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|od redaktora 
"Harcefz Rzeczypospolitej" — pierwszy rozpoczął 

ogólnopolską dyskusję przedzjazdową opatrując cykl 
mołtem "Odliczanie Czasu". Odtąd każdy atrykuł o- 
patrzony symbolem zegara ozacza kolejny głos w trosce 
*O Nową Filozofię Harcerstwa". To określenie tzn.*Fi- 
lozofii Harcerstwa” po raz pierwszy użyte w dyskusj 
redakcyjnej z udziałem z/cy Naczelnika ZHP druha 
Juliana Nuckowskiego przyjęło się w szerokich har- 
cerskich kręgach. Również apel Druha Czarnucha o two- 
rzenie Harcerskich Wspólnot przyjęliśmy w redakcji 
jako symboliczną ideę w procesie integracji szczegól - 
nie korpusu Instruktorskiego. Otworzyliśmy szeroko 
nasze łamy na wszelkie poglądy | propozycje, spory f 
różne widzenia harcerstwa starając się od lat propago- 
wać w naszym ruchu podstawowe zasady pluralizmu. Plu- 
ralizm w. poglądach, postawach, w sposobie widzenia 
tysięcy harcerskich pasjonatów, którzy społecznie, z 
pełnym zaangażowaniem oddali część swojego życia 
służbie dziecku. Wobec takiej dekiaracji ideowej 

(powstałego w maju 1982rl) część środowisk 
harcerskich nie mogła uchwycić orientacji. W kręgach 
określonych mianem "harcer$kiej prawicy" byliśmy sym- 
bolem "lewicy" - a z kolei w jej kręgach zgoła odwrot- 
nie. Jedni nas popierali - a inni blokowali. Ale nigdy 
nie zamieściliśmy informacji iż "z nie wszystkimi 
poglądami redakcja się utożsami Uznaliśmy bowiem 
zasadę - by tworzący pismo czytelnicy sami dochodzili 
do swojej prawdy. Nie ukrywamy natomiast tego, że 
linię pisma sterowaliśmy poprzez właściwy dobór tekstów 
równoważący nieraz kontrowersyjne stanowiska. Tylko. 
caz, w ostrej formie daliśmy odpór (tekst "Nie 
wszystkim qam po drodze") próbie rozbijackiej metody 
*naprawy harcerstwa”. Niestety dając możliwość każdej 
wypowiedzi z przykrością musimy stwierdzić, że w dal" 
szym ciągu mamy jednak sporą grupę "Harcerskich kor- 
ników". Otóż wczoraj otrzymaliśmy od 11-sto letniego 
harcerza powielone "Prawo Harcerskie" będące kompilacją 
różnych redakcji z całej historii naszego ruchu, i 
wszystko byłoby w porządku (powroty do historii har- 
cerstwa stale pasjonują) gdyby nie dwie rzeczy: po 
plerwsze nasz maluch został zobowjązany do nauki 

tekstu na pamięć i po drugie - ten zakłamany histo- 

rycznie tekst (i gdzie harcerska rzetelność) nosi 

tytuł - "Obowiązujący tekst Prawa Harcerskiego"! 

1 ty druhu drużynowy prowadzący taką "pracę wycho- 

wawczą” mienisz się propagatorem idel harcerskiej, 

idel głęboko humanistycznej | patriotycznej. Nie, Ty 

Druhu jesteś "kornikiem harcerskim". Pomyśl nad tym 

czy możesz zostać Harcerzem Rzeczypospolitej. 

My na Ciebie, w każdym razie czekamy, Jak wrócisz 

po rozum do głowy. 
CZUWAJ!   
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Orodzy Czytelnicy! 
"Harcerz Rzóczypospolitej" jest pismem całkowicie s 

samofinansującym, utrzymywanym z opłat prenumeratorów. 
Już od dwóch lat utrzymujemy cenę 1 egzemplarza bez 
podwyżki. B0 złotych już niestety nie wystarcza. Po 

ubiegłorocznych podwyżkach usług poligraficznych | 
obecnej zmianie cen musimy niestety podnieść cenę 
"HR-a". Będzie on w 1988 roku kosztował 150 złotych. 
Żóby jednak choć w części zrekompensować Wam ten wzrost 

utrzymujemy stacą cenę (80xł) dla wszystkich prenumera- 

torów, którzy nasz miesięcznik już zaprenumerowali, 
lub zaprenumerują do końca marcal Dlatego też propo- 

nujemy Wam znalezienie jeszcze Jednego prenumeratora 

przed 1 kwietnia! Więcej prenumeratorów, to niższe 
koszty wydawania Waszego miesięcznika 

Redakc ja 
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NASZ RUCH 

ówi się i pisze często o metodzie harcerskiej, 

M o harcerskim systemie metodycznym i wychowaw- 

czym, a nawet o działaniu "zgodnym" lub "nie- 

zgodnym z systemem". Różne się też wymienia elementy 
systemu lub opisuje cechy metody. Na ogół wszyscy są 

jednak zgodni co do tego, że "metoda" czy "system" - 

odnoszą się tylko do drużyny i zastępu; co najwyżej do 
szczepu. Mówi się jeszcze o metodzie harcerskiej na 

obozie, ale już - nie w NAL-u. No i jeszcze - rzadko - 

w kształceniu. Natomiast, jak dotąd, nie spotkałem się 

jeszcze z przypadkiem, by ktokolwiek mówił lub pisał o 

metodzie harcerskiej w odniesieniu do hufca czy cho- 

ragwi. 
Można by naiwnie zapytać: a czemu nie? Jeśli meto- 

da jest to sposób, stosowany konsekwentnie i świadomie 
dla osiągania określonych celów, to przecież te same 

generalne cele stoją przed każdym ogniwem organiza- 
cyjnym ZHP, a nawet przed całym Związkiem, jako takim, 

W statucie ZHP, w $ 7 zapisamo, że ZHP, aby osiągnąć 
śwe cele "prowadzi wśród dzieci i młodzieży pracę wy- 

chowawczą metodami harcerskimi, twórczo je rozwijając" 
a także, w chrakterystyce Związku jest w $ 3 mowa o 
tym, że jest on organizacją i samorządną 

- derokratycznie decyduje 0 swych celach, programie, 

metodzie, strukturze i władzach." Nigdzie nie powie- 
dziano, że metoda odnosi się tylko co drużyny '| zastę- 
pul h 

A co to jest hufiec? W obowiązującym dokumencie 

pod przydługawą nazwą: "Zasady organizacji pracy | za- 
dania hufca” znajdujemy taką definicję: "jest jednos- 
tką organizacyjną ZKP, tworzoną przez drużyny, szczepy 

| kręgi w celu zapewnienia im możliwości skutecznego 

prowadzenia działalności programowej, udzielania pomo- 

cy materialnej, stwarzania warunków funkcjonowania 

drużyn, szczepów i kręgów, a także reprezentowania or- 

ganizacji wobec władz państwowych.* Nie wnikamy zbyt 
głęboko, czy to rzeczywiście drużyny, szczepy i kręgi 

tworzą - są twórcami hufca, czy też raczej wchodzą po 
prostu w jego skład i są podporządkowane władzom hufca 

W każdym razie definicja ukazuje cele hufca, które 

wynikają z celów Związku. Jeszcze wyraźniej są cne 
ukazane poprzez wymienione w "Zasadach" funkcje władzy 

wykonawczej - komendy hufca, która ma spełniać wobec 
podległ jej jednostek czyli wymienionych już drużyn, 
szczepów i kręgów następujące funkcje: inspirującą, 
kształcącą, . koordynującą, rzecznictwa, gospodarczą, 
kontrolną. "Zasady* omawiają też szczegółowo, jakie są 

zadania referatów programowych komend hufca, jak się 
planuje pracę, jakle dokumenty należy prowadzić. Nie 
ma tam natomiast, oczywiście, ani słowa na temat j 
kichś metod, czy metody, którymi należy się posługiwać 

Ogólnie w władzach hufca i ich obowiązkach, o radzie i 
komendzie hufca, o komisji rewizyjnej i instruktor- 
skiej mówi statut ZHP. Do tego dochodzą przepisy o 
funkcjonowaniu organów samorządowych harcerstwa star- 
szego. Pięknie. Mamy cele, mamy struktury, czy jednak 
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  NASZ RUCH * 
to wszystko ma jakikolwiek związek z metodą harcerską? 

Czy można by powiedzieć, że komendy, rady, komisje - 
pracują łub pracować powinny zgodnie z metodą harcer- 

ską? Jeśli tak, na czym ona polega? 

Do szczebla drużyny mamy do czynienia z wychowa” 

niem. Od szczebla hufca - jest to już głównie funkcjo- 

nowan władz, zarządzan kierowanie. Metoda harcer- 

ska, jak na razie, występuje tylko tam, gdzie odbywa 
się bezpośrednie wychowanie, choć oczywiście I w dru- 

żynie też występuje kierowanie, ale zawsze jest to 

kierowanie bezpośrednie, w drodze kontaktów osobistych. 

Od szczebla hufca poczyna się to komplikować. Wpraw- 

dzie osobiście zgłasza się do komeńdy 'harcerz po od- 

biór materiałów, osobiście czeka w sekretariacie, nim 

ktoś się nim zajmie, co ma zapewne jakiś wpływ na jego 
wychowanie, ale nie to dominuje. W działalności hufca 

dominują takie formy pracy, jak obradowani 

nie, reprezentowanie, zarządzanie, kontrolowanie, a 

urzędowa- 

czasem - świętowanie. Harcerzy i instruktorów dotyczą 
pośrednio, a pośrednikiem jest głównie zapisany papier, 
Zapyłajmy więc po raz kolejny: czy w odniesieniu do 
tych form pracy możemy mówić o metodzie harcerskiej? 
Cóż, obradowanie w hufcu wygląda na ogół tak samo, jak 
w ogóle każde inne obradowanie, z tą różnicą, że tema- 
tyka obrad odnosi się do ZHP, a obradujący występują w 

mundurach, a na koniec - bywa - śpiewają hym harcer- 
ski. (bywa, że i na harcerskich naradach ci i owi w 

przerwach palą, "tyle że nie ostentacyjnie, czasem kry- 

ją się, jak uczniacy, w ubikacjach). Czy istnieje har- 
cerska metoda obradowania? Chyba nie; co najwyżej spo- 
tyka się zwyczaj, że. obradujący zasiadają w kręgu, la- 
tem - nawet w terenie, przy ognisku, stosując niektóre 

formy ogniskowe. Można natomiast mówić o lebszym lub 
gorszym przygotowaniu do obrad, o dostarczeniu na 
czas należycie opracowanych materiałów, c jakości re- 
feratu wprowadzającego w temat, o sprawności prowadze- 
nia dyskusji, trybie formułowania wniosków i uchwał, 
Wyjątkowo tylko spotyka się takie np. przygotowanie 
obrad, iż uczestnicy podzieleni na zespoły przygoto- 
wują | prowadzą poszczególne części obrad, są oceniani 

za aktywność itp. Nieczęsto też spotyka się po prostu 
to, że 'wszyscy są naprawdę zainteresowani wspólnym 
rozwiązaniem jakiegoś interesującego Ich problemu. W 
każdym razie o jakiejś harcerskiej Mmelodzie obradowa- 
nia chyba mówić nie można? 'Podobnie - urzędowaniem: 
przyjmowaniem interesantów, telefonów» załatwianiem 

spraw, prowadzeniem dokumentacji, korespondencji itd. 

Oczywiście, wszystko to jest potrzebne, ale z tej ko- 
nieczności urzędowania nie wynika konieczność tego, by 
lokal komendy jąwił się przede wszystkim jako urząd. 
Są hufce, gdzie do lokalu komendy chce, się przyjść, bo 
coś tam się zawsze ciekawego dzieje, gdzie bardziej 
przypomina on klub czy harcówkę, niż urząd. Gdzie zja- 

wiający się instruktor czy harcerz jest nie interesan- 
tem, czy petentem, lecz czuje się u siebie. Jeśli har- 
cerstwo ukształtowało tych harcerzy to tam powinno się 
ich najwięcej spotykać? Ale bywają też hufce, gdzie co 

  

najwyżej interesanci sprężyście się meldują, korespon- 
dencja jest prowadzona na papierze firmowym ozdoblonym 
symbolami harcerskimi, a telefonujący zaczynają lub 
kończą rozmowę pozdrowieniem "Czuwaj". Przy tym wszys- 
tklm - nie ma chyba również harcerskiej metody urzędo- 
wania. Za to zdarza się manifestowany wstręt do papier 
ków, powodujący,że na korespondencję można nie odpo- 
wiedzieć, a sprawy zgłaszane ustnie - zapomnieć. Można 
nie przyjść na spotkanie, czy dyżur. Ale to raczej 
młodzieżowy, niż harcerski styl urzędowania... Myśl 
że podobnie jest z zarządzaniem, z reprezentowaniem, z 

kontrolowaniem; za to swój styl posiada harcerskie 
świętowanie, jako że jest pochodne w stosunku do tra- 
dycyjnej obrzędowości harcerskiej. 

V ogóle - czy harcerska metoda nie byłaby w odni 
sieniu do tych spraw i szczebli czymś sztucznym, dziw- 

nym, niepotrzebnym? 
Zajmijmy się teraz pozornie inną zupełnie sprawą. 

Wiadomo, że dla pojedynczego harcerza mamy w naszym 

arsenale coś bardzo ważnego, mianowicie wzór osobowy w 
postaci instruktora; najlepiej - własnego drużynowego. 
Do tego dąchodzi wzór bahatera drużyny (także -szczepu 

hufca, chorągwi). Dla zastępowego i zastępu bardzo 
ważną pomocą jest funkcjonowanie zastępu zastępowych 

w drużynie; można w części odwzorować jego zbiórki, 
korzystać z gotowych wzorów. Natomiast, czy mamy 

jakieś wzory, dla drużynowego, zwłaszcza początkującego 

1 drużyny? Oczywiście mamy podręczniki odpowiednią mu- 

tację "Drużyny", a do tego - wzory poprzedników. Idąc 

od końca: nie każdy drużynowy może skorzystać z wzorów 
poprzednika, bo czasem wywodzi się z kiepskiej drużyny . 
a czasem - nie wywodzi z żadnej, bo w ogóle swój kon- 
takt z ZPP nawiązał, jako nauczyciel powołany do roli 
drużynowego. A do łego, czy wzory z przeszłości są 
najlepsze na dziś i dla jutra? | czy Jako pomoc dla 
drużynowego wystatczą książki i czasopisma? A może - 
właśnie w hufcu powinna się znaleźć możliwość dostar- 

czenia takiego wzoru? 
Mówiąc wprost, © co mi chodzi. Po pierwsze, jest 

niezbędnie potrzebne, by każdy drużynowy przeszedł 

przez dobry kurs instruktorski i to tego rodzaju, by w 
trakcie tego kursu w praktyce doświadczył, jak funk- 
cejonuje drużyna | - jak się kieruje drużyną. 
By doświadczył, jak wygląda zbiórka zastępu i drużyny, 
wycieczka | gra terenowa, jak się organizuje i sumuje 
zadanie zespołowe. Tym to ważniejsze, im bardziej wąt- 
pliwe, czy uczestnik kursu wywodzi się z dobrej druży- 
ny. | jest to - moim zdaniem - o wiele ważniejsze, niż 
wiele wykładów na ważne i mądre: tematy. Przy tym kurs 
powinien mieć miejsce albo przed objęciem funkcji dru- 
żynowego, albo na samym początku. Potem będzie to mu- 
sztarda po obiedzie, kiedy kandydat już sobie zacznie 
jakoś dawać radę, na ogół gorzej niż lepiej - z punktu 
widzenia metody harcerskiej; wtedy przestanie mu za- 
leżeć na tym, by się uczyć tej metody. Bo co do prowa- 
dzenia kursu, można mówić całkiem spokojnie - o meto- 
dzie harcerskiej. Rzecz tylko w tym, by w nawale róż- 

nych zadań | funkcji - władze hufca nie zaniedbały 
tego właśnie, by albo zorganizować | przeprowadzić 
taki kurs na własny użytek, albo zagwarantować, że 
każdy drużynowy się na nim znajdzie. Natomiast to, by 
kurs był dobry - należy do: najważniejszych zadań 
wszystkich władz ZHP. 
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Ro drugie - hufiec, i tylko on, ma szanse i możli- 

wości zapewnienia pomocy drużynowym w postąci osobis- 
tego kontaktu, bezpośrednio, "twarzą w twarz”. Nie 
ty|ko poprzez "kwity". Tak więc komenda hufca powinna 
zadbać o to, by drużynowy miał pod ręką i okiem 
właściwe wzorcę i przyklady "jak się to robi", ona 
może go nagrodzić | inspirować. Jak? Ano, przede 
wszystkim przez stworzenie takiej atmosfery, że dru- 
żynowy chce się z innymi dzielić zarówno kłopotami, 
jak sukcesami, w przekonaniu, że kogoś autentycznie to 
obchodzi, co on w swej drużynie robi i osiąga. A do 
tego, że mie, iż inni robią podobnie; jedni prowadzą 
po sąsiedzku drużyny | mają ciekawe wyniki, inni »rzy- 
gotowują wartościowe imprezy w skali hułca. Mie ma tu 
Jednej recepty i nie wystarczy najliczniejsza nawet 
komenda hufca z niezliczonym rojem referatów i sztabów 
Najlepszy sposób, to krąg instruktorski, lub kilka 
kręgów. Ale, by takim był, trzeba go na serio zawiązać 
ną serio prowadzić, ną serio przejmować się jego losami. 
Nie wystarczy od cząsu do czasu zorganizować spotkanie 
ani przestłudjować jakiś poradnik. Trzeba się metody 
harcerskiej w tzw. pracy z kadrą dopracować na miejscu. 
A polega ona po prostu na tym, że jedni Instruktorzy z 
innymi instruktorami nawiązują żywe, przyjacielskie 
kontakty, że dobrze im ze sobą, a im wszystkim zależy 
na harcerstwie, bo przez harcerstwo "zmieniają świat 
na lepszy". Tak więc albo potrzeby, zainteresowania, 
ambicje instruktorów zestrzelą się w działalności 
kręgu, który pomoże im w ich funkcjach i rolach spo- 
lecznych, albo stworzy się sytuację, że do każdego in- 
struktora na jego stanowisku pracy w ZKP dotrze żaws 
ktoś wtedy, kiedy będzie potrzebny. Najlepiej - jedno 

i drugie. A wtedy i stopnie instruktorskie przestaną 
być prywatną sprewą nielicznych, lub formalnością. 

Oddzielną sprawą są potrzeby i możliwości młodzie- 
ży starszej. Bo nie jest ta młodzież enklawą, zarzą- 
dzaną przez własne organa samorządowe we własnych tyl- 
ko interesach. Młodzież starsza stwarza harcerstwu 
szanse na autentyczne uczestnictwo w rozwiązywaniu 
ważnych problemów społecznych, | to na skali hufca nie 
kończąc. Umiejętności włączania młodzieży w sprawy 
społeczne też się musimy dopracowywać, nie poprze- 
stając na pisaniu wytycznych i materiałów programowych, 
organizując od czasu do czasu wielkie akcje i licząc 
na to, że to wszystko plus różne zbiórki | rady tej 
młodzieży wystarczą. 

