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Od redaktora 

R ozpoczynany służbę instruktorską w Harcerstwie 

o rok starszym, Również nasz indywidualny kalendarz 

czasu przesunął nam daty urodzenia, 

Jedni oczekiwali na ten rok, gdyż brakowało im 

tych paru miesięcy do "szesnastki". Odtąd są pełnopra. 

wnymi instruktorami ZHP, Sam, dokładnie pamiętam ten 

próg - już prowadziłem drużynę a jednak czułem się 

ipółinstruktorem", "Szesnastka" była potrzebną nobi- 

litacją wewnętrzną - spełniającą własne wyobrażenia 

i marzenia o służbie irstruktorskiej; zewnętrzną - po- 

twierdzającą poczucie ważności w przynależności do 

doświadczonego korpusu instruktorskiego., 

howy Rok 
kÓWNaJ lekote 

Drudzy, powiększyli swój staż pracy w Harcerstwie, 

'wzbogacili swoje doświadczenia o kolejny, trudny rok. 

Czy przyjmą do swego grona młodych adeptów sztuki har 

cerskiej równie sympatycznie i z powagą, jak mnie, w 

przeszłości? Jest to jeden z ważniejszych, niezwykle 

istotnych procesów zapewniających ciągłość wychowania 

w naszej organizacji, Od właściwego zaaklimatyzowania 

się młodych instruktorów, dania im szansy współdecydo= 

wania, równego głosu - wiele zależy w tworzeniu, roz 

wijaniu i powiększaniu rodziny instruktorskiej, Czy 

aby wszyscy to rozumieją, ba = czy w praktyce tak to 

realizują? Mam poważne obawy, 1% w wielu środowiskach 

zachdzą procesy odwrotne, Zbyt często młodzi ludzie 

muszą samotnie zdobywać awe należne prawa, zbyt trud- 

no im wejść do zamkniętych"klanów" instruktorskich, 

Dużo mówimy o idei harcerskiej, o braterstwie i przy” 

jaźni, o bezinterejownej pomocy - gdy w Środku nas 
tkwi obawa o utratę własnej pozycji, o utratę jedno- 

Osobowej decyzji, podważenia własnej recepty na wszys” 
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tko i za wszystkich, Wskrzeszając bardzo stary, zapom= 

niany obyczaj podawania lewej ręki na powitanie - pae 

miętajmy o zamknięciu palca wskazującego ręki prawej, 

przyzwyczajonego do wskazywania i dyrygowania młodszy» 

mi. Nie tędy droga i nie ten sposób do wytyczania no 

wych celów i wartości dla naszych koleżanek i kolegów, 

druhen i druhów, Wbrew pozorom "konflikt pokoleń", w 

Ruchu Harcerskim istnieje. Nie należy rozumieć go wer- 

balnie, Zwłaszcza dzisiaj wielu uważa, że ich przeży- 

cia, sposób rozumienia harcerstwa i doświadczenie ży» 

ciowe są predysponowane do wytyczania drogi młodym, 

A gdyby tak zapytać ich samych, młodych,co chcą w ży- 

ciu, w Ojczyźnie zdziałać, stworzyć = co chcą z siebie 

dać? Ale żeby tak zapytać = trzeba trochę mądrości i 

perspektywicznego myślenia, A tego czasem niestarcza,. 

Zlikwidowanie tego zjawiska zależeć będzie właśnie od 

mądrości życiowej i pedagogicznej korpusu instruktor= 

skiego. Bardzo prosto określił to prawdziwy Harcerz, 

nieodżałowanej pamięci "Pucek" - Piliński :,.."trzeba 

młodym wybić broń z ręki - Nie umiem, nie potrafię, 

nie znam, trzeba im pokazać = to się robi tak, a to 

tak, a potem powiedzieć - teraz kolej na ciebie"... 

Na szczęście te negatywne zjawiska występują w 

nielicznych środowiskach, lecz lepiej je jeszcze wska- 

zywać ku przestrodze - nie uważając pruderyjnie, że 

wszystko jest u nas w porządku, 

W numerze kontynuujemy stałe cykle i felietony, 

, zachęcamy do lektury wspomnień Druha hm PL Pawła 

Gajdzika, kierującego w niezwykle trudnych warunkach 

Hufcem ZHP w Berlinie, Zwłaszcza dzisiaj, gdy nasila 

ją się rewizjonistyczne zapędy ludzi nierozumiejących 

aktualnej rzeczywistości - warto zapoznać się z histoe 

rią instruktorów harcerskich krzewiących polskość w 

stolicy III Rzeszy, 

Kończąc druk projektu prób na stopnie harcerskie 

opracowanego przez instruktorów KIHAM, jako jedni z 

nielicznych określamy nasze merytoryczne stanowisko, 

piórem hm Mariana Bubaka, Jest to dziesiąta publikac= 

ja na temat stopni = kończąc ten cykl, zachęcamy Czy» 

telników do dyskusji, Czekamy na listy, 
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WAKIEÓGZNK © UŻWOPÓSCLIWON WWE 
ja naukowa z dziedziny etnografii i folkloru 

Mydziaż Kultury 4 Nauki. GK ZEP organizuje w maju 1983 roku ogólnopolską uozniowską sesję naukową s dziedziny et- Rogra£ii 1 falkloru,, Odbędzie się ona w Zespole Pałacowym w Łańcucie, W sesji może wziąć udział każdy, kto nadeóle de dnia 15 kwietnia 1983 roku na adrea Wydziału Kultury 1 Nauki GK ZHP , ul.Konopnickiej 6, Waresawa 00-491 moją pracę na dowalnie wybrany temąż z zakresu:© opisu znanego Ci w swajej okolicy zwyczaju, obrzędu, © opisu sabytku kultury materialnej, ©. opisu swoich badań s zakresu językoznawstwa, folkloru iżp.., © opisu. budowy 1 sposobu użyte kowania inetrunentu ludowaga,,© inne - z sakresu szeroko pojętego. folkloru lub etnografii. Prace mogą. być wykonane sęuodzielnie lub zespołowo, a także zawiarać rysunki, zdjęcia, slajdy 1tp,. Wszystkie prace zostaną Przez. ów z dziedziny 1. 1i folkloru, a. sutorzy. najlepszych - na koszt organizatora saproszeni: na sesję do Pałacu w łańcucie, kutorzy najlapozych prac będą mogli. wsiąć udział w obo sie etnograficznym, który będzie zorganizowany w sierpniu 1983 roku w Skansenie w Kolbuszowej, 
Skorzystaj z szansy ! 

Koniec rozbicią dstelnicowego, 

W sobotni wieczór 18.12.1982 roku obrady I ja Prog! ły Hufca ZEP 
Tym sposobem dokonano połączenie hufców gminnych ; Jerzmanowice, Michałowice, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki 
w coś, co przypomina dawny Kraków=PowiatePółnoc, Podczas dyskusji często wracano do tradycji Hufca Kraków-Powiat, Jego w roku 1975 więcej szkody niż pożytku: rozproszyło kadrę 
1nstruktoreką „pozrywało tradycyjne więzi zamknięto niejedną drużynę w gminnych opłotkach i przytłoczono komendan= tów hufców gminnych - obowiązkien prowadzenia rozdmuchanej biurokracji, ż 

Więź s Krakowem Powiatem podkreślała też obecność na Konferencji dh hm PL Piotra Całusińskiego, 
mendanta Krakowa Powiatu oraz instruktorów związanych z tym Hufcen, z dh hm PL Teresą Tarnowską, hm PL Janem Oza = 
istem na czeli W Uchwale przyjętej przes Konferencję zapisano: "Celeu powołania Hufca Podkrakowskiego jest prze- 
de wszystkim: © usprawnienie podejmowania decyzji i działań harcerskich typowych dla wiejskiego órodowiska pódkra- Xowskiego, © lepsze wykorzystanie instruktorów, zapewnienie prawidłowej obsady drużyn i szczepów, © stworzenie 
jednostki w pełmi samodzielnej, zdolnej do prowadzenia własnej obozowej akcji letniej 1 zimowej, Kontynuować bę - dsiemy dobre tradycje Hufca ZHP Kraków-Powiat 1 hufców gminnych, które weszły w skład połączonego Hufca oraz nawią- 
zać do działań Sztabu "Wieś" działającego po koniec lat pięćdziesiątych", 

W 19-to osobowej Radzie Hufca, poza nauczycielami są uczniowie i przedetawiciele innych zawodów. Pierwszym 

Komendantem Hufca wybrano hm Andrzeje Bednarczyka, Hufiec liczy około 1050 zuchów, 1000 harcerzy i harcerek, 

80 instruktorów, Oczekujemy, że do pracy w naszym Hufcu włączą się dawni instruktorzy komendy Krakowa-Powiatu, 

że pomogą i ci krakowscy instruktorzy, którzy na łamach pism harcerskich prezentowali swoje koncepcje harcerstwa 

wiejskiego, 8 się też, że drużyny star 
pomogą w zajęciach naszych drużyn 

Dzięki uprzejmości Hufca Kraków-Krowodrza i dh hm PL Zbigniewa Sabińskiego obecnie Komenda Hufca "gości" w 

MDK - Dom Harcerza Kraków-Krowodrza, Spodziewamy się, że wkrótce obejmiemy w posiadanie pomieszczenia po ZW 

na ul." «młowskiego 2, Wierzymy, że działania podjęte w tej sprawie przez Komendę Krakowskiej Chorągwi ZHP 

będą szybkie i skuteczne, 

piosenka miesiąca : Kto pokochał? 
słowa i muzyka hm Andrzej Mróg 

ostatniego Ko- 

  ie w ramach gwej służby od czasu do czasu 

  

kto pokochał wąską ścieżkę pośród złotych pól, 
Morskie fale, górskie szczyty, cichy bór, 
Kto pokochał te wędrówki przez szeroki Świat, 
Ten zaópiewa razem z nami właśnie tak, 

Drzewa, ptaki nam śpiewają, 
Góry echem powtarza ją 
Jaki piękny i ciekawy polski kraj 

Gdy twe narty w miękkim śniegu ślad' znaczyły, 

4 we włosach twej dziewczyny igrał wiatr, 
Kiedyś zjeżdżał krętym śmigiem w cień doliny, 
To zaópiewasz razem z nami właónie tak, 

Kto pokochał te wycieczki jasną nocą, 
Migocące w jezior toni światło gwiazd, 

Pajęczyny przetykane srebrną rosą, 

Ten zaśpiewa razem » nami właśnie tak. 
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KE + KEK NASZ RUCH EEEEESEM 
W swoi instruktorskim starszoharcerskim gronie 

nierzadko dyskutujemy o harcerstwie, zastanawiamy się 
nad jego istotą, walorani, specyfiką, Czases przeko- 
nujemy o nich naszych przyjaciół 1 sojuszników.Sło- 
dko byłoby jednak żyć w przekonaniu, że harcerstwo 
otaczają sami zdeklarowani jego przyjaciele i miłoń- 
nicy, że wszyscy widzą je tukim, jakim choielibyśmy, 
żeby nas postrzegano. A więc, że patrzą na nas prze: 

pryzmat legendy Szarych Szeregów, codziennych dobrych 
uczynków harcorsa, dziareko naszerujących karnych 
czwórek s werblami i fanfarami na czele, zakrzątanych 
opiekunek dzieci i sprawnych sanitariuszek w szarych 
mundurach, kręgów ognisk obozowych... /A swoją drogą, 
czy bylibyśmy zgodni co do tego, jak chcielibyśmy, że. 
by widziano i oceniano współcześnie haroeratwo? Może 
byłoby wtedy żatwiej uprawiać tsw.harcerską propagan- 
dę?/, 

O 

do nas złośliwi, Harceretwo m. swoją specyfiką; ponoć 
to stanowi właśnie w dużej wierze o jego wartości, a 

ta specyfika nie każdemu wuai odpowiadać, I, jeśli 
nas krytykują, winnióny ia wdaięczacać, winnióay saa- 
tanowić się mad tym, czemu w ogóle Śmią krytykować, 
ale - może w czyaś mają raoję? 

Jako się rzekło, choć uważamy, że harcerstwo jest 
wypróbowanym, skutecznym sposobea k+.tażtowania pol- 
skiego społeczeństwa, nie mamy w tya wsględzie mono- 

polu. Właśnie dlatego, że maay swą opecyfiką., Niektów 
rym odpowiada, innym nie, Również poza harceratven 
kształtują sią sylwetki ludzi cennych, wartościowych; 
także poprzea funkcjonowanie innych mechanizmów epo - 
łecznych wykształca się apołeczeństwo, rozwija naród, 
4 c1 wszyscy, którym harcerstwo nie odpowiadało sa 
młodu, mają prawo swe sądy 1 racja wypowiadać także 

dziś. Prosty przykład: ówiadomie w narcorstwie wprom 

NASZEJ hm.PL Olgierd Fietkiewicz 

SPECYFICE 

Tymczasem w życiu bywa zupełnie inaczej. Jedni wi- 

dzą nas, jako zbieraczy makulatury i butelek, inni ja- 
ko widowiskową dekorację waznych uroczystości i aka - 

demii, jeszcze inni jako po prostu pożyteczna wolr 
zajęcia uczniów. Można by zapytać s żalem: czemu nas 
Wszyscy nie kochają? Przeciek harcerstwo ma Jaż te 
ponad 70 lat? Przecież niedawno prawie co dziesiąty 
Polak należał do harcerstwa / nie licząc nadto , że 

tym samym s harceratwem jakoś wiązali aię rodzice, 

4 czasem 1 koledzy/? 
Prawda jest przecie między innymi taka, że obok 

Wspaniałych, snakomitych, choć wcale nie identycznych 
drużyn 1 msczepów są 1 takie, w których rzeczywiście 
mie ciekawego się nie dzieje, które prezentują har- 
Oerstwo młabe, kiepskie, dające powód do niękorzyst- 
mych skojarzeń, Myślę, że traktując harcerstwo plura- 
listycznie, dopuszczając wewnątrz ZliIP różna "szkoły", 
koncepcje, metody, formy, styl życia 1 działania — 

mie powinno w nim być miejsca dla karcerstm pozorne- 
80, byle jakiego. Myśl nie oryginalna, bo wynika m du- 
Qba uchwał VII Zjazdu XP: byle tylko owocowała dyiała 
niem na rzeos animowania harcerakiego życia we wszyst- 
kie słabiej pracujące zeapoły... 

Mle 1 to nie oznacza z kolei, że krytyka karcers- 
twa wyguónie, że wazyscy mas kiedyś zacaną rozumieć 
4 kochać, 1 - harcerstwo azybko 1 gładko atanie się 
Pępkiem ówiata - jeóli nie świata - to przyna jauiej 
ludowej Ojczy: 

Tymczasem, jeśli oi 1 owi nas nie kociają, to nie- 
Koniecznie dlatego, że nie rozuwieją, że zstknęli się 

x przejawani kiepskiego harcersiwz, lub są w stosunku 

wadzamy, więcej czy mniej widoczną - dyscyplinę o: ja- 
nisacyjną, jesteśmy organizacją mundurową. Są 1 będą 

indywidualióci, którym to nie odpowiada, I nie mal yty 
im tego mieć za złe, choć uważamy, że każdemu - nin 
tylko na okoliczność wojennej potrzeby - spora dawie 

dyscypliny się przyda, 
Są tacy, którzy ewe młode lata związali z harowy 

mtwem. kiedy były w nim akcentowane inne niż dziś 
Ści, metody, formy, obyczaje, i którry mają nam za 

złe, że dziś harcerstwo jest iune, niż za czasów ich 
młodości, I tu też nie można wzruszać ramionani na 
zasadzie "Czasy się zmieniły, harcerstwo też".fak nia 

dawno musieliśmy się w wielu kwzstiach cofnąś do trów 
doł, sauwała jąc, że agubiliówy tak ważne wartości ha» 
reeretwa, jak system zastępowy, indywidualizowanie 
prucy wychowawczej, kształtowanie charakt. 

skiej koncepcji związku młodzieży 1 jeduos 
młodzieżowego uważają, że Larcerstwo jest zaladwia 
przejściowym wariantem organisacji pionierakiej, ' że 
należy w nieodległej perspektywie dzzyć do sjedascza- 
nia ruchu młodzieżowego. Jest 
eje 1 dorobek dowiodły, iż hurceistwc jest mjawiskiem 
trwałym, specyficznym, wartosciuw,x, I leninowska koi 
cepcja nie jest sztywny: dognat żesua kon- 
oepcja harcerstwa nia jent 2 nią m lece w wa 
runkach Polski ludowej ją rozwi ju Lecź 
czy potrefimy w sporze 
le dobrze znamy Konocya ję 
my » grubsza nazwać wepółczecne fa 
żowego 1 orientować silę v jes  



    

NEEENE NASZ RUCH RREREEESEZKJ + KEUEM 
Jani wreszcie np. uważają, że wszelkie organiaace 

je dziecięce i młodzieżowe po prostu przeżywają aię, 
wskazując np. dezintegracją ruchu młodzieżowego na 
zachodzie, Powiadają, że ważna sprawy kraju 1 młodzi 
ży sałatwia państwo, partie polityczne, organizacje 
dorosłych, że do kształcenia i wychowania powołana 
jest szkoła, a dzieci 1 młodzież co najwyżej organizu» 
ją się w małe grupki /"paczki" i "bandy"/, skupione 

wokół przywódców oraz bezpośrednich interesów i pot 
ra.b. I znów, choć może to niewygodne, trzeba się nad 
tą, rzadko wypowiadaną wprost argumentacją, zastano - 

wić, tym bardziej, że jeżeli konsekwentnie chcemy sta- 
wiać na"jakość", na "prawisiwe harcerstwo”, to tkwiąc 
w zamiarze stałego podwyższania kryteriów, być mo- 
że nasze szeregi szybko by atopniały, co przy wownę- 
trznynsróżnicowaniu się środowisk i zespołów mogłoby 
prowadzić do podobnego efektu! 

