pod kątem jego postępowania jako patriotycznego jost 
również istotnym niebezpieczeństwem w procesie wy- 
chowawczym.wszyctkie te = niebezpieczeńatwa prze 

ze mnie omówione tzn.nacjonalizm 1 szowinizn,zapomni— 

nie o innych wartościach i tracenie krytycyzmu są to 
nie tylko niebezpieczeństwa,ale to są również pewne 
błędy w wychowaniu, tzn. jeżeli ja będę wychowywał 

mówiąc patriotyzm,a myćląc nacjonalizm, jeżeli będę 

wychowywał myśląc patriotyzm i inne wartości,a inne 
  

wartoóci będę spychał na drugi plan, jeżeli będę wy- 
chowywał w duchu krytycyzmu,a będę krytycyzm u awego 
wychowanka niszczył, to oczywiście będę wtedy wycho— 
wawcą 'złym. : 

Ale przejdźmy do korzyści i do zalet, bo to jest 
głównym tematem mego wystąpienia. Otóż na pierwszy 
plan w romantycznym etosie polskim wysuwa się niewąt- 
pliwie budzenie szlachetnych uczuć dzięki patriotyz— 
mowi.Polski patriotyzm jest to wzniosłe często nawet. 
naiwne i pełne wyrzeczenia pełnienie służ "pro pu— 
blico bono",czy "pro patriae bono": dla dobra wspól- 
nego,czy też dla dobra ojczyzny, Muszę pełnić służbę 
patriotyczną, to co jest we mnie szlachetnego domaga. 
„się mojej pracy dla ojczyzny. Bardzo często kończy 
się na samych hasłach,Pardzo często ktoś ma dużo do— 
brych chęci, tylko nie znajduje pola do popisu, nie 
potrafi go znależć.1 tu właśnie jest rola dla wycho— 
wawcy. Pomóc każdemu indywidualnemu wychowankowi we 
właściwy sposób włączyć się w patriotyczną służbę, 
Dzięki krzewieniu ideału patriotyzmu w człowieku bu- 
dzą się bardzo szlachetne uczucia.I co więcej, budzi 
się w nim chęć realizacji niebanalnych wartości, tak- 
że pozapatriotycznych. Widząc jaka jest trudna służ- 
ba, widząc jakie jest trudne oddanie się tej sprawie 
nakręcam w sobie niejako mechanizm prowadzący mnie 
ku największym wartościom.Tylko to mnie satysfakcjo— 
nuje, tylko to sprawia mi rzeczywistą przyjemność co 
jest trudne i po kolei wznoszę się na coraz wyższe . 
etapy. Jest powiedzenie przypisywane Zawiszy Czarne 
mu: "silniejnzy jestem,cięższą podajcie mi zbroję!*.' 
Przestaje mnie zadawalać to,co było dla mnie zadawa- 

lające jeszcze tydzień czy miesiąc temu, Szukam cze- 
goś trudniejszego.I to jest właśnie przepiękne w pro- 
cesie wychowawczym, kiedy wychowanek sam zaczyna 80- 
bie szukać coraz wyższych celów.Oczywiócie wychowaw— 
ca dyskretnie mu je wskazuje, ale nie zmusza do ich 
realizacji,tylko raczej podsuwa mu pewne cele,a naj 
lepiej pokazuje pewne wartości, pewne przykłady.1l wy” 
chowanek dzięki temu pokazywaniu mu wartości, przy- 
kładów i celQw powinien właśnie dążyć do najwyższych 
wartości, chcieć je zrealizować, ś 

Drugą zaletą polskiego patriotyzmu jest to,o czym 
już wspominałem w pierwszej części: tolerancja. Pol- 
si patriotyzm jest niezwykle tolerancyjny.Gdyby nie 

„fatalna otoczka tego pojęcia ,to użyłbym tu z 
odpowiedzialnością — internacjonalizm. <- 
cie nabrało bardzo różnych skojarzeń dzięki działal- 
ności różnych ludzi.I znaczy zupełnie cos innego,niż 
miało znaczyć. Jak się mówi internacjonalizm to od 
razu wiadomo,że jest jakieś nadużycie,dlatego lepiej 
używać pojęcia "braterstwo ludów". Nasz patriotyzm 
jest taki właśnie braterski.Polak na dobrą sprawę ni- 
kogo by nie chciał przez swój patriotyzm skrzywdzić, 
Rzeczywiście w naszej historii niewiele było momen- 
tów, Stódy komuś chcieliśmy coś odebrać. eśli już 
chcieliśmy, to w kontrataku, to znaczy odebrać to,co 
nam odebrano wczeóniej.Charakterystyczny jest stosu 
nek polskich żołnierzy do jeńców, obojętnie jakich, 
obojętnie w jakiej wojnie.Jak tylko ten biedny nie- 
przyjacielski żołnierz, choćby okrutny, stawał się 
jeńcem, to Polak natychmiast traktował go w spocób 
bardzo życzliwy,nie żywił do niego żadnej nienawiści, 
Jest taki bardzo tolerancyjny i taki bardzo szarnanc- 
ki ten polski patriotyzm, data pozwoliłem sobie 
użyć określenia, że często jest on w sensie już nie 
moralnym,tylko politycznym i międzynarodowym-naiwny, 
Bo wiadomo,że najłatwiej jest wykorzystać w polityce 
tego, który jest szarmancki i tolerancyjny 1 w ogóle 
wszystkim chce nieba przychylić. Ale taki ten polski 
patriotyzm jest i można to określić mianem polskiego 
etosu narodowego,Ja jestem tolerancyjny 1 chciałbyn, 
ażeby wszyscy inni byli ze mną w jak najlepszych sto- 
sunkach,tylko-oczywiócie na zasadzie równorzędności,. 
Datego fantastycznym pomysłem Piłsudskiego była 
_1dea federacji, nie inkorporacji, jak np. 

archiwum 
harcerskie.pl 

chciała Z 

Narodowa Demokracja, względem ziem wschodnich, tylko 
federacja z republikami bałtyckimi, Idea niesłycha- 
nie daleko ya ąca w przód, idea,którą Piłsudski 
miał nie tylko na dzień bieżący, kiedy jeszcze Rosja 
Radziecka była paristwem stosunkowo słabym, ale rów- 
nież na przyszłość.Co by to znaczyło mieć teraz właó- 
nie sfederowane z Polską republiki nadbałtyckie, to 
chyba nie muszę mówić, Otóż,to była idea typowo pol- 
ska. Nie narzucić, nie inkorporować, tylko właśnie 
sfederować mię, na zasadzie braterstwa, na zasadzie 

równorzędności, na zasadzietprzyjaźni.A jakiż lepszy 
przykład jak hasło walki "o wolność naszą i waszą”, 
Przecież wszędzie,gdzie ktokolwiek walczył o wolność 
na całym ówiecie, to zawsze byli Polacy. Może by się 
znalazło jakió wypadek, gdzie ich nie było, gdzieć 
tam w Ameryce Południowej, czy w Afryce.Ale w Łuro- 
pie gdziekolwiek było jakieś powstanie czy jakakol- 
wiek walka o piękne ideały,to wszędzie Polacy byli i 
wszędzie stoją pomniki,czy też są obecne inne ele— 

„,menty uczczenia pamięci bohaterskich Polaków, żeby ' 
tylko wspomnieć generała Bema na Węgrzech.To jest po 
prostu cechą polskiego patriotyzmu i to tą cechą po— 
zytywną,o której należy mówić i którą należy rozwi 
jać,bo to jest przeciwieństwo nacjonalizmu czy 8zo- 
winizmu, 

Kolejna cecha, którą nazwałem skrótowo: "honor 
1 wierność”. Wierność pewnym ideałom, wierność pew 
nej tradycji np.wierność tradycji chrzeócijańskiej: 
"tylko pod krzyżem,tylko pod tym znakiem Polska jest 
Polską, Polak - Polakiem", Ta wierność tysiącletnia 
z jednej strony,a z drugiej strony wierność temu,kto ' 
się nam powierzył, to znaczy wierność sojusznikom, 
Wierność to jest sprawa dla polskiego patriotyzmu . 
niezwykle istotna,a tymczasem okazywało się w histo 
rii, że bardzo często ta wierność była tylko wiermśó 
cią na papierze dla wielu różnych państw i narodów, 
Żeby tylko się tu odwołać do czasów najnowszych roku 
1939, gdy zostaliśmy przez sojuszników w sposób po 

wiedziałbym klinicznie czysty, zostawieni na placu 
boju.Starożytni nazywali takie wiarołomne postępowa- 
nie względem sojusznika fellonią., A kiedy Polak coś 
komuś /choćby nieopatrznie i pochopnie/ obiecał, to 
zrobi wszystko, żeby tylko wykazać swój honor i wy— 
pełnić zobowiązania.właśnie tacy są Polacy, Gdy mó— 
wię o honorze i myślę o honorze, to zawsze mi się 
przypominają i zawsze będę je powtarzał, słowa naj 
piękniejsze /teraz akurat mamy dużo do czynienia z. 
Sejmem, bo były wybory i w ogóle o Sejmie dużo się 
mówi, ale ja myślę o porządnym, przedwojennym Sejmie,. 
gdzie były naprawdę piękne mowy/- fragment mowy 
Becka z 5 maja 1939r.po wypowiedzeniu przez Niemcy 
paktu o nieagresji,wtedy było wiadomo,że kwestia 
konfliktu jest sprawą miesięcy,a może tygodni,Otóż 
Beck powiedział w trakcie swojego przemówienia z 
/cytuję z pamięci/ *Pokój jest * rzeczą cenną i po- 
żądaną. Nasze pokolenie okrwawione w wielkiej woje 
nie szczególnie na pokój zasługuje. Ale pokój, jak 
wszystkie rzeczy tego świa'a, posiada swoją genę: 
wysoką, ale wymierną,lly w Polsce nie znamy pojęcia 
pokoju za każdą cenę.Jest tylko jedna rzecz w życiu 
ludów, narodów i państw, która jest bezcenną.Tą rze- 

_czą jest honorl". |I właśnie myśląc o honorze,, jako 
o tym,co się budzi dzięki krzewieniu ideału patrio- 
tyzmu z: o takim pojęciu honoru,o jakim również 
myślał ck. Bo można było kombinować, można było 
coś tam jeszcze zrobić, można było jeszcze przenan- 
dlować może korytarz, może Gdańsk, może wpuścić 
wojska sowieckie, Różne jeszcze rzeczy można było 
zrobić,ale Polska nie zna pojęcia pokoju za wszel= 
ką cenę.Jedyną rzeczą bezcenną jest właśnie honor, 

Kolejna sprawa jaka wyłania się w omawianiu za- 
let, to sprawa dojrzewania dumy i poczucia wartoś— 
ci.To znaczy,dojrzewa w każdym człowieku duma z te- 
go, że przynależy do określonego narodu, Oczywiście 
ta duma jest wprost proporcjonalna, czy też powinna 
być wprost proporcjonalna do wiedzy, jaką on posia- 
da o swoim narodzie.lłoónie również w nim poczucie 
wartości, wartości tego narodu i wartości siebie, 
jako tego narodu przedstawiciela. Tn jest oczywiś- 
cie niebezpieczeństwo zadufania się w Bobie, że ja 
jestem Polak, no to już nic lepszego niż być Pola 
kiem, bo Polak to honor, bo Polak to godność.Polak 
to szlachetność, Polak to...itd., bo Polska to na- 
ród wybrany, a Polak jak mówi Gałczyński to"wariat 
1 lepszy goŚć”*.W tym jest znowu niebezpieczeństwo, 

