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dotarły do Was w przewidzianynt 

czasie, podobnis jak wszelkie in 

formacja o terminach spotkań do+ 

tyczących harcerzy starszych» 

Materiał z» Sejmiku, który odbywał 
się przecież w dniach 6-8 kwiet= j 
nia 1984 r. drukował się wbrew o+ 
bietnicom przedstawicieli Komendy 

, Cho do końca czerwca, " tem 
SpoS ROSZ w Spale na S— 10 

czerwca spotkanie konstytucyjne Reprezentacji Farcerzy Starszych Ghorąg— 

wi: Stołecznej nie odbyło się dzięki brakowi wystarczającej liczby przed 

stawicieli, Zadziwiającą beztroskę wykazali Komendanci Hufców, którzy 

przecież otrzymali podczas odprawy w Komendzie Chorągwi dwa tygodnie 

wcześniej informacje na temat planowansgo spotkania Reprszentacji.Być 

może drużyny i środowiska starsze w ich hufcach są wystarczająco silne; 

a problemy nurtujące harcerzy starszych K.Ch, wyssała sobie z palca /pa= 

lców/ przedstawicieli Rady Naczelnej. Również nowa , ustalona w Spale na 

25 czerwca 6.r. data spotkania nie spotkała się widać z uznaniem władz 

tufcowych /informacja telefoniczna przesłana do każdago hufca widać nia 

wystarczyła, a zawiadomienie pisemne 0 terminie i programie posiedzenia 

Raprezentacji Harcerzy Starszych, nie zdążyło się wydrukować w ciągu dwu 

tygodni od 10 czerwca/. Siła złego na jednego harcerza starszego, choć 

mamy wrażenie, że jest ich trochę więcej, a na pewno wystarczająco dużo 

aby stanowili przedmiot zainteresowania i troski swoich komend. 
DRUENO, DRUHU DRUŻYNOWY! Zapoznaj swych harcerzy z materiałami V Sej- 

miłar Harcerzy Starszych,które możesz otrzymać w każdej chwili w Komendzie 

Chorągwi w Wydziale Starszoharcerskim., Możesz je również znaleźć w prze— 

pastnej szufladzie Namiestnika Starszoharcerskiego Twojego Hufca /każdy 

z mich otrzymał odpowisdniqilość/. W materiałach oprócz uchwał V Sejmiku 

i przekonsultowanej i zaakceptowanej przez harcerzy starszych uchwały 

Rady Chorągwi Stołecznaj w sprawie drużyn starszych, znajdują się posta 

nowienia poprzednich Sejmików oraz analiza wniosków z konferencji spra 

wozdawczo-wyborczych hufców Chorągwi Stołecznej z roku 1982. 

Rada Chorągwi Stołecznej uznała materiał przygotowany przez VSejmik Bar- 

cerzy Starszych, jako jeden z materiałów do dyskusji w czasie kampanii 

sprawozdawczo-wyborczej przed VIII Zjazdem ZRP, 

Skorzystaj z tego materiału i Ty, pomoże CI zająć stanowisko w dysku 

sjach na tematy, które nurtują wszystkich harcerzy i instruktorówe 
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Od raedakcjir Publikujemy tekst Uchwały Rady Chorągwi $to- a : 
" Zecsakń ZEE w sprawia harcerstwa srarzze o, przyjęty przez : „PRZED KAMPANIĄ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZĄ 

Radę Chorągwi na posiedzeniu w udę. "Tr. my „że Ohserwując przygotowania do kampanii sprawozdawczo—wyb jwE 

warto zajrzać w ten tekst,choćby po to by zorientować się mie zauważa się zwykłej w tych okolicsnośniach ROG mawadci 
- w jakim stadium realizacji tej uchwały się znajdujemy. zwałtownych manewrów i przetasowań, twarzenia zawczasu antazonistycznyci: 

  

RADA CHORĄGWI UCHWALIŁA” Riri R DIE „2 ran osy MADAST dak 
na tematy programowe i metodyczne ,choć wątpić nalaży czy istotnie wszy 

  

Rada Chorągwi Stołecznej ZHP uznaje problem rozwoju drużyn starszych, stka już tak doskonale sobie ułożyliśmy w nas 5 M 

za jeden z najistotniejszych w dalszej działalności wszystkich instancji sje dotyczące podstaw ruchu ue iem nie aka Rios tat IAO 

Choragwi bieżącej kadencji. Dla poprawy warunków funkcjonowania i roz- ne. lżyślę, Że raczej zeszły znacznie niżej, do drużyĄń, szczeqów 1 <rę- 

woju drużyn starszoharcerskich naszej Chorągwi Rada uznaje,iż należy po- i gów instruktorskich, a więc tam gdzie naprawdę ich miejsce. 

Sa Ada LS ż a kolie ; : a: pam cieszą się również s 

- kształcenia okształcania kadry | A tezy do dys f w kampanii s = 

— stworzenia płaszczyzn współdziałania drużyn starszoharcerskich a oai Przez Radą Zacsuiną Wię- 

- stworzenia bazy dla działania drużyn różnych specjlaności lokrotnie podczas wakacyjnych wędrówek pytałem 
— zapewnienia Bir Uchwały Konferencji Sprawozdawczo — Wyborczej Instruktorów i harcerzy atarszych,czy znają te- 

Chorągwi Stołecznej w Sprawie działalności wydawniczej : . zy i co o nich sądzą. O ile ze znajomością tego 

— stworzenia jednolitego frontu wychowawczego w środowiskach działania dokumentu było jako tako, © tyle stosunek do 

- | drużyn. j s RSA niego można w skrócie określić,jako pałen wąt: — 

W celu e | saojgięnie zadań Rada Chorągwi zobowiązuje z pliwości i zdumienia ,że w tak małym stopniu od= 

1. Komendy ców dot SB . zwierciedla właściwe treści życia harcerski 

- stworzenia ram organizacyjnych wymiany doświadczeń drużym fi drużyno” "1 tak pobieżnie traktuje eko 1ód0 ta ROŚLÓGY. Ale przecież to tylke 

wych starszych np. gabinety metodyczne, kręgi instruktorskie , kręgi materiał do dyskusji,w której mają wziąć udział wszyscy harcerze starsi 

* pracy, sejmiki, zloty namiestnictwa do 30.09.1984 r. R m w, £ instruktorzy harcerscy, możs dlatego hest tal ogólny, aby mogły si 
— przedstawienia w Wydziałach Starszoharcarskim i Instruktorskim K. 5 w nim zmieścić również głosy polemiczne oraz waśpitaści | ke RaEt 

planów ształoonia, PaOny ia lgcnaku - 80 i R ani. az do nas: istnigją i istnieć powinny, ponieważ są i będą Źródłem doskona- 

tychonasowych Szieah A każdej” szk Sónó ; j „ania ruchu harcerskiego w niezwykle trudnych dla niego czasach 

— inspirowania takich działań, aby w każdej szkola średniej na terenie " Starałem się wynotować najczęściej występujące w = h waka 

hufca powstał przynajmniej 1 zastęp fnp. silna kady ma tworzy zastęp w tych żazadnienia, uważane 20 POŻE © pują zmowach wakacyj- 

I Szkole lub powstaje przy hufcu drużyna ędzyszkolna/ do które powinnych male ść Ai rókodlalce W warikncPłoda EPO dwa - 

31.10. r. tach r 

2, Prezydium Rady Chorągwi * p + | — rozszerzenie_programr walki z nałogami: pijaństw ; ż 

— do wnikliwego pozogm jispezata dE AD Ch. St. I zapoznani niem tytoniuę ich-skutki anka ad toaina Bial ienbiócih 

ż O a ww. wnioskam. szy ai, ela do degsneracji, nieprzydatności i Pawacjż 

4 KO j 5 ; = =) ności w życiu codziennym, osłabiając k ie bytu : Ć 
i tj.modelu — kurs wstę ż ySt dzi annym, ig orzanie bytu narodu i państwa, 

- opracowania przykładowogo ciągu kożtałocnigroga/jdeeod a Lyle do dnia Tym bardziej dziwić muszą tutaj opory znacznej części inst 
piy — praktyka — samokształcenia — uzależnionych od tyt ż , 

5,06.1584 r. 
ych Lo zwa czy alkoholu, przed bezwzględnym przestrzs-- 

— pozliczenia się z dotychczasowych działań związanych m kształceniem ganiem TO punktu Prawa Harcerskiago zarówra w życiu organizacyjnym 

* z a ia pl kształcenia Radry sta- jak £ prywatnymy © i 
kadry starszoharcerskiej i pr edstawienia Pok Ksaić kształcącej wraz - utrzymanie samodzielności programowej drużyn, będącej podstawowym mo 

JA Ą ń jadając ź - £, 

razej w środowi akc mad kaztałoenia tej kadry w hufoach posiadających ZE RPE ZEE Re EEE 
ż o 15.06.1984 r» G p I arskie, 0 aniające ę rzeczywi 