Oczywiście są i dalsi oponęci, krytycy, sceptycy, 
Ich niedostrzeganie, lekceważenie, posądzanie o złą 
wolę - nieraz pociągało za sobą niewesołe skutki.Dla- 
tego warto się nad krytycznymi głosami zastanowić; 

przede wezystkim po to, by pogłębiać motywacją na- 

szej własnej aktywności, by - tam gdzie trzeba - Świa- 
domie akcentować naazą specyfikę 1 odrębność, a w in- 
mych sprawach i miejscach po prostu korzystać z kry - 
tyki, eliminować błędy, lepiej pracować, 

Wóród spraw, jakie dotyczą przede wszystkiu har- 
cerstwa starszego, które bezpośrednio doprowadza do 
dorobłego życia, jest jedna co do której nie tylko 
spotyka nas często krytyka, alo również nie ma agody 
w naszych szeregach. Nie ma wprawdzie raczej wątpli- 
wości, że dorosły człowiek powinien być po prastu 
mądry 1 kulturalny, posiadać rozwinięte zainteresowa — 
nia intelektualne i kulturalne, co więcej, uznajemy, 
że młodzież tego rodzaju zainteresowania posiada i ror 
zwija, ale gdy idzie o to, czy i jak te zalnteresowa- 
nia rozbudzać, rozwijać, poszerzać i wzbogacać w har- 
erstwie - jest już nieco gorzej, 

W tej właśnie sprawie powiadają niektórzy krytycy 
1 oponęci , że jesteńny ją "w krów 
tkich apodenkach". Kówiąc o dużym uproszczeniu, zarzu- 
ca się nam infantylizm, rzekome ograniczenie się do 
uprawiania harców, gier 1 zabaw w polu i lesie, a pou 
szerzając ów zarzut - laboratoryjne wychowanie w oder- 
waniu od realiów życia społecznego, jego trosk i 
spraw, a zarazem aintelektualizm harceratwa, nastawie- 
mie na życiową zaradność, proste umiejętności manual= 

ne, techniczne itd, Jest to dobre dla dzieci, nato - 
miast staroż, mający ukierunkowane zainteresowanie 

intelektualne, naukowe, społeczno-polityczne - w har- 
cerstwie się ponoć nie mieszczą, 

Otóż myślę, że jest to zarzut ciężki, tym poważm 

niejszy, że wielu spośród nas w praktyce tęż tak uwa- 
ża ... Rzeczywiście występowały 1 występują ciągotki, 
by w ZHP zajmować się tylko "harcerstweu", "czystym 

wychowaniem", że treści zadań społecznych, zaintere- 
łodzieży są zaledwie tworzywem do metodyki, 

ównania w dół”, opierania się 
sowania : 
Tendencje do swoisteg 

harcerskie.pl 

9 wspólne dla większości zainteresowania, podczas gdy 
te intelektualne, społeczno-polityczne, głębaze zaia- 
teresowania kulturalne - mają być prywatną sprawą 
pojedynczych hurcerzy, Jakiegoś-tam źródła takich pog- 
lądów można upatrywać w odległej przeszłości, gdy har- 
cerzami była przede wszystkim młodzież mieszczańska, 
o której byt tromzczyli się rodzice, podstawowym obo- 
wiązkiem i drogą do życiowej kariery była nauka w szk- 
ole, a harcerstwo stanowiło cenne, specyficzne uzupeł- 

nienie. Wiedomo, że potem był KIMB 1 wejście do azkół 
powazechnych, ruch wędrowniczek, Harcerska Służba Pol- 
sce, szerokie wejście harcerstwa na wieś, wielkie ak- 
cje, trwała zakotwiczenie ZHP w ruchu młodzieżowym, 
I, o ile zarzut oderwania harcerstwa od życia społecze 
nego choćby po zeszłorocznym Alercie Powodziowym mo- 
żna zbyć wzruszeniem ramion, o ile pojawia się on rów- 
nie rzadko, jak rzedkie są dzić drużyny, które zanknę- 

w swym kultywowaniu"prawdziwego har- 
rzut aintelektualizmu jest poważniej — 

Nic nie pomoże, jeśli przypomnimy sobie nazwiska 
wybitnych uczonych, myślicieli, artystów, którzy w 
młodości byli harcerzami i do tego się przyzna ją.Ani, 
że przed wojną organizowano obozy naukowe, np. etnog- 
raficzne, Ani, że ta intelektualno-naukowa problema- 
tyka tak mocno kojarzy się ze szkołą, a harcerstwo 
nie chce być z nią utożsamiane, Ani, że istnieją klu 
by naukowe, obozy naukowe, że tworzą się zaczątki 
przez harcerstwo animowanej Młodzieżowej Akademii Na- 

uk. Lista sprawności harcerskich też nie jest w tych 

kwestiach imponująca. Organizatorski udziaż w niektó- 
rych oliapiadach przedmiotowych i trudniejszych rówe 
nież nie daje powodów do uzasadnionej duny, 

Po prostu: po pierwsze, zainterebowania tego ro- 
dzaju eą prowadzone wóród młodzieży starszej / nie 
tylko harcerskiej!/przejawiane, ale myślę, że nie ma 
na nie mody. Modne jest interesować się aportem,gwia- 
zdami muzyki rocowej, ale np. egiptologią, literaturą 
ibero-amerykańską, sytuacją na Bliskim Wschodzie? W 

też nie ma na to mody, Natomiast chyba 
zależy nam na tym, żeby Harcerz Rzeczypospolitej in- 

teresował się tekże takimi właśnie /1 innymi/ sprawa- 
mi? 

Myślą, po wtóre, że specyfiką harcerstwa nie j 

to, że Bię takimi sprawami nie zajmuje, Nie jest nią 
równieżto, że właśnie ono i tylko ono... Nie wszystko 
w harcerstwie musi być zaraz specyficzne, Jeśli w har. 
cerstwie i przez harcerstwo chcemy wychowywać człowie- 
ka pełnego, mądrego i kulturalnego, jeśli w harcera 
twie chcemy odpowiadać także na te uniej modne zainte- 
resowania, potrzeby 1 aspiracje, to musiny poszukać 
właściwych metod i form. Wie zostawiając haroerza na- 
wet orlego samemu sobie. I właśnie many tu i kluby,i 
sprawności, 1 odznaki, i obozy, i może potzreba coś 
więcej? Inaczej? Lepiej? 

Oczywiście, to samo dotyczy problematyki społecz 
mo-politycznej. Ma fali niedawnej, słusznej krytyki 
tzw, upolityczniania łatwo zapomnieć, że w "e" 4 
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lub mniejszym stopniu - młodsi ludzie rzeczywiście 
dnteresują się Światem, w którym żyją, życiem społecz= 
nym w które wchodzą, prawami rządzącymi jego rozwojem. 
Czyż we własnej organizacji nie powinni mi 6 możliwo” 

*60i poszukiwania odpowiedzi na pytania, prób zrozumie- 

nia świata, który jutro przyjdzie im przekształcać? 
Jak to miobić, jak przełamać nieufność, jak tworzyć 
atmosferę zaufania w żywych, własnych harcerskich z0- 
społaćh, oto jest właśnie pytanie na miarę naszych 
trudnych czasów, > 

RÓD O O ZOZ Z ZZO DZ ODER 

W dniu 14 stycznia 1983 roku odbyło mię 
nie Rady Chorągwi Krakowskiej ZHP poświęcone proble - 
mom ruchu starezoharcorskiego, na Radę przygotowano 
interesujące materiały x problemy 
ka starozoharcerskiego, kierowania ruchem, -Ofensywy 
Starszoharcerskiej drużyn i szczepów, specjalności 

w" sadań 

Sztabu Ofensywy, 
Przekazujemy sprawosdanie z tego posiedzenia w 

formie omówieni 
wania jednego ciekawego głosu oras usupełnienia w for- 
mie relacji 1 dywagacji, 

RUCH STARSZOHARCERSKI 
W KRAKOWSKIEJ CHORĄGWI 2|HP 

wprowadzanie, 

Mówimy o ruchu atarazoharcerskim nie po to aby wy- 
wołać wrażenie, że jest to pion starający się wyodrę- 
bnić, oddzielić. od pozostałych, ale po to by uświado- 

mić jednoznacznie, że harcerstwo śtarsze stanowi w na- 
szej organizacji odrębną jakość, 

Odrębność ta wynika przede wszystkim z uwarunko- 
m historycznych, gdyż harcerstwo powatało wóród mło- 
dzieży szkóż średnich, Należała doń młodzież starsza, 
zać tworzenie gażęsi ułodszoharcerskiej /powszechniac- 
kiej/ oras suchowej wynikało w dużym stopniu a potr: 

by znalesienia obszarów służby dla starssa- 
go. 

Na odrębność ruchu wskazują również uwarunkowania 
wieku 15 /16-19/ 20 lat bo z tego przedziału wieku na- 
leży najwięcej młodzieży do drużyn sterssoharcerskich. 
Młodzież w tym wieku zdecydowanie odrzuca komenderowa- 

sobą, bezwartościowe zabawy czy sztuczne atruktu- 
ry. Wykazuje ostry krytycyzm, ogromną indywidualizac- 
ję dążeń, Identyfikuje się ze środowiskiem jeśli może 
na tle zespołu zaistnieć, 

Potrzeby te zostały dostrzeżone w naszej organiza- 
. 6ji już wcześniej. Eksperymenty wędrowników druha Pu- 

Ciaty, poszukiwania organizacji harcerek, jak też 
KIMB-u i Złotej Strzały wskazywały potrzebę rozwinię- 

Gia specyficznie staresoharcerskiej metody wychowaw= 
GBej, jako ciągłości harmonijnej, będącej ukoronowanieu 
suchowania i harcowania, 

Obecny kastałt harcerstwa sta 
basie codziennej pracy drużyn, One tworzą aktualną je- 

kość harcerstwa starasego. 
VWiepotrzebne: więc wydaje się ścisłe definiowanie 

jaki ruch starszoharcerski ma być,dokładne określenie 

metod, form 1 sposobów działania. 
Potencjalni uczestnicy ruchu znajdują się na róże 

ego powstaje na 

mym stopniu dojrzałości społecznej, począwszy od ab — 

solwenta szkoły podstawowej, skończywszy zaś na 8b801- 
wentach szkół średnich 1 słuchaczy różnych kierunków 
studiów /harcerskie drużyny akademickie/, Musiny więc 
dawać sobie sprawę z tego, że nie ma szans powodzenia 
żaden najbardziej uniwersalny program czy też najbar- 
dziej zwarty system metodyczny, O ile więc młodsze gru 
py w naszym Związku są inspirowane i scalane przez in. 

struktorów, o tyle w haroeratwie starszym powoli utr= 
wala sią idea samorządności, pełniej realizuje się idea 
służby, eamodoskonalenia się i otwartości, Ta cztero 

ć ruchu ego decyduje o je- 
go istocie, 

Powstaje więc pytanie,jaką rolę w ruchu atarszo - 

harcerskim na tle doświadczeń z odległej przeszłości 
1 tych minionych dwóch lat,odgrywa i odgrywać powin 
no harcerstwo starsze Krakowa, 

Warto tu zaznaczyć, że chociażby w okresie ostat 

nich 25 lat chorągiew nasza ma niebagatelny dorobek 

programowo-metodyczny harcerstwa starszego, Należy tu 
wymienić bardzo wartościowe dokonania kadry szczepu 
"Huragan" w intelektualizowaniu ruchu /teatrzyki, piw- 
nice, Harcerska Akademia Umiejętności, Hexpo, itp./, 

tworzenie specjalności daleko wyprzedzające działania 
ogólnozwiązkowe przez Biały Szczep czy ISO, Trzeba 
też wymienić starszoharcerskie akcje chorągwiane:Spisz 
Orawa, Ochotnica-80, Kraków-730, Żagadnienia te wyma- 
gają odrębnych opracowań, a niektóre z nich winny na 
stałe znaleźć się w zestawie Btarszoharcerskich form 

metodycznych, 

Także ontatni okreB,mimo apadku ilościowego i kło- 
potów kadrowych,przekreślił poszukiwania 1 udane doko- 

nania krakowakiego órodowiska atarszoharcerskiego.Cho- 
rągiew m duży udział w działaniach Ofensywy Starazo- 
harcerakiej. Many jeden z najbogutazych ruchów wydaw- 
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niczych, Z Krakowa wyszły dwie z trzech propozycji 
sprawności starszoharcerskich, na naszych propozycjach 
rozwiązań opracowuje się zwarty system harcerskich spe 
cjalności. Ciekawie zapowiada się praca - eksperymen- 
tainie prowadzonego Kręgu Jiałój Podkładki, jako zea- 
połu kadry drużynowych oczekujących wsparcia progra - 
mowo - metodycznego, w kształceniu starszoharcerskim 
niepośrednią rolę odgrywa Chorągwiana Szkoła Inotruk- 
torów, która wypracowała krakowską metodę kształcenia, 
w dużym stopniu opartą o starszoharcerskie formy pracy 
Jednakże, ta krakowska specyfika, którą należy konty- 
puować,podtrzymywać 1 pielęgnować ia też awoje słabe 
strony. Mnogość i inność rozwiązań stanowi o istocie 

ruchu, Ruch boryka się s określonymi problemami, 

Niektóre prob: ly: 

W niniejezych rozważaniach chcielibyśmy odatąpić 
od często poruszanych na łamach Harcerza Rzeczypospo- 
litej tematów pracy narcerskiej,na korzyść takich pro- 
blemów jak samorządność; aktywność /w tym rola druży- 
nowego/ oraz dyscyplina harcerska, 

Po Sierpniu nastąpił żywiołowy powrót do technik 
harcerexich. Jednakże fascynacja nimi wystarczyła dla 
Jednych tylko ma rok, dls innych nieco dłużej. Druży- 

nowi stanęli więc przed dylenitem = co dalej? 
w harcerstwie starszym liczy się Dowiem także 

przygoda intelektualna, możliwość sprawdzenia swej wie- 
duy przy realizacji określonych zadań, Harcerstwo sta- 

rsze m wtedy szanse, gdy w owym długofalowym działa- 
ni: dostrzeże te problemy, zareaguje w sposób prawid= 
łowy - programowo i metodycznie. 

Na tym tle osobnego omówienia wymaga sprawa rela- 
cji harcerstwo-szkoła, problem, który poruszany jest 
przy wielu okazjach, w różnych zespołach instruktor - 
skich. 

Młodzi drużynowi problem ten widzą następująco: 
",..Rarcerstwo zawnze było osadzone w szkole i alians 

ten przyniósł obopólne korzyści. W minionej dekadzie 
równowaga ta została sachwiana, ale po Sierpniu zach- 
wianie poszło w drugą skrajność „.."Obecnie należy 
uregulowic zasady na jakich może być realizowane współ 
działanie harcerzy i pedagogów. Mówiąt.... dokumenty 

sobie, życie sobie ..." 1 ogromnie boją się © swoją 
samorządność, twierdząc, ze i tak niewiele: jej zost. 
ło, że harcerze dalej traktowani Łą jako winaność, 
narzuca mię im określone zadania « powszechnie sLcs0- 
waną metodą jest zakaz. Dyrekcje szkół nie potrafią 
ocenić utopnia samodzielności urużynowych. reuba czy 
nie trzeba udainiatiacyjnie przydzielają opiekunów 
harcerstwa, którzy z reguły nie mają pojęcia o organi- 
zacji. 