„kiedy ja w dojrzewaniu dumy i poczncia wartości w 
tym kierunku pójdę,. Natomiast mogę ióć w kierunku 

innym, to znaczy w kierunku budzenia się jedno 
czesnego z tą dumą poczucia wielkoduszności dla ' 
słabszych. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy ja 
mogąc komuś zrobić krzywdę ;, nie robię jej i kiedy 
mogąc komuś czegoś nie dać, ja mu właśnie daję, 
I to nie na zasadzie pokazania się: "proszę bar 
dzo, ja ci coś tutaj daję na oczach Europy...” 
tylko na takiej zasadzie, że jestem właśnie wiel= 

*
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* "Naczelnika Szarych Szeregów, 
dziwi się:. "Cóż to są za pytania różnych ludzi o * 

„koduszny, że w imię np. dobrych stosunków jestem 
gotów do rezygnacji z tego czy owego. To w sferze 
politycznej rzecz prawie nierealna, ale jest to 
realne w sferze wychowawczej:wychowanie do wielko 
duszności,wychowanie do poczucia braterstwa wzglę- 
dem ludzi PRA być bratem kogoś silniejsze- 
go to żaden problem.Każdy chce mieć dobre stosunki 
z kimó,kto jest silniejszy,natomiast większym pro- 
blemem jest być bratem dla kogoś słabszego, kogo 
wezyscy odtrącają, to jest dopiero piękne. Ę 

Następną zaletą, o jakiej można mówić przy. pa- 
triotyźmie jako ideale wychowawczym jest oddanie 
się sprawie "do upadłego",tzn.nie odstępowanie mi 
mo, że okoliczności mogą być trudne, Po tym się po- 
znaję człowieka realirującego do końca swoją spra- 
wę,kiedy on ją realizuje rzeczywiście go konca, a 
nie wycofuje się wtedy,gdy czuje,że sprawa za chwi- 
1ę upadnie.Kotarbiński powiedział pięknie,że"sprawa 
upada, upadam razem z nią".Jakim ja byłbym orędow 
nikiem sprawy, jeżeli jestem z nią związany, kiedy 
ona jest zwycięska, a jak upada,to ja wtedy mówię: 
"przepraszam bardzo,ale ja się pomyliłem” i szukam 
sobie innej sprawy. Sprawa jest .jedna, jeśli chodzi 
o patriotyzm, ona jest jedna. Znowu się odwołam do ' 
cytatu z przepięknej książki Orszy-Broniewskiego , 

Całym życiem'”,gdzie 

jaką Polskę myśmy w powstaniu czy w harcerstwie 
konspiracyjnym, czy w ogóle w Armii Krajowej wal- - 
czyli,czy to będzie Polska taka czy inna /oczywiś- 
cie demokratyczna,ale bez żadnych innych określeń/? 
Uniwersał Połaniecki, Powstanie.Kościuszkowskie, . 
Powstanie Listopadowe, Olszynka Grochowska, Radzy— 
min w 1920 roku to są te tradycje, które się skła- 
dają na Polskę, Po co pytać jeszcze jaka ta Polska 
"dokładnie ma być. Walczy się o to, ażeby Polska 
była po prostu Polską! I nie bez kozery daje Orsza 

*przykład Uniwersału Połanieckiego, a nie jakiejś 
wielkiej bitwy, bo tu jest kwestia chłopska, Oczy— 
wiócie ta Polska musi być matką wszystkich Polaków, 
ta Polska musi być szlachetna dla swoich dzieci, 
sprawiedliwa itd., ale po co jeszcze do tego doda— 
wać jakieś inne określenia? Po prostu trzeba się 
tutaj włączyć w tradycję, I zobaczymy jak to się 
dzieje? Patriotyzm walki — dobrze, tutaj nie- ma 
zastrzeżeń, Jak jest walka, zdecydowana wojna, to 
wtedy wszyscy bronią sprawy do upadłego. Wtedy fak- 
tycznie ludzie są skłonni do jak-najdalej idących . poświęceń, do ofiary własnego życia, do ofiary 
męczeństwa, które jest niekiedy o wiele trudniej 
sze niż ofiara śmierci,Nie wiem czy Państwo pami tają te słowa, które Bą wyrytę w m. pr - wiaku, przepiękne słowa;"Trudno jest mówić o Pol 
sce, trudniej dla niej żyć, jeszcze trudniej umie— 
rać, ale najtrudniej cierpieć", To jeet właśnie 
png | do polskiego patriotyzm, 
ży „pracować już nieco trudnie umrzeć je trudniej,ale najtrudniej jest aidiaiek side wiać” 
tuacji, kiedy jest walka, kiedy jest wojna, kiedy 
z potrzeba, że tak powiem, instytucjonalna — 

armia, bo służba wojskowa "może być podziemna”, 
to wtedy jest wszystko w porządku, Oczywiście wte— 
dy też się pokazują ludzkie charaktery, Przecież 
niektórzy uciekają,bo są tchórzami, sia wtedy jed- 
nak jest mniej więcej sytuacja czarno-biała, Kato— 
miast gorzej jest z patriotyzmem pracy, o którym 
tak pięknie i tak często pisze ka. Tischner, Jest 
problem z etyką pracy w Polece, Oczywiście jest 
jedno zasadnicze usprawiedliwienie dla tego,co się 
dzicje,mianowicie,że u nas pokutuje tradycja pracy 
dla zaborcy,to znaczy ponieważ tyle pokoleń Polaków 
pracowało w sytuacji niewoli narodowej, - w związku 
z tym oczywiście chodziło o to,aby pracować w pew 
nych przynajmniej momentach jak najgorzej.1I to ja— 
koś w polskiej mentalńości pozostało. Ten mecha— 
nizm, że Polak jest stworzony do walki, a praca to 
jest coś drugorzędnego, pozostał. Norwid mówiy że 
słońce wstaje nad człowiekiem w Polaku,ale zakry— wa oczy nad obywatelem", i że nie jesteśmy żadnym 

społeczeństwem, jesteśmy jednym wielkim sztandarem 
narodowym, Nam jest brak patriotyzmu pracy. Przy— pominam słowa Piłsudskiego o tym, że skończył się 
wyścig krwi, zaczął się okres, którego znarieniem 
będzie wyścig żelaza, pracy i postępu.A więc trre— 
ba - jak cię popularnie mówi — "przekuć szable na 
lemiesze* to znaczy, tak jak walczymy,tak pracujny, 
Ww tym przypadku przypozinają mi cię słowa ważęsy 
z Sierpnia 1980 roku:tak jakżeówy solidarnie straje 
kowali czyli walczyli,tak teraz Bolidarnie pracuje 
my. Oczywiście, że można mówić o pracy zafałszowa— 
nej; nie tyle może o pracy zafałszowanej,ile o ra 
fałszowaniu pracy przez różnych ludzi, o traceniu 
efektów pracy. Można mówić o t jm,że ludzie dlatego 
źle pracują, bo nie widzą efektów awej pracy, że 
widzą jak ta praca idzie na marne, jak często się 

archiwum 

Mówić jest łatwo, 

absolutnie nie opłaca, nie w sensie czysto fiskal- 
nym,tylko w sensie budowania czegoś; to marnotraw- 
stwo, które tak często widzimy, brak organizacji, 
Wiadomo,że zwalamy winę nie na siebie,tylko na or- 
ganizację pracy i na to,co stoi za taką organizacją 

racy. Ale jednak są sytuacje, w których obojętnie 
Lal owe, to powinienem się czuć źle, jeżeli źle 
pracuję. Jeiseli nawet ktoś moją pracę marnotrawi, to 
jeszcze nie jest znak,ażebym ja sam ją marnotrawił,. 

Odwołam się do gawędy z tegorocznego Rajdu Arsenału 
/taka akcja harcerska odbywająca się w warszawie 
w rocznicę akcji pod Arsenałem/, gdzie Druh Orsza— 
Broniewski powiedział, że trzeba zawsze narodowy 
wóz pchać dalej. Może ktoś zdjął koła i jeszcze go 
ciężej pchać w takiej sytuacji,ale trzeba go pchać 
nawet, jeżeli ktoś m. złośliwie wsypał piasek w try 

„by, to trzeba pchać go nadludzkim wysiłkiem, ale' 
trzeba pchać. Trzeba pchać,trzeba po prostu praco= 
wać. Również i w sensie wychowawczym. - „ 

I wreszcie ostatnia sprawa dotycząca tych za—. 
let jakie płyną z patriotycznego ideału wychowaw— , 
czego, tzn. związanie patriotyzmu z innymi wartośm - 
ciąmi, Tutaj widzę dwie zasadnicze dziedziny wan- 
tości. Pierwsza dziedzina to są wartości chrześci- 
jańskie i próg ze tutaj dużo o tym mówić nie trze- 
ba. Polski patriotyzm związał się z . chrześcijań- 
stwem od początku istnienia państwowości i zawsze. 
się mówiło, że chrześcijanin to Polak, a Polak to*' 
chrześcijanin, To były jakoby synońimy, tzn, być , 
Polakiem znaczyło być chrześcijaninem,a być dobrym 
chrześcijaninem, to właśnie znaczyło być Polakiem, 

Natomiast drugą dziedzinę można by określić ha- 
słem "za wolność waszą i naszą”, o czym już 'mówi- 
łem, To jest też wyznacznik polskiego patriotyzm, 
to związanie się z innymi wartościami, a więc wan 
tościami nie tylko służenia mojej sprawie,konkret= 
nie polskiej sprawie, ale również sprawie, w którą 
Polska powinna się włączyć, a tą sprawą jest rawsze 
wolność, zawsza demokracja. i 

1 ostatnia część moich refleksji, mianowiciet 
*Jak wychowywać do patriotyzmu?" Pytanie jest trudu. 
ne i w zasadzie ' każdy powinien sobie na nie Bam 
odpowiedzieć. To co ja powiem skrótówo i dość kon- 
kretnie, to płynie z moich doświadczeń harcerskich, 
instruktorskich „przez -8 lat pełnienia funkcji kom: 
mendanta szczepu harcersk: ego czyli jednostki pod-: 
stawowej. Otóż, pierwsza sprawa to jest kwestia 
emocji w wychowaniu, Mianowicie, emocje Bą czymś 
niezwykle istotnym.0 wiele lepsze efekty chowaw= , 

_cze daje np. przepięknie zorganizowany apel poleg- 
łych na obozie, w lesie,przy brzozowych krzyżach 
z rogatywkami, przy pochodniach, z nie byle jakirl 
wierszami, aniżeli lekcja. Przecież wiadomo,że or- 
ganizm ucznia szkoły podstawowej reaguje na wszyst- 
kie zmuszania do czytania negatywnie. To jest zna 
ny mechanizm.,Potem odkrywa się niekiedy tę litera- 
turę piękną, jaką się czytało z musu w szkole pod 
stawowej i czyta się ją dla przyjenności,i człowiek 
się dziwi,że w ogóle kiedyś tego nie chciał czytać, 
albo w ogóle tego nie czytał,bo go tak to zniech— 
ciło.A są nauczyciele,którzy potrafią tak zniechę- 
cić,że rzeczywiście potem człowiek nie chce nic 
już przeczytać dla własnej przyjemnońci,Otóż,taxie 
działanie emocjonalne poprzez ognisko, , kominek 
/harcerstwo ma tych form ogromną ilośćł, to jest 
coó lepszego niż akademia czy lekcja. Bo na akace- 
mi każdy tylko patrzy, żeby: w Klasie młodszej — 
wyjść, w klasie starszej — kopnąć kolegę,w klasie 
jeszcze starszej — wyskoczyć na papierosa.Tak mriej- 
więcej te wszystkie akademie "ku czci” w szkole wym 
glądają, bo są robione według sztampy, bez porusze— 
„nia emocji, Nauczycielom wydaje się bardzo często, 
że oni robią je bardzo mądrze i intelektualnie,ale 
to nie trafia do młodych ludzi,Ja organizuję pewne i 
imprezy tego typu w szkołach, w których działam 