Metoda harcerska na szczeblu hufca - to rzecz do- 
plero do wypracowania. Odnosić się powinna w szczegól- 
ności do kształcenia drużynowych, do tworzenia osobis- 
tych więzi I kontaktów Instruktorów, do włączania mło- 
dzieży starszej w szersze sprawy społeczne i odpowie- 
dzialność. Jest to chyba najważniejsza funkcja hufca - 
tworzenie wspólnoty Instruktorów I harcerzy dla reali- 
zacji celów Związku. Czy wypracowanie metody harcers- 
kiej jest w zakresie tej funkcji możliwe? Myślę, że 
tak, ale szalenie trudne. | wszyscy wiemy, dlaczego. 
Bo ktoś to musi nie tylko robić, ale co więcej - 
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dz powiec 

jak 

zy masz przyjaciela lub przyjaciółkę, któremu 
możesz zaufać, zwierzyć się z najgłębszych ta- 

c jemnic swojej duszy? Czy dobrze się znacie? 
Czy potraficie pomóc sobie w rozpoznaniu własnych cech 
osobowości, własnych wad | zalet? A może spróbujcie 
przyjrzeć się sobie przy pomocy ćwiczenia? Spróbujciel 

Wybierzcie sobie jakieś zdarzenie z dnia, kiedy to 
razem byliście ze sobą i które dotyczyło was w jedna- 
kowym stopniu (np. jakaś sytuacja ze szkoły, ze spot- 
kania w gronie kolegów itp.). Uzgodnijcie ze sobą ro- 
dzaj zdarzenia,ale nic więcej już o nim nie mówcie. 
Postarajcie się tą sytuację opisać, każdy z was z 
osobna tak, jak ja widział w około 10 zdaniach. 
Umówmy się, że Jeden z was będzie osobą "A" a drugi 
osobą "2". Kiedy zakończycie swój opis zdarzenia, od- 
wróćcie kartkę na drugą stronę | weźcie sobie nową 
kartkę. Teraz osoba "A" będzie pisać o tym, jak jej 
zdaniem osoba "Z" widziała i opisała powyższe zdarzenie. 
W tym samym czasie osoba "Z" będzie pisała o tym, jak 
jej zdaniem opisała to zdarzenie osoba "A". Oczywiście 
że opis nie powinien przekroczyć 10 zdań. Postarajcie 
się jednak dobrze zastanowić nad swoim partnerem, nad 
Jego sposobem postrzegania, myślenia, odczuwania. 
Napisane? 

Odwróćcie znowu swoją kartkę na drugą stronę i 
połóżcie ją pod tą pierwszą. Weźcie następną czystą 
kartkę. Teraz "A" zastanówi się i napisze o tym, jak 
w jego przekonaniu "Z" napisał, Jak "A" postrzega dane 
zdarzenie. Podczas, gdy "Z"... Już wam się myli? 
Ułatwimy wam zatem to zadanie . Otóż na trzeciej swo-   

*  2ŻNNOWNACJE 
je] kartce powinniście napisać o tym, co prawdopodob- 
nie jest napisane na drugiej kartce tej drugiej osoby, 

czyli mojego partnera. Odwróćcie tę kartkę do góry 
nogami | połóżcie ją pod drugą. Czy starczy wam jeszcze 

sił | umiejętności, by kontynuować grę dalej? Otóż 
teraz na nowej kartce "A* powinien napisać o tym, jak 

w jego przkonaniu "Z" opisał to, co sobie "A" pomyślał 
że "Z*” napisał, jak widział i opisał wspólne dla nich 

zdarzenie. Podobnie powinien postąpić "Z* i napisać o 

tym, jak w jego przekonaniu "A* opisał to, co sobie 

*Z* pomyślał, że "A" napisał, jak widział i opisał 

wspólne dla nich zdarzenie. Pomocny będzie tu rysunek: 

© 

  

Zdaniem francuskiego psychologa i tilozofa Gaston 

Bachelard" a nie możemy osiągnąć zbyt wielu tsxich 
pozlomów myślenia o czyimś myśleniu. Zazwyczaj przy 

trzecim zadani pojawia się kres naszych możliwości. 

Czy u was było podobnie? Dlaczego? Zanim o tym poroz- 
mawiacie, przeczytajcie na głos swoją pierwszą kartk 

Na czerwonopodkreślcie wyraźnie różnice w swoim widz 
niu owej sytuacj na niebiesko zaś zgodność sądów a 

na zielono to czego nie uwzględnił partner. 

Teraz przeczytajcie zapisaną przez sleble drugą 
kartkę. Osoba "A" porówna swoją drugą kartkę z plerwszą 
kartką osoby "A". W czasie porówrań posłużcie się ty- 
mi samymi kolorami do uwydatnienia różnic, podobieństw 

i braków. Jeśli zapisałiście jeszcze trzecią stronę, 

to każdy z was powinien ją porównać z drugą kartką 
swojego partnera i podobnymi do w/w kolorami zaznaczyć 

| oceniać. Jak wynadło zadanie? Czego ubyło a czego 

przybywało wraz z zapisywaniem kolejnych kartek? 

(patrz kolor czerwony i zielony). Czy było w tym o- 

pisie coś, czego nie odgadliście, to znaczy, jak to 
widział ten drugi? Czy może spostrzegaliście to od- 
miennie, ale tę różnorodność potrafiliście odgadnąć? 
Najważniejsze - to, kto z was kogo lepiej postrzega? 

Czy możecie po tej grze powiedzieć, że "znacie się, 
jak łyse konie!*? 

jeżeli chcecie poćwiczyć umiejętność poznawania 

siebie, to sięgnijcie po ćwiczenia opisane przez G. 

Michalskiego w książeczce "Zwyciężaj sam siebie” pod 

red. 8. Śliwerskiego (Harcerska Oficyna Wydawnicza 
Kraków 1587). 

      

zadko na łamach naszego miesięcznika ukazują 
się komentarze stricte polityczne. Jednak 

R podpisanie przez USA | ZSRR układu o redukcji 
broni rakietowej średniego zasięgu, z jednoczesnym 
zniszczeniem tej broni i to pod kontrolą przeciwnika, 
jest faktem bBezprecedensowym. Bezpośrednio po pod- 
pisaniu układu przez radio, telewizję i prasę przewa- 
liła się ogroma nawała różnego typu komentarzy i 
| spekulacji. Mnie osobiście uderzyło tym razem coś 

całkiem innego. Mianowicie aura otaczająca rozmowy na 
szczycie była całkiem ludzka, bez bizantyjskiego co- 
remoniału. Okazało się, że dwaj ludzie, aczkolwiek 
mający w rękach moc zdolną obrócić glob ziemski w 
popiół, są również, normalnymi, zwykłymi śmiertelnikami 
Więcej, okazuje się (co musi pokrzepić niejednego pana 
domu), że ich małżonki jak na kobiety przystało gada- 

łliwe, kazały na siebie ponad godzinę czekać mężom. 

Powód prosty, panie tak się zatopiły w rozmowie, że 
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zapomiały o czasie. W innej niedyskrecji polnfor- 
mowano, 'że na propozycję prezydenta Regana, przywódcy 

dwóch antagonistycznych supermocarstw i jednocześn 
dwóch antagonistycznych systemów politycznych, prze- 
szll na ty. "Mów mi Ron".*Mów mi Michaił". Taki sym- 
boliczny w swej wymowie gest. Dwa systemy przechodzą 
od zimno-wojennej konfrontacji (a czasami nawet już 
prawie gorącej konfrontacji) do ostrożnego odprężenia, 
do próby widzenia w swolch państwach i osobach nie 
tylko "czerwonego niedźwiedzia" | "reakcyjnego karl 
ale również człowieka i narodu, tyle że odmiennie zoe- 

ganizowanego. Wzajemne przełamywanie swolch uprzedzeń, 
torowanie drogi do porozumienia i współpracy, to 
chyba jedyna sensowna droga dla ludzkości. Mieści się 
tutaj równocześnie sfera tolerancji dla poglądów 
przeciwnika, dla jego widzenia świata, dla jego ideo- 
legii. Jeśli obydwa systemy będą coraz bardziej na 
"ty" zyska na tym cały świat. Enargię i zasoby fi- 
nansowe można zużyć na wiele sensowniejszych sposobów 

  

  
  
  

niż wojna czy zbrojenie. Systemy laserowe czy kompu- 
tery kolejnej generacji, a przede wszystkim potencjał 
naukowy Ziemi | energię, ekspansywność gatunku Homo 
Sapiens, zużyć można na eksplorację kosmosu. Cel 
wielki I nieskończony. Dzięki spotkaniu w V/aszyngtonie 
stało się tło całkiem realne. Jeszcze jest wlele' prze- 
szkód, spraw spornych jeszcze są ludzie przeciwni 
porozumieniu, zacietrzewieni i po jednej I po drugiej 
stronie. Zupełnie jak u nas według prymitywnego sche- 
matu - co amerykańskie to dobre, co "ruskie", to zł 
Żywię głębokie przeświadczenie, że takie zaściankow 
gminne myślenie nie potrat! cofnąć historii, tym bae- 
Sziej że Polska niestety (a może na szczęście) nię 

jest pępkiem świata. Na szczęście tak myślący ludzie u 
nas też nie są w większości, tylko raczej w modzię. 
Póki co cieszmy się, że padły te słowa "mów mi Ron". 
Ma progu nie najlepiej zapowiadającego się Nowego Roku 
powiało optymizmem, mimo, że jestem uboższy o Ileś 
tam megaton, które dotychczas mie chroniły. w 
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łaczy nas jeden wspólny system wartości 
wyrażajacy się w wielości etosów 

Zbigniew 
Czamuch 

taczająca człowieka rzeczywis 

i społeczna kusi nas niezliczpłą 

pozycji. Oddziaływują na nas t 

Co powoduje, że na jedne z nich af 
ni 

są nam obojętne? Dlaczego jedne 
w naszej świadomości, zaś inne, 
tajemicze sito kwalifikuje 
na wzór owego matematycznego pamięci”? 
Dlaczego nastolatek z ostatnich klas SBKUJY podstawowej 
tak łatwo zapamiętuje dziesiątki nazwis Rarć 
mistrzów sportu a z takim trudem przyśwa! = 
wiska podręcznikonych herosów? Wiele możgjł 
wiedzi na to pytanie. Wyznawcy różnych 

chologicznych mogą dać różne odpęwiedzi wyjaśniające 

to zjawisko. Nam zainteresowanym wychowaniem ku światu 

idei, najbardziej przydatna jest koncepcja głoszona 

przez psychologów wartości. Na jej gruncie tak oto 

można wyjaśnić postawiony problem: dzieje się tak, 

ponieważ wartością dla nastolatka jest to, co podnosi 

jego rangę w oczach uznawanych przez niego osób zna- 

czących, którymi są przede wszystkim jego rówieśnicy. 

Jego koledzy w potocznych rozmowach nie dyskutują o 

twórczości Kochanowskiego ani czynach Jarosława Dąb- 

rowskiego, ale właśnie o sporcie i muzyce młodzieżowej. 
Tylko dla nielicznych znajomość historii | literatury 

będzie nabierała rangi wartości. Dla wychowawcy nie- 

zwykle Istotnym jest, aby czuł' ciągły niepokój .o to 

czy aby jego system wartości nie rozmija się z sy- 

słemem wartości uznawanych przez wychowanków, by jego 

grochu rzuconego o ścianę. 5 przysłowiowego 
fg o wartości mam na myśli nasz stosunek do 
społeczeństwa, jednostek, rzeczy i idel wy- 

się w wyborach emocjonalnych, wynikających ze 

potrzeb psycho-fizycznych. Wartością jest 
ołuje błysk w oczach, co potęguje chęć do 
co wyąwala inicjatywę. Tak pojęte wartości 

znaleźć w opozycji do systemu wartości uza- 
Przez społeczeństwo czy jego wyspecjalizowane 
Instruktor harcerski zaczyna swą działalność 

awczą od rozpoznania struktury ' potrzeb swych 
zy i odpowiadającego jej systemu wartości, aby po 

odnYesieniu go do struktury systemu wartości uznawane- 
go w harcerstwie jako organizacji, podjąć próbę od- 
działywania w kierunku umacniania tych jego elementów 
które są pożądane, osłabiania niepożądanych | wyksz- 
tałcania nowych. 

Wartości są jednym z najistotniejszych regulatorów 
zachowania się człowieka. Ich znaczenie obrazowo pod- 
kreśla teza o ukrytej osobowości, która stol na straży 
naszego dobrego samopoczucia, chroniąc nas przed 
stresami przez odrzucanie w niepamięć faktów prze- 
szkadzających w, utrzymaniu równowagi psychicznej. 
Wartości tworzą szkielet naszej. osobowości, trzymają 

nas w formie, poprzez wgląd w siebie i krytyczną 
analizę swych czynów możemy je poznawać. W swoj części 
uświadomionej są wartości ważnym regulatorem naszych 
poglądów i postaw, 

System wartości uznawany | wyartykułowany w doku- 
mentach Instytucji | organizacji wychowawczych nazywany 
Ideałem wychowawczym. Tak pojęty ldeał wychowawczy 
jest ze swej natury konstruktem teoretycznym, wyrazem 

przewidywań co do stanu możliwych przeobrażeń życia 
społecznego. W jego sformułowaniach wyraża się tęsknota 
za fdwiatatem lepszym, doskonalszym. Wszystkie znane 
nam ideały wychowawcze opracowywane są z pozycji nie 
tego co realne ale tego co pożądane. Ich autorzy obar- 

czeni są grzechem pierworodnym myślenia życzeniowego. 
Wychowawca zdawać sobie winiem sprawę z tego, że ideał 
wychowawczy nie jest tym, czym w procesie wytwarzania 

jest rejestr parametrów jakimi charakteryzować się 
powinien wytworzony towar. Gdyby tak było mielibyśmy 
do czynienia z przypadkiem wychowania totalitarnego w 
którym wszyscy członkowie danej grupy społecznej ura- 
biani są na obraz jednego wzorca osobowego. Cechy 
osobowołci wychowanka są zawsze wypadkową wielu od- 
działywań. Upraszczając, możemy stwierdzić, że jest 
osobowość wynikiem zderzenia się oczekiwań społecznych 
(wyrażanych między innymi w postaci tekstu ideałusynzn 
chowawczego), a tym co stanowi 

genetyczno-kul turowe. 
Ideał wychowawczy w harcerstwie 

Statucie ZKP oraz w jego uszczegółowienji 
do dzieci | młodzieży pod postacią Prawa 
Marcerza. Różne wersje tekstów obu mor. 
wynikają z praw rządzących rozwojem osób 4 postiE 

40" "RY wiek: W odniesieniu do *statutowego 

odmiennymi strukturami, wariantami zestądu norm ety- 
cznych przystosowanymi do psychiki młodgq towieka. 

Nie są to jedyne warianty różnych wers Mm 

dla całej organizacji systemu wartości są to 

jedynie formalnie uznane jego wersje (pom! prob- 

lem kolejnych wcieleń tekstu prawa ze wzgią 
tekst społeczno-polityczny traktując to jaki 
nie odrębne). W dążeniu do pełnej jasności ŻŻ 

toku wywodu odwołam się do przykładu z histor kf.gkości 

katolickiego. Otóż w historycznym jego trwaniu i roz- 
woju okazało się, że nie wszystkim wystarcza dekalog 

z jego strukturą norm. Pojawiły się ośrodki preferujące 
różną od oficjalnej strukturę norm. Służbę Bogu można 
było realizować przez medyczną pomoc chorym, przez 

niesienie innym ulgi dobrym słowem, przez pracę. Po- 

jawienie się zakonów z ich regułami było oficjalnym 
uznaniem ze strony władz kościelnych tendencji do 
wzbogacenia tego co jednolite tym co różnorodne. 
Gdyby tego nie .uczyniono, trwanie kościoła w czasie 
byłoby problematyczne. Analogicznie (przy wszystkich 

zastrzeżeniach dopuszczalności takiej analogii) rzecz 
wydaje się wyglądać w przypadku trwania przez dzie- 
sięcioleci ruchu harcerskiego. 

W historii harcerstwa można wyodrębnić kilka wersji 

struktur wspólnego systomu wartości, z których jedne 

nader silnie utrwałiły Vię w praktyce organizacji, 

inne są in statu nascendi. Wersje te charakteryzują 

się (nna hlerarchią poszczególnych wartości. Wartość 
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naczelna jaką jest służba ojczyźnie realizowana byc 
może w różny sposób, stąd tuż za tą wartością pojawiać 
się będą inne w zależności od charakteru drużyny, 
środowiska, w którym harcerstwo działa, jednostek 
skupionych w określonym zespole. Ponieważ podziału 
dokonujemy na gruncie etycznym, upoważnione wycaje się 
użycie terminu etos dla rozróżnienia tych grup. Można 
zatem mówić o następujących etosach które wykształciły 
bądź wykształcają się w harcerstw żołnierskim, 
wędrowniczym, społecznikowskim, rewolucyjnym, artysty- 
cznym i badawczym. 

W etosie żołnierskim cenione będą takie cnoty jak 
zdyscyplinowanie, podporządkowanie się jednostki 
grupie, wyciszanie tego „co odrębne na rzecz tego co 
wspólne, troska o s»rawność fizyczną i tak zwany w 
gwarze nastolatkćw "szpan* z akcentem na jakość umun- 
durowania. Z tego układu systemu wartości wynikać 
będzie oreferowanie ałomentów metody takich jak: gry 
terenowe osnute na matywach Ćwiczeń wojskowych i wo- 

jennych opowieści, musztra, przemarsze i defilady, 
praca z wojskiem i weteranami walk. W kultywowa- 

organizacji preferować się tu będzie 
pamięć czynu zbrojnego harcerzy. 

wędrowniczym wyrosłym historycznie z 
po- 

poznawanie kraju I świata. W tej gru- 
Y//się nurty bardziej wyspecjalizowane pod 

Użyn żeglarskich, lotniczych, turystyki 
lifikowanej i inńe. Preferowane uiementy 
oka. tereroznawstec w iogym niż walka! 

e, udział w rajdach. Lansonane cechy 
osobowości; 
głód wi 
Podkceś Fig 

ytrwałość, zaradność, poczucie humoru, 

istorycznej, przyrodniczej i geouraficznej 

nałeży dużą różnorodność postaw wynika- 

specjalności. 

społecznikowskim na czoło wysuwane są 

jak wrażliwość na krzywdę społeczną, na 
"wynaturzenia życia społecznego, troska o dobro ogóln 

Można tu wyodrębnić nurt służby ludziom w tym służby 
dziecku, nurt opiekuńczości wobec przyrody zagrożonej 
przez cywilizację oraz oplekuńczości wobec dóbr kul- 
tury. Kszłałtowanie osobowości wychowanka odbywa się 
tu poprzez odwoływanie się do wzorców opiekuna zabytków, 
samatytanina, przyrodnika. 