Z made aś jp a Siada drużyn starszych Chorągwi Stołecznej RA i doskonalenie. form metodycznych, umożliwiającej tworzenie in- 
aa no dsk orga zujączeć zbiórki, zloty Itp. dla e ualnych form pracy, kształtującej niepowtarzalne oblicze drużyn. 

innych Środowisk harcerskich 
W rozmowach podkreślano, że w pracy organizacyjnej nie wolno zapomi- 

D7 o ozaić o" łorminie do końca kadencji dwóch ośrodków /referatów,zes- nać o alementarnej roli zastępu. To na etapia bycia w zastępie zdoby- 

połów z bazą sprzętową/ dla rozwijenia specjalizacji drużyn /mp. lot- wa się A wisdzę I umiejętności harcerskie, bez tego etapu 

niczej, spadochronowej, pożarniczej, łącznościowej/ : RT kcyjny pozostanie na zawsze harcerskim inwalidą, To wła- 

- dostarczanie w terminie do 31.09.198% > wszystkim drużynowym Sstar- nie w zam z* w szczególności wśród zastępowych trzeba szukać 
aptedagpły oępie tka srorischatowzawiOŃ : i ah wodzów drużym. Padły taż słowa tyczące pomocy matodycznych 

— określenie do dnia 30.06.1984 r. w sposób prawny, Na drodze porozumie- CSE EE. matypowych, ceny wydzuniotw rozprowańzanych pitaz 
nia, z Kuratorium Oświaty i Wychowania m. St. Warszawy, zakresu i spo- _. _ ZOE budzą często rozgoryczenie zainteresowanych. 

sobu współdziałania szkoły z jednostkami harcerskimi ; f %: Roa SSLGRIA znaczenia i utrzymanie przy życiu ruchów programowo-me— 

- konsultowanie postanowień dotyczących harcerzy starszych oraz postano— > ycznych, będących uniwersalną platformę skupiania kadry tna r 

wisź istotnych dla Związku z Reprezentacją Harcerzy Starszych aa W > swymi poszukiwaniami metodycznynt fakty - 
Pine > 32008 jako jed h problemów codziennego życia harcers . 

Rada Chorągwi uznaje materiał V Sejmiku DO 1 spzawozddwczo- 32 Roli ruchów vrogramowo-metodycznych nie można a. w Rie ae 

z materiałów wstępnych do dyskusji w czesie sig czasu = roku czy dwóch lat. JI 5 

borczej przed VIII Zjazdem ZAP. 
3 at. - sfekty trzeba czek Si: bo 

= : 3   
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- dokończenia za strony 3 RY am nia a. ozką któ” 

oskiees w OWCE ia: Grim rej o cznia wska 
PRZED KAMPANIĄ BRE ES "* TAE 

SPRAWOZDAWCZO- a: zm i RE zz = 

: ganizacyjnym tzn.wprowadzenie w ży= 

WYBORCZĄ cie pe ka zówcaco rozdziału 

władz wykonawczych od ustawodawczych co będzie podstawą demokracji  wew- 

nątrz Związku Harcerstwa Polskiego. Ten głos instruktorów starszego po= 

kolenia być może hędzia niezrozumiały dla młodszych, którym tan dómo — 

kratyczny wzorzec jest praktycznie nieznany, ale po głębszym zastano + 

wieniu na pewmo dotrze do nich.argument, że chodzi po poszarzenia rozmis= 

rów odpowiedzialności za losy Harcerstwa i kręgu harcerzy i instruktorów, 

odpowisdzialność tę ponoszącycha 
- "To tylko niektóre głosy. O następnych postaramy 

1ac dyskug o kolejnym Sejmiku Harcerz tarszych 
ZaMIDMiIe "2 MOCZEM: w TĘCS prze 
zzrają dobrze uzbrojonych zbójców, 
uznałbym to za walkę bez gwałtuwe... 
Podobnie, gdy Polacy stawili opór 
hordom niemieckich najeźdźców,prze— 
wyższających ich ogromnie liczebno= 
ścią, wyposażeniem militarnym oraz 
siłą — był to prawie brak gwałtu... 
Odmowa współpracy ze złem jest tak 
aamo obowiązkiem jak współpracy z 
dobrem... K 

przede wszystkim panująca 
sę zwyczaje i obrzędy, 

się poinformować sumu— 
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Eg" wa. „, Był ODOKE insteina; 
J3urbera, Tagorsga sygnata- 
manifestu wzywającego: do 

nia obowiazkowaj służby woj= 
j,jako stanowiącej poważne za— 

e dla pokoju i degradującej 
OSODOWOŚĆ» 

i mówits"Gdyby ktoś bronił się 

38, 
8la;, tus 5 

    
U zwartości zespołu harcerskiego decyduje 

+ mim atmosfera, Jednym z elementów tworzących J 

Jczywiście wprowadzane sensownie — tam 

me. W pamięci harcsrzy zdobywane stopnie kojarzą się zwykla z próbą 

Ale jeśli próba rozciągnięta jest na rok lub dłużej? Poniżej 
COWĄ: se: * ję 

zamiaszczamy opis zwyczajów 1 obrzędów związanych z nadaniem stopnia 

haraeiia m 22 szczepie WATRA im. hm, Kazimierza Skorupki » „Myślę, 

że warto, tak jak druhny i druhowie m 22-gich szukać nietypowych i nie= 

sanalnych rozwiązań, /red. 

o ra0 HARCERZY 
zabrał i do druku podał:' ORLICH! 
phm. Tomasz Cis-Bankiewicz fE0/ 

Zbliżara się druga niedziela września -— tradycyjne w naszym Szczepie 

pora spotkania harcerzy orlich i zdobywaj:.cych tan stopień na Szlaku 

Orlich Gniazd. W odpowiedniej porze pojawiło się na tablicy stosowna 

ogłoszenia. Tym razem nikogo nie zdziwiły wzmianki o "pałnaj samowystar- 

czalności”* wyjeżdżających = tj. konieczności zaopatrzenia się we wiasny 

dach nad głową i jedzenie na dwa i pół dnia. Nie stanowiło zaskoczenia 

polecenie zabrania ze sobą wyboru poazji "orlej", przygotowania się do 

oprowadzenia pozostałych uczestników wyprawy po "przydziałowym” zamku 

na szlaku. Nowością natomiast było podzielenia wyjażdżających na trzy 

zrupy, z czego o dziwo podano trasy tylko dla dwóch z nich. asa grupy 

skupiającej harcerzy orlich pozostawała tajemnicą. .» Druga nowość wzbu= 

dziła zapewne objawy pawnago niezadowolania w rodzinach wyjeżdżających 

- bo kto to widział zabierać za sobą na wyjazd w góry porcelanowe fili 

żanki i srebrne sztućce, Tymczasam w gronie harcsarzy orlich od z górą 

tygodnie odbywały się przygotowania: ustalano kolor koszut, much, potrza— 

bnae półfabrykaty i Sprzęt do szykowanej niespodzianki dla pozosta 

zwyczaje i obrzędy 
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gdzie ich istnienie jest a: 

oń- 

     

„ki miejses, po -: 

. końca ścianki, Po trzech godzinach bobrowanfa 

  

     cerzy, pożyczano liny i inn 
zaopatrywano się rozkłady jazdy PKS itp., itd. Przy 
co poniektórzy nowicjusze w nasz enia 
stawierdzili, że tzw, "gamo 

iu ekwipunku 

wygtarcza: sśB aieżie —. 1 aaa” wa ale = 
czyli olbrzymie"kominy"” jakimi obciążeni byli aotnać RA BioaiAĆ w 
ich dusząch zapanowało pewns us wydawać się SĘ ? 
mogło, że R „ażące pa 30— to pewna przasada — nawet jeśli by 
ło widać zawiera: Cekić ki 1 1 a” , w M (kę o CIKÓ" © żelaziwó niezbędnedo 

już na Szlaku (Orlich Gniazd. 
1óża zamku w Podzamczu 
ce w sobotę, pozoatali 

tni ranek zaczął się dla nas 
koło 5 30, 8 tu 

koło Ogrodzieńca; ch druhów dojeżdżało 
rozbili swa namioty koło Złotago Potoku, Sabo 
jeszcze przed Świtem -— ws jak na złość słychać 
było krople deszczu spadające na tropiki namiotów, Mokro, zimno , g= 
przyjemnie. Kiedy j k pierwsi odważni wywlekli się za iworów, oka= 
zało Się, że nie jest aż tak Źle i w niecałe pół godziny później spako— 
wani /jakkolwiek bez Śniadania/ruszyliśmy w drogę. Grupę tych, k ch 

by w zasadzie dobi końca-droga wlodła przaz Pilicę, Snoleń, Ci , 
órzy stopień dopiers co zaczęlił y, 