"4 muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przyjemnie, 
kiedy nauczyciele mnie proszą "żeby coś takiego pa 
harcersku zrobić”, Oczywiście, to nie znaczy, że 
trzeba emocjami zastępować rozum,ale w stosunku do 

młodych ludzi, do dzieci to jest bardzo piękny wym 
chowawczo sposób, Oczywiście nie można przesadzać: 

«x graniem na emocjach 1 to jest chyba oczywiste. 
Druga kwestia to wychowanie przez prtykłady, 

Takte włacny przykład osobisty,przykład instrukto— 
ra - to jedna z podstawowych zacad wychownwczych 
w harceratwie, Ale nie tylko, Wskazywanie przykła— 
dów i to nie koniecznie ludzi żyjących ileś tam 

„metek lat temu, czy bohaterów literackich,ale bar 
dzo często odwoływanie się do przykładu ludzi żyją- 
cych bądź w "a czasach,bądź wopółczeónie, 
Można wskazać 1 wskazuje się również w harcerstwie 
przykłady takich żyjących do dzisiejszefo dnia wspa- 
niażych wychowawców,żeby wspomnieć tu tylko księdza 
Zieję,Druha Orszę-Proniewskiego, Druha Torka Strzen- 
bosza i parę innych osób,co do których możra ty no 
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wiedzieć,że są takimi ucieleśnieniami pewnych ide— 
, ałów w swojej bezkompromisowości.2 tym,że w każdej 
sytuacji potrafili mądrze, bez egzaltacji, brawury 

stać na straży pewnych wartości. A to się już dla 

osób nieco starszych, tzn. już w wieku szkoły óred— 
niej,bardzo liczy. Bo bardzo często ta młodzież już 
odróżnia brawurę dla samej brawury,wielką eszalta— : 

cję,niezwykle spektakularne gesty od rzetelnej, 30— 

lidnej pracy na co dzień,żo to nie znaczy,że patrio= 
tyzz musi polegać tylko, teby się odwołać do Baden: 

Powella, na "nastrojowym powiewaniu flagą".To każ 
dy potrafi, to nie jest żaden problem, 

Trzecia sprawa to jest wychowanie do wartości, 
Co mam tutaj na myśli? To, o cz bardzo często 
mówiłem i pisałem,więc teraz to będzie błyskawicz- 
ny skrót — wartości powinny być przed normami, 
U nas jest zwykle odwrotnie. Bo tak jest łatwiej, 
Łatwiej jest powiedzieć dziecku: "nie rób tego"; 
albo "zrób tamto" obojętnie czy w domu,czy w Bzko— 
1e, czy > indziej, aniżeli powiedzieć mu, że 
"tak robić nie trzeba, bo.,..” 41 pokazać tu pewną: 
wartość, Mówi się: "nie chodź po trawie", a nie 
mówi się np. o pewnych wartoóciach, jakie wynikają: 
z niechodzenia po trawie. Daję taki całkiem prymi=; 
tywny przykład, ale chyba wiemy o co chodzi, Musi' 
być wartość budująca pewną normę, To jeat bardza 
ryzykowne stawianie oprawy dlatego,że człowiek 
potrzebuje norm,potrzebuje dropownkazów, ale 1den- 
łem Jjent doprowndronie 100 takiej R że b 
będę sobie bali te drogowukazy eluwiał, wiedząc ku 
czemu zdążam, wiedząc do czego idę, wiedząc do ja 
kich wartości ohoę się zbliżyć Ot m typa WA| = 
łońci przed normy w tej aytuacji Jest czymń nie- 
zwykle Intotnym, 

tulejng ujiawą jeaul wyrluwania iu wudzawtuńe tal - 
noóci,] znów się adwodam da "Liutu do Miodych"ojca 

Bwiętega 1 da wczedniejnzych jegn prac, ewiabacza 

wdumć 4 tdpaytedelninnóś" 1 du irak: pt 

plątńu na wolnońć I odpouledzintnońć.tuni być naru 
wipn=lninqók ga tny ra mią +nrhi. = barem rpęnth 
mabdmą padunań w renininobyj: dua winią Buut m bąm 

Wiedźduł, (o luuegu wliudć, a tu lunebu wachuluh- 
Ka, Zachołanka jast wtedy, kiedy ja robię luna 6a 

mam ochotę, A wultwńć Jeel wtedy,kledy Ja robię toy 
na co mam ochotę, ale zdaję sobie sprawę z tego, co 
będzie tego następstwem, co będzie konsekwencją, 

o której u nas bardzo często w wychowaniu patrio- 
tycznym się zapomina.I znowu harcerstwo jest tutaj 

znakomite, bo uczy odpowiedzialności, wychowuje do 
odpowiedzialności, Bo czy na obozie, czy w prac 
śródrocznej młody harcerz ma poczucie odpowiedzial- 
ności za jakąś szerszą, społeczną dziedzinę, Każdy 
funkcyjny harcerz, od zastępowego począwszy,a zas— 

tępowy to przecież bardzo młody człowiek,zdaje so— 

bie sprawę z tego, że jak on czegoś nie zrobi, to 
tego nie będzie.Oczywióście to można zrobić za nie- 
go.Tylko to jest już niedobra postawa.Bardzo częs- 
to jest lepiej, żeby on coś zrobił źle,żeby na tyn 
ucierpiał i on;i inni, żeby wszyscy mieli do niego 
nawet o to pretensję "już drugi raz takiego bię- 
du raczej nie popełni ”, aniżeli usuwać mu sprzed 
nóg wszelkie niebezpieczeństwa, bo wtedy wychowuje 
Bię go w szklanej kuli. Kotarbiński rysuje ideał 
opiekuna zapobiefliwego. To jest ten, który bierze 
na oiebie'niebezpieczeństwa swepo wychowanka i od= 

powiednio go na te niebezpieczeństwa uczula. On 
_wie, na ile niebezpieczoństw można go wystawić. 

Braterstwo to stosunek do drugiego człowie- 

ka. do bliźniego, oparty 'na zasadach etyki 

chrześcijańskiej. Służba to stosunek do całej 

otaczające| nas rzeczywistości, do narodu i pań- 

stwa, do ludzkości całej. Braterstwo służby, 
braterstwo w służbie, służba braterska — to 
szczyt koleżeństwa, przyjażni, karności i po- 

słuszeństwa. 
— Za to, ze jeste”my: wszyscy kraćmi w Chry- 

stusie --. dziękujemy Ci, Panie 
-— Za to, że w służbie harcerskiej uczymy się 

dostrzeyać innych : 
— Za to, że między nami jest tylu naszych 

przyjaciół — ć 
—- Za to, że stawiasz na naszej drodze ludzi 

prawych i mądrych 
-— ZA to, że dajesz nam możliwość kształtować 

siebie, by móc służyć innym — 
-- Zn to, że uczysz nas cingle, przez przykład 

ludzi icecych za Toby, milości i dobroci —. 

archiwum 
harcerskie.pl 

I tylko na tyle się odważa, na ile uważa,że wycno- 
wanek wytrzyma. To jest dobry wychowawca. Jak jest 
za trudne zadanie, za trudne uderzenie idzie na 
jego wychowanka, to on wszystko bierze na siebie. 

Ale jeżeli uważa, że on może to niebezpieczeństwo 
przezwyciężyć, to oczywiście odsłania go, bo on 
się musi uczyć pokonywać przeszkody 1 musi być od- 
powiedzialny za to,co robi.To jest wielka odpowie 
dzialność. Zawaze podziwiam rodziców, /ale to pły- 
nie tz nieówiadomości/którzy wysyłają dzieci na oto- 
zy,bo na tych obozach to się dzieją rzeczy straszm 
ne: albo nie ugotują obiadu,albo coś się tan złego 
stanie, albo pójdą gdzieś tam, gdzią nie trzeta. 
d efekcie nic elę złepo nie dzieje, nikt nie unie- 
ra z głodu, nie odnosi ciężkich obrażeń ciała, ale 

jednak bardro często na obozach /nawet na znakomi- 
tych obozach/ instruktorzy puszczają swoich wycho- 
wanków Bamopas, Jest to znakorita czkoła,nieczycha- 

nie istotna szkoła. To jest dla człowieka czyzta 
przyjemność jak widzi,że po 30 dniach obozu ci lu 
dzie wydoroćleli.bo to jest tak:w domu myśli maca, 
w szkóle nauczyciel,tutaj nikt za nich nie myćli, 
nie prowadzi ich za rączkę, Ktoś ich obserwuje,ale 
nie wówi "zrób tak czy tak" tylko mówi "takle a ta- 

„kie Bą wartońci,dążcie do nich”, A więc:wychowanie 
"00: wartości 1 'do odpowiedzialności,'"" "7 m''e-"r 
(r -'hastępna sprawa.* to dążenie do wykształcenia 
+w wychowanku "Bamowychowania",nawyku BAaMmOWwyCchowaw= 
„Gzego.liajlopnzym rakończoniem edukacji 'wythowawizaj 
jest moment, w którym uduję snobLie kbjirawę,Że lo Jemu 
„wychowankowi ja już po probtu nie jestew potrzebny, 

że Bmlają kIĘ jem parlnstom A nie wyllhowawią, l Uk 
już mam potiaflralebie wychowywać, Jak również po- 
trafi wychowywań Inngrh. To już ten,jak nią często 
nówi, bamisecwulujący alę morhaniem Noloda, en alraą 

mznuie brzydko Urzuł , jak milę mówi o mechanizmie w 

wychawaniu, mle jednak « punktu widzenia kuiralnega, 

tu mena th puwdmiełaś, ł ? : 
<lomtatnin nprawn.fo jent knniecznnóć sachown= 

41m enunre trznżurpu rne. drato tn rnóń, mn lisia 
porue euiujie Jab jlinuaukię uł une tnmao bunlkna 
Iudó kauiowuniu Lrscżwugu iośnuuu, way Lod kuuluua- 
wmwóś zachowania pdrowegu rusaqdhu, To  jeat pań — 
'gumowanle wszysikich poprzednich zalet I nleber- 
„.pieczeństw. Ja nie mogę w żaden sposób przejaskra-: 
wić, muszę zachować trzeźwy rozum, nie mogę poddać 

„mię temu,czemu bym się może niekiedy poddał.To jest 
„bardzo ważna dla wychowawcy sprawa, bo jeśli nie—'. 
„kiedy'ma on jakieś swoje zachcianki i chciałby się, 
"im poddać, to jeśli wie,że na niego patrzą właśnie: 
"w tym momencie jego wychowankowie, to on będzie się”, 

* inaczej zachowywał. On będzie sam siebie "ciągnął 
w górę” moralnie, bo wie, że trzeba zachować trzeż- 
wy rozum i umiar. On by może i poszedł tam, gdzie w 

„by go licho poniosło, ale wie, że skoro Bam wycho— ! 
wuje, żeby tam nie chodzić, albo tego nie robić,to * 

'jak'by on wyglądał jako wychowawca, jako przykład, » 
gdyby poszedł i zrobił tak jak mówił swoim wychom * 
wankom, żeby oni nie robili. To jest tak, jakby al- 
koholik namawiał, żeby przestać pić wódkę i używał 
do tego pięknych argumentów. Ale co to za argumenty, 
jeżeli najlepsze są we własnym przykładzie, *'' i, 

Takie Bą moje refleksje;-człowieka, który w. * 
"harcerstwie spędził dużo czasu i spędza go dalej, 

  

    
Za te nasze ciche wioski, 
za codzicnne nasze troski, 
którym człowiek sprostać może, 
dzięki Ci, Boże! 