Coraz powszechniejsza staje się ówiadómość o po - 

trzebie zmian w działalności wychowawczej szkoły, Zmia 
ny te muszą nastąpić, Nie sztucznie symulowana Buio = 
rządność, «ie uutentyczne działania dążące do samorzą- 
dnosci na terenie azkoły mogą podnieść działalność or- 
ganizacji. Powstaje przy tym pytanie, czy harcerstwo 

arc 

starsze jest w stanie to uczynić? Obecnie raczej nie, 
drużyny są osłabione, nie czują wsparcia ze strony in- 
struktorów, a nieraz 1 harcerskich komend, Niektórsy 
instruktorzy oiągle zadają pytania "czy potrzebna jest 
samorządność harcerzom starszym? przecież w drużynie 
można się specjalizować, jeździć na biwaki, rajdy,obo- 
sy". Owszem można się m tym sgodeić ule wtwdy drużyny 
zamkną się jeszoze bardziej, część wogóle się rozpad- 
nie nie widząc sensu w swojej działalności, Sytuacja 

ta na powao nie będzie zgodna z ideą ruchu, 
Osobnym zagadnieniem jest problem; drużynowy=wycho 

” „awca, Do niedawna lansowano koncepcję, że drużynowy 
jest bardsiej organizatorem niż wychowawcą. Dziś mówi- 
my, że jest on podajotem i przednioten wychowania, Za- 
uwazyny jednak, że niewielu jest instruktorów-drużyno- 
wych, którzy posiadają takie umiejętności „by w opar- 
ciu o ideał wychowawczy organisacji zawarty w statu - 
cie, o Prawo 1 o stopnie 1 
lko przecież program dla drużyn/ mogli bez większych 
problemów sbudować ten program, Tyuczasem drużynowi 
sygnalisują ezereg kłopotów natury metodycznej i wycho 
wawczej. Omówiny kilka s nichi, 

Aktywność, 

, Saroła nie tylko ma uczyć ale 1 wychowywać,A wychowy- 
wać można tylko praez wywołanie różnorodnej aktywnoś- 
ci uczniów. Dotyczy to również drużyny starszoharcer- 
skiej. Uwarunkowane to jest tym, czy drużyna będzie 
mogła zaspokoić różnorodne dążenia, aspiracje, sain- 

teresowania - jej członków, Jeżeli tak się nie stanie 
harcerze będą odrabiać "pańssczyznę" w drużynie, a na- 
wet będą z niej uciekać, 

Dlatego w celu niedopuszczenia do tego niebespie- 
cmnego zjawiska należałoby popierać ciekawe inicjaty- 
wy wychodzące od członków drużyn, sachęcać do szukania 
nieszablonowych dróg zorganizowania harcerskiego życia 
a w miarę potrzeby pozagać w konkretnej realisacji, 

„, Inaczej młodzież będzie dążyła do zaspokojenia swoich 
potrzeb poza drużyną harcerską. 

W zwiąsku s powyższym powstaje pytanie, czy wolno 
drużynowemu, szczepowemi narzucać członkom swój okreńm 
lony prograu? /Pytanie to pozostawiany otwarte/. 

Przeciwnicy takiego rozwiązania twierdzą, że pro- 
wadsi ono do bierności, a w dalszej konsekwencji do 
traku rsukcji na propozycję zadań programowych, 

Samorządność, 

Nie można oddzielić kwestii aktywności i samorzą- 
dności od siebie. Są bowiem wzajemnie uwarunkowane . 
Jeśli Iormy aktywności jakie drużyna, szczep oferuje 
harcerom sturBzym nie odpowiadają ich dążeniom - nie 
będą aktywni. Nie będąc aktywnymi nie będą ohoieli 
również poważnie traktować prawa do awej samorządność - 
oi. A przy okazji nie mogąc decydować © sprawach, któ- 
re ich dotyczą,nie będą się ozuli sa uie odpowiedsial- 
ni. Przecież doskonale wieny, że harcerze dyskutują 
między sobą w wielu ciekawych sprawach, Otwaroie stwie 
rdzają, że choieliby być Bamorządni, ale obawiają mię 
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czy na powno będą też samodzielni? Harcerze starsi po- 
trafią być samorządni, kiedy im się to rzeczywiście 
umożliwi. Gdy ograniczy się reżyserię /oni nazywają to 
manipulanotwem/ i zlikwiduje pozory samorządności ,sa- 
miast kontroli będzie zupełnie otwarte życzliwe doradz 
two. kle przecież istnieją instruktorzy, którzy twier- 
dzą, że "samorządność w drużynie, szczepie? - to bzdu- 
ra". Jest to tzw. "dyktatorskie" podejście do "proble- 
mu", Żeby być do końca uczciwymi musimy stwierdsić,że 

nie wszyetkich stać na samorządność, /z reguły "im 
wyżej tym lepiej" - przykład Rada iiarcerzy Starszych/. 

Harcerze niekiedy sa bardzo emocjonalnie podchodzą 
do problemu, który akurat rozwiązują i tu jest m.in. 
miejsce dla instruktorów, powtarzamy jeszcze raz, sto- 
sujących £ ysz liwe doradst wo, realne 
1 autentyczne. W żadnym wypadku uie ma tu miejsca dla 
głotoustych manipulantów /przepraszamy reżyserów/.Raz 

dzione nadzieje w dużej mierze przekreślają może 
liwoóć ponownego nawiązania szczerego kontaktu, 

Dyscyplina, 

Ostatnio dużo się mówi o rozlużnieniu dyscypliny 
organizacyjnej, Przy czym wskazuje się, że często Za- 

chowanie harcerzy, które oceniamy jako bardzo dobre; 
jest tylko takim pozornie, Harcersa,różne zakazy trak- 
tują formalnie to znaczy jaśli ktoś ichpilnuje, obser- 
wije - to przestrzegają, jeśli niejomijają. Nauczyli 
mię wykonywać tylko to,co jest zagrożone karą, prze- 

cież ciągle spotykają się s groźbą ze strony rodziców, 
askoły, drużynowego, Jest to klasyczny błąd pedagogi- 

czny. larcerza muszą wieduieć skąd mię biorą określo- 
ne zakazy i nakazy /nie chodzi tylko o Prawo tiarcer - 
skie/, czemu one służą, jak mają regulować życie m.in. 

w organiracji, jaki jest cel dyscypliny, Należy czę- 

Ściej zachęcać 1 perowadować niż straszyć 1 karać, 
Sumując, harcerze starsi, a jakże często 1 instruk- 

torzy muszą rozumieć dlaczego stawiane są w organiza- 

oji określone wymagania i cole, I muszą zdawać sobie 
sprawę, że dzieje się to w ich własnym interesie 1 
dla dobra organizacji, Jest to ideał do którego nale- 
ży dążyć, a nie będzie mowy o rosluśnieniu dyscypli- 
my organizacji. 

z u sgiSag 
Powyżeze zagadnienia są se sobą skorelowane 1 w 

sposób zasadniczy rzutują na obraz harcerstwa starsze- 
go. Świadomie nie poruszaliśny problemów metodyki sta- 
Tszoharcerskiej, nie pisaliśwy o propozycjach i prog- 
ramie. Zajęliśmy się bardziejvtechniozną” stroną, a 
przy okazji nie chcielibyśmy wyważać otwartych drzwi, 

9 co można by nas posądnić. 
Celem naszym ,było natomiast zwrócenie uwagi Czytel 

ników na oczywiste wydawałoby się problemy, którym po- 
Święca się zbyt mało miejsca w harcerskich dyskusjach. 

hm Wiesław Korczyński 

hm.PL Kazimierz B. Schutterly   
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Uchwału Rady Krukówskiej Chorągwi ZEP dotycząca 
usprawnienia pracy pionu atarszoharoerskiego, 

z ćnia 14 stycznia 1983 roku, 

« dniach 12-13 rgudnia 1981 roku odbyło się V Ple- 
narne Posiedzenie Rady Naczelnej w całości poświęcone 
problematyce harcerstwa starszego. W marcu 1982 roku 
obradowała II Ogólnopolska Zbiórka Przedstawicieli 
Harcerzy Starszych, która przyjęła szereg uzupełnia ją- 
cych dokumentów. 

Zgodnie z ogólnozwiązkowymi ustaleniami, podjęli6- 
my w naszej chorągwi zadania Ofensywy Starszoharcers - 

kiej, > 
Biorąc powyższe pod uwagę fiada Krakowskiej Chorągwi 
ZHP przyjmuje wnioski w sprawie pra- 
cy w pionie starszoharcers - 
k im będące zaleceniem rozwiązania najbardziej palą- 
cych potrzeb, zwracając uwagę, że powyżej wymienione- 
dokumenty powinny być z całą skrupulatnością realizo- 
wane, Rada Chorągwi wnioskuje: 

Uznać Ofensywę Drużyn 1 Szczepów jako istotne uzu- 
pełnienie działań Ofensywy Starszoharcerskiej. 
Stworzyć system wspomagania metodycznego 1 progra- 
mowego dla drużynowych, poprzez działanie kręgów 
szczepów, kręgów metodycznych hufców oraz kręgu 
przy Wydziale Starazoharcerskim dla drużynowych nie 
objętych pozostałyni kręgami. 
zagwarantować właściwy przepływ informacji s Chorą- 
gwi do drużyn, 
Przy Wydziale Starszoharcerekim powołać Sztab Akcji 
Starszoharcerakich, grupujący kadrę kierującą posz- 
czególnymi propozycjami programowymi. 
Powołać Wszechnicę Starszoharcerską - Centrum wy - 
miany doświadczeń. 
Dopracować system kształcenią instruktorów 1 funk- 
cyjnych etarszoharcerskich w oparciu o wymienioną 
kadrę kształcącą pionu. 

. Do dnia 15 marca b.r. przeanalizować problem spec- 
jalności w zespole zainteresowanej kadry. Wnioski 
przedstawić Prezydium Rady Chorągwi. 
Przedstawione Kadzie szczegółowe propozycje rozwią- 
zań progremowo-metodycznych upowszechnić w formie 
Biuletynu wydziału Starszcharcerskiego,  



  

      

MREESEJ DOSWIADCZENIA NENENEKE + KEEMU  pzamutENA DOSWIADCZENIA HE 
1 ności i sainteresowania jako rozszerzenie 

ju harcerstwa starszex0, 

wlek harcerza  starazego to okres głębszego por- 
nawania otaczającego świata, wyboru swojego zaintere- 
sowania 1 pasji życiowej, przesądzających często o 
dalszej drodze życia /dalsze kształcenie, wybór stu- 
diów, pracy zawodowej, twórcze uczestnictwo w kultu- 
rae, itp./, Na tej bazie następuje również ostateczne 

kaztałtowanie się cech charakteru / horyzonty zainte- 
resowań, wiadomości, aktywność postawy życiowej,sto- 
sanek do pracy 1 działalności twórczej, do działaina 
ści dla społeczeństwa, itd./, Lata te to okrea inte- 
lektualnej przygody, możliwości sprawdzenia się w róż- 
mych specjalnościach, wykazania mię wobec innych wła- 
aną wiedzą, umiejętnościami 1 ich sporzytkowaniem dla 
potrzeb ogółu, 

Dletego też aprawy szeroko rozumianych specjalno- 
ści i zainteresowań — zwłaszosa u harcerzy starszych, 

po opanowaniu technik harcerskich i przy pierwezych 

oznakach wyczerpania mię zainteresowania nimi - nale- 
ży atewiać nia obok programu harcerskiego, lecz one 
właśnie mogą być jego osnową. W przeciwnym wypadku 
pozostaniemy przy"harceratwię jednego roku", tj. po 
przejściu przez okres zainteresowania technikami har- 
cerskimi notować będziemy masowe odchodzenie z druży- 
ny harcerzy zainteresowanych służbą instruktoraką 

/ałużbę tą można ujmować jako rodzaj specjalizacji/. 

Odchodzenie jest powodowane głównie nie znalezieniem 
sobie wewnątrz harcerstwa takiego pola działania, na 
którym nastąpi rozbudzenie zainteresowań, rozwinięcie 
wrodzonych uzdolnień i możliwości ich realizowania ku 
właunemu zadowoleniu 1 społecznemu pożytkowi. 
Kodel harcerstwa starazego intelsktualizowanego, jedy- 
nie dyskusyjno-kuźnicowego, nia znajdzie szerszego ri 
zonansu, Młodzież ceni przede wszystkim konkretne ża j; 
cia przynoszące wymierne efekty, zaś dyskusje kużni- 
cowe są cenną nadbudową pozwalającą zastanowić się 
nad celem, matodami i sensem pełnionej służby harcer- 
skiej, 

Żatem rzeczą instruktorów harcerskich komend jest 
prezentowanie i podsuwanie harcerzom możliwie boga- 
tego wachlarza propozycji tematycznych szeroko rozuvi- 
nych harcerskich specjalności i zainteresowań tak, «b 
były dla nich polem pełnienia atarazoharcerskiej siuż 
by /również dość szeroko, u nie utyliturnie, rozunia- 
nej/. 

Płaszczyzny funkcjonowinia harcerskich specjalno 
gii zainterenowań, ś 

Harcerskie specjalności 1 zainteresowania dla włi- 
ściwego funkcjonowania 1 rozwoju powinny istnieć w 
dwu równoległych płaszczyznach: 
- jako uzupełnienie programu drużyny lub zastępu o za- 

dania gpecjalnościówe - czyli wspieranie programu 
harcerskiego o elementy specjalności 1 zaintereBowa: 
jako osnowa programu harcerskiego danej jednostki 

harcerskiej /np. drużyny specjalnościowej, samodzie-. 

inego klubu lub ośrodka itp./, - wówczas można mó- 
wić o jednostce specjalnościowej* 
ormy orzanizacyjne harcerskich spacjalności i zain- 
eresowań muszą być tak rozmaite, jak rozmaite mą i 

wdleąła od siebie różne rodzaje specjalności i zain- 
tereaowań, W zależności od potrzeby mogą to być np.: 
- drużyny specjalnościowe w szczepie /np.żeglarska/, 
- zastępy specjalnościowe w drużynie /np. jeździecki/, 
- kluby samodzielne w szczepie na prawach drużyn /np. 

łączności/, 
kluby nieaamodzielne w drużynach /np.dyskusy Jny/ 

lużne zespoły harcersko-instruktorskie w stczepach 
/np. kabarety 1 teatrzyki/, 
patrole w drużynach starazoharcerskich /np.ekolo - 
giczne - "Czata ekologiczna"/, 
pojedynczy harcerze starsi uprawiający wąakie apec- 
jalistyczne zainteresowania /np. naukowe, czy hob- 

bystyczne - mistrzostwo szachowe/, 

Harcerze starsi uprawiający specjalności muszą 
utęć swobodę w opracowywaniu programów, form organi- 
zacyjnych 1 struktur specjalności 1 być za swą pracę 
odpowiedzialni - przy życzliwym doradztwie doświad - 
*zonych organizacyjnie instruktorów 1 komend harcers- 
kich. Rie do przyjęcia jest mechaniczne przenoszenie 

harcermtwa ułodszego foru organizacyjnych i sposo= 
ów kierowania, a w szczególności wieloletnich na- 

sików 1 przyzwyczajeń kadry inatruktorakiej komend, 
ruktury specjalności winny być budowane pod kątem 

łożonych celów, a nie pod kątem zunifikowanego "wp- 

sowania” w istniejącą hierarchię komórek komend 1 
ianowiask kierowniczych. 

Nlektóre ze specjalności 1 zainteresowań muszą 

yć "stabilne" tj, posiadać ciągłość pracy , chociaż 
vy że wząlędu na kilkuletni okres dochodzenia do od- 
wwiednich uprawnień/np, żeglaretwo, łączność/ inne 

ovą być efeuarydami wielokrotnie zawierającyni i od- 
radzającymi wię bez więkaze; szkody dla ich poziomu 
up. kabarety, teatrzyki/. 
spec jalności"atabilne" harcerstwa starszego winny do 
pracować sią — jeśli uznają to za potrzebne dla właóm 

ciwego współdziałania - mystemi rad przedstawiciel - 
ukich 1 odpowiednich komórek wykonawczych /np. inspe- 

ktoratów, reforatów/, Praktyka wykazuje, iż system ta- 
ki swiękssa inicjutywę 1 aktywność harcerzy, pozwala 
jm na lepsze formułowanie programów pracy i lepnze 
wykorzystanie Środków materialnych przeznaczonych na 
specjalności, Powoduje również większą odpowiedzial - 
ność, co ma niebagatelne znaczenie wychowawcze, 

3. Specjalności i zatnteresowania jako program har_- 

gerski. 

Specjalności i zainteresowania tylko wtedy będą 
miały charakter program harcerskiego, jeśli: 
- będą środkiem do uzyskania harcerskich celów wycho- 

wawczych, a nie celem samym w sobie, 
- będą oparte o harcerską metodę stopni, sprawności 1 

znaków ałużb, 
- będą praktyczną realizacją idei harcerskiej służby 

/w tym gdy również wykorzystamy dla potrzeb har - 

cerstwa np.wychowanie gospodarcze, motoryzację, łĄ- 

czność, ruch wydawniczy, naukowy, artystyczny, 1tr/ 

Postulat pierwszy wamaga stałego ramiętania, by dzia- 

łalność specjalistyczna nie przesłaniała celów harce- 

rekiego wychowania, Z drugiej jednak strony uprawia- 

na specjalność nie może być dalekim tłem traktowanym 

instrumentalnie, lecz charakteryzować się musi rze- 

telną fachowością 1 możliwie najwyżazym poziomem 
/mietrzowskie sprawności III stopnia, uprawnienia pań. 
atwowe, itp./, Tylko wówczaa osiągniemy korzystne do- 
datnie sprzężenie obydwu tych funkcji, 

Postulat drugi wyraga ze strony instruktorów szer« 
szej i intensywniejszej działalności metodycznej, pu 
blikacji w harcerskiej prasie, podręczników, działą - 
nia wszechnie starnzoharcerskich, kręzów metodycznych 

1 prozramowych, itp. Byłby to moment, gdy instrukto- 
rzy - szczególnie przechodzący BPOZa Związku - mogli+ 
by nauczyć się stosowania harcerskiej metodyki w Swo- 
jej specjalności, 
Pilne zadania w tym zakresie to: 
- dopracowanie regulaminów sprawności dla poszczegól- 

nych barceranich specjalności i zainteresowań, 

- dopracowanie metodyki zdobywania wyższych 
etopni starezoharcerskich dla poszczególnych har - 
cerskich dpecjalności /lub grup specjalności/, 

Praktycznym wzorem w tym zakresie mogą być harcerskie 

specjalności wodno-żeglarskie mejące znaczne osiągnię- 

cia programowo- metodyczne w długim już okresie swo- 
jego istnienia oraz ostatnie rozwiązania pracy har< 

eerskich klubów krótkofalarskich. 

relacje i dywagacje 

POMIĘDZY PRZERWAMI... 
pwd BOGUMIŁA BATKO 

Rada cnorągwi rozpoczyna się dwudziestominutowym 

opóźnieniem /punktualność harcerska?1/. Ilość przy- 

byłych gości X razy przewyższa ilość członków Rady, 
komendantka Chorągwi wita wszystkich. Dodatkiem do 
powitania są złożone przez nią życzenia noworoczne. 
Dh hm Roman Picek - przewodniczący, zaraz na wstępie 
prosi o aprobatę /mau nadzieją, że ją uzyska/. Głos 
zabieru dh hm Andrzej Krzyworzeka - czyta- bardzo szy: 
bko, Druhna naprzeciwko ocenia: "no, krótko”, 
Pojawia się problew, czy jeść będziemy przed dyskusją, 
Czy w trakcie? 
Po sali przeciodzi szmer. Jak na razie nie ma nikogo 

Shętnego do zabrania głosu, Jest. Komendant Hufca 
Nadwiślańskiego /nie zapamiętałam godności/ mówi, że 
jest czułym krakowianinem /pracuje 40 km od Krakowa/, 

Ten druh na wiele propozycji, wymienia czym by to mo= 

gli zająć się harcorze starsi, /np.pilnowaniem Plant/. 
Przy sąsiednim stole naprzeciw mnie siedzą jacyć dy= 

Tektorzy pod krawatami  „ Ręce mają założone 1 łypią 

tu siedzę? Może zabiorą głos, nie wiem, trzeba czekać, 
Dyskusja utknęła, Temat jest trudny 
Przerwa /aż 20 minut/. 