Bobolice.Natomiast harcerze orli*t>, 
ku Jastrzębnika koło Kroczyc =, 
fo spotkanie wszystkich. Dot- 
czyc = to rzecz w wolną sobo— NC 
bowiem ani odpowiednich połą- 4 

zdobywać podążali przez Mirów, 
od razu wystartowali w kierun- 
w miejsce,gdzie zaplanowane BY- 

rzeć spod Ogrodzieńca do £ro- 
tę wcale niełatwa. Nis ma 

czeń PKS-u, a i złapanie l 

nie' do.zaplanowa- 

autostopu w taki dzień to 4 Ż a. Tym nie miej 
koło godziny: 1T, czte- ( EŻ rsch pierwszych dru 
ków dotarło do zaajomaej Ń CE przażęczki w masywie 
Jastrzębnika i niemal _ge 4 EZ od rażu rozpoczęło 
ERD do ta- i A jemiczej  "niespo- 
zianki”, pare (ŻE musieli przynieść 

z odległego 6 dwa J Ea kilometry strumie- 
nia wodę. Potem Z wybrać odpowied 

2 

trzebny do przygó- 
dy okazało śię ; - 
dosyć-wyciągneli- / śmy linę. kara- 
bińczyki itp. i : wyruszyliśmy mię— 
dzy skałki wyty-= Z SE czając"orlą" tra= 

z Ustalić A 2 Ż2 

z j tylko jej przę< 4 „ła, KĘ 

ża czasu jeszcze 

IŻ nej "niespodzien- 
o) 

J 
4 j 

4 

7 ) Ę liczyć czas po- 
TŻ , towań i s... kia= 

"9 ń 3 

tzęeba było nie 
bieg, ale i 

miejsca zało a see enia asaku- 
racji, bowiem E 3 2 wieczorową 
porę drogę mia- » - 1i przedostać 
się do obrzędowej dolinki wszyscy uczes- 
tnicy spotkania, a trasa pokonywana miała być jedynie w świetle latarek. 
A przy okazji..+» o by "młoda dusze na młodych nogach" rwące się do 
skałek nie zaliczyły dodatkowo kilku co_ ciekawszych wejść, Oczywiście 
z pełną asekuracją /nawat z kaskiem na główis/. £ nawet powiedziałbym, 
ża z pewnym hamaszczeniem, Trzeba przyznać, ża szlaki, które pokonywa— 

liśmy w zeszłym roku wydawały się nam teraz banalnie łatwymi 1 oczywiś— 
cia tegoroczna nasza dokonania by 6 
trudności niech świadczy fakty, że ci 
swej piarwszaj wspinaczkowej AE 
w zasadzie potrzebna, obecnie j 

wisle trudniejsze, A o skali 
w zeszłym roku po pokananiu 

stwierdzili, że asekuracja nie była 
w 1/3 drogi pokrzykiwali do ubezpie — 

ca 

czającago aby trzymał a Paa najmniejszych luzów, bo lada chwila mo — 

gą Sdpzać od ściany, Sko: q" się bez. "orlich lotów” i druhowie, jak — 

kolwiek z raguły na drżący <g emocji i-wysiłku nogach, docierali do 
wśród szczalin, rozpadlin 

5  



  

    

  

  
t,skał, rynien, upłazów itp, mo- . 

ismy ze spokojem stwierdzić, ża 
trasa nocnej wspinaczki jest przygo= 
towana, zabezpieczona, a i pora do 
rozpoczęcia przygotowań do zapla= 
nowanej niespodzianki zbliżyła się 
niepostrzeżenie, Postanowiliśmy 
bowiem dla ucaestników ' wyprawy = 
urządzić w środku lasu, pośród skał ( 
wystawny bankiet - z białym obrusem 
kilkunastoma przystawkami /podanymi 
oczywiście w porcelanie/, barszczem 
z pasztecikami /do barszczu potrzebne 
były filiżanki/, sałatką jarzynową 
/podaną na arebrnej tacy/, gorącą cze 
koladą na deser itp., itd, farcerza orli 
oczywiście mieli występować w charakterze 
kalnerów /oczywiście. obowiązkowo białe kom : 
szule i muchy/, Można sobie zatem wyobrazić 
„zaskoczenie pozostałych uczestników wyprawy, gdy zmę 
czeni i głodni dotarli tuż przed zmierzchem do stóp Ja— 
strzębnika, a tu harcerze orli przez swego wysłannika 
/ Gi za dziwak, w górach założy ła białą koszulę!/ proszą ich 
o wejście do położonej niaopodal groty. Już przez otwór bił taje” . 
mniczy blask płonących świec, ale to co zobaczyli w Środku przeszło ich" 
najśmielsze oczekiwania. Na kamiennym głazie na środku groty stół zasła- 
ny Śnieżnobiałym obrusem, zastawiony porcelanowymi naloryciami, obok stołu 
rząd kelnerów w białych koszulach i muchach, na ost wejścia szef Ioka— 
lu w nienagannie odprasowanym garniturze i lakierkach, życzenia miłych 
chwil w lokalu od obsługi, wyszukana maniery, każdy z gości obsługiwa— 
ny oddzielnie i z wyjątkową elegancją. Część potraw zjeżdżało z "kuch— 
ni” windą /kociołek na linie spuszczany przez otwór w stropie / i  cią= 
głe zachęty - jedzcie kochani, niczego nie powinno zabraknąć. To wszy— 
stko wydawało Się co najmniej podejrzane /niektórzy zastanawiali się 
głośno, czy przypadkiem nie są podtuczani przed ucztą ludożerców..... 
A po "skromnym* posiłku ruszyliśmy w drogę / oczywiście w innych 
strojach niż wizytowe /. Dość niesamowicie wyglądał w nocy wąż ciam= 
nych postaci błyskających światełkami 1 KE. wśród skał 
1 grot, A wspinający się po urwistych zboczach, a zjeżdżają 
cy w przepastne głębiny /prawdę mówiąc to tylko w nocy mogło zdawać sięy 
że w przepastne/, by po prawie dwóch godzinach dotrzeć do przytulnej Do- 

  

   

     

  

linki Orłów. Wkrótce zajaśniało rozpalone ognisko, popłynęła słowa pio— 
semek, strofy "orlej" poezji i tylko szelest liści starych buków od czasu: 
do czasu wtórował. W kulminacyjnym momencie trójka z obecnych przy ogni- 
sku, tak jak ich poprzednicy przed rokiem, udaka się na skałki okrążają- 
ce dolinkę,rozpaliła własne małe ogniska,tworząc ognisty krąg i...wysłu = 
chała rozkazu PRA aazese im stopień. Pozostały jaszcze tylko gratula- 
cje, życzenia imieninowe /było już po północy/ dla jednej z druhen, naj- 
prawdziwsze goździki dla miej w prezencie, i ..... litrowe butelki. coca- 
coli, którą wypito zdrowie. Potem jeszcze wspólny krąg, chwila zadumy” 
i w dal popłynęły słowa tradycyjnej pieśni= Idzie NOC..++«. 
.Nocowaliśmy w grotach i jaskiniach, części z nas wypadło spać w"lokalu" 

w którym odbył się wieczorny bankiet - spaliśmy więc na i pod"stołem", A 
rano po pożywieniu się resztkami kolacji i zapasami wczorajszych gości lo- 
kalu, po usunięciu jakichkolwisk śladów śwojej bytności - ruszyliśmy w 
drogę powrotną, Jeszcze część z nas ćwiczyła zjazd pod Okiennikiem, część 
dyskutowała nad planem pracy Szczepu na rok Zz a potem już tylko 
pozostały - pociąg do Warszawy, trochę piosenek w drodze powrotnej i moc= 
ne postanowienies Za rok znów spotkamy Się razem na Szlaku Orlich Gniazd! 
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k asżmi cu rarcerzy »tarSSy Podczas                     „Jeżar z zesyc ye zeje Sig 
cowaniem zestawu tamatów budzących zainteresowanie kzrca + s ttóre w 
postaci <rdtkick hasłowyci tekstów znalszłyby się w blulatynie starszo= . 

harcerskim, I 
Dziś Harcerz Orli publikuje talcst dotyczacy Mahstmy Candhiezo I ruchm 
"Io viglencs" — odrzucającago wszalkis formy przemocy „ "akst term jast 
początkiam cyklu zajuującego się współczesnymi ruchamE£ poli tycznym 

i_metodami ich działanie: 
Mohandas Karamchad Gandhi /1869-1948/ 

MARAT MA — Indyjski palityc,filozof,prawnik , 
- - przywódca Indyjskiego Kotgrusu Mara 

        

  

  

  
      

dewago. — ugrupowania walczzącsgo 0 wy- 
GANDHI źżwolenie Indii z «kolonizlnej niewclt 