Za dzień jasny, za noc czarną, 
za sytość, co dałeś ziarnom, 
za te jasne ranne zorze, 
dzięki Ci, Boże! 

Za te słodkie łanów granie, 
za rzewne ptaszków śpiewanie, 
za tańczące Hrożne morze, 
dz'ęki Ci, Boże! 

7a te ognia skierki złote, 
za myśl ludzka, za robotę, 
za to, że Cię nikt nie zmoże, 
dzięki Ci, Boże!   
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NAJŚWIETSZEGO 
SAKRAMENTU 

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, 
pamiętam, czuwam! 

WYSTAWIENIE 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

(pieśń, np. Upadnij na kolana) 

Celebrans: ż 
O Jezu, Synu Maryi, w tej Hostii prawdzi- 

wie obecny, zwracamy się na początku tej Go- 
dziny Świętej do Matki Twojej, Przeczystej 
Dziewicy Maryi, gdyż wiemy, że Jej pośrednic- 
two jest Ci najmilsze. 

Matko Przedziwna, prosimy Cię, zjednocz nas 
w tej wspólnej modlitwie. Ty byłaś pierwszą 
czcicielką Najświętszego Sakramentu. « Współ- 
ofiarowałaś się z Synem, karmiłaś się Ciałem 
i Krwią Jego Przenajświętszą. Tylko przeczuć 
możemy rąbek tajemnicy Twego dziękczynienia 
i uwielbienia, Twojej rozmowy z Jezusem Eu- 
charystycznym, Twego wynagrodzenia Mu za 
nas... 

Prosimy Cię, Matko Najświętsza, bądź teraż 
z nami, ofiaruj Syndwi Twemu naszą modlitwę, 
nasze czuwanie i oddanie się w zjednoczeniu 
z Twym przeobfitym wynagrodzeniem, które 
Mu za życia Swego złożyłaś. 

Harcerze: , 
LITANIA DO MATKI BOGA I LUDZI 

J 19, 25—27 
— Wierzymy, że w tym jednym człowieku 

Jezus zawierzył Tobie każdego człowieka i obu- 
dził w Tobie taka mniłość, która jest macierzyń- 
skim odzwierciedleniem Jego własnej miłości 
odkupieńczej. 
— Wierzymy, że jesteśmy miłowani tą mi- 

łością, że jesteśmy nią ogarnięci: miłością Bo- 
ga, która się objawiła w odkupieniu — i miło- 
ścią Chrystusa, który tego odkupienia dopełnił 
przez krzyż — i wreszcie miłością: Matki, która 
stała pod krzyżem i z Serca Syna przyjęła do 
swego Serca każdego człowieka. 

(pieśń Nie rzucim Chryste) 
=— Prosimy Cię Matko, o siły, byśmy na tę 

tniłość umieli odpowiedzieć życiem i swoją har- 
cerską służbą — byśmy umieli odpowiedzie* 
niłością na miłość, którą jesteśmy umiłowani. 

-=— Miłować — to znaczy: być przy osobie, 
którą się miłuje, to znaczy zarazem: być przy 
tniłości, jaką jestem miłowany. 
— Dla ludzi wierzących miłość Boga ma 

ogromną wartość, bo zapewnia o obecności na- 
szego Stwórcy przy nas na co dzień, zapewnia 
o Jego nieustannej łasce i opiece. Naszą 
wdzięcznością może być jedynie taka jak ta go- 
dzina, kiedy jesteśmy przy Tobie Chryste, 
trwamy w Twojej obecności. 
— Miłować to znaczy dalej: pamiętać. Cho-- 

dzić niejako z obrazem umiłowanej osoby w 
oczach i w sercu. To znaczy zarazem: rozważać 
tę miłość, jaką jestem miłowany, i coraz bar- 
dziej zgłębiać jej Boską i Ludzką wielkość. 
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— Duchu. Święty, który Swoją mocą czynisz 
człowieka zdolnym nosić obraz Boga w sercu, 
spraw, aby nasza pamięć o NIM, o Jego sło- 
wach na co dzień wyrażała się w działaniu. 
— Miłować to wreszcie znaczy czuwać; jest 

rzeczą niesłychanie doniosłą, aby w młodości — 
w tym wieku, w którym budzą się nowe uczu- 
cia miłości, uczucia decydujące nieraz o całym 
życiu — chodzić z takim dojrzałym, wewnętrz- 
nym programem miłości, właśnie takim, o |a- 
kim mówi Apel Jasnogórski. 

Mt 26, 36—4la 
(pieśń To przykazanie) 

— Co to znaczy „czuwam”? 
"To znaczy, że staram się być człowiekiem su- 

mienia. Że tego sumienia nie zagłuszam, i nie 
zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro 
i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie do- 
bro, a zło staram się poprawiać, przezwycięża- 
jąc je w sobie. To taka bardzo podstawowa 
sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, 
zepchnąć na dalszy plan. ; 

Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplano- 
wa. Jesl zaś tym ważniejsza im więcej okolicz- 
ności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolero- 
wali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali. 
Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni. 
— Najważniejsze zagrożenie płynie dla Cie- 

bie nie od Twoich nieprzyjaciół, nie ze świata, 
ale z ciebie samego: że stchórzysz, że zabrak- 
nie ci mądrości, wytrwałości, cierpliwości, że 
ogarnie cię lenistwo, zniechęcenie, że dasz się 
ponieść gniewowi, nienawiści, zazdrości, fałszy- 
wej ambcji — i złamiesz tę linię postępowania, 
którą, zdawało ci się, na zawsze sobie wytyczy- 
łeś; wyprzesz się tego, w co dotąd wierzyłeś, 
zgodzisz się na to, przeciwko czemu protesto- - 
wałeś — zrezygnujesz z wielkości, do której 
dążyłeś. Największe niebezpieczeństwo grozi ci 
nie od twcich nieprzyjaciół, ale od ciebie, że 
zabraknie ci wiary, nadziei i miłości. 
— Za to, że czasem nie mamy odwagi zabrać 

głosu w słusznej sprawie — przepraszamy 
Cię, Panie 

— Za to, że brak nam wytrwałości w podejmo- 
waniu codziennych obowiązków — 

— Za to, że brak nam cierpliwości w stosunku 
do naszych rodziców, przelożcnych, koleża- 
nek, kolegów — 

— Za to, że często nas ogarnia lenistwo przy 
wykonywaniu prac domowych — 

— Za to, że tak łatwo się zniechęcamy — 
— Za to, że często dajemy się ponieść gniewo- 

wi, zazdrości, zdenerwowaniu — 
— Za to, że odstępujemy od swych przekonań, 

aby było wygodniej — 
— Za to, że często rezygnujemy z rzeczy wiel- 

kich, aby złapać małą okazję —. 
(pieśń Panie, przebacz nam) 

Pragniemy czuwać, aby nie skamieniały nam 
serca, aby miłość rodziła błogosławione owoce 
czynów w codziennym życiu. 
Czuwam to znaczy dalej: dostrzegam drugie- 

go. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym po- 
dwórku własnych interesów czy też nawet wła- 
snych osądów. 
Czuwam to znaczy — miłość bliźniego — to 

znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność.



  

  

„wach ludzi i narodu, bo Ty jak M 
_Tzysz z nami historię naszą od stuleci. O, Pani 

    

— Czuwam — to znaczy także: czuję się sk powiedzininy 7a to wielkie wspó!ne dziedzie - 
two, któremu na imię Polska. Ta unię nas 
wszystkich określa Ta innę nas wszystkich 70- 
bowiszuje. To imię nas wszystkich kosztuje. 

Mamy w Ojczyżnie naszej błogosławione doświadczenia dziejowe, które nakazują num ufać j we wszystkim zawierzać Matce Kościoła i Królowej naszego Narodu. : 
ŻE Ty, Fani Jasnogórska, przypomnij wszyst- 

kim, że trzeba, mówiąc o Polsce, zachować sza 
cunek dla narodu, który ma prawo żyć swym własnym życiem. Ty, Pani Jasnogórska, prze- mawiaj do sumienia wszystkich, świadcz o pra 

atkau — two- 

Jasnogórska! Bądź ciągle z nami! Zapisuj co- 
raz to nowe daty w macierzyńskim Sercu Kró- 
lewej Folski. Zapisuj nasze dzisiejsze, znowu 
trudne dni. Niech stają się wciąż nowym po- 
czątkiem życia Polaków. 
— O poczucie odpewiedzialności za Icsy ojczy- 

zny dla wszystkich Polaków — prosimy Cię, 
Panie 

— O pokój i wewnętrzną moc Ala Polski — 
— O umocnienie wszystkich tych, którzy dla 

naiczyzny sie poświęcajj — 
— O dary Ducha Świętego dla wszystkich kie- 

rujących naszym państwem, aby mieli na 
uwadze dobro nas wszystkich — 

— O wytrwałość w postanowieniach odnowy 
narodu szczególnie dla ludzi młodych 

(pie'ń Boqurodzica) 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
MODLITWA HARCERSKA 

  

modlitwa 
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wiernych 

= Módlmy się o zdrowie I siły Ojca Świętego, Jana Pawła ll, którego Bóg 
powołał z grodu wawclskiepo na Stolicę Piotrową 

Viebie prosimy „, 

Maddimy się, by naród polski był wierny Chrystusowi tsk, jek byl 
wiemy w chwilach przełomowych 1 tmgieznych naszej Ojczyzny 

«iehniu puoaliny .. 

Módlmy ię, by slown Papieża skierowane da młodzieży harcerskiej w 
Częstochowie: Mioypslawię (Wam) na Waszej drodze, w opmrej u 
pzyreczonie hanotshie | najlejnz= tradycja Waarego susbm były na 
wą nadzieją Lułą w zachowaniu tożsamości Harcerstwa , 

Ciebie prostmy ... 

   



  

  

  

— Modlmy się, by w każdej drużynie harcerskiej realizowane były słowa 
testamentu | Skauta Świata Haden Powella, który mówił: "Jeśli wasze 

skautostwo miałoby być bez Bopa, to lepiej, żeby go wcale nie było” 

Ciebie prosimy ... 

- Módlmy się, byśmy umieli podjąć dziedzictwo Ojców i znajdowali w 

naszej bogatej tradycji harcerskiej wartości trwałe a nam potrzebne 

C'ichie proamy ... 

Módlmy się za twórców harcerstwa polskiego, którzy całe swoje życie 

poświęcili służbie dzieciom naszewo narodu i dali przykład młodzieży 

połskiej jak należy nułować Orczyznę 1 dla niej Żyć 
Ciebie prosimy .. 

- Modlmy się za nas tu zgromadzonych, by Chrystus Pan był naszym 

przewodmkiem w harcerskim budowaniu pełm człowieczeństwa 

Ciebie prosty .   