Druh gospodarz apeluje 1 jeszcze raz apeluje o wypo -— 
wiadanie się w dyskusji, wyłączam mię na kilka minut, 
przeglądam "Książeczkę prób na stopnie harcerskie", 
którą*wysępiłam: Muszę przerwać to przeglądanie bo 

głos zabiera gość - dyrektor. Mówi bardzo spokojnie 
podpierając się o stół, Teuat jego wypowiedzi t6 har 
cerstwo w szkole /zdaje się jest dyrektorem szkoły/. 

Feraz dyrektor się wzrusza, ogarnęły go wspomnienia: 
Mówi, że w środowisku młodzieżowym jest coraz gorzej, 
nastąpił zanik wszelkich autorytetów, Na koniec wy- 
Btąpienia życzy owocnych obrad, Do głosu przystępuje 
kurator /uyślałuu, że to też jakiś dyrektor/, Widac, 
że chociaż on się na tą radę przygotował, Na kartce 
wypisał sobie provleuy, które zawierza poruszyć, 
Przebiegan wzrokies po sali, wszyscy uają bardzo suut- 
ne miny, Może dlutego, że już jest dość późno /rozpo 
częła się trzecia godzina gadaniny/. 8 cały czas na boki. Chyba każdy myśli sobie, po co ja 

archiwum "—  



  

  

  

W tej chwili zabiera głos osoba, najbardziej chyba 
bliska tematowi - harcerstwa starszego - z dotychczas 
wypowiadających się, Komendant Szczepu Starszoharcer= 
skiego - dh hm Pl Kazimierz Lichnowski, Jak na razie 
to najuważniej go słuchałam, Ogólnie ten głos się 
wszystkim /lub prawie / podobał, Tym samym torem 
1dzie dh hm Krystyna Krzyk, 
Harcerstwo nazbyt odeszło od idei, zajęło się sprawami 
formalnymi, Gdzie jest cel? 
Kurator z dyrektorem mieli już iść, ale jeszcze się za 
trzywali, Coć ich te ostatnie głosy zainteresowały. 
Ras po raz kiwają głowani, 

Teras robię na chwilę przerwę w pisaniu, Nawet zaczęło 
być ciekawiej, W tej chwili mówi dh hm Bugeniusz Sta- 
chura, Podejmuje ważkie tematy: problem starszoharcer- 
stw i atrybutów mundurowych. 
Znów przerwa /10 minut/, 

Głoaw ciszy /dh hm Jerzy Pedirko/. Monolog wywołujący 
do Wydziału 

Pada opinia: w Wydziale Starszoharcerskim nie jeat do- 
brze. Wypowiada się dh hm Wiesław Korczyński, 
Dalej leci ciąg luźnych wypowiedzi, czasami dowcip - 
nych wypowiedzi, Cisza na sali, Mówi z-ca Naczelnika 
2HP. Odpowiada na postawione sobie samemu pytanie: 
Dlaczego mamy problem w harcerstwie starszym? 
Dyskusja zostaje zanknięta, 
Następują kwestie formalne, Nie piszę więcej bo nie 
mam już siły / RCh rozpoczęła się o godz.15.20, a jest 
już prawie 20.00/, 

Wnioski: 
Po raz pierwszy j obecna na Radsie Chorągwi, Są- 

dzę, że jeżeli się chce żeby czas posiedzenia Pady 
nie był zmarnowany, każdy z członków Rady 1 nie tylko 
jed członków, m u s 1 się do niej solidnie przygoto- 
wać. Z tego co zauważyłam to duże grono osób nie wypo- 
wiadało Bię, bo "oni ńie są od harcerzy starszych" 

Omi zą zuchani? Temat nie może być 
sbojetny, Ę 

  

hm MAŁGORZATA STUDZINSKA 

Wyssżea se spotkania Rady Chorągwi poświęconej 
rachowi starazohercerskiemu niezadowolona, Tym bar - 
dziej niezadowolona, że więzałam z nią duże nadsieje, 
Wie na uadrowienie sytuaoji - nie jestem przecież aż 
tak naima - aloe na rzeczową dyskusję, na wymianę po- 
£lądów, która mnie, szczepowej wielopoziomowego Bz0z0+ 

pa, boryka j się s we własnej druży, 
starssoharcerskiej, podsunie możliwości różnych dzia- 
łań, sposobów "wyjścia s dołka", I 068? Rozczarowa — 
łam się. Solidnie przygotowane materiały, mnóstwo "go-* 

|Kagdy człowiek potrzebuje przecież jakiegoś autoryte=- 
tu. Gdy jest mały łatwo mu go znaleźć choćby w osobie 
rodziców. Ale w miarę przybywania lat roaną oczekiwa 
nia, A wiek 16-18 lat stawia w tym względzie najwię= 

„kaze wymagania, a jednocześnie - jak nigdy przedten 
1 potem w życiu człowieka — tego autorytetu potrzebu= 
je. W dzi. czasach utraty zaufania do wszel 
kich uznanych autorytetów, ten młody człowiek jest 

podwójnie nieszczęśliwy, Potrzebuje ideału, a jedno- 
cześnie każdy odrzuca lub w najlepszym wypadku mocno 
  

śoi,ekspertów* i ... n i ©. Żadnych wnio 
sków, Bo też dyskusja nie była ani ani rze. 
©sowa, Wykazała całkowitą indolencję członków Rady w 
temacie - ruch starszoharcerski, Jak w próżni zawisły 
wypowiedzi dh Pelozara osy dh Fedirki, Kontrowercy jnę 
przecie bardzo, wręcz prowokujące do ostrej wymiany 
poglądów, A wywołały tylko łagodzące sprawę odpowiedzi 
Nie dziwię się wiąc, że"eksporoi" w większości nie Zay 
bierali głosu, A szkoda! 

Jednak umnie fakt cał 
kowitym miloseniea dwóch bardzo udanych "eksperyB n - 
tów starszoharcerskich" w naszej Chorągwi, Kyślę tu 
o bardzo dobrzę działających - Kręgu Drużynowych Star- 
szoharcerskich Hufca Sródnieście i Kręgu Instruktor - 
skia "Biażej Podkładki", Czy naprawię nikogo nie zain= 
teremowało to, że w tak wydawałoby sią niesprzyjają — 

cych warunkach, te kręgi działają 1 na dodatek r o 
wi jają się ?1' Na czyn polega ten fenomen? Wy- 
daje mi się, że opiera się na jednej podstawowej rze 
Gzy = wzorcu osobowym, 

archiwum. 
hareerskte-pf 

ytykuje, Sądzę, że przez harcerzy 
y przez wzorca 

osobowego to połowa sukcesu drużyny starszoharcerskiej 
lo tak, ale instruktorzy prowadzący te drużyny sami 
są harcerzami starszymi 1 borykają mię z tym samym 
problemem, Ich więc najpierw trseba przekonać do powa 
negó zespołu cech ludzkich, A jak? A tak właśnie jak 
to robi dh Maryla Kania 1 dh Schńtterly, Swoia przyk- 
ładem, Tak przekazanym, że trafia do sporego grona in- 

o ś do takiej postawy dochodzą j 
scze inne działania, które w sumie dają to, czego je steóny Świadkani - mocną, dobrze pracującą drużyną in. 

struktorską. z 
Czemu więc mając tak udane doświadczenia w pracy £ ka- 
drą instruktorską drużyn starezoharcerskich, nie sta- 
ramy się ich propagować szerzej, dostosowywać do in- 
nych warunków w nowych środowiskach starszoharoer: — 
skich ? Warto przecież skoordynować nasze wysiłki na 
rzecz odnow ruchu starszoharcerskiego, Ohoćby po to, 
aby mie wyważać raz otwartych już drzwi. 

hm PŁ. PAWEŁ RAJ 

Ovsermjąc przebieg Rady Chorągwi nasunęło mi się 
kilka refleksji natury ogólniejszej. Niekoniecznie tę 
spostrzeżenia dotyczą tej Rady, tego tematu, gdyż ma- 
ją charakter uniwersalny sprowadzający się do proble- 
MM - jak przygotować posiedzenia rad, Dużo zaniesza- 
nia spowodowały trendy ostatnich lat. Karierę zrobiło 
słowo manipulacja, Odmieniamy je przez przypadki, d 
dajeny czasowniki, określenia a najczęściej pi 
niki. Proces demokratyzacji w Związku dotyczył wsz 
tkich jego komórek, szczebli, jednostek, kręgów inst- 
ruktorskich a także władzy, A jek by mie było - ra 
to najwyższe władze harcerskie pomiędzy konferen 
prawozdawczo-wyborczyni. 

Konkretny przykład relacjonowanej wyżej rady pro- 
wadzi do wysnucia trzech reflskaji, 

Oto pierwaza. Trudność w rozpoczęciu i kontynu - 
acji dyskusji. Skąd się wzięła? Myślę, że wynikało tc 
ge składu członków rady /okazało się, że niewielu czu- 
ło temat harcerstwa starszego s racji pełnienia innych 
funkcji, w innych pionach/, Czy w takim resie możemy 
mówić o kompetencji tej rady? Otóż to! Jest to temat 
refleksji drugiej. 

Ż punktu widzenia teoretycznego, interpretacji ay- 

tem sprawowania władzy poprzez przedstawicieli, mu- 
simy przyjąć sałożeniu, 1ż każda rada jeat konpetent- 
mA. W przeciwnym wypadku doszlibyśmy do paredoksów, 
Tylko musiny jasno stwierdzić, że jest absolutnie kon- 
petentna do podejmowania uchwał 
1 stanowisk - nie mai być natomiast, całko” 
wiecie kompetentna we wszystkich tematach merytorycz- 
mych. Trudno przecież, aby każdy instruktor był wapa- 
niałym zuchniatrzem, metodykiem harcerskie i atarszo- 
harcerskin, kwatermistrzem obozowym lub specjalistą 

(ez 

w zakresie lotnictwa csy wodniactwa, Powie ktoś — trze 
ba wybierać radą grupującą przedstawicieli tych spac - 
jalmości, Jest to też niemożliwe - w demokratycznie 
prowadzonych wyborach nie decydują profile instruktor- 
skie a pewna wazochatronność, szacunek i zaufanie wy- 
borców, indywidualny autorytet, osobisty dorobek ina- 
truktorski. Jak więc pogodzić te pozorne sprzeczności? 
Próbę odpowiedzi stanowi refleksja trzecia, 

Trzeba zmienić systea przygotowania rad, Tu istnię 
je możliwość zastosowania szerokiego mansuru uspołccz= 
niania i udemokratyzownia procesu podejnowania noche 
wał. Temat rady /xnany dużo wcześniej/ powinien być 
rozpisany na konkretne sadania przes koaórki wykożaw= 
one, Przygotowanie materiałów, stanowisk i propozycji 
konkretnych rozwiązań - powinno rospocząć się na 5a - 
mya dole. Zebrane materiały powinna opracować meryto= 
ryczna komisja rady, W idealnej mytuaoji materiały po= 
winny być opracowane alternatywnie, Dotyczy to rów = 
nież projektu uchwały czy stanowiska, la radę zapra y 
sza się przedstawicieli drużyn, asczepów merytorycz — 

mie zainteresowanych tematem, specjalistów ekspertów. 
Rada powinna wysłuchać opinii, aprzę« 
cznych proposycji 1 dyskusji specjalistów, Członkowie 
rady winni dążyć do ; 
any c h poglądów, które przedstawiają w indywidual= 
nych wystąpieniach a przede wszystkin w ko Ś 0 0> 
wyu głosowaniu, Innej drogi nie ma, Rade 
nie może być wazechwiedząca, musi wypracować awój pow 
gląd w oparciu o rzeczowe, alternatywne rozwiązania, 

Halkontenci powiedzą - co za odkrywanie Ameryki. 
Może, Wprawdzie Kolumb tego dokonał = ale inni wrobi- 
1i po mim więcej, Czyli nie problem w odkryciu, leca 
w konsekwentnej realizacji, 

wypracowania wła»  
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Kadra zwana dalej "komendą" powinna być na tyle 

duża, na ile to faktycznie jest potrzebne dla zapew- 
nienia obozowi wszystkich funkcji programowych, gos- 
podarczych i organizacyjnych. 

Tragedią, wielokrotnie saaważaną w czasie lustra- 
cji 1 wizytacji, są w oczach młodzieży "nieunormowane 
stosunki" wśród dorosłej kadry, Za namiotami potęż - 

nych ń centralnych akcji "drugą Pol 
skę" - jak określali to uczestnicy. Ta "druga Polska" 
to żony z kilkorgiem małych dzieci, ciotki, babcie i 
wajkowie, znajomi druha komendanta lub bracia naszego 
ratownika, Tabun ludzi, często mało znających podata- 
wowe kanony harcerskiego "stylu bycia", żyjący ponad- 
to według innego regulaninu, Stąd jeszcze po apelu 
rozpoczynającym harcerski obozowy dzień anuły się tu 
1 ówdzie postacie w strojach wyraźnie nocnych, a po 
ciszy nocnej długo jeszcze rozlegały się dźwięki tran 
syatorów, Wie wchodzę w niniejszych rozważaniach w 
tak jaskrawe anomńlia organizacyjne, gdyż temat ten 
nadaje się japsłnie „innego artykułu. Nie pode jm ję 
także tematu społecznego udziału kadry oraz przypade 
ków dość powszechnych w krakowskim harcerstwie odpłat 
ności kadry nie pełniącej funkcji komendanta czy kwa- 
termistrza. Wiem, że to niestety ostatnie przykłady 
broniące społecznikowskich pozycji 1 chwała im za tol 

Funkcje na obozie muszą posiadać ściśle przestrze- 
gane uprawnienia, które nie mogą być ważnymi tylko 
dla części obozowych uczestników, Komendant msi mieć 
tę pewność, że jego polecenie ma taką samą wartość u 
szarosznurowego uczestnika obozu jak i u członków ka- 
dry. 