Brytyjczyków, fystępując jako przywdd- 
cą  Eindusów, opierał awą działalność o zasady etyczne 1 program 
wywodzące sig mw indyjskiej a: religijnej £ filozoficznej: 
nmiewyrządzania zła i życzliwości, życie w prawdzie, ascszy /życia w ubó- 
stwie/, dążenie opanowania ciała przez ducza, Gandhi zastosował własne, 
mowatorskia wówczas metody wali zbiorowej — walki beu stosowania zwałtu 
i żywienia nienawiści do przeciwnika, wyrażsjącej się w „zaprzestaniu 
współpracy i miastosowaniu się dg nakazów uważanych za niesłuszns.Metcda 

ta w jago pojęciw nia była biernym oporem, als wyrażała czynną postzwę 

przeciwstawiania się. słu,łamania niesprawisdliwycz praw.Gandhi na staniał 

Hindusów da stosowania wyłącznie tych metod walki. Program etyczny Gan- 

dhiegv zyskał mu ogromny autorytet nie tylko = Indiach „ale XI na csłym 

świecie,a u schyłku życia ukoronowany został powstaniem państwa pozosta 

jącego formalnie w Brytyjskiej Wspólnccie Narodów, ale PS Sm 

głego /po podziale w 194( r. terytorium rządzonego. przez Brytyjczy ż = 

Indie - ż większością ludności hinduiatycznej i Pakistan z przewasą Luc" 

ności mahometańskiej/. W Indiach obdarzceno Gandhiego tytułem O > 

wYielkiego Duchem", Gandhi rozciągał ideał „miewyrządzania zła, ak sieje że 

janies, miekrzywdzenia, powazachne j życzlimści 1 współczucia zarówme 

iraktowania ludzi jak i zwierząt, ala prawdopodobnie jako pierwszy przy- 

wódce narodu właczącego o wolność zasadami tymi objął także postępowanie 

wobac przaciwników politycznych. Mówikz "Nawet w sytuacjach dramatycz = 

mych odpowiedzią na gwałt, prześladowania i mordy nie może być przómoc 

czy nienawiść — zło. Ahimsa fwyrzeczenie się przemocy/. nie oznicza jsd- 

nak uległości, czy wycofania się. s= 

Bierność jest strategią ziewolnikw ENON VIOLENCE == 

+ tchórzy, ludzie dzielni i ip => = 

rzaemoc odpowiada wa ez m = 

gwałtu”. Stąd wsięż a ansiel ai termin "no violenca" dla całego tego 

ruchu. Fokojowa metody odpowiedzi na przemoc takie jak: bojkot towarów, 

sklepów, szkół, sądów i innych instytucji, odmowa współpracy i porzuca— 

nia służby u przeciwnika, różne formy strajków 1 manifestacji, narszów 

protestacyjnych, długotrwałe głodówki były stosowane w Indiach po „> 

czarpaniu umiarkowanych form nacisku w postaci walxi parlamentarnej , 

przedstawienia i obrony własnego program i iagałów w dyskusjach praso= 

mych i publicznych, listach i petycjach czy osobistej wymiany poglądów 

w zainterasowsnymi., Fo słynnym, podjętym w 1930 przeciwka podatkowi. og 

goli — "marszu solnym”, argsztowano nie tylko Ga-dhiego alć i ok.1OOtys. 

Hindusów, Brytyjczycy rezydujący w Indiach słyszeli na każdym kroku 

uprzejme, ale stanowczez "Proszę, idź do dam", Wczaśniejszym od Gandhie— 

o teoretykiam "nieposłuszeństwa cywilnego" był Amerakańnin Eenry Thornesu 

/1817-1862/, później metody "Nom violence” wykorzystał Uartin Luter 

Kinz /1929-1968/. W Indiach Gandhi zwalczał ponadto panujący . System 

kastowy, e przede wszystkim dyskryminację kasty tzn. niedotykalnych. 

Na arenie międzynarodowej popierał cele 1 Idee jakimi szermowała rewo= 

lucja = wyżwolanie ucisxanego 1 prześladowanego pe a air aprobo— 
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"Szara Siódamka" i "Czarna Trzynastka" z Krakowa, 15 Zódzka Ę 

   

  

   

  

    
            

"pokolenie, które chce naprawiać co w przeszłości zriszczono, musi być ka", 6 KDE, 

dzielniejsze od dzisiejszego..." Ta myśl przyświecała kilku instruktorom, im, A, Małkowskiego, 1 Tarnowska DH im, Zawiszy Czernego, *Czarna Jedynka" 

którzy we wrześniu 1981 r. na Zamku Królewskim w Farszawie zawiązywali z Jarszawy, 16 WDH im.Zawiszy Czernego /gospodarz zlotu/ 23 WDH "Fomarań- 

Unię Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej. Postanowiono wte— czarmia i kandydatka do Unii - 5 Krakowska Drużyna Harcerzy. Harcerze 
rozbili biwaki, ozdobili je totemami, spotkali się na wieczornych ognis— 
kach, mierzyli swe siły w igrzyskach sportowych, biegu harcerskim 1 noc= dy spotykać się gonaimi89 raz w roku, wymieniać doświadczenia, dzielić 

nych manewrach, Instruktorzy i harcerze starsi dyskutowali o aktualnych się nejcenniejszymi skarbami tradycji 1 współczesności, odsłaniać histo— 

rię i teraźniejszość drużyn. Przedstawiciele drużyn przede wszystkim ślu- ł 

boweli uczestniczyć w odnowie ZHP, stojąc wiernie na streży harcerskich społecznych celach działalności harcerskiej, dzielili się doświadczenia- 

ideałów braterstwa 4 służby Ojczyźnie /1/ 1 pragnąc te cele praktycznie mi z bieżącej pracy swoichddrużyn, ; 
Przez cały czas zlotu prowadzona było współzawodnictwo drużyn, by wyłonić 

realizować w swoich drużynach, tak aby stały się one drogowskazem dla 2 

innych środowisk harcerskich. W tym celu stworzone zostały zasady i wyma— 
najlepszą z nejatarszych, w klasyfikacji uwzględniono oprócz wyników gier 

. A ł zawodów, urządzenie, porządek i zdobnictwo Dbi= 
gania jakie spełniać Ma drużyna Unii. 
Drużyna taka prowadzona jest przez dru- o NOWYCH : z waków, oraz prezantację drużyn, Zwyciężyli oczy — 

żynowego — własnego wychowanka, Skupia SŁÓW R KOR, Po occie — jaw tuż za nimi prężna 
, a na zacim ajscu znowu warszawiacy z 

oł Aa pr że zo 
instruktorów zacho ąc ciągłość pracy 

Li JE ea "rozsyła dzielnych ludzi w ĘZŁACH 

w Świat", Pracuje systemem  zastępowym 

zdobywe stopnie i sprawności, organizuja samodzielne obozy, ma własny pro- 

gram, zwyczaje i obrzędy, 8 dzięki temu własny styl, Nie poddaje się na 

chskom i przeciwnościom, Zachowuje tradycyjne symbole „mundur i odznaki 

harcerskie. Wychowuje młodych w myśl ideałów służby, braterstwa 

4 pracy nad sobą zawartych w tredycyjnym Przyrzeczeniu 1 Prawie 

Harcerskim. Przekazuje im własną tradycję, historię Polski i Harcerstwa, 

Utrzymuje jednocześnie więć pokoleniową ze starymi harcerzami, Drużyna 

Unii opracowuje historię swojego Środowiska i swojej miejscowości. Wyszu- 

kuje inne istniejące najstarsza drużyny, ala spieszy z pomocą każdej dru- 

żynie = nie opuści nikogo w potrzebie/2/. i 

Unia nia ma więc na celu stworzenie elity harcerskiej, odseparowującej 

się od innych środowisk, Najstarszym drużynom stawia jednak wysokie wyma— 

ganie,bowiem tylko wtedy będą mieły ona siłę oddziaływania i spełnią cią 

żące na nich zadania, Drużyny; których nie zdążyła zniszczyć burzliwa hi- 

storia TO-lecia nie mogą przecież być skansenem czy legendą, ale żywym 

Źródłem dobrych tradycji. Jast to także szansa na rozwiązanis odwiecznego 

problemu zamykania się silnych Środowisk w sobie i działania tylko dla 

sisbie, Pierwszy krok został dokonany. Najstarsze drużyny Rzeczypospoli- 

tej otworzyły się na siabie i poznały się na trzech kolejnych zlotach/3/. 