F]. archiwum MiŚ 
, [| harcerskie.pl   
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  „ Durą 
— wagl :piqs    

Największą niewątpliwie troską każ- dego drużynowego Poza aprowizacją — 
jest zawsze sprawa namiotów. Nie ma- 
my u nas 
dlatego nie od rzeczy będzie, jeśli za- znajomimy się z pewnymi typami na- MOON CA "OE 

1. Namioty piramidki, 
się z 2 lub więcej płacht jednakowego kwadratowego kształtu (rys. 1). Służy dla 2 lub więcej harcerzy w zależności od tego, ile płacht zepniemy, Z.4 płacht dla większej ilości osób. : 

2. Namioty dwuspadowe. Ten typ namiotu jest u nas najpraktycznićj- szy jest uszyty w całości. Bywają różne wielkości, dochodzą rozmiarami do 
archiwum 
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- wielkości hangarów. 
dwóch odmianach: namiotach 

jednolitego typu namiotów, - 

, być suche. 
, nie spływała do namiotu, należy wyko- ' pać naokoło rowek, a nadto jego we- buduje | wnętrzne ścianki wyłożyć tarniną albo 

, uczestniką 2 m? 

  

   
     ne 

Spotykamy je w 
a) oe pionowych 

bocznych ściankach (rys. 2, oraz b) - bez tych bocznych ścian, gdzie daszki spadowe stykają się. bezpośrednio z zie- _mią (rys. 3). 
3. Okopanie namiota. Miejsce, gdzie zamierzamy postawić namiot musź 

Aby woda podczas deszczu 

plasklem, tak jak podano na rys. 4, 
Obliczenie pojemności 'namlotu 

Aby pojemność namiotu obliczyć, na łeży przewidzieć 1.80 — 2.00 m długo- ści i około 70 cm szerokości — w naj- gorszym wypadku 50 cm na osobę, Ogólnie liczy się przeciętnie na jednego 
podłogi w namiocie,



  

  

—ARSENAŁOWA GAWĘDA — 
NACZELNIKA 

  

WOJENNEGO 

Młodość przeżywa się raz! Są ludzie, którzy 
potem długie lata niosą w sobie pustnę | <u., 

ze nie wróci. Lecz są także inni, ktorzy ż luj 
biorą re sobą w życie boscenny ukarir uro oca, 
chłonięcia wszystlacgo co wakat, eawi tesew 
rących przyjazni, mierzenia swoich wajojmy. hi 

nil nn swoje | wspólne zmnlary, en maas, 
rhronisny później puzed sbesezessezemom or e 
waującym go ehludom, który ialeni nią recaql: 
kiem, czy ogurniającą go nliewiuią, ulciu aj 

mieni dojrzałością 5 ten akhrb ma być molo= 
rem dzialania aż po ostatnie ani. Więe mlodoasć 
trzebn przeżywać (nk, by stawał aią, by testa 

stał mię czlowiek 'Vego czanu, tych lat, imie 

nięcy, dni, godzin zmarnować nie wolno, One 

nie wrócą. 
Ale zawsze, nawet gdyby jakaś część tego 

cudownego czasu była już zmarnowana, odeSzia 
nijaka, bez treści, zawsze ocalić można jeszcze 
tą resztę I z niej gorliwością dogariania, ora- 
biania, naprawy, wyczarować nieraz więcej ni- 
źli ci pracujący „od rana”. Trzeba tylko za- 
czynać od zaraz, nie odkładając: nie czekając 
poniedziałku, gdy biegną inne szeregowe ani 
tygodnia; nie czckając pierwszego, gdy mijają 
dni poprzedniego miesiąca; nie czekając na No- 
wy Rok; nie przeczekując życia, a w nim tej 
pięknej pory młodości, wiosny. 

Gdy 27 września 1980 roku, a wiąc w czasie, 
w którym czuiiśmy się wszyscy jakby nam, 
jakbyśmy sami sobie otworzyli okna i jakby 
do pomieszczeń, w których się znajdujemy, co- 

stało się dużo świeżego, czystefo, górskiego po- 
wietrza — mówilem do Was gawędę, na rocz- 
nicę powstania „Szarych Szeregów , wzywałem 

Was gorąco i namiętnie o pracy nad soba. Wy- 

dawało mi się, że właśnie vstedy, kiedy naresz- 
cie mogliśmy choć trochę uccycowacć sui.l © 30- 
bie — musimy żywo brać się do tego, co naj- 
ważniejsze. Bałem się tylko i boję się tego sa- 
mego w tej chwili, by w Waszych uszach nie 
zabrzmiało to wszystko jak nudne pouczcniz, 
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żeby nie powiedzieć „zrzędzenie ' wychowawcy. 
Boję się, że już mój siwy włos I to, co lata na- 
pisały na twarzy, na sprężystości postawy | ru- 
chów, że obok tego Jakieś po ludzku nieporacne 
hlowo, to wszystko może spowodować Wasze: 

wrażenie tego pouczania, prawie nierozróżnia- 

neo w potolan trafiających do Wns słów, wśród 
których przecież tyle jest w dźwięlae wspania- 
fyrh a w treści ti w motywach, calach oblana 

nych słów. lecz ju wierzę, że Wasze młode 

uszy romróżniają slowa tulc samo wprawdzie 
brzmiące, lecz co Innego, czasem calkowicje 
odwrotnie rnaczącae W len sposób bronicie |ą- 

tyku, by rzeczywiście pozostał nareqlsiem po- 

rozumiewania sią między nami, 
A więc wzywam Was do pracy nad sobą, bo 

to Wasz najważniejszy czas, czas młodości, i to 
Polski ogromnie ważny czas, czas decyzji jaka 
ona będzie, a więc czy będzie. 

Dobrą harcerską gawędę powinno się mówić 
tak, że najpierw rozwija się przed oczyma słu- 
chaczy obrazy, wydarzenia, przeżycia, a na koń- 
cu dopiero przychodzi wniosek; kończy się og- 
nisko, dopalają się drwa, migocą gwiazdy, 
wszyscy myślą. Ta moja gawęda nie jest do- 
bra — od razu sprawa. Lecz wybaczcie, ja się 
spieszę; tak rzadko spotykamy się, a tak bardzo 
zależy na tym, by najwięcej przekazać; b; jak 
najgłębiej zapadło. Więc dopiero teraz po tylu 
słowach. — przykład. 

Pamiętacie jak pięknie, jak wyraziście zary- 
sował Aleksander 'Gamiński postać Andrzeja 
Małkowskiego — twórcy polskiego harcerstwa. 
Poznaliśmy go — jako wiecznie płonący ogień, 
ogrom zainteresowań przebogatym światem, 
ustawiczne, jak to nazwał Kamiński, „swędze- 
nie mózgu”. Trudno zapomnieć jego akadcinic- 
ki indeks. zapełniony niezwykłym, różnorod- 
nym doborem wykładów, jego zainteresowanie 
sztuką, historią, techniką, jego naukę czterech 

* 

języków, jego wstawanie o 5-tej rano i jego ka-
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- niczej armii świata; 

nowanym: 27/1 — plus, 28/1 — minus, 29/1 — 
minus, 30/1 — plus?..* Andrzej Małkowski 
przeżył na tym świecie 30 lat; przeżył jak mało 
kto intensywnie; tak, że choć od jego śmierci 
minęło już 66 lat, wciąż ze znanych portretów 
patrzą na kolejne pokolenia młodzieży polskiej 
jego bystre oczy i uczą jak żyć, jak naprawdę 
kochać ;łycie, jak rozumieć je, że jest tylko po 
tb, by stawać się i siać wokół siebie dobro. 

A teraz drugi przykład. To samo, tak celnie 

  trafiające do serc młodzieży pióro Aleksandra 

Kamińskiego opisało później, po latach życie, 
walkę i śmierć innego młodego człowieka, har- 
cerza. Jan Bytnar „Rudy” to także ciągle pło- 
nący ogień: niezrównane, odważne starannie: 
przygotowane czyny tzw. małego sabotażu, 
z których niejeden, jak zdarcie hitlerowskiej 
flagi z przemianowanego przez Niemców na 
„Haus der deutschen Kultur” gmachu „Zachę- 
ty' w Warszawie, czy namalowanie „Kotwi- 
cy' — znaku Polski Walczącej na cokole po- 
mnika lotnika, już przeszły do historii; z ogro- 
mną pasją prowadzona praca wychowawcza 'na 
różnych ważnych harcerskich szczeblach, wzo- 
rowe, pełne zapału studia na tajnej politechni- 
te, namiętnie pochłaniana lektura z wielu dzie- 
dzin, udział w tajnych odczytach dyskusyjnych, 
koncertach, praca z minutowa podzielonym roz- 
kładem dnia, w którym są liczne przerywniki 
na gimnastykę, ćwiczenia podnoszące sprawność 
fizyczną, nawet lekcje tańca... Jakże dobrze 
uchwycił to Jan Łomnicki, reżyser filmu „Ak- 
cja pod Arsenałem". Płonący ogień, rozrasta- 
jący się człowiek. Żył 22 lata. Lecz gdyby te 
jego minuty przemnożyć przez współczynnik 
intensywności życia, tworzenia, stawania się. 
powstałby iloczyn większy niż czas życia nie- 
jednego, który dożył późnych dni. Jan Rytnar. 
którego imię nosi wiele, bardzo wiele harcer- 
ea Wzór dla wielkiej rzeszy mło- 

Stawali się ludzie. Tworzyły się wielkie wam — 

tości. To, że tych wartości nie umiemy mie- 
rzyć, wcale nie znaczy, że ich nie ma. One są 
i kto ich w swoich kalkulacjach społecznych, 
politycznych, gospodarczych nie uwzględnia, 
ten popełnia istotny błąd; ten przegrywa. 

Bez nich nie sposób zrozumieć. powstawania 
"f budowania w latach 1918, 1919, 1929, 1921 

Niepodległego Państwa Polskiego; po blisko pół- 
tora wieku niewoli; szczególnie pod koniec .bez- 
nadziejnej, zdawało się, niewoli. Nie sposób po- 
jąć tych powstających nieraz z niczego, oddzia- 
łów naszej armii, która bez wyposażenia, cza-' 
sem boso, w przenośni i nie w przenośni, szły 
do natarcia; do natarcia — i zwyciężały. Nie 
sposób zrozumieć bezprzykładnego na świecie 
zjawiska Polskiego Państwa Podziemnego pod- 
czas Il wojny światowej; tej największej ochot- 

tych wszystkich agend 
państwa: sprawnie z ogromnym narażeniem 
życia funkcjonującej nauki. szkolnictwa, medy- 
cyny, duchowieństwa, produkcji broni, sztuki, 
wydawnictw, prasy... Bez nich nie sposób wre- 
szcie zrozumieć tego powrotu ludności do zruj- 
nowanej Warszawy, tego skazania się na pry- 
mityw i wyrzeczenie, tej wytężonej, bliskiej 
entuzjazmu pracy odbudowy, mimo goryczy 
znieważania świętych uczuć afiszami: „Armia 
Krajowa — zapluty karzeł reakcji '. 