Jakże częsta zdarza się, że funkcję komendanta peł 
ni młody inetruktor gdy w składzie kadry jest kilku 
znacznie starszych harcmistrzy, może nawet takich,któ 
rzy przyjmowali do zuchów dzisiejszego "Druha Komen- 
dantą", I oto powstają tzw, niezręczne sytuacje, Ka- 
dra seniorów zachowuje się w eposób uprzywilejowany, 
nadając sobie swoje prawa, do których nie ma dostępu * 
młody komendant, chociaż mogą go te przywileje draż- 
nić lub wręcz m przeszkadzać, Być może msi on tłuma 
czyć ułodzieży, dlaczego "ci właśnie" druhowie mogą 
nie stosować się do tego czy innego polecenia, misi 
tłumaczyć to, co nie jest prawdą, Każdego członka, u- 
czestnika obozu a także pracownika personelu obowiążu: 
ją te same prawa,ustalone wyłącznie pod kątem efektów 
wychowawczych, jakie chcemy uzyskać, pod kątem dyscy- 
pliny obozowej, która jest przyjęta jako wzorzec na 

trzydzieści obozowych dni, Jest rzeczą oczywistą, że 
kwatermistrz musi posiedzieć dłużej w nocy prowadząc 
finansowe rozliczenia, być może, żć i starsza kadra 
ma do ómówienia istotne aprawy programowe - każdy z 
takich przypadków musi być jednak podany do wiadomoś 
ci uczestników wcześniej, w czasie wyjaśniania regula- 
minów i organizacji dnia obozowego. Tylko wyraźne o - 
kreślenie "przywilejów" wynikających z pełnienia okre- 
Ślonych funkcji jest sposobem na wyrugowanie poczucia 

"niesprawiedliwośći praw" wśród uczestników, 
kle problem nie dotyczy tylko-seniorów i innych "za 

archiwum 

harcerskie.plo> sr TPEYSFEWESAR A WT ERPZWAWAROWEIE 

służonych*, Może być na przykład i taka sytuacja, któ. 
rą zmuszony byłem wyjaśnić na jednym z ostatnich obo- 
zów. W pobliżu "rejonu kuchni i magazynu" rozbity był 
mały dwuosobowy namiot, w którym mieszkało dwóch star- 
szych druhów pełniących funkcje magazynierów oraz taw, 
zaopatrzeniowców, a więc "siły roboczej", która dosta- 
rczała artykuły żywnościowe załatwione wcześniej przez 

Między innymi ich obowiązkiem /którym 

dzielili się na zmianę/ było przywożenie mleka odbie- 
ranego; w oddalonej o 4 ku mleczarni o godz, 5 rano. 0- 
bóz jeszcze apał - a już słychać było ssanie zapalanej 
*Nyski", którą dowożono produkty, Gdy o godzinie 7.30 
zastępy przechodziły w pobliżu "do mycia", widziały 
codziennie te dwie śpiące jeszczę postacie, Oczywiście 
były nękające odzywki: "wstawać śpiochy", "tym to do- 

brze”, itp, Były - ale do czysu gdy wyjaśniliśmy ten 
drobny fakt codziennie spełnianej żmudnej roli "zaopa- 
trzeniowców", Odtąd zastępy już wcześniej uciezały się 
"cicho, niech podrzemią, 

hm PLMarek Kudasiewicz 

pracy obozu ś$- 

0 zakresie obowiązków poszczególnych funkcji wapo- 
minam w dalszej części mojego artykułu, tu pragnę po- 
ruszyć jeszcze prońlem kadry, która ma prawo brać u - 
dział w obozie, ale nie za bardzo ma co na nim robić, 

Nie zdaje egzaminu tzw, "zastęp instruktorski"; za- 
stęp, w którym gromadzi się tych, dla których nie ma 
miejsca w komendzie. To zawsze drażliwy punkt, chociaż 

, tylko w posiada jących 
pokaźną ilość kadry - więc nie powszechny, Jeżeli jed- 
nak juź taki przypadek jest, można go także "uregulo- 
wać" zatwierdzając wewnętrzną decyzją Komendy Szczepu 
czy Komendanta Obozu, oddzielny program działania,Pro- 
gram taki, dostosowany do wieku i możliwości zespołu, 
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soże być w pełni udany dla "starozych", a nawet może 

apołniać rolę wychowawczą u nłodozych uczestników obo” 

gu. Wystarczy ujawnić truane zadania 1 plany turysty= 

czne, a już wśród gromady:"nałych" obozowiczów usłyszy 

cie: "Fajniel jak będziemy starsi też się podejmieny 

łakich wyczynówi". Warunek: - pln ten mieli być jednak 

składową fchociaż małą/ częścią ogólnego planu pracy 

obozu, a także winien być związany z podstawowym pla- 

nem poprzez kanony przyjęte do powszechnego przestrze- 

Stąd panuje w "zastępie starszym" taki san dzie 

mny porządek dnia, chociaż na wieczorne "własne watry" 

zastęp może wychodzić za zgodą komendanta, Po ognisku 

całego obozu, tuż przed pożegnaniem odbywa się nawet 

ceremonia "wyjścia Wslków", zastępu, który jest damą 

ciłego obozu, Ponadto plan taki mai uwzględniać głów 

ne imprezy i uroczystości obozowe, na których nasz 

"starszy" zastęp będzie na pewno pełnił godną rolę, 

często nawet jako zabezpieczenie, pomoc np, na trasie 

wielkiej Ery. 

gania, 

a" 

Metodę tę stosowałem także do zastępu zuchnistrzyń, 
uta: szych wiekiem dziewcząt, mianowanych jnstruktorek, 
Które na normalnych prawach harcerskich brały udział 
W obozie, Uczestniczki rekrutowały się wyłącznie z 
młodszych klas szkoły podstawowej, I w tym przypadku 
metoda spełniła rolę, a drobny problem, czy instruk- 
torki mają meldować się na apelu i zgłaszać etan zas 
tępu w raporcie do Komendy, która "de facto" nie była 
*nad nimi" załatwiono w umowny sposób, Na przedłuże - 

niu linii stojącej na apelu Komendy, stawał "starszy 
zastęp zuchnietrzyń", który, za wyjątkiem występowa- 
nia do raportu, dostosowywał się do komend obożnego 
prowadzącego apel, 

  

EM + EEEE DOSWIADCZENIA EEE 
Wracając do "óciałej kadry" - komendy, warto zwró 

cić uwagę na sprawę planowego prowadzenia "pracy z ka 

drą", Tak np. komendantem szczepu jest starszy narc- 
mistrz PL 1 z chwilą zorganizowania obozu staje się 
on automatycznie Komendantem, podczas gdy mamy « zes- 
pole pehaema - który jeszcze nigdy /właśnie z powodu 

druha komendanta szczepu/ nie pełnił funkcji kowenda- 
nta obozu. Rozwaźnie i przyszłościowo myślący zespół 

już na etapie wstępnych przygotowań do akcji obozowej 
ustala po analizie komu tę funkcję należy polecić, a 
nawet jaką pomocą służyć, gdy "kandydat na komendanta 
nie czuje się godnym i dość przygotowanym do takiego 
działania, 

Spotkałem się kiedyś z ogromnym zdziwieniem władz 
kontrolujących przebieg obozu, gdy kilku posiadaczy 
stopnia "hm" pełniło funkcje "instruktorów" pod prze- 
wodnictwem komendanta: pwd 1 oboźnego: organizatora. 
Po wyjaśnieniu, że codzienny obozowy dzień tych dwóch 

funkcy jnych»podsumowywany jest przez "czerwone pod - 
kładki", a działalność na funkcji jeat ustalonym waru: 
nkiem do przyznania wyżezego stopnia instruktorskiego 
- opinia krytyczna przemseniła aię w pochlebną za tak 
rozumiane "dziwne ustawienie", Trzeba jedńak przyznać 
że wspomniany komendant popełniając błędy sam ponosił 
kłopoty "wyprostowania" spraw,z tych decyzji wynik - 
łych. Nigdy w ciągu dnia /zgodnie z honorowanymi usta 

leniami/ "harenistrze" nie wtrącali się, nie zwracali 
uwag, które by były dostrzegane przez "podwładnych", 

wspomiałem już w poprzednim ustępie o możliwości 
istnienia na obozie "zastępu starszego", który z pew- 
nych racji programowych 1 wiekowych musiał zajmować 
lune niż podobóz miejsce w zgrupowaniu szczepu, Wspom. 
niany zastęp starszych - zuchuistrzyń podlegał organi. 
zacyjnie bezpośrednio komendantowi zgrupowania -szcze- 
powemi, który w tych obozowych warunkach realizował w 
stosunku do kadry zuchowej szczepu określone formy i 
zadania, | 

"Logicżne powiązanie" winno być przemyślanę w ca - 
łym aspekcie programowo-organizacyjnym zgrupowania. 
Jeżeli obóz jest zgrupowaniem szczepu, a przy wspól- 

nej służbie kwatermistrzowskiej działają niezależnie 
programowo dwa podobozy np, męskich drużyn szczepu 
1 drużyn żeńskich, punktani "styku" będzię porządek 
dnia lub wieczorne ognisko, o ile program podobozu nie 

przewiduje go jako "własnego ogniska podobozu" , 
Udział Komendanta Zgrupowania w porannych apelach 

4 niektówych zajęciach musi być taki, by nie naruszał 
"wewnętrznej praworządności i porządku", Nie może np, 

podobóz czekać 2 apelem, opóźniającgko bo - ma być 
Druh Komendant! Nie powinien "wciskać" się Komendant 
na ognisko podobozu, na ktorym uczestnicy w spólnej 
radzie mają "załatwić przykrą sprawę" - chyba, że ko- 
menda podobozu prosi o "waparcie" starszego instrukto 
ra, Uczestnicy muszą być autentycznie przekonani, że 
sprawy "ich podobozu", że "ich ustalenia" lub ustale- 
nia "ich komendy" są praworządne 4 obowiązujące nawet  



    

BEES METODYKA 
jeżeli drugi podobóz zgrupowania w danej kwestii ma 
inne zdanie czy ustalenia. 

"Logiczne powiązanie" go także takie, które nie bu. 
rzy programowej działalności obozu nagłym "aryvanien" 
aajęć z powodów "ważnych spray zgrupowania". kyłącza- 
my y tym względzie wszelkie Nakcje ratunkowe" wynagąe 

jące takiego działąią, np. pożar lasu, powódź, itp; 
Powiązania organizacyjne jednostek wiążą się z ca- 

łością obozu w sprawach; służby, warty 1 niektórych 
ustaleń programowych. iwatermistrz zgrupowania 1 naga. 
zynier musi np. znacznie wcześniej wiedzieć, że dany 
podopóz, "zastęp starszy” czy kilka zastępów - wycho- 
dzą ną trzydniową wędrówkę, SZależność" zobowiązuje 
więc komendanta podobozu do powiadomienia służby o 1- 
lości wychodzących 1 terminach. W dzisiejszych kłopot. 
liwych dla zaopatrsenia czasach tego typu zalnżności 
są szczególnię istotne. Jeżeli np, jeden z podobozów 

pragnie gorganizować wycieczkę całością, możliwym 
jest, że trzeba będzie przejąć wartę nocną strzegąc 
także 1 ten "opuszczony" teren - oto przykład zalaż- 
ności po linii; arty, Jeżeli w czasie ałużby zastę - 
pów ałodezych przewidziana jest poważna, duża dostawa 
żywności praekraczająca "aiły” służbowych, może trze- 
ba będzie ustalić pomoc dąnego podobozu, Każde takie 
działanie musi być jednak ustalone z włąściwą komendą 
a mie wydane ze azczebla "władz zgrupowaniań, 

Podobnie do zasad wojskowych - każdy funkcyjny pie. 
rże odpowiedzialność za wydany rozkaz, polecenię,Niyż. 
szy” stopniem i funkcją może to polecenie zmienić,ąle 

niesożliwym jest, by była to zmiana, bo druh komen 
dant lubi "małą Kasię", albo "bo oboźny to jeszcze 
młody 1-robi takie numery”, Jeżeli wydano ra początku! 
obozu przemyślaną decyz ję,, rozkaz mianu jący "obożnego" 

żadne w trakcie jego 
nie powinny mieć miejsca. wyjątkowo nieudolne decyzje 
powtarzające aię "szykany" mogą natomiast stać się 
przedmiotem Rady Obozu. Na pewno wtedy cenną i pożąda: 
ną będzie obecność Komendy Zgrupowania, gdyż decyzje * 
tam podjęte mogą mieć wpływ na całość organizacji 
zgrupowania a nie tylko podobozu, w którym sprawa '208- 
tała postawiona, 

Po przedstawieniu powyższych przykładów chcę gene- 
ralnie podsumować poruszony probleu, Zależność posz- 
czególnych jednestek w zgrupowaniu musi być stała, 
przejrzysta, pisemnie określona 1 zapewniająca reali- 
zację wszystkich zadań programowych, Kwestię tę w pra- 
ktyce należy rozpatrywać 1 ustalać łącznie z kompeten- 
cjani Rady Obozu, systemem ałużb a także doborem kad- 
ry. W niniejszym artykule wyodrębniłem ją celowo dla 
awrócenia uwagi i na taki "krytyczńy punkt*, mogący 

zdezorganizować życie obozowe, 

W wepółcześnie organizowanych letnich obozach o 
charakterze zgrupowań opotykamy eię z następującymi 
przypadkami służb 1 wart: 
- służba kuchenna. - bezpośredni udział w pracy przy- 

gotowującej posiłki dla całości zgrupowania oraz 

KUNNUNNNM + UNNW Ot ENNNM DOSWIADCZENIA HERE 
racje żywnościowe dla ząstępów wyruszających na wę- 
drówki, 

służba gospodarcza - o zakresie różnym na różnych 
obozach, zwykle jednak spełnia ona rolę wspiera ją- 
cą dla służby kuchennej tzn. przygotowanie drzewa 
do palenia i utrzymywanie ognia, prace pomocnicze, 
Rp. obieranie ziemniakóy lub pomoc w dostarczaniu 

zakupionych produktów, 
służba wartownicza - pełnienie nocnej straży wokół 
podobozu, czasem także i na określonym terenie nie 
należącym terytorialnie do żadnego podobozu lecz 
wchodzącym w skład zgrupowania, np, tzw, "rejon na. 
miotów komendy zgrąpoyanią", 

+ służba wartowniczą - dzienna, ograniczająca aię 
Zwykle do jednego Wełyżbowego" wartownika "pa bram- 
ge", Czasem obsługa obozowej łącznicy telefoniczne; 
ednoszenie poczty; w praktyce wyznaczana z seapołu 
zastępów "kuchennego" lub "gospodarczego",  * 
służba zdrowotna - traktowana np. jako pomoc dla 
obchodów lekarskich, przeglądów czystości, Zadanią 

jakie spełnia mają zwykle element szkoleniowy ale 
także bardzo istotny np, godzienne przygotowywanie 

ciepłej wody o określonej godzinie czy ponoc.w ką- 
pieli zuchów w pobliskiej kolonii. Rzadko stonowana 
a potrzebna, 
Przejrzystość służb - to według autora świadome o- 

kreślenie rejonów działania służb, zakresu prac, ter- 
minów rozpoczynania i kończenia służby a także formy 
przekazywania takiej służby, 

Teruinarz służb - omawiam w dalszej części niniej- 
szego cyklu poa pojęciem tzw. "stałości służb", W roż 

dziale traktującym o sporządzaniu tzw, kalendarza obo 
zowego, "stałość służb" stanowi szkielet tego sposo- 

ba ia obozu. 
Przykładowo podaję, że w moim Środowisku, w wyniku 

wieloletniej praktyki morent przejmowania służby ku- 
chennej ustalany bywa zwykle na godziny tuż po "ci- 
szy* poobiedniej, a więc ok, 16.00-16.30, Służba taka 
trwa całą dobę a System przejmowania jej "po południii 
jest najbardziej akceptowany przez uczestników, "Nqd- 
ry" zastęp srużbowy ma bowiem możliwość przygotowania 
sobie pozproduktów na obiad już poprzedniego dnia „np. 
gotowanie kompotu, obieranie ziemniaków, itp. Wspór- 
pracując ze służbą gospodarczą może także pizypotować 
jeszcze "po kolacji" opuł, drzewo narąbane w oapwiea- 
niej ilości 1 z4ożone na płycie wygaszonego pieca dla 
podsuszenia, atp. Frzejzowanie służby odbywa się ob- 
rzędowo, tzn. członkowie zastępów służbowych zgłasza- 
ją się na, wyznaczonej w pobliżu linii w szeregu, zas- 
tępowi obowiązkowo ubierają się w mundury, podobnie 
zresztą jak prowadzący "przekazanie" oboźny, Spotka- 
łem aię z krytyką tego "nie zrozumiałego" zabiegu, 
spotkałeu się ze zdaniem "po co ubierać mindury skoro 
zaraz trzeba je zdjąć", Oponuję w tym względzie, Pra- 
gnę by tym działaniem młodzież uświadamiała sobie ro- 
1ę jaką ma spełniać, Jest tu dużo podobieństwa do spo 

sobu przejmowania "służby wartowniczej" w wojsku, 
gdzie zwyczaj jest kultywowany z pełnym ceremoniałem, 

mic się "trapicznego" nie stanie, że zastępowi "wsko- 

„czą" w mundury na krótką chwilę. A pamiętać należy, że 

w czacie przekazywania służby stoi jeszcze na bramce 

wartownik - służbowy zastępu zdającego służbę. War - 
+ownik jest w mandurze, a więc zmiana dokonywana "na 
brance” musi odbyć się przez "zdjęcie" go przez włas- 
nego zastępowego, którego mindur dodaje powagi waźne- 
mu mońientowi obozowego dnia, 

A
U
E
 

"Służba kuchenna" przekazywana jeat po dokładnym 
przejrzeniu porządku "rejonu kuchni", tzn, czy stoły 
do przygotowywania posiłków są zmyte na mokro, czy w 
śmietniku zasypane ómieci, czy w punkcie obierania ja 
Tzyn Bą wyzbierane odpadki, czy są wszystkie kotły wy 
myte, czy naszykowane jest drzewo umożliwiające przy- 
gotowanie najbliższego posiłku. Po przejrzeniu i 
stwierdzeniu "że wszystko jest w.porządku! zastępowi 
razem ustalają "ocenę porządku", która wchodzi w 
Skład punktacji za całość ałużby/o ile punktacja wspó 
łzawodnictwa jest prowadzona na obozie/, Potwierdza 
Się też kto z zastępu "zaliczył" umiejętności na spra 
wność "kuchcika", jakie dostrzeżono kłopoty, awarie 

hp. przepalenie rusztu, złamanie trzonka siekiery, itp 
Jeżeli oględziny "rejonu kuchni" wykazują nieporządek 

Nie jest za stary 
ani za ułody 

Nie jest blondynem 
ani brunetem 

Nie ma samochodu 
ani psa 

Jest taki sobie — 
zwyczajny 

Albo go nie ma, 

oboźny nakazuje poprawienie porządków i wyznacza nas- 

tępny ternin "przejęcia służby", np. za ib min; Oczye 
wiście ma to odzwierciedlenie i w punktacji. 