Ze zmiennym szczęściem toruje sobie drogę etos 
rewolucyjny, w społeczno-politycznym tego słowa zna- 
czeniu. Przejawia się to w skrajnościach od głoszeni 
apolityczności całej organizacji aż po uznawanie jej 
za ldeowo-polityczną. Od czasów Czerwonego Harcerstwa 
poprzez okres przewartościowań lat 1949-1956 aż do 
wydarzeń 1981-2 roku widać, że problem jest żywy. 
Błąd w jego rozwiązywaniu wydaje się wynikać z postawy 
"wszystko albo nic”, a rzecz nie w systemie wartości 
uznawanym w całej organizacji lecz w przyjęciu zasady, 
że jest miejsce w organizac 
tywujące ten etos. 

także na jednostki kul- 

Coraz szersze kręgi zatacza ruch drużyn poszuku ją- 
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cych płaszczyzny służby ojczyźnie i ludziom w rejonach 
wychowania przez piękno i prawdę. Mam na myśli drużyny 

artystyczne | ruch naukowy. Tutaj relacje między 
Jednostką a grupą są nader delikatne. W tym etosie 

cenione jest nie upodobnianie się i respektowanie roż- 

kazu, lecz podkreśla: indywidualności. Różnie to 
wygląda w drużynie kultywującej tańce | śpiew chóralny 
1 w drużynie, która kształtuje osobowość przez twór- 
czość plastyczną czy naukową. Inne ceni 
do innych nawiązuje tradycji. Jeśli zwiad terenowy to 

postawy i 

na inne wartości ukierunkowany, jeśli wycieczka to w 

inne ejony niż w przypadku drużyn które inklinują 

ku etosowi żołnierskiemu. h 
Przedstawiony wyżej wywód uzasadniający istnienie 

w harcerstwie jednego (w danym okresie historycznym) 
systemu wartości i wielu jego wcieleń w postaci róż- 

nych etosów, ma walory nie tylko poznawcze ale wynika- 

la z niego ważkie konsekwencje praktyczne. Drużynowi 

ambitni, poszukujący nowych form pracy z drużyną nie- 

jednokrotnie za swą postawę innowacyjną 

negatywnie. Zarzuca im się że to co czynią, 

"sprawdzoną metodą działania”, że to co r 

(jest harcerstwem”. Przyjęcie zaprezentowane: 

ujmowania systemu wartości i wynikającego z 
metod, pozwala organizacji odblokować me: 

nowacyjności i tym samym zapobiec naturalnó 

do spetryfikowa! się metocy i związanych 
wiązań organizacyjnych. « 

Dla odrzucenia zarzutu, że takie pod 

pociągnąć za sobą utratę tożsamości oragai 

całości. Tym razem w kontekście dorobku 

turze, na gruncie której pojawiło się ost 
pojęcie aschetypu. Pod tym terminem rozumi 
wątki tematyczne od pokoleń obecne w danej 
które daje się 
się o archetypie mędrca, skłóconych braci, 

permana i innych. (Ideał harcerstwa zdaje 

kolejnym wcielenien odwiecznego archetypu rycerza z” 
jego postawą gotowości służbie ojczyźnie, spieszenie 

innym z pomocą, z jego wędrowaniem po życiu w celu 

zdobycia własnej godności w kontekś. uszanowania 
godności innych ludzi. Ten rycerski wzorzec ma dla or-* 

ganizacji rangę najwyższą. Przypieczętowąne to jest 

poza otoczką obyczajowości nazewnictwem także wzorem 

osobowym Zawiszy Czarnego. Wszystkie szczegółowe 
wcielenia określane etosami, są różnymi wcieleniami 
tego rycerskiego archetypu. Fakt, że ideał wychowawczy 
móżna sprowadzić do postaci w zrozumieniu jakim nadaje 
temu terminowi psychologia wartości, a więc oewnej 
całościowej struktury a nie sumy przypadkowo połączo- 
nych życzeń odnoszących się do cech osobowości prze- 

mawia na rzecz tezy, iż analizowany system wartości 
nie jest wyłączńie czystą konstrukcją teoretyczną jak 
to ma miejsce w przypadku ideału ucznia lecz ma swe 

oparcie w historycznie ukształtowanej postaci arche- 
typu rycerza.   

edakcja "HR* zapraszając do dyskusji ó przy- 
szłości Harcerstwa (proszę z dużej litery!) 

R tak oto pisze:"będąc najbardziej wrośniętym w 
kulturę | tradycję narodową ruchem młodzieży i wycho- 
wawców, musi harcerstwo nieustannie przetormułowywać 
swe pryncypia Ideowe, by sprostać wyzwaniu przyszłości 
I nie dać się zdeterminować teraźniejszości”. Idzie o 
"nową filozofię harcerstwa”. 

Kazimierz 
Kożniewski 

Do tego redakcja dołączyła kartkę ze stoma pyta- 
niami bardziej szczegółowymi, z których paru nie zro- 
zumiałem. No. "czy harcerstwo może być naturalnym tre- 

ningiem interpersonainym* - każde słowo rozumiem - ca- 
łości nie rszumiem, jak napisała mi czeska tłumaczka, 
znalazłwszy w mojej powieści zwrot: "Złapał Kozak Ta- 
tarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma" - ja też całości 
nie rozumiemł Trening interpersonalny - to znaczy dać 
w mordę | uciekać w krzaki? 
Żarty na stronę. 

Mam lat już bezmała siedemdziesiąt, sześćdziesiąt 
bezmała lat mnie łączy z ZMP. Zastanawiam się: gdybym 
takich lat siedemdziesiąt miał w roku 1938 | redakcja 
np lwowskiego "Skauta" zadała ml pytanie dotyczące 
nowej tolozofii Harcerstwa - czy bym potrafił na nie 
odpowiedzieć, w taki sposób, który by rzeczywiście 
przydał się harcerzom w ówczesnych latach najbliższych 
Czy bym potrafił przewidzieć co będzie im potrzebne w 

  

  

««. Szarych Szeregachł Czy wiedząc jak chłopcy pasjo- 

nują się krótkofalarstwem byłbym w stanie przewidzieć, 
że w dwadzieścia lat później krótkofalarstwo będzie 
interesować tylko garsteczkę, a w piędziesiąłt lat 
później ludzie młodzi opanowani będą pasją komputerową 
Lecz przecież na początku1988r.kloskarze sygnalizują, 
że pisma komputerowe rok temu rozrywane dzisiaj już 
leżą na ladach przez cały miesiąc. W znajomej rodzinie 
syn, wyrostek dwa lata temu dostał od ojca wracającego 
z zagranicznego wyjazdu służbowego bardzo piękny kom- 
puter osobisty (zdaje się, że to się tak nazywa?); 
komputer był sprawcą i przedmiotem szaleństwa, które 
trwało rok - od reku zawinięty w papier spoczywa na 
antresoli. 

Nie, niel Nie radzę przeformułowywać "pryncypiów 
Ideowych” Harcerstwa w zależności od dzisiejszych 
pasji ekstrapołowanych w przyszłość. 

Nie, nie, wogóle nie sądzę żeby akurat "pryncypia 
* Harcerstwa miaty być odmienne. Wydaje mi się 

nawet, że jedna z wielkich szkód, jakią wyrządzi.itja 
młodzieży harcerskiej polegała na tym właśn 
za często zmienisliłmy ten dekalog harcdl 
opracowany został w pierwszych latach nasz 
Był on dostatecznie ogólnikowy, aby zmie! 
komentarze i interpretacje, pozostawić 4 
zmiany - od 1912 roku po 1988, 
"służbą Bogu", która od stuleci 
nie mówiącym ogólnikiem - i 

"Służba Bogu" dla Europejczyka jest 
rowy frazes. 
Jestem zdania, że ideowe pryncypia harce| są dos- 
tatecznie ogólne, a więc dostatecznie bne 1 
przydatne każdemu w każdej politycznej or. 
cyjnej sytuacji, aby nie trzeba było ic 

dorazowej sytuacji społecznej, państwowej, 79 

<yjnej. | w gruncie rzeczy, jeżeli te "pryncypia" 
a są nimi po prostu wartości chararteru! - to znako- 

micie one same przystosowywują się do każdorazowej, 

zmieniającej się sytuacji naszego życia społecznego i 
narodowego. Harcerze wychowani w międzywojennym ZHP 
znakomicie potrafili znaleść się w niezwykle trudnej 

sytuacji, jaką była hitlerowska okupacja | polskie 

wojsko podziemne. A w parę lat później już w PRL jakże 

wielu instytucjach, zakładach przemysłowych, organi- 

zacjach, dawnych harcerzy, wychowanych w ZHP lat 

dwudziestych | trzydziestych, uważano za najlepszych, 

za doskonałych, wartościowych pracowników. 
Nie sądzę, żeby istniała jakakolwiek potrzeba 

przeformowania "pryncypiów ideowych". Natomiast Ist- 
nieja potrzeba wychowywania w Harcerstwie - nadal jak 
dawniej | jak zawsze - ludzi przyzwoitych, sumiennych, 

otwartych na nowe Idee, ludzi ceniących Państwo 
Polskie | ceniących swoją polską Ojczyznę. Jeżeli 

takich ludzi potrafimy w Harcerstwie wychować - to tak 

wychowani ludzie potrafią znakomicie znaleść się w 
nadchodzącym wieku XXl-ym, w ciągle zmieniających się 

> POGLĄDY 

warunkach cywilizacyjnych. 
Pytania, które dla mie są pytaniami najważniej- 

szymi zostały sformułowane przez redakcję "hHR-a". 
Pytań takich jest nawet parę: "Dlaczego Harcerstwo tu 

1 teraz jest konserwatywne, nietolerancyjne, byle- 
jakie?", konstrukcja słuszna, pytanie trafne. | zaraz 
pytanie następne: *Jakie mogą być kryteria elitarności 
ruchu harcerskiego? Czy Harcerstwo może być elitarne?" 
Sąsiedztwo tych pytań wskazuje, iż redaktorzy "HR" 
już dobrze wiedzą, dlaczego "Harcerstwo tu i teraz" 
jest nijakie? 

Jest nijakie, konserwatywne, niesprawne wycho- 
wawczo, niezadawalające, gdyż jest.... masowe! 

Rzecz bowiem w tym, że poza szkołami | wojskiem 
(ale obie te instytucje osiągają tylko bardzo szcze- 
gólne sukcesy wychowawcze) społeczeństwa współczesne, 

w tym również i społeczeństwa socjalistyczne, nie 
zdołały stworzyć żadnego skutecznego systemu metod 
wychowawczych, za pomocą którego potrati libyśmyosią- 

zultaty pedagogiczne w masowych ze- 
masowych organizacjach młodzieży. Spi 

ydatne dla społeczeństwa, takie jak pra- 
ość, rzetelność, uczciwość itp. - przy- 

Jej sytuacji społecznej, państwowej, 
- możemy osiągać tylko pracując pedago- 

stosunkowo niewielkimi grupami młodzieży. 
systemu zastępowego. Harcerstwo powinno 

dążyć d ształcenia w swojej gromadzie młodzieży 
ssżeosścba rtościowych cech charakteru, szczególnych 
postaw (wysłka wartość etyki świeckiej - o wiele wyż- 

religijna), szczególnego stosunku do 
lństwa, do narodu. Wszystko to jest dzisiaj 

ęcla jedynie poprzez wychowywanie w zespo- 
tarnych, w zespołach, którym stawia się i 

fame sobie stawiają wyjątkowo wysokie żądania” 
moralne, odróżniające je od całej, masowej reszty 
młodzieży. 

Harcerstwo chcące przygotowywać młodzież do przy- 
szłości musi być Harcerstwem dbającym o wykształcenie 
w swojej młodzieży szczególnie wysokich cech charaktr- 
ru. Da się to uczynić jedynie wówczas, gdy Harcerstwo 
zrezygnuje ze swej masowości, przestanie być rzeczni- 
klem całej młodzieży (ciągle w ZHP pokutują tego ro- 
dzaju ambicje), a stanie się organizacją o wiele 
miejszą, nastawioną na wychowywanie elitarne - na wy- 
chowanie grup i jednostek o specjalnie wysokich ce- 
chach charakteru. 

Jeżeli tak potrafimy wychować pewną ograniczoną 
Ilczbowo grupę obywateli, jeżeli to grupa stanie się 
dla całej reszty wzorcem, narzucającym pewne rygory 
moralne, etyczne, zawodowe, obywatelskie - pewnym no- 
woczesnym "zakonem" - wtedy ta właśnie grupa bez 
ładnego trudu sprosta wszelkim zadaniom jakie postawi 
przed nami nowy, mało dziś przewidywany, rozwój cywi- 
lizacji. 

Sądzę, Iż wyraziłem się dosyć jasno! 
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Dyrektorsko Oficynowy Druhu Redaktorze! 

ładzy pierwszą zaletą jest to, że myśli powoli, 
W a działa oczywiście relatywnie wolniej. Dzięki 

temu jest; będzie? nie będzie; (niepotrzebne 

skreślić) harcerskiej oficyny wydawniczej. Gratulacje 

dla wytrwałych! Programowcy dopięli swego. Może będzie 
więcej podręczników, poradników, pouczników i Innych 
programowników. Tym sposobem drużynowy zostanie do- 
głaskany (w tym temacie - jak mawia pewien śŚwiatły 

instruktor) dó granic wytrzymałości. "Motywy", *Druży- 
na”, "HR", błuletyny, podręczniki, vademeka,skarbczyki 
sypią pomysłami jak z rogu obfitości. Co bomysł to 
kwiatek. Brodzą sobie drużynowi po tej pięknej łące i 
zachowują się jak przsłowiowy osiolek, któremu dano do 
wyboru. | jak biedny  osiołek dokonują w końcu ze 
swoją drużyną harcerskiego żywota, choć powinni rosnąć 
jak pączek w maśle. Zastancwiło mnie dlaczego tak się 
dzieje... i wymyśliłem. Normalne osły mają po prostu 
instynkt, który mówi im, że najważniejsze to jeść, a o 

wyborze myśleć 2 pełnym żołądkiem. Naszym trzeba to 
stale uświadamiać, a nawet więcej - organizować im ten 
popas. Tak - ORGANIZOWAĆ! To jest słowo w naszej 
ORGANIZACJI za którym niestety nić się nie kryje. 4 
przepowiadanej na najbliższe lata trudnej, rzeczy- 
wistości będziemy potrzebowali znakomitych organizato- 
rów. K Jakich mamy, każdy widzi! A przecież harcerstwo 
kiedyś (także po wojnie) kojarzyło się z dobrą organi- 

zacją i precyzyjnym działaniem. lie zespołów har- 

eerskich poszczycić się może dzisiaj takimi umiejęt- 
nościami? Widać to po harcerskich imprezach, na których 
wszystko powinno "grać jak w zegarku”. Nie gra bo naj- 
częściej ktoś nie dojechał, czegoś nie dowieźli, 

© czymś zanomiefi, ty nie wypaliło, a tam dano plamę. 
Najwymowniejszym dowodem jest to, że na Imorezy har- 
corskie harcerze przychodzą rzadko, a "cywile" prawie 
nigdy. Nie mamy dobrych animatorów, a jeżeli już się 
taki trafi to jak najszybciej się go pozbywamy, bo 

  

  

  

  

najczęściej "konfliktowy"z tego powodu choćby, że chce 
więcej niż inni. Sytuację próbuje się. ratować wprowa- 
dzaniem w centralnych szkołach kursów organizatorów 
pracy harcerskiej. Miałem okazję w ubiegłym roku har- 
cerskim przyjrzeć się z bliska tej niewątpiiwej Inno- 
wacji w Załęczu Wielkim. 
Załęcze organizowało dwa typy szkolenia: kursy druży- 
nowych harcerskich i kurs organizatorów pracy harcer- 
skiej. Te drugie od tych pierwszych różniły się-przede 
wszystkim tym, że” zakres przekazywanej wiedzy był 
szerszy, a od pewnego czasu "organizatorzy" przygoto- 
wywali i przeprowadzali zajęcia dla "drużynowycn". 
Myślę, że była to najlepsza forma ich szkolenia. 
Niestety dużą część czasu zmarnować (1) trzeba było 
na przekazanie informacji podstawowych, gdyż spora 
część tych "organizatorów" była bardziej zielona od 

swoich nowlutkich mundurków. Bo dla większości komend 
chorągwi nie ważne KTO jedzie, ważne ŻE jedzie. 

(A swoją drogą ciekawe jest czy którakolwiek instancja 
w Polsce ma opracowany program wykorzystania wiedzy 
absolwentów kursów przynajmiej centralnych). 

Opowiastka o kursantac 

Po zakończeniu Jednego kursu rozdają na uroczystym 
apelu dyplomy załęczańskim absolwentom. Czytam głośno 

1 wyraźnie stopnie i nazwiska. Każdemu gratuluję i 

ściskam rękę. Po apelu podchodzą do mie trzy urocze 

druhny | z rumieńcem proszą o zmianę na dyplomie 

stopni z "przewodnik" na "harcmistrz". Pytam - dlacze- 

go? A bo my właściwie jesteśmy harcmistrzyniami, tylko 

komendant chorągwi kazał nam pozamieniać podkładki pod 

krzyżami | jeszcze miałyśmy udawać głupie co niczego 
nie rozumieją, bo nie miał kogo wysłać na te kursy, a 

nam spodobała się propozycja dwutygodniowego pobytu 
nad Wartą. Tak wygląda rekrutacja. 

Wróćmy do organizatorów. Czym, lub kim powinien 
być taki osobnik? Myślę, że kimó pomiędzy menagerem, a 

  

  

Impresario. Z tym, że cech lmoresaria zdecydowanie 
więcej. Dlatego kursy (777) organizatorów powinny być 
miej kursami, a więcej giełdami nowości, wymianą do- 
świadczeń, połlgonem testującym nowe pomysły I nowa- 
torskie rozwiązania. A czy są? NIE. Dlatego choćby nie 
są, że na kursy przyjeżdża większość osesków instruk- 

torskich, którym trzeba tłumaczyć kto to był Małkowski 
co oznacza srebrny sznur | co to takiego RPH. Traci 
się więc czas (wartość społeczna), nerwy (wartość 

prywatna) I pieniądze (wartość ogólnozwiązkowa):własność 

także mojej drużyny. A powód jest prosty - brak dobre- 
go organizatora w KCh. Jak to zmienić? Ano jest za- 
pewne kilka sposobów. Mam nadzieję, że instruktorzy 
szkół centralnych je znają, Może by się mogli z nami 
podzielić swoimi spostrzeżeniami? 

Czy potrzebny jest organizator? 

