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„HR'jex mniemam jest już pismem o określonej 
linii programowej, a jego profil akceptuje duża grupa 
czytelników. Nie od rzeczy jest więc dzisiejszy apel 
© nawiązanie z nami szerszej współpracy. Przypominam, 
że ideą pisma jest prezentowanie dorobku drużyn i sz- 
ozepów, propozycji i poglądów harcerzy starszych i ka- 
dry inatruktorskiej, Nasi autorzy reprezentują wiele 
środowisk z całej Polski, 

Współpracę ohoemy rozszerzyć e nowe środki, e no- 
wych sympatyków i przyjaciół, Nasi ludzie wykonują 
Już dobrą robotę w terenie — Sławek Buthoio montuje 
oddział w Nowym Sączu a Krzysiek - przepraszam, komen* 
dant - Grzebyk w Rzeszowie i druh Krakowski w Przemy- 
Ślu - obiecują szerszą współpracę, Dochodzą słuchy © 
przyjaciołach z Cieszyna, Warszawy, Poznania i Opola, 
jłabiej natomiast nawiązujemy kontakt z ohorągwiami 
ościennymi - Katowicami, Kielcami i Tarnowem. Ale mo- 
że będzie lepiej. Oczekujemy na Was, 

Apelujemy o otwaroie "kufrów" i "szaf przepaścis= 
tych" kręgów metodycznych, komisji stopni, kręgów dru- 
żynowych, referatów, ośrodków i wyjęcie z nich oieka- 
wych materiałów, opracowań nowych rezwiązań pregramo- 
*0-metodycznych, które nie mogą zobaczyć Światła dzie 
Rnego i tkwią w nich dla potomności - a mogą prze- 
cież służyć z powodzeniem współczesnym, 

A 

SF archiwum 
m=miharcerskie.pl 

Zachęcamy harcerzy starszych i instruktorów de wy- 
miany poglądów i doświadczeń, Nasze łąmy są dla Wąs 
etwarte, ohoemy być bowiem nie tylko pismem dla ham. 
oerzy, ale także pismem harcerzy i instruktorów, 

Ruch harcerski ma to do siebie, że jest permanent- 
nie wzbogacany o nowe wartości tworzone przez każdege 
z nas, Ją stare kanony postępowania, lecz istnieje pe- 
trzeba poszukiwań nowych rozwiązań programowo-mete- 
dycznych, 

Dlatego przekazujcie nam własne doświadczenia i te 
wielkie i te małe - ich suma to właśnie harcerski 
styl, haroerskie metody, harcerskie życie, Nadsyłaj- 
cie własne wiersze, krótkie formy literackie, rysunki 
grafiki - dla najlepszych zapewnimy debiut, 

Zostań i Ty współpracownikiem "HR-a", Czekamy na 
Ciebie. 

W dziale własnego rachunku sumienia serdecznie 
przepraszamy za popełnione uchybienia zainteresowa— 
nych i Czytelników; Ę 

- Druhnę hm PL Władysławę Francuz za przepuszoze- 
nie bez korekty tekstu w numerze 3/83 

— Druha hm PL Jana Ozaista i hm Andrzeja Bukowskie 
go za pominięcie ich nazwisk w numerze 1/84 

    

     



  
      

MRESZEE SI 
I ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Krukowskiej Chorągwi 

Zimowa stolica Polski - Zakopane gościła w dniach 5-6 marca br. najlepszych harcerzy-alpejcnyków Związku 
Harcerstwa Polskiego, którzy walczyli o tytuły mistrzów narciarskich ZHP w dwuboju slalomowym na rok 1984 
w ramach I Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich Krakowskiej Chorągwi ZEP /nieeficjalnych miatrzostw nar- 
siarakich ZEP/. Mistrzostwa ronegrano mo Gubnłówce w oześciu kategoriach wiekowych. Na starcie stanęło 125 
zawodników, w tym 27 dziewosąt, Tory alalomowe ustuwiał dawny członek Haroerskiego Klubu Narciarskiego w 
Zakopanem, akademicki mistrs świata w narciarstwie alpejskim, obecnie poseł na Sejm: Stefan DZIEDZIO, 
Mistrzostwa przebiegały w znakomitej atmosferze, walosono ambitnie, o osym Świadomy fakt, 1% zdarzały cię 
przypadki, że dojeżdżano do mety nawot na jednej narcie, aby tylko ukończyć konkurencję. Jeden s na jnłod 
szych uczestników Marcin PROSZTEGA s Chorągwi Wrocławskiej dosłownie"wosołgał się" na metę, sa owoją aubi- 
cję nagrodzony został rzysistymi oklaskami, Najmłodszym uczestnikiem zawodów był Igor HANUSZKIEWICZ /HXN 
"Halny"/, najstarszym kazimiers SAPETA /Chorągiew . 2 indy 1 i w 

kategoriach wiekowych w dwuboju slalomowym zostali: 
  

1 

harcerki młodsze: Katarzyna MISZTELA /Katowice/, Klaudia PŁAWNY /HKN "Halny"/, Monika MROCZKOWSKA /Rzeszów/ 
1. 
hercerki starsze: Małgorzata MROCZEK /Bielsko/, Grażyna HLINIAK /HKN "Ealny"/, Joanna MISZTELA /Katowice/ 
111, 
harcerze młodsi: Januss GĄSIENICA /Zakopane/, Marek DŁUTKO /Bielsko/, Daniel NAJDZIONEK /"Czerwone Maki” 

Kraków/ 1. 
haroerze starsi: Wojciech CISZEK /SA3 Bukowine-84/, Jacek MACIEJEWSKI /HKN "Halny"/, Tomasz JAROSZEWSKI 

F i /HKN "Halny" / 
v. ą 
instruktorzy: 
Fis 
seniorzy: 

Marcin SLĘZAK /Kraków-Śródmieście/, Andrzej SĘKOWSKI /Konin/, Krzysztof PAWLUS /HKN"Helny" / 

Jan PLASKACZ /Rzeszów/, Jan OZAIST /HKN "Halny"/, Stanisław JAROSZ /EKN "Halny" / 

V Klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Chorągiew Bielska 1 jej też przypadł w udziale kryształowy puchar Pre- 
sydenta Krakowa, Drugie miejsce i puchar Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP wywalozył zespół Harcerskiego 
Klubu Narciarskiego "iialny" z Krakowa, Trzecie miejsce zajęła Chorągiew Rzeszowska. Następne miejsca zajęły: 
HKH *Halny"-II, Hufiec Podkrakowaki, Chorągiew Katowicka, Częstochowska, Szozep "Dzieci Świętowida" s iHufca 
Kraków-Krowodrza oraz Chorągiew Konińska. 
105-64u uczestników zdobyło Odznakę Olimpijską PZU ores Jubileuszową Odsnekę Sprawnościową PZN /ustanowioną 
w tym roku z okazji 65-lecia Polskiego Związku Narciarskiego/ 
Zakończenie Mietrzostw odbyło się w sali Dom Turysty PTTK w Zakopanem. Obecni byli m.in, wiceprezydent Kre- 
kowa dr inś,Andrzej ŻMUDA, honorowy komitetu inego, 4 Chorąg- 
wi ZHP Danuta NOSZKA, hm Jadwiga MARCINIAK s wydziału organizacji wypoczynku Głównej Kwatery ZEP, hm PL Jan 
OZAIST - komitetu jnego miatraostw, WALKOSZ - sędzia główny zawodów, 
Adam SKALSKI - delegut techniczny PZN. 
Zwycięzcy zostali wyróżnieni pucharami 1 ópiworami, Wpzysoy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, Radości 
było dużo. Postanowiono apotkać się za rok na JI-gich Mistrzostwach... potrenujemy i ... zobaczymy... 

Czuj! czuwaj! ... do zobaczenia znów, /m.8./ 

  Przy doborowej obsadzie 4 reprezentacji /ale jakichi/ 1 wypełnionej po brzegi /zinnym powietrzem/ sali, 
dzięki wysiłkowi organizacyjnemu Szozepu "Albatrony" odbyły się 17 marca Chorągwiane Mistrzostwa Drażyn Star 
szych w piłce siatkowej, Podkreślić tu należy wzorową organizację strony sportowej impresy, W rozegranym sy- 
stemen "każdy z każdym" turnieju zwyciężyła Krowodrza przed Myślenicani 1 dwom reprezentacjami Podgórza 
/szczepy *Owieździsty*. 1 "Albatrosy"/. Impreza ta zasługuje niewątpliwie na poparcie 1 szereze rospropago- 
wanie /a może organizację Ogólnopolskich Mistrzostw w krakowie?/, jako właściwy przykład realisacji 10 punk- 
tu prawa harcerskiego, który mówi, że "Harcerz chce być silny i eprowny..." Szkoda tylko, że niektórzy 
uozestnicy sportowych zmagań zaraz po wyjściu z gościnnego obiektu Studium WP UJ zapomnieli o dalszym ciągu 
10 punktu 1 sięgnęli po papieroa; fL18/ 

konspiracyjna 

m im, Xawerego Dunikowskiego 1 Społecznego Komitetu Organieacy jnego 
Museum Earoeretwa w Warszawie otwarto ciekawą wystawę "Harcerska praca konspira- 
oyjna 1939 - 1945", Wystawa jest ozynna od 2 kwietnia 1984 roku w Musoum Xawerego 
Dunikowskiego w Królikarni, Warszawa ul, Puławska 113a, 
Organisatorom dziękujemy za zaproszenie, 

Koń, jakim jest - każdy widzi, Otóż niekoniecznie 
je widzieć go - inaczej. Jeden, jako siłę pi 

oiągową. Drugi, jako annchronism w tym charakterze 
który winien być możliwie szybko zastąpieny przez tra 
ktor. Trzeci, jako podstawowy, niezbędny warunek do 
uprawiania sportu jeździeckiego ozy pięciebeju nowo- 
ozesnego. Ktoś kolejny, jako egzemplarz gatunku 0010 
gioznego. Rzadko kto, jako poczoiwego Kasztanka, któ- 
ry ma swój charakter, lubi oukier z ręki, szozetkowa- 

nie, a nie cierpi, gdy ktoś oboy znienacka podejdzie 
s boku. A ktoś może zgoła - jako surowiec na "tatara" 

*BMME _ HE +HNNNENUNM NASZ RUCH EEEE 
szej Świadonej propagandy, adresowanej do określonych lub anonimowych odbioroów, jak przede wszystkim od te- 80, 00 my w tym harcerstwie robimy. Zwłaszosa w na - 
szych drużynach 1 szozepach, na obozach, w sastępach NAL, na kursach instruktorskich; ohoć rzeczywiście, 
to właśnie najtrudniej propagandowo "sprzedać", 

Oczywiście, zależy nam na tym, by różne grupy spe- 
łeczne oceniały harcerstwo pozytywnie, Co nie jest 
przecież jednoznaczne. Jedni oceniają haroeratwo po- 
sytywnie za regulaminowe umundurowanie, gotowość ntwą- 
rzenia pięknych szpalerów w związku z galowymi ure- 

KAŻDY WIDZI ?! 

km. TRZ OXgierd aiewiez 
!_ Podobnie w stosunku do harcerstwa, które przecież 
|spostrzegać można również na wiele sposobów. Tym bar- 
dziej, że inaczej wygląda w mikro- a zupełnie inaczej 
w makroskali. Co innego konkretna drużyna, zastęp, 
szozep, które przede wszystkim są haroerstwem dla ich 
osłenków. Ce innego - opowieść o tej drużynie, jaką 
serwują swym rodzicom zuchy i harcerze. Jeszoze 00 in- 
nege, to wrażenie jakie wywiera spotkanie w niedzielę 
rano na Dworcu Głównym lioznych grup umndurowanych 
harcerzy, wybierających się za miasto, Te wszystko na- 

kłada się na własne wspomnienia, przywiązania i wyo- 
brażenia, owocująo sądami w rodzaju "Za moich czasów 
było jednak zupełnie inaczej" albo "Już lepiej, że 
Nawet tylko siedzą w szkole, niż mieli by bes celu 
Szwendać się po mieście, zwłaszcza że teras te punki 
1 peppersi..." 

lnny obraz harcerstwa daje w makroskali telewisja, 
Sdy oto widać, jak haroerze pełnią warty honorowe, 
witają dostojną delegację, odbywa się uroczysta inau- 
Guracja lub podsumowanie czegoś, z udziałem dostej - 
nych, znaczących osób, Albo gdy prasa przynosi sążnie 
fe informacje o ilości przepracowanych roboczogodzin 
W pożytecznych akcjach, o udziale przedstawicieli 
Nładz ZHP w różnych ważnych ogólnospołeoznych przed- 
Sięwzięciach. 

Koń nie ma większych szans na to, by kształtować 
4 anieniać sposób patrzenia na siebie, widzenia go. 
Może się po prostu zestarzeć i np. przestać być 
W związku z tym zauważany przez amatorów konnej jazdy. 
Może się też na starość stać młośliwy i, być moż 
Przestanie go za to ktoś lubić, Za to oposób widzenia 

twa ży w dużej mierze od nas samych, In- 
struktorów, harcerzy, drużyn, władz. Zarówno ed na- 

ozystościani, udział w ozynach społecznych mierzony 
w przepracowanych godzinach, Inni — za oiekawe, pes0- 
stawiające niezatarte przeżycia i wspomnienia -sbiór- 
xi. ?e same określone poczynania mogą kreować supeł- 
nie różne postawy, zarówne wśród harcerzy, jak i osób 
x boku. Ale tą grupą, na której nam szczególnie zele- 
ży, zależeć powinno, zależeć będzie chyba zawsze - 
jest przede wszystkim młodzież, Zarówno aktualni jak 
1 potencjalni - zuchy, harcerze i instruktorzy. Be- 
wiem w superlatywach nawet oceniane przez władze, s0- 
Juszników, przes rodziców, przez telewidzów osy radie 
słuchaczy - haroerstwe, jeśli nie bodzie do niego 
ohoiała wstępować 1 należeć młodzież, pozostanie za- 
ledwie własnym cieniem 1 legendą, 

W tym widzeniu haroerstwa przez młodzież wiele 
spraw jest ważnych, na dsiś i jutre, ale jedną ohoiał. 
bym tu obeonie wyeksponować, Otóż wydaj się niekiedy 
że harcerstwo jest tworem zwoiście ponadozasowym, Is- 
tnieje jeden jedyny prawidłowy model, proste reguły 
na harcerstwo, które się od poozątku jege istnienia 
nie zmieniają, są takie same, będą takie sane, Wedle 
tych reguł można ostre dzielić rzeczywistość na "har- 
perskie" i "nieharoerskie", Harcerstwo jakim jest, 
każdy widzi, A jeśli nie widzi, niech się tych reguł 
denozy... A więc te same Prawo i Przyrzeczenie /no, 
s niewielkimi zmianami, od 1964 r. drobna tylke po - 
prawka 10 punktu na VII Zjeśdzie/, a więo harce w po- 
lu, służba, samewychowanie, egniska, zbiórki, musstra 
mundur, stopnie i sprawności itd, Węsły jakoś wyssły 
s mody, sygnalizacja ohorągiewkani takoż, Od ponad 
mu tu lat doszły do tego alerty, nie do końca 
przyjęły się akoje chorągwiane, zaczynają być modne 
imprezy na orientację, Do praktyki letniege streju  



    

MJ DOSWIADCZENIA HEEEN+MEEM  WEMMI+EWMA DOSWIADCZENIA WEEM 
haroerza boczną drogą wdarły się dżinsy, Rzadziej 
duiś odbywają się defilady i przemaraze z fanfarani 
1 werblani a wrar z nimi m mody wyszły piosenki mar- 
stowe, i w ogóle co innege i w innych rytmach Śpiewa 
się dziś, niż Śpiewali rówieśnicy har 
oerzy lat temu ileś-tam. Już zuchy inaczej są ukształ 
towane "na wejściu", s innymi oczekiwaniami 
de drużyn. Czas wpływa na na: ystkioh 
działalności, ozy ohoemy to dostrzegać, ozy nie, Po. 
zostają te same generalne cele, ta sama konospoja, ta 
sama idea, ale harcerstwo lat esięndziesiątych jest 
inne, niż siedemdziesiątych, a jakie będzie w latach 
dziewięćdziesiątych? W poozątku lat esi h 
świadomie cofnęliśmy się do pewnych ważnych wartości 

ale droga jeśli 
ma być zawsze żywę - wiedzie do przodu, Wszystko się 
w świecie zmienia. Jeśli harcerstwo ma w tym Świecie 
tyć, coś znaczyć, rzeczywiście wpływać na kształt 
przyszłości, musi się znajdować w Środku nurtu prze- 
mian, ono samo musi się zmieniać, W miarę możliwości 
- świadomie 

I tu jeszoze raz wracamy do naszkicowanege już 
wcześniej fraguentarycenie obrazu harcerstwa. Ton 
obraz, zakodowany w społecznej Świadomości,jest rów- 
mie ważny, jak rzeczywista działalność ogniw i władz 
Związku. Ognisko, gra, obóz, służba, techniki haroer- 
skie - a gdzie miejsco na myślenie, na twórozość, na 
zainteresowania intelektualne, naukowe? Czy to wszy- 

Tvm razem 

      

            

stko jest"nieharoerskie"? Czy Świadomie przyjmujemy, 
że pretendenci do.laurów olimpijskich, młodzi badacz 
różnych dziedzin - mają i powinni pozostać ze awymi 
zamiłowaniani poza harceratwem, a my rozwijać będzie 
my i to tylko, 00 yoyjnie z harcers- 
twem się wiąże, £ haroerstwem jest kojarzone? 

Obserwujemy od dawna znamiona kryzysu w wieku star 
szoharcerskim. Może już dziś młodzieży nie wystarcza 
te, oo proponujemy, ozerpiąc z tradycji? A może świa- 
domie spróbujemy zaadaptować owe zainteresowania nau- 
kowe, kulturalne, techniozne, Śmielej inwestując w 
tzw, uczniowski ruch naukowy i kulturalny? loże wię- 
cej i se światem nauki 
1 kultury, organizując dla młodzieży /a raczej - 8 
łodzieżą/ szkół letnie obozy tena- 

tyozne, zwłaszoza w tych dziedzinach, z którymi nie 
mtyka się szkoła, a które są po prostu ciekawe? Oozy- 
wiście nie zaniedbując pozostałych zainteresowań 1 za. 
miłowań np. sportowych /na zasadzie, że jest to rze- 
komo sprawa SKS-ów i Szkolnego Związku Sportowego/. 
A szanse i potrzeby są ogromne, zwłaszcza w Środowis- 
ku małych miast i miasteczek, "gdzieś w Polsce", 
gdzie mało szans na zetknięcie zainteresowanych z wiel 
ką uniwersytecką nauką i jej pracownikami, a szanse 
może tu stworzyć harcerstwo? 

Haroerstwo, jakim jest, każdy widzi, Ja je widzę 
jako złożone zjewieko społeczne - w rozwoju. A Ty? 

  

0 zuchowych 
sprawnościach 

Z snotowałen w kalępdarzyku pod datą 15 naroa 1984 
że otrzymałem numer 01/84 Harcerza Rzeczypospolitej. 
Wręczył mi goosobiście rozpromieniony Naczelny. Po - 
dni hoiaż: ie opuścić ap 
ty Redakoji, ale na moim ramieniu spoczęła twarda żę 

ka Baoselnego, który wycedził przóz zęby: - Dokąd to 

druhu, dokąd? A kto da materiał do numeru kwiotniowe- 
go? - Przyniosę w połowie maja - zapewniażem. Nie 

ohoiał słuchać. Co prawda numer kwietniowy ukaże się 

w ozerwou, ale materiał musi się uleżeć, - Ale to 00 
straci aktualność - próbowałem jeszcze się 

  

napis: 

  

archiwum 
ESPOO GONE 

har 

bronić, - Nie szkodzi, ostatecznie ocenią druna n1s- 
torycy, a dla nich J miesiące to pestka - dobił mnie 
Naczelny. Przygnębiony i zamyślony udałem się do dost 
4 skrzynce na listy zastałem zaproszenie na przyszły 
tydzień do Oleśnicy na apotkanie zespołu roboczego 
"Sprawności", Niestety, w kieszeni mam już bilet do 
Rzeszowa na ten sam termin, Do Oleśnicy nie pojade 
1 moimi uwagani o zuchowach sprawnościach snów się 
mie podzielę, A trochę się ich nagromadziło, szozogól 
mie po przeczytaniu wykładu KKDZ o sprawnościach w 
"Zuchowych Wieściach", Trzeba przyznać, że autorka 6 

4 

  

  

ła obie żatwo rudę s opisem ozym są sprawności zucho 
we. lluje pokolenie zuchmistrzów miało zawsze obiekcje 
w tym zukrewie, A rzecz jest o tyle istotna, że choąo 
mówić o uprawnościach zuchowych trzeba najpierw spre- 
Cyzować ozym one gą. A więc zadam sobie pytanie i u- 
duielę nieco rozwiniętej odpowiedzi. 
- Uo to są sprawności zuchowe? 

W obecnie obowiązujących zasadach metodyki pracy 
drużya zuchowych wprowadzonych Rozkazem Naczelnika 
3HP L.2/79 z 1 lutego 1979 /m poprawkami GK ZHP z dn. 

19 czerwca 1982/ znajduje się podrozdział "Sprawności 
suchowe". Tak brzmią podstawowe aforaułowania dotyczą 
we tego tematu: 

"Sprawności zuchowe. Są to określone zadania i wyma- 
gania o dużych walorach poznawczych, kształcących 
oraz wychowawczych. Łączą one podstawowe formy dzia: 
łalności ludzkiej: zabawę, naukę i pracę. Sprecyzowa- 
ne zostały w regulaminach poszczególnych sprawności. 
Określają tematykę zbiórek zuchowych, stenowią podsta: 
wę zdobywania gwiazdek, Adresowane do 
nostki umożliwiają prawidłową realizację 
mowych ZHP i wpływają na rozwój zainteresowań zuchów” 

Nieco odmienniej ujmuje tę samą kwestię M.Wardęcki 
w "Zuchach": "Zespołowe działania dzieci mające spo- 
łeozny cel /w suchach tym celem jest najczęściej 

jpólna zabawa/ to podstawowa metoda wychowawcza har- 

oeratwa. Również ważna jest treść zajęć... Zadanie 
podpowiedzenia t kich treści spełnia kolejny element 
systemu: muchowe w czasie oykli 
zbiórek podporządkowanych tematowi sprawności, a tak- 
że tematy różnych zbiórek pojedynczych ozy okolica- 
nmościowych." 

„Wcześniej, bo w 1947 roku Wydział Zuchów OKH wydał 
trzecią wersję "Sprawności zuchowych", Zawarta w tej 

broszurze instrukoja określa: "Sprawność zuchowa - to 
wielki cykl zabaw. Wszystkie zajęcia zuchowe oparte 
8BĄ na zabawach. Tyczy się to również i sprawności, 
Oto gdzie tkwi różnica główna w odniesieniu do spraw 
ności harcerskich. Sprawność - jest wyrazem przede 

Wszystkim specjalizacji haroerza, oznaką jego dosko- 
malenia się technicznego. Sprawność zuchowa jest tyl- 
ko tematem do wielkiego oyklu zabaw," 

Na koniec zdanie A na temat 
le sKsiążce wodza zuchów"/: "Sprawności - dostarczają 
tematów do cyklów zabawowych... Te właśnie cykle za- 

bawowe trwające po parę miesięcy każdy, są niozym in- 

hym jek zuchowymi sprawnościami. Kończą się też one 
£ reguły próbą sprawnościową i nadaniem sprawności... 