Tego roku do Puszczy Bolimowskiej nad urwiste brzegi Raki zleciały 

się reprezentacje już dziesięciu najstarszych drużynz 3 KDH "Zielona Trój- 

- "Gzarmej Jedynki", Nie m w tym jednak 
KILKA wyniki. Ważne jest to, że mimo różnic w poziomie 

s--=wyszkolenia, a często w zwyczajach, obrzędach, a 

nawet poglądach, na zlocia panowała braterska utmosfera, Potem, gdy "weEzy= 

scy wrócili do swoich domów rodzinnych, do macierzystych drużyn, zrozumie- 
1i, że są im bliscy harcerze idący przez życie podobną drogą do tych sa- 

mych ideałów. Wspólne wizyty podczas wakacyjnych obozów potwierdziły pow- 
stałe wtedy więzi przyjaźni. 

To jadnak dopiero pierwsze węzły osnowy i Najstarsze Drużyny Rzeczy 

pospolitej powinny mieć świadomość, jak wiele jeszcze trzeba powiązać 

nici pozrywanych przez lata "postępowych" eksperymentów, błędów 1 wypa- 

czeń, Drużyny Unii nie mogą opierać tej pracy wyłącznie na sobie, nawet 

jeżali będzie ich coraz więcej. Potrzebna jest autentyczna współpraca z 

innymi bratarskimi ruchami i związkami drużyn, aby misterna robota, jaką 

ZY a jawą harcarskie, nie została rozerwana jednym CiĘCiEMa++ersae 

ęc trzeba uczyć się nowych węzłów ! 
5 Andrzej Bafeltowski 

Przypisyt 
1. Zob. Takst Unii spisany na Zamku Królewskim w Warszawie 13.09.1981 r. 

2. Zob. Wizja najstarszych drużyn Rzeczypospolitej ustalona na Zlocie 
w Tyńcu pod Krakowem 15 maja 1983 r, 

3. I Zlot = zawiązanie Unii Warszawa 13.09.1983 org. 16 WDE 

II Zlot w Tyńcu pod Krakowem 13-15.05.1983 przyg. 3 KDH 
III Zlot w Puszczy Bolimowskiej 25-2/,05,1984 ' 

nalnie do wislkości i a: organizowanej wymiany zagranicznej. 

„taa. ZTUŻYM 
Należy stworzyć na terenis Tmieacał ABA na następująca kategorie 

drużyn: próbna, dobre, bardzo dobre, i opracować kryteria oceniania . 

Drużyny bardzo dobre winny uczestniczyć w pomocy programowej i organfza- 

cyjnej drużynom wiejskim ti słabym drużynom warszawskim. Samodzielność 

programowa drużyn określona Statutem jest i musi być podstawą pracy ha— 

rcerskiej, jednak nie może być ba tarodą rk gy przez środowiska słabe do 

obrony przed ingarsncją Namiestników Hufców, komendantów kręgów instrut - 

ktorskich w Hufoach, mającą na celu podniesienie poziomu pracy tych śro - 

dowisk. 0 samodzielności programowej drużyn i niezbędnej pomocy dla dru - 

dotkniętą uzależnieniami wszelkiego rodza ju/. żyn powinien decydować namiestnik, komendant kręgu w hufcu,jednak tylko w 

1. Patriotyzmu nie powinno uczyć się tylko w oparciu o imprezy rocznico= wypadkach gdy drużyna nie jest w Stanie tej samodzielności programowej wy 

we, 8 przede wszystkim przez wykorzystywanie postaci bohatera drużyny i ż korzystać dla podniesienia poziomu swojej Pracy, 

historycznych tradycji harcerskich. I Ta Kadra instruktorska YI. Kierowanie Srgsnizacją, 

zne winny być formą nagradzania najlapszych 1. Instruktorzy społeczni po em , 

VI Sejmik harcerzy... /aokończenie ze str. 15/ 

3, Odpowiednie władze statutowe powinny ściśle określić system kar w Zwią- 

zku stosowanych przez Komisje Instruktorskie i komendy harcerskie /od mi= 

nimalnych do maksymalnych/ 
z 

4, kutorytet organizacji / VI Sejmik w pełni podtrzymuje w tym zakresie 

stanowisko wypracowane przez V Sajmik /. , 

5. Rzecznictwo /VI Sejmik w pałni podtrzymuje stanowisko w tej dziedzi — 

nie wypracowane i opublicowane przez V Sajmik/, i 

6. Każda drużyna powinna pełnić służbę społeczną /np.opieka nad niepeł - 

nosprawnymi, domami dziecka, ludźmi starszymi, upośledzonymi, młodzieżą   
nii być traktowani z większym Sza 

  
  

8. Wyjazdy na wymiany zagranie 

a: Mulak poza tym swoją normalną pracę harcerską i akcję ź a ich praca nie powinna być utrudniana. 

obozowa. ilusi istniać oficjalna informacja dotycząca wielkości i form wy- 22, „.. oddzialić władze ustawodawcze w Związku od wykonawczych / Ko = 

any z RS i KK oraz określenie powszechnie obowiązujących kryteriów wy mendy od Rad harcerskich/ « 

jazdów, zym bardziej, iż sprawy te budzą społeczna amocje nieproporcjo= 3. Ilość pracowników statowych Związku w ciałach ustawodawczych powinna 

> 
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rytyce 
Ja rozpoczynających się wkrótce 
ergńncjach anprawoziawcza= mydor= 

n nia raz, hie dwa możemy .się 
należć w sytuacji w której. my dę= 
ziemy kogoś krytykowali, lub kie- 

W ta kry tyka będzie skierowana da 
nas, Może zatem byłoby dobrze zapo- 
znać się z pawnymi zasadami jakia 

winny poem zarówno kry tyku= 
jącego jek i wysłuchującego krytyki. 

ZASADY UDZIELANIA KRYTYKI 
1. Kieruj swa krytyczne uwagi wyłą= 
cznie do OS OJY; z której postępowa— 
nia jesteś niezadowolony. "Wyrzeka- 
nie za plecami" 1 unikania omówie= 
nia sprawy z osobą zainteresowaną ; 
nia jest myjściem konstruktywnyme 
2. wypowiadając zarzuty nie porów 
nuj zachowania tej osoby z zachow- 
waniem innych osób np. lepszych. To 
bowiem poniża, Chodzi tylko © 0: 
by dana osoba odczuła, że postąpi= 
ra gorzej, niż na to pozwala jej 
"lgnsza ja", 
3. Bie wypowiadaj swoich zarzutów 
wobac osób trzecich, Wzmaga to tyl= 
ko reakcje obronne i utrudnia rze= 
czowa rozwiązanie problemu, 
4, fypowiadaj swe zarzuty najszy- 
bciej po fakcie, czyli jak tylka 
zostaniesz z tą osobą sam na sam 

   
   

    

  Z 

c 

  

i będziesz w stanie wyrazić, 6 co 
ci chodzi. i; 

„ Mie powtarzaj określonago Zza 
rzutu, gdy dana osoba przyjęła go 
do wiadomości, Nie oczekuj / i nia 
żądaj/ otwartego przyznania się za- 
raz do winy / wystarczy, ża potra= 
fiła cię wystuchać/, 
6. Śrytykuj tylko takie zachowania, 
które dana osoba może zmienić. 
Ta Tyraża j awojie niezadowolenie/za- 
rzuty/ głosem, nie zaś  grymasem 
nn wy 1 tWATZY » ż 
8.Staraj się wypowiadać tylko jeden 
zarzut na raz, nie xumluj zarzu — 
tów. +: 
9, Tfie poprzedzaj śswyca zarzutów 

wstępem / m" rodzaju "0d dawna chcę. 
ci coś powiedziać”/. 
10. Hie przepraszaj za swój ZATZUŻe « 80 
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7 iyosci, garaz 
t2, Bia pytaj ludzi, dlaczego robią 
%0, Go krytykujesz. Wystarczy, Ś8 
poprosisz, by zrzerwali robieńie ta- 
go go cię drażni /wyjaśnienie bywa 
bardzo trudne/» 
13. Jeśli ci to potrzebne,przećwicz 
wcześniej swą krytyczna wypowiedź,. 