No właśnie. Zastanówny się, czy potrzebny jest np. 
drużynie. | drużynie i hufcowi itd. Drużyny działają w 

zasadźie indywidualnie, ale od czasu do czasu koniecz- 

nie potrzebują sprawdzić się na szerszej płaszczyźnie, 

podpatrzenia dowartościowania 

wysiłków i swojej pracy. Służą temu, a raczej służyć 
powinny harcerskie imprezy różnego typu, zorganizowane 

"kursantów", swoich 

na wzorowym poziomie. Piszę wzorowym, bo to, jak 
Impreza jest przygotowana jest wzorem dla harcerzy I 
najczęściej instruktorów. Klepskie' imprezy owocują na 
pewno kiepskimi, a doskonałe — dobrymi. Harcerstwo po- 
wol| oddaje pole godzinkom przed telewizorem, wideo- 
maniactwu, lub nudzie i pustce. Znikają harcerze z 
imprez turystycznych... 
Rzadko się trafi w wolną sobotę spotkać na ulicy 

sportowych, kulturalnych, 

drużynę harcerską, Jeszcze od czasu do czasu przemykają 

między domami pojedyncze egzemplarze, które jak naj- 
szybciej trzeba otoczyć ścisłą ochroną. Uchwalmy rok 
1988, rokiem ginącego harcerza. W roku bieżącym nie 
będzie można płoszyć harcerzy, straszyć, przepędzać 
z harcówek I klas, a powołane przez HR-a Towarzystwo 
Ochrony Harcerzy założy szkółki I ochronki, które będą 
ORGANIZATORAMI wspaniałych imprez harcerskich, bo na 
imprezach harcerze rosną | powiększają swoje szeregi. 
Jak chronić 11 (Instruktorów Indywidualistów) wie np. 
dh Jurek Hamerski, też ll CSIH z Załęcza. Mam nadzieję 
że się nie obrazisz Jurku, że Cię wymieniłem w HRze. 

Pozdrowienia dla wszystkich 
przeciętnych Instruktorów (zwłaszcza 
decydentów), których przeciętniactwo 

jest nieprzeciętnel 

P.S. Tym listem kończę cykl "Listy z Nowego Sącz 
Dziękuję Redakcji za miejsce, Czytelnikom za cierpil- 
wość, Urażonym za zalnteresowanie. 

fobie + po, 
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Nie opuszczam HR-a bez zaproponowania następcy. 
Cheiałbym Go niniejszym zarekomendować. 
Imię: Jan Zwany Janio. 
Nazwisko: Słabuch 
Data urodzenia: 15.09.1959r. 
Zawód: przewodnik 5 

Miejsce zamieszkania: PERYFERIE 
funkcja: instruktor w stanie spoczynku 
hobby: wtykanie nosa 
co lubię: śpiewać własne piosenki, melodia ta sama 

(spadek 0o przodkach) tekst nie 
dłuższy niż 4 wiersze 

czego nie lubię: AKCJI (letniej, zimowej,ziemniaczanej 
radlowo-milicyjnej, posesja | akcji 

= na giełdzie) 

zawsze 

co mie śmieszy: poważny ton 
co mie smuci: każdy awans 
co mie bawi: każde piseme uzasadnienie głupoty 
czego ię boję: że mnie dopadną i odznaczą 
czego się nie boję: że mnie dopadną 
przynależność: taka jak wszyscy 

moje marzenie: Marzena 
kim chciałbym być jak dorosnę: Papą Smurfem 
co mi się podoba w TV: to, że można ją zawsze wyłączyć 
jaką książkę cenię najwyżej: "Jak hartowała się stal 

w zastępie starszoharcer- 

skim” M 
czy jestem kobicem: tak, pod warunkiem, że nasi nie 

„startują 
co chciałbym powiedzieć moim ewentualnym Czytelnikom: 
- czytajcie moje listy z peryferii, bo to dopiero 
będzie ziołolecznictwo harcerskiej publicystyki. 

Mój plerwszy materiał 

Piękna zimowa pogoda sprawiła, że złapałem rekl 
mówkę, założyłem lekki sweterek i tenisówki i pognałem 
w góry. Słonko dyskretnie przygrzewało, ptaszki śpi 
wały, ciepluteńko | wesąło, jak to w zimie. Wędrowałem 
tak sobie leśnymi ścieżynami, co chwila spotykajęc 
gromady rozbawionej dzieciarni i egzystencjonalnie 

zamyślonej młodzieży. Pokonując mozolnie wysokość od- 
daliłem się od lekkiego szczebiotu dzieciaków I cięż- 

klej zadumy nastolatków. Nagie otwarła się przede 
mną urocza polanka. Kiedy byłem w połowie stanąłem jak 
wryty, bo | widok niezwyczajny przed oczami się u- 

kazał. Oto człowiek, niewątpliwie góral stary, bo w 
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portkach cytrowanych, guńce, kapeluszu. z kostkami, w 
kierpcach, w jednej ręce trzymający clupagę, A w 
drugiej butelkę, chodził: na czworakach. skubląc młade 
pędy trawki zimowej. Początkowo mnie zamurowało, 
później zńów chciałem się. dyskretnie wycofać, ale 

zauważył mie i zawołał: » 
- Ej panocku, pódźcie tu bliży, a nie uciekejta, bo I 

tak wos dołapi, 'a wtedy...nol 
Cóż była robić. Na. nogach z waty podszedłem bliziutko, 
ba I tak nigdzie nie było tzw. bezpiecznej odiegłości 
- Co słychać? - zapytałem, aby przywitanie było jak 
najmie] drażniące... 

- Ano nie mało - zaskoczył mnie przedstawiciel ludu. 
dA się łyczka? 

- (--- Hstawa o kontroli publikacji lat. 10 punktu PH) 
- No widzicie zaroz lepi. A człowiek nie wi co mo 

myśleć o tym wszystkim. Anomalie jakiesi występują, 

w przyrodzie czy co? W gwiazdach to - powiadają - za- 

pisane być musi. Według horoskopu góralskiego rok 88 

będzie pod znakiem śledzia po harcersku, znaczy to: 

lu'i bez głowy. | sprawdza się. Bociany z 

riepłych krajów mają wcześnie wrócić, kwiaty już z 

aa ŚRaś 

archiwum 
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czynają kwitnąć, a co żaby wyrabiają to się nawet 
harcerzom starszym pokazywać nie godzi. Drugi etap 
reformy powodziami dobrobytu straszy, rynek będzie się 
prawami: rządził, przez co wszystko zdrożeje, a har- 
cerze na dodatek ZIót Grunwaldzki szykują. Wszystko 
panie, cała przyroda zdrowy rozdądek straciła. Co to 
będzie? 
- Daj pan jeszcze (--- Ustawa o kontroli pubłikacji 

nt. 10 punktu PH) 
Włosy powoli zaczęły mi stawać dęba gdy o tych sprawach 
pomyślałem. E 
- Wracam do chałupy - powiedział góral zatnoskany - 
poczytam dzieciom do poduszki "Pornografiq" Gonbrowicza 
bo nie wiadomo kiedy znowu wyjdzie. 
Wstał, pociągnął z flaszki, rzucił ję za siebie do 
uprzednio przygotowanego dołka na śmieci | pobekując 
pognał w dół. Ja pognałem w stronę przeciwną. 
W domu myślałem, że to wszystko wytwór mojej chorej 
wyobraźni. Niestety, dziennik telewizyjny I Rozgłośnia 
Harcerska potwierdziły wszystko, co wcześniej zauważył 
prosty lud Podhala i rozległych okolic. 

fi aniu : 

nstruktorzy zuchowi przy różnych okazjach do- 
1 „wiadują się, że nadal istnieje gdzieś w świecie 

ruch wilczęcy, oraz ruch najmłodszych w orga- 
nizacjach pionierskich. Zdarzyło mi się, że młodzi 
kandydaci ha drużynowych chcieli się między sobą zak- 
ładać, że czegoś takiego wcale nie ma. 

Znam przypadek, 
się u naszych sąsladów za granicą, ze zdumieniem 
oglądała dzieciaczki paradujące w niebieskich chustach 
"A mówiono nam, żę tu nosi się tylko chusty czerwone!" 

grupa harcerzy która znalazła 

Postanowiłem w związku z tym, podzielić się moją 
wiedzą na ten temat. Część tej wiedzy jest całkiem 
aktualna (w odniesieniu do CSRS), część mam nadzieję 
zaktualizować (NRD), a część być może już się ze- 
starzała. Proponuję w każdym kolejnym numerze HR-a 
garść wiadomości o jednej organizacji pionierskiej 

prowadzącej pracę z najmłodszymi, w układzie alfa- 
betycznym: bułgarskiej, czeskiej | słowackiej, "ener- 
dowskiej”, rumuńskiej, węgierskiej | radzieckiej. 

Mam nadzieję, że te informacje spotkają się z z 
clekawieniem czytelników, a Redaktor Naczelny odetch- 
nie z ulgą, że znów zajmuję się sprawami dziecięcymi, 
a nie kłopotliwymi sprawami najstarszych członków ZHP. 
Dlatego wrzuciłem do kosza felieton o instruktorskiej 
wycieczce z alkoholowym zakończeniem, oraz o również 
Instruktorskich wczasach, na których samorząd uzależnił 
udział w "sylwesttze" od wpłacenia skladki na napoje 
wyskokowe 

Wracam do tematów zuchowych gdzie podobnych 
problemów nie ma. 
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1 Butgarscy "Czawdarcze” 

Jedyną masową,  ideowo-wychowawczą organizacją 
dzieci | dorastającej młodzieży w Bułgarskiej Repub- 
lice Ludowej jest Dymitrowska Organizacja Pionierska 
"Septemwrijcze* czyli "Wrześniowcy* 

Najmłodszymi członkami tej organizacji są *Czaw- 
darcze” dzieci w wieku 7 do 9 lat, skupione w kolekty- 
wach zwanych "czetami" oraz "dziesiątkami". Organ 
zacja "Septemwrijcze" powstała w 1964 roku, natomiast 
czety *Czawdarczy" cztery lata później. 

Nazwa "Czawdarcze" pochodzi: od legendarnego Czaw- 
dara, żyjącego w XVI wieku. Podjął on walkę z uciskiem 
stosowanym przez Turków na Bałkanach. Najpierw walczył 
w pojedynkę, później przystał do hajduków, którzy 
stawiali zbrojny opór ciemiężcom. Mimo młodego wieku 
wkrótce został obrany ich wojewodą, bo był przykładem 
nie tylko nadzwyczajnej odwagi, ale przebiegłości i 
mądrości. Nazwisko Czawdara budziło lęk u nieprzyja 
ciół, a naród bułgarski jego czyny podtrzymywały na 
duchu. Układano o nim pieśni, sławiono w opowiadaniach, 
Pieśni te i opowiadania przechodziły z pokolenia na 
pokolenia sięgając naszych czasów. Czawdar jako uoso- 
blenie patriotyzmu i bohaterstwa, jest przykładem do 
naśladowania przez "Czawdarczęta” Nie jest to przy- 
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padkowe, bo wychowanie batriotyczne jest głównym za- 
daniem przyjętym orzez ten ruch. Pierwszy punkt praw 
*Czawdarcząt" brzmi: 
- *Czawdarczę" kocha swoją ojczyznę jak własną matkę. 
Następne punkty wymagają, aby "Czawcarczę" było dobrym 

kolegą, lubił oracę, cieszył się, gral, śpiewał | 
uczył się, a także pozdrawiał i szanował starszych, 
był przykładem w szkole i w domu, pamiętał że ma zo- 
stać pionierem. Prawo to w orginale jest wierszowane, 
aby dzieci łatwiej mogły się go nauczyć i zapamiętać. 

W dniu 3 września każdego roku, w rocznicę wyz- 

wolenia Bułgarii z niewoli tureckiej (1878), tworzone 
są gromady "czawdarczy” zwane czetami. Dzieci otrzymują 

chusty, w barwie bezchmurnego nieba, z którego świeci 
życiodajne słońce. Równocześnie każda czeta otrzymuje 
zielone proporce ze złotymi frędziami, oraz bębenek. 
Na jednej stronie proporca widnieje złoty lew z godła 
narodowego Burgarii, a na drugiej napis "czeta czaw- 
darcząt". Zielony kolor symbolizuje bałkańskie 
które w swym gąszczu chroniły ko 
jowników o wolność i szczęście narodu Kułgarskiego. 
Bębenek prowadzi "czawdarczy" na uroczystości, do 
pracy, na wycieczki | zawody. 

W maju 1966 roku, przy brzegu Dunaju koło Kozło- 
doju, na okręcie - pomniku "Radecki* po raz pierwszy 
pokazali się "czawdarcze" w nowym stroju organizacyj- 
nym. Stanowią go białe koszule, granatowe dług 
spodnie albo spódniczki. Na głowie noszą "kołpacze", 
Okrągłe czapki z białego baranka z zielonym denkiem. 
Na przedzie *kolpacza* widnieje metalowy lew bułgarski 
Na lewej stronie koszulki jest przypięta odznaka 
przedstawiająca złotego iwa w zielonym prostokącie, u 
dołu jest napis *Czawdarcze" a u góry trzy płomienie 
pochodni. Odznaka została wprowadzona w1972 roku. 
Strój ten dopełnia niebieska chusta . Jak wiemy, 
czawdarcze posiadają swój hymn. Jest nim "De je Buł- 
garija* z tekstem poety Iwana Wazowa I' ludową melodią. 

Czety czawdarcząt są częścią szczepu septemwr i j- 
czy. Każda czetra posiada opiekuna - drużynę (otred) 

septemwri jczy, której starsi członkowie pełnią funkcję 
w czetrcie. Przewodnik czetry nosi na lewej piersi 
dwie złote gwiazdki na niebieskiej podkładce, a prze- 
wodnik dziesiątki - jedną taką gwiazdkę. Czawdarcze są 
przydzielani do dziesiątek według miejsc zamieszkania. 

Czawdarcze są ruchem, który bez przerwy działa od 
chwili założenia. Jest jedynym, wśród wszystkich ruchów 
tego typu o tak długim I nieprzerwalnym istnieniu. 

Uwaga: Nazwa ruchu brzmi * Czawdarcze”. Jest ona po- 

dana w liczbie pojedynczej i ma rodzaj nijaki. 

Proponuję, zgodnie z duchem obu języków użyć po 
pol sku "Zuch bułgarski* - to czawdarczę a 

jeśli jest ich więcej to są to czawdarczęta. 

|! 
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łozofli i psychołogii człowieka, będąca reakcją 
przeciwko ograniczeniom jego natury, celów i 

z e specyfiką naszych czasów wiąże się zmiana fi- 

możliwości spełnienia swojej roli w świecie. Wraz z 
wyłanianiem się nowych spojrzeń na możliwości osoby 

pojawiały się liczne tego imolikacje nie tylko w filo- 

zofii, socjąlogii,etyce lecz także w psychologii i pe 

dagogice. Rozwój psychologii poznawczej, humanistycz- 

nej i transgresyjnej oraz prądów filozoficznych prete- 

rując uprawianie nauki w sposób wolny od apriorycznych 

założeń światopoglądowych (hermeneutyka, fenomenologia, 

dialektyka) otworzył nowe perspektywy poznawcze prze 

pedagogiką. 

Ww Polsce, poza nielicznymi, wyjątkami, nie podej- 

mowano, badań nad i 
S$. Hessen, M. Ł. 
koncepcję same ih 

refleksji tilczoficzno-pedagogicznej, 

tach zweryfikowanych 

troski o edukację per! 

niającą p z wów 

Jawia si 

ną aut p 
szeroko rozumianymi wpływami osobotwórczymi 

A.H. Maslowa każdy człowiek jest potencjalnie zdolny 

do samowychowania, gdyż źródła wzrostu jego człowie- 

czeństwa znajdują się zasadniczo wewnątrz osoby a he- 

teroedukacja może tylko w tym dopomóc lub ów rozwój 

ograniczyć. "Osoba o tyle, o ile jest autentyczna 
osobą, jest swoim własnym głównym determinantem. Każda 
osoba jest po części "swoim własnym projektem" i sama 
siebie tworzy”*9. Choć aktywność samowychowawcza na 
leży do obszaru zjawisk powszechnie akceptowanych i 

pożądanych w życiu ludzi dorosłych, to jednak nadal 

utrzymuje się przekonanie, iż w praktyce zdarza się 

ona bardzo rzadko. Sądzę zatem, że warto pokusić się o 
zweryfikowanie powyższej tezy. 

Do dziś utrzymują się w naukach humanistycznych 

dwa przeciwstawne sobie stanowiska teoretyczne, na- 
dające odmienny sens pojęc samowychowanie, a tym 

samym warunkujące różne strategie samowychowania. 

Plerwsze z nich traktuje samowychowanie jaxo działanie 
sokratpjskie (*ku sobie"), którego celem jest kształ- 

towanie w sobie przez podmiot w sposób względnie samo- 

dzielny pożądanych cech osobowości. Dążenie do dosko- 
nałości jest wyłącznym motywem postępowania jednostki 
i celem samym w sobie. Dla osoby samowychowującej się 
takie cechy, jak siła woli, moc charakteru, doznanie 
perfekcji moralnej czy nabycie określonych cech psy- 

chicznych w stopniu doskonałym są walorami autote- 

licznymi. Troską osoby uprawiającej tak pojmawany 

*abstrakcyjny periekc jonizm* jest ubieganie się o 
rzeczy trudne | rzadkie zarazem. Dla zwolenników tej 
strategii samowychowanie łączy Ideę intensywnej pracy 

nad sobą z marzeniami o wewnętrznej potędze. Sądzą 

oni, że określone cechy cnarakteru można w sobie tre- 
nować tak, jak ćwiczy się mięśnie rąk. Dlatego też 

przypisuje się tej strategii samowychowania miano *ot" 

cepsowo-wyczynowej"47. Jest to zresztą najstarsza kon- 
cepcja urabiania własnej osobowości, gdyż sięgająca 
swoim rodowodem do początków chrześciaństwa. W czasach 

nam współczesnych przyjęła ona pozornie odmienną po- 

stać. Nadal bowiem utrzymuje się w psychologii I peda- 

gogice przekonanie, że człowiek może i powinien dążyć 

do osobistej doskonałości poprzez celowo pode Jjmowane 

zabiegi intrapersonalne. "Nie ma samowychowania bez 

eń. Samowychowanie musi być rozłożone na "drobne" 

enne aktywności. Każdy program samowychowania po- 

winien zawierać następujące czynności: 

- wychodzenie naprzeciw pewnym sytuacjom życiowym 

(przewidywanie sytuacji i przewidywanie zachowania się 

w nich), 
warunkach sztucz- 

ytuały)**8. W takich 
sytuacjifEh człowiekłfibodejmuje się określonych czyn- 

unkowanych na wzbogacenie 

ędu na przyjęty przez siebie 

Jawa 5 sł) 

€dzy idealnym wyobrażwniem swoje! osobowaści 

strategia 

encie nie- 

ostrzegania 

różnicy 
(*ja idealne") a aktualnym stopniem rozwoju ("ja real- 

ne”). Powyższa dyssatysfakcja musi być jednak trwała 
i spowodowana przez cechy własnej osobowości, by pod- 
miot odczuł potrzebę dokonywania w niej zmian. 

Wśród dzialań samowychoqgęzfjh powyższego typu 
można wyróżnić trzy ich odmiany: kratyczną, ochronną i 
afirmacyjną. Kratyczna aktywność samowychowawcza spro- 
wadza się do świadomego samoopanowania szkodliwych dla 

życia psychicznego człowieka emocji, powstrzymywania 

się od niepożądanych społecznie i moralnie form po- 

stępowania cży pozbywania się niewłaściwych myśli, 

wyobrażeń i pragnień. Ochronna aktywność samowychowaw- 

cza ma na celu redukcję napięcia psychicznego ("wy- 

rzutów sumienia”), powstałego pod wpływem dużego roz- 
ziewu między "ja idealnym" a *ja realnym". Są to naj- 

częściej działania podejmowane w celu obrony uznawane- 

go systemu wartości lub tak zwane samooszukiwanie się. 