Ówiozenia, zabawy i umiejętności sgrupowane dookoła 
tematu wakazanego przez wybraną sprawność, są główny- 
i zajęciami zuchów, głównymi tematami większości 
sbiórek suchowych. Każdy zuch wohodzi w sprawności ed 

Pierwszego dnia zgłoszenia się do drużyny 1 już po pa- 
ru mi. ach może otrzymać pierwszą sprawność, w któ 

TĄ dobrze przebawił się wraz s kolegami." 
Jak widać a przytoczonych przykładów, w różny spo- 

SÓb można określić ożym jest sprawność zuchowa, Wspól 
(4 mianownikiem jest stwierdzenie, że sprawność jest 

    

   

            

nośnikiem tematu, treści zuchowych zabaw oras te, że 
typowymi sprawnościami zuchowymi są sprawności sespe- 

łowe, ohooiaż dopuszcza się zdobywanie indywidualnie 
przez zuchy okreńlonych sprawności. 

Csym więc jest sprawność zuchowa? Sprawność zucho- 
est cyklem zabaw powiązanyc, jd! tenatem, Cykl 

taki powinien być zakończony nadaniem zuchom prawa do 
noszenia oznaki sprawnościowej, Posiadanie przez su- 
sha takiej oznaki świadczy, że brał udział w oyklu sa- 
>aw na określony temat, w trakoie czego posiadł wie- 
isę 1 umiejętności określone w regulaminie sprawności, 
Jormy i zadania zawarte w regulaminie są jednakowe 
dla całego kraju, s możliwością pewnych modyfikacji 
regionalnych lub uzasadnionych speoyfiką pracy druży- 
ny /np. drużyna "Nieprzetartego Szlaku*/, 

Wydaje się słusznym przyjęcie zasady, że zuch nie 
zdobywa sprawności, lecz otrzymuje ją niejako w nagro 
dę za aktywny udział w zabawach na określony temat. 
Dobrze jest jeśli zuch zapytany oo się robi w druży- 
mie odpowie: Bawimy się w Apaczów, a musi budzić za- 

      

. niepokojenie jeśli powie: Zdobywamy sprawność India- 
nina. Bo istotą zuohowania jest wspólna zabawa dzie- 
01 z udziałem instruktora, a nie zdobywanie sprawnoś- 
oi. Może być wspaniała ja nie zakończona woale na- 
daniem sprawności, nie może być natomiast "zdobywania 
sprawności" bez zabawy, 

= to przede 

żów zabaw. 
Aby mogły być pomocą w pracy drużynowego 
zuchów musi ich być odpowiedni wybór. Obeonie druży- 
nowy ma do dyspozycji 50 tematów sprawności zespoło- 
wych zawartych w obowiązującym wykazie opublikowanym 
pt. "Regulaminy sprawności zuchowych” /MAW - W-wa 

1979/. Zbiór ten zawiera ponadto regulaminy 56 spraw- 
mości indywidualnych, 
Sprawności zespołowe zostały podzielone na trzy gru- 
py: I "Moja Ojczyzna - mój dom", II "Pracująca Bola- 
ka" oraz III "Wielka przygoda". Dwie pierwsze grupy 
liczą po 20 sprawności, trzecia tylko 10. Dla porów- 

nania sięgnijny jeszcze raz do wydanego w 1947 r. 
zbiorku pt. "Sprawności zuchowe", Zawiera on 40 tena- 
tóm sprawności. Całość została poprzedzona inatrukoją 

Przy regulaminach 
sprawności zespołowych znajdują mię uwagi sugerujące 
sposoby realizacji, piosenkę i pląs /tanieo/, materie 
ły do gawęd oraz gry i zabawy, A więc nie jest te wyje 
łącznie rejestr, ale podręcznik zawierający minimug 
porad oraz może nie "worek" ale "sakiewkę s tworsywan* 

/używając dzisiejszej terminologii/. Vdiegłosc oi 

wa między obu wydawnictwami jest duża. Zaazły w tym 
okresie spore zmiany. Do najważniejszych należy pożi 
ozenie pionu harcerek s pionem harcerzy, oo miało swo 
je odbioie w ruchu zuohowym. Dlatego nie można bię 
dziwić, że wspomniany wykaz sprawności a 1947 roku, 
wydany przez Główną Kwaterę Harcerzy zawiera sprawnoś 
oi stosowne dla ohłopoów, a całkowicie pomija spraw 
ności typowe dla dziewoząt, Później jednak przychodzi 
okres OH /1950-56/, w którym nie istnieje ruch zucho- 
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wy, ohooiaż dzieci w wieku 8-11 lat należą do ówoses- 
nego harceratwa. Nie funkojonują wówczas żadne spraw- 
ności - ani zuohowe, ani harcerskie, Od ozeruca 1356 
roku następuje proces odradzania się ruchu zuchowego. 
W pierwszym okresie istnieje tendencja przejmowania 
wazystkiego 00 stworzone zostało do 1950 roku w zak- 
resie sprawności. Ale wkrótce nastąpiła daleko idąca 
selekcja. M.in. wycofano z obiegu stare i nowe sprar 
ności typu historycznego /piaałem o tym we wrześnio- 
wym numerze "Zuohowych Wieści"/ oraz innych sprawnoś- 
«i, które zaliczylibyśmy dziś do'grupy "Wielka przy- 
goda". Pęozniały natomiast pozostałe dwie grupy © dum- 
nie brauiących nazwach: "Moja Ojosyzna - mój doa" 
oraz "Pracująca Polska", Aż "Wielka przygoda" stała 
się liczącą 20% sprawności zespołowych "uałą przygo- 
dą”. 

3 
iuterka wspomnianego wykładu w "ŻW" napisała: 

"Instruktorzy przyglądając się dziecioa « wieku zuoho 
wym stwierdzili w 00 one bawią się najchętniej i w 
ten sposób został stworzony system sprawności". 
Ciekaw jestem, którzy to instruktorzy zauważyli samo. 
rsutnie przez dzieci podjętą zabawę w "Anbasadora 
przyjaźni" 1 kilka następnych tematów figurujących na 
początku obowiązującego rejestru regulaninów sprawąoś 
©i. Ha pewno nikt, bo to, czego wymagają regulaniny, 
w większości do żadnej zabawy się nie nadaje. Może 
być natomiast znakomitą lekoją szkolną. Uroznaiooną 
1, jak na lekcje, całkiem interesującą, O mniejszej 

inwencji świadozy grupa "Pracująca Polaka 
"w kogoś" stoi u podataw systemu zuchowego. Dlatego 
tylko chwalić można obszerność rejestru liczącego 20 
różnych zawodów. Ale są te zawody, które w znacznej 
mierze straciły na atrakoyjności, Co prawda dzieci 
bawią cię w listonosza, ale doręczycielani być nie 
zechcą, bo wiadomo, że poozta nie cieszy się już dob- 
rą opinią. Dzieci słyszą, że kolejarze jeżdżą jak 
ohoą, drogowcy nie łatają dziur w jezdniach, leśnicy 

tują lasy, budowniczowie - obijają się, ogrodni- 
cy nieuczoiwie się bogacą, podobnie jak rolnicy i 
sprzedawcy. A wszyscy rasem - kradną, piją i mówią 

brzydkie głowa. liawet Doktor Ojboli jest podejrzany. 
Kiedyś był podejrzany, ale © coś zupełnie innego, Pan 
Twardowski, więc go usunięte, wprowadzając w to miej- 
sce chemika. A dsiś chemicy mają trudności z zatrud- 
nieniem, a astrolodsy oiessą się oonas większym pi 
dzeniem, Żarty żartami - ale aktualizacja rejestru za- 

wodów do naśladowania wymaga pilnego uzupełnienia. 
Meżna by ooś z osymó połączyć, np, zamiast "Ambasado- 
ra przyjąśni" byłaby sprawność "Robotnika na budowach 
sagranioznych*, Okazja do umocnienia uoguć przyjaźni 

snakomita, a i zajęcie cieszące się szacunkiem, Można 
z też do niektórych nazw zawodów dodać ozłony uściś- 

joe, jak np. spr. 10a - ajenoyjny, rolnik - wiel: 
zotRESZĘ budowniczy - domku jednorodzinnego /włas- 
nego", technik - mechanik samochodowy, tkaoska ludo- 
wa /cepeliowska/ lub artystyczna, 

Wracając do tematu zasadniczego, muszę powtórzyć 
sam za sobą /patrz nr 2/84 HR/, że jedną z prayczyn 

zakotwiozenia pracy s zuchami pod dachem przez oały 
rok jest wprowadzenie, a następnie preferowanie spraw 
ności, które można roalisować w klasie szkolnej w spo 
sób niewiele odbiegający od lekcji. Osobną sprawą jest 
nie dostrzeganie, że dzieci dzielą się na dziewozynki 
1 ohłopeów. Smutno patrzeć, jak dziewczęta bawią się 
w te, w 00 powinni się bawić ohłopoy, A ce robią 
chłopcy? Nie bawią sig, bo ioh wóród zuchów prawie 
wosle nie ma, A szkoda, duża szkoda. 

Zabawa 

Ozuj! 

DRUH FRANEK 

    

Uozniowie rzucali jabłkami 
2 ostatniego rzędu Zagodnie 
Uśmiechała się twoja 
Wychowawczyni z I klasy 
I jakiś ozłowiek kroił 
Materiał na krawaty. 
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JAK PROWADZIĆ hmPL 
Janusz Wojtycza 

HR 

ZBIÓRKE  ZASIEĘPU 
(z refleksji nad systemem zastępowym ) 

źródeł metod, 

Mówiąc o zastępie, ohoąo nie ohoąo, musimy wrócić 
myślą do początków skautingu brytyjskiego, Sam Robert 
Baden-Powell pisze o nim: "Drużyna dzieli się na zac- 
tępy słożone z uniej więcej ośmiu chłopców, Głównym 
oslem zastępu jest obarozenie odpowiedzialnością moż- 
Liwia największej liozby chłopoów, aby wyrobić ich 

» Jeśli skautuistrs odda swojemu 

łoby zwrócić uwagę na następujące stwierdzeniami "ilu- 
simy pamiętać, że nie ma takiej drużyny, na wsi ozy 
w mieście, która by się nie nadawała do prowadzenia 
wadług wskazań Baden-Powella, Zgódśny się, że wszys- 
oy drużynowi w Zwiąsku to ludzie niecodsienni 1 pram 
aujący w wyjątkowych warunkach, wóród szosególnych 
trudności nad supełnie niezwykłymi chłopakami. Zoż 
w tym właśnie leży cały urok skautingu, Sam ruch i» 

  

mu prawdziwą władzę, będzie się po nim wiele apodzie- 
wał i pozostawi mu swobodę w wykonywaniu pracy, £ro- 
bi dla czynnego ukształtowania się jego charakteru 
znacznie więcej niżby mogło uozynić jakiekolwiek wy- 
chowanie szkolne: !/ W innym awoim dziele rozszerza 
ten pogląd, pisząc:” System jet 
oeohą, różniącą skautowe od 
przez inne organizacje. I gdy aystem ten jest właści- 

wie stosowany, musi przynieść dobre rezultaty, Ujęcie 
Ohłopoów w grupy - zastępy 6-8 osobowe i traktowanie 
ich jako odrębne jednostki pod komendą odpowiedziel- 
lego przywódcy - jost kluosem do dobrego prowadzenia 
śrużyny. 

Zastęp jest zawsze jednostką akautingu, czy to w 
Pracy, czy w sabawie, czy ponoszeniu kary, omy w speł 
mianiu obowiąsku. 

" 
Jest nałożenie na jednostkę odpowiedsialności sa sie- 
bie 1 innych, Usyskuje się to, oddając zastępowemu 
0d4powiedsia lne dowództwo nad zastępen, 
la on obowiązek wydobywać 1 roswijać zalety każdogo 
ohłopoa w swoim zastępie. Wygląda to na przesadę, ale 
w praktyce daje dobre wyniki, 

Ponadto dsięki rywalizacji i współsawodniotmi mię- 
dzy zastępami wytwarza się duch abiorowy zastępu,kżó- 

Ty wptywa na podniesienie poziomu chłopców 1 osiąg= 

nięcie pr: nich wyższego stopnia ogólnej sprawnoś- 

01. Każdy ohłopieo w sastępie rosumie, że jest odpo- 
wiedzialną jednostką i że honor grupy zależy w pow 
hym stopniu od jego umiejętności "wielkiej gry”. Ry- 

iaacja zespołowa uczy współdziałania, 
Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdmie naj- 

bardziej zaufano sastępowyn. Tu leży tajemnica wycho: 

wania skautowego! 
Wśród poglądów wielkiego rzecznika systemu zastę- 

POwego w tamtych czasach Rolanda E, Philipsa należa- 

osymó niezwykłym - pobudza do 
aby osiągnąć pewne wyniki musi się korzystać s a 

swykle praktycznych i oryginalnych metod pracy i or- 
ganizacji, Takie metody sobrane są pod nazwą: "Sys 
tem zastępowy”. 

I dalej: "Niech mi będzie wolno $u stwierdzić jag 

no i że system nie jest je 

kimś szt; 1005 powstaje 
jsozególnego nastawienia umysłu, z wiary, 

ałoenie charakteru i wychowanie ohłopos powinno 
rozwijać od wnętrza jego istoty, a nie da się na 

rsucić chłopcu od zewnątra. Chłopcy, na pewno, miezą 
sami wychowywać się na akeutów - nikt inny nie jest 
w stanie zrobić tego za nich, Można ich ubrać w ko- 

szulki i krótkie spodenki na wierzchu, ale wakrzesać 

ducha Harców można tylko w głębi serca i duszy sane- 

go chłopca. 

EZ: 
Dsiś, po ponad siedemdsiesięcioletnim funkojono- 

waniu systemu sastępowego w ZHP, $rudno nie przyznać 

powyżssym oytatom racji. 

„Żebszać sbiórki sastozi, 
Pierwszym, i do dsiś s pewnymi modyfikacjani ato- 

sowanyn, sohematem sbiórki zastępu byłe w literatu- 

rse polskiej konoepoja hm dr. Władysława Ssosygła. 
Przyjmował cn następujący szkielet sbiórki; 

1. Rozpoczęcie zbiórki. 

2. Pogadanka lub gawęda. 

3. Gry. 

4. Harce. 

5. Śpiewy. 
6. Sprawy bieżące. 
1. zakończenie sbiórki. 57 
Jest to oosywiście schemat elastyczny i ma zasto 

sowanie do sbiórki w świetlicy harcerskiej, obok któ. 

umysłu nie potrzeba wyrabiać la- 
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fej autor wyróżnia shiórkę w zimie w parku, sbiórkę 
w simie w mieście, zbiórkę alarmową i sbiórkę w polu 
za miastem. 

utorzy późniejazych podzyozników metodyki proma- 
dsenia drużyny haroerakiej */ i zastępu ”/ nie poda- 
ją schematu zbiórki a tylko sposób przygotowania 
sbiórki, analisę plam, uwagi metodyczne, projekt 
scenariusza konkretnej sbiórki 1 przykłady zbiórek 
sastępu /Grzelak, Rządoa/ */, bądź przykłady pierw- 
ssych zbiórek zestępu 1 spotkań poświęconych zdobywa 
niu stopnia, pracy społecznej oras- spotkania z leka- 
rzem, zbiórki alarmowej 1 obrzędowej /Chełotowska, 
Siemieńcki/ 9/, za gchomat odpowiadjący schomatowi 
sbiórki w świetlicy u Szozygła możemy przyjąć propo- 
syoję zbiórki poświęconej zdobywaniu stopnia, Wyglą- 
da ona następująco: 

1. Powitanie zawołaniem sastępu. 
2. Ustalenie sposobu sprawdzania obecności na 

sbióroe. 
3. Powtórka musatry: praktyoanie + znaki ręką 

1 gwisdkien, 
4. Gra sportowa lub świetlicowa, 
5. Wspólna lektura f dyskusja nad wymaganiami sto- 

pni, które ozłonkowie sestępu będą zdobywali, 
6. Ustalenie tego wszystkiego, czego każdy nauosy 

się indywidualnie dla sdobycia stopni, 1 tego 
e przygotuje, aby nauozyć iunych w zastępie, 

Podział ról w przygotowaniu zastępu do opanowa- 
nia wiadomości koniecznych do zdobycia stopni, 

1. Piosenka zastępu. 
8. Gra, 
9. Pożegnanie okrzykiem "Czuwaj". 
W roku 1967 - w okresie, kiedy książka Szozygła 

była już od dawna wyczerpena, a "Twój zastęp”. jesu- 
©ze się nie ukazał, powstało w iłkiem ze- 

społu redakcyjnego ówozeanego Szozepu Lotniczego iu, Żwirki 1 Wigury 19 KDH opracowanie pt. "Nóż zantępij 
ttórego kontymacją jest "Vademocun sastępowego"!1/ 
$ niego to ohoiażbym podać sohemat zbiórki zastępu, 
powszechnie stosowany przes wiele krakowskich drużyn, 
Oto ons 

1 5-10 min. 
a. 15 + 5 » 20 min, 
3. 

4. 
5. Zajęcia praktyczne 
6. Bova piosenka, Śpiew 
1. Sprawy bieżące /administr,/ 
4. Zakończenie /sadania między- 

sbiórkowe/ 5-10 min, 

razem: ok, 2 - 2.30 s 
| 

Plan ten se względu na dużą 1 aktual- 
ność haseł posłuży nam do dalszych rozważań, 

uzkęjonowanie wrokorarcze seneut ów zbiórki zaaiony 
la wstępie ohoiałbym jeszose raz podkreślić, że oys- 
tem pracy sastępu pozostał, mimo upływa czasu, naj- 

harcerskie.pl 

MERERERGG| © WERE 
lepszą szkołą obywatelskiej odpowiedzielności, I do- 
tyczy te sarówno zastępowego, jak 1 szeregowych osło. 
nków sastępu. Jest to azozególnie jasno widoczne np. 
w czasie wykonywania sadania zespołowego, Rze0z jas- 
na, poprzez całą działalność w organizecji kształtu. 
jemy postawy harcerzy, dążąc do założonych w statu - 
oie oelów wychowawczych 1 ich wyliczenie wydaje się 
$u sbędne, chodzi nam raczej o podkroślenie tych oech, 
których kształtowanie wiąże się w szczególny eposób 
2 danym elementem gchematu zbiórki zastępu. Ponadto 
nie są tu obojętne poziom pracy drużyny 1 umiejętnoś. 
oi sastępowego, ale dla naszych rosważań prsyjaieny te osynniki jako optymalne, iypolosię aelów wychowa- nia przyjmuję za Muszyńskin, 13 

Zbiórka zamtępu jest aytuaoją speoyfiozną poprzez pozostawienie wychowanków pod komendą /przywódstwen/ rówieśnika, nadto wkraosa tu jeszcze czynnik SANOTZĄ- 
dności zespołu 1 wzmocnienie motywacji do pracy po - przez współzawodniotwo pomiędzy zaatępami, Już sam fakt pełnienia funkcji zastępowego, a 00 za tym idzię przygotowywanie i prowadzenia zbiórek jest ozynnikieą kształtującym postawy zastępowego, Można tu wymienić sałą gamę postaw i to zarówno w stosunku do gpożeozeć stwa /postawa społecznego zaangażowania/, drugiego Szłowieka /postawy - poszanowania godności omłowieka, życia i zdrowia, tolerancji, opiekuńczości, rzetel - ności informacji, poszanowania autonomii jednostki/ 
oraz do samego siehie /postawy semokontroli, perfek- 
ojonizm, optymizmu, samodzielności/. Bodźcami utrwa- 
lającymi koztażtowanie się tych postaw są tu - pełnie 
nie funkcji jako awoiste wyróżnienie społeczne, uzna- 
nie w oczach zastępu i drużyny, system nagród 1 wyrół 
nień, 

W tym miejscu wypadałoby zgodzić mi się, przynej- 
mniej sk który pisze: "Prev- 
dsiwą szkołą harcerską, kwintesenoją metody wychowaw- 
ozej jest prowadzenie zastępu. To jest dopiero rze- 
ozywiata szkoła obowiąskowości, 'życia gpołecznego 1 
pedagogioznego, Harcerstwo, prawdę mówiąc, wychowuje 
dopiero tych, którzy zostają zastępowymi," Stwier- 
dzenie to jest jednak tylko ozęściowo słuszne, bo 
przecież przyszli zastępowi rospoczynają swoją eduka- 
Sję jako szeregowi, więo już wtedy zaczynają się 
kastałtować ioh postawy, a w trakoie prowadzenia sa- 
mtępu postawy tę utrwalają sięz dla rospoczęcia się 
tego procesu nie bes znaczenia jest odpowiedni po - 
dział i organizacja pracy w sastępie, 

EMME * KEES METODYKA EEEE 
ozyBto wpotykamy się wśród dorosłych z rozpoczyna — 
niem zebrań z poślisgiem 15-ninutowym, a ozęsto i pół- 
godzinnym. Poślizgi te stają się potem zwyczajem w 

zakładach pracy i na budowach, a oo to znaczy dobrze 
wiemy, Tak, to na tym etapie zaczynamy kształtować 
postawy odpowiedzialności, samokontroli i perfekojo- 
mizau. 

Powitanie jako element obrzędowy przyczynia się do 
pełniejszej identyfikacji z zastępem jako grupą od- 
niesienia, tworzy indywidualną atmosferę zespołu i 
spaja go /postawa kolektywizmu/, 

Musztra powinna być prowadzona zgodnie z zasadą 
stopniowanie trudności i obejmować naukę, przypomnie» 
nie bądź przećwiozenie jakiejć komendy. W jej Ćwiozi 
miu widziałbym drogę do kształtowania społecznej dys- 
oypliny 1 odpowiedzialności. A prowadzenie musztry 
kolejno przez wszystkich członków zastępu kształtuje 
nawyki nie tylko podporządkowania się 1 Boisłego wy- 
konawatwa, będącego ozasem nakazem chwili, ale także 
odwagi i umiejętności przejęcia inicjatywy w swoje 
ręce w sytuacji awaryjnej /postawa dzielności/, 

Wśród tematów gawęd dla zastępu Kudasiewioz wy- 
różnia: 

a. sprawy ideologii harcerskiej; 
b. życie gospodarcze danego regionu, miasta, dsie- 

mioyj 
9. tradycje historycznej 
4. nasi bohaterowie; 
e. przyroda i jej tajemnice; 
1. cechy charakteru i ich kształtowaniej 
8. zagadnienia "tajemnio" techniki; 
h. rocznice ważnych wydarzeń krajowych i naszych 

haroerakich, 167 
Gawędę możemy uznać ze źródło kształtowania wszel - 
kich postaw zawartych w założeniach ideowych ZAP, nie 
będę więc ich tu wyliczał. Dodać jednak należy, że 
BER2 w sobie jest bronią słabą, bo wiedza bez przy- 
kładów jest martwa, oo odkryli już starożytni, 

Pogadanka natomiast winna stanowić wprowadzenie 
do dalszych ozęści zbiórki i zawierać usasadnienie 
%ealizowanych w jej trakcie zadań, Pamiętać pray tym 
Balety, że kształtujemy nie tylko sumionnych wykonaw- 
Gów, ale i programa 1 
oj: 

Wiem s autopsji, że wielu zastępowych ma trudnoś- 
91 przygotowaniem 1 wygłaszaniem gawęd, ohoiażbym 
Więo tu przedstawić prosty sposób nauczenia ich tej uni 

  
W tym miejsou wrócić do od 

działywania poszozególnych elementów zbiórki na pos- 
tamy ich uozestników. Rozpoczęcie zbiórki, W tym punk 
oie M. Kudasiewioz - współautor "Vadenecun zestępowe- 
go" wyodrębnia: ustawienie w pewnym szyku, powitanie, 

„ zebranie lub spre 

- Problemy dotyczą głównie braku fabuły 
do gawędy, nieumiejętności jej spuentowania oraz sa- 
hej umiejętności wypowiadania się. Można je przeswy- 
Oiężyć poprzez na 6: . 
Poozątkowo może to być zwięzły opia przedmiotu, wi- 
doku z okna, potem opowiadanie jakiegoś epizodu, 

  
wdzenie zadań międzysbić; nauka lub powtó 
nie musztry, !5/ Już samo wyodrębnienie sytuacji ros- 
poozęoia zbiórki zwraca uwagę na jej agpekt wychowan- 
ozy - wyrebianie punktualności 1 ałowności. Watności 
tego oelu nie muszę chyba podkreślać - bowiem jakże 

i treści bajki lub filmu, wreszcie próba 
Konstrukoji gawędy na dany tenat. 