14, Stawiając zarzut nie wdawaj się 
w charakteryzowanie motywów dane j 

QSÓDY e 
5Ą Unikaj słów w rodzaju "zawsze" 

|rmigdy". Oznacza to zwykle prze- 
Qla pomadto przypomina dawna 

(y. To powiększa trudności przy-— 
jęcia krytyki, "dobija". 
16. To już nie zasada , 
lecz warunek skutecznoś- 

oi krytyki: *jeslt 
nie chwalisz nig- 
dy tej osoby,nie 
spodziewaj się 
jaj pozy tywre — 

    

     

  

    
   

    

lub 

JAKE WYSŁUCHAĆ KRYTYRI ? 
1. Zachowaj spokój i dej do zrozu= 
mienia, żć słuchasz, 
2, Patrz na osobę, która do ciebia 
mówi. 
3. W żadnym wypadku nie kry tykuj 
tej osoby. 
4, Nie wsprawiej wrażenia, ża ros 
zmówca psuja ci nastruj. 
5. Nie i y ty kuj gpoagobu raakcji o- 

by na Twoje postępowania, Nis mów,, 

. wieadziaż, 

kierował się ukrytymi,wrogimi pobu= 
'" dleamt. 

samymi słowami 

dokańcz: 
Ze oabła ta * 438% at oFzewrażliwi cna. Jej) 
reakoja nie me tu nic do rzsczy. : 
6. Się dowcipkuj « Ę 
T. Mie wypaczaj zarzutów, Iiie przy 
pisuj rozmówcy tego, czego nie po + 

8. Wie zmieniaj tematu rozmowy, 
9. Zamiast próbować zbijać zarzut ; 
wysil swą inteligencję,aby jak naj- | 
lapiej go pojąć. Gdy np, zarzut "= 
rażony jest nieprecyzyjnie,nia 
korzystuj tego jaka okazji do pole 
mik, lecz staraj się za pomocą ny= 
tań wyjaśnić sobie dokładniej,co- 
Twój rozmówca ma na myśli, 
10, Mie sugeruj, jakoby Twój krytyk 

TPE> Daj do zrczumiania swama roz- 
y+ że pojąłeś jego zarzut, Zrób 

to m przez wyrażenie zarzutu wła   

  

WŁ lepszy, a a 
hcą czegoś dokonać przed | na VIII 

zjałazie ZMP. 
ZR 4] a. oce - 

ę dobrze trwają go zlomy = jcej 

dorożaj 1 do VIIE 3 py zy 
głos de szanse być głosem 

taj. < p foty się do 
tadse sy rei ruchu ? 

GZUWAJ 

hm Małgorzata Kowalczuk 
c©.d.n./ 

  

    
imprezy na 
orientacje 

4 Ż co to takiego 
MMM idla kogo? 

Orientowanie się w tarenie-zwła— 
szcza nieznanym, umiejętność postu 
giwania się mapę I kompasem 
daja się w dua sytuscjach, zarów= 
mo w turystyce,jak i w życiu  co= 
dziennym.A jeżeli nadać tema formę 
zorzanizowanej imprezy w rsgulami= 
paeć zj „ramach i z ect rywali 
zacji, to © Się tzw. imprezę 
ma orientację 0f.8a czym 

ZĘ AA cata boserh fo- 
/ turystyczne, rskraacyjne 

bądź sportowe/ 1 dyscyplinę fmpe 
piesze, biegowe, narciarskie,kolar= 
skie ,kajakowe ttp./ sprowadza 
się da jednego zasadniczego celu z 
odszukanie dokładnej mapy,z pomo 
cą kompasu odpowiednio OE 
miejsc w Z / ów PA 
nych —FPK/.Cle daje 
Częsty udział ae w ze 
skuteczny , 8a przy tym ciekawy, 
szybkość podejmowania qecyzji i re- 
fleks, zwiększa sprawność fizyczną, 
pozwala także na sprawdzenie właąs— 
nych umiejętności i porównania ich 
z umiejętnościami innych, Przy czym 

fudzisł Osób rutynówanych, nie po— 
winien przestreszać początkujących. 
Uważam, że gstart w imorszie należy 
traktować przede wszystkim jako wy- 
z na świeżym powietrzu z ma 

pą i kompasem. 
Licząc się z faktem,że trudno 

słowem: pisanym przekonać kogoś do 
Czagoś,czego Sig /niepotrzebnie/ 0— 
bawia lub na czym się nie zma, pro 
ponuję udział w imprezie  przynaj- 

dla sprawdzenia czy to mniej raz, 
€s piszę powyżej jest zgodne z pra- 
wdą 1 dla ocenienia na ile In0 sę 

atrakcyjne. 

Aby przyuliżyć czytelni:om temat 
proponuję zapoznać się z uproszczo= 
nym podziałem i krótkim omówieniem 
sposobu rozgrywania imprez na orie— 
ntację. 

Imprezy na orientację dzielimyz 
ars względu na rodzaj, maz 
a/turystyczne — polesają na poko= 

naniu trasy i odnalezieniu w żters= 
nie, z pomocą mapy / zapewnia orga— 
nizator/ i kompasu punktów kontrol- 
nych /FK/ w określonym limicie cza- 
sewym, Wygrywa drużyna, która zali- 
czy największą ilość PK i nie prze 
kroczy limitu czasu, Który powinien 
bye tak dobrany,aby umożliwiać spo- 
kojne przejście trasy / oczywiście 
trzy bezbł ędhym jej pokonanin/.Pun— 

ktac ja końcowa uwzględnia gspóźniag— 
nia ponad limit czasu, nie odnale- 

1  



  

imprezy na... 
zione FK,oraz wyniki różnego rodza- 
ju konkursów krajcznawczych i topa= 
graficznych.Klasyfikacja prowadzona 
jest w kategoriach wiekowych: dzie- 
ci/TD/, juniorzy/TJ/, seniorzy /TS/ 
otwarta/T0/.Dużą popularnością cie- 
szą Się w Polsce i Japonii. 
b/rskreacyjne -— dla początkujących 

w orientacji turystycznej czy też 
sportowej. Trasy są krótsze i pros- 
„be orientacyjnie. Czasami bez limi= 
tu i klasyfikacji. Dla najmłodszych 
trasy wyznakowane są w terenie ko- 
lorowymi wstążkami, i 
c/sportowe — polegają ma odnale- 

zianiu w terenie kolejno wszystkich 
PK nanmiesionych przez organizatora 
na mapę, w jak najkrótszym czasie. | 
Jrak potwierdzenia jakiegoś PK wy=' 
klucza zawodnika z klasyfikacji. 
Czas liczony jest z dokładnością do, 
1 sek. Klasyfikacja prowadzona jest 
w kategoriach wiekowych i z podzia— | 
łem na płeć. Z imprez na orientację 
ga one na świecia najpopularniejsza 
2/ Ze względu na formę, naz e 
a/indywidualnia — uczestnicy poko 

mują trasę indywidualnie / na ogół. 
imprezy sportowe/ 
b/drużynowe — w imprezach turysty=' 

cznych = uczestnicy pokonują trasę 
w zespołach 2-5 osobowych; — W im 
prazach sportowych = jest to klasy- 
fikacja drużynowa klubów i sekcji 
biegów na orientację w formie ligi. 
W Polsce odbywa się rywalizacja a 
Drużynowa Mistrzostwo Polskie 
c/sztafetowe = rozgrywane w impre- 

zach sportowych , gdzie na ogół 
trzech zawodników kolejno pokonu- 
js swą trasę, 
3/ Ze wz Lędu na dyscyplinę tury= 
styki lu ZE naż 
piesze, ko arskie „kajakowa ,narcie= 

rskie,podwodne „motorowe ,spaleologi- 
czne itp. Ostatnio w Polsce orzani- 
zatorzyln0 wprowadzają nowa sposoby 
rozgrywania imprez np. wielokomuni= 
kacyjne; autostopowa jazdobiegi, 

długodystansowe, nietypowe, spelao- 

marszo-czołganie itpe 
4/ Ze względu na porę dnia, naz j 
a/dzienne — start pierwszego ucza 

stmika/drużyny/ następujs nie wcze- 
śniaj niż godzinę po wschodzie sło= 
ńca, a ostatniego nie później niż 
150% limitu czasu przed zachodem 
słońca / wg KIn0 ZG PTTK/+ 

  

  
    

   Sj 2 

      

b/nocne — start pierwszego uczes— 
tnika /drużyny/następuje nie wcześ- 
niej niż godzinę po zachodzie. słoń- 
ca, a ostatniago nie później niż 
150% limitu czasw przed wschodem 
słońca / wg KIn0 ZG FTTK/ , 
ce/wiaczorowe — forma jeszcze mało 

spopularyzowana, Start odbywa się 
przed zachodem Słońca, a powrót z 
trasy już po zapadnięciu zmierzchu. 

Da zobaczenia na trasie 
którejś z imprez 

Opracował 'na podstawie 
jeszcze nielicznych 
materiałów . 

Korbal 

Przez pola 
lasy i łąki... 