Obiektem manipulacji i zmian staje się wtedy "ja realne" 

co w rezultacie prowadzi do zafałszowania i znie- 

kształcenia samowiedzy jednostki. Natomiast afimmacyjna 

kategoria działań samowychowawczych polega na dążeniu 

do potwierdzenia | wzrostu własnej wartości i toż- 
samości Jako autonomicznej osoby. Gwarancją skuteczności 
pracy nad sobą jest akceptacja siebie samego, odkrywa- 

nie i umacnianie w sobie pozytywnych stron własnej 
osoby. 

Sokratejska strategia samowychowania budzi jednak 
nie tylko szczególne zainteresowanie w naszych czasach 

ale także że względu na wynikające z niej zagrożenia 

dla prawidłowego, rozwoju osobowości człowieka, jeżeli 
zostaną przekroczone pewne granice jej stosowania. 

Istnieją już zweryfikowane empirycznie podstawy do 

tego, aby sądzić, że tak prowadzona przez człowieka 

praca nad samym sobą prowadzi wyłącznie do zwiększenia 
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skrajnych form egocentryzacji ze względu na zmniej- 
szającą się zdolność do empatii | do podejmowania 
działań bezinteresowanych na rzecz innych osób. Łączy 
się to często z depresjami, niepewnością działania 
permanentną potrzebą sprawdzania samego siebie i róż- 
nego rodzaju obsesjami**. Współczesne badania psy- 
chologiczne | pedagogiczne, wprawdzie wśród młódzieży 
akademickiej | szkolnej, zaczynają potwierdzać, że tak 
rozumianego  samowychowania jako aktywności sokra 
tejskiej w życiu człowieka jest nardzo mało i że tylko 
nieliczni pracują nad sobą w spu:5b zamierzony, Świa- 
domy i zaplanowany”. 

Strategia samowychowania 5rze: iwstawną do wyżej 
scharakteryzowanej jest strategia „rometejska ("od 

siebie"), w której Samowychowanie „ostrzegane jest 
ako rodzaj spontanicznych, nielntenc ;«nalnych działań 

człowieka skierowanych na przekształcanie rzeczywistości 
pozapodmiotowej, na przekształcanie Świsia. W świetle 
tej. strategii człowiek ma obowiązek slurać się o 
osobist$ doskonałość, ale nie dla niej saw. Perfek- 
cjonizm | wiążące się z nim aspiracje cziewieka zas- 
tąpiony jest tutaj perfekcjoryzmem, który to termin 
zawiera znacznie szerzej pojmowane treści, gdyż kładzie 
nacisk na stawanie się człowieka lepszym przez każdy 
dobry czyn, niezależnie od tego, na jaki obiekt jest 
on skierowany” !. Jodnostka tworzy samą siebie przede 
wszystkim dzięki pozornemu zapomnieniu o sobie i po- 
dejmowaniu działań transgresyjnych ukierunkowanych na 

osiąganie celów typu "poza". Nie występuje w tej stra- 
tegii samowychowania konflikt między tym co indywidualne, 
osobiste, a tym,co społeczne, gdyż właściwym jej prze- 
jawem jest miłość, twórczość i altrulzm. Zmiana samego 
siebie jest nierozerwalnie związana ze zmianą otoczenia, 
dzięki aktywności podjętej przez jednostkę ku ludziom, 
ku rzeczom i ku symbolom. Zmiany zachodzące dzięki tak 
pojmowemu samowychowaniu jako eo ipso niczamierzone i 
w nikłym stopniu uświadamiane sobie przez człowieka 
stanowią jedynie produkt uboczny. Samowychowanie jest 
zatem szczególnym środkiem samorealizacji i saroaktuali- 
zacji człowieka. Uczy się on w toku wielokierunkowych 
interakcji _ społecznych rozumieć innych | samego 
slebie, zachowując właściwe proporcje między poleganiem 
na sobie a realizowaniem oczekiwań i wymagań otoczenia 
społecznego. Samowychowanie przypomina Hessenowską 
formę autonomii, gdzie nie ma miejsca na jakiekolwiek 
z góry ustalane standardy osobowościowe, na jakieś "ja 
Idealne". Każdy człowiek jest doskonały na swój soosób 

* MOTYWACJE 

| zmienia się tylko wtedy, gdy stara się być tym, kim 
nie jest. Prometejska strategia samwychowania wymaga 
od człowieka, by traktował siebie w sposób holistyczny 
jako niepodzielną na różne sfery, dynamizmy | cechy 

osobę. Ważną przesłanką teorlopoznawczą jest tutaj 
uznanie, że rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny i 
moralny człowiekanie jest ukierunkowan, na cel w postaci 

finalne] determinacji. Dzięki temu każdy z nas jest 
faktycznym autorem 1 uczestnikiem "swojego" świata 

Podsumowując dotychczasowe rozważania chciałbym 
wyraźnie zaznaczyć, że człowiek może stosować jedną 
lub obie strategie samowychowania w swoim życiu, mając 
tego miejszą lub większą świadomość. Strategia samo- 
wychowania jest pojęciem bardziej syntetycznym niż 
metoda, gdyż jest ona jakby wiązką różnych sposobów 
opartych na tych samych regułach I prawidłowościach. 

To, co jest dla obu strategii wspóln 
wszystkim sposób podjęcia decyzji o przystąpieniu do 
określonego rodzaju działania (heteronomiczny lub auto- 

osiągane w 

to przede 

nomiczny), rodzaj jego stymulacji oraz 
osobowości zmiany. Każda bowiem czynność człowieka 
pełni funkcję osobotwórczą, tak ta świadoma i zamierzona 
jak I nieukierunkowana na osiąganie pożądanych celów. 
Istotą samowychowania nie jest samo działanie, ale 
jego autorstwo. 

Bogusław Śliwerski 
Przypisy 
45. A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, prze- 

klad |. wyrzykowska, IW PAX, Warszawa 1986, s.188. 
46. Porównaj: M.Oszowska, Podstawy nauki o moralności, 
Spółczielnia Wydawnicza "Czytelnik" Warszawa 1947; 

J.Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, PWN, 

Warszawa 1986. 
47. Z. Cholewiński, Asceza z punktu widzenia psychologii 

Asceza. Odczłowieczenie czy uczłowieczenię, pr. 
zbior. pod red. W. Słomki, KUL, Lublin 1985, s.29. 
48. H. Muszyński, Proces samowychowania i formy jego 
realizacji, w: Z zagadnień samowychowania studentów, 
Prace Pedagogiczne UŚl pod red. J. Bińczyckiej, UŚl, 
Katowice 1983, s.16. 
49. J. Karyłowski, O dwóch typach altruizmu, Wyd. PAN, 
Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, 
s.97; W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, KiW, 
Warszawa 1984,5.440 i nast. 

50. Patrz: M. Opatrilowa, Sebevychova wysokoskol skych 
studentu, UJEP Brno 1984 (rec. 8. Śliwerski, Samowos- 
pitanie studientow, Sowriemiennala Wysszaja Szkoła, 

1986 nr2, s.207 | nast.); S$. Pacek, Samowychowanie 
studentów. Warunki 1 efekty, PAN, Warszawa 1977; 
B. Śliwerski, Samowychowanie w szkole wyższej, "Życie 
Szkoły Wyższej” 1987 nr2. 
51. K. Wojtyła, W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu 

w etyce, w: Roczniki Filozoficzne Towarzystwa Naukowego 

KUL, t.V, zeszyt, Lublin 1957, s.21. A 
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Przepaska biodrowa i pasek 

  

Przepaskę blodrową szyjemy Jako jeden 
Mokasyny 

długi pas. Jego długość zależy od wzrostu Je 
chłopca. Przepaska musi sięgać z przodu i z 
z tyłu do kolan. Należy tak zeszyć, by 4 r - W 
ślad nie był, widoczny. Szerokość ok. IJ 
20 - 30cm. Jako materiału można użyć 
miękkiej skóry, dewetyny lub płótna, 
Ozdoby wyszywamy lub malujemy. UŁOŻYĆ PI 
Jako materiał można użyć starego paska ze wt ZESZYCIEM 
skóry albo dermy. Pasek również zdobimy 
motywami indiańskimi. 

Dla zabezpieczenia przed wiatrem Indianie nosili pod 
szyją skórzany trapez przyszyty do dziurek zaznaczo- 
nych na rysunku krzyżykami. Do jego wykonania z braku 
skóry możemy również użyć materiałów zastępczych. 
Trapez lub trójkąt wykonany wg. rysunku z jednej stro- 

  ny przyszywamy a z drugiej stosujemy zatrzaski. 
„i Długość bluzy do pół uda. Bluzę zdoblmy wyszywa jąc 

lEZgE! e szk, UMIEŚCIĆ NIEZGĘDNI lub malując względnie naszywając ozdobni ski - zyniEżcć się ywa jąc ozdobne paski 0 mo 
TAK ABY GYŁY NIEWIDOCZNI tywach Indiańskich. 

PUKIEL . 
<TWLOCZKI 

  tłumaczenie : / ę h h rac 
CZERWONY NIEBIESKI + >, D PEZEEYSZ YZ 

BIAŁE TŁO Janusz Wojtycza hm PL j POPE 
ZAPIĘCIE PASKA SOHOWAĆ FOOD PRZEPASKĄ 

MIEBISKI CZEŃIONY ( OK BAŁY CZERJOWY Rtatacece kaca. wycleaiać winy strój Indlafskl uzupełniają mokasyny. $4 wykona- 
  

ś ó o brz: $ z mocnej świńskiej skóry, Najlepiej je wykonąć =="=a środku r | obrębiając jego brzegi. ; 

kk Z i opaska na głowę 

jest zdobiona jak pasek, Wykonana z miękkiej skóry. 
            
wiec Zdobiona koralikami, z tylu umieszczony jest uchwyt 
Kamize! i ponczo na orle pióra (max. 5 piór) na okrągłej podkładce. 

Kamizelkę szyjemy ze skóry lub płótna. / tł h 

Zdobimy malując, wyszywając lub przy Ha 
, Ę ; h Jako ochrona nóg przd trawą lub zimiem służyły In- 

PORGSE CES 1 BE SAL PTPS, Magna! d h miast tzw. leginy. Były one wykonane wg. koszuli. Długość do pasa. pała DE RO WG 
ze skóry. Przy ich wykonaniu można użyć także dewetyny 

Bluza , lesiny lub płótna. Jeżeli nie mamy odpowiedniej wielkości 
skóry możemy je wykonać 2 miejszych kawałków lub 
wykonać leginy nad lub pod kolana. Resztę wyjaśniają 

Podstabowytwykr awaztalt dlitery "I" 
Jeśli u y nania bluzy, DZ 
wkładam <kawy dodaikuwy p. 4 A 
skóry o ści -Włem, 2 sktóreg [EF] cenaw 
zrobimy frę EF veaesu Przy bluzie płóciennej zamiast 
doszyjemy małe skalpy (jak na rysun 
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Do dekoracji stroju najlepiej użyć orginalnych motywów "już od przedszkolaków prowadzą Polacy fantastyczną nauczycieli. Mnie skierowało Pośrednictwo Pracy 

stosowanych przez Indian. Tu przedstawiamy wam kilka walkę o każde dziecko. W tym wieku u dziecka jest to (Arbeitsamt) do pracy w polu, a po roku Jako służącą 

takieh wzorów,inne znajdziecie w poświęconych Indianom decydujące, do którego kręgu życia dzieci zostaną do rodziny niemieckiej w Biskupcu. Wielu z pośród 

książkach. Do barwienia można użyć temoer, farb wciągnięte, czy będą się uczyły polskich czy niemiec działaczy polskich nie przetrzymało piekła obozów 

olejnych lub koralików. kich piosenek, wierszyków, gier | zabaw. Kto uczęszcza koncentracyjnych. 

do polskiego przedszkol ten pójdzie później do Oto nazwiska pomordowanych nauczycieli polskich: 

polskiej szkoły,wstąpi do Harcerstwa, do chóru, związku - Józef Groth - nauczyciel w Nawej Kaietce I 

młodzieży, aż wreszcie jako dorosły stanie się człon- - Ryszard Knosala = nauczycie! szkoły polskiej 

% za ZIELONY klem Związku Polaków. Takich Polaków nie nawróci z Olsztynie - zginęli w obozie koncentracyjnym 

polskiej drogi ani Służba Pracy (Arbelitsdienst), ani Dachau. 

kak CZARNY [I ejska* Jan Maza - nauczyciel w Uniszewie - rozstrzelany 
- Czyż można wyrazić większą, pochwałę dla polskich Wósożić (okGdRAWGA. 

BIAŁY przedszkolanek | nauczycieli działających w tym czasie Tadeusz Peza - nauczyciel szkoły polskiej w 

na terenie Rzeszy, jak to mimowolnie uczynił wróg? Purdzie - zginął w obozie koncentracyjnym w Sachsen- 

hausen. 
Jerzy Lanc - nauczyciel jedynej szkoły na Mazurach 
w Piaswtnie, został podstępnie zamordowany w 1935r. 
Sprawców nie ujawniono. CREE O RJ 

. —_„ fowh> ? 

Czasopismo "Vadoveg" tom 5096 NEJ pa Nadszedł rok 1945, czas spełnienia moich marzeń, 

*Cariboo" nr 2 z 1586r. AN 4 aby zostać nauczycielką Zgłosiłam się do pracy w 

ZĘ SE ZE > szkole w Biskupcu. Ocaleni z 

  

Wykorzystano: 

  
dźwigają z gruzów sprzęt i pomoce naukowe i w asyście 

  dymiących trociniaków i prowizorycznych plecyków że- 
laznych rozpoczynają naukę. 

Eo Paii a I 
WYJ PSR Po tragicznych latach wojny odchodziły Warmia, 

ohm BURZÓM 
RYZ > Mazury | Powiśle wiosną 1946 roku najradośniejsze 

GOD : Ę swoje święto, święto powrotu tych ziem po wiekach nie- 

Bdesłoaw DZIE ż GEJ woli do Ojczyzny. 

ALO/Ą/ NI - 04] R Nieprzeliczone tłumy mieszkańców zebrały się na Sta- 

Quela 
i 3% dionie Leśnym w Olsztynie, aby powitać władze | współ-   

kiego. Pamiętam, że rolę Aliny grała Halina Gawrońska 
a rolę Kirkora - Bolesław Ouella, dziś członkowie 
Klubu Seniorów b. ZHP w Niemczech. 

z = h Ę braci zza miedzy. Odbywały się też Imprezy artystyczne 
f zespołów amatorskich. Zespół teatralny ze Sztumu' na 

Powiślu wystąpił w plenerze z "Balladyna" J. Słowac- 

PRZE 

W szkole w Biskupcu przepracowałam 28 lat, do 

ałka o szkołę polską na Warmi i Mazurach w walka o każde dziecko uczęszczające do szkoły polskiej. h ; Ę * czasu pójścia na emeryturę. Doczekałam się, że w 
okresie międzywojennym stanowi piękną | boha W powiecie olsztyńskim powstało 12 szkół z 13 nau- polskiej szkole, w wolnej Ojczyźnie, pochyla się nad 

książką młodzież warmińska, by zdobytą wiedzę oddać 
*Moim marzeniem -.ciągnie dalej Helena Zaręblanka dla dobra odzyskanej Ojczyzny. Po zdobyciu kwalifl- 

torską kartę w dziejach tych ziem. Pamięć lej czycielami i 183 uczniami. Kto posylał swoje dziecko 

walki jest wśród nas żywa. Żyją jeszcze ludzie - nau- do szkoły polskiej, narażony był na prześladowania, 

czyciele i uczniowie, którzy brali w niej udział. szykany, napady, ozbawienie pracy, kar pod byle M J 

> za Aż 0 > f - było zostać nauczycielką. Na to trzeba było jednak kacji pedagogicznych w Mrągowie poświęciłam się obok 

Haremistrz Helena Zaręblanka urodziła się w Sta- jakim pozorem, ruinę góspodarczą, licytacje l wy- ź 
ę jeszcze poczekać. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauki w szkole, pracy w harcerstwie.” 

nislewie koło Biskupca Reszelskiego. Do harcerstwa właszęzenie z ojcowizny. Szykanowane, obrzucane wyz- 

wstąpiła w 1936 roku. Teraz należy do Kręgu Seniorów wiskami, a niejednokrotnie kamieniami były też dzieci w 

byłego Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech im. drodze do lób ze szkoły. U nas w domu było pięcioro 

Kierownictwo Zwięzku Polaków w Niemczech Dzielnicy He lena Zarębianka została uhonorowana 

Olsztyńskiej skierowało mie wraz z koleżanką Anną Odznaką Nauczycielstwa Polskiego, Złotym 
Kensbock do Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Ma- Zasługi, Odznaką "Zasłużony dla Warmii 

hm. PL Józefa Kachla. rodzeństwa. Pozbawienie nas zasiłku rodzinnego, skazy- ć 7 
linowie koło Działdowa. Nie był to mój pierwszy wyjazd Krzyżem Kawalerskim. Jest kombatantem Związku Bojow- 

Ale odda ło» jej samej: "Pod koniec lat wało naszą rodzinę na bledę. oddajmy głos jej $ * le n e do Polski. Byłam na koloniach szkolnych w Inowrocławiu ników o Wolność i Demokrację. 
dwudziestych bieżącego stulecia walka o szkołę polską 

na Warmii wkraczała w ostatnie stadium. Kiedy ukończy- Mimo ło przetrwaliśmy. Mieliśmy w szkole wspania- 

łam szósty rok życia musiałam pójść do szkoły niemiec- łych nauczycieli jak Stanisław Stachowski, Jan Kokowski, 

w Warszawie i w Zakopanym. Po powrocie do Olsztyna 
pracowałam w hotelu polskim. W tym czasie kwitła tu Źródła: - "Sto lat walki o szkołę polską na Mazurach 

ożywiona działalność w organizacjach polskich. Uczęsz- i Warmii" - Andrzej Wakrow 
kłej. Na szczęście już z początkiem roku szkolnego Leon Kauczor, przeniesiony później do gimnazjum w 

J > czałam na próby chóru, którym dyrygował Antoni Szajek, "Poezja Mazur | Warmii” - Witold Kochański 

1929/30 powstało na terenie tliemiec 36 polskich szkół Kwidzynie. Ocenę pracy nauczyciela polskiego w Niem- 

podstawowych. W roku 1932 |liczba szkół wzrosła do 67 czech znajdujemy w zachowanych archiwach partii hi- 

z 1883 uczniami, 83 nauczycielami. Jedna z nich tlerowskiej (NSDAP). Różni donosicielo | szpicie 

na zbiórki „harcerskie, brałam udział w rozgrywkach *Polska szkoła na Ziemi Złotowskiej - Wł. 

siatkówki w Gutkowie. Nastał wrzesień 1939. Gromadka Brzeziński | Jan Różycki 

naszych zosfała rozbita, przedszkola, szkoły i inne *Sprawy | ludzie spod znaku Rodła" - Wł. 
jako jedyna. polska szkoła w powiecie reszelskim pow- pilnie śledziii ruch polski i składali swolm władzom 

5 ośrodki polskie splądrowane | zamknięte. Nastały czasy Gęb ik 

stała w mojej rodzinnej wiosce w Stanisiewie. Uczęsz- tajne, niepublikowane meldunki. Oto jeden z nich straszliwego terroru, nagonki na działaczy, księży, relacja - Helena Zaręba 
czało do niej ok. 20 dzieci. Rozpoczęła się zażarta plsany przez niejakiego Stobera z ziemi złotowskiej: 
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d wielu dziesiątków lat, a Ściślej od roku 

Q 1912-g0, pokutuje w polskim piśmiennictwie 

harcerskim i jest wielokrotnie powielana nazwa 

organizacji: "Związek Kory Brzozowej”, rzekomo zało- 

żonej przez Ernesta Thompsona Setona. W rzeczywistości 

organizacja typu skautowego o takiej nazwie nigdy nie 

istniała. W roku 1902 E.T. Sełon założył organizacje: 

©łboderaft Indians". Przeglądając publikacje harcerskie 

można dojść do błędnego wniosku, że istniały dwie nie 

zależne organizacje, odpowiadające wymienionym nazwom, 

tym bardziej, że np. w Kalendarzu Harcerskim na rok 

1924 czytamy na stronie 30-tej, że E.T. Seton założył 

w Ameryce "Związek Kory Brzozowej* w roku 1900-nym. 