Gry - w punkoie tym przewidujemy realisacjó gier 
1 zabaw. Mioszozą się tu zarówno gry dydaktyczne,po- 
tmalające harcerzom niejako mimochodem opanować wia- 

domości niezbędne dla zdobycia danego stopnie hąrcer. 
skiego, jak i kształtujące pożądane umiejętności, ba- 
dające ioh stan i gachgoające w ten sposób do ćwi- 

czeń, Oraz zabawy mające na oelu wprowadzenie vosogt- 
ników po wykonaniu zadań w atmosferę rozluźnienia 4 
relaksu oras pogodnej stmosfery. Nie lekoeważny gier 
1 zabaw - umiejętnie atosowane pomogą nam uzyskać wy. 
niki zgoła nieoczekiwane, kształtując przy tym rów — 
nież umiejętność zabawy 1 wprowadzając element rywa- 
lizaoji sportowej /silnie wzmacniający motywację/, 

Zajęcia praktyczne jest to realizacja zadania Ae- 
matu/ zbiórki. To jej najważniejsza ozęść zarówno 
s punktu widzenia realizacji programu jak 1 ksstał- 
towania postaw. Praca w trakcie realizacji zadania 
jest szkołą organizacji praoy od rozpracowania zada- 
nia poczynając na rozliczeniu i ocenie wykonawców 
1 kierowników kończąc, Zastępowym należy przy tym 
uwracać uwagę na możliwość obserwacji poszczególnych 
harcerzy up. w zakresie ich stosunku do pracy, ozy 
10h szozególnych predyspozycji do podejmowania dane- 
8o rodzaju działań, I przy tym punkoie można by wy- 
mienić niemal wszystkie założenia wychowawcze ZHP, 

Śpiew. O potrzebie ale io kryzysie śpiewu można 

by długo. Ten element zbiórki jest chyba obok gawędy 
jednym s najtrudniejszych dla sastępowego, I jedno i 
drugie trzeba umieć i lubić, Rola śpiewu w społeczeń- 
stwie jest obeonie nie doceniana, jedynie w niektórych 
środowiskach utrzymała się tradycja zespołowego Śpie- 
wania, Można przy tym zauważyć, że w harcerstwie w 
oiągu ostatnich piętnastu lat zarówno treść jak i ape- 
sób wykonywania piosenek snacznie się zmieniły, Daw- 
my repertuar słożony s piosenek wojskowych, ludowych 
1 dawnych harcerskich, wykonywanych przez cały zespół 
/drużynę, obós/ ustąpił miejsca piosenkom przy gita- , 
rue w większości pisanym i komponowanym specjalnie 
dla harcerzy, o przemyślanej melodii i ozęsto reflek- 
syjnyn, głębszym tekście, Piosenki te należy jak naj- 
bardsiej propagować, uoząc na każdej zbiórce co naj- 
mniej jednej i powtarzając inne. będzie to procento- 
wało na imprezach drużyny i przy ognisku obosowya, 
W śpiewie widzę drogę do kautałtowania wrażliwości 
ua sztukę i kultury muzycznej, a także sposób zainte. 

żniejszą muzyką wokalną i instrumental. 
ną. 
ak Sprawy bieżące mają podkreślić fakt "bycia harce 
rzem" nie tylko na zbiórce ale i w okr: 
sbiórkowym", przyczyniają wię do lepszej organisacji 
pracy, wyrabiają sumienność i odpowiedzialność, 

Wreszoie zakończenie niesie ze sobą ideały przy- 
jaźni narodów, braterstwa ludzi, podkreśla więś po - 

mięć zespołu, 
«tkich harcerzy /postawy humanizmu, internacjo- 

nalismu, kolektywisua/, 
Na zakończenie chciałbym dodać, że ozęść naszych 

rozważań dotyczących zastępu odnosi się również do 
metodyki starszoharcerskiej, Dotyczy to szczęgólnie 

tępów w klasach pierwszych, gdzie trzeba korzys- 
tać jeszoze z wielu elementów typowych dla metodyki  
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młodasoharoerskiej. Wiedzą, że wiełu instruktorów 
nie docenia daiś systemu zaatępowego, uważając go za 
przeżytek, lub też nie potrafi się nim posługiwać, 

Shalażkym aby artykuł ten zachęcił ioh do przemyśleń 
1 wykorzystania moich uwag. 

EEEIRŚNI: 
14 R. Baden-Powell: Skauting dla chłopcźw. Warszawa 

1938, HBW "Na tropie" s.52 
2/ R. Baden-Powelli Wakazówki dla skautuiatrzów. 

Warszawa 1946, HV "Godzienha" a3.29-30 
3/ R.8, Philipa: Sysżen zastępowy. Wozpsawa 1946, 

BH q4.56,5V 
w. + qak zastęp 
Kraków 1957, prak. Kom, Ghor, ZAP 

5/ Ssosygiał cp. ©it. s.21 

GBREREGW FEI 6 SIDE 
W. Grzelak, P. Kządca: Drużyna i ja, Warszawa 197 
VA Horyzonty 
J. Ohełstowska, M, Sienieński: Twój saatęp. War- 
szawa 1969, WH 
Grzelak, Rządoa op, cit, as. 96-101 
Ghełstowska, Siemieński op, cit. m5.40-54 
"kój zastęp" PZ Kraków 1967, maszynopia powielony 
"Vadamęoum zastępowego" PZ Kraków 1974, BK. Obeo- 
nie zapowiadane nowe wydenie 
"Vademecum sastępowego" op. oit. 5.16 

H. Muszyński: Ideał 1 oele wychowania, Warszawa 
1974, WSiP 

14/ K. Kośniewski: Zamknięte koła, tarszawa 1965, 
8.138 

15/ opo Oit. a. 19 
16/ "Vademesun sastępowego* op. cit, a. 23 
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b/ piosenki drużyn harcerskich 

4 okresie, gdy odbywały gig w Polącę gopoogne, tredy4 

cyjne Harcerskie Igrzyska Zimowe pojawiały się różne 
zimowe piosenką pisane dlę uozestników w/w Igrzysk. 
Znana kompozytorką Pranoiszka Leszosyńska i poetka 

harcerzy - zawodnikówi 
"Hej, ziaowe, hej, igrzyską 
skrzypi narta, łyżna błyska. 
Leń i mazgaj nio nie wakóra 
dła zwycięnoów: trzykroć: burraj, 
% każdej twarzy radość 'tryska 
hej, zimowe, hej, igrzyska." 

Gdy w roku 1960 say. się Zlot drużyn Ohopęgyj, Kiel 
kopolskiej powstał g*iej okasji marsz haroerski 
"Wspólna droga”. Autorami byli: R. Danecki /stoma/ 1 
J. Kurosowski /muzyka/: 

"Jedną drogą dzisiaj kroozyny, 
którą ojoieo w trudzie nam kuż, 
Uśmiechnigoi ohłopoy, dsiewozyny 
se stadionów, namiotów, szkóż, | 

Harcerki 1 haroe: 
wszystkim dzieciom dsiś na świecie 
od serca Ślemy gzozerze: 
vomuwaj, ozuwaj” okrzyk na85, 

Harcerki i Lazo 
od serca Ślemy G4GĘQĘZO 
okrzyk "ozsuwaj".". 

W latach 70-tych powstał w naszym Związku pomysł ut- 
worseniu taw. drużyn podwórkowych ozyli organizowa- 
nych przes harcerzy zespołów dsieci zamieszkałych w 
Jednym bloku, osiedlu czy kamienicy, Opracowano pro- 
grem działania, narodziły gię od rasu ciekawe piosen- 
ki i zabawy. Oto piosenka "Rrzepie na podwórko", la- 
pisali ją J, Litwiniuk /słowa/ 1 J. Smoczyński /masy- 
ka/: 

"da moim podwórku 
na twoim i naszyą 

jest trsepak złamany 

1 śmietnik co straszy. 
Jest miejsce na huśtawkę, 
ma kosza i na sieć, 
na drzewko i na trawkę, 
leos jak to wszystko mieć? 

Weź tylko szczyptę wyobraźni, 
aubioji wyborowej gram, 
trochę ufności i przyjaźni 
dla wszystkich 60 ohoą pomóc nan. 
Patykiem rospal niby pieo, 
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a sam uważaj, być nię ostygł 
nim wyjdzie najwspanialsza rseos," 

Rok 1970/1971 ogłoszony został przez Główną Kwaterę 
ZHP "Rokiem Piosenki Harcerskiej". Pojawiło się na- 
tychniast mnóstwo nowych piosenek. I nagrodę plebis- 
oytu radiowego "Piosenko ozuwaj" otrzymało "Obozowe 
lato", do której słowa napisał S, Otoeten, a musykę 
W. Domagała: 

* "Gdzie moraka fala brzeg obnywa słoty, 
gdzie ponad wodą zwiesza się Liść. 
Możesz odnależć tun nasze namioty 
bo my lubimy w nieznane ióć, 

Żnów przed namiotem aapłonie ognisko 
las nas powita szumem swych drzew, 

Kiedy już słońce pochyli się niuko 
w niebo popłynie harcerski Śpiew, 

Daleka droga przed naai 
leoz ałońce nie ras nam błyśnie 
zabierz ze aobą piosenkę 
1 do plecaka włóż uśmiech." 

W/w autorzy napisali razem i inne piosenki. Mało zna- 
ny i śpiewany jest "Sygnał wieczorny" /kanon/i 

"Laga nas wsywa swoim szunen 
trzeba się pożegnać już, 
więc mówimy sobie "Czut 
jutro się epotkamy znów.” 

Mda Kopoińska 1 ixdrsej Zygierewios są autorami kil- 
ładnych piosenok harcerskich. Przypomnijay kilka 

s nioh: 

"Już słońce Świeci dłużej, 
sielenią adobiąo świat, 
nad łąką za motylem 
wiosenny goni wiatr. 

Już ptaki po jaśminach 
znikają i po bzach, 
1 piersoha 5 naa leniwość, 
bo wiosna już nie w anach. 

Weź mnie s sobą sa miasto, 
stopem, roworem ozy piegzo, 
takie długie włóczęgi 
tyle azozęścia przynogzą...+ 

Ioh piosenka pt, "Ten wieczór", zgłoszona na konkurs 

kompozytorako-autorski Komendy Chorągwi Mazowieckiej 

W 1970 r. usyskała III nagrodę: 
"Ten wieczór się zniżył 
1 osnuż ognisko 
wapomnieniem, narseniem, piosenką, 
Połączył ramiona, uśmiechy i myśli, 
- siedzimy wokoło wszyscy. 

Niech znów popłynie nasza piosenka 
prosta, haroeraka, o moonych rękach 
9 oazach dziewoząt jak świt promiennych 
i © uśmiechu ułodzieńczym, wiernym." 

Bardzo piękny jest też "Zegar baroeraki"i 

"z kropel słońca jak zegar harcerski, 
on dokładnie odmierza ozaa, 
on wydzwania nie tylko piosenki, 

KULTURA GSM 
ozasem musi popędzić nas. 

My mamy szlaki zajęć wytyczone, 
nie zawsze biwak, spacer, kąpiel, las, 
a rzeka dalej toozy swoją wodę 
1 przy ognisku szemrze taki 

Ozuwaj i zawsze się uświechaj 
Ozuwaj i miej woiąś jasną twars, 
Ty wiesz, że wazystko wokół twoje, 

nad szozęściem i spokojem, 
ozuwaj nad najpiękuiejszą naszą Ziemią." 

przestrzeni lat powojennych, a głównie w obszarze 
lat 1956-70 powstawały nowe piosenki i pieśni harcęp 
skie, w zwiąsku s ważnymi rocznioami, slotami, Świę- 
tami, 
Ma*alert 1000-leoia" red, Audrzej Kozera /TV Aurota- 
wa/ napisał dla nassego Żwiązku pieśń do melodii 
"Płynie Wisła, płynie": 

"Idą przes Ojosyznę 
suchy i harcerze - 
suchy 1 haroerze, 
a każdy jej niesie aeroe uwe w ofierze, 

0d gór do Bałtyku 
od Bugu do Odry, 
przez kreinę Mieszków 
przes krainę Chrobrych, 

Tam, gdzie krew i siemia 
w jedno się atopiły 
tam jest serce Polski 
1 źródło jej siły, 

W takiej to Ojozyśnie 
sapalamy wici, 
na sygnał Alertu 
w progach Tysiąclecia," 

Inna piosenka ma tytuł: "O tym powiedzieć dzisiaj 
ohcemy": 

*Q tym powiedzieć dzisiaj ohoemy, 
w dwudzieste Twoje urodziny; 
że doceniamy, rozumiemy, 
że Cię kochamy najprawdziwiej.,.. 

woje imiona w słotych agłoskach 
wyryte w sercu każdy ohowa, 
na pierwsze miałaś, Polska, 
na drugie dzisiaj masa: Ludowa. 

/ałowa: M. Dagnaa 
muzyka: 4. Hann/ 

Qdy obohodziliśny 25-1801e PRL narodsił aiy w Chorą- 
gwi Krakowskiej "Fląs 25-lvoia", Napisał go instruk- 
tor Komendy Chorągwi - ausłużony senior ŁAF hm PL Lę- 
on Duytrowskii 

"Dziś Twoje święto Folako Ludowa, 

zbożem szuwiąca 1 przemysłowa. 
2 ruin przeszłości pracą dźwignięta 
jak duiecko i jak my uświechnięta. 
Jak  marodzona na ten świat 
dwadzieścia pięć przeżywasz lat, 

Żołaśerze życie Tobie składali, 
murarse domy pobudowali, 
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«-lnik plonami wita rok nowy, 
a mtnik stalą dla Twej budowy, 
My Tovie serca damy, jak kwiat 
dwadzieścia pięć już żyjesz lat." 

Na IV Zjazd ZHP inetruktor GKH ZHP, dsiennikars i po 
eta, autor tekstów do piosenek harcerskich, piszący 
pod pseudonimem "Jarosław Lisiecki" - napisał słowa 
do muzyki J. Niedźwieckiego. Tak powstała pieśń pt. 
*Przyrsekany"i 

"Pamięć historii żyje w nas 
myśmy godnymi synami 

tych oo polegli, by wstał kraj, 
im dsisiaj przyrzekany: 

Dla Polski Ludowej 
żar sero, myśli lot i osyn, 
na jej gotowych młodych rąk. 
Dla Polski ludowej 
tę pieśń niesie wiatr. 
Osy ozujeaz radosny 
powiew naszych pięknych lat. 

Jarosław Lisiecki jest bardzo pracowitym osłowiekiem 
/e ozym świadozy liozba napisanych przes Niego piose. 

nek harcerskich i nie tylko/ i bardzo zdolnym auto- 
rem. Pisze dużo, do musyki różnych kompozytorów. SĄ 
to wapółosesne piosenki, o nowych rytaach 1 nowych 
treściach, choć są 1 takie, które wspominają lata 
wojny. 
Wymieńmy kilka popularnych piosenek Lisieokiego: 
"Uracają tu", "czoraj i dzisiaj”, "Zielone lata", 
"Bo tylko tutaj", "Bicie serca”, "Otwarte serca". 70 
piosenki o treściach patriotycznych do muzyki J, Nie- 
świeckiego, Widocznie z tym kompozytorem najlepiej 
Mu się pracuje. Obaj autorzy napisali też razem pio- 
senk1: . 

1 Ile ognisk tego wieczoru , 
zapłonęło na leśnych polanach, 
1le głosów w jednej melodii 
połączyła haroerska ballada. 

/"Hes nie może sabraknąć"/ 
Tysiąca polskich lat 
przeminąż okres długi 
1 tysiąc pierwszy rok 
historii wybił dzwon. 
wśród wielu innych dat 
wysnaczył Pronborkowi 
do nowej drogi start 
wysiłkiem naszych rąk. 

/"xaiękyo 1 legonda"/ 
Hamiot ogromny s błękitu 
wsparty na drzewach jak maszty, 
w dzień wóród poonin 
wiatr nam w nim zaśpiewa, 
rosówietlą nocą gwiasd latarki, 

/"Kolorowe dni*/ 

kolorowym korowodea 
rostańczymy dziś ulice, 
rosópiewamy mtkie drzewa, 
rosdzwonimy letnią oiszę. 

/"Kolorowy korowód"/ 

NERERRCCNE | > BÓBE 
Wymienić jeszose trzeba wspomnianą uprzednio piosen- 
kę dla "Małych Słowianek" - "Zieloną drogą", "Harcer- 
ski raport", "Tyle przed nami", "Gdy świat zapachnie 
wakacjami", "iożess zatrzymać lato", "Trwaj chwilo", 
"Przyszła noo" ozy "Dojdziemy tam". 
Piosenkę "Jesienią w lesie" napisał Lisiecki do muzy 
ki W. Paulskiego, a "Maltańcką piosenkę" do kompozy- 
oji M.4, Domagały, 

Wiele piosenek napisał znany kompozytor Jerzy Miedó- 
wieoki. Autorami słów byli /posa J. Lisieokin/ także 
taoy poeoi 1 twórcy jak Zbigniew Stawocki, J. Dobrzy. 
miec, R. Wojtyłło czy J. Nowioka. 
Najbardziej popularna piosenka Niedźwieckiego to 
"Harcerze", znana wasystkim drużynom haroorskim lat 
10-tychi 

"Rośniemy dla śpiema 
jak ptaki, jak drzewa 
1 w słońce patrzymy tak samo. 
Rsucają nam ozerwone bukiety na serce 
1 skrzydła nam rosną u ramion." 

/słoma: Henryk Gaworeki/ 
Żnane 1 lubiane były też piosenki: 
1/ Daleko szukajcie nas, 

nad rzeką,w ulewie gwiazd, 
gdsie szum ptasich piór, 
gdzie niebo bes ohmur, 
gdsie księżycem sielony pachnie las, 

ż Hasz adres podpowie nam 
zapadły w szuwary ptak, 
mim w dal frunie znów 
przez pełnię i nów, 
jak harooraka piosenka s naszych ust. 

/słowa: H. Gaworski/ 
2/ ....ta ałońce nad jeziorem znaczy lato, 

tyle gwiazd wieczorem znaczy lato, 
ohmurka biała płyni 
marzysz o dziewczynie 
1o nie poradzisz już na to. 
ladmorski piasek słoty znaczy lato 
otewiane w rząd namioty snaczy lato, 
Żajęczy w polu trop, na szosach autostop 
to wszystko, to wszystko anaczy: lato! 

/atowa: 2. Stawecki/ 
Jerzy Niedźwiecki 1 Zbigniew Staweoki napisali tuż 
piękną, liryosną piosenkę "Biała fala", w której "wo. 
da brzegom podaje muszelki", "Żele migocą w słońcu", 
a my "płyniemy łódeczką niewielką", 
W roku 1983 ukazał się nakładem Młodzieżowej Agencji 
Wydawniozoj w Warczewie Śpiewnik harcerski pt. "Na- 
£se piosenki" - wybór 1 opracowanie muzyczne: Jerzy 
Niedźwiecki. Warto kupić! Jest w nim 38 piosenek J. 
Wiedświeokiego i wiele innych pięknych piosenek, 
Edward Pałłasz to inny polski kompozytor, któremu sa- 
wdzięczamy ezereg urokliwych melodii. Bajpopulerniej- 

piosenki Pałłasze to wspomniana już woseśniej 
"QCygańska ballada", "Pora latewoów", "Ozuwaj, gdy 

kwitną wiónie", "Uniojsza o to", "Śpiewaj, gdy las 
się zieleni", "I wtedy nam”, "A radości będzie tyle" 
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MEJ + RESZEGNOSGE SULTURA EEG 
"Kiedy zapachną łąki wieczorem 
a wszystkie rzeki pąłne są gwiasd, 
gdy wiatr już uśnie w gałęziach sosen, 
tak dobrze patrzeć w ogniska blask. 
Tak dobrze patrzeć w sypiące iskry, 
piosenki śpiewać ohoćby do dnia, 
Palą się jasno nasze ogniska 
dla tych, oo zechoą usiąść wśród nas," 

/ałowa: Urszula Białeckaj 
Bdwardowi Pażłaczowi teksty piszą tacy autorzy jak 
I. Kuczyńska, M, Terlikowska, J, Maokiewioz, U, Bia- 
łecka i K. Wodnicka. 
Znanym twórcą harcerskich piosenek jest Mateusz Świę- 
oioki, Oto piękna piosanka "Płomienie" ze słowami 
Jonasza Kofty: 

"Już wieczór, niebo oddycha 
już noo niewiadoma i oicha, 
już pora rozpalić ognisko 
nie wiedzieć gdzie gwiasda, gdzie iskra, 

Płomienie, płomienie 
©zerwone okruszyny słońca. 

Płomienie, płomienie 
ozekamy, aż wypalą się do końca, 
Wspomnienie, wspomnienie 

na twarzach został Ślad gorąca, 
wspomnienie, wspomnienie 

Ę 00 nigdy nie wypali się do końca." 