Wspomniałem o zwyczajowym, "wygodnyu" traktowaniu 
służby wartowniczej dziennej, czyli funkcji "ałużbo- 
wego! jako składowej ze "służbą kuchenną" lub "służ- 
bą gospodarczą”. Praktyka wykazuje, że w |prawdziwie 
wspólnie pracującym zastępie okres 2 godzinny służby 
uważany jest za "odpoczynek". Są też takie momenty w 
czasie przygotowywania posiłku, że "w kuchni jest już. 
za dużo" ludzi do pracy. Dobrze jest więc gdy zastępo- 
wi obu zastępów /"kuchennego" 1 "gospodarczego"/ tak 

uzgadniają kogo posłać na "służbowego", by najsłabsi 
nie byli akurat odpowiedzialni za "najcięższe prace", 
Pamiętać także'należy, że "na bramce" jest nasz har- 
cerz. Nie może wartownik przebywać parę godzin na war. 
cie, nie może "głodować" bo służba kuchenna zapomnia- 
ła o nim wydając posiłki, Posiłek należy donieść "na 
kramkę" i zabrać puste naczynia zwalniając "służbowe- 
go" od obowiązku ich mycia, 

Wartownik - służbowy może schodzić "z bramki* w 
ściśle określonych potrzebach wyjaśnionych w prowadzo- 
nej "na bramce" - "Książce wyjść", "Keiążka wyjść" — 
to zeszyt odpowiednio poliniowany, który oprócz regu 
laminu pełnienia warty, przykładowego meldunku, . opisu 

sposobu postępowania w rożnych przypadkach /przybycie 
wizytacji w mundurach harcerskich, pracowników lasu, 
wojska, gości czy funkcjonariuszy M0/|ałużby do noto- 

wania wszystkich wyjóć i przyjść na teren obozu, odno 
towywania numerów samochodów przybywających chociażby 
to był "gazik" czy "nyska", która kilka razy dziennie 
przejeżdża "bramkę", W "Książce wyjść" odnotowu je 

swoje wyjście także i personel dorosły, komendant, ka 
dra, lekarz lub goście - rodzice, którzy za zgodą ko- 
mendy "zabierają" na cały dzień córkę do miasta, W 
tym miejscu należy przypomnieć o obowiązku dość częa- 
to nie przestrzeganym - kadra dorosła powyżej 18 lat 
ma obowiązek wpisywania swoich prywatnych wyjść z obo 
żu, co zwalnia komendanta od odpowiedzialności praw- 
nej za ewentualne nieszczęścia osób dorosłych, "Kaiq- 
żka wyjść" prowadzona jest od godziny 6 rano /godziny 

pobudki zastępów służbowychi/ go godziny 22, tj, go- 

dziny objęcia służby przez "wartę nocną", "Ostatni" 
wartownik - służbowy schodzi *Z bramki" o godzinie 22 
na polecenie awojego zastępowego, W nocy nie pełni 

się warty "przy bramce" 

Kiedy już nie grysiemy 
palców 

Kiedy wazystko umiemy 
sobie łumaczy: 

1 zaplanować 

Kiedy potrafiny zawsze 
zachować powagę 

Jesteśny starzy. 
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WYWIĄDOWCA TPOPICIELKA 

Idea stopmia 
Stopień przewidziany jest dla harcerek i harcerzy, 

którzy osiągnęli już podstawowe wyrobienie harcerskie, 
W swojej służbie WYWIADOWCA-TROPICIELKA szuka harcerd 
kiej przygody, tropi teraźniejszość 1 przeszłość, Wy- 
rabia swoją spostrzegawczość, sprawność i szybką orić 
ntację, W harcach osiąga wprawę, którą może zaimpono- 
wać młodszym, Zdobywa umiejętności organizatorskie po 
swalające prowadzić zastęp lub pełnić inną funkcję w 
drużyni: 

wysagania stopnia 
4._Warunki dopuszczenia do_próby_ 

1, Ma oczy i uszy otwarte, Jest gotowy na każde wezwe 
nie, W rozmowie z drużynowym potrafi ocenić swoje 
postępowanie, Wie na czym polega praca nad aobą, 

2. W swoim otoczeniu szuka eytuacji, w których może 
być pożytecznym, Brał udział w pracy zastępu dla 
Środowiska, 

3. Ma stały przydział obowiązków domowych i sumiennie 
je wykonuje. * 

4. Kompletuje warsztat domowy lub zbiory w zakresie 
swoich zainteresowań i możliwości, 

5. Utrzymuje w gotowości swój mundur i ekwipunek har- 
cerski tak, by w wyznaczonym czasie etanąć na a- 
larn, 

6. Kompletuje ekwipunek harcerski 1 turystyczny, 
1. Wylicza się z otrzymanych pieniędzy, t6cŻ 
8. Prowadzi dzienniczek i Śpiewniczek harcerski,. 
9. Przeczytał kolejne 2 książki o tematyce harcerskie 

10.Zdobył 3 kolejne sprawności /łącznie zdobył ich 6/ 
11.Był na 6 wycieczkach harcerskich, w tym 2 z noco- 

waniem 1 1 zimowej, 

12,Systematycznie uczestniczył w pracach zastępu 
przez 8-10 miesięcy od czasu zdobycia stopnia MŁO- 
DZIKA-OOROTNICZKI, zapoznał się z wymaganiami stoj 
nia, osiągnął wiedzę 1 umiejętności przewidziane 
programem próby, 

1. Wiedza obywatelska, 
1. Zna najważniejsze fakty z historii Polski, 

2. Zna postacie kilku bohaterów narodowych i ich zas 
ługi dla kraju, 

3. Zna najważniejsze fakty z historii swojej miejsco- 
wości lub.okolicy, wskaże miejsca upamiętnione wal 
kami narodowo-wyzwoleńczymi lub społecznymi, 

Wiedza harcerska 

1. Wie do czego zobowiązuje go Prawo Harcerskie, 
4. Zna główne okresy działalności harcerstwa. Wie jak 

harcerki i harcerze walczyli o niepodległość Pola- 
ki. Opowie o harcerkach z Organizacji Harcerek i 
harcerzach 2 Szarych Szeregów, Wie jak odrodził 
się ZHP po II wojnie światowej i po 195 roku, 

3. Lna strukturę organizacyjną ZHP, nazwę 1 bohatera 

BBE OOM 

hufca i chorągwi, nazwisko komendanta hufca i cho- 
rągwi, naczelnika ZAP, 

Zna kolory sznurów funkoyjnysh hufca, chorągwi 1 
władz naczelnych ZHP, Rozróżnia 2 eystemy stopni 
harcerskich. 
Zna najważniejsze fakty z życia bohatera drużyny 
Jszczepu/. Zna główne okresy działalności drużyny 
/szczepu/ Wie jakie zastępy pracują w drużynie, ja- 

kie drużyny w szczepie, źna stopień, imię 1 nazwió 
ko komendanta szczepu, 
Zaśpiewa 20 piosenek harcerskich, 

Frzoprowadzi misztrę zastępu - zbiórki, zwroty, zó 
melduje zastęp. 
Zna obowiązki łącznika, zwiadowcy, wartownika służ 
bowego , 
Prawidłowo i bezpiecznie prowadzi zastęp ulicami 1 
drogąmi, szlakami turystycznymi, w polu 1 w lesie, 
Przeprowadzi zwiad harcerski i sporządzi z niego 
pisemny meldunek. 
FPokieruje zastępem lub innym zespołem w czasie im- 
prezy harcerskiej lub wykonywania zadania, 
Ułoży plan zbiórki zastępu 1 ją przeprowadzi, 
Poprowadzi w czasie zbiórki 5 gier lub zabaw rucho 
wych. 

Zna swoją miejscowość, posługuje się jej planem, 
Wskaże drogę do dworców PKP, PKS /ewentualnie lot- 
niczego/, do urzędów i instytucji; zna drogi wylo- 

towe . 
Zna najważniejsze obiekty zabytkowe /lub osobliwoś 
©i przyrodnicze/ ewojej miejscowości; opracuje 
plan zwiedzania, 

WYWIADOWCA 
= sprawnie wykonuje drobne naprawy: wymieni żarówkę, 

bezpiecznik, naprawi lampę, naoliwi zamek, zakonser. 
wuje rower, itp., 

- wykona potrzebny mu przedmiot z drewna lub metalu, 
TROPICIELKA 
= zręcznie szyje: uszyje biały kołnierzyk mndurowy 

lub inną prostą część ubrania, 
= umie wyszywać, wyszyje znaczek sprawności, 
= Ugotuje obiad dla domowników, 

$._Sprewność, 

1. Umie podchodzić, obserwować i tropić, Rozwiąże 2 
zadania tropicielskie /np. podejdzie na słuch lub 

Światło, tropi przez 2-5 km za znakami charakterys 
tycznymi lub śladami nóg, tropi za śladem zwierzę- 
ola na śniegu, óledzi inną osobę, itp./. 

2, Przeprawi się przez przeszkodę wodną, Umie pływać, 
3. Jeździ na rowerze, 

4. Przejdzie 1 km krokiem harcerskim - WYWIADOKCA w 7 
, Sin., TROPICIELKA w 8 min, 

METODY KA. EEEE 

5. Weżźmie udział w nocnej grze terenowej, 

1. Zaplanuje wycieczkę zastępu, Skompletuje ekwipanek 
1 prowiant zastępu na wycieczkę dwudniową, 

2. Zna okoliczne tereny wycieczkowe . 

3. Potrafi regulować tempo marszu, ustalać odpoczynki 

wyznaczać hercerza prowadzącego i zamykającego, 
8._Przyrod 

1. Podpatrzył scenę z życia przyrody - opisał ją, 
przedstawił rysunek, fotografię lub nagranie 'dźwię 
kowe. 

2. Rozpozna kilka pokazanych roślin 1 zwierżąt chro- 

nionych, 

3. Rozpozna tropy kilku zwierząt domowych 1 leśnych, 

9._Łączność,_ 
1. Umie korzystać z telefonu polowego, 

2, Ułoży prosty szyfr. 
3. Zorganiadje pracę stacji Bygnalizacyjnej, nada cho 

rągiewkami oraz odbierze depeszę alfabetem Mors'a 
zawierającą minimm 20 słów, 

4. Wyznaczy drogę znakami patrolowymi, 
5. Zna podstawowe znaki drogowe obowiązujące rowerzya 

tę. 

1. kozróżnia formy ukształtowania terenu /na mapie 1 
w terenie/, 

2. Wyznaczy strony Świata wg. przedmiotów terenowych. 
3. Oceni odległość"na oko", 
4. Dokona pomiaru niedostępnych obiektów w terenie/wy- 

sokości drzewa, szerokości rzeki, itp,/, 
5. Wakaże na mapie miejsce postoju, planowaną drogę 

marszu, punkty orientacyjne, Odczyta znaki umowne 
na mapie. 

6. Posługuje się busolą - wyznaczy azymut w terenie, 
przejdzie wyznaczony odeinek wg, azymutu, 

1. Dojdzie, do celu wg. dostarczonego szkicu, Wykona z 
pamięci szkic drogi /długości ok. 1 km/ s zaznacze 
niem punktów charakterystycznych, 
11. Pionierka,_ 

1. Rozbije z zastępem namiot 10-10 osobowy, 
2. Rozplanuje w terenie biwak zastępu, 
35. Rozpali ognisko w trudnych warunkach /np. po desz- 

czu, 3 zapałkami, itp,/, 
4. Zbaduje kuchnię polową, skompletuje 1 obsłuży ku - 

'chenkę turystyczną, ugotuje posiłek, 
5. Pokieruje przygotowaniem ciepłego posiłku dla sas- 

tępu. 

6. Wykopie latrynę lub dół na śmieci, - 

7. Wykona półkę uaniotową lur stojak, itp. 
8, Stosuje 6 węzłów /ekróci i zakończy linę, połączy 

linką elementy drewniane, przywiąże linę do pali- 
ka/. 

9. Konserwuje sprzęt obozowy /np, wysuszy i zatalku je 
namiot, wyczyści, naostrzy i zakonserwuje siekie- 
rę, itp./. 
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Skompletuje polową apteczkę zastępu, potrafi 
niej korzystać, 
Zaradzi w przypadku otarcia nogi, odmrożenia, opa- - 

rzenia, zaprószenia oka, 
Założy opatrunek na ranę, zabandażuje dwoma pros 
tymi sposobami /np. śrubowym, jodełką, itp./. 

Unieruchomi kończynę, 

Zmierzy tętno. 
Przygotuje łóżko dla chorego. 
Potrafi gasić palące się na człowieku ubranie, 

ĆWIK PIONIERKA 

CWIK-PIONIERKA to harcerski wyga - radzi sobie w 

różnych sytuacjach życiowych, W dziedzinie pracy nad 

sobą nie trzeba prowadzić go za rękę - sam wybiera so 
bie cele i zadania konsekwentnie dążąc do ich reali 

zacji. W pełni opanował podstawowe umiejętności har- 
cerskie; w wyszkoleniu polowym nie mą dla niego taje- 
mnic, Po zdobyciu stopnia ÓWIKA-PIONIERKI harcerz-har 

cerka może rozpocząć służbę instruktorską. 
Wymagania stopnia 

1. Daje sobie radę w każdej sytuacji. Dowiódł, że po- 
trafi postępować po harcersku, Harcerz jest rycers 
ki, harcerka - opiekuńcza, W rozmowie z drużynowym 
wskaże sukcesy i niepowodzenia w pracy nad sobą, 

2, Zaplanował i podjął działanie w zakresie służby ha 
rcerskiej /zakończył je lub jest w trakcie reali- 
zacji/. a 
Wyręcza rodziców w wykonywaniu obowiązków domowych 
- można powierzyć mu na pewien czas gospodarstwo 

domowe . : A 
Jest wzorowo umundurowany, daje przykład harcera - 

kiego stylu młodszym. 
Skompletował ekwipunek harcerski i turystyczny, 
Jeat oszczędny i gospodarny; umie zapracować na 
własne potrzeby i wydatki, 
Przeczytał 5 książki o tematyce wskazanej przez 
drużynowego. 

Zdobył 4 kolejne sprawności /łącznie zdobył ich 10, 
Był na obozie letnim - stałym pod namiotami, 

10.Był na wycieczce górskiej lub wycieczce zimowej z 
nocowaniem, ś 

11.Systematycznie uczestniczył w pracach zastępu prze: 
8-10 miesięcy od czasu zdobycia stopnia WYWIADOWCY 
-TROPICIELKI, zapoznał się z wymaganiami stopnia, 

osiągnął wiedzę 1 umiejętności przewidziane progra 
mem próby, 

B._Wymagania_próby_ 

1. Zna hietorię Polski, potrafi scharakteryzować posz 
czególne bkresy naszych dziejów. 

2. Orientuje się w bieżących wydarzeniach politycz - 

nych, gospodarczych lub kulturalnych. 

3. Wykaże się znajomością kultury ojszystej w wybra — 
nym zakresie /np. literatura, muzyka, malarstwo, 

architektura, sztuka ludowa, itp. 
2._Wiedza harcersi E 
wytłumaczy młodszym harcerzom treść Przyrzeczenia 
4 Prawa Harcerskiego, 
Zna historię harcerstwa, sylwetki instruktorów 

działaczy zasłużonych dla ruchu. 
Zna historię drużyny /szczepu/ i jej tradycje. 

Żorganizuje dla zastępu lub drużyny zajęcia na 
mat historii harcerstwa, drużyny /szczepu/ lub bo- 

hatera drużyny /szczepu/. 

Wie jak wygląda i co symbolizuje sztandar /propo - 
rzec/ drużyny /szczepu/, Zna główne kierunki pracy 

drużyny /szczepu/. 

Zna regulamin mundurowy ZHP, Zna historię starań o 
zachowanie symboli harcerskich /lilijki, krzyża 

harcerskiego; munduru, hymnu/ , 
Korzysta z dzienniczka 1 Śpiewniczka harcerskiego, 
Przygotuje program ogniska harcerskiego, 

Poprowadzi misztrę drużyny. Zorganizuje apel /ra- 
port/ harcerski. Zna zasady postępowania ze sztan- 

darem. 
Zorgenizuje pracę zastępu wartowniczego 4 służbowe 
go. 
Zorganizuje dla kilku zastępów lub drużyny imprezę 
terenową /kilkukodzinną grę, rajd, biwak, itp,/lub 
innego typu akcję. 
Zorganizuje zwiad harcerski, 
Ułoży plan zbiórki drużyny i ją poprowadzi, 
Załatwi w instytucji /urzędzie/ powierzone sprawy. 