Gdzie tkwi błąd? Otóż w roku 1912-tym Bronisław Bouf- 

tałł wydał książkę p.t. "Boy Scouts. Indlanizm w wy- 

chowaniu", w której (str.18) błędnie przetłumaczył 

tytuł książki E.T. Sełona: "The Birch Bark Roll..-", 

jako s "Związek Kory Brzozowej”. Cały tytuł książki 

Setona brzmi: "The Birch Bark Roll of the Outdoor Life 

containing the Standards, Games, Constitution and Laws 

ot the Koodceraft Indians". Ponieważ książka 8. Bouf- 

tałła traktuje względnie obszernie o organizacji 1 

metodyce związku "yłooderaft Indians", więc obok bro- 

szury St: Sedlaczka: *Geneza skautingu | harcerstwa” 

jest prawie jednym dostępnym w języku pol skim źródłem 

wiadomości o tym związku. Popełnionego przez B. Bouf- 

tłałła błędu ustrzegli się m.in. Adam Clołkosz i Stani- 

sław Sedlaczek. Adam Ciołkosz w swojej broszurze: 

"Nowe horyzonty harcerstwa” tłumaczy nazwę związku 

*yooderaft Indians": *indianie Leśnego Życia” a 

St. Sedlaczek: "Indianie Puszczańscy”. Sam termin 

yooderaft obejmuje szerokie treści jest również 

tłumaczony, np. wiedza leśna, mądrość leśna życie 

leśne, puszczaństwo itp. Osobiście sądzę, że termin 

wpuszczaństwoŃ najlepiej oddaje znaczenie terminu 

»iooderaft", gdyż mieści się w nimi wiedza leśna i 

  
  

hm PL Tadeusz Gaweł 

arcmistrz, Profesor Politechniki Krakowskiej. 
H Dyrektor Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie. 

Wysitny instruktor harcerski. 

Vi okresie przedwojennym "Wilk Włóczykij", z okresu 

działalności w szczepie "Arkona" - działającym w Hufcu 

*Zwierzyniec” przy Szkołach Podstawowych Nr. 19 i 33 - 

"Sędziwój". + 

Andrzej Sadowski urodził się 30 listopada 1920 r. 

w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie rodzice jego praco- 

wali jako nauczyciele. Od 1933 r. ze wzglądu na służ- 

bowe przeniesienie ojca powędrował do Dębicy. Tam 

uczęszczał do szkoły średniej. Świadectwo dojrzałości 

uzyskał w 1938 roku. W tym samym roku złożył pomyśl - 

nie egzamin konkursowy w Politechnice Lwowskiej i tam 

ukończył pierwszy rok studiów na Wydziale Mechanicznym. 
Okres okupacji niemieckiej przeżył w Dębicy pra- 

cując jako robotnik, później kreślarz, dalej technik 

w warsztacie mechanicznym. 
Po rozpoczęciu działań wojennych przeszedł z pracy 
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życie leśne i "magiczny" wpływ lasu na człowieka, jak 

również przyrodoznawstwo w ścisłym znaczeniu. 
Rolę puszczaństwa od strony jego znaczenia wycho- 

wawczego przedstawił L. Ungeheuer w książce "Próby 
wodzów". Puszczaństwem nazywa on taki tryb bytowania, 

w którym siły nasze: oko w oko spotykają się z siłami 

przyrody. Wyróżnia on trzy cechy charakteryzujące by- 

towanie puszczańskie, a mianowicie: 

1. odosobnienie, w którym rośnie świadomość nasz 
osobowości, koncentrując ją na tle bytowania pusz- 

czańskiego | dając w ten sposób możliwość zdobywania 
własnych wartości i sił w reagowaniu na przejawy Przy- 
rody i w zmaganiu się z jej siłańi; 
2. walka z siłami przyrody, którym trzeba przeciwsta- 
wić własne siły, jak wytrzymałość na trud, siłę mięśni, 

spryt, zaradność, odwagę, szybkość decyzji. itp., które 

zdobywamy najlepiej w życiu sam na sam z Przyrodą. 

Aby móc się posługiwać tworami przyrody i stworzyć dla 
siebie wśród niej własną egzystencję, musimy dokładnie 

ja poznać; 

3. miłość do Przyrody, którą trzeba zrozumieć, umiłować 
I poznać jej piękno w najdrobniejszych nawet rzeczach 

I zjawiskach, gdyż dopiero wtedy przemówi ona do nas, 

do naszych instynktów swym odwiecznym, atawistycznym 

wpływem i pokaże nam swój cały urok. I to jest właśnie 

ten "magiczny wpływ lasu, tak konieczny dla dzisiej- 

szego znerwicowanego człowieka, spętanego więzami wy- 

rafinowanej cywilizacji dz ejszej i techniki, poz- 

bawiającymi go jego człowieczeństwa." 
"Równie często jak ze słowem Wooderaft możemy się 
spotkać w piśmiennictwie angielskim i niemieckim, 

dotyczącym skautingu leśnego z terminem Kibbo Kift, 

może jeszcze trudniejszym do przetłumaczenia. sposób 

' opisowy termin ten wyjaśnia John Hargrave, (zwany 

"Białym Lisem") w swojej książce, p.t. "Księga Wigwaru". 

Kibbo Kift jest to stare angielskie wyrażenie, zna- 

= 

harcerskiej do konspiracyjnej w ZWZ (Związek Walki 

Zbrojnej), a następnie w Armi Krajowej. Od lipca 1944r 

wraz ze swym plutonem brał udział w akcji partyzanckiej 

"Burza", działając na bezpośrednim zapleczu frontu 
niemieckiego:w okolicy Dębicy, tam pozostał do wrześ- 
nia 1944r. Po wojnie za udział w partyzantce otrzymał 
2 sierpnia 1948r. Modal Zwycięstwa i Wolności. Został 
też zweryfikowany w stopniu kaprala rozkazem MON nr184 
z dnia 7 grudnia 1948r. ś 

Po zakończeniu działań wojennych od maja 1945 
wstąpił na Wydział Mechaniczny Politechniki Śląskiej z 
tymczasową sledzibą w Krakowie, a po jej przeniesie: 

do Gliwic pozostał w Krakowie na Wydziale Komunikacji 
Wydziałów Politechnicznych AGH. 

Dyplom inżyn a mechanika | tytuł magistra uzyskał 

w 1948r. Bezpośrednio po dyplomie był asystentem w 

Zakładzie Obróbki Metali, później zaś adiunktem. 

"Niezależnie od pracy naukowej w instytucie oraz pracy 
społecznej znalazł zatrudnienie w szkolnictwie zawodo- 

+ HISTORIA 
czące dosłownie "Próba wielxiej siły" lubo "Silni". 
Mówiąc o Kiobo Kift chcemy wyrazić myśli i cele wiel- 
kiego tropu,prowadzącego do Natury i do wychowania: na 
jej łonie. Kibbo Kift oznacza rodzinę leśną lub ludzi 
zdążających za wielkim tropem Przyrody. Być Kibbo Kift 
znaczy być dobrym obozownikiem i leśnym człowiekiem, 
człowiekiem czystym, silnym, dzielnym,wysportowanym, 
rycerskim i rzetelnym. który wszędzie i w każdym 
czasie czuje się odpowiedzialnym za siebie i za 
innych. 

Mam nadzieję, że tych kilka uwag ułatwi czytelni- 
kom korzystanie z rodzimego i obcojęzycznego piśmien- 
nictwa, dotyczącego skautingu leśnego, a może nawet 
zachęci niektórych z nich do worowaczenia elementów 
skautingu leśnego i w większym zakresie puszczaństwa 
do swoich zastępów i drużyn, co na pewno wzbogaci I 
ubarwi ich harcerskie życie i co jest również gorącym 

niem autora niniejszego artykułu. 

Najważniejsze Źródła: 
. Bronisław Bouffałł: Boy Scouts. lndianizm w wycho- 

waniu. W-wa, 1912r. 
Adam Ciołkosz: Nowe horyzonty harcerstwa. Wyd. Pło- 
mienie. Kraków 1921r. 
John Hargrave: Das Wigwam - Buch. Der VWeisse Ritter 
Verlag. Regensburg, 1321r. 
Marian Miszczuk: Geneza Harcerstwa. Rozdział 15. 
Stanisław Seflaczek: Geneza skautingu i harcerstwa. 
Warszawa, 1385r. 

5. L. Ungeheuer: Próby wodzów. Lwów, 1935r. 
6. E.T. Seton: The Birch Bark Roll of the Outdoor Life 
containing the Standards, Games Constitution and Laws 
of the Woodcraft Indians. New York, 1904r. 
7, E.T. Seton: The Book of Wooderaft, London, 1912r. 

wym ucząc w Technikum Mechanicznym w Krakowie. W roku 
akademickim 1952/53 rozpoczął wykłady na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W dniu 1 Iisto- 

pada 1953 został powołany przez Ministra Szkolnictwa 
Wyższego na kierownika Zakładu Technologii Wytwarzania 
Samochodów | Ciągników na PK. W 1958 roku został po- 
wołany na kierownika Zakładu Pomiarów Warszłatowych 
Katedry Obróbki Metali PK pozostając na tym stanowi sku 
do końca życia. W grudniu 1959 roku uzyskał stopień 

doktora nauk technicznych. W roku 1963 został miano- 
wany profesorem nadzwyczajnym, a w 1972 roku - proie- 
sorem zwyczajnym. W maju 1960 roku uchwałą Rady Wy- 
działu Mechanicznego został powołany na s.aqowisko 

prodziekana. Od 1957 do 1972 był członkiem Rady Naukowej 
Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie. W latach 
1960 -1972 był członkiem Polskiego Komitetu Pomiarów i 
Automatyki. 

O jego dorobku naukowym mówią liczby: 15 pozycji 
wydań książkowych, 96 artykułów | rozpraw naukowych, 
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20 opracowań dydaktycznych (skrypty), 45 prac nauko- 

wych, 25 prac normalizacyjnych, 33 notatki, komunikaty 

naukowe i techniczne, 66 opinii I recenzji, 56 odczytów 

ł referatów naukowych, 72 udziały w sesjach | zjazdach 

naukowych, 6 patentów, 10 doktorantów 

Do harcerstwa wstąpił 3 października 1930 roku, do 

drużyny lm. Mariana Langiewicza w Ostrowcu Święto- 

krzyskim. Przyrzeczenie złożył 14 czerwca 1931 roku. 

Do wybuchu Il wojny światowej brał udział w 11 obozach 

ilcznych kursach | zlotach hufca. Ukończył kurs dru- 

żynowych w Foluszu. Prowadził drużynę zuchową a nastę- 

pnie drużynę męską w Dębicy. Brał udział w Jubi leusz- 

owym Zldcię ZHP w Spale w 1935r, W 17-tym roku życia 

uzyskał najwyższy stopień młodzieżowy - Harcerza 

Rzeczypospolitej (HR). W 1938r. został członkiem 

Komendy Hufca w Dębicy. W latach 1933 do 1939 zdobył 

33 sprawności. Wśród tych sprawności godne odnotowania 

są: elektryk, mechanik, Ślusarz, społecznik, majster 

domowy, OPL Gaz, technik łącznościowy. Świadczą one 

a późniejszej drodze zawodowej druha Andrzeja. 
Ponownie do harcerstwa powrócił w 1964 roku. Na- 

feżał do Szczepu '"Arkona". Szczep "Arkona 12" im. 

Józefa Kostrzewskiego - przy Szkołach Pądstawowych Nr. 

12,19,33 rozwinął niezwykle ciekawą obrzędowość sło- 

wiańską. Dopracował się doskonałych drużyn zuchowych, 

wychował kadrę młodzieżową, dobre miał akcjie obozowe. 

We wspomieniach - druha hm Bogusława Kapusty 

czytany: "...Osobiście pamiętam Druha Andrzeja 2 

okresu, kiedy sam byłem Komendantem Ośrodka "Arkona", 

a' On jako instruktor pracował (zawsze społecznie) w 

tym Ośrodku. Współuczestniczył wtedy w organizacji 

obozów, wycieczek, zimowisk, biegów na stopnie. Do 

dzisiaj nie mogę zapomnieć Jego niepozornej sylwetki ż 

chrakterystycznym delikatnym uśmiechem na twarzy. 

Zawsze. gotowego do pomocy, radą | działaniem. W 

dyskusjach starał się nas przekonać do swojego sta- 

nowiska w sposób tak delikatny i taktowny,że nie 

czuliśmy, że mówi profesor i ta w dodatku dyrektor, że 

dzieli nas różnica pokoleń. Jego gawędy na wieczornych 

obozowych ogniskach cieszyły się dużym zaintereso- 

waniem. Opowiadał wtedy na nich, między innymi o swa- 

jej działalności w Armi Krajowej, o. akcjach w okresie 

okupacji przeprowadzonych Brzez pluton, którym do- 

wodził. Zawsze uważał, że jednym z elementów wychowa- 

nia młodzieży jest własny przykład wychowawcy - in- 

struktora. Był człowiekiem do którego w każdej chwili 

możha było zwrócić się o pomoc i radę. Zawsze znalazł 

czas na pomoc mimo swoich licznych obowiązków, nawet 

dla najmłodszych "interesantów". Możę to spowodowało, 

że przylgnęło do niego określenie Tat 

życie dła druha Sadowskiego miało wtedy tylko 

wartość, gdy żyło: się pełnią jego treści. 

Nie oszczędzał siebie. Był aktywny w pracy zawodowej 

1 społecznej. Jeżeli to prawda, że bogowie koc! a 

zabierają z tego świata młodych - druh Andrzej był 

niewątoliwie dzieckiem "Światowida". Zabrany został 
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z tego Świata w pełni życia, w okresie, gdy dopiero 
zaczyna się twórczy .byt. 

W obozowiskach "Arkony" tradycyjnie w specjalnie 
dla niego przygotowanym namiocie stało zawsze łóżko 

połowe. Niestety "Tata" - lak był nazywany przez kadrę 

I młodzież szczepu - mało korzystał z niego. A szkoda. 

Na łonie natury Jego romantyczny organizm ulęgałby 

zapewne szybkiej regeneracji. Był bowiem przepełniony 
ideg harcerską, ale qównież rozmiłowany w turystyce. 

Zdobywał odznaki GOT-u, organizował i popierał wyjazdy 

pracowników OS w Bieszczady, Beskidy Zachodnie, Tatry 

Kochał przyrodę. Docenlał wartość kontaktu człowieka z 

naturą. Doceniał wysiłek na wędrówce górskiej - tak 

bardzo potrzebny ludziom z biur, stanowisk pracy twór- 

czej w murach zakładu naukowego przy ul. Oboźnej w 

Krakowi 
Wydawało się, że okres młodzieńczy raz na zawsze za- 

mknął działalność w umiłowanym ZHP. Okazało się, że to 

nieprawda. Poprzez córki Ewę | Teresę wrócił do 

ukochanego ruchu. Po przerwie trwającej blisko 25 lat 

odnowił „pracę harcerską w 1964 roku. Szybko awansował 

w stopniach instruktorskich: pwdl1964), phm(1965), 

hm(1966). Naukowiec, dyrektor Instytutu naukowego, 

wykładowca PK zdobywał szlify instruktorskie na równi 

z młodymi szanując organizacyjne założenia. Żył pełnią 

życia. 
2 jego doświadczenia życiowego, wiedzy wypracowane j 

praktyką w oparciu o teorię, umiejętności życia | po- 

gody ducha- korzystaliśmy pełną garścią. Rady, uwagi, 

wskazówki dawane nam młodszym - były nie tylko ser- 

deczne | celowe, wyważone, ale również z racji Jego 

pozycji były: osłoną dla pokolenia żyjącego w trudnym 

okresie dla organizacji I narodu. Przy jego obecności 

wśród nas, w oparciu o mocny autorytet uczonego | 

dojrzałego człówieka - miał wówczas 45 lat - czul i śmy 

się bozpieczni. Ta opickuńczość nie była manifestowana 

ona istniała wraz z nim. Druh Andrzej był po prostu 

jednym z nas. Identyfikował się z całą kadrą. To był 

instruktor o wyjątkowym autorytecie. * 
W latach 1964 - 1966 w hufcu Kraków - Zwierzyniec 

przeszedł przez funkcje od opiekuna szczepu, członka 

komendy hufca, zastępcy komendanta hufca i przewodni - 

czącego RPH, Uczestniczył w spotkaniach korpusu In- 

struktorskiego, w zlotach hufca w Tyńcu i Tenczynku, w 

capstrzykach,biwakach, obozach | wycieczkach organizo- 
wanych przez hufiec. 

Podziękowania, Jakie otrzymał z Komendy Chorągwi 

- to tylko mały drobiazg wobec wniesionych przez niego 

wartości do harcerstwa. 

W latach 1957 - 1369 pełnił tunkcję komendanta 

hufca Kraków-Kieparz. Czując, że stan jego zdrowia 

pogarsza się, przesżedł bowiem zawał serca, wniósł 

plsma do Rady Szczepu "Huragan" | Komendy Hufca ZHP 

Kraków-Kleparz. "Praca zawodowa | nienajlepszy stan 

zdrowia uniemożliwiają mi ostatnio sktywny udział w 

działalności harcerskiej, a w szczególności wywiązywa- 

nie się ze statutowych obowiązków instruktora ZP” 

Pisał w listopadzie 1969 roku. 
Z tego okresu pozostały podziękowania za współ- 

pracę od Szczepów "Huragan" | "Harnasi Natomiast 
instruktorzy hufca' z okazji imienin (30.X1:1969) 
złożyli taki pokłon: "Drogiemu Druhowi Komendantowi w 
dniu Jego imienin na pamiątkę wspólnie przeżytych 
harców na słonecznym szlaku - z życzeniami dalszych 
wspaniałych osiągnięć w wychowaniu i tworzeniu czło- 
wieka”. 