Bardso popularna w naszych drużynach w latach 70-tyh. 
Do autorów - profesjonalistów, którzy pienli i piazą 
dla nas pieśni i piosenki należą też: R,.Poznakowski 
R, Kajdasz, W. Koroz, J, Matuszkiewicz, A, Zygiere» 
wios, 4. Kurylewioz, J. Kurozowski, A, Sart i A, Pie 
larski /musyka/. Teksty piszą: H, Gaworski, W, Cho- 
$omska, B. Pisser, J. Kofta, M, Dagnan, 7, Kubiak, 
J. Litwiniuk, B. Choiński, J. Morawski i wielu in= 
nych, 
lajnilsze, najpiękniejsze, najbliże! rou to jed= 
nak te piosenki, które powstają na bieszozadzkioh 
połoninach i w lesie koło Poręby, w ssuwarach 

1 pod reglami, na rajdowych ścieżkach i na 
nadmorskiej wydmie, Własne, niewyszukane, proste, 
Wr. 1981 u okazji VII Zjazdu ZAP wydany został 

dewniosek biessozadniozek" - maleńki Śpiewnik 
Operacji *Bieszozady 40" i Kieleokiej Chorągwi ZAP, 
SĄ w nim, jak twierdzą autorzy, "bieszczadzkie skła- 
danki-rymowanki", Mały okruch bieasozadzkich obozów, 
Mówią o połoninach i sakursonych drogach, bieszosads. 
kiej oiuchoi i harcerskiej przyjaźni, Jest tu biesz- 
Gmadskie tango, polka i walo. 
"Śni się lasom las" i jestośny "ny na salaku", 
4 czasom jest też "Deszczowe lato": 

"Kiedy jest doazozowe lato 
mokną Świerszoze w mokrym sianie, 
woda szkodzi strunom skrzypieo, 
1ecz nie w głowie im cykanie, 

Lato, deszogowę lato 
na przekór ludziom, 

RA 

na przekór kwiaton. 
Lato, deszczowe lato, 
że nawet świerezoze nie mogą grać" 

/słowa i muzyka: A, Gruszosyk/ 
Deszozowe bieszozadskie lata nie przeszkadzają jed- nak harcerzom stale wracać na stare omlaki, do swych 
stanio: 

"Bo my jesteśmy jak te ptaki 
które wracają do awych gniazd; 
Ozekają nas bieszozadzkie usleki 
słońce i błoto, deszoz i wiatr. 
Bo my wracamy jak te ptaki 
do lasu, ełońca 1 do gwiazd, 
wracamy na bieszozadskie szlaki 
do naszych stenio, naszych gniasd,* 

/"Ha połoniny" - słowa hm PL Da- 
nuta Rosner 
muzyka: D.J, Rosnerowie/ 

Prześliosne są te leśne nutki od Cisnej, Wetliny, 
Smereku 1 Komańczy, Autorzy zawarli w nich powiew 
wiatru s połonin, plusk górskich potoków, asum rze- 
Xi i trzaek wesoło płonącego ogniska, Tego nie odda 
żadne, nawet najlepsze pióro Autora-Profeajonalisty( 

Niedawno, bo w 1982 roku,na XXIV Haroerskiu Raj- 
dsie Świętokrzyskim Hufoa Kraków - Nowa Buta, powsta- ' 
ły podobnie piękno piosenki, Ich autor - Ryszard Bo- 
chenek a harcerskiej drużyny "ędrowców* in, 3.Strze+ 
leokiego, pokazał w nich piękno Świętokrzyskiej sie- 
mi. 

g2ej siemi Śpiewamy 
siemi pokłon składamy 
taki prosty, serdeogny, harosżóki. 
Niechaj echo poniesie, 
tę balladę rajdową 
w nowe jutro 1 przyszłość nową.” 

W Bufou Howa Huta dsiała 1 tworay inny snakomity au- 
tor-twórca piosenek, ballad i pieśni - Dh Jarosław 
Baloq - instrukter, przewodnik tatrzański. W roku 
1983 został wydany nowy Śpiewnik Komendy Chorągwi 
Krakowskiej pt."Ostery pory roku w haroerakiej pio- 
sence" /wybór i opracowanie hm PL Paweł Raj 1 hm PL 
Jadwiga Skiba/, w którym jest kilka najpiękniejszych 
piosenek Dha Balona, a także hm PL Danuty Rosner 
1 hm Andrzeja Mroza, 

Jak długo będzie istniał Zwiąsek Haroerstwa Pol- 
skiego, tak długo powstawać będą nowe piosenki har- 
oerakie. Przeżycia 1 wzruszenia harcerskiego życia 
zamieniać się będą w proste "akładanki-rymowanki*, 
Będą się rodziły nowe swiąskowe nutki, "rostańczone 
nutki" /jak naswali ewój Śpiewnik autorzy z Warszawy 
- MAW/ dopóki będzie istniał las, w którym rosbijać 
będą swoje namioty harcerz, dopóki będą kwitły kwia- 
ty na połoninach 1 do tego ozasu, gdy ptaki owym 
Śpiewom będą dawały natchnienie harcerskim twóroom. 
Qdyby nam tego zabrakło, zniknie i pionenka, nie bę- 
dzie wtedy i nasi Piosenka - to tworzywo na zawsze 
związane a naszą organizacją, Piosenka sastępu i dru 
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BEM] DOSWIADCZENIA. WEEEEEEEJ + BEE 
żymy. Piosenka obozowa, Piogenka o rodzinnym saca| 
1 o Dobru Najwyższym: o Ojozyźnie! Piosenka harcere- 
ka, która ma już 70 letl 

"Tobie serca, tobie śpiewu 
nie żałuje haroers żaden, 
nasza wiosna, nasza radość 

niechaj będzie oi przykładem, 
Dla wag uśmiech, dla was ełońce, 
ohodź, aaśpiewaj ranem s nani, 
niech popłyną wspólne pieśni 
między morzen a górami. 
Podejdź do nas, usiądź s nami, 

ŻECZY 

Harcerz Rzeczypospolitej" publikował już wiele na 
tematy związane z obozami, ale wydaje mi się, że bra- 
kło w nich publikacji dotyczących obozów, których 
skład jest bardzo zróżnicowany /haroers z drużyn wiej. 
skich i małeniasteczkowych; prężnych i słabych; sucho wych i haroerskich/. Dlatego przed nadchodzącym laten 
shoiałabym podzielić się kilkoma obserwacjani z ubie- 
głych wakacji 1 uwagami, które mi się po nich nasunę- 
ty. 

W ZWIĄZKU 
Z NAD 
WAKACJAMI 

Lato pod namiotem jest jeszoze nadal jedną s naj- 
bardziej atrakcyjnych form spędzania wakacji, a szczó 

gólnie dla dzieci 
nych do tego, iż lato to okrea wytężonej pracy. Ale 
też harcerze z drużyn wiejskich oczekują od obozów 
ozegoś innego ńiż harcerze z drużyn fziałających w 

mieście. E 
Przygotowując obóz i dążąc do jego doskonałości 

/bywa niestety, że z pynktu widzenia ohorązwianej wi- 
sytacji/ gubimy się ożęsto w programie, Zapominamy, 

że to oo Świetnie udaje się w zgranej grupie szożepu 
omy drużyny zawodzi, gdy uczestnikami obozu są harce- 

raze s wielu drużyn hufoa, s drużyn wiejskich, W ta- 
kiej sytuacji wydaje mi się, że np. proponowanie kon- 
tymuaoji dsiałelności z okresu zimowego jest po pros- 
tu bezcelowe. Po rosmowie z harcerzami z drużyn wiej- 
skich mogę także stwierdzić, że obozy tematyczne 
t . itp./ 5 

kowanym naawie programem nie satysfakojonują w pełni 
  

patrs jak nasze słońce świeci, 
wspólnie razem zaśpiewany 
my haroerze, polskie dzieci." 

/"Baroerski polonez" s rep. kra- 
kowskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
Małe Słowianki/ 

P.3, Dalsse losy haroorskich piosenek, które powa 
wały ma przostrseni 70 lat istnienia ZAP snaj- 
dziecie w przygotowanej do druku książeczce pt. 
"Historia polskiej piosenki harcerskiej: lata 
1911-1983", 

tych dzieci. Często przecież harcerze ci należą do 
drużyn, które pracują bardzo ałabo w roku szkolnym 
albo /00 też się zdarza/ nie pracują wręcz w ogóle, 
Dla nich pobyt na obozie powinien być więc również 
okresem zdobywania nawet podstawowych wiadomości skau 
towych, Oczywiście nie chcę proponować organizowania 
dwu-trzytygodniowych obozów o charakterze wyłącznie 
szkoleniowym. Dzieci powinny na obozie przede wszyst- 
kim wypocząć. Znam takie przykłady, gdy pomimo pięk- 

HODZĄCYMI 

pwd Wioletta Piszczek 
nej pogody harcerze byli na plaży /obóz był zlokali- 
sowany mad morzem/ dwa razy! Znam też takie, na któ- 

rych tnicy chodzili bez oelu, a "wyprowadzeni" 
nad morse chcieli jak najszyboiej wracać, Haroerzom 
młodszym, czy starszym zuchom samo opalanie się nie 
wystaroza. Chcą mieć zorganizowany wypoczynek, Zapo- 
minamy też, że wiele zajęć szkoleniowych, progremo- 
wych można przeprowadzić w ciekawej formie właśnie 
nad morzem, rzeką czy jeziorem, 

I jeszcze jedna, ostatnia już, uwaga, Na nasze o- 
bozy jeżdżą też dzieci, które nie są harcerzami, Są 
to dzieci s rodzin biednych, czy dotkniętych patolo- 
£ią społeczną, lie mogą być one traktowane inaczej 
niż haroerze, ale też nie należy wymagać od nich np. 
zaliczenia biegu haroerskiego z wiedzy 1 umiejętności 
skautowych, Obóz może i powinien być dla nich zachętą 
do wstąpienia w szeregi ZHP, ale chyba nie osiągniemy 
tego, polecając iu tylko wyuczyć się na pamięć Rymnu 
1 Przyrzeczenia Harcerskiego, 

akhAUR 
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EEEE? + UGO 
O) wwodsit nacz Zniąsek w wielu proroków, mawiodzo- 
nych ideą jedynie słuszną. Tylko oni wiedzą jak trze- 
ba robić 1 co trzeba rot... (o prawda ozasem staje 
taka domorosła Kasandra | woła, że ona się na tym 
nie ana, wigo nie ma o czy. dyskutować, ani nad ozym 
się zastanawiać, Podobnie niektórzy odkrywcy haroor 
soy. Oto miast drużyn starszoharoerakich mamy ruch 
starszoharosrski. Pono niektórzy prorocy wymyślili 
likwidację szczepów etarszoharoerskich, bo ep 
tłumi inicjatywę młodzieży, której to młodzież ma og- 

romnie dużo, Ha rasie eksperyment rozwija się w Pile 
7 słusznie, bo to daleko, Wyniki będsie można nagiąć 
do proroctw. Cud statystyki poprze oud mistyki wi 
<zej. A wszystko w organisecji dystansującej się od 
indokrynacji religijnej, Póki co to tak na dobrą sp- 
Tawę nie wiemy, ony sprawdziły się stopnie, a już ma- 
my snaki służb. To taki chwyt prostidigitatoreki 
£amieszamy, wymioszamy i wyciągniemy za uszy - kogo? 
Kogo? ano gołąbkai Nie ma uszu? Tym gorzej dla gołąb 
ła. Ta działalność twóroza na służyć aninacji owogo 
ruchu staresoharoerskiego, Kto nie rosumie idei ru- 
©hu? Oozywiócie beton, konserwa, oi wszyscy panowie 

ma funkojach ssosepowych, którzy blokują słuszną, ode 
dolną inicjatywę, Trzeba się takich pozbyć, Tu dygre- 

Sja. Znam kilka szosepów, gdsie instruktorów jest 
niewielu /tych "staryoh"/, a 'B0y Q0Ś nA r5008 
drużyny robią. Znam szozepy, gdsie instruktorów jest 
bardzo mielu i świetnie się bawią /sami - na funkom 
Jach szefów ałużb, kręgów takich i owych/ i kręgi in- 

POGLADY REESE 
struktorekie gdzie "starysh" nie ma, a działalność jest prowadzona przede wszystkim dla aamych siebie. nie dla drużyn, bo druhowie s kręgu ioh nie prowadzą Po prostu, Dla proroków to fakt niewygodny, bo real- ny. Oosywiście to, że many młodzież bardz ohoącą i s inicjatywą jest bezoporne, Wynika to z telewizji 
1 wożań © mieszkania oras inne dobre, do których pra- *o wynikać ma s racji wieku. Zylko że 50% ułodsieży Jako główny rodzaj zajęcia w ozasie wolnym preferuje 
słuchanie mnsyki młodzieżowej, © sport zajmuje o269 
tylko 14,5% młodzieży /pisał o tym "Sztandar M: 
Trzeba by jakoś s młodzieży tę iniojatywę wydobyć, 
Tu jest rola harcerstwa, nie trzeba go udsiwniać, 
£rzeba w harcerstwie nia natchnionych proroków, ale 
instruktorów dsiałających w drużynach i szosepach 
fprzepraszem tych, 00 wiedzą lepiej, żem aię śmiał 
sprzeciwić/, Dlaczego mieszany oiągle w systemie? 
Dlaczego miast poprawić pozycję Haroorstwa jako orga- 
nizaoji w azkole serwujemy nowe pomysły? Truiza: 
Jest mówić, że harcerstwo sobie samo wywalozy pozy» 
oję. Szozep, mai tym bardziej drużyna tego sama nio 
śokona, Są za słabi, uie są partnerem dla szkoły w żadnej oprawie, a tym bardziej teras, gdy sprytny dy- 
rektor zasłoni się argumentem "nan wiele organisacji w szkole", Dlaczego nie ma tu działania? Osy drużyno- 
wy musi koniecznie walozyć o prawo do akorzystania s 
auli szkolnej po południu? Dlaczego brak zaintereso- 
wania sprawami tek przysiemnymi jak sprzęt, pienią- 
dze, baza? Wiem, to trudniejsze, Może warto popa- 
$rzeć, że ooras mniej tych haroersy? Dyskutantów mo- 
że jakby przybyło, ale brak tej "milozącej więkozoś 
oi". Milozącej 00 prawda, ale dsiałającej, zamiast 
uprewiać pustoałowie, Dać trseba drużynowym i j- 
powym nie krzykliwą demokrację, ale owobodę manewru, 
1 wyboru wariantu dsiałenia, który dane Środowiako 
usna za najwłaściwasy, Wiech się mylą, niech szukają, aiech dochodzą do wniosków, które będą dalej woielać w życie. Dlaczego nie damy innym robić inaczej? Nie 
można tworzyć zwiąsku zawodowego młodzieży wołającoe- go © coras to nowe przywileje, po prostu o to, by jak najwięcej młodzież mogła mieć nie dając s siebie nio. Zresztą taki związek już many, Mamy też bardzo wygodny styl życia ozęści młodego pokolenia, 
który wypracowali przes wiele lat jej wychowawcy 
/wszysoy - ci w dom i oskole 1 gdzie indziej/, Dla- <zego brniemy dalej w tym sawrotnym zakłananiu? Dla- 92050 chcemy tworzyć melanż zachodniego stylu życia młodzieży s tkimi jego ujemnymi ekutkani uoral- nymi w socjaliatycznym państwie? Dlaczego chcemy da- wać za nio? Dlaczego nie chcemy dać tam gdsie to kom 
nieosne /wymiernie np. baza/? Dlaczego harcerstwo na 
być grzeczne i moralne wobec wszystkich nawet tych, 
Xtóray je po prostu posponują? Dlaczego prorocy 
miast tworzyć s gadania nowe pomysły, nie zajną się 
tworzeniem podstaw do działania? Tak, właśnie by 
móc pokazać - to znajdziesz u nas w Raroerstwię - op- 
rócz moralnych Haseł, jegzose możliwość spełnienia 
swoich zainterecowań, Dlaczego więc udziwaiać? 
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MEERECEEJ POGLADY ESEZEEEEF + UE 
P onieważ man przyjemność /TAKI/ wchodnić w skżać 
jespołu d/s sprawności GK ZHP, za redakoja HR podję- 

ła już dawno dyskusję nad sprawnościani, uważam że na- 
azemi miesięcznikowi należy się aktualne sprawozdanie 
s prao zespołu. Na początek nieco o ludsiach, A więc 
szefem sespołu jest druh Paweł Zarembski, który do 
sprawy podchodzi z osobistym zaangażowaniem - dzięki 
ozemu praca posuwa się szybko naprzód i należy, jak 
wyżej zaznaczyłem, do przyjemności. 

pół jest międzywydziałowy. "Strony" młodszo i star- 
szoharoerskie są reprezentowane "po równo". Dobiera- 
jąc skład zespołu kierowano się również dotychczaso- 
wym dorobkiem w "dziedzinie sprawności", Są więo au- 
$erzy lub współautorzy różnych zestawów /Biały Szozep 
W.Sth,GK ZRP/, osy konoepoji /Wojciech Dąbrowski/, 
Są reprezentowane redakcje "Świata Młodych”, "Na tro- 

pie" i "Propozycji". 
Zespół spotyka się praktycznie co miesiąc, Ostatnie 
spotkanie, 9 marca doprowadziło rozwiązywanie "sprau- 
nmościowych problemów" do momentu zestawiania tsw, s0- 
stawu podstawowego. 
Pekrótoe przedstawię niektóre najciekawsze wnioski, 
pray ozym zastrzegam, iż będą one wiążące dopiero po 
akosptaoji w ogólnoinstruktorakiej dyskusji, Ustalono 
że sprawności będą stanowić jeden, wspólny dla haroe- 
rzy młodszych i stąrszych zes: Czyli że nie będzie 
rozbicia na sprawności młodszoharoerakie i starszohar 

skie. Opracowany zostanie tzw. podatawowy, 
liczący około 80 sprawności ogólnozwiąskowych. Będą 
$o sprawności trójstopniowe /nie wszystkie/, Stopień 

pierwszy i drugi adresowany do sdobywających piezwa: 
ostery stopnie, Stopień mistrzowski - trseci, adroso- 
wany,do Harcerzy Orlich i Harcerzy Rzeczypospolitej, 
Podział ten absolutnie nie będsie regużą, tylke wska: 
sówką, be nie nie stoi na przeszkodzie, by Wędrownik 

sdebyważ mp. Wygę osy teręnoznawoę doskonałego. Otwai 

ta jeszcze posostaje sprawa piktegrafioznych ayubeli. 
Gzęść zespołu opowiada się za zredukowaniem symboli 

do wspólnych dla pierwszego, drugiego 1 trzeciego 
stopnia danej sprawności, przy czym stopień byłby os- 
naczany kolorem wg "klucza harcerskiego" /1 - granat, 
2 - zieleń, 3 - ozerwień rysunku, na jednakowym tle/, 

Drudzy choą, by każda sprawność miała swój ayabol, 
Osobiście należałem do tej drugiej partii, lecz powa- 
1i nabieram ochoty do pierwszej konoepcji, która wy- 

Co słychać ze 

daje się mi być bardziej nowoczesna, ozyteina 1 umo- 
$liwiająca wóród harcerzy rywalizację "podciągania" 
stopnia trudności w danej dziedzinie, 
Zespół dalej proponuje, by wprowadzić zasadę otwar- 
tości zestawu podstawowego na propozycje Środowisk, 
Każda drużyna, hufiec, czy chorągiew mogłaby propono- 
wać sprawności własne, zredagowane wg obowiązującego 
regulaninowego wzoru, da byłaby następująca: 
0 zasięgu takiej sprawności decydują właściwe konen- 

    

Pląsy 
„po_ harcerskich łamach _ 

CZCIONKOWE 
HARCERSTWO 

W ydatkowo na ten felieton otrzymałem dyspenzę od 
lqczelnego. Nie oznacza to oczywiście zmiany mych za- 
sadniozych cech Światopoglądowych, lecz ostatnio są 
modne takie określenia, Lepsze to choćby od wyklęcia, 
06 w Świadomości idealistycznej jest krokiem wręcz 
ostatecznym, ale na szozęście w rozumowaniu muteria- 
listyoznym oznacza co najnniej brak amaku i wysokiej 
kultury w formułowaniu epitetów. A więc ad remi 

W kwietniu /ozczegółowa data nie ustalona z powe- 
dów podobnych jak regularność ukazywania się"HR-, 
obchodzi urodziny pewien dwudziestopięcielatek. Ponie 
waż aktualnie w kraju obserwujemy zjawisko znacznego 
obniżanie się średniej wiekowej ludzi uważających się 
za najaądrzejszych zbawców ojozyzny - ozege dowodein 
jest ruch młodzieżowy w niecałej swej masie - możemy 
te urodziny Śmiało naswać jubileuszem. 

Kilka więc ałów o jubilacie. Urodził się jako ou- 
downe dziecię, już w pierwszym roku życia zaczął for- 
mułewać myśli o harcerstwie w oposób wysublimowany, 
Siekawy i o znamionach myśli wręcz naukowej. W dal- 
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NiE) * KZEGEGE 
dy. Czyli, że jeśli drużyna zapragnie, by jej wyma- 
rzona sprawność miała zasięg ogólnopolski - to musi 
przedstawić ewą propozycję Głównej Kwaterze, Jeśli 
zań ta sprawność ma być zdobywana przez tylko vsłon- 
ków tejże drużyny - wystarozy akceptacja Rady Ssoze- 
pu. W ten sposób będą mogły funkojonować sprawności 

akcyjne, a oo najważniejsze - SPEOJALNOB- 
GIOWE - akeptowane przez tzw. Rady Specjalności ZAP 
/które stanowią swoiste "lobby nacisku" poszerzające 

METODY KA WEEEEEE 
dziewoząt, "lobby" męskie opanowało władze, "robi" 
program, uszozęśliwiając druhny "męskimi" zadanieni, 
Żabawnym przykładem jest tu artykuł na temat sprawność 
94 w HR /Nr 01/84/ druha Biedrunia, Otóż druh ten, 
analizując istotę ietniejących propozycji sprawności, 
podając niezbyt klarowną propozycję ozegoś w rodzaju 
zestawu podatawowego supełnie, ale te zupełnie poni- 
nąż wśród Magazynierów, Trębaczy, Pionierów sprawnoś- 
91 adresowane bardziej do płoi pięknej /prócs o0zy- 
wiście artystycznych/, 
Tyle może o dyskusji 1 propozycjach. Na koniec tej 
relacji kilka przykładów koncepoji metodycznych, bę- 

" s dących efektem pracy zespołu, Zaznaczam, że są to de- sprawno CIAMI f == wsśeicee szesaynśe 
. 

hm PL Piotr Niwiński HIR 

w nieskończoność ilość sprawności, np. pomocnik sę- 
dziego modelarstwa kartonowego lub inne podobne spra- 
»ności/, Nie będzie można tworzyć sprawności sastępu- 
Jących zestaw podstawowy. Będzie można korzystać z 
wszelkich źródeł tzw. "historycznych", 
W szerszym niż dotychozas stopniu uwzględniony będzie 
fakt "feuinizaoji" Zwiąsku. Jest to trochę 
Ba oprawa, bo mimo autentycznej przewagi liczebnej 

- Sprawność jest to nabyty 1 wykazany w praktycznym działaniu zespół szczególnych umiejętności. 
- Sprawność oznącza zaradność - gotowość do poradze- nia sobie w życiu 1 pełnienia ołużby w określonej 

dsiedzinie życia, 
- Zdobywając sprawność haroerka/haroerz w sposób me- 

todyczny wabogacają swe doświadczenia, poszerzają 
zainteresowania, rozwijają swą osobowość zgodnie 
* harcerskim ideałem wychowawczym. 