Sporządzi pisemne opracowanie /plan, sprawozdanie, 
analizę, itp./. 
Posługuje się rozkładem jazdy PKP 1 PKS, 

4._Znajomość _miejs 

Zna swoje /lub najbliższe/miasto, jego historię, 

oprowadzi po nim wycieczkę. 
Zna okolicę swojej miejscowości, system połączeń 
Komunikacyjnych, 

2. Ualejętności praktyczne, 
Skompletował narzędzia /przybory/ według zaintere- 
Bowań 1 sprawnie się nimi posługuje. 
Zaprojektuje 1 wykona urządzenie techniczne lub e- 
-lement dekoracyjny do domu, harcówki lub szkoły, 
ĆWIK - Zna zasady działania motocykla 1 samochodu. 
Naprawi zmechanizowany sprzęt domowy, Umie posługi 
wać aię aparatem fotograficznym, 
PIONIERKA -zna zasady racjonalnego żywienia, upie- 
cze ciasto, przygotuje zapasy na zimę. Zaopiekuje 
się przez kilka godzin małym dzieckiem, chorym, o- 

sobą niesprawną lub starszą. 

6._Sprawność. 
Wykaże się sprawnością fizyczną lub umiejętnościa- 
mi sportowymi /np. imie jeździć na nartach, konno, 
zna dobrze kilka gier boiskowych, uprawia określo- 
ną dziedzinę sportu, itp.,/. 

2, Poprowadzi gimnastykę drużyny. 
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3. Wykaże się wymaganym w drużynie wyszkoleniem /np. 

w zakresie samoobrony, strzeleckim, turystyki góra 
kiej, żeglarskim, motorowym, modelarskim, 1%pa/ a 

1. Zaprojektuje dwudniową wycieczkę drużyny lub kilku 
zastępów. 

2. Potrafi rozliczyć wycieczkę, 
3. Zna zesady zachowania się na szlaku, wie jak zacho 

wać się w razie zabłądzenia. 
4. Potrafi przygotować się do wycieczki górskiej. 
». Radzi sobie w trudnych sytuacjach; zorganizuje s0- 

bie nocleg w każdych warunkach, 
6. Potrafi przewidzieć pogodę. 

8. Przyroda. _ 
1. Rozumie potrzebę ochrony naturalnego środowiska. 

Przeprowadzi zwiad ekologiczny, pozna rozmiary za=* 
grożenia ćrodowiska naturalnego w okolicy. 

2. Rozpoznaje rośliny jadalne, lecznicze i trujące 
(np. owoce, grzyby, zioła, itp./. 

3. Spędzi dzień w lesie /od ćwitu do zmroku/ podpatru 
jąc jego życie. 

2. łączność. _ 
1. Nawiąże łączność przy pomocy radiotelefonu /radios 

tacji/ lub światłem, 

2, źna zasady działania telefonu polowego, naprawi 
proste uszkodzenie, 

3. Rozwinie polową linię telefoniczną, 
4. Posłuży się magnetofonem w pracy harcerskiej /np. 

przy przeprowadzaniu zwiadu, nauce piosenek, śtp./ 

1, Rozróżnia rodzaje map. 
2. Posługuje się wapami przy projektowaniu zajęć tere 

nowych. Ustali i wynierzy według mapy drogę marszu 
Wyanaczy azymut na mapie, 

3. Poprowadzi w nieznanym terenie według mapy, posłu- 

gująć się busolą, 
4. Trafi do celu w dzień i w nocy według wyznaczonych 

azymutów, 

b. Narysuje szkic marszowy i szkic sytuacyjny z wyko” 

Teystaniem podziałki, azymitów 1 znaków. umownych, 
11. Pionierka._ 

1. Pokieruje rozbijaniem namiotów różnych typów, 
2, Zbuduje urządzenie obozowe - kuchnię, pomost, pry- 

czę, bramę, itp. 
3. Pokieruje przygotowaniem obiadu dla obozu. 
4. Zna sposoby przechowywania żywności na obozie, za- 

Planuje urządzenie magazynu żywnościowego i sprzę- 
towego, 

5. Wykona element zdobnictwa obozowego, zna zasady eb. 
_ tetyki obozowej. 
6, Naprawia i konserwuje sprzęt obozowy, 

(l. Przypotuje spis ekwipunku obozowego - sprzętu iKu= 

chennego, pionierskiego, sportowego, itp. 

1. Skompletuje apteczkę drużyny i potrafi z niej ko- 
Tzystać. 

2, Zareądzi w przypadku omdlenia, zatrucia,udaru sło 
necznege, zaczadzenia, krwotoku, porażenia prądem, 
Przyłoży okład, źna kilka sposobów bandażowania 
kończyn, głowy i tułowia, Ę 
Umie zastosować sztuczne oddychanie, 
W warunkach polowych zorganizuje transport chorego 
przygotuje dla niego pomieszczenie 1 zorganizuje 
opiekę. 
iczum.e szkodliwość tytoniu, alkoholu 1 narkotyków 
dla zdrowia, 
HARCERZ ORLI + WĘDROWNICZKA 

PE: 

Stopień przewidziany jest dla młodzieży poszukują- 
cej swej drogi życiowej. EARCERZ ORLI-WEDROWNICZKA 
kieruje się w życiu Praweh iarcerskim, Odkrywa ówiat 
swoich zainteresowań, realizuje swoje pasje życiowe, 

dąży w nich do doskonałości, Uechuje go hart ducha i 
silna wola, ilnie samodzielnie myśleć, pogłębia swoją 
wiedzę, Dostrzega potrzeby i problemy społeczne, Peł- 
ni służbę, nie opuści nikogo w potrzebie, 

ima! 

  

ż Ukończył 16 lat, pracuje przynajmniej rok w drużym 

nie od zdobycia stopnia ÓwIKA-PIONIERKI. 
Spędził 75 dni na obozach pod namiotami, 
Posiada własny system wartości, otwarcie i konsek- 
wentnie go broni. 
Czuje się odpowiedzialnym za siebie, stara się 
świadomie kształtować awoje życie - wie kim chciał 
by zostać, jakich chciałby mieć przyjaciół, żonę, 
męża, na jakich ludzi chciałby wychować swoje dzie 
ci, 
Aktywnie uczestniczy w życiu awojego órodowiska, 
Nauczył się plenować 1 zgodnie z planem a: 

UWE CZEREOOOA CEC ZE ZZ DA 10 ZAÓŻAW  



  

EEEE METODYKA. WREN + GR 
cele, zna 1 stosuje zasądy racjonalnego ucze 

nia się 1 trafnego formułowania swoich myśli, 
Uczestniczy w życiu kulturalnym, czyta książki, 
Dba o zdrowie 4 sprawność fizyczną, 
apoznał się z wymaganiami stopnia, zgłosił chęć 
irzystąpienia do próby, opracował jej plan w opar- 
ciu o "wytyczne do próby", 

atrczae do Próby 

Pracuje nad swoim charakterem wyrabiając hart du- 
cha i silną wolę - dokona próby samepo siebie /np, 

eliminując niepożądane cechy charakteru, pode jm— 

jąc się pozornie niewykonalnego zadania, zdobywa- 
jąc sprawność "trzech piór", itp./. 

Zapozna się z życiem i działalnością człowieka,któ 

ry stanowi dla niego wzór i autorytet moralny = 
przedstawi jego sylwetkę w zastępie lub drużynie, 
2._Wiedza._ 

Pogłębia swoją wiedzę Obywatelską /np. zapozna się 

dokładnie z wybranym zagadnieniem z historii Pols- 
ki, orientuje się w aktualnych wydarzeniach w kra- 
ju 1 na Świecie, przedstawi własne przemyślenia do 
tyczące problemów politycznych, społecznych lub go 
spodarczych, itp./. 

wędruje po wybranej dziedzinie wiedzy lub zycia 
społecznego - przedstawi swoje osiągnięcia /umie ję 
tności, przemyślenia, itp,/ w tym zakresie. 

Bez 

Zna cele i zasady działania ZHP, Zna przepisy Sta- 
tutu ZHP dotyczące udziału młodzieży starszej w ży 
ciu Związku, Zna zasady dęmokratycznych wyborów, 
Pogłębia swoją snajomość historii i tradycji har- 

cerstwa /np. "tropi" wybrane zagadnienia z histo — 

ri1 harcerstwa, zbierze 1 opracuje materiały źród 

łowe do historii harcerstwa w swojej miejscowości, 
utrzymuje stały kontakt z seniorem harcerstwa,prze 
prowadzi cykl zajęć z zakresu historii harcerstwa 
1 skautingu, pozna historię harcerstwa poza grani- 
cami kraju, itp./, * 

4. „Mistrzostwo harcerokię._ 
wyspecjalizował się w jednej z wytranych technik 

harcerskich /łączność, terenoznawstwo , pionierka, 
samarytanka/ luh innej dziedzinie wiedzy harcera- 
kiej /np. wychowanie kulturalno-artystyczne, przy- 
roda, zdobnictwo obozowe, itp./. kykorzystał swoje 
mistrzostwo /np, przeprowadził kurs, opracował mam 

terisły pomocnicze, zorpanizował obóz, warsztat, im 
prezę artystyczną, terenową, itp./. 

Pogłębia owoją wiedzę 1 doskonali umiejętności w 
zakresie wyzaganego w drażynie wyszkolenia /np, tu 

rystyki górskiej, żeslarstwa, krótkofalarstwa, mo- 

torowego, ratownistwa, strzeleckiego, saroobrony, 
krajoznawczepo, przyrodniczego, modelarekiego,itp/ 

ewentualnie zdolył w tym zakreuie odznaki /np, od- 
znaki turystyki kwalifikowanej w wyższym stopniu/ 

lub uprawnienia państsowe /np, przewodnika lub 

przodownika turystyki, stopień żeglarski, licenc ję 
krótkofalarską, prawo jazdy, uprawnienia ratownika 
sędziego dyscypliny sportowej, strażnika ochrony 
przyrody, klasę modelarską, itp./ 

albo 
zdobył nowe umiejętności praktyczne lub techniczne 
/mp. nauczył się pisać na naszynie, oprawiać książ 
ki, krość 1 szyć odzież, robić na drutach, opieko- 
wać się niemowlęciem, grać na instrumencie, obsłu- 
giwać aparaturę elektoniczną, kręcić filmy, napra- 
wiać radioodbiorniki i telewizory, prac hydraulicz 
nych, ślusarskich, stolarskich, murarskich, hodow- 
1i zwierząt 1 roślin, obsługi sprzętu rolniczego, 
itp,/ 

albo 
rozwija swoją działalność twórczą /pisze wiersze, 
maluje, rzeźbi, komponuje, itp,/, 

2 - 
HARCERZ ORLI - odbył próbę szlaku o charakterze wy 
czynu harcersko-turystycznego, w czasie której wę- 
drował wynaganyni w drużynie sposobami /pieszo, ka 
jakiem, żaplówką, rowerem, konno, na nartach, itp/ 

WEDROWNICZKA - jak HARCERZ ORLI lub uczestniczyła 
w obozie wędrownym 1 pełniła na nim funkcję, 
Przypotowywał obóz letni stały lub obóz zimowy /np 
wybrał teren, załatwił formalności, przyzotował 
program, itp./, 

6. Wyczyn._ 
Dokonał czynu harcerskiego o charakterze organiza- 
cyjnym lub technicznym /np. zorganizował dobrą dru 
żynę, zorganizował dużą akcję zarobkową, jubileusz 
drużyny, poprowadził obóz, zbudował żaglówkę, wy- 
remontował samochód, itp./. 
7._Służba._ 

Pełni służbę dla domu rodzinnego, 
Wyszukał dla zastępu lub drużyny teren służby apo- 
łecznej 1 ją zorganizował /np. pomoc dzieciom, lu- 

dziom chorym, starszym, niepełnosprawnym, itp,/, 

Pełni służbę instruktorską w drużynie, szczepie 
lub innej jednostce harcerskiej albo służbę w Śro- 
dowisku szkolnym, uczelnianym lub w miejscu pracy, 
HARCERZ HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ 

/dea stopnia 

Najwyżczy stopień harcerski przewidziany dla har- 
cerzy 1 harcerek rozpoczyna jących dorosłe życie, HAR- 
CERZ-HAFCERKA PZŁCZYPOSPOLIPEJ to człowiek dojrzaf), 
odpowiadający za siebie 1 za awoją rodzinę, realizują 

cy w życiu ideały harcerskie, Dostrzega problemy 1 po 
trzeby społeczne. Inspiruje i organizuje środowisko 
do działania, 

Wysagania stopnia 

Posiada stopień HARCERZA ORLEGO-WEDROWNICZKI 4 pra 

cuje przynajmniej przez rok od czasu zdobycia tego 
stopnia w drużynie lub innej jednostce ZHP, 

MK | | OZTOODECH 
2, Prowadzi życie w harcerekim stylu, Krzewi ideały 
harcerskie. > 

3. Zajmuje własne, świadomie przyjęte stanowisko wo - 
bec otaczającej go rzeczywistości -na ekrystalizo- 
wany światopogląd, 

4. Dba o zdrowie i sprawność fizyczną. 
5, Zapoznał się z wymaganiami stopnia, zgłosił chęć 

przystąpienia do próby, opracował jej roczny plan 
w oparciu o "wytyczne do próby". Wybrał Bobie opie 
kuna próby w stopniu HARCERZA-HARCERKI RZECZYPOSPO 
LITEJ, 

Jnatruktorzy nagabywsni przezo unie o opinię © no- 
wej wersji stopni harcerskich opracowanej przez KIHAM, 
której druk kończymy w tym numerae , brali do ręki 
"Książeczkę prób na stopnie harcerskie" 1 mówili " Zu- 
pełnie dobre .Popatrz jak wszystko zostało ładnie upo* 
rządkowane, I ta forma - pomyślano o miejscu na zali- 

ozanie wymagań", Niektórzy dodawali: "Czemu GK nie 
móże zdobyć się na coć takiego?" z. 

Istotnie, nową wersję stopni cechuje porządek znako- 
mity, zwłaszcza w układzie wymagań na trzy pierwsze 

stopnie, Wyrównane i pokryte. Nacieszywszy oczy tym 
porządkiem, który z pewnością przypadnie do serca 

każdemu entuzjaście apeli i defilad, spróbujmy zaglą - 

dnąć do środka i zobaczyć, co za treści kryje ta for- 
na, 

Rzut oka na program prób 1 znowu chwila radości, 
tym razem dla takich jak ja zwolenników funkc jonowa — 

nia w ZHP teorii konwergencji:w sformułowaniach idei 

stopni odnajdujemy zdania z materiałów wydanych przez 
SK ZAP, 

Ozyżby koniec sporów? ...+ 
Wniknięcie w ozęść wstępną i ... rozczarowanie i 

zaskoczeni 
uje się, że w drużynie zdobywającej stopnie 

METODYKA  REEEEEEME 
tywności ludzkiej /np, zdobył zawód, podjął lub u- 
kończył studia, zdobył warsztat rzemieślniczy, itp/ 

Zapoznał się z wybranym dziełem - fundamentem ludz 
kiej myśli lub ideałów /wybór według własnego uzna. 

nia lub wskazówek opiekuna próby/, 
2._Braterstwo._ 

Zawiązał ogniwo w łańcuchu braterstwa ludzkiego 
/harcerskiego/ . 
Utrzymuje kontakt z seniorami harcerstwa. 

Pełni służbę - dla rodziny, dla harceratwa lub wy- 
branego środowiska społecznego; dla kraju, 
Pozostawił trwały Ślad swojej służby harcerskiej 
/apołecznej, zawodowej, naukowej/, 

według tej propozycji Rada Drużyny to ciało zbytecz- 
ne. O dopuszczeniu do próby na stopień decyduje san 
drużynowy / zastępowy jest przydatny - może pośred= 

niczyć w-zgłoszeniu przez harcerza gotowości do pró- 
by/, © zaliczeniu próby i biegu na stopień drużynowy 

lub komisja, Komisja, ze względu na wymóg posiadania 
przez jej członków wyżasych stopni, będzie nierzadko 
złożona z harcerzy sposa drużyny, I co zabawne bę- 
dzie to zdarzać się zajczęściej w odniesieniu do dru- 
żyn starszoharcerskich. Siedemnastolatek -csłonek 
Rady Chorągwi, który uczestniczy w decyzjach o prog 
ramie działania 1 obsadzie władz chorągwi nie noże 
wepółdecydować o przysnaniu stopnia HO awaau rówieśni 
kowi! Za sbyteczne też uznano zasięganie opinii sas- 
tępu, który przecież najlepiej zna kandydata do stop- 
nia, Rada może co najwyżej decydować o cofnięciu stop 
nia, 

Jest to modelowy przykład autokratycznego kierowa- 

nia drużyną! 
Zaskoczenie tym większe, że gdzieś tam w pamięci 

kojarzy się KIHAM s dążeniami do demokracji Zwiąsku. 
Ale ... spojrzenie do"listu otwartego..." 1 wszyste 
ko staje się jesne - postulat demokracji i samoraądno 
óci w ZIIP dotyczył tam tylko inatruktorów, Ważny zar 
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pis w Statucie:"ZHP zmierza do wychowania ... ożło- 
wieka „.. walczącego ... o demokrację „.." pochodzi 
pewnie od innych, ale to nie powód by go programowo 
omijać, Nie będzie demokratycznych stosunków wśród 
instruktorów, mało - braknie ich w naszym kraju, 
jeśli nie będziemy do udziału w nich stopniowo wpro- 
wadzać członków naszego Związku. 