Na niwie harcerskiej współpraca i przyjaźń łączyła 

druha Andrzeja z wielką gromacą instruktorów a w gro- 
nle tym w pierwszym rzędzie znaleźli się Władek Piliński 
"Pucek", Antek Gryglowski "Puchacz", Gienek Fik - legendarny 
z nocy okupacji "Osk*, Zygmunt Dyląg, popularny "Ptyś", 

Tadeusz Twardosz.- Bliska była jego sercu również grupa 
tych młodych, dopiero co opierzonych instruktorów: 

Zbyszek Sabiński "Saba", Marian Jaskuła, Janek Kucza 
natomiast w szczepie "Arkona" rośli u jego boku: Anna 
Radwańska "Córa", Boguś Kapusta | inni. 

Wśród licznych odznaczeń za lata wojny, wkład w 

naukę polską,działalność społeczną | zawodową godne 

odnotowania są: Honorowa Odznaka Ofensywy Zuchowej, 
Honorowa Odznaka Za Zasługi dla ZHP, Złota Odznake Za 
Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Złota Odznaka NOT, 
SIMP I Związku Metalowców oraz dwa wysokiej klasy: 
Krzyż Kawalerski Ordefu Odrodzenia Polski (1969) a 
także pośmiertnie już: Order Sztandaru Pracy II Kl 
(1972). , 

Dnia 19 grudnia 1972 roku druh Andrzej dostał 
drugiego zawału serca i zakończył życie. 

Nawiązując do tradycji szczepu "Arkona" i mówiąc w 
ich duchu można stwierdzić, że na progu zimy kalen- 

darzowej, kiedy słońce coraz wyżej zaczyna wschodzić 
i więcej ludzi obdarza swym światłem i ciepłem - 

*Sędziwój” zszedł do Ziemi - Matki Odwiecznej. 
W tym miejscu autor noty pragnie serdecznie po- 

dziękować rodztnie druha Andrzeja za chwile rozmów. 

źródła: 
1. archiwum prywatne rodziny 
2. materiały z archiwum IOS w Krakowie z-2/18/73 
3. własne wspomienia autora 
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ryzys harcerstwa starszego obserwowany jest w 
K naszym Związku od dawna. Na nie tutaj statysty- 

czne łamańce, że gdzieś tam przybyło, że harce- 

rzy w szkołach średnich coraz więcej. Jakość pracy 
harcerskiej jest słaba. Widać to choćby po takich zj 
wiskach jak coraz większy odstęp wiekowy między kadrą 
hufców | szczepów, a kadrą drużyn. Po prostu młodzież 
nie wićzi kontynuacji swojej działalności harcerskiej 
w służbie instruktorskiej. Zanika więź pokaieniowa, 

zanika tradycja przekazywania drużyn, zanika wreszcia 

potrzeba kontynuacji działalności społecznej poprzez 

Harcerstwo. Kiedyś, te potrzeby narastały jako normal- 
na konsekwencja harcerskiego wychowani 

Innym symetonem kryzysu jest niechęć do pode jmowa- 

nia funkcji w drużynach. Motywacja do pełnienia takich 

funkcji zanika z przyczyn subiektywnych I obiektywnych. 

Subiektywnych bo funkcje "liniowe" nie są cenione i 

nie stanowią pozytywiego wyróżnienia w szarym tłumie 
Obiektywne, bo po prostu nie ma czasu na spełnienie 

wymogów stawianych funkcyjnemu, ponieważ ilość obo- 
wiązków, które musi wypełniać jako uczeń czy jako 

współuczestnik życia rodzinnego, zabiera cały wolny 
czas. A w końcu młody I w miarę normalny organizm 
potrzebuje przynajmniej trochę odpoczynku. 
Jeśli kryzys - musi być przyczyna. Przyczyny są molm 
zdaniem zgrupowane w gnóch płaszczyznach, w ałaszczyf- 
nie programowej, czyli co i jak mamy robić I w pł 
szczyśnie organizacyjnej, czyli w oparciu o jakie 
środki i czym mamy realizować program. Wojsko nazywa 
to "logistycznyn |  materiałowym zabezpieczeniem 
działań". 

Sprawa programu to już morze wylanego atramentu i 
myślę, że większych skutków to nie przyniosło. 
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Przykładem - uparte forsowanie tezy o wyższości nad- 

budowy nad bazą co doprowadziło do opłakanych skutków 

w sferze ekonomii. Harcerstwo też od takich błędów 

wolne nie jest. Dywagacje modelowe również nie wiosły 

wiele nowego. Bowiem nie ma możliwości rozstrzygnąć 
czy lepszy będzie model z zastępami czy bez, czy grupy 
działania, czy kłuby. 

Spróbujmy więc przyjrzeć się konkretnemu modelowi, 
który ma ten walor, że sprawdza się w praktyce. Naj- 
pospolitszym i powszechnie funkcjonującym modelem jest 
szczep podzielony na drużyny. Tu znowu pojawia się 

spór w harcerstwie o to czy ważniejsze są sprawy or- 
ganizacyjne czy programowe. Spór tó tylko pozorny 

całkowielja sztuczny. Program musi być realizowany 

przez kogoś w ramach czegoś. Czyli program realizują 
harcerze w ramach struktur organizacyjnych. Nie od 

rzeczy będzie wspomnieć, że harcerstwo wymaga zaanga- 

żowanych ludzi, instruktorów oddanych swej pracy. 
Szczep powiniem zabezpieczyć warunki do działania 
drużyn, do organizacji akcji letniej i zimowej, do 

szkolenia kadry, działalności klubów specjalnościowych. 

Winien też dawać możliwość wyrastania kadry instruk- 
torskiej,od szeregowych po szarże i to w atmosferze 

dóbrego zespołu, w atmosterze koleżeńskości, przyjaźni. 
Są to obowiązki oczywiste w szczepie dobrze zorganizo- 
wanym, posiadającym zaolecze, tradycję, zespół 
struktorski. W innym przypadku trzeba to budować. A 

więc dobry szczep to: 

prawidłowa koordynacja działań zespołów 
baza sprzętowa i lokalowa 

dobra, zaangażowana kadra 
dobry program - własne inicjatywy szczeou 
dobrze zorganizowane wspólne akcje 

drużyn (kamoanie szczepu) 
tradycja szczepu 

szkolenie «adry prowadzone stale 

poczucie wspólnoty i więzi ze szczepem 

zespołu instrukterskiego i harcerskiego 

Dla zapewnienia tych trochę nieuporządkowanych 

elementów potrzeba speinienia wielu czynników. Będzie 

do nich należała atmosfera wytwórzona przez szkołę 

dla działalności ZHP. Mie chodzi tu o atmosferę otic- 

jalnie deklarowang, ale głównie o atmosierę codzienną, 
tą w której przychodzi działać, która 4worzona jest w 
relacjach instruktor - wychowawca klasy, komenda 

szczepu - dyrekcja szkoły. 

Na atmosferę działania szczepu będzie miała też 

wpływ polityka instancji harcerskich w stosunku do 

szczepu. Polityka prowadzona przeż. instancje bywa 
różna, od ostrej waiki z mocnym szczepem, Po korpletną 
obojętność. Swoją drogą, zjawisko to warte jest wnik- 
liwej analizy psychologicznej; olaczego komendy hufców 

z zapałem niekiedy gnębia silne środowiska? iszak to 
klasyczny przykład odgryzania gałęzi na której się 

siedzi. Silne szczepy harcerskie to kontynwacja dzia- 

    

    

łalności harcerskiej, to stabilizacja pozycji har- 
cerstwa w środowisku, to wreszcie dla komendy Hufca 
komfort w postaci tego, że harcerstwo jest, dzłała i 
nie wymaga specjalnej troski. Tymczasem jest zgoła 
inaczej. Żąda się wielu różnych świadczeń typu wystą- 
plenla  "defiladowe", organizacja "wydumanych" Imprez 
praca na rzecz "czegoś tam" itp. Żąda się bez przerwy 

udziału w tym lub owym. Akcje własne szczepu jawią się 
w tym kontekście niemal jako nielegalne. Bo cóż "że wy 
tam macie w szczepie zaplanowane i przygotowane jakieś 
kampanie" gdy komenda" hufca chce by szczep wystawił 
60 harcerzy na koncert "z okazji”. 

Czynnikiem równie ważnym, jest odpowiedni zespół 
instruktorski działający w szczepie. Zespół składający 
się z ludzi oddanych idei harcerstwa, ludzi którzy 
przywiązani są do tradycji i barwy swego szczepu. 
Powinien to być zespół wielopokoleniowy - bo tylko 
zespół w którym istnieje ciągłość czasowa jest nośny 
tradycją i pozwala na kontynuację długofalowych zadań. 
Oczywiście należy unikać powstawania "nawisu inflacyj- 
nego” w postaci wielkiej liczby bardzo zasłużonych, 
którzy nie działają ale chcą wpływać na działalność 
korzystać z różnych serwitutów (np. wyjazdy zagranicz- 
ne). Warto może przypomnieć w myśl inżynierii 

bardzo delikatnej jaką 
Jest kształtowanie jednostki ludzkiej. Działanie to 
duszy że działamy w mate: 

zależy od luczi i nawet gdy przyjmiemy wychowanie 
przez zespół i w zespole to i tak będą przywódcy 
tego zespołu. Od ich działań i osobowości zależy 
bardzo wiele, a ich zóolności i umiejętności winien 
kształcić cały zespół szczepu. 

Zespół instruktorski w szczepie składa się prze- 
ważnie z ludzi o różnych zawodach. Ta różnorodność 
daje możliwość wielostronnego podejścia do zagadnień 

nurtujących dane środowisko, zapobiega rutynizacji 
wewnątrz jednej profesji, daje możliwość załatwienia 
wielu spraw dla szczepu, a nade wszystko daje możliwość 
wielopłaszczyznowego spojrzenia na problemy wycho- 
wawcze | programowe występujące w danym środowi sku. 
Dla sensownego ustawienia pracy szczepu potrzebna jest 
odpowiednia organizacja. Można zastosować poniższy 
model : 

Rada Szczepu ——— Krąg Instruktorski 

Rada Drużyny Bada Drużyny Rada Drużyny 

Komenda Szczepu 

Szczepowy 

złca dls prograrowych  z/ci Kwatermi strz 

Zespół programowy kluby specjalnościowe _ Magazyn 
Hsi sztaby kampani i szczepu 
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Kierowanie odbywa się tutaj poprzez Radę Szczepu, 
która koncentruje władzę ustawodawczą. Rada Szczepu 
nadaje kierunek działalności szczepu i rozlicza z 

działalności poszczególne jednostki jak I osoby. Wy- 
konawczo działalnością szczepu kleruje komenda „składa- 

jaca się ze szczepowego, kwatermistrza, drużynowego 
Kręgu |Instruktorskiego, zastępców komendanta i in- 
struktorów d/s pionów. Tu wyjaśnienie - struktura 
powyższa dostosowana jest do specyfiki szkoły zorga- 
nizowanej w Zespół Szkół Zawodowych. Jest to taki 
organizm, który jednoczy w jednym budynku kilka szkól 
o odmiennym charakterze. Np. Technikum, Zasadniczą 
Szkołę Zawodową, Przyzakładowe Szkoły Zawodowe itp. 
Każda szkoła ma swego dyrektora i swoją specyfikę 
wynikającą z profilu nauczania, poziomu nauczania, 
poziomu młodzieży do niej uczęszczającej, jej zaln- 
teresowań. Zwykle Zespół Szkół liczy ponad 1000 osób 

190402109. 
Piony działają na poziomie poszczególnych szkół. 

w jednyjn budynku i nauka trwa od 

METODYKA 

  
Zakres dzałalności pionów i poszczególnych osób 
(instruktorów) musi być tak dobrany, by było jasne kto 
i za co odpowiada, kto i czym kieruje, kto i o czym 
decyduje. Dużo tu zależy od szczepowego, który winien 
dać możliwość podziałania innym. Pozostałe funkcje 
są przypisane do konkretnych działań, z/ca d/s pra- 
gramowych zajmuje się koordynacją działań programowych 
instruktorzy d/s pionów koorcynują działalność drużyn 
(wspólne sprawy na forum szkoły) są rzecznikami i 

reprezentantami swego Dionu na zewnątrz w stosunku do 
władz szkoły. 

Ważnym jest by komenda szczepu nie była zespołem 
ludzi pełniących funkcje li tylko w szczepie w 
oderwaniu od drużyn. Niecn* funkcja z/cy szczepowego 
będzie łączona z funkcją drużynowego lub instruktora 
«ls pionu. Wtedy łatwiej o przezkaz wiadomości 1 
działalność realną, a nie mamy do czynienia z grupą 
dostojnych instruktorów "na szczeblu" którzy już 
niestety mają tylko mgliste wyobrażenie o realiach 
drużyny w danym środowisku. Tyle że taki ideał wymaga 
bardzo dużo czasu. Możliwe, że tu właśnie przebiega 
cezura pomiędzy szczepem a instancjami ZHP. Instruk- 
torzy szczepu działają społecznie, istancja ło już 
działacze etatowi.Działalność społeczna, a działalność 
etatowa to czasami dwie różne sprawy. Nie czas tu i 
nie miejsce na rozważania o tej sprawie, ale warto 
stwierdzić, że program ratowania drużyn nie dał spo- 
dziewanych wyników | dalej drużyna i szczep istnieją 
dla instancji, a nie odwrotnie. Wiadomo, instancja 
urzęduje i często żyje już własnym życiem całkiem 
różnym od życia drużyny czy szczepu. Czasem: niestety 
sq-to przeciwstawne nurty. 

Chcę jasno stwierdzić, że dobrze działający szczep 
posadowiony mocno w środowisku, posiadający kadrę 
oddaną swojemu posłannictwu, zaangażowaną emocjonalnie 
to sposób na Harcerstwo starsze. Dobry szczep to pomoc 
i oparcie dla drużyny, to zabezpieczenie (na ile to 
w ZHP możliwe) bazy, to mocna pozycja ZHP w szkole, 
a przy sensownym ułożeniu stosunków Hufiec - szczep 
(zasada dla hufca - przynajmiej nie szkodzić!) to 

również pomoc dla hufca. Nie jest to sposób jedyny, 
ale wydaje się być sposobem optymalnym. 
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kszłałcić Związek w tederację, tworzyć "wspólnotę" 
wspólnot”, To ostatnie hasło zdobywa najwięcej uznania. 

Często porównuję się z moją dawną drużynową zuchową 
| stale jestem gorsza. Nie zależy mi jedynie na powie- . którego próbuje się następnie kształtować życie społe- 

urszula kryszałowicz lanlu starych wzorów - lubię zmiany. Własne pomysły ę czne; doświadczenie oduczyło mnie takiego myślenia, 
nie wystarczają mi, lubię podglądać pracę innych dru- stąć mam opory wobec hasła "wspólnota wspólnot*. Nie 

mam jednak wątpliwości, że ruch społeczny tworzą 
zawsze żywe ośrodki, nazwijmy je wspólnoty (ale nie 

zamknięte!), bez istnienia których ruch musi zamierać. 

Nie jestem zwolenniczką tworzenia modelu, według 

Żynowych. Na przykład dopiero niedawno przekonałam 
się, że czynność, której do tej pory nie lubiłam - 
uczenie zuchów piosenek (nie gram, kiepsko śpiewam) 

foże być taka przyjemna, dla mie | dla zuchów, a Jak wiele jest obecnie w harcerstwie takich ośrodków? 
nawet dawać pozytywne skutki. Czy ich liczba rośnie, czy uzyskują one wpływ na szer- 

Spotkałam w Oleśnicy dh. Szczopańczyka. Czegoż On sze kręgi? 
nie wyprawiał ucząc _ drużynowych uczenia piosenek? Tyle pierwszych wrażeń z dyskusji. Przejdźmy 
Kazał nam w rytmie śpiewanych przez siebie piosenek Jednak do moich własnych poglądów. Otóż myślę, że dziś 
skakać, klepać się po całym ciele, bić podłogę i ściany w Polsce liczy się nie tylko dyskusja, ale może przeda 

miąć gazety i targać jo (to były instrumenty). Instru- wszystkim działanie. | natychmiast nasuwa się pytanie, 

menty muzyczne robiliśmy zresztą ze wszystkiego co czy zwolennicy "wspólnoty wspólnot" rzeczywiście takie 
pod ręką. Czarowaliśmy i wplataliśmy do piosenki upar- wspólnoty tworzą. Czy wokół czasopism harcerskich 
ciuchy - monotonnie powtarzane słowa. Było też kilka powstają środowiska czytelników i autorów? Czy tworzy 
konkursów indywidualnych | na spostrzegawczość w gru- * się warunki, aby ciekawe, nowatorskie ośrodki in- 

zabawa w dyrygenta, inscenizacje itd. 
szokuje bezskutecznie sposobów właściwej eli- 

dzieci rosnącej agresji i cwaniażtwa. Czasem 

struktorskie lub ośrodki harcerzy starszych mogły pro- 
mieniować na inne drużyny? Takich pytań można stawiać 
wiele. Powtarzam: nadszedł w kraju czas działania, 

że niektóre formy pracy są przestarzałe gno się przede wszystkim liczy. 
koledzy drużynowi, zwłaszcza młodzi, i AA wymieniono kilka nazwisk instruktorów, 

rzedwojennych, którzy tworzyli wokół siebie 
Śdych wiekięm czy doświadczeniem jest w Ay m tub. byli 
Jawet gdyby założyć, że ta duża grupa dru- 

reprezentantami "wspólnot". 
jdóma systemu metodycznego, albo nie znając 

h 

tak , b, a się na najprostsze dla nich elementy i 
Łapińska czy (niewymieniony) pfi metodycznie przeprowadzić zbiórkę, to i dyskusja tocząca się, już od dość 

N których gronach instruktorskich, | A Ygowski byli na pewno przywódcami grup in- 
formy a, iejszy zuch stoi przecież intelektualnie tyczna, pełna niepokoju o stan | dalszy rob 

wyżej niż fikgo rówieśnik przed dziesięciu czy dwu- stwa. Harcerz Rzeczypospolitej mówi o "nowi 
Ze k ę harcerstwa", Motywy pytają: "Jakie Harcer 

Psiejszy wzór drużynowych Antek Cwaniak nim te wskazują na odczuwaną potrzebę zasadi 

efch. Wspólnot w harcerstwie tak przedwojen- 
późniejszym było, bardzo wiele i 

że środowiska instruktorskie, 
Miczać zudhoń byR najiępezym harcerzami w myślenia, a nawet przewartościowania iśti UdźTo GYTT 