- Sprawności haroerskie, zachęcając harcerki 1 harce- 
rzy do działań praktycznych, mają wtajemniosać w 
różne działy aktywności, zawody, specjalizacje, Ma- ją rozwijać samodzielność i zaradność w życiu wżi 
nym i służbie społecznej, być szkołą dobrej pracy, nagradzać indywidualny wysiłek haroorek/haroerzy 
w pracy zeapołu 1 pracy nad sobą. Mają informować © umiejętnościach i doświadozeniach haroerki/harce- rza, 

7 Zdobywanie sprawneści jest indywidualną próbą wie-, dzy i umiejętności haroerki/harcerza, polegającą na 
zadań , zgodnie 

s programem próby, 

      
  
    

Szych latach z całą konsekwencją realizował Bzożegól- 
nie tę myśl ostatnią. Trzeba przyznać, że doszedi do 
dużej wprawy zmuszając przyjaciół do sięgania po słow 
Riki naukowe, by móc zrozumieć 00 drugie, trzecie wy- Słaszane zdanie. Wbrew wybrzydsaczom, "krąg jego przy- 
Jacióż i znajomych rozszerzał się systematycznie do- Shodząc do liczby prawie dziesięciu tysięcy. Jak on to robi, że wszystkim dogadza doprawdy trudno dociec. 

Wasz jubilat w stosunkowo krótkim ozasie osiągnąt 
Ponycję intelektualnego, awangardowego i Liozącego 
£ię w wielu środowiskach piewcy idei ruchu harcerskie 
89. Jest to pozycja moona, uznana i prawie bezdysku- 
Syjna, w rozumieniu wartości fundamentalnej, bo w 
szozegółach jest się o 0o spierać. Szkoda tylko, że 
troch spierająoych /uwaga korekta - ma być bez w/ jest Więcej w gabinetach harcerskich niż wśród instrukt. 
Tów frontowych, A prawda jest taka, że oi drudzy naj- 
lepiej wiedzą jak jest w praktyce, natomiast oi pierw 
Sl praktycznie mogą zaszkodzić, 

Ten zanadto rozwinięty dwudziestopięciolatek od 

kilku lat miesza w związku, A to wymyśla jakiż haroen ski leksykon, a to wytrwale dąży do praktycznego zapi- 
su teorii harcerstwa, to znowh ogłasza listę haroer- 
skich nowatorów - jakby ich ostatnio w zwiąsku brako- 

*. Dobrał się nawet do histerii harcerstwa - tylko "łaściwie nie wiem po co - jak w oiągu siedendziesię- 
oieozterolecia jej nie było to dlaczego ma być teraz, 
Przecież lepiej zostawić te setki wzajemnie się wyklu- 
ozających broszur, książek, opracowań i artykułów - bo będzie nad czym dyskutować, A to mamy opanowana de 
perfekoji, tego nam zawsze brakuje. 

0 proszę! nawet w tak kryształowej postaci można 
jednak znaleść poważne wady. Na szozęście onót jest 
dużo, dużo wigoej. Myślę, iż trzeba na tym zakończyć 
by jubilatowi w głowie oałkiem się hie przewróciło, 

Reprezentując grono sympatyków naszego jubilata 
przekazuję serdeczne gratulacje, a od siebie /taka 
Już moja rela/ przyrzekam dalsze pląsy po ... ozoion- 
kewym "Haroerstwie", ich  
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schcja korespondencyjna 
„LEŚNYCH LUDZI” 

0d redakoji 

Nadozodł ośtatnio bardzo miły list od Sekcji Korespon 

denoyjnej Szozepu. "Leśnych ludzi" s Krakowa. Jak dono 
si Druhna Odkr. Jola Jakubek Sekcja spełnia rolę Har- 

gerskiej Służby Informacyjnej, bierze udział w rodago 
waniu sympatycznego miesięosnika Szczepu "Haroe Błę- 

kitnej Szóstki". 
Wprawdzie nadesłany materiał stracił już na mitual 

kości, nieaniej jest przykładem prawidłowej pracy pro- 
pagandowoj Szozepu. Stanowi także kawałek najnowszej 
hiaterii Szozopu, której zapis przyda się kolejnym 
drużynom. Z tych powodów drukujemy poniższy tekst, 
uważając go ża przykład godny upowszechnienie wśród 
innych szożepów 1 drużyn. Deklarowaną przes Sekoję 

Y przyjmujemy na dalsze 
wiadomości. A może inne szóżepy napiszą do nas? 
współpracę z "HRiem 

1/ Dnia 4.11.1983 r. kilkunastoogobowa reprozentacja 
Ssosepu 6 KDH uczestniczyła w uroczystościach zwi: 
sanych s odsłonięciem pomnika "Earoerzy Śląskich 
poległych w latach 1939-45 w Katowicach, 
Zaznaczyć tu należy, że haroerze s naszogo Szozepu 
w roku harcerskim 1982/83 sprzedali symbolicznych 
oegiełek na budowę pomnika "Harcerzy Śląskich" sa 
sumę ponad 6 tys, słotych, przyczyniejąc się tym 
skromnym ozynem do jego powatanią. 3 
W uroczystościach na Śląsku brało liczny udsiał 
haroerstwo krakowskie, widsieliśmy przedatawicieli 
wielu 1 Drużyn, hex 
oerutwa /a.in. dh-a Wnętrayokiego i Molendę/. 
W dniach 16,17,18.IX.1983 r. odbył się Wielki Zlot 
Szozepu 6 KDH w Melsztynie nad Dunajcem, Zlot pla- 
nowany już w 1981 re /70-ta rooznioa sałożenia 6 
KDH/ odbył się dopiero w 2 lata później. 
Do Melsztyna zeszło się różnymi trasami około 60 
druhen 1 druhów. 
Llot zorganizowano w Molsztynie, gdyż to właśnie! 
$%u w ruinach zamku w maju 1911 r. /prawdopodobnie 

24 maja/, przebywający na wycieczce uczniowie kl, 

%b I C.k. Szkoły Realnej w Krakowie postanowili 
założyć drużynę skautową, która później otrzynała 
numer VI-ty. 
Idąc Śladem naszych poprzedników, baroorze 6 EDA 
uczestniczyli w zwiadzie historyczno-krajoznawozyn 
brali udział w grze terenowej /sdobywanie zanku/ 

donosi : 

1 ognisku zlotowym, 
Mimo nie sprzyjającej pogody, która pokrzyżowało 
niektóre plany, slot był bardzo udaną imprezą, 

3/ 15,16.X.1983 r. - Dni Hufca Kraków-Śródnieście 

im. Wikożaja Kopernika. 
Daia 15.X, odbył się bardzo interesujący i dobrze 
przygotowany bieg patrolowy po mieście - "Śladani 

M. Kopernika w Krakowie". W biegu tym I miejsóe 
zajął patrol s drużyny męskiej "Żbików" /Szosep 
6 KDR/, a II miejsce patrol s drużyny żeńskiej 

"żar" /Szozep 6 KDH/ - na 10 startujących patroli. 
Dnia 16.I, - oapstrzyk i ognisko Hufca na Skałach 
Twardowskiego. Przyznano stopnie instruktorskie 
1 wręczono wyróżniającym się instruktorom Honorowe 
Odznaki Hufca Kraków-Śródnieście w 3 stopniach, 
W ogólnej Dni Rufoa pierwsze miejsce za- 
djął Szozep 6 KDH "Leśni ludzie” in. R.Trangutta, 
otrzymując w nagrodę nowiutki namiot 10-oioosobowy 
fprimal11/. 

4/ 1.X1.1983 r, - Święto Zmarłych. Drużyna żeńska 
"Żar" /Szozep 6 KDA/ pełni wartę honorową na ul, 
Smoleńsk 44-46 przy tablicy upańiętniającej ros - 
strzelanie przez hitlerowców w tym miejgou w paź- 
dzierniku 1943 r. 10-0iu Polaków, żołniersy AK, a 
drużyna męska "Żbików" /Szozep 6 KDH/ przy grobie 

„dr-a Hermana Mojmira - założyciela i pierwozego 
drużynowego 6 KDH - na Cmentarzu Rakowiokiu w Kra- 
kowie /kwatera Eo/. 
Ba trzymali też wartę m.in, harcerso 

s 3 KDH przy grobie Ułanów poległych w ssarży pod 
Rokitną w 1915 r. /kw.67/, harcerze z 49/1/ KDH 
przy grobie druha Jerzego Grodyńskiego i harcerze 
m 15 KDH przy grobie druha Władysława Mitkowskiego 
/wu. LKXIV/. 

5/ 30.X11.1983 r. - Imieniny dh-a hm PL Bugeniusza 
Pika, nestora krakowskiego harcerstwa, osłonka, 

tepowego, praybooznego, drużynowego 6 KDH /byż 
też w 1. 1921-24 ozłonkiem 13 KDH/, J-krotnego ko- 
mondanta Krakowskiej Chorągei ZEP /w 1943, 1945, 
1957 r./+ 

Komenda Suozepu i reprezentanci wszystkich drużyn 
szeżyli druhowi Pikowi najserdeczniejsze życzenie 
imieninowe, szozególnie życząc ozybkiego powrotu 
do zdrowia. 
Dh Pik jeczoze do niedawna brał aktywny udział w 

archiwum p. 

MMK t KENENEUNNI MOTYWACJE MEEEEZM 
4 pracach Szczepu 6 KDH, niestety obecnie jego stan 

zdrowia nie pozwala ma na bezpośredni udsiał w na- 
szych zbiórkach 1 zabawach. Obeanie kontakt s dru- 
hem Pikiem utrzymujemy systematycznie go odwiedza 
380. 
W trakcie spotkania przypomniano harcerski życio- 
rys dh-a Pike. Solenizant sam opowiedział kilka u- 
oiesgnych historyjek i przygód harcerskich. 
Wesoły, iście haroerski,nastrój wamogła wspania- 
ła galaretka i ciasto, 

Dh-owi Pikowi życzenia złożyli też p: 
le Krakowskiej Komendy Chorągwi ZKP, Komisji Histe 
ryoznej Chorągwi, przyjaciele i znajomi, 
Dh hm PL Eugeniusz Pik 22 stycznia 1984 r, ukoń - 
ozył 78 rok życia. 

6/22.1.1984 r. - 121 rooznica wybuchu powstania sty- 
1863 r. / 1 

« bohaterem naszego Szosepu - Romualdea ?rauguttem 

Harosrze a drużyny "Żbików" 46 XDH/ pełnili wartę 
honerową przed mogiłą - obediskiem powstańców s 
1863 r. ma Cmentarzu Rakowiokim w Krakowie. Wieńce 
1 kwiaży słożyli m.in. przedstamiciele ZBOWID, 
6 KDR. 

Odbyła się rooznioowa zbiórka Szczepu, na której 
drużyna żeńska "Żar" przedstawiła okolicznościowy 

program składający się s wierszy, fragmentów pa - 
miętników 1 innych dokumentów s epoki, pieśni. 
Drużyna męska "Żbików" urządziła bieg miejski Śla- 

dami tani 

1/ W dniach 27.I.-5.II,1984 r. odbyło się zimowiako 
Szozepu 6 KDH "Leśni Ludzie" im, R.Traugutta w Bu- 
kowinie Tatrzańskiej, 
Komendantka: pwd Bożena Piutowska, kwateruistrzi 
hm Bogusław Pijak, 

y ocenę "U". 

  

"Gkręt" to pseudonin bytomskiego haroerza druha 
_ Stanisława Sohwallenberga, osłonka II MDH im.Norberta 

Bończyka, zasłużonego bohatera, odznaczonego Orderem 

Qzerwonej Gwiazdy. 

tiruh "Skręt 
Stanisław Schwallenberg urodził się w 1912 r. Bę- 

dąc chłopcem przeżył powstania Śląskie. W 1926 r. - 

w ozternastym roku Życia watąpił do II Męskiej Druży- 
my Haroerskiej im. Norberta Bończyka w Bytomiu, któ- 
rej drużynowym był Pranoiszek Kachel, najstarszy z 
braci Kaohlów /brat Józefa - Naczelnika ZAP w Niem- 
0zech w latach 1935-1939/. Ojoa swego Stanisław nie 
pamiętał, bowiem gdy miał zaledwie oztery lata ojoieo 
Sginął w I wojnie światowej - poległ gdzieś pod Ver- 
un. Wychowywała go sama matka, Po ukończeniu niemiec 

kiej szkoły ludowej - Volkssohule - wyuczył się zawo- 

du ślusarza i zaczął pracować w kopalni Kasten-Cen- 
trun-Grube w Bytomiu. 

Sohwallenberg był wszechatronnie wysportowany, 
fwłaszoza wyjątkowe wyniki osiągał w biegach Średnich 
la 800 m. osiągał podobno czasy nie odbiegające wiele 
0d wyników jakie uzyskiwał Kazimierz Kucharski. 

W krótkim okresie zainteresowali się nim trenerzy 
Biemieokiego Związku Lekkoatletycznego choąo pozyskać 
Bo do olimpijakiej reprezentacji III Rzeszy. Sohwal- 

lenberg odrzucił jednak propozycję wyjazdu na Olimpia 

dę do Berlina w 1936 r., był bowiem dumny ze swej 

przynależności do narodu polskiego. Ża tę odmowę mu- 

siał zapłacić utratą pracy w xopalni. Wobeo tego mu- 
siał zmienić pracę i przeniósł się do zakładów Don- 
nersmaroka w Zabrzu, nie zrywając jednak s ideami har- 
cerskimi. ( 

hm PL Paweł Gajdzik 
Ostatnia zbiórka haroerska II Męskiej Drużyny Har- 

oerskiej miała miejsce 4 dni przed wybuchem wojny - 
26 sierpnia 1939 r. Tam spotkali się po raz ostatni 
z drużynowym Pranciszkiem Kachlem, gdyż kilka dni póź- 
miej Pranoiszka Kachla aresztowano, Wśród funkojona- 
riuszy, którzy po niego przyszli zauważył Kachel jed- 
nego z ozłonków swojej drużyny, niejakiego Drozdka 
© pseudonimie "Chorak". Niestety o odkryciu zdrajcy 
mie sdołał już poinformować "Skręta", W październiku 
1939 r. Kachel został wywieziony do obozu koncentra- 

oyjnego w Buchenwaldzie, Tyozasem Schwallenberg pra- 
oował nadal w Zabrzu w Donnersnarokhttte. 

1 sierpnia 1940 roku Jtanisżaw Sohwallenberg z0- 
stał przymusowo woielony do Wehrmachtu i został prze- 
szkolony w kolejowej jednestce saperskiej /Bisenbaha- 
pioniere/. Zdobytą tam wiedzę nie omiesskał w przysz- 
łeści wykorzystać przeciwko Hiemcom, Jesienią 1941 ». 

został przersucony na front wschodni w okolice Sze- 
pietówki i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie, gdzie 
nawiązał kontakt z grupą jeńców, s którymi przeszedł 
do radzieckiej partyzantki, dziażającej w tamtej oke- 
licy. Teraz nazywał się Tierientiej Pietrowicz Ssulga. 

e im, Wichajłowa działał dwa lata.  
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doskonałej znajomości języka nienieokiego mógł sobie 
pozwolić ma przeprowadzanie wyjątkowo odpowiedzial- 
nych swiadów i akoji dywersyjnych, W mundurze niemie- 
okiege felifebla /sierżanta/ zdołał rospracować oały 
plan operacyjny węzła kolejowego w Szepietówoe, do- 
tyozący przepustowości na dobę, stacji odprawiania 
1 przeznaczenia transportów, rodzajów ładunków, do- 
kładnego rozkładu jazdy pociągów, znaczenia zakodowa- 
mych informacji malepkowych na wagonach. 

W mundurze podporucznika /jako "leutnantowi Dan- 
1i8"/ udaje mu się przeciągnąć na stronę radzieckich 
partyzantów cały oddział Węgrów, dowodzony przez po- 
ruesnika Istvana Samisza, 

Nieprawdopodobne wyczyny Polaka - haroorza - "Skrę 
ta" opisał "Czerwony Sztandar" - organ Komitetu Cen- 
tralnego Komunistycznej Partii Litwy w numerze 190 
/5368/ s dnia 16 sierpnia 1968 r. w artykule P.Kon- 
draszewa, W.Kudriawcewa 1 P.Swietłowa pt."Z zadania 
nie powrócił", Także "Poglądy" katowiokie ogłoniły 
dane Jerzego Łokoia, które posłużyły Te. 
szawskiej do opracowania znakomitej i ciekawej audy- 
©ji dokumentalnej o tragicznej śmierci "Skręta", któ- 
ry podozaa wykonywania awojego ostatniego partysane- 
kiego zadania używał pseudonimu "Kusociński"; 

Należy jeszcze opowiedzieć jak został przygotowany 
40 ostatniej wyprawy, Otóż "Czerwony Sztandar" 
zamieścił także opinię jaką wystawił Sohwallenbergowi 
komisarz zgrupowania oddziałów partyzanokich obwodu 
Xaaieniecko-podolskiego Kuzakow, kiedy 
sprowadzić "Skręta" do Moskwy celem wykorzystania go 
w akcjach dywersyjno-zwiadowozych na tyłach wroga: 

"...W lutym 1942 roku S.Schwallenberg zdezertero- 
wał 5 armii niemieckiej i skontaktował się z podzien- 
ną organizacją oddziału partyzanckiego im.lichajłowa. 
4 ozasie pobytu w oddziale wykazał się jako wytrwały 
mężny bojownik o sprawy narodów słowiańskich, Dokonu- 
jąc zwiadu osobiście dawał oddziałowi dane o nieprzy- 
Jacielu, 60 zapewniło pomyślne wykonanie operacji bo- 
jomych bez strat. W toku dywersji wysadził w powi. 

jotmoni 
harcerskie.pl 

trze pięć transportów kolejowych nieprzyjaciela, spa. 
lił dywizyjny magazyn żywnościowy w Szepietówce, nisz. 
uąo 6000 tom żywności, wyprowadził 30 jeńców, s któ. 
rymi sabrał magazyn broni, Zdysoyplinowany, śmiały, 
zdecydowany w boju..." 

29 października 1943 roku Stanisław Sohwallenberg 
wyleciał do Moskwy z tajnego lądowiskaw Żytomierzu, 
W Moskwie azkolone go w Oentralnym Obozie Partyzano- 
kim, Ża zasługi partysanokie został uhonorowany 
w dniu 8 maja 1944 r. przez Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRR Orderem Czerwonej Gwiazdy. W rok po przybyciu do 
Moskwy sohwallenberg przystąpił do wykonania swojego, 
jak się okazało ostatniego, gadania na tyłach wroga. 

Został srauoony na pola wsi Giebło w granicznej 
strefie między taw. Generalną Gubernią i III Rzeszą, 
gdsie udzielili mu pomocy miejscowi chłopi. Konspira- 
oyjnym operacyjnym punktem wypadowym była Pilica, 
gdzie zamieszkał w centrum i to w domku, w którym 
mieścił się niemiecki Arbeitsamt /urząd zatrudnienie/, 
Dużą pomoc okazał *Skrętowi" Ślązak Hoła z Radzienko- 

wa, pracownik Arbeitsamtu, ukrywający swoją powatań- 
ozą przeszłość, 

"Skręt" za dnia przebywał w domu, a dopiero wie- 
ozorani poruszał się swobodnie po miasteczky, Nooował 
natomiast razem z Hołą w jednym pokoju. 

Jak podaje Jerzy Łokieć w katowiokich "Poglądach" 
/nr 21 z 1-15.X1.1971 r./ w Pilioy przyczepił się do 
Boży i "Skręta" "Dworak", zajmujący się tutaj zielar- 

stwem. jednak naswi. brzmiało 
Drosdek, paeudonin "Chorak", Był to ten sam szpicel 
m bytomskiej drużyny harcerskiej, przed którym Fran- 
oiszek Kachel nie zdążył już ostrzec "Skręta", 

W dniu 11 listopada 1944 roku bytomski harcerz, 
uciekinier z Wehrmachtu, Stanisław Sohwallenberg zgi- 
nąż od kul gestapowskich zbirów, 
Generał Nabatow s Centralnego Sztabu Partyzanokiego 
już nigdy nie otrzymał od "Skręta" oczekiwanego ra- 
diogramu... 

ramowy rozkład dnia 
Wataję woześnie 
poganiany sprawami, 

Gdzieś w środku dnia 
spotykam ją - 
dziką i drapieżną, 
I jadę dalej 
zraniony pięknen, 

Rozmyślam przy 
ścieleniu Łóżka, 
że znów przeleciał 
dzień, 

A kiedy kładę się spać, 
$o nie mam już więcej serca, 
żeby go rozdawać. 

4ieloe soedakcyjny Druhu Redaktorze! 

Pragneaty mniejszej oałości 

Pragnent 1 - pesymistyczny 

W niewesołym domu, w niewesołych ozasach siedzą 
nieweseli rodzice, a przy nich nie bawią się amutne 
dzieci. 
Refleksja oałkiem nieuzasadniona i nie mająca nio 
wspólnego z dalszą częścią listu, 

Pregnent 2 - autentyczny 

Oglądałem kolejne wydanie "Kręgu", W tytule stoi, 
że jest to magazyn harcerzy. W magazynie, a jakże, 
wspominano o kronikach, o HSI, pokazano kilkoro mło- 
dych ludzi w mundurach, druh 1 druhna zagajali, milut 
ka harcerka o czymś informowała itp. itd, Niby wszyst 
ko jak trzeba, a czegoś mi brakowało w tej "harcer - 
Skiej"audycji. Czego? - zapytasz Szanownie Dociekli- 
wy Druhu Redaktorze. Ano - harcerskiej atmosfery, Bra- 
kowało więc najistotniejszego elementu harcerskiej me- 

Pragnent 4 - osobisty, ozyli wysnanie 
Jestem ozłowiekiem interesownym i nie piszę tego wszystkiego bez powodu.  gospodarzani poznańskiego 

"kręgu" - "Łejerami" jestem zaprzyjaźniony, a z ich 
drużynowym Jurkiem Hemerekim przygotowuję drugą inpre- 
sę. Więcej - skoligaciłem oię całkowicie, Zostałem 
ozłonkiem rodziny "Łejerów" 1 przyznano mi stopień po- 
krewieństwa - wujek, Polubiliśny się na wspólnym no- 

leoko-poznańskim sinowiaku w Krynioy, Było nam ra- 
zem dobrze 1 wesoło, Znaleźliśmy miejsce na naukę, 
wzajemne wychowanie, zaufanie i uczciwość, a to wszy- 
stko w trakoie doskonałej zabawy, 
Wniosek optymistyczny - mam nadzieję, że chwilowa nie- 
dyspozycja dysponentów minie 1 przywróci woześniejszy 
porządek "kręgowych" spraw. 
Pragnent 5 - wapomnieniowy 

W jednej ze znanych Ci redakcji pewnego miea: 05 
nika uczestniczyłem w uozonej dyskusji prowadzonej przez grono znawców, na temat denaturatu i jego ewen- 

  

łody wychowawczej. A to przecież o atuosferę idzie, 
Bo choćbyśny nie wiem ile dni przegadali, nie zrobimy 
Prawdziwego harcerstwa, jeśli braknie tej swoistej at- 
mosfery rodzącej się we wspólnym przeżywaniu i dzia - 
łaniu. Dopóki nie zarazimy innych tą iskrą przyjaźni 
Todzącej się w harcerskiej atmosferze. Bo w końcu ga- 
danie to tylko słowa, Słowa, słowa, 
Wniosek - albo zmienić tytuł, albo robić Krąg dlą har 
Serzy. 