Bo istota, bo siłą jest to, co w człowieku. 
Wszystko inne „..bęczie mu przycane... iN.e 
znaczy to, by tego wszystkiego innego ni: sza 
nować; nie dbać, nie doglącać materia:nych 
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lendarzyk z zapiskami: „być poważnym i opa- narzędzi działania. Nie poccbnego! oyt żyw? 
pamiętamy, czym tył ala polskiego żol.ierza 
karabin, gdy przygotowywa:ismy się w 1£39 r. 
do rozprawy z otaczającym nas wrogiem; zbyt 
mocno jeszcze dziż odczuwamy falę uczucia mi- 

' łości i dumy na dźwięk nazw naszych okrętów 
| wojennych „Wicher”, „Burza”, „Grom', „bły- 
skawica”, „Orzeł' ...i samolotów polskiej kon- 
strukcji: „Łosi” i „Karasi '... Lecz chodzi tylko 
o to, by w cstatecznym rachunku człowiek był 
przed rzeczą. Bo pamiętamy również, jakim 
wrakiem jest karabin bez amunicji, lub nawet 
karabin z amunicją, lecz bez strzelca, który 
umie i chce trwać na stanowisku, który ma silę 
woli dopuścić wroga na odległość skutecznego. 
strzału. Bo pamiętamy francuską linię obronn] 
Maginot'a, bogactwo ówczesnej techniki z be- 

tonu i stali, oddawaną bez walki, gdyż nie biły 

w niej serca czielnych. A zatem przede wszyst- 

kim człowiek, a > m on się stawał — wielka 
. praca każdego nad sobą. 

Ta praca nie odbywa się jednak w specjal- 

nie dla niej dobranym otoczeniu. Odbywa się 

w normalnym życiu, w jego uwikłaniach, czę- 

sto w starciach z siłami stawiającymi općr, cza- 

sem w zderzeniach z siłami działającymi w od- 

wrotnym kierunku. A tak by się chciało ii" 

w życiu naprzód sprawnie, zręcznie, szybko; 

wymijając jeden opór, zwodząc drugi, łamiąc 

trzeci. Naprzód szybko! A tu nie można! Jest 

bowiem rygor, który na wiele z takich wymi- 

nięć, łamań nie pozwala. Tym nieprzekracza!- 

nym rygcerem jcst prawca. Życie w prawdzie! 

Łez niej ta szybkość pędu naprzód to pozory, 
to tancetny kruchy pestęp, który nie ma nic 
wspó'nego z owym stawaniem się. Wiec nie- 
przyjęcie awansu zmuszajecego do działania 

wbrew własnemu prze wiadczeniu, wbrew 
uznawanym w głębi zasadom; więc niewyua- 

niz rozprawy, artykulu, książki kosztem zmia- 

ny, usunięcia paru istotnych zdań, by przypo- 
dobać się komuś, by nie narażać się innemu; 
więc nieprzyklaskiwanie we wszystkim zwierz- 
chnikewi, by on uśmiechał się. lubił, nagra zał. 

Każde takie „nie”, każde takie zderzenie wy- 
niaga rzeczy niełatwej: odwagi cywilnej! Nie 

czas tu ńa roztrząsanie czy ta odwaga łatwiej- 

sza jest, czy trudniejsza od żołnierskiej odwa- 
gi — od virtuti militari. Jest trudna, nieraz 

bardzo trudna, — to wystarczy! Co gorsza, czał 

się za nią jej koszt; koszt postępowania zgocnie 

z nie, — zgodnie z prawd". Trzeba zrezygno- 

wać z awansu, trzeba zrezygnować z wydenia 
ksiażki, trzeba zrezygnować z uśmiachu szefa, 

z płynących za tym wszystkim korzyści. W imię 
prawdziwych a nie pozornych, dewaluulących 
się wartości, a więc w imię owego stawania 
się, — trzeba! Mało tego, trzeba jeszcze z uśmie- 
chem iść dalej, naprzód swoją drogą, prostą 
drogo, trućns drogą. Ten płacony koszt, ta 
rezygnacja jest trudem. Dla wie'u niezno'nym, 
gdyż długotrwałym. Lecz wśród ostatnich pol- 
skich 150 lat mamy przykład patrona takiego 
trwania w zasadach i prawdzie: mir Walerian 
Łukasiński aresztewany w 1822 roku, umiera- 
jący w szlisserbuskiej twierdzy w 1868, po 48 
latach więzienia. 

Trzeba z uśmiechem I$ć swoją drogą. Ta dro- 
ga, to nie tylko droga pracy nad sobą, to w ogó- 
le droga pracy. Patrzę Wam w oczy i wzywam 
Was do pracy. Mimo wszystko; mimo... jak 
tamto pokolenie odbudowy. Wzywam Was 
gdyż bez pracy, bez wysiłku pracy, nawet be? 
zapału do pracy nie ma stawania się człowie-
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ka, jego rozwoju, marszu naprzód. A ponadto 
Polsce potrzebna jest praca. Jak tamta pract 
odbudowy. Więc póki młodość — nauka, chło- 
nięcie wiedzy, chłonięcie świata, dopełnianie te- 
go, czego nie dają programy szkolne w zakre- 
sie naszej wspaniałej kultury, naszej historii. 
A potem, choć tego chłonięcia nigdy dość — 
praca zawodowa. Z wysiłkiem i zapałem! Mó- 
wię to patrząc Wam w oczy — mimo wszyst- 
ko: z wysiłkiem i zapałem. 

Zacznę od sprawy dla mnie łatwiejszej, lecz 
to nie znaczy, że chcę na tym skończyć; pój- 
dziemy w trud. Rolnik, uprawiający pole, le- 
karz, cała służba zdrowia, kolejarz, zamiatacz 
ulicy, budowlany... — dźwigajmy to życie nas 
wszystkich. Chociaż i tu, w tych oczywistych 
przykładach pojawiają się sprawy trudne: by- 
wa, niestety jakże często bywa, że w naszych 
oczach praca nasza organizowana jest źle; wie- 
my, Jakby to można zrobić lepiej, inaczej. Wte- 
dy wracamy do źródła: odwaga cywilna; nie 
aiefny mię mówić, przekonywać, walczyć; 

choćbyśmy za to ponieść mieli konsekwencje 
w postaci niezadowolenia azefa.. Często nie 
przekonamy; ponawlajmy; leśli nie jesteśmy 
powni, doclekajmy, sdobywajmy argumenty, 

Jeśli mimo tego nie przekonamy, ciągnijimy ten 

wóz, s którego zdjąto kota; wielokrotnie gorzej, 
ale też nię będzie posuwał naprzód Fotwornym 
kunztem, nle będzin  brztny mln nn tych ln. 
Mm t ena jdóynie, enlsniają aly ulelu, suwaes 

mo nadejść okuzju nu nuaśe lucja, 

Me tdtmy ku sprawom trudnym, Hą rozkazy, 
których wykonać nie wolno. Odinówa wykona- 
nia rozkazu. Znamy ten dramatyczny przykład, 
kiedy odmowa wykonania nie nastąpiła. Żyliś- 
my w oparach tego dramatu przez długie zi- 
mowe tygodnie, co wieczór przed snem. I wie- 
my: wtedy więcej niż odwaga cywilna... Wte- 
dy: „nie mogę” — „non possum”, ze wszystki- 
mt konsekwencjami... Bywa wreszcie praca bez 
sensu, „kopanie dołów na polu Marsowym”; 
a wtedy, choćby ona była wygodna, może ma- 
terialnie korzystna, — trzeba też odejść. 

Czy to koniec? Nie! Jest odcinek, gdzie my 
„jesteśmy szefem, my decydujemy. Odcinek 
cgromnej wagi — tworzywo, z którego zbudo- 
wane jest społeczeństwo. Odcinek ten nabiera 
Jeszcze dodatkowej wagi, gdy jest ciężko, gdy 
ciasnota mieszkaniowa, gdy pękają rury grzej- 
ników, gdy przerwy w dostawach wody, gdy 
„spadek napięcia elektryczności, gdy zaśnieżone 
ulice, gdy przerwy w komunikacji, gdy zepsu- 
ty dźwiy, gdy kartki, gdy kolejki, gdy brak 
towaru, gdy bruk usług, gdy brak opieki, po- 
mocy... Wtedy silne ręce, sprężyste, przemie- 

, rzające odległości nogi, wtedy zaradny harcer- ' 
ski spryt, harcerskie umiejętności, a wszystko 
z harcerskim uśmiechem, — to anioł, o któ- 
rym słyszało się w dziś zarzuconych bajkach: 
o krasnoludkach, o dobrych wróżkach, w opo- 
wiadaniu o św. Mikołaju. To tak jak by w za- 
rdzewiałą maszynę społeczną — trochę oliwy. 
Chłopców z „Szaroszeregowej” Poczty Polowej 
ludność Warszawy nazywała: „roznosiciele ra- 
dości”. Bo nie trzeba tej pomocy i radości za- 
mykać w czterech ścianach własnego mieszka- 
nia, własnej rodziny. Są sąsiedzi i jacyś potrze- 
bujący alarmowej pomocy nawet zdala miesz- 
kający i chorzy i starzy, bez opieki, bez pomo- 
cy, a także bez sił. Bądźmy roznosicielami ra- 
dości. Niech się oPlska uśmiecha. Niech mniej 
będzie łez, smutku i goryczy. 
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Więc choć „trudno być Polakiem" — bo ileż 
musieliśmy powiedzieć o kosztach, czasem nie- 
potrzebnych, irytujących kosztach, ale bardzo 
„warto być Polakiem". A wszystko to tkwi 
w narosłym od 1919 roku po 1932 rok Przyrze- 
czeniu i Prawie Harcerskim. Przypomnę je, bo 
ono sprawdziło się w długich i nieraz drama- 
tycznych latach, ono uświęciło się cierpieniem 
i krwią oraz ono zostało nam, a Wam przede 
wszystkim, niepotrzebnie odebrane: 
„Mam szczęrą wolę..." 
„Harcerz służy Bogu i Polsce..." 
Oto nasz „Arsenał! — 1985 roku. 
Czuwajcie! : 

Stanisław „„Orsza'”-Broniewski 
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Harcerska lilijka 

Harcerska lilijka, harcerski krzyż 
Zdobią harcerskie mundury. 
Swobodna pieśń nasza jak wolny ptak 
Skrzydłami się wzbija pod chmury. 

Bo ten pięknej służby będzie dziś wart, 
Kto ją pokocha, doceni. 
Naceók, drużyno! Niech marsz radosny 

(.' Błękitne powita przestrzenie — 

Harcerska lilijka, harcerski krzyż. 
Do przygód wielka tęsknota. 
1 wspólna w nas wola sea ai cel: 
Ojcz — Nauka — Cnota. 
SE Edward Nowak 

 



  

  

  

STANISŁAW WALLIS 

KRZESAN 
Chcąc rozniecić ogień obozowy lub w do- 

mu zapalić przygotowane w piecu drzewo 

albo papier. sięgamy do kiszeni po zapalni- 
ezkę, a najczęściej po pudełeczko z zapalką: 
mi. Zapalniczki sę to rzeczy nowe. Zapsłki 
wynaleziono w pierwszej połowie ubiegl:go 

wieku, Były one przez długi czas czysto 

siarczane i zapalone: dymiły zielonkawym 

n'ćznośnym dla nosa swędem. Dopiero uży- 

cie fosforu do zapałek nieco uprzyjemniło 
ich używanie. ; ę 

W czasach bardzo dawnych, gdy człowiek 

"żył prymitywnie, radził sobie, potrzebuiąc 
ognia. w ten sposób, że drzewo o drzewo, 

oczywiście suche. tarł tak długo. aż się za- 

tliło i przez rozdmuchanie ukazał się płomyk 
ognia. Z biegiem czasu kudy pierwotne ułat- 

wiały <obie inozolne tarcie przez obracanie 

za pomocą sznura koła. wiercącego w Su- 

chym pniu, aż do zapalenia. Odnalezienie. is- 
krodajnych kammeni krzemiennych ułatwiało 

krzesanie iskier. Potem żelazo ułatwiło pra- 
cę, bo uderzane o kamień, prędzej sypnęło 

iskrę. —_ 

Przed rozpowszechnieniem zapałek lud 
masz niecił ogień krzesiwem. Czynił to w 
rasiępujący sposób: W każdym mieszkaniu 
dworu i chaty, mianowicie w izbie, przy 
piecu, zazwyczaj do futryny drzwi, prowa- 
dzących do komory, wbste było krzesiwo. 
Był to kawałek żelaza w formie zwykłej 
dwuzębnej klamry, do której był przyk'ity 

ik ocylowy *). O to krzesiwo uderzano 

krzalnieśicia, czyli twardym m.nerałem kwar- 
cowym, przez co uzyskano iskry. Wspom- 
nianą funkcję wykonywano nad miseczka z 
drobną hubka, która uzyskano przez wys"u- 
szenie i starcie na mąaczny pyłek 4 czyli 
żagwi. Jest to rodzaj grzyba z działu pod- 
stawczarków. bez własnego trzonu. przyro- 
sły jedna strona dc pnia drzewa, na którym 
żyje jako pasożyt. Najlepszą do naszego ce- 
ła była huba, znaleziona ma drzewach buko- 
wych. 