Czy I qziś jest podobnie? mentów ruchu. | choć w dyskusji przeważaj teść 
raczej głosy krytyczne wobec rzeczywi 

reprezentantami czy przywódcami 
do całego Związku nowi twórcze 

| działania. KINA, Szkoła 
RE wanEŚ JŁU.0) GAIRCYGe Gadccesz (Ale ma co Jeszcze niewiele w niej myśli odkrywczych 

liczyć na to że drużynowy nauczy się wiele na kursie koncepcji, jest ona twórcza, może być 
czy sam się dokształci, albo nauczy się na własnych znalezienia nowej odpowiedzi 
błędach - wcześniej porzuci funkcję. nurtujące młodzież. Takie jest prawo każdegź 
Kto dziś chce być drużynowym zuchowym? To przecież pokolenia, aby nawet przy aprobacie dla tradycji po- 
takie trudne. A my ten wielki trud zbyt często zrzucamy dejmować próbę przewartościowania wszystkiego. Na tie 

na dzieci 13 - 14-letnie. tej dyskusji, nieco z pozycji outsidera, pragnę do- 

wokół Kamińskiego miały coś do zaproponowania 
harcerstwu, innym harcerskim środowiskom. Tak 

się ruch, tak powstawała szersza wspólnota. 
Czas działania - a może także okazja! Oto Komen- 

dant Zlotu, który ma się zebrać w lipcu tego roku na 
polach Grunwaldu, wzywa drużyny i kręgi instruktorskie 

Gdy mylą się imiona... czas pomyśleć o dostoso- łączyć moje "trzy grosze”. 
waniu form pracy do nowych czasów do nowego typu wy- Gdy wczytać się uważnie w rozmaite wypowiedzi dys- 
chowawców, pomyśleć o wychowywaniu drużynowych a potem kutantów, można u Ich podłoża odszukać wspólną troskę: 
dopiero zuchów. © autentyzm ruchu harcerskiego, o to by wyrażał on 

do zgłaszania propozycji programowych na Zlot. Ja to 
rozumiem tak, chyba w zgodzie z druhem Nuckowskim: 
powiedzcie, co chcecie na Zlocie przekazać innym dru- 
żynom, co chcecie wnieść do programu Zlotu. Jakież to 

porą grupę w mojej drużynie zuchowej stanowią Jaki jest obecnie model drużynowego? Jaki powinien rzeczywiste potrzeby młodzieży, by na nie: odpowiedział wyzwanie dla ambitnych drużyn i hufeświ Nie chodzi o 
dzieci koleżanek i kolegów z lat szkolnych. być? Chelałabym aby moje ulubione pismo zaprezentowało JOdnos! igotę: sważenie satan OCZ RESCW YN to, jak się na Zlocie zaprezentujecie, co zrobicie 

S Z racji podobieństwa do rodziców zdarza się że na swoich łamach taki wzorzec. Myślę że w każdym Hufcu Instruktorów ten autentyzm jest jakby zagrożony. Nikt "na pokaz”, ale co z waszego dorobku warto upowszech- 
mylę imiona dzieci z imionami ich rodziców. Wtedy jest chociaż jeden drużynowy którego warto przedstawić tego nie wypowiada wprost, co więcej nikt.nle próbuje nić w Związku. Harcerska aktywna postawa: nie chodzi” 
następuje refleksja nad tym jak bardzo, mimo zew- a w załączeniu dodać np. kilka scenariuszy jego zbiórek. łormuj wać; ygakT€ sata aż tentycąjie: pumnaSCZANArYSNZA o to, czego oczekujemy od Zlotu (czytaj: od jego 
nętrznego podobieństwa, różnią się dzisiejszo dzieci A może uruchomić poradnię z wypowiedziami mistrzo- dosyrzy: natoni sę4 strdkiury | fleeoztouia sika SEA Komendy), co Zlot ma dać wam. Przeciwnie, co wy dacie 
od tamtych sprzed lat. Teoria pracy z zuchami nie po- wskich drużynowych. Liczę też na zachęcanie drużynowych p -'kESFo> PTAK gdyby SRA JU zamórżktnaj CaSERI ENIA innym 4arcerskim "wspólnotom". Oby to się udało, a 
sunęła się do przodu, a może nawet się cofa. do korzystania z bibliotek harcerskich przed każdą dzieży, utrudniają realizację jej własnych zalntere- gdy się uda - okaże się, jak ciekawe, różnorodn. 
Nie są rzadkością, byle jakie zbiórki,, dzieci bez zbiórką. Jest przecież tyle książek, broszur, czaso- SOWA POOR Ja OPONA CZW RO ae W ZE ŁACO właśnie pluralistyczne jest życie harcerstwa. 
fantazji, czy nieporadni drużynowi. plsm. Tylko chcieć je wertować. 
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  POGLĄDY * 

przy 
choince 

g Mięta Bożego Narodzenia, to najwspanialsze ze 
Świąt obchodzonych w ciągu rokul Mają atmosferę 

niepowtarzalną, atmosierę ciepła i szczerości. 
Pod choinką gwiazdkowe upominki, na choince błyskotki 

i bańki, my zaś życzymy sobie wzajemnie wszystkiego 

dobrego. Ale jest to jednocześnie czas refleksji. 
Koniec roku blisko, trzeba ocenić co się w minionym 
roku udało, a co nie, co było sukcesem, a co porażką. 
Bywa, refleksja staje się głębsza. Nie wycbrażam sobie 
instruktora harcerskiego, który by nie poddał się 
takiej refleksji; ocenie właśnie głębokiej, ocenie 
awojej postawy. Myślę, że jedną z cech, która zaginęła 
w Harcerstwie jest braterstwo. Był kiedyś taki punkt 
Prawa Harcerskiego, który kończył się słowami..." a za 

brata uważa każdego innego harcerza". Od tamtego czasu 
dorobiliśmy się zadań zespołowych I rad wielu szczedli, 
wielu rozpraw o jedności pokoleniowej i ideowej. 
Bezusłannie powtarzamy nawoływania do jednoczenia się 
drużyn wodnych w jednym szeregu, do braterstwa harce- 

rzy samotników, do zjednoczsnia się oddanych jakiejś 
akcji, czy do zabawy razem w kręgu, najlepiej przy 

lokalnej komendzie harcerskiej bo i cieplej i bliżej. 

Ajednoczyliśmy się w różnych takich kółkach i kręgach 
i ruchach, które dawno wyszły poza struktury drużyn i 

szczepów. Te tradycyjne struktury są Jaxby w odwrocie, 

jakby w cieniu tych "bardziej nowoczesnych” (w har- 

cerskiej "nowomowie"). Natomiast bardzo zanikły har- 
cerskie więzi. Brak nam jedności w pomocy sobie nawza- 
jem. Jakże rzadka szczep szczepowi pożyczy trochę 
sprzętu i, zwróci go czystym i niezniszczonym, podeśle 
fachowca, pokaże nowy teren obozowy. Jakże często 

drużyna drużynie "podbierze" harcerza, teren obozowy, 
czy przy okazji akcji zarobkowej organizowanej wspól- 

nie "wykoleguje" z lepszego miejsca czy zarobku. 

Gorzej, że dla niektórych instruktorów cwaniąctwo 

stało się normą postępowania w myśl hasła "kalafonia 
musi „być”. Ileż to razy taki instruktor nadaje cwa- 

niactwu wymiar harcerskiej zaradności, lub podbudowuje 

swoje postępowanie filozoficznymi wynyrzeniami o . 

dzisiejszych czasach, które zmuszają do działań nie- 

etycznych. Ta plaga cwaniactwa dotyka również sfery 

wydawałoby się tak dalekiej jak tolerancja i religia. 

Oto "chytry sobleradek" instruktor uczestniczy w nara- 
dzie instruktorskiej poza miastem. Już nadszedł czas 

powrotu, do miasta. daleko, a dzień niedzielny. Komen- 
da decyduje jechać do miasta jak najwcześniej, by do 

domu dotrzeć najdalej między 5-tą, a 6-tą wieczorem, 
by umożliwić każdemu chcącemu tego uczestnikowi, 
pójście do kościoła. Los chciał, że w najbliższym 
mieście autokary muszą zatrzymać się na chwilą pod 
bazą swojej macierzystej firmy, by zatankować | coś 
tam poprawić. Na przeciwko bazy piękny nowoczesny 
kościół, o śmiałej | strzelistej lini. Idą Instruktorzy 
by go obejrzeć, a niektórzy przyklęknąć przy ołtarzu. 
Normalna,: zwykła rzecz w naszym kraju. Dla naszego 
"chytrego sobieradka" okazja nie do przepuszczeni 
Nasz "chytry sobieradek" kłusem pędzi na poszukiwanie 
księdza. Odnajduje duszpasterza, zamawia mszę świętą I 
stawia wszystkich pozostałych uczestników przed faktem 
dokonanym. Oczywiście nikt z komendy nie jest pytany o 
zgodę - ba, nawet nie powiadomiony © fakcie, że msza 
będzie ódprawiona. Efekt? Duma i szczęście "chytregą 
sobleradka", że coś zademonstrował, "pokazał im* | .. 
strata 1,5 godziny czasu.Powrół do miasta dopiero po 
godzinie 7-mej . Miasto nie jest religijną pustynią z 
pozamykanymi kościołami, a wręcz przeciwnie, codzien- 
nie można w nim wysłuchać mszy świętej od godziny 
5-tej rano do 10-tej wieczorem. Niedziela, zapewne dla 
każdego Kto zetknął się z religią katolicką-fakt oczy- 
wisty, jest dniem gdy mszy świętych jakby więcej. Po 
co więc demonstracja i konspiracja? Niech nikt nie 
mówi tu o tolerancji czy wolności sumienia. Tu bowiem 
zachodzi przypadek zgoła odmienny. To właśnie jest 
nadużycie pojęcia tolerancji, nadużycie uczuć religi j- 
nych (fakt-dokonany przymus). Jestem za tolerancją i 
za tym by wolno było wyznawać i praktykować. Ale niech 

to obowiązuje w obie strony. Wiara i religia to sprawy 
zbyt głębokie, by nimi frymarczyć. Zostawny woloy wy- 
bór każdemu kto chce | może wybierać. 

Tu czas na refleksję | zadumę. Gdzie są ci wspa- 
niali  instruktorzy,którzy tworzyli niepowtarzalną 
atmosterę, klimat twórczej pracy instruktorskiej, w 
Harcerstwie? Gdzie te czasy, gdy do hufca czy chorągwi 
szło się jak do rodzinnego donu? Tutaj pomogli, do- 
radzili czy po prostu serdecznie z Tobą porozmawiali. 
Teraz niestety nie ma tej możliwości. tnstancja pul- 
suje własnym życiem wewnętrznym, życiem blurowym, 
które potrafi zaabsorbować. Inny pasjonujący problem 
to co, kto i o kim mówi. Ot - normalka biurowa, w 
której Już nie ma miejsca na —. demokratycznie wybra- 
ne władze, a śą dyrektorzy, kierownicy odpowiedzialni, 
zaaferowani zajęci. 

Nile będzie pytania *dlaczego?". Pozostaje mi tylko 
życzyć, by przy okazji Świąt i Nowego Roku w chwili 

fleksjl przyszła do głów Instruktorskich, myśl prze- 
korna taka - "czy realizuję na co dzień Ideał har- 
cerskiego braterstwa”? Tak po prostu, bez zawiści | obra- 
łania się pomyśleć. Wszystkim bez wyjatku życzę, by 
było coraz mniej pytań "dlaczego", a coraz więcej, 
Jasnych zasad, coraz mniej układów, a coraz więcej 
harcerskich | instruktorskich pomocnych dłoni, coraz 
więcej rozumu i dobroci. chaj Gwiazda Wigili jna 
świeci wszystkim | wszystkim niesie dobroć, radość I 

Hywiadoweą 
braterstwo. 

  

  

  

Roland WACŁAWEK 

aszym kolejnym marzeniem jest komputerowy in- 

fórmator telefoniczny. Nasz notes zawiera naz- 

N wiska np. 37 zaprzyjaźnionych abonentów. Chcemy 
by komputer niezwłocznie po podaniu nazwiska wyświet- 

lał na ekranie numer telefonu wskazanego abonenta. 

Zaczniemy. jak zwykle od deklaracji tablic: w naszym 
przypadku będą dwie: tekstowa N$ dla nazwisk i liczbo- 

wa T dla numerów: 

0 DIM NSs (37) 

20 DIM  T(37) 
30 FOR 1=1 TO :? 
40 _ INPUT ZNAZWISKO:"; N$ (1) 
50 _ INPUT "NR TELEFONU:"; 

TO) 

60 NEXT I 

Pętla służy oczywiście do wprowadzenia kolejnych 

nazwisk | odpowiadających im numerów do tablic N£ i T. 
Po "nauczeniu" komputera nazwisk i numerów abonentów 
nadchodzi faza korzystania z Informatora: komputer 

zadaje pytanie o nazwisko abonenta o szukanym numerze, 

a następnie przeszukuje tablicę N$ I drukuje numery a- 

bonentów o nazwisku Identycznym z podanym z klawia- 
tury. Może się zdarzyć, że Istnieje dwóch abonentów o 
tym samym nazwi sku: 

70 INPUT "PODAJ NAZWISKO:*; K$ 
80 FOR 1-1 TO 37 
90 IF KS$=N$ (1) THEN PRINT "NR TEL.="zT(1) 
100 NEXT I 
110 GO TO 70 

Po odpowiedzi na jedno pytanie komputer natychmiast 
wraca do pytania o kolejne nazwisko, bez przerwy będąc 

gotowym do usług. Gdybyśmy powyższy program próbowali 
uruchomić na 2X81 lub Spectrum, napotkalibyśmy trud- 

ności związane ze specyfiką operacji łańcuchowych w 
tych komputerach. Deklarując w nich tablicę tekstową 

trzeba podać liczbę znaków w łańcuchach składowych. 

NIM WS (16,15) deklaruje tablicę tekstową złożoną z 

* KULTURA 

9. 

dziesięciu elementów o stałej długości 15 znaków. 
Możliwe jest też zadeklarowanie tekstowej zmiennej 
prostej o stałej długości: DIM D$(30) oznacza w ZX81 i 
Spectrum deklarację łańcuchowej zmiennej prostej, 
mieszczącej 30 znaków. Jeśli elementowi tablicy 
tekstowej lub zmiennej prostej o stałej długości przy- 
piszemy dłuższy łańcuch znaków niż liczba zarezerwo- 
wanych pól, pozostałe na końcu i nie zczące się 
znaki zostaną odcięte. Odwrotnie, przy próbie wpisania 
w taką zmienną tekstu krótszego, pozostałe pola uzu- 
pełnione zostaną spacjami. Zakładając, że najdłuższe 
możliwe nazwisko liczy 20 liter, instrukcja 10 w 
komputerach Sinclałr wyglądałaby następująco: 
16 DIM N5 (37,20). Aby zapewnić porównywalność zmiennej 
K$ z elementami tablicy N$ zadeklarujemy też zmienną 

K$, nadając jej stałą długość 20 znaków - podobnie jak 
to było z elemeniami tablicy nazwisk N$15 DIM K$(20). 

Po tych zmianach ZX81 i Spectrum zaakceptują nasz 
program bez kłopotów (w ZX81 należałoby jeszcze roz- 
dzielić "skomentowane" INPUT na INPUT bez *pod- 
powiedzi* i oddzielne PRINT). w NERITUM-1 i niektórych 

innych maszynach operując na zmiennych tekstowych 
większej długości, a zwłaszcza na tablicach łańcucho- 
wych, należy zarezerowować dla tekstów odpowiedni 
obszar pamięci Instrukcją CLEAR. Tak np. 1000 rezerwuje 
pamięć dla tekstów zawierających w sumie do 1000 
znaków. 

Wracając do Informatora telefonicznego, łatwo do- 
stosować ten program do spełniania funkcji odwrotnej, 
tzn. odnajdywania nazwisk abonentów o podanych nu- 
merach. Zmienić trzeba będzie tylko instrukcję 70:; 

70 INPUT "NUMER TELEFONU:"; R 
oraz warunek linii 90: 

9a IF R=T(1) THEN PRINT "NAZWISKO BRZMI:*; N$(1) 

Najbardziej eleganckie rozwiązanie zapewniałoby w 
razie potrzeby wyszukiwanie zarówno numerów, jak i na- 
zwisk, w zależności od życzenia użytkownika. Jak to 
zrobić? Pomyślciel 
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słowa: Mirosław Souczek 
muzyka: Ryszarć Pomorski 

Jest taki ktoś 
kto cię nigdy nie opuści. 

Ma w sobie coś, 

chociaż czasem w kiepskim guście. 

Śpi byle gdzie, 
robi co chce 
I na każdy temat prawie wszystko wie. 

Ref. 
Turystycznaspiosenka - na dobre i złe, 
turystyczna piosenka - dzisiaj śpiewać 

p chce, 

więc oddajmy jej głos, 
niechaj powie nam wprost, 

co nowego w niej słychać, jak i gdzie 

Zna cały świat, 

wszystkie szlaki i kryjówki 

Przez tyle lat 

nauczyła się wędrówki. 
Śmieje się w głos, 

ma pusty trzos, 
ale za to nigdy hie ma żadnych trosk. 

Ref. 
Turystyczna piosenka.....,.. Guz 

Ma czasem styl, 
że bez łez potrafi wzruszyć, 

dużo jest chwil, 
że od śmiechu bolą uszy. 

Choć życie zna, 
przy swoim trwa, 

ale taki właśnie urok zwykle ma. 

Ref. 
Turystyczna piosenka. 

(Jedna z piosenek Harcerskiego Zespolu Wokalnego 
"Wołosatki" z Kielc. Napisana w roku 1987.) 

4. ŚKIAÓ 

4 aa 
( Ad M MAJĄZYNIE - 

r ŻYCZENIA Z BRAKU LAK 

Wszystkim życzy 
"Z braku laku" 

Dużo szczęścia w Nowym Roku 
By z nadzieją weń patrzyli 

- tym co palą, by rzucili 
- tym co piją, by przestali 

-tym co dołki pod kimś kopią, 
aby sami w nie wpadali 

- tym co pną się, by się pięli 
- tym co spadli, by aieczieli 

- tym.co wierzą, by wierzyli 
w szybkie przyjście owej chwili. 

A tym wszystkim co czekają, 
aby dłużej nie czekali, 

zanim piąty etap przyjdzie 
do drugiego się zabrali.   

  

2 notatnika delegata 

- niepokorni, jak trzeba drapieżni ale rozsądni. 

zaczną się podejścia do przyjmowania funkcji. 

- jesteśmy w przededniu, choć w zasadzie centaralnie 
już zaczęliśmy. 

7 okres zmusza do refleksji które w krakowskim wydaniu 
będzie zgłębione na ukladzie tego poziomu. 

człowiek i osoba, która była przy narodzinach. 

Dzisiaj centralników i warszawiaków nam nie obro- 
dziło. 

Czy wyżej wymienieni koledzy są na sali? 

- Waga problemu jest duża a istota nieżwykie złożona. 

- Młody człowiek stalby się przedmiotem stosunków 
społecznych.   

  
  
  
  

HR 32 HR 33   

archiwum 
harcerskie.  



KULTURA 
  

  

KULTURA 

TU IDEAŁY MŁODZIEŃCZE 
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