Pragnent 3 - o oudzie domniemanym /na ten sam temat/ 
Telewizja Poznań realizowała jedno wydanie "nasze- 

0" magazynu. Audycja była inna, niesstampowa, dla 
mile ciekawsza, błyskająca perełkami /"perełki" - oy- 
fat z HR/ pomysłów na harcerskie działanie, Aż zda- 
FEYŁ się cud, Poznański "Krąg" zniknął. Pewne instruk- 
torakie kręgi /nieformalne/ zaczęły więc domniemywać, 
4 to dlaczego, a to za ozyją przyczyną, a to kto 1 in- 
le jeszoze brzydkie domniemania. Chciałem zapytać o 
PRzyczynę zniknięcia "Kręgu" druha Wojtka Dąbrowakie- 
£0, ale też znikł, choć ani z Poznania, ani .., Ża- 
działał /jak mówi pewna moja znajoma polonistka/ wi- 
docznie słynny Trójkąt Bermudzko-telewizyjny - mnie- 
An, 

$ualnej przynależności do produktów spirytusowych. Dyskusja w rezultacie się rosnyłą 1 dalej nie wiem, 
ozy zagotowanie posiłku biwakowego na w/w denaturacie 
godzi w 10 punkt Prawa, 

Sprawa jest o tyle ważna, że snowu jakiś satroskany dziennikarz w popularnej gasocie "Fu i Tera" przyło- żył sdrowo instruktoron haroerekiń, że używają produk 
tów Państwowego Monopolu Spirytusowego nie tylko gotowania supek biwakowych, Redaktor sięgnął do histo rii wyrażając owój pogląd o dobrym harcerstwie, które 
oozywiście skończyło się według niego we wrześniu 39 roku. O wpływie rządu sanaoyjnego na Ówozesną młodzież nie wspomina, ale redaktor, jak to mówią, też osło - wiek i nie o wszystkim musi pisać, A że s natury jest 
odważny i nie boi się tęgo temu lub owemu prsyaolić — £ zaciekawieniem ozekam, a nuż w następnych numerach "Ru i Teraz" przejedzie się po badylarzach /ogórki fę talnie drogie/, taksówkarzach /z Nowego Sącza do Kra- 
kowa biorą po 700 1 wyżej od łebka x 4 miejsca « 2800 x 2 /tam i s powrotem/ w sunie 5600 za 200 ka,/, a me- że 1 kelnerach, Wszak ryba psuje się od kelnera - jak 
uczy przysłowie,  
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Pragnent 6 - obouowo-posymistyczny s optymistyczną 

pointą 

Hufiec Nowy Sącz nie robi w tym roku harcerskia 
obozów, ani kolonii zuchowych, Pakt! Natomiast, jak 
poinformował zainteresowanych i niesainterosowanych 
/uydając specjalny afisa/, Hufiec owy Sqoz *w bieżą- 
©ym reku harcerskim jest organizaterea zastępujących 
jednostek ebosowych...* Niby to sano, ale jek mażnie 

ic Pozdrowienia 

P.S, Wyjeżdżam na kolejną narado. Najprawdopodobniej 
«rócę wypoczęty i pełen energii, gdyż jek powszechnię 
wiadomo /swłaszoza w kołach sbliżonych do urzędni - 
omych/ najdłuższe słuchanie jest uniej męozące Od naj 
krótszej roboty. 

ucho: 2 promay 

  

    
yólę, że ponitazym teksteń popularności sobie 

przysporsę, ale haroerz jest sprawiedliwy i odważ 
+ wii ; 
Zbulwersował mnie moono felieton z oyklu "Dlaoze- 

ge" zanieszozony w munerze 8/8), Zawiera on po wię- 

kazej osęści mieuzasadnioną i niezasłużoną napaść na 

©3H. Ho czyż winą składnicy jest postępujący kryzys, 
który objawia się stałym podnoszeniem się 00m a obni- 

tanie jakości artykużów fdreki surowoowe/. A ma tyn 
tle trzeba stwierdzić, że nadal nie ma jeszoze Więk- 
szych kłopotów « zakupem padatawowego asortymentu muy. 
durowego fu datale zaopatrzą haroerzy rzemieślnicy/, 
My s Krowodrsy dobrze wiezy, że Dyrekoje OSH jak możę 
że pomoże. Ścisła od lat wapółpraca s dyrekoją umożli. 

wiła nan wielekrotne hurtowe zakupy /także elanontów 
wyposażenia osobistego/. 4 pamiętam również, że okłą. 
dmiea w pewnym okresie przekazała nam dużą iiość arty 
kałów przeconionychę w tym miektóre wycofane ze aprza 
dafy chusty płóciennaj bezpłatnie. Myślę, że konkret 
mych porad w tej kwestii nie odmówi najdłużej panują- 
oy s hufoowych Krakowa, 

De Komendy Chorągwi także zresztą nie ras trafiały 
.pozarynkowe transporty poszukiwanych artykułów /ohoć- 
by dla wyposażenia zeszłorocznych zgrupowań NRD-ov- 
skioh/, Bwentualność powstania spółdzielni haroer- 
skiej nie wyklucza udziału w jej 

SBS : Zoo MOTYWACJE  EEEEEEGĄ 
  

    
  

produkcji, a ozy Autor uważa, że przyjemniej będzie 
mu iść po mundur up. do "Mody Polskiej", kiedy akład- 
nmioa zmieni nazwę. 

Wie od rzeczy będzie tutaj wspomnieć, że najsympa- 
tyozniejsze a krakowskich sprzedawozyń, włączając w 
to również kierowniozki sklepów, pracują właśnie w 
sklepach składnicy, 

Na koniec, pod adresem (SH propozycja - powołanie 
kilku sklepów komisowych, gdzie nie tylko harcerze 
mogliby uczciwie sprzedać i kupić up. sprzęt sportoy 
lub turystyczny ozy może nawet płyty i sprzęt elektro 
akustyczny. Obeonie ietniejące giełdy służą tylko 
*pompowaniu" oen i nadmiernemu bogaoeniu się ich orge 
nmigatorów, bo jak inaczej nazwać zyski s tytułu sprse 
daży biletów wstępu na giełdę /tych biletów zresztą 
ozęsto woale się nie wydaje/ sięgające 100 tys.sz. 
dziennie. Ja osobiście odozuwam taką opłatę tak, jak- 
by pewnego dnia wprowadzono bilety wstępu do... 2k16- 
pu. Na marginesie komisów przypomnieć tylko należy, 
że wymagają one również wnikliwego nadzoru, bo ni 
których pracowników komisów jak również sklepów pły- 
towych widuje się w czasie akcji również na giełdach 

pod "Karlikiem" ozy w klubie "Pod Przewiązką". 

Wreszcie - krzyż harcerski kosztuje 5f,- a nie 91 
złotych, a wywiadowoa powinien wiedzieć, że haroers 
Krzyże Harcerskiego nie kupuje i nie można wyliczać 

go jednym tonem s innymi akc: 

lis 

oriani mundurowymi. 

Fiu po wodzu Insurekcji najlepiej szukać w 
Pedmawelskim grodzie. Proponuję Wam grę harcerską, 
Przeprowadzaną zastępani - patrolani przy wykorzysta- 
miu płanu miasta. Należy odszukać miejsca, w których 
Tadeusz Kościuszko przebywał osobiście lub obiekty 

byciem do Krakowa postarajcie się o wypożyczenie ksiąe 
żki T.Kuposyńskiege pt. Kraków w pewstaniu kościues 
kowskim. Praca wydana sostała przes Bibliotekę Krakow > 
ską nr 44. Pemecną wan będzie lektura: Miohaż Rożek; 
Kepieo Kościuszki w Krakowie, Wydawniotwe Literackie, 

Z kościuszką bo Krakowie 
hm Tadeusz Gaweł 

Spamiętniające postać obywatela, żołnierza, Bohatera 
Chorągwi Krakowskiej, Musimy również zastanowić się 
Rad słowami pozostawionyni nowym pokoleniom Polaków, 
Oto o: "Polacy! Pokazałem wam drogę do niepodległe 
Ści, Wacie wszystko do zwycięstwa, odważcie się tylke 
wwyoiężyć", 

Okazją do przebycia szlaku pamiątek po Kościuszce 
może być impreza chorągwiana, odbywana rokrocznie w 
Aniu 24 marca, lub specjalna wycieczka de Krakowa. 
h Narte z tej okazji zastanowić się nad tematem: 

ak w Krakowie przygotowywało się powstanie kościusz 
kowekie?" W tym celu Już ma kilka tygedni przed przy- 

Kraków 1981, Karol Koźmiński: Tadeusz Kościuszke 
1746-1817. Wydawniotwe Min.Obr,Nared. W-wa 1969. Z tej książki poleca się harcerzem przeczytać dwa rosdsiały Przysięga na Rynku Krekowskin i Racławice, 

Zadanie 1. 
Gdzie złożysz kwiaty 1 ohwilę podumasz co reku 24 mar 
ca? 

Zadanie 2, . 
Przeczytaj uważnie ten wierss i daj odpowiedź - kto 
go napisał? ozemu jest poświęcony? 

"Widzisz tam górę na górze 
Jak czerni się uroczyście. 

23 
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* Gheć s Tatrów nadoiągną burze, 
Ona trwać będzie wioczyście 
Ona po wieków głębinie 

Święta - nietkaięta - przepłynie. 

Zadanie 3. 
Oduzukaj na linii A-B dom, w którym w roku 1775 miess- 
kał T.Kościussko, Kim on wówozaa był? 

Zadanie 4. 
Gdzie mieści się Szara Kanienica? sd jest swią- 
zana z imieniem T,Kościuszki? 

Zadanie 5. 
Odszukaj miejsce na Rynku Krakowskim i sprawdź napis: 
"Na tym miejsou w dniu 24 marca 1734 roku Tadeusz Koń- 

oiuszke słożył przysięgę". Niech jeden z harcerzy 
głośno przeczyta ałowa przysięgii 
"Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga 0a- 
łemu Narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na 

yj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie joj dla 
©hrony całości granic, odzyskania samodzielności Haro 
4u 1 ugruntowania ponszechnej wolności l Glymoś będę... 
/X.Keśaiński, str. EE 

Zadanie 6. 
Dnia 23 marca 1794 roku Kościusuke wres 6 kapitanem 

łukaszem Biegańskim i Aloksandrem Linowskim przybyli 
ma ówczesne przedmióście Krakowa Piesek, Odazukajoie 
uł.kapnoyńską, Czy jest tam jakać pamiątka po Koś - 

oiuszce? Udowednijcie zapisem, fo! ą 

MEGIŃRECZEJ + (BENE 
nych pamiątkach znajdujących się w tym miejscu, 
Po zwiedzeniu grobów królewskich wychodzimy nad Wie- 
łę. 2 krawędzi wzgórza, po prawej stronie, obok Basz- 
ty Złodziejskiej rozciąga się rozległy widok na Wis- 
żę, mest Dębnicki 1 wzgórze Bronisławy zwieńczone Kop. 
oem Kościuszki, "Cny Kościuszko! walecznych zaszozy- 
Sie Polaków, wielbiąo Twą onotę wzniósł Ci tę mogiłę 
Kraków", 

Zadanie 10. 
jeli dysponujemy większą ilością ozaeu, schodzimy 

nad Wisłę 1 dochodzimy do przystanku tramwajowego pod 
"Jubilatem". Jedziemy na Salwator, Widokowo wspania- 
łą aleją Waszyngtona dochodzimy de Kopca. Many okazję 
świozyć azymuty. Analizować widziany krajobraz. Roz 
poznawać obiekty starsze i nowsze, bliższe i dalsze. 
Ozytać mapę "Okolice Krakowa", nanosić widziane obiek. 
ty ma "Plan Krakowa", A z książki M,Rożka wyszukać 
najważniejsze informacje e sypaniu kopca, W jakich la- 
tach? Kte wohodził w okład komitetu sypania kopoa i 
jakie były przyczyny, że tak sprawnie i enybko dzieło 
te sostało zrealizowane? 
Zastenówoie się dlaczego ma głazie granitowym wyryte 
tylko jedno ałowe: "Kościuezce". 

Zadanie 11. 

lane patrele mogą odbyć wypad do Parku Jerdana, Odszu 
kajoie najpierw na planie miasta gdzie jest zlokalizo 
wany, jak można się tam dostać? Odazukaj-   

Przejdźcie szykiem patrolowym Plantami pod Wzgórze 
Wawel, Pe drodze od ulicy Podzamcze w kierunku Kat: 
"ry oisną się na usta słowa piosenki: Na Wawol, na 

wel, krakowiaosku Żwawy... 
Zadanie 7. 

Widoczny jest s daleka pomnik. Co on przedątawia? Ja- 
kie są jego dzieje? Cny to zawsze był ten gam pomnik? 
Od kiedy ten stoi? Zastanówcie się - jaką wartość ma- 

ją pomniki? Dlaczego je stawiamy? Na bastionie Fłady- 
sława IV - pomnik przedstawia siedzącego na koniu Koś 
oiuszkę, który trzyma w ręce rogatywkę. Jent to wier- 

sonego przez M: 

Obecny pomnik 
ataz wykonany w Dreźnie i osadzony na tym samym miej- 
meu w roku 1960, Spotykając przechedniów, zachowując 
grzeczność, postawcie im pytania: osy pamiętają kiedy 

1eno? Czy pani/pan "widział odsłonię- 
$ie tego pomnika? . 

Zadanie 8. 
Mijamy bramy i po schofkach wohodzimy do katedry wa- 

welskiej, Przez boozną kaplicę schodzimy de krypty 
św.Leonarda, W murach 
na jest trumna ze zwłokami Tadeusza Kościuszki, PA 
miętajcie o zabraniu ze sobą kwiatów, Złożycie je na 
sarkofagu. A może jesteście z drużyny lub szczepu no- 
utącego inię T.Kościuszki? Uacie.znakomitą okazję do 
słożenia przyrzeczenia harcerskiego. 

Zadanie 9, 
Będąc na Wawelu przeprowadźcie wywiad z pracownikami 
Muzeum w Zamku Królewskim, Może oni wampowiedzą o in- 

sie popiersie Tadeusza Koóciuszki 1 ped tym pomnikiem 
miech jedna z osób /otłonek zastępu, patrolu/ powie 
kilka faktów z życia Kościuszki. 
Jhodzenie po mieście tak dużym jak Kraków i nanosze- 
nie wszystkich miejso związanych z Bohaterem Chorągwi 
Krakowskiej może okazać się niemożliwe w jednym dniu. 
Dlatego albe będąc w Rynku Głównym, bądź na Wzgórzu 
Wawel, luh w Parku Jordana odazukajcie na planie Kra- 
„kowa i zaznaczoie kolorem czerwonym ulicę Tadeusza 
Kościuszki - dokąd ona prowadzi? 

Zadanie 12. 
Odszukajoie osiedle Podwawelskie/ul.Komandosów/. Tam 
mieści się Szkoła Podatawowa nr 25 a nosi ona imię 
Tadeusza Kościuszki, Jeśli znajdziecie trochę czasu, 
odszukajoie tę szkołę, Czy jest na jej froncie tubli- 
0a? Jaka w tej szkole działa drużyna? W jakim ona 
jest hufou? A może zaczniecie z nimi korespondować? 
Jeżeli jesteście s hufoów gminnych, może oni was z 
proszą na kilka dni, abyście mogli głębiej poznać pa- 
miątki związane s Kościuszką w Krakowie. 

Zadanie 13. 
Dla druhen i druhów jest jeszoze zadanie: 
odszukajoie Muzeum Czartoryskich a w nim pamiątki po 
wodzu Insurekcji. 

Jeżeli poprzez grę, zaproponowaną na Święto Chorą- 

gwi wzbogacioie się o nowe fakty i doznacie przeżycia 
spełniony zostanie oel, który postawił przed sobą 1 
Wami Wasz starszy brat - harcerz 

Czuwaj! 
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"masa 
diem w bieżącym roku 40 rooznica powsta- 

wej jest szczególną okazją do reflek- 
sji | przemyśleń na tematy związane 2 najnowszą histo 
riq naszego kraju. Dla instruktorów, harcerzy i zu- 
chów Rzeszowskiej Chorągwi ZHP im. gen. Karola Świer- 
Ozewskiego "iultera" rok 1984 jest Świętem podwójnym, 
29 listopada 1944 roku została powołana do życia Rze- 
szowaka Chorąpiew Harcerzy, Była to pierwsza Chorą- 
Kiew zorzanizowana w Polsce ludowej w warunkach trwa- 
jnsej jeszcze wojny, 

Różnie układały się loBy rzeszowskich harcerek i 

harcerzy. Okresy dobrej pracy Związku znaczone wielo= 

ma osiągnięciani i sukcesami przeplatały się z lata- 
mi kryzysu, zwątpienia i trudności. Ale zawsze po la- 
tach trudnych wyborów 1 konieczności podejmowania de- 
oyzji o odejściu z harcerstwa instruktorzy i harcerze 
wracali do Organizacji. 

Po okresie samodzielnego funkcjonowania Chorągwi 
w latach 1944-1948 od roku 1949 rozpoczął się powolny 
proces zmian organizacyjnych i programowo-metodycz- 
mych zakończony podporządkowanićm haroerstwa Zwiąsko- 
wi Młodzieży Polskiej, Zmiany w sytuacji społeczno 
politycznej w kraju w 1956 r. nie ominęły ruchu mło- 

dzieżowego. We wrześniu 1956 r. w Rzeszowie powstała 
Komenda Wojewódzka Organizacji Harcerskiej Polski lu- 

HISTORIA * REEEEEESA 
Nasza Chorągiew liozy 37 lysięcy zuchów, harcerzy 1 
instruktorów pracujących w blisko 1200 drużynach 1 
ponad 40 kręgach instrukiorakich. Daiałamy w 12 Hut 
oach od maleńkiego Cmolssu zaczynając, a kończąc na 
dużych miastach jak Rzeszów i Mieleo. Łączą nas nadal 
wigzi harcerskiej przyjaźni z sąsiednini Chorągwiami, 
które powstały w oparciu o nasze dawne Hufce w wyni- 
ku zmian w podziale administracyjnym kraju, 

W roku 40-leoia istnienia Chorągwi chcemy lepiej 
pełnić naszą Harcerską Służbę, podnieść jakość pracy 
drużyn, szczepów 1 kręgów, poznać nasze tradycje 1 
wapólnie starać się jak najskuteczniej wcielać w ży- 
cie harcerskie ideały, 

Inaugurację obchodów 40-leoia służby neszej Chorą- 
gwi stanowiła atyczniowa Rada Chorągwi oraz odbyte 
w marcu 1984 r. zbiórki, spotkania i kominki zwiąsane 
z Dniaai Walterowskimi poświęconymi patronowi Chorąg- 
wi, W kwietniu i maju spotkamy się na hufoowych, cho- 
rągwianych 1 strefowych Manewrach Techniczno-Obron- 
nych, W czerwcu czeka nas Święto Zucha, Zlot Kręgów 
Instruktorakich i Zloty najlepszych drużyn w poszoze- 
gólnych Rufoach. Okezją do wspomnień, wspólnego wypo- 
<zynku 1 pracy będzie tegoroczna Harcerska Akoja Let- 
nia, po której cholelibyśny zaprosić najlepsze druży- 
ny harcerskie 1 starezoharcerskie z naszych Hufoów 

hm Krzysztof Grzebyk 

40 LAT SŁUŻBY 
CHORĄGWI 
RZESZOWSKIEJ 
dowej, a po dalszych zmianach organiznoyjnych w sty- 
Szniu 1957 r. odrodziła się Rzeszowska Chorągiew ZHP, 
W maju 1960 r. Chorągiew otrzymała imię gen. Karola 
Świerczewskiego "altera". 

Przez 40 lat istnienia Chorągwi tysiące dzieci 
1 młodzieży przeżywało fascynację zuchowym teatrzy- 

Kiem, harcerskim biwakiem i obozem ozy instruktorskim 

kręgiem. iiarcerstwo było prawdziwą "azkołą życia" dla 
dzieci z małych wiosek jakich dużo zachowało eię do 
dzisiaj na Rzeszowazozyźnie jak i dla młodzieży 

B miast, dla których pobyt na obozie ozy wycieczde 
Stanowił okazję do poznania suaku harcerskiej przygo- 

dy, Jaka dzisiaj jeat rzeszowska "jubilatka"? 

oraz z sąsiednich Chorągwi na Chorągwiany Zlot Har- 
oerski, Obchody 40-lecia choemy podsumować w listopa- 
dzie na Konferencji Instruktorskiej i uroczystym Lan 
oerskim koncercie. Chcielibyśmy w tym roku zamknąć 
długoletnie starania instruktorów haroerskich i na- 
szych wielu przyjaciół związane z budową Domu Haroe- 
rea, murowanie kamienia węgielnego stanowiłoby począ. 
tek budowy tak bardzo potrzebnej młodzieży placówki. 

Pregnęlibyśmy, by w tym roku na łanach poozytnego 
1 oenionego wśród rzeszowskich harcerzy i instrukto- 
rów miesięcznika Krakowskiej Chorągwi ZHP znalazło 
się miejsce na garść informacji, kilka artykułów i 
nieco plotek z życia Rzeszowskiej Chorągwi, 25 

Cauwaj!  
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lakuuja trwała do późnego wieczora, zakończyła sią 
dopiero wtedy, kiedy zdenerwowany kierowca, który 

miał odwieźć do Krakowa tow. Łukaszowioza oznajnił 

rozpoczynającą się na dworze kurniawą śnieżną, utrud- 
aiającą jazdę w warunkach nocnych. Były to zajgoia, 
na których właśnie powinna była być Druhną Naożelni- 
oxka! Może zmieniłaby wówczas zdanie 1 opinię o kra- 
kowekin, sachowawozym i konserwatywnym Środowisku in 
atruktorekim! Ale inne zajęcia nie pogwoliły Jej na 
przyjazd do nas właśnie w tym dniu, chociaż wiedzia- 
ła z dostarczonego Jej programu, że taki temat będzię 
właśnie w takim a nie innym dniu. Druhna Naozelnioz- 
ka Zofia Zakrzewska przyjechała wraz s Konendanten 
Chorągwi Druhem Bogusławen Rybakim pod koniec kursu. 
Przeglądnęła dokładanie dokunentację programową kursu 
1 przekonała się chyba do naszych szozerych intenoji 
1 do tego, że ohęć zorganizowania kursu tak daleko 
od siedziby GKH nie była podyktowana żadnymi zamasko- 
wanymi względami. Zresztą, jak wszyscy, "wpadła" w 
atmosferę kurau i Jej pobyt oałodniowy stał się praw. 
dziwie haroorskin, braterskim Świętem na zimowisku. 

Podzieliła się s nami przygotowaniami do II Walnego 
Zjazdu 1 przedstawiła nam tezy dyskusji 

  

5 
h stma /xierowanie pracą 4 rozwojem Związku na terenie 

llutca/" po uzupełnieniu go mdteriałami z naszego kur. 