Zamiast hubki używano w braku tejże 
próchno, czyti wysuszone, starte na pylek 
drzewó zbutwiałe, a!lbo też słabo dode 
stare płótno. Miseczka z hubką lub próch- 
uermm miała swe miejsce na desce okapu nie- 
ea kuchennego. 

  

© zabartowane żelare 

IE OGNIA 

  

1. Krzesiwo, 2. łluba na pniu bukowym 

Kto poza mieszkaniem musiał ogień roz- 
miecić, zabierał do kieszem krzesiwo, które 
zwano też ocylka i kawałek krzemienia, Nie 
cc hubki lub próchna zabierano do rogu ko» 
ziego lub wołowego z zamknięciem korko= 
wyim, podobnie jak górnicy lub myśliwi za- 
berali proch do strzeiania. 

Gdy ogień był potrzebny, uderzano krze- 
reieniem o krzesiwo nad miseczką z hubką 
lub z prochem tak długo. aż iskry, spadajace 
na mńseczkę, zatliły materiał na miej leżący, 
Skoro tenże zatlił się, okładano go drobnymi 
kawałkami łatwopalnego uUrzewa lub węg!i« 
kam i rozdimuchiwano dopóty, dopóki nie 
został rozniecony ogień. 

Krzesiwa  wyrabiał - kowal, krzemienie 
znajdywano po polach i drogach. Szanowa« 
nc te przybory, bo bez nich ani jadła ugo- 
tować ani izby zagrzać nie było można. 
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Jak organizacja wzrastała | 

u
 

Różni wynalazcy skautostwa niezmiennie podają daty, kiedy  powzięli , 

myśl stworzenia swojego ruchu. Może tedy zaciekawić niejednych z tych, 

którzy dotąd nie wiedzą, skąd się wziął nasz system, jeśli podam nieco da- 

nych o naszym ruchu skautowym. ż 

Pomysł ćwiczenia chłopców w skautostwie sięga roku 1884, kiedy stoso- 

wałem je w swoim pułku dla rekrutów. Skautowanie w formie poprawionej 

"od roku 1897 wykładałem następnie dla młodszych żołnierzy 5 pułku dra- 

gonów gwardii. Spostrzegłem wówczas, że dobrze jest najpierw rozwinąć 

„charakter” żołnierza, zanim się go podda zwykłej rutynie ćwiczeń w mu- 

stirze, które wówczas uważano w wojsku za konieczne. : 

Możliwość poruczania chłopcom odpowiednich zadań i poważnego ich 

traktowania wypróbowano w Mafekingu w oddziale chłopców, który zawią- 

zał lord Edward Cecil w roku 1899. Próba ta kazała mi pójść dalej w p 

stanowieniu się nad tą możliwością. 

Kiedym w roku 1902 powrócił do kraju, id się, że moją "książka 

Aids to Scouting ! była używaną po szkołach (przez organizacje młodzieży itd.) 

celem uczenia według niej chłopców. Książka ta jednak nie mogła odpowia- 

dać temu zadaniu, skoro została napisana dla żołnierzy — więc jeszcze raz , 

"w roku 1908 ją opracowałem * (po doświadczalnym obozie dla chłópców, któ- 
ry prowadziłem w roku 1907). Celem moim nie było wówczas stworzenie od- 

rębnej organizacji skautów-chłopców, lecz jedynie to, ażeby pomysły moje 

mogły zużytsować the Boys” Brigade **, the Jounior „YMCA =". (RB>CEB"""* 

i inne znane organizacje młodzieży. 

Tak jednak wielka liczba dorosłych i chłopców poza tymi organizacjami 

  

(Przypisy: Andrzej Małkowski) 
* na książkę pod tytułem Scouting for Boys. 
** Brygady Chłopców założone w roku 1882 w Glasgow i zostające pod 

opieką anglikańskich kościołów. Chłopcy w nich ćwiczyli się w musztrze, 
„mieli letnie obozy na wzór wojskowych itd. Organizacja ta dotąd istnieje 

i liczy przeszło 100000 członków. 
*** Młodsi członkowie Young Men's Christian Association (Chrześcijań- 

skiego Towarzystwa Młodych Ludzi). 
**** Church Lads' Brigade (Brygady Chłopców zorganizowanych przy koś- 

ciele). Ta i poprzednia organizacja mają podobne cele, co i Boys” Brigade. 
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podjęła nowe pomysły, że byliśmy zmuszeni utworzyć kierownictwo, które 

by pracę mogło kontrolować. | 
Kierownictwo to początkowo składało sią z majora Mclarecna 1 mnie, 

którzy wraz z panną Macdonald stanowiliśmy cały Sztab Głównej Kwatery 

w pokoju odstąpionym nam przez pana Arthura Pearsona *, który uprzej- 

mie pomógł nam w początkach pracy. Z drugiej strony lord Strathcona po- 

darował nam 500 funtów szterlingów, ażeby umożliwić rozpoczęcie pracy *. 

uch rósł sam z siebie i przybierał takie rozmiary, że w roku 1910 zre- 

zygnowałem ze służby wojskowej, ażeby podjąć ten nowy obowiązek. 

Mundur w każdym szczególe został wzięty ze szkicu ubrania, które stano- 

wiło mój rynsztunek żołnierski w latach 1887 i 1896: w Afryce Południowej, 

a w roku 1897—98 w Kaszmirze **/***, 
Oznaka w kształcie lilii jest tą samą, którą dawałem skautom 5 pułku 

dragonów gwardii ****; wziąłem ją ze „strzałki północnej” na kompasie, która: 

na mapie służy do łatwiejszego zorientowania się. 

Nasze metody, cele i organizacja naszego Ruchu uległy w roku 1910 ści- 

słemu zbadaniu na Radzie Koronnej i wówczas wpisano organizację na Kró- 

lewską Kartę (Royal Charter) *****. Patronem nowego towarzystwa został Król, 

m (I. > 

* Właściciel jednej z największych angielskich firm wydawniczych CA. 
Pearson Ltd. wydał własnym nakładem Scouting for Boys i jest właścicielem 
tygodnika „The Scout”. 

** Kraj w Himalajach na wysokości około 2000 metrów n.p.m. 
*** Słowa te mówią, że ta sama flanelowa „koszula mundurowa” i nie się- 

gające kolan ,„spodenki”, które dziś nosi przeszło pół miliona skautów na 
całym świecie okazały się najpraktyczniejszymi w klimacie umiarkowanym 
i w wysokich górach. Górale szkoccy zawsze mają odkryte kolana, a po- 
dobnie i kilka nieszkockich pułków angielskich, stacjonujących w Fiimala- 
jach. W Stanach Zjednoczonych, a także w Kanadzie (podobnie jak dziś 
części polskich drużyn skautowych) wydawały się przed kilku laty skautom 
właściwszymi spodnie krótkie, ale zapinane pod kolanami; niebawem jednak 
przyznano wyższość baden-powellowskiemu strojowi i od dwu lat znowu 
„gołe kolana” w Ameryce się wprowadza. Istotnie w ruchliwym życiu 
skautowym jest z nimi znacznie przyjemniej i zdrowiej. Tylko na czas 

naszych zim trzeba zmieniać spodenki skautowe na nieco dłuższe. Ostatnio 
angielskie regulaminy poleciły skautmistrzom i ich pomocnikom nosić także 
nie sięgające kolan spodenki, jakie nosi gen. Baden-Powell, a jedynie ko- 
misarze skautowi mogą nosić spodnie wojskowe, zapinane pod kolanami. 
„Spodenki” u skautmistrzów mają dwie dobre strony: zbliżają ich do chłop- 
ców i pozwalają im swobodniej ruszać się podczas ćwiczeń. Gen. Baden- 
-Powell podczas skautowania wzdłuż 1000-kilometrowej północnej granicy 
Transwalu miał również tę samą, co dzisiejsi skauci laskę jesionową. ten 
sam z szerokimi kresami kapelusz '[z szerokim rondem — M.M.], tę samą 
chustę na szyję, podobny pasek i nóż przy nim zaczepiony. 

"+** Została ona w roku 1898 urzędowo zaprowadzona jako oznaka dla wy- 
ćwiczonych skautów-żołnierzy (Trained Scouts). 

***** W Anglii, która nie jest państwem policyjnym, nie wymaga się żadnego 
pozwolenia rządowego: na założenie jakiegokolwiek towarzystwa, które też 
nikomu nie musi przedstawiać do zatwierdzenia swoich ustaw. Natomiast 
Anglicy mają dwa inne sposoby, które pozwalają im zorientować się wśród 
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a Skautem Naczelnym na Walię — JKW Książę Walii”. Przewodnicy zaś spo- 

łeczeństwa w zakresie religii, wychowania i różnych spraw publicznych 

utworzyli naszą lładę Doradczą. ; 

Pracujemy w porozumieniu z innymi związkami młodzieży, mianowicie 

z Boys” Brigade, Church Lads' Brigade, Young Men's Christian Association 

Junior Branch i z innymi. Wszyscy razem pracujemy dla tego samego celu. 

Przez Ruch Skautowy chcemy również poza murami szkolnymi uzupełnić 

nauczanie w szkole. Dlatego też pracujemy w styczności z powagami wy- 

chowawczym. i 

Nasze hasło „Be Prepared” * było hasłem żandarmerii południowoafry- 

kańskiej, w której służyłem. 