Od ostatniej korespondóńcji z lasów 
„Łąk, pól i bagien donoszącej o zma- 
ganiach o puchar: Komendanta Chorągwi 
w V Hsrcerskich Mistrzostwach W-wy, 
minęło kilka miesięcy i oczywiście 
rozegranych zostało w między: 
czasie kilka jeśli nie kilkanaście 
imprez na orientację, Miło nam było 
ustyszać,że takża podczas akcji le 
tniej na kilku obozach harcerskich 
drużyn i szczepów naszej chorągwi 
takie zawody miały miejsce. Jeszcze 
milej było dowiedzieć się, że swych 
sit w In0 próbowali także instruk— 
torzy. Było to na końcówce instru- 
xktorskiej Hufca Praga Pd. w Ocyplu+ 
Trasa w linii prostej wynosiła oko— 
ło 10 km i obfitowała w liczne nia 
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zrientus. 
SE kasie? numeru Biuletynu Im — 

prez na Orientację "Orientus*,który 

„jak piszą o tym redaktorzyjw całoś= 

ci poświęcony jest imprezom na orie- 

ntację — zarówio turystycznym jak i 

sportowym. Biuletyn jast pismem wa- 

wnątrzorganizacy jnym i zawiera wie— 

le ciekawych informacji z imprez ro- 

zgrywanych nie tylka w Polsce ale 1 

„ma całym świecie. Jest tu sporo ma= 

'8p anti /np. brzytwierdzona EK 
* znajdujący się w środku wsi do "u — 
nieruchomionego na tą okazję harce- 
rza,ustawiona p mylne / » 
Jakkolwiek różnica w poziomie 
startujących była dość znaczna-zwy= 
cięzca - tm.Grzegorz Nowik /22WDH f 

„miał 117 punkt.karnychyostatni' ża 
spół ponad 1000, to przecież pisr- 
wsza kroki zostały zrobions,co po- 
niektórzy złapali bakcyla, a ponad= 
te organizator OGONa 84 /taka była 
wdzięczna nazwa imprezy/podobno za- 
powiedział, że nie będą to jedyna 
zawody w hufcu. j 
Ńr początku września organizatoram 
zawodów była z kolei JIĄWDE z hufcż 
Mokotów, Zawody rozgrywane były w 
lasach k.Chotomowa. Miejscs pierwsza 
zajęli d-howie z 200 harcarscy 
mistrzowie W-wy w klasia.TJ/, a ko 
lejne trzy miejsca harcerze z 22WDH 
/jak widać, przykład idzie z góry/ + 
% imprez rozgrywanych w ramach MWTM 

a których tarminarz podaliśmy po 
rzednio, również mamy mite wie - | 

dowości „W Złazie Księżycowym zespo— 
ły harcerskie zajęły między innymi 
ZIT, IV £ miejsce, w LXSamowarzs 
miejsca IV i V, a Praską Jasien « 
ostrej konkurencji wygrał zespół © 
22 WDE /Filip Przybylski, Maciek 
Latoszek i Tomek Cis-Bankiewicz/; a 
miejsce III zajął nauiestnik star— 
szeharcerski  tufca Mokotów Andrzej 
Krochmal.Druh Andrzej był także or= 
ganizatorem rozgrywanych piarwaszy 
raz w Polsese długodystansowych ma— 
rszów na orientację, ale o tym w na- 

:a stępnej korespondencji» ,.. - 
AO 

  

   

  

    tariazów metodycznych dotyczących 
„map do biegów na orientację, które 
wykorzystują również turyści, Polas— 
camy zwłaszcza kalendarz imprez na 
orientację rozgrywanyci w naszym 

"kraju. Znajdujemy wśród nich 
wisle organizowanych przez harcerzy 
z różnych klubów, drużyn, hufców I 
chorągwi. Redaxcji życzymy okrzap— 
nuięcia i wislnu ciekawych materisłów 
a my zapraszamy wszystkich do cie- 
kawej lektury. Wiedzę zawartą w 
Orientugie z powodzeniem można wy- 
korzystać na rajdach, biwakach „,oto= 
zach. Biuletyn można nabyć przed 
startam do większości imprez zarów- 

"no turystycznych jak £ sportowych » 

* fRED./ 

Artykuł z poprzedniego numaru BO 
pt.z Próby/dla/wodzów? zapoczątke— 
wał serię publikacji, w których bę- 
dziemy przedstariać, ciekawostki ma- 
todyczns, obrzędowe, historyczne, 
itp. sprzed wielu, wislu lat. 
razem zamieściliśmy ciekawostkę 0= 
brzędową. . 

- /Rad./ 

flaga namaszt 
Weszło u nag w zwyczaj wciagenie 

flagi na maszt rozwiniętej, Jest 
jednak inny sposób, możs piękniejszy. 

Obmyślili go Anglicy. Podobno umiać 

go musieli młodzicy,którzy przystę— 

powali do pierwsze j próby skau towe je 

Flagę odpowiednio zwiniętą wciaga 

sie na szczyt masztu I dopiero tam 

| rozwija. Ę 

  

x 

8 

GD Gazik wkałelcie „żkuka” 

Przygotowanie flagir 
W boczną część flagi wszywamy linkę 
W górnej części linki wszywany 
"uśliwkę* tak aby ledwo wystawała 
ponad materiał, U spodu flagi linxę 
zakańczamy pętlą, w którą wejdzie 
"śliwka" od linki masztowej. "lazę 
składamy w sposób jaki opisują to 
rysunki. Nastęrnie rolujemy materię 
flagi tak eby "śliwka" i pętla były 
na boku walca.Linka na maszt powin= 
na też być odpowiednio przygotowana, 
Ta część, którą będziemy ciaenąć   Cz da SERy 14 Si 

13 

 



  

dokończenie ze str. 13 . 

flaga na maszt   

  

| 
| UDAR 

l 
£ Pieewsze Ilożtmie : F 
   

| Drugi  klożtnił 

Osłałnie zlożenie 
» poprzek 

| oiałą część do góry powinna być za= 
kończona pętlą, dolna doczepiane do 
czerwieni "śliwką", Flagę tak przy- 

| 

| 
| gotowaną doczepiamy do linki, Dolną 
i linką opasuje się walec, który two— 
'rzy flaga wokół, koniec linki pod 

| kłada się tak aby całe zawiniątko 
| nie rozleciało się ale aby można 
było ja rozwinąć za pomocą lekkiego 
Ee dolnej linki, 
Górna linka wciąga zawiniątko na san 
szczyt. Pociiągamy dolną linkę trzy- 
mając silnie koniec górmej, flaga 
momentalnie rozpościera się, 

    a maszcie i owi- 
jania jej dookoła masz 
tu ma noc jest prze- 

awam nieposzanowa = 
nia sztandaru 
jdowego 1 nigdzie 
się nie zdarza w 
drużynie naprawdę 

carskiej. 

/ptzedruk » pis= 
ma " Harcerz " 

t archiwum 
E harcerskie.pl 

Warszawa 15X1930/|niowanis trudnoście 

  

      

        

cd.1e str. 16 
środowiskom starszym Chorągwi Sto= 
tecznej oraz przedstawienie ich śro= 
dowiskom starszym innych Chorągwi 
zostały zrealizowane w nikłym sto= 

iu. Materiały opracowane przez 
arcarzy starszych nie zostały wy” 

korzystane w pracach ogramowy ch 
i organizacyjnych władz  harcar= 
skich, a wnioski w znacznym stop- 
miu pozostały na papierze. Komendy 
harcarskie wzięły pod uwagę 
możliwośći popularyzacji materia 

ję przygotowanych. zez Sejmik 
L 

w _ dyskusji przedzjazdowej. Duża 
ilość środowisk starszych 1 fn- 
Ilstruktorów harcerskich nie słysza— 
'Jżła nawet o tych materiałach, 
Nadal informacje 6 spotkaniach 
i sejmikach harcerzy starszych nie 
docierają do zainteresowanych na 
ZABa słabia: to iwość reali- 

izowania przyjętych. postanowień 1 
RER oświadczsń podczas reali- 

izacii. z R RLACZ | E 
SE Harcerzy Starszych Chorq= 
Stołecznej podkreślając aktual- 

ość dotychczas wypracowanych mate 
iałów uważa, żez 
w sprawie stopni /kapituły HO,HR/ 

iezwykle ważnym zadaniem harcerzy 
tarszych jest powołanie natychmia— 
towe kapituł HO i ER / w środowis— 

  

    

   
    
    

  

ń i.podniesienia autorytetu tych 
stopni wśród harcerzy starszych.Ko= 
mieczna jest rómież wymiany doświa- 
dczeń między kapitułami oraz prowa= 
dzenie dokumentacji realizowanych 

oaza flagi odczepla się |-nogramów prób harcerskich /patrz p 
również punkt "Matodykaf w materia— 
łach V Sejmiku/p > 
— w Sprawie Przyrzeczenia Harcer= 
skiego. Nie należy wznawiać Przy 
rzeczenia dla stających się harce 
rzami starszymi, powinna istnieć w 

nach zwyczajowa forma akcentu= 
jąca wejście w dorosłe harcerskie 
życie, Może to być próba harcerza 
|starszego i wszystko co się zwnią 
wiąże, ale równie skuteczne moża 
być pogłużenie się tradycyjną me— 
todyką prób 1 stopni harcerskich 
zawiersjącą ten akcent przaz stop 

Ś realizowanych 
zadań oraz udział harcerza starszego 
w przygotowywaniu programu próby,   

    

_ tacja na JAS-y, 
" wiązki w swoich środowiskach, a nie ludzie całkiem "zieloni", 
dlatego, że mie mają gdzie jachać, albo muszą zspałnić limit POSZRERICH 

, miejsc, SAS-y często prowadzone są przez ludzi nieodpowiednich, 

_MVlsejmik +* 

powinny uzyskać Kręgi Pracy Starszoharcerskiej 

4. W Statucie ZHP występuje brak pre   
aby nie były możliwe nadużycia w komentowaniu Statutu. 

- ości: w interpretacji jest kwestia tolerancji 

   

— m_sprawie_kadry_; W związku z bralei em doświadczonej kadry starszej ra— 
lsży z Zaz jay opuiu korzystać z możliwości czai kursów dru= 
R prowadzonych przez instruktorów posiadających autorytet w swoim 

aku: - Kuo 
— w_sprawia_wydarmię Nadal sytuacja w tym zakresie jest dramatyczna 

/6rak podstawowych EalaZak i druków organizacyjnych 1 ich ceny/» Wależy 
szerzej rozpropagować biulatyn harcerzy aterszych Chorągwi Stołacznej"Ea= 
rcserz Orii"-= na który jest duże zapotrzebowanie. 