/ su, korzystało przez dłużezy ozan wiele Hufoów, 1i- 
ozycej wówczas chyba 26 jednostek hufoowych Krakow- 
skiej Chorągwi ZHP, Może i dzisiaj przyda się w uf- 
oaoh? Podaję najważniejsze tezy tego konspektu - jak 

| ujlarcorz Rzeczypospolitej" będzie dysponował mieje- 
08m żo je wydrukuje! 
1 Sylwotka Podhazonistrza /inatruktor szczebla Mut- 

oa/. 

a; o obliczu 1 sgodnym s dekl 

oją ideową ZHP, w pracy codziennej wypełniający 
Zobowiązanie instruktorskie, świadomie pracujący 
mad wychowaniem dle socjalizmu przez realisowanie 
program społecznej działalności harosratwa. 5 

e. Instruktor w stopniu pha po co najmniej rocznym 
/ okresie pzacy wychowawczej w drużynie /drużynowy 

ewentualnie I-szy przyboczny/, posiadający niez- 
będne wiadomości do kierowania odoinkiem pracy 
w Hufou i " 

- dorobku programowego swego Hufca, 
  

wej, które zresztą w zasadniozych punktach były uhie- 
żne s tym, 00 przedyskutowaliśmy niedawno w naszej 
polityozno-instruktorskiej gawędzie s tow, łukasze- 
wiozea. Zorganisowaliśwy uroozyste pożegnanie Druh- 
my Naozelniozki wręczając Jej na pamiątkę pobytu u 
mas album fotograficzny o Pieninach, Aktu wręczenia 
albumu dokonał najstarszy w naszym gronie druh Boguś 
Langnan, drużynowy słynnej krakowskiej "Czarnej Trzy 
nastki", I unowu pamiętam jego wielce znamienne sło- 
wa, wypowiedsiane przy wręozaniu albumu 1 pożegnaniu 
Druhny Zakrzewskiej, może ich nie powtórzę w dosłow- 
mym brzmieniu, ale na pewno oddam ich sens: ..."przy- 
rzekamy, że będziemy w naszej pracy d 
mówić osynem a nie czynić ułowem”. Tak to było powie- 
dziane, druhu Bogusiu? Z przebiegu wisyty Druhny Na- 
ozelnioski był zadowolony nawet sam Boguś Rybski, Ko- 
wmendant naszej Chorągwi, a w tamtych trudnych organi- 
zacyjnie i programowo ozasach, przy ciągłych uwagach 
GKH ma temat Krakowa nieczęsto Mu się takie atany za- 
dowolenia zdarzały, pomijając już Jego wysokie wyme- 
genia stawiane dla wszystkich poczynań. Wybiegłem 
jednak myślą w przód, przedstawiając wizytę Druhny 

Waozelniozki, ale wplotła mi się ona /wimyta, nie Ia 
azelnioska/ logicznie w tok opisywanych zdarzeń. 
Kura toozył się według program, w którym znaleśliś- 

my nawet ozas na przepiękną wyoieoskę narciarską do 

Czoraztyna, a stamtąd halami pienińskini na przełęcs 
Szopkę pod Trzema Koronani i zjazd wieczorny po Świe- 
tym puchu do Krościenka wprost pod nasz "Granit", Du* 

tym dorobkiem programowym kursu było przedyskutowa- 
nie i przyjęcie jako obowiąsującego dla Krakowskiej 
Komendy Chorągwi konspektu pracy Komendy Hufoa Har- 
oerskiego, przygotowanego w najdrobniejszych 820: 
gółach przez druha Romana Neya, jednego z najlep- 
gzych ówozeanych Hufoowych krakowskich, £ tego kona- 
pektu, zatytułowanego: "Praca Komendy Hufoa Haroer- 
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archiwum 
h CHEROKEE ZRORO OREO 

swój pósiom 
wyszkolenie, orientujący się w» bieżącym życia 
Zmiążku. 

(4. instruktor, posiadający konkretny zawód a w nim 
/ swoje osiągnięcia, instruktor o aktywnej społecz 

nej postawie w swoim Środowieku, 
JI. dakie sarsądconia 1 Uotważy władz Zwiąsku winien 

snać inetruktor fiufoa. 

   Statut Zwiąsku Harcerstwa Polskiego. 

Regulamin Pracy instruktorów. 
_4. Instrukoja o organizacji drużyny harcerskiej. 
/5. Instrukoja o organizacji hufca haroeratwa. 
6. Instr o Chorągwi 

w sprawie zdobywania stopni inatruk= 

  

| 1. Instrukcja 
torskich. 

B. Wytyczne do pracy Komisji Prób Instruktorakich. 
9. Instrukoja w sprawie zdobywania i przyznawania 

__ stopni harcerskich. hi 
10. Instrukoja o zdobywaniu. 1 przyznawaniu sprawnoś- 

01 harcerskich. 
Regulauin msztry harcerskiej i służby polowej, 

12. Instrukoja o odznakach harcerskień £ suohowych. 
m. Organizacja pracy Komendy Hufoa. i kierowanie 

__ działalnością Hufoa na terenie powiatu /dsielni- 
Qy, miasta/. 

16  Howmętrsna organisacja pracy Konendy Rufoa: 
1.1. Sohemat organisacyjny Komendy Hufca 

A2. Dokżadny podział osynności członków i instruk- 
"torów Komendy Hufca. 

1.3. Plan pracy Komendy Hufoa 
1.4. Posiedzenia Komendy Hufoa 
1.5. Dyżury Komendy Hufoa. 
1.6. administracja Komendy Hufoai 
1.6.1. Kaiążka pracy Komendy Hufoa 
1.6.2. Teoski pism przychodzących 1 wychodzących 
16.3, Dziennik podawozy 

a 

  

|. Beklarecja Ideowa ZHP i Uchwały Zjazdu Łódskiego. 

WEEK + KEEUEKENENE HISTORIA EEMEESE 
1.6.4. Rejestr terminów bieżących 

5. Dokumentacja kwatermistrzowska 

1.6.6, Teozki /dokumentacja/ drużyn 
1.6.7, Teoski rozkazów: GEH, Chorągwi, Hufca, Wia- 

7. domości Urzędowi 
1.6.8. Protokoły s posiedzeń Komendy Hufoa 
1,6,3. Teozka planów pracy Komendy Hufoa 
1.6.10, Kronika Hufoa = 
1.6.11, Teczka protokołów ndawomo-odbioronych 
1.6.12, Dokumentacja imprez, akoji itp. 
1.6.13. Arohi 
2. Praca Komendy Hufca s drużynowymi /instruktora- 

2.4 Zmiana metodyki pracy instruktora w Hufou w 
stosunku do pracy instruktora w drużynie. 

2.1,1. w drużynie: instruktor - młodzież 
2.1.2, w Hufou: instruktor - instruktor 
2.2, Odoinek organizacyjny: 
2.2.1. Rozkazy Kouendy Hufoa 
2.2.2. 

2.2.3. Inne pisemne polecenia 
2.2.4. Wisytacje drużyn 
2.2.5, Odprawy 
2.2.6. Kontakty s drużynowymi w Hufou 
2.2.7. Analica materiałów sprawozdawczych z drużya 

1 realizacja wniosków stąd wypływających. 
2.3. Odoinek programowy: 
2.3.1, Kształtowanie sylwetki /powtawy/ ideowo-poli= 

tyoznej 
2.3.2. Rozbudzante i organizuoja inicjatywy progra- 

nowej drużynowych w oparoiu o społeozną drię- 
łalność haroerstwa 

2.3.3. adsór nad planami pracy drużyn, pomo w ich 
ułożeniu £ miekiedy w realizacji 

2.3.4. Nadzór nad płanani pracy oboxów £ uimowiak 
1 foh uizerunkowanie programowe 

+5. Bieżące doszkalanie drużynowych 
„6. Wizytaoje drużyn 
+1. Odprawy 

„8. Złasy, sloty i inne imprezy 
.9. Bieżąca informacja o praoach Hufca i drużyn: 

w miesięosnym biuletynie H.3.I, 
2.4. Wytwarzanie bespośredniej i przyjącielskiej at- 

mosfery: 
2.4.1. Ozęste indywidualne rozmowy s drużynowyni 
2.4.2. Organisacja kominków, ognisk, sabav itp. 

  

  

    

2.4.4. Wycieoski, biwaki, obozy i wimowiska 
2.4.5. Udziaz osłonków Komendy Iufoa w uroczystoś- 

oiach 1 imprezach drużyn 
3. Zabespieczenie dopływu kadry . 

„ Analiza stanu kadry w Hufou 
„ Pion haroerakii 
„1. Dobór kandydatów i organizaója kursów funkoyj- 

nych 
3.2.2, Organizacja na zlecenie Komendy Chorągwi kurą 

aów drużynowych - przewodników 
3.2.3. Opieka i właściwy prsydsiał pracy i zadań ak- 

2] 
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solwenton kursów 

3.3. Pion suohowy: 
3.3.1. Planowanie wsrostu kadry w oparciu o założeć 

nia ofensywy zuchowej 
3.3.2. Dobór kandydatów /drużyny stersze/ i organita- 

aja kuraów końoówk. 
3.3.3. Staranny dobór kandydatów na kursy drużynowych 
J.4. Organizacja askolenia specjalnego /zdrowie, aka- 

rbnioy drużyn itp./ 
3.5. Staranny dobór 1 wysyłanie kandydatów na kurzy 

podharomistrzowskie i specjalistyczne Komendy 
Chorągwi i Głównej Kwatery | 

3.6. Kręgi pracy 1 drużyny 
3.7. Sskolenie "do zadań" 
4. Dsiałalność gospodarosa Komendy Hufca 
4.1. Praca kwatermistrza w lHufcu 
4.2. Współpraca instruktorów s kwatermistrzen 
4.3. Budżet Hufca 
4.4. Zaplecze gospodarose 
5. Praca Komendy Hufoa a środowisko 
5.1. Łączność i współpraca z władzani: 
5.1.1, PZPR 
5.1.2. Rady Narodowe , 
5.1.3. Inspektorat Oświaty 
5.1.4, Szkoły 

ddziaływanie i propaganda harcerstwa w Środowi- 

ze przez dzia 
łalność społeozhą haroeratwa /sadania konkret- 
ne/ 

5.2.2, Organizacja 1 praca z R.P.H, 
5.2.3. s 
5.2.4. Propaganda wizualna: gazetki, biuletyn E.3.I. 

1%p. . 
IV. Stomunek Komendy Hufca do władz Zwiąsku. 

1. Stały kontakt Rufoowego z Komendą Chorągwi 
2. Stały kontakt instruktorów Komondy llufoa s odpo- 

wiednimi Wydsiażani Komendy Chorągwi 
Włączenie Hufca w działalność progremową Komendy 
Chorągwi 
Konsiltowanie zamierzeń Rufoa w Komendzie Ghorą- 
gi 
Podejmowanie określonych zadań /prao/ na słecenib 

Fomeńdy Chorągwi 
wypeźnianie poleceń organizacyjnych włada. 

Konspekt ten został wsbogacony przykładowym -płanea 
pracy Hufoa, opracowanym w sposób azozegółowy, s ter- 

minarsem poszozególnych prac. Podkreślam, że byż to 
duży dorobek kursu, prooentujący w Hufoach w wiele 
jenzose miesięcy /a może i lat?/ po naszym kursie, 
Prayjęto również po dyskusji podytawowe kierunki pro 
gramowe Zwiąsku, włączając je w program akoji let- 

niej roku 1959: 
- kktywisacja rurystyczna 

- Otwarte okna 

- kultura gospodarcza. 
Pionem kursu było otwarcie próby podharomistrzow - 

i saliozenie do próby ukończenia kursu 10-0iu 
uczestnikom oraz zaliczenie do otwartej już próby na 
stopień podharomiatrza ukończenia kursu 6-ciu uczes- 
*%nikom. Ostatni rozkaz Komendy Kursu brzmiał jak na- 
stępuje: 
ZHP Chorągiew Krakowaka 
Zimowy Kurs Podharomistrzowski 

Krościenko n/Dunujcem 28.11.59 

"Rozkas nadzwyczajny L.9. 

Druhny i Druhowie! 
Kurs nasz dobiegł końca, Żapoznaliście się na nim 
z wieloma ciekawymi a ważnymi problemami, jakie nur- 
tują obecnie instruktorów, jakie stawiany i stawiać 
będziemy przed szerokimi kręgami kadry dla pobudze- 
nia jej pełnej świadomości, dla wewnętrznego akonso- 
lidowania tej kadry wokóż aktualnych zadań wychowaw- 
ozych. Życzę Wam, abyście w dalszej swej pracy w dru 
żynaoh ozy w hufosoh rozszerzali pojęcia, przedysku- 
towane na naszym kursie, przenosili je na grunt li- 
niowej pracy harcerskiej t myślą o szozęściu ludzi, 
o lepszej bogatszej przyszłości naszej Ojozyzny, Nie 
rogwiąsuję drużyny kureaowej. Przyjaźń 1 braterstwo, 
jakie stało się udziałem wszystkich uczestników na- 

go kursu niech trwa 1 rozwija się dalej, a nasze 
ohusty obozowe, ów "znak, który naa połączył" niech 
zawsze przypominają nam o prsynależnońci do instruk- 
%orskiej, kursowej drużyny. 

. do K: Komendy Chorąg- 
wi o otwarcie próby na stopień podharomistrza i za- 
liosenie do próby ukończenia Zimowego Kursu Podharo- 
mistrzowskiego nast. druhnom 1 druhom: 
1. Zofia 2. Wanda 3. Różyło 
Władyszawa 4. Szulo Bolesław 5. Watycha Leszek 
6. Tertil Zbigniew 7. Languan Bogusław 8. Tajohman 
Mioozysław 9. Jędrzejewski Wiesław 10, Zarzoka Jan. 
występuję z wnioskiem do Krakowskiej Komendy Chorąs- 
wi o zaliczenie do otwartej już próby na stopień pod- 
haromistrza ukończenia Zimowego Kursu Podharomistrzo+ 
wakiego następującym druhnom i druhomi 
1. Razowska Lidia, 2.Jagienoarz Roman, 3. Wiatr Jó- 
sef, 4. Kasłowski Władysław, 5. Kulozycki Marian, 
6. Kopozyński Janusz. 
Wysnaczam termin nadeałania do Komendy Chorągwi opra: 
Qowań pisemnych na dzień 25.111.59. 
Wyznaosam spotkanie wszystkich uczestników kursu na 
dsień 11 kwietnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Krakowie, 
Gsuwaj! Komendant Kursu - /-/ Andrzej Bukowaki hm." 

I na tym właściwie mógłbym zakończyć opisywanie wspo 
mnień s tego kursu. Ale nie byłyby to wszystkie 
mo je osobiste wspomnienia, dlatego na koniec %0- 
stawiłem to dla mnie najpiękniejsze, Nie pamiętam, 
w którym dniu to było, ohyba w połowie kursu. Mieliń 
my w programie kominek o « góry wyznaczonej tematyce 
3 przewidzianą dla tej tematyki gawędą. Ale druhna 
Wanda Andrusikiewios poprosiła przed kominkiem o 
zmianę gawędsiarza: ona sama wygłosi gawędę. Pytażom 
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dlaczego 1 na jaki speojalny temat, otrzynałem odpo- 
wiedź, że temat zmieści ażę ną pewno w zagadnieniach 
progranowyoh Kursu a druhna Wanda chce go poprowa — 
dsić i jako Zastępca Komendanta Kurau t jako - prze- 
de wszystkin - Zastępoa Komendanta Chorągwi. Kominek 
rospoczął się jak uwykle naszymi tredycyjnymi piosen 
kami a po odśpiewaniu pierwszej zwrotki "Płonie og- 
misko i szumią knieje" zaczęła mówić druhna Wanda. 
Mówiła o symbolach, jakie wyrażają różne kolory, O 
kolorze zielonym, kolorze nadziei i o kolorze ozer- 
wonym, kolorze miłości, gorącego serca, wielkiego 
zaangażowania. Kolorze czerwonym, płonącym jak har- 

oerakie ogniako, tohnącym gorącością braterstwa 1 
przyjaśni. Mówiła pięknie, tak jakoś serdecznie, tek 
prawdziwie z głębi zwego harcerskiego sorca. Była 
waruszona i wzruszenie to udsieliło się i nam, słu- 
chającym tej gawędy, Jeszoze nie wiodzielićmy do cze 
go Wanda zmierza, jaka będzie pointa tej pięknej ga- 
wędy. W sali kominkowej było oiemno, tylko ozerwona 
żarówka, usieszozona pod stosem drewienek, imitując 

dyóh ognisko, rzucała nikły blask na zesłuchane twa- 
rze kursowych przyjacióż, I druhna Wanda podała wte- 
dy do wiadomości, że właśnie rozkazem nr 1/59 Głów- 

nej Kwatery ZHP z dnia 1 lutego 1959 mianowani zos- 
tali haronistrzami: Andrzej Bukowski i Roman Ney, a 
wraz z nimi 7-miu instruktorów Krakowskiej Chorągwi: 
Stanisława Lachowicz, Stanisław Miroszewski, Bogus- 
ław Molenda, Jadwiga Stolarczyk, Józefa Anna Stru- 
fiowa, Anna Szeliga 1 Zbigniew Zahorski. I w ciszy, 
jaka zapadła po Jej słowach wręczyła mnie i Romkowi 
Beyowi czerwona haromiatrzowskie podkżadki, Choia- 
łom coś powiedzieć, wypadało przecież coś powiedsteć 
= wsruszenie nie pozwoliło mi jednak na szybki ref- 
leka i zabranie głosu. Uczestnicy kursu watali i od- 
Śpiewali Hymn Związku, A potom zaraz: "Idziemy w ty- 

oie bez trwogi”. I wtedy Adaś Balon gaczął recytować 

*Ojosysng" K.I. Gałozyńskiego, Ciohym, przejętym gło 
Gam mówił o tym, że t dźwięk jeden, jedyny, s sa 
mej głębi, s głębiny", że idsie on za tobą od koleb- 
Ki do grobu i że to jest właśnie to ałowo najdroższe 
dła każdego Polaka; "Ojosyzna". I kiedy zakończył gło 

wami: "w wiek sławą złotolistną, muto ńwięta - Ojozy- 
sno"! zdałem sobie perawę z tego, że ohyba raadko któ- 
Temu instruktorowi harcerakiemu było dąnym otrzymać 
stopień haromistrzowski w takiej wsruszającej oprawie. 

Zabrałem głos, powiedziałem o mych uczuciach w tej 
Gbmili i o tym, do czego mnie ten stopień sobowiąsuje. 

Mówił również Romek Hcy. Dla unie była to i jest do 
dnia dzisiejszego niezapomniana ohwila, jedna z naj- 

pd w mojej 
4 żeby szozęście moje było połne, gawędy druhny Wandy 
4 vofkasu o przyznaniu mi stopnia haromistrza słucha- 
ła również moja ukochana Żona, będąca akurat na tym 
kominku i mój jedyny wówozas ayn, 4-letni Jurek, dzi- 
siaj jeden s najaktywniejssych ihstruktorów harcera- 

kich Hufoa Krowodrza! ioże właśnie w ten zimowy wio- 
Bór opłynął na niego duch harcerski i zamieszkał w 
dego cerou? Może tam właśnie, w Krościenku, wsigża po- 

»zątek rodzina harcerska Bukowszich, bo daisiaż 4 Ju= 
rek 1 Rafał - młodszy syn, uosynili nasz dom donom 
aaroerakim, w którym w każdej wolnej ohwili mówś mię 
o haroeratwie 1 w każdej wolnej chwili "robi się” han 
serstwo. I chyba dobrze się go "robi", skoro Jurek w 
stopniu haromiatrza przez długie lata przewodził jed 
nemu s najlepszych Szozepów: "Żurawiom" a teraz, dzia- 
łając nadal w tym Szozepie jest osłonkiem Komendy Ruf: 
0a, a Rafał pełni funkoję Przybocznego w 10/22 KDH; 
vchodzącej w skład "Żurawii". Niezapomniane były te 

ohwile w Krościenku, które zawdzięczam druhnie Wen- 
dzie, wapaniałej reżyseroe opisanego wyżej kominka, 
Druhnte Wandzie, która była jedną z najżarliwszych 1 
najlepszych instruktorek, jakie przewinęły się przes 
Chorągiew Krakowską w jej długoletniej historii. Dru- 
hnie Wandzie, s którą prowadsiłem później - w lecia 
1959 roku - najlepszy i najbardziej zapadający w pa 

mięci kurs podharomiatrzowski w Bieszczadach: słynne 
"Pomsinogi Bieszczadzkie". Daleko jest teraz druhna 
Wanda, bo aż w Oleztynie. Ale może przeczyta "Harce- 
rza Rzeczypospolitej" 1 znajdzie w nim moją ogromną 
wdzięczność za jedno z najmilszych i najpiękniejązych 
przeżyć haroerskioh! 
I jeszcze jeden maleńki fragnent kursowego życia. Ja- 
ko komendant kursu a zarazem drużynowy drużyny kurg0- 
wej musiałem nosić granatowy sznur. Pożyczyłem go 
więo od druhny Zosi Grodzińskiej, która udała awój 

sznur wras z innymi uczestnikami kursu w pierwazym 
dniu, w ozasie obrzędu pod "grzybkiem". Nosiłem ten 
aznur przez wszystkie dni kursowe i zapomniałem oddać 
go Zosi na zakończenie kursu. Odesłałem go jej pooz= 
tą z Krakowa, Ale patrząc na ten sznur granatowy, kie 

dy wkładałem go do maleńkiej paczuszki, zdałem gobie 
sprawę z tego, że przecież jest to najpiękniejszy ze 
sznurów funkcyjnych w haroerstwie. I że dopóki nosż 

się granatowy ssnur dopóty jest się naprawdę swiąse= 
nym z młodzieżą, dopóty pracuje mię bezpośrednio stą 
młodsieżą 1 dla tej młodsieży, Jest się tym rzecnyc 
wistym bratem, którego każdy harcerz widzi w każdym 
drugim haroerzu. Od sznura srebrnego saczyną się już 

polityka, taktyka, strategia, które nierzadko odauwą- 

ją na dalszy plan bespośrednią działalność wychowaw- 
ozą, ten oodsionny, wzajemny Xontakt s młodsieżą, I 
dlatego sznur granatowy jeat najpiękniejszy i w opo- 

mób najbardziej prawdziwy oddaje aens słów, że har 

Serstwo jest organizacją harcorzy i instruktorów, to 
jest wyohowywanych i wychowujących, I dlatego 
noście grenatowe sznury jak najdłużej, a wtędy bęw 
dsiecie odozuwałi pełnię zadowolenia i satysfakcji 
5 waszej pracy. ssmar druhnie 
2omi napisałem Jej kilka ałów na temat tych właśnie 
refleksji, które nasunąż mi monent "pożegnania się” 
2 Jej symbolem drużynowej, Może o tym pamięta, a mo- 
że ma gdzieś ten mój liścik wóród awoich haroozskioh 
pamiątek? A może ma jeozoze ten właśnie egnur, który 
wyróżniaż mnie w Krościenku jako Konondante Kursu i 
obok którego druhna Wanda Andrusikiewiom praypięła 
mi oserwoną podkładkę pod mój harocraki Krmyś?  
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M/zączan telewizor. Akurat uczona audycja 0 osz- 
ozędzaniu wody, Pan, oczywiście w krawacie, denonstru 
je, podztawiając pod kran duże wiadro, ile wody ucie- 
ka podozas ceremonii golenia. A ja się zastanawiam, 
po pierwsze - po to mam wodę w mieszkaniu /ze którą 
płacę/ aby porządnie się wykąpać, wymyć, ogolić, po 
drugie - na tym polega postęp cywilizacji, iż nie mu- 
szę biegać do najbliższego strumyka, po trzecie wresz 
oie - tak sobie myślę, że tę wodę z mojej łazienki w 
Krakowie będzie czerpać po biologioznej odnevie zd0- 
mek w Wars; 
puszozona w Krakowie - płynie do Warszawy, z Warszawy 

Gdańska itd. Później spadnie deszcz i ze Źródeł 
spod Baraniej Góry cykl rozpocznie się od nowa. Tak 
więo nie zaciemniajmy sprawy demagogioznymi argunen- 
tami - walka idzie o czystą wodę, © oczyszczalnie, 
zwiększenie przekroju rur doprowadzających wodę do 
miasta. Oszczędność wody w mieszkaniach to pe prostu 
kamuflaż niegospodarności przemysłu. 