System mój oparłem na wychowywaniu, przeciwstawionym nauczaniu, 

jest zaś on ewolucją pomysłów Epikteta, zakonów średniowiecznych rycerzy, 

Zulów, Czerwonych Indian i Japończyków, dr. Jahna, sir Williama. Smitha, 

mego ojca, dr. Arnolda, Thompson Setona, Dan Bearda, W.T. Steada i in- 

nych. Wiele pomysłów było ściągniętych ze zwyczajów innych ludów, na 

przykład Kuhulainów Irlandii, a niektóre były moim własnym wynalaz- 

kiem! 
  

powodzi różnych towarzystw. Pierwszym — są nazwiska ludzi znanych w na- 
R rodzie, którzy przyjmując tytuł protektorów lub członków honorowych tym 

samym oświadczają swoją zgodność z celami towarzystwa. Drugim sposobem 
jest wpisanie przez króla pożytecznego i zasłużonego dla społeczeństwa stowa- 
rzyszenia na „Królewską Kartę”. Tego zaszczytu niewiele towarzystw dostę- 
puje. Jest ono publicznym uznaniem, że takie towarzystwo jest zasłużone 
pod każdym względem. : 

* Dosłownie: „Bądź gotów”; przetłumaczono to u nas przez „Czuwaj”. 
Zwrócono uwagę, że „Be Prepared'” ma litery początkowe „B. P.”, monogram 
gen. Baden-Powella, którego widok często udzielał zapału wojskom angiel- 
skim w wojnie burskiej. 

cd ze str 20 
miezwykle pedniesłe dla mnie chnile:s "Pelegli na pelu chmały", 
ROdeszli na nieczną wartę". Uśniadomiłem soebie j wielką dziedzi- 
czymy pe mich, pe tych, którzytłedeszli na wieczną wartę" spuściznę, 
jaki mielxi mamy nebec »ich dług pamięci i wdzięczneści, ale też 
trud kentynuenania tych ideałów jakimi eni żyli, harcerze z Szarych 
Szeregón., : 

ę Ureczysta Msza Śm. na Szczycie rezpeczęła się e godzinie 11 ee 
ped przewednictnem ks.bp. Zawistonskiege /ks.bp. Górny był nieebecny 
ze względu na Kengres Eucharystyczay w archidiecezji Krakewskiej/. 
Heuilię wygłesił ks.dr. Jam Sikerski z Warszawy: De nas harcerzy 
mónił e obeniązkach i ideałach jakini winniśmy się edzmaczać — lu 
dzie sped znaku krzyża. Nie "%ani" hedonizm i egeizn, ale nierność 
Pranu Hzrcerskiemu /temu sprzed 1939/stanewić winna © naszej wartoś— 
ci, e nartości Pelaka. ; 

Pe Mszy Św. przed Wałami utworzyliśmy egromny Krąg . Śplecione 
dłenie — uścisk = Uzuwaj. 

De następnego reku. 
kl. Stasie 
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Wracał Pan Jezus od furty niebieskiej i wi- 
dzi, a w kąciku cicho buczy mały harcerzyk, 
który wraz z innymi orlętami spod Lwowa 
przybył do nieba. Zbliżył się Jezus bezszele- 
stnie i pyta: 
— Czemu to w niebie płaczesz, syneczku? 
— Panie — odpowie, cichutko łkając chłop- 

czyna — tęskno mi się na duszy zrobiło. Przy- 
pomniały mi się ogniska harcerskie, koledzy, 
których tu jeszcze nie ma — i to, co pragnąłem 
dla Polski zdziałać, a czego już uczynić nie 
zdążyłem... Ę 
— Nic to — rzecze Pan Jezus — kochasz 

swą Ojczyznę, to dobrze. Idź zobacz i ty, co 
tam się dzieje. Ale, że to harcerzom próżnować 
nie przystoi, poszukaj i przynieś mi dwa słowa, 
które powiedzą ci, co istotnie w duszach gore- 
je, czym prawdziwa Polska żyje i do czego dą- 

ży. ń 
Harcerzyk raźno na ziemię skoczył i stanął 

przede wszystkim w ukochanym Lwowie, cześć 
grobom przyjaciół oddał i co tchu nad morze 

„ podążył. 
Dziwował się tedy Gdyni, jakimś nowym 

pracom na Helu, smutno pokiwał głową nad 
umieszczonym na jednej z bram w Gdańsku 
napisem: „Justitia fundamentum Regnorum"”. 
Wsłuchał się w szept polskiego morza, lecz da- 
lej poszedł, przez miasta i wioski, czytając na- - 
pisy pełne podniosłych myśli i badając co lu- 
dzie myślą, mówią i zamierzają. 

Widział wprawdzie brak zgody, spory o rze- 
czy błahe, dążenie do własnych korzyści, spo- 
strzegał tu i tam upadek obyczajów, obłudę 
i sobkostwo, lecz widział częściej rzeczy pięk- 
ne. Zobaczył wielką pracę, pielgrzymki zdąża- . 
jące ku stolicy Królowej Korony Polskiej, sły- 
szał składane tam przez młodzież i starszych 
podniosłe ślubowania, widział pełne kościoły, 
rosnące gmachy, wijące się drogi, przeludnione 
szkoły — i uderzało mocniej orlęce jego serce. 
Wzbierała jego harcerska pierś dumą i pewno- 
ścią dla jasnej przyszłości polskiej. 

Dojrzał także głęboką cześć i hołdy, składa- 
ne Chrystusowi-Królowi i ogarnęło go rozczu- 
lenie i wielka wdzięczność, iż Pan to mu po- 
zwolił oglądać. . 

Przebiegł przez stolicę, znalazł tu wprawdzie 
_ parę napisów, ale nie natrafił na dwa poszuki- 

wane wyrazy. Zawrócił więc do Krakowa. Za- 
chwycał się hejnałem z wieży kościoła Mariac- 
kiego, słyszał potężny zew dzwonu Zygmunta, 
klęczał u grobów tych, którzy są Wielkością 
i Umiłowaniem Polski. Czytał piękne napisy, 
lecz nie dojrzał poszukiwanych słów. 

Zaszedł na Śląsk. i 
Koło Wisły trafił do wielkiego obozu har- 

cerskiego, gdzie biwakowali przybyli zza oce- 
anu polscy druhowie. Dziwił się ich tężyźnie, 
ich czystej mowie rodzinnej. Zrozumiał, że Pol- 
ska jest wszędzie tam, gdzie bije polskie serce 

" 4 rozbrzmiewa najpiękniejsza z ludzkich mo- 
wa — polska — i szedł dalej — na Pomorze. 

„archiwum ś 
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Tu płonęły ogniska zagranicznych Polek — 
harcerek. Był świadkiem, jak wzruszone druh- 
ny, przybyłe z różnych stron Świata po moc 
ducha u źródeł ojczystej ziemi, przyrzekały nie 
tylko słowami, ' lecz i serdeczne łzy roniły przy 
biało-czerwonym sztandarze. 

Dobrze było chłopcu przy tych ogniskach, 
lecz gnała go wciąż myśl, iż polecenia dotąd 
nie wypełni. Wrócił więc znów do Warszawy 
i postanowił, krok po kroku, pilnie szukać 
owych dwóch słów, aby zamknąć w nich współ- - 
czesne życie Polski i ująć nakaz dzisiejszej 
chwili. 

A że się zmęczy! już srodze harcerzyk — po- 
stanowił poprosić gorąco Pana Boga o łaskę, 
o pomoc, by godiiie mógł sprostać zleceniu. Za- 
szedł tego dp Świątyni Swiętokrzyskiej. Tu — 
przed obrazem Ukrzyżowanego klęczał i zato- 
pił się w gorącej modlitwie. Zaszedł też i do 
kaplicy, gdzie widniał obraz Tej, co „Jasnej 
broni Częstochowy” i w swojej trosce pokornie 
prosił o pomoc, o ratunek. 

Z opuszczoną głową wyszedł schodami na 
ludną ułicę I nagle wzniósł wzrok ku niebu. 
Patrzy harcerzyk, a na krużganku kościoła stoi 
spiżowa figura Chrystusa, dżwigającego krzyż. 
Stanął harcerzyk u stóp posągu i oniemiał. Zo- 
baczył wyryte w granicie dwa słowa, których 
tak szukał: „Sursum corda* — W górę serca. 
Stał długo — skamieniały w serdecznym unie- 
sieniu lwowski harcerz i nie wiedział, czy stoi 
już w progach niebieskich, czy jeszcze bytuje 
na polskiej ziemi. Zrozumiał tylko, że te sło- 
wa Panu zaniesie. Serdecznie więc ucałował 
polską ziemię i do nieba wracał. 

Patrzy i oczom swym nie wierzy... W niebie 
wielka zbiórka całego harcerstwa. Wesoło pło- 
nie ognisko. Z dala aniołowie dziwują się pio= 
senkom harcerskim, a Pan Jezus chodzi i uśmie- 
cha się promiennie do najmniejszych harcerzy-* 
ków i błogosławi. 

Gdy tylko zobaczył powracającego, zawołał: 
„Wystąp”. Wybiegł nasz harcerzyk, ale nie był 
w stanie przemówić. Padł tylko na kolana, 
a złożywszy swe rączyny, w blask boskich oczu 
Pana się wpatrzył i łzy gorące płynąć mu po- 
częły ku Jezusowym stopom. 

— Powiedz — rzecze Pan — co jest naka- 

zem dla twej Ojczyzn? 
— „Sursum corda” — zachwyconym głosen: 

zawołał harcerzyk. ? 
— Wstań synku — rzecze Pan — i w nie- 

bie będziesz miał zbiórki. A zwracając się do 
zebranych, rzekł: , 
— Połączcie wasze serca i wasze obozy. Te- 

renem niech będzie wam Nieskończoność, a na 
warcie niechaj stanie wam — Nieśmiertelność. 

Padli na kolana niebiescy harcerze i trwali 
w błogim zachwycie. Gwiazdy już pobladły, 
a daleką ziemię różany Świt obrębiał, gdy w 
obozach rozległa się cicha komenda: 
— Spocznij!...
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2—13.09.87 
W dniach 12-13 września odbyła się kolejna piel- 

grzymka harcerek i harcerzy na Jasną Górę w połą— 
czeniu z 15 pielgrzymką kombatancką, 
Prasa katolicka, bądź pedająca się za takową 

e tym ważnym przecież fakcie wspomniała bądź mar- 
ginalnie i lapidarnie, bądź fakt ten przemilczała. 
Tygodnik Powszechny wspomniał jedynie w nr 79 

/27.09.1987/ w Kronice religijnej e spotkaniu mło- 
dzieży i kombatantów pomijając jednocześnie milcze- 
niem udział bp. Kazimierza Górnego — Krajowego Dusz 
pasterza Harcerzy i Harcerek, Wspominam e tym fak- 
cie dlatego; Że ta rzesza młodych ludzi w mundurach 
Z ok. 2,5 tyś. / te reprezentanci całego Ruchu Han- 
cerskiege. Unażam, że choć młodzież mamy jedną te 
przecież należącą do różnych organizacji i keściel- 

  

  

nych, i państwowych, np. młedzież eazowa, młodzież ZSMP jtp, Te ae 
uściślenie jest dla mnie ważneż O jaką młedzież chedzi. A teraz | 
już„gd rem. 
35 - uroczysty apel harcerzy i harcerek rezpeczynający naszą piel- 
grzymkę. Rapert złeżył na ręce e. Efrema komendant ebezu phm. Zbig-  - 
niem Kaleciak. Pe apelu w znartym szeregu nszyscy udaliśmy się na 5 
Wały by tam ped przenednictwem Ks. Remana edpranić Dregę Krzyżewą. ę 
Nanet mnie kleryka zadziniłe skupienie i penaga medlitenna z jaką > 
harcerze i harcerki przeżywali te nabeżeństne., 
Później czas był przeznączeny na posiłek — jadłospis zróżnicowany. 

O gedzinie 19 60 n auli Jana Pawła II wypełnienej przez druchów 
de estatniege miejsca rezpeczął się keminek harcerski z udziałem 
naszege księdza bp. Kazimierza Górmege, ks. bp. Tadeusza Zariste- zę 

' »skiege. Aula nie megła niestety pemieścić nszystkich harcerzy, 
Pe Apelu 3 mek udaliśmy się albe na speczynek albe na kemi- 
nek instruktorski., W niedzielę edbył się Apel Peległych, pregram 
ałehienzyczny e Penstaxiu Warszanskim przygetenaay przez instru= 
KóęTEYskdEUPł I i druchón z Krakewa.Pedczas Apelu Peległych prze 

RA wn otn AR II
 
E
 

3