Stanowisko VI i wniosiciz 
— SAmMQT" ość sa w? „starszej jęst często sztuczna, aloganowa, Wynika 
t6 ze słobych kratiłikagji, braku doświadczeń samorządowych oraz sTidych 
możliwości realizacji idei samorządności w otaczającaj rzeczywistości» 
Przykładem tego jest zbiórka, na której znowu się tylko mówiło,a nie pod= 
jęto SIA PD ię żak a ask ai mia Po. 
— kadra_starszoharc a = jest jej mało w znacznym stopniu nie jest 
ukosa aS RUR tocde pozostaja bez funkcji , bez konkretego 
przydziału obowiązków, Powinni oni prowadzić warsztaty matodyczne, kursy 
szkoleniowe itpe  - ; 
-_Cantralne_ Akcja Szkoleniowe_/CAS-y i SAS-y/ — nadal wadliwa jest rekru- 

powinni tam jeździć harcerze, którzy pełnią jakieś obo— 
órzy jadą 

kadra 
na poziomie to ponad poława sukcesu każdego przedsięwzięcia szkoleniowego 

VI sejmik * Vlsejmik 
cje VI Sejmiku ń ; 

Przedstawiciele harcerzy starszych deklarują wykonanie de YII Sejmiku 

konkretnego zadania wybransago w najbliższym czasie spośród zgłoszonych 
propozycji, Delegaci postanowili powołać "sztab”* odpowiedzialny za pro— 

„wadzenie kursu szkoleniowego zastępowych, Delegaci zwrócili uwagę, iŻ 

referencje w pracy programowej, szkoleniowej i organizacyjnej drużyn 

  
racą naszych drużyn, pomagać, koordyncwać współpracę /, przy zachowaniu 

oczywiście statutowej samodzielności programow-j drużyn. = 

Stanowisko” VI Sejmiku w dyskusji przad VIII Zjazdem ZAP, mioskie 

i JL rosrTstWo_—_Ldeolozia_=_Poli 

 czności w ujmowaniu wielu pojęć, Należało by powołać zespół /prawników EF 
4 ś d h właściwą interpretację, tak 

który wytropił by te sprzeczności i podał ich w ą keióie hyc 

„ Należ odać przebieg .l wyniki przedzjazdowej dyskusji na temat Prawa 

Po eozicte | zosekiad> Sformułowanie " Aktualna aa kie: z 

Przyrzaczenia w pełni wyraża w przystępny sposób nasza A m tan 

„..'" jest, biorąc ' Le zeóż dyskusję w środowiskach harcars 

i d1e starczająCcee k 

W Tri suwaadak się o maatożciówych i doświedczonych ipatPoctoniw £ 

harcerzy, którzy są oddani ruchówi harcerskiemu, a „eee a są 

poza Związkiem ze względu na rietolerancyjność dokumentów. ż Ż 

4. Należy określić kompetencje GK 1 Naczalnika ZEP w reprezentowani. 

Związku» ) z = 

II,_Społeczny_Program farcerstwa 

1. Należy egzekwować przestrza e całości Prawa Harcerskiego, 

2. Walsży walozyć 0 odmowę wora =4 spotyosc O" aukożocania str.8 £ 9/ 

A 15 

     

/ które powinny kierować 

ji, wieloznaczność a nawet Sprze— 

  |



      

. Redakcja HO zwróciła się z propozycją zamieszczenia na swych łamach 

roze 4 wniosków namiestnika starszoharcerskiego z czego skorzysta- 

am, Początek będzie nietypowy. Czy znacie ten symbol ? 

KŁ Harcerze starsi 
AntESTH = MA GŁOS <A .- ż , 

POWARTZCEĆ M2 75 EO VIll zjazdem ZHP >, 
jeśli tak = to tylko go przypominam, Jeśli jeszcze nie, to prezentację 

swego głosu w dyskusji przedzjazdowej, rozpocznę od wyjaśnienia cóż to 

takisgo? W minionym roku harcerskim /lecz w tym roku kalendarzowylM/ z 

okazji Dnia Myśli terskiej wielu harcerzy starszych i instruktorów 

związanych z ruchem starszoharcerskim otrzymało list, którego fragment 

przytoczęz ..."Druhno—Druhu! Pozdrawiam Cię harcerskim — Czuwaj — czyli 

"Bądź gotów” do ciągłej cy dla Ojczyzny, Bliźniego, a tym samym dla 

siebie. Czuwaj — to zównież. bądź wrażliwy na piękno przyrody ojczystej; 

na potrzeby ludzi bez względu na barierę wieku, przekonań czy poglądów. 

Stać Ciebie Druhno-Druhu na to, by nieść przez życie jasne i podniesione 

czoło, oraz do wszystkich ludzi otwartą i przyjazną dłoń... Jeżeli stać 

Ciebie Harcerzu Starszy, byż c 

'- Dać przykład wymiernym czynem dla bliźniego — szczególnie spoza ZAP 

- Udowodnić, że my Harcerze Starsi jesteśmy awangardą i siłą wiodącą w 

ZHP przez umiejętne, rozumne i szczególnie rozważne w tym okresie  « 

działanie na terenie swojego Hufca 

- Potrafisz włączyć się w przygotowanie VIII Zjazdu ZEP . 

— Idea ruchu starszoharcerskiego w obecnym brzmieniu jest przez Ciebie 

realizowana..." 
To tylko fragment, ale jakże wymowny; myślę że intencją autorów fyło 

ożywienie naszego ruchu. Listy były anonimowe, podpisane eJarcerz Znaku" 

/jak wyżej/. Wszyscy utożsamiający się z listem, mieli wyszyć sobie = in- 

atruktorzy złotą, harcerze starsi — srebrną nitką na prawej klapie kie- 

szeni munduru harcerskiego ten symbol /wymiary .znaku 155mm wysokości if2 

mm szerokości/, Gdy zobaczycie zatem harcerkę czy harcerza z tym symbo — 

lem to możecie być pewni,że są to druhowie, którym na czymś zależy,którzy 

dokończenie na str,fT 

TWI SEJMIK HARCERZY STARSZYCH Dąbrowa Stara 5 — 7.10.1984 
CHORAGWI STOŁECZNEJ ZHP 

Druhno Drużynowa ! 
Druhu Drużynowy ! 

W dniach 5 — T października 1984 r.. w Dąbrowie Starej spotkali się de-— 

legaci drużyn starszych Chorązwi Stołecznej. Uczestniczyli w nist przed — 

stawiciele drużyn z następujących Hufców: Piaseczno; Pruszków, Ursus, No 

wy Dwór, Legionowo, Grodzisk, Radzymin, Milanówek, Hokotów, Ochota, Żoli- 

borz Sule ke 

Talk oaówiz realizację dotychczas wypracowywanych materiałów,a takie za— 

aż stanowisko wobec dyskusji przedzjazdowa j oraz IV OZEPS, 

ejmik podtrzymał swoje stanowisko wypracowywane podczas ostatnich 2253 

/kwi. ń1T — V Sejmik. ździernik 1983 - IV Sejmik, marzec 

p EE NSE Delegaci podkreślili s 
— III Sejmik/ i opublikowane zbiorczo przed AL—84, 

2 saba YVY Sejmiku o konieczności dogtarczenia tego materiału wszystkim 

* 
Cade stro 15 = h 

przeto 

Harcerz Orli. Biuletyn informacyjno-metodycznpy harcerzy starszych Cho 

rągwi Stołecznej ZHP, DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO, Zredagował ERÓĆ - Reda— 

ktor: Jarosław Kurek pwd. ilustracje: Aleksander Sazonow. Numer  zam— 

knięto 14.10.1984. Oddano do druku 10.1984. Adres do korespondencji t 

Wydział Starszoharcerski K. Ch. Stołecznej ul. Konopnickiej 6 Warszawa, 
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