Natomiast ma tsw, zmywanie głowy nie wyznacza się 
żadnych limitów. Coraz częściej stosuje się tę metodę 
w harcerstwie, Ma ona w sobie wiele niebezpieczeńatw, 
zawsze posiada adresata - rzadziej nadawcę. Argumenty 
są ciężkie, w większości poparte nie raojonalnymi do- 
wodami leoz insynuacją i plotką. Tak to się dzieje 
w wielu środowiskach gdzie formułuje się zarzuty o 
nadmiernej klerykalizacji ruchu harcerskiego. Owszem, 
gdzieniegdzie notujemy pojedyncze przypadki - ale na 
Bega, nie można ich generalizować i stawiać kropkę 
nad "i" bez dokonania głębokiej analizy aktualnych 
uwarunkowań społeczne-politycznych kraju. Mamy jesz- 
oze wiele innych problemów - wszystkie skrupulatnie 
rejestrujemy i podejmujeny odpowiednie działania, W 
wychowaniu nie można dokonywać ruchów gwałtownych i 
nmieprzemyślanych. Problem polega nie na zmyciu głowy 

/yoie trochę pokazało a ohrady Rady Naczelnej uwi 
doozniły z oałą otwartością m jakimi problemami bory- 
kają się drużyny harcerskie. Dotyczy to drużyn zucho- 
wych, haroerskioh i starszoharoerskich, choć różny 
jest stopień niedonagań i inne zjawiska są charaktery 
styczne dla każdego pionu. Ale jest jeden zasadniocy 
wspólny mianownik - brakuje po prostu drużynowych, 
Moje dywagacje nie idą zatem w kierunku doskonalenia 
drużynowych, podnoszenia poziomu ioh wiedzy, bo praw- 
da jest okrutna - nie ma chętnych. Coś się dzieje. 
Qeś w dodatku bardzo groźnego dla oałego ruchu haroer 
skiego. Be oóż % tego, że będziemy mieli wspaniałe ko- 
mendy, rady, referaty, że opracujemy niezwykle oieka- 
wy i metodycznie doskonały program - gdy nie będzie 
miał go kto realizować. 

Tymozasem obserwuje aię w związku działania, które 
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«. Bo takie są prawa przyrody - woda wy. 

ale na konkretnym rozwiązaniu, I taki jest nasz obo- 
wiązek! , 

uu 

Wiqczam telewisor, u audycji pokasuje nam się 
skutek wyłączenia jednej żarówki w mieszkaniu. Wskaż 
nik natężenia chyli się ku dołowi... A ja się zastana- 
wiem, po pierwaze - kto przy dzisinjszych cenach bę- 
dzie niepotrzebnie używać prąd, po drugie świecę, by 
było jaśniej, przecież nie będę wracać do ówieozki 

i za to płacę, pe trzecie - widzę oświetlone w dsień 
ulice, zakłady pracy, widzę chodzące bes pracy maszy- 
my+.. 

4 tymozasem Chorągwi Krakowskiej w biały dzień, 
w majestacie prawa odbiera się funkcjonujący ed lat 
sześćdziesiątych Obozowy Ośrodek Szkoleniowy. Wypeczy- 
wały w nim tysiące dzieci s całego kraju. Ośrodek za- 
chował styl obozów harcerskich - uczestnicy mieszkają 
w namiotach, postawiono jedynie zaplecze kuchenno-ma- 
gazynowe. Ośrodek postawione na terenie Punduszu Żie- 
mi przekazanej decyzją administracyjną WRN w Krakowie 
Spółdzielui Produkcyjnej. Przez lata spółdzielnia nie 
użytkowała tego terenu zezwalając na pobyt harcerzy, 
Inna sprawa, że dręczył ją w każdym roku ogromny defi- 
oyt, by nie powiedzieć niegospodarność /ałynna na ca- 
łą Polskę afera z padnięciem potężnego stada owieo/. 
Aż tu nagle w 1983 roku spółdzielnia zażądała opuss- 
ozenia terenu. Czy będzie rezwijać produkoję? Ależ 
skąd - wspólnie ze związkiem centralnym postanowiono 
wybudować ośrodek wczasowy, Tym to będzie się repero- 
wać kiepskie osiągnięcia gospodarcze. 

Tak więo w biały dzień harcerzy wyrzuos się, by na 
ziemi przekazanej przez WRI w celu rozrijania produk- 
Oji postawić ośrodek wczasowy. 

Ozy w tej sprawie ktoś pomoże haroorzom? Ha rasie 
nie ma chętnych. Tak wigo oszozędzajmy Światło - nie 

Wskuzują na niezauważanie tych problemów. Spokojnie 
odbywają się rutynowe akoje oentralne, imprezy i olim 
piady i jakby odrastała tzw, imprezomania zasłaniają 
SB właściwe pole widzenia. A drużyny kuleją, 

Słowa, które przelewam na papier są na pewno gorz- 
kie 1 mało optymistyczne - ale są niezbędne w rozmo- 
wie z kręgami. To w kręgach instruktorskich drzemią 
Ogromne możliwości kształtowania i kreowania 
drużynowych. 

Trzeba jak najszyboiej wypracować model postępowa- 
mia likwidującego administracyjne powoływanie druży- 
Aowych na rzecz takiej zytumoji, w której to powoża- 
nie będzie uiało charakter jednego © większych 
aaszozytów w Związku Harcerstwa Polskiego. Tyl- 
ko bowiem w tym przypadku istnieje szansa na dalsze, 
twórcze rozwijanie idei ruohu haroerakiego. 

zawsze wtedy dojrzy się te oe potrzeba. 

Wiączan telewizor. Przerwa między programani wy- 
korzystywana jest de projekoji bijącej po oczach plan 
szy. Jedna tona makulatury równa się trzem słusznyn 
drzewom. A ja się kanawiam, po pierwsze - zawsze 
mnie uozono, że najlepszy papier to bezdrzewny, pe 
drugie - mam w kącie całą kupę makulatury, której nie 
mam gdzie podziać, po trzecie — do kogo jest adreso- 
wana ta plansza? do mnie? - a dlaczego nie do odpo- 
wiedzialnych w tym kraju instytucji? 

Haroerstwo jest przykładem właściwie jedynej insty- 
tuoji, która w swych ideach i założeniach programe - 
wych głęboko rozwija umiłowanie przyrody, walozy z jej 
dewastacją. Każdy obóz jest przykładem wychowania uło 
dych ludzi, ba, przede wsvystkim dzieci, w duchu pe- 
szanowania tego co może bezpowrotnie zginąć, Wszysoy 
wiemy, że ozłowiek jest nierozłączną częścią tej przy- 
rody, 

4 jaka jest praktyka. Tysiące dzieci obserwuje de- 
stację lasu spowodowaną niewłaściwą gospodarką zase- 

bami leśnymi. Tysiące, setki tysięcy bierze udział w 
masowych zbiórkach surowoów wtórnych, a których to 
mie ma kto odbierać i tak sobie leżą miesiącami w kle 

sach, podwórkach itp, A indywidualna zbiórka? Punktów 
skupu jak na lekarstwo, otwarte przeważnie przed pex 
łudniem, obsługa każe segregować dostarozeny surowieo 
/to za g0 biorą pobory?/ a w ogóle te robi ogromną 
łaskę. A dzieci obserwują..+ 

Czyż nie można powołać wyspeojalisowanej agendy 
|gbiórki surowców wtórnych z mieszkań, osiedli, sakła- 
dów pracy itp. W innych, dużo bogatszych od nas kra- 
jach już dawno to zrobiono - my natomiast powołujemy 
POna1+-+2- 

Bes ideowego, twórosego 1 zakocha- 
nego w swej pracy drużynowego nie może być mowy © 
dobrym harcerstwie. Dobre haroerst 
stoi na dobrym drużynowym, 

Uważny czyteluik zwróci uwagę, iż jest te kolejny 
uój felieton o drużynowych, Będą i następne, ponieważ 
uważam kręgi instruktorskie za podstawowe tworzywo 
zwiąsku mogące ukazywać nowe wartości dla ruchu, Dla- 
tego zachęcam do podjęcia tego tematu na kolejnej 
sbiórce. Istnieje potrzeba sformułowania innego 
dziej odpowiedzialnego programu działania w sakr. 
kreowania nowych drużynowych. Jeszoze raz podkreślny, 
że nie ma w związku bardziej zaszozytnej funkcji ed 
drużynowego. Wa niego bowiem patrzy tych kilkanaście 
ułodych, niezepsutych i pełnych wiary oozu. Ozyż może 
być ooś piękniejszege? 
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Geniusz. 
Trudno za geniusza 

Uwatać takiego, 
Który zawsze bywa 
zdolny do wszystkiego. 

Bigienista, 

Choiał świat widzieć czysty 1 uroczy 
Dlatego wasystkia ohętaie mydlił oczy.   
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PACEM IN TERRIS - Pokój na ziemi 

PAOTA GONYENTA - Usgodniony układ /w polskim prawie 
państwowym dobrowolna unowa 

PAOTA SUNT SBRVANDA - Układów trzeba dotrzymywać 
/sasada prawa międzynarodowego/ 

PANEM BT OIROENSES! - Chleba i igrzysk! 
PAR PARI REPERTUR - Płaci się równym za równe - Oko 

za oko, ząb za ząb 
PAR PRABMIUM LABORI - Jaka praca, taka płaca 

PARS PRO TOTO - Część zamiast oałości. 
PARTfGULA VERI - Osąstka prawdy 
PATER FAMfLIAS - Ojoieo, głowa rodziny 

  

  

PIOSENKA MIESIĄCA 
Harcerska wiosna 

Ruszajny zobaczyć jak trawa rośnie, 
zielony kolor nadziei doda nam. 
Że wiosna już przyszła i tam jest właśnie 

gdzie wielkie pola i szumi stary las, 

Ref. Harcerska wiosna, harcerski miesiąc maj, 
na pierwszy biwak wyruszyć ozas, 

(W słonecznym blasku, w uśmiechu twoim tkwi 
harcerska wiosna, jej piękne dni, 
Ptaków piosenki, wieczorna pieśń i sny, 
najpiękniejsze przyniesie wiosna. 
Wesoło Śpiewaj, w piosence żakże jest 
harcerska wiosna, jej każdy dzień. 

Wieczorem, oóż, każdy z nas młody jeszoze, 
Bdy Śpiewa słowik serduszko druhnie drży, 
"Wozy przyjdzie", na pewno, gdy księżyc spłynie 
dziś ponad miasto, w wiosennej śpiące mgle. 

Ref. Harcerska wiosna dla wszystkich urok ma 
1 tobie, druhu mój, uśmiech da, 
W słonecznym blasku twych oozu, druhu mój, 
stopniało serce jak kruchy lód, 
Słowa najprostsze budzą nowy dzień, 
najpiękniejszy z wszystkich, dobrze-wiem. 
Haroerska wiosna te bzy i ptaków Śpiew,   i nasz haroerski wesoły Śmiech. 
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nutelstyk 
phm Wojciech Popiołek 

W odcinku "Fi 

tuję Wilka walorów filatelistycznych, oiekawostek i 
reń praktycznych dla młedych hobbystów, 

Przedatawiona powyżej koperta to tzw. osteuplowa- 
mia okoliosneściowę. Ten dsiał filatelistyki najsil- 

miej uwypakla śycie bieżące kraju. Sżempli jest dużo 

więcej niż snaosków. O ile znaczki rejostzują ważniej 
450 wydarzenia krajewe i międzynarodowe, to ztenple 
upamiętniają wydarsenią © charakterze lekalnym, Pre- 

sontowana koperta poońodzi s wystawy filatelistycz- 
nej zorganizowanej z okasji 300 rocznicy odsieczy wie 

dońskiej i 40-leoia LWP przes koło filatelistyozne 
przy Klubie Garnisonowym w Krakowie. 

kartka pooztowa, która ukazała się z okazji 70 lat 

Gałostki złożone /koperty s naklejonymi i pooztowo 

użytymi snaozkani/ związane są ze specjalnymi zbiore- 
mi, Są to różne listy lotnicze, balonowe, szybówoowe 
itp. » 
Koperty pierwszego dnia obiegu znaczka - są też pew- 
ną foruą oałostęk złożonych, Międzynarodową nazwa 
*PDQ" - skrót angielskich ałów "Pirst Day Covers" /ko- 
porta pierwszego dnia/, Jest to jeden x nowych dzia- 
łów kolekojonerstwa polegający na zbieraniu kopert 50 
znaczkami ostemplowanymi w dniu ich wejścia do obie- 
gu. Wa tę "okeliosność" ozęnte wydawane są ozdobne 

ilustrowane koperty. Poczty danego kraju stosują też 
jalne kasowniki okoli zwa-   Gałestki poostowe - karty i koperty s wydru- 

kowanymi na nich znaczkami, Zbierane są nie tylko 

wsględu na znaczki, ale również ze wsględu na umi. 
mó na nich ilustracje, hąsła i tsw. faktury - ne- 

tatki pooztowe /drukowane/ określające wysokość na- 

kładu, datg zamówienia itp, Przykładem tego jest 

ne również "kasownikami pierwszego dnia", 
Przykładem takim jest prezentowana koperta "PDO" wy- 
dana przez pocztę Wielkiej Brytanii. Po lewej stro- 
mie pod ilustracją jest napis "Post Office Pirat Day 
Gover", natomiast znaczek ostemplowany jest kasowni- 
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kiem "Pirat Day of Issue", Cechą wspólną wszystkich 
anaczków wydanych w Wielkiej Brytanii jest brak naz- 
wy kraju emitującego, a także to, że zawsze widoczny 

jt portret monarchy - królowej Elżbiety II - prze 
waźnie w górnym prawym rogu, lecz w różnych obramowa- 
niach i na różnych formatach znaczków. 

Warto przy okazji wspomnieć, że królowa Elżbieta 
II posiada jedną s najświetniejszych kolekoji filate- 
liotycznych, jakie znajdują się w rękach prywatnych - 
s mianowicie kolekoji, będącej własnością brytyjskiej 
rodziny królewskiej. iiistoria tych znaczków zaczyna 
mię około 1880 roku, kiedy to młody książę - później- 
szy król Jerzy V - zaczął przejawiać zainteresowania 
£naczkani pocztowymi, Zgromadził on niebagatelną 
ilość znaczków, które w chwili jego Śmierci w 1936 ro- 

ku znajdowały się w jednym z pokoi Buckingham Palace, 
przechowywane w 325 dużych albumach. Kolekoję znacze 
ków uzupełniali 1 kontynuowali trzej inni monaroho- 

wie: najstarszy syn Król fdward VIII, który posiadał 
je podozaa krótkiego panowania, drugi syn Król Jerzy 
WI, a obecnie wnuczka - Królowa Elżbieta II. Kolekoja 
£ okresu początkowego, z lat 1840-1935, mieści się 
w albumach czerwonych, zbiory emisji Wspólnoty Bry- 
tyjakiej z okresu panowania Króla Jerzego VI znajdują 
Bię w niebieskich, zaś albumy z okresu panowania kró- 
lowej Elżbiety II są zielone, Nie ma i ohyba nigdy 

mie będzie drugiego takiego zbioru znaczków poozto- 
wych Wielkiej Brytanii i Wspólnoty, Stanowi on — po- 

; © jak należąca do królowej piękna kolekoja obra- 
£ów - majątek Rodziny Królewskiej. Jest przy tym akar- 
bnioą informacji filatelietyoznych , z której - za 
pośrednictwem Królewskiego Towarzystwa Pilatelistycz 
mego i za zezwoleniem królowej - korzystają poważni 
filateliści, prowadząc swoje prace badawcze. 

Podczas Światowej Wystawy Pilatelistycznej w Poznaniu 
W roku 1973 można było obejrzeć ozęść zbiorów królew- 
skiej kolekoji filatelistycznej, udostępnionych za 
aezwoleniem królowej Elżbiety II. 

Żanim ukazał się pierwazy znaczek, do pomysłodawcy 
tego przedsięwzięcia R.Hilla wpłynęło aż 2700 projek- 

tów. Mimo tnk dużej ich ilości, żaden nie spodobał 
się Hillowi. Toteż sam postanowił zrobić taki projekt. 
Juko wzór posłużył mu medal z podobizną młodej wów- 
czas Królowej Anglii - Wiktorii, W oparciu e projekt 
Ailla - grafik H.Corbould otworzył ostateczny obras 
znaczka. Przedstawia on w ozworoboku twarz królowej 
Wiktorii a w górnych narożach - krzyż maltański. 

W Polsce znaczki wprowadzono do obiegu 1 stycznia 
1860 roku 1 przedstawiały one jednogłowego orła pol- 
skiego na tarozy ozdabiającej pierś rosyjskiego orła 
dwugłowego. Na znaczku wskutek słej techniki druku 
orzeł polski jest niewidoczny, 
Znaczki w Polsce wprowadzane są do obiegu zarządze- 
niem Ministra żączności, które zawiera dokładny opis 
rysunku znaczka, określa rozmieszozenie na nim napi- 
sów, wartość nominalną, kolery, technikę druku ora 
termin jego wejócia do obiegu. Sprawami zwiążdnyńi: 
z wydawaniem znaczków, kartek i listów pooztowyoh sa, 
muje się Wydział Emisji Znaczków Ministeratwa Łącz- 
ności. Załatwia on wszelkie ozynności związane z przy 
gotowaniem emisji znaczków, Znaczki wykonywane są 
teohniką: stalorytnicze-wklęsłodrukową, offsetową, 
rotegrawiurą i typografią. 
W znaczkach rozróżniamy trzy redzaje ząbkowania /per- 

toracji/ sektorów znaczków: skrzynkowe, grzebieniowe 

1 liniowe. Do produkoji polskich znaczków Państwowa 
Wytwórnia Papierów łartościowych używa specjalnego 
papieru znaozkowego, w skład którego wchodzi oeluloza 
1 włókna szuaciane. Znany jest przypadek druku znacz 
ka na innym materiale niż papier, W roku 1958 Polska 

z okazji ebohodów 400-lecia Poosty Polskiej wydała 
bleozek warteści 50 sł drukowany ma... jedwabiu! 

We Wrocławiu znajduje się Muzeum Peozty 1 Teleko- 
munikaoji, które posiada największy zbiór anaosków 
polskich, Nie tylko największy, ale najlepiej podbu- 
dowany pod względem dokumentacji. SĄ tam nadsyłane na 
konkursy projekty i szkice artystów - grafików, są 
matryce, wszelkie arkusze próbne, są wreszoię tzw. 
"błędnedruki" tzn. odbitki, które s powodu usterek 
w wykonaniu mie znalazły się w obiegu. Są to bardze' 
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cenne okazy - przedmiot pragnień niejednego zapalone 
ge zbieracza. Prócz tego jest szereg innych ciekawych 
eksponatów, które każdy prawdziwy filatelista winien 
zobaczyć,     Pokaz filatelistyczny jest najprostszą formą wy- 
stawiania na widok publiczny zbiorów znacaków, na któ. 
rym demonstrować można nawet fragmenty jednego tylke 
sbioru, Wystawa filatelistyczna ma już Bzersze zało” 
żenia, Wymaga dużo większych przygotowań. Zbiery są 
oceniane i nagradzane przez jury złożone ze znawoów 
tematu, 

Pilatelista musi w sposób precyzyjny określić tytuł 
swege zbioru, Według tego określenia ocenią się posta 
wiene przez niego zadanie i stopień jego realizacji, 
Na każdej wystawie ocenia się dany zbiór według na - 
stępujących kryteriów: ą 
ególny wygląd zbioru © stan znaczków © rzadkość 
filatelistyczna znaczków i objętość zbioru © wiedza wartości znaczków, jakie wiążą się z wybranym 
filatelistyczna wystawcy © wiedza fachowa o tematy przez ciebie tematem lub motywem 
se i opracowanie tematu zbioru © praca badawcza wy- 2. Nim jeszcze będziesz miał znaczki opracuj sobie stawcy, 

szkio przyszłego zbioru, tzn,: wprowadzenie, .posz- | Jak widać, kryteria odeny zbioru składają się z sze- ozególne działy i poddziały, oraz metodę umiesz - regu elementów, wskazujących między innymi i na to, ozania materiału filatelistycznego na poszozegól- żeby opracowywany temat był dostatecznie obszerny, nych kartach. Ułatwi ci to katalog znaczków Stan znaczków prezentowanych na pokazie lub wystawie 3, Dla prawidłowego opracowania takiego płanu zbioru 

  

[DCT] KATOWICE-WRZESIEŃ 1983 
PROJ. MEDALU - Z. BRACHMAŃSKI PPL VA BA 20000 MOS 0 0.020: 

Wybierając sobie temat lub motyw - przeglądnij ja- | 
kiś katalog, aby zorientować się oo do ilości i | 

powinien być idealny, Niedopuszczalne jest mieszanie 
znaczków czystych z kasowanymi, Tekaty omawiające 
zbiór powinny być zwięzłe, ozytelne i "czyste", Nie- 
potrzebne i regulaminowo niedopuszczalne jest "ozda- 
bianie" zbioru różnego rodzaju rysuneoczkami, wycinka- 
mi z gazet oczy fotografiami, Takich "ozdób" nie welne 
umieszczać w zbiorach filatelistycznych, 
Walory filatelistyczne umieszcza się na ogłych kar- 
tach lub na wycinkach, Należy pamiętać, że ważną ro- 
lę w zbiorze odgrywa estetyka ułożenia poszczególnej 
karty, Ładne i prawidłowe rozmieszczenie materiału 
daje żadowolenie zbieraczowi i zapewnia mu zdobycie 
uznania jurorów, 

Rezdział o filatelistyce zakończę wekazówkami pnak 
tyczhymi, które myślę, dopomogą młodym.filatelistom 
w przystąpieniu do prawidłowego opracowania zbiorów 
tematycznych lub motywowych: 

ZAZNA 

  

Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 

winieneś zapoznać się z literaturą dotyczącą dane- 
go zagadnienia. Wiedzę swoją uzupełniaj w trakcie 
gromadzenia znaczków 

Wraz z gromadzeniem znaczków przygotuj karty albu- 
mowe, Posiadanie znaczków w klaserze nie jest rów- 
noznaczne z posiadaniem prawdziwego zbioru filate- 
listycznego. Jest to tzw, "towar na składzie” 
Gromadząc materiał filatelistyczny do zbioru tema- 
tycznego lub problemowego należy w wielu wypadkach 
prowadzić ożywioną wymianę filatelistyczną, która 
pozwoli na uzupełnienie braków w zbiorze, 

"Znaczek bawi, uczy, kształci", W-wa 1962 
- roózniki "Filatelista" 1970-1983 
- M, Zaprzał, "Filatelistyka w teorii i praktyce" 
- "Polskie Znaczki Pocztowe”, praca zbiorową 
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