Przegląd programów prób - 1 nowa niespodzianka : 
nie znajdziemy ani śladu sapisu o zadaniach sespoło 
wych, będących w końcu podatawową formą realizacji 

programu Związku, mających fundamentalne znaczenie 
w procesie harcerzy, sam 
sorządności, 
Więc to nie tylko propozycja ch 
le 1 odmiennej metodykii 

Te programy prób na stopnie wprowaazają też swoia- 
ty rytm pracy drużym. Obecnie prawie wszystko co sią 
dzieje w sastępie 1 w drużynie, jest po prostu zdoby- 
waniem stopni, zać sgodnie s tą propozycją stanowiło+ 
by tylko przygotowanie do zdobywania stopni, SĄ bo= 
wiem tu trzy oddzielone etapy zdobywania stopnia; 
- przygotowanie do próby,podczaa której harcera po= 
winien posiąść wiedzę 1 umiejętności określońe w 
programach prób, eo potwierdza drużynowy » patrz: 
ostatni punkt "Varunków dopuszczenia do próby* /taka 
próbna matura” /, 
- próba, w której Komisja sprawdza zdobytą prześ 
harcerza wiedzę 1 umiejętności, 
- bięg, w czasie którego harcerz powinien udowodnić 
komisji, że posiada oschy określone w idei stopnia, 

Ozy ktoś nie przesadził komplikując prostą spra- 
wę?Csy autorzy tego pomysłu próbowali napisać plan 
pracy przeciętnej drużyny /prowadzonej przez jedne- 

„ anie przes trzech inatruktorów/, realizującej 

taki system stopni? Ile przy tym nieneturalnym 
oderwaniu zdobywania stopni od pracy drużyny, pozoge 

tanie czasu na to, 00 w harcerstwie najważniejsze: 
wychowanie poprzez pożyteczne działanie dla siebie 
1 dla innychi Czemu tak mało wymagań może haroers 
zaliczyć poprzez działalność w okresie próby? 

Moim zdaniem przyczyną tego wszystkiego jest usu- 
nięcie Rady Drużyny 1 wprowadzenie na jej miejsce 
komisji - często ciała zewnętrznego względem druży- 
ny. 

2a mało stopni przeznaczono dla haroerzy młodszych 
- dla przeciętnego harcerza tylko dwa. Zbyt długi 
okres oczekiwania na nagrodę, jaką jest przyznanie 
stopnia, sniechąci wielu. Przy tya zdobywanie stop- 
nia młodziką /ochotniozki jest na dobrą sprawę przen 
dłużeniem próby harcerza, bo dopiero'mając ten sto- 
pień można złożyć Przyrzeosenie, Może to stanowić 
barierę odatraszającą suchy od drużyn harosrakich, 
Przy okazji drobiazgi dziwna sprawa s tą lilijką — 
tą w miejscu krzyża harcerakiego trzeba zdobywać, te 
s czapki 1 guzików = mieć obowiązkowo, 

Szczegółowość wymagań czterech pierwszych stopni 
/tapisano nawst, że młodzik ma nosić przy mundurze 
1głą s nitką 1, co ciekawe umieszczono to przed afor4 

ań atoj 

archiwum 

uułowanieni "dba o honor munduru haroerskiego"/, 
wynikająca jak sądzę, z dążenia autorów projektu do 
tego, by programowanie pracy drużyny _ opierało 
stę tylko © program stopni, będzie blokować właane 
inicjatywy drużyn, uniemożliwiać im 004, © co zabic= 

gał KIHAM - samodzielność programową, 
"Ten system stopni uczyniłby harceratwo organiza- 

cją zaukniętą; utrudniono bowiem wstępowanie do dru- 
żyny młodzieży starszej: po próbie powinni óni zdo- 
być stopień młodzika /ochotniczki/ a przecież wy- 
magania stopni powinny być dopasowane do wieku! , 

od do stopnia harcerza orlego wymaga się 
spędzenia 75 dni na obozie, a nawet w środowisku 
wielkomiejskim nie potrafimy umożliwić tego wszyste 
kim chętnym harcerzom. 

Warto spojrzeć na nieliczne różnice w wymaganiach 
dla harcerek 1 harcerzy - próbuje się w nich utwier- 
dusić tradycyjny, a chyba już zanikający podział obo= 
wiąsków domowych,cenne natomiast jest to, że uwzglę- 
dniono tu przygotowanie członków naszego Zwiąsku 
do tycia w rodzinie, 

Cieszy żywotność tego środowiska = to już druga 
propozycja stopni ich autorstwa, Ten dorobek koniecz= 
mie powinien zostać uwaględniony przy suianach prog 
razów stopni przez RN ZAP, 

Moim zdaniem kluczem do zakończenia dyskusji nad 

kształtem stopni harcerskich jest wprowadzenie, a 
może tylko utwierdzenie, obowiązujących cały Zwiąsok 

zasad metodyki, Co prawda nikt nie odwołał rozkazu 
Naczelnika ZIP L,1/78, wprowadzającego podptawy eys- 
temu wychowawczego ZEP, ale samo życie usunąło część 
tej budowli dotyczącą drużyn HSPS, przez oo reszta 
konstrukcji straciła pierwotny, solidny wygląd. Myśw 
lę, że ńajlepszym miejecom do zapisania podstawowych 
zasad metodyki gą inatrukcje o pracy drużyn, W"oztero 

letnim planie umacniania drużyn" zobowiązano do zwery 

fikowania ich w ciągu 2 lat od VII Zjazdu ZHP. Czas 

mija, Apel: czy wydziały programowe GK ZHP nie zech- 

ciałyby srobić przyjemności instruktorom przedsta- 
wiając aktualne projekty tych dokumentów? 

Zaś co do stopni, to widzę takie rozwiązanie, Rada 

Nacselna ZHP powinna zatwierdzić regulamin zdobywania 
stopni i programy prób na poszczególne stopnie. Re- 
gulanin powinien ustalać -tryb zdobywania stopni, Pro- 
gramy prób winny obejmować, podobnie jak obecnie obo- 
wiązujące: ideę stopnia /cechy charakteru, doświad- 
czenie społeczne/, warunki otwarnia próby, wynagania 

stopni z zakresu działania / zadania zespołowe, spraw 
ności/ oraz wiedzę i umiejętności, opracowane w uję- 

ciu problenowym, być może z takim podziałem jak w we- 
rsji KIHAM-owskiej, Powinny teź zostać umieszozone 

uprawnienia wynikające z posiadania stopnia. Na pod- 
stawie regulaminów i programów prób każda drużyna 

harcerska opracowywałaby swoje karty prób na stopnie, 

które, podobnie jak plany pracy, byłyby zatwierdzane 
przez referat harcerski w hufou, 

Układ karty próby powinien być raczej oparacy jny 
- przykład przedstawiłem w HR-3, Zadaniem referatów 

byłoby dbanie o to, aby karta była opracowana tak, 

aby jak najwięcej wymagań było spełnionych poprzez 
działalność w okresie próby, W drużynach starszohar” 

cerBkich w ten sposób poątępowanoby w odniesieniu do 
próby harcerza i stopnia wędrownika, natomiast karty 

prób na HO i HR sporządzaliby harcerze indywidual- 

mie,tak, jak to jest obecnie, 
sposobem można by równocz: 

GÓRNA LINIA 

zachować j 

ROZWAŻANIA 
PRZY 
GASNACEJ 
WATRZE 

WW świąteczny, niedzielny wieczór zająłem się jade 

ną z najprzyjeuniejszych dla unie, prawie"intymną” 
czynnością, Przy blasku kolorowych laupek na Bztucz= 
nej choince, wsrtowałem wolno kartka za kartką, stro- 
mica za stronicą szpargały donowe, na których uporzą- 
dkovanie nigdy nie ma czasu, 

Poczegąe miejsce wóród tych zbiorów mają różne 
harcerokie przesyłki, zawidomienia, informacje 1 pud- 

M napotkałem podręcznik 
dla "Leadership"-ów wydany sześćdsiesiąt lat temu 
przez amerykańską organizację akautową, - 

Z nauki języka angielskiego, pozostały mi co praw= 
da ezczątkowe umiejętności, tak, że lektura nie mogła 
być płynna i pełna, ale na jednej stron moją uwa= 

gę na dłużej zatrzymał grafik, który skojarzył mi się 
wprost z nurtującym mnie aktualnie problenen. 

Problem ten, to jak prowadzić w harceratwie "wy- 
Chodzenie s kryzysu", mając na wzglądzie główne ide - 
ały wychowawcze, które były autokratyczne i wiarygod- 
me dla każdego człowieka organisacji. - 

Kyśl o potrzebie wypracowania koncepoji harcera- 
kiego'pojutrza" lat osiemdziesiątych znalazła w rysun 

ku niejako wskazówkę, jak można by rozpocząć konstru- 
owanie takiego programu, 

pleasure, interest 

kutor schematu pokazuje, że skauting to metoda, 

której dążeniem jest swiąsunie, zbliżenie tak bardzo 
różniących się cech młodej lądzkiej natury z wartościa 

mi najcenniejszyni dla dorosłego obywatela, 

nolitość w najważniejszych sprawach dotyczących 
stopni w całym ZIP 1 umożliwić uwzględnianie lokal- 
nej tradycji 1 specyfiki, 

Najwyższa pora na decysjęw tej sprawie. Im szyb” 
ciej tym lepiej dla Związku, tym mniej będzie spraw 
do "odkręcania", powodów do tarć wśród instrukto- 

rów, 

Można też interpretować graf spojrzeniem od "stro= 

ny" osobnika dojrzałego, dorosłego /myślę:instruktora= 
- wychowawcy/ 1 wówczas wnioskiem tym będzie, że prag- 
nąc wdrożyć w "dorosie" cele młodego członka naszej 
organizacji,trzeba saneuu zbliżyć się ze swymi zania- 
rami do poziomu jego zainteresowań /dolma linia/ i do= 
piero wspólnym wysiłkiem dążyć ku "górnej linii", 

Tak ogólnie sprecyzowane zamierzenia wychowawcze 
można przehieść wprost na płaszczyznę harcerstwa lat 
obecnych. |. 

Na początku jednak zastanawiam mię czy w roku 83 
mamy jasno sprecyzowane kryteria "górnej linii"? Czy 
w Związku potrafiwy je jasno przedstawić młodzieży i 
instruktorom, by wywołały przekonania na tyle głębokie 
co efektywne w praktyce oddziaływania? 

Zroaumiałym jeat dążenie do wartości dorosłych lu- 
dzi, obywatelskich cnót 1 postaw, gdy są one powszech- 
nie i jednoznacznie identyfikowane przez wszystkie 
współuczestniczące w wychowaniu ogniwa : organizacje, 
szkołę, rodzinę +++ 

Ale jak, podejmując budowę szkieletu program "po= 
jutrza", wystartować nie mając jednognacznie aprecyzo- 
wanych "warunków lotu"? Lotu, który dla dobra tak wy= 
chowywanych jak i wychowywujących musi być docelowo 
jednoznaczny, a w trakcie jego trwania subtelnie kory 
gowany w każdym indywidualnym przypadku, 

W pierwszych'rozważeniach" s września mygnalizo- 
wałum potrzebę zajęcia się sprawą "korzyści" osobis= 
tych z przynależności do Kręgu Instruktorskiego.Warto 
by więc określić na czym polegają /odrzucając pojęcie 

wkorzyści materialnych" jakich nasz Związek nigdy nie 
obiecywał 1 nie dostarczał/, 

Konfrontacja tych uzyskiwanych "korzyści" £ wzOT= 
cami pożądanymi przez społeczeństwo /górna linia oraz 

oczekiwaniami harcerzy "linia dolna"*/ to cele który” 
mi powinien zająć się Związek. 

Łatwo teoretyzować, "gdybać", snuć dywagacje,Dla 
osiągnięcia celów potrzebna jest metoda 1 tu anów ma- 
my obszary dość mieurodzajnych prób,Przecież dyskus= 
je harcerzy starszych, które trwają od VII Zjazdu w 
wpolu" 1 w"kuźnicach* powoli stają się formą pracy, 
a nie taka chyba ich rola „.. 

Miejsce zdewaluowanej metodyki drużyn HSPS, miała 
zająć nowa propozycja na miarę pragnień młodzieży,ala 
czerpiąca także z bogatych doświadczer przeszłości, 
w tym także z negatywnych, 

Odpowiedzmy nobie "co?" i"na ile?" osiągnięto z 
dyskusji w tym wząlędzie dotychczas, Mamy ówiadomość      
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strat wychowawczych, dewaluacji ideałów i wartości 
w minionym okresie, ale młodzi dorastają, zbliżają się 
do "górnej linii", a propozycji nie widać, nie mówiąc 
już © ich powszechnej akceptacji. 

Kółko się zamyka, bo tu znowu mam wątpliwości, 
o których wspomniałem na początku. 

Mam nadsieję , że w tym błądzeniu "w kółko"ji 

tem odosobniony, i cieszył bym Się, gdyby marazm nie 
potwierdził się w praktycznym działaniu, Ale obserwa- 
cje środowiska, niestety potwierdzają obawy, 

Wie będę bronił się przed polemiką, ale wolałbym 
by w Kręgach Instruktorskich podjęto inią dyskusję. 
Dyskusję: "Jak określić cechy obywatela naszej Ojczy= 
sny dla potrzeb harcerskich samierzeń wychowawczych?" 

Zalecał bym tu absolutne wystrzeganie się przynio- 
tników, co do których mimo ich pięknych merytorycznie 
znaczeń, mamy negatywne odczucia, Ukażemy argumenty 

cnót i ideałów obywatelskich może w mniej różowych ko- 
lorach, ale w realnych do osiągnięcia i logicznie us; 
stematysowanych zadaniach» 

Zastanówny się, czy dzić w naszych jednostkach, 
stać nas na spełnienie celów chociażby"dolnej linii", 
Czy nasze jednostki podstawowe: zastępy, drużyny pro- 

wadzą systematyczną metodyczną pracę programową naj - 
szybciej spełniającą te oczekiwania, Czy jako instruk- 
torzy tworzymy w naszych zespołach - kręgach możliwoś- 
ci, które mogłyby w niedalekiej przyszłości przynieść 
*asobistę korzyści" wynikające z bogatych, wartościo” 

„.."Wie będzie różnie wśród narodów 
Granice zbudujemy s ser6,;." 

Gy na krakowskich Plantaćh kvitną kasztany, wtem 
dy brać żakowska zaczyna Bię uczyć na "pełny zegar", 
Ataosfera, że pozostało mało czasu do załatwienia wie- 

wych przeżyć naszych harcerzy, 
Pytam dalej prowokująco. Osy wyznacznikiem idea- 

łów "górnej linii" jest dekalog Prawa Harcerskiego? 
Jeżeli sgodzimy się co do takiego wzorca, many 

już bardzo praktyczne zadania dla Kręgów, polega jące 
na skomentowaniu w konkretnych zadaniach dla swojego 
środowieka, poszczególnych punktów Prawa. 
Być może, że nie zawsze potrafiny zaplanować odpowie- 
dnie ządania do wszystkich punktów, że niektóre s 
nich wamagają jeszcze zadumy, reflekaji czy otrząśnię 
oia się z niedawnych przeżyć - ale many ich dziesięć, 
Zacznijny od dowolnego. ,, 

I może to będzie etap budowania planu "na pojut - 
rze", planu wychowawczego dla harcerzy, instruktorów, 
dla mnie sauego, Zdaję sobie sprawę jak ogromne kło» 
poty będą mieli niektórzy s rzetelną realisacją ta - 
kiego plaru, ale na rasie chociaż zaplanujeny, 

Kyślą, żew szeregach Zwiąsku stać nas na szybsze 
niż w skali ogólnopaństwowej sprecyzowanie przekony - 
wujących kryteriów obywatelskich onót, Wiąże sią to 
x bogatymi doświadczeniami metodycznyni, tradycją słu- 
żby 1 ofiarności harcerzy i nie byle jakim doświadcza 
niem kadry. Uważam, że możemy stworzyć pośrednie Gele, 
które pozwolą przynajnniej w kilku zasadniczych i bez. 

konfliktowych prawdach konstruować "plan pojutrza”, 
plan dążeń wychowawczych do celów obywatelskich, "gór- 
nej linii" grafiku, nad którym samyśliłem,nię w Świą- 
teczny wieczór, Dziadek 

biur podróży, Podkreślam w ym i an a , ponieważ w 
tym samym czasie gońciliśmy na ojczystej ziemi ponad 
500 młodych Francuzów, Towarzyszyli nam ną obozach w 
Bieszczadach i Pojezierzu, brali udział w kuligach pod 
©das zimowisk w Bukowinie Tatrzańskiej, Nia wspomnę 

KRAKÓW - 
hm PLCzesława Paluszkiewicz 

lu spraw przed nadchodzącymi wakacjami udziela się 1 
członkom Sztabu Akcji Francja Kraków-Srót Zwiąm 
zku Harcerstwa Polskiego, Zbiórki przedobozowe odbywa- 

ją się coraz częściej, na których sprawy organizacyjne 
przeplatają Bię z programowymi. 

Od siedmiu lat harcerze i instruktorzy Chorągwi 
Krakowskiej przekraczają granice Polski w biało-czerwo 
nych hustach, aby zobaczyć i dotknąć zamków nad Loarą, 
fal Atlantyku czy śniegu na lodowcu w Alpach,Środki 
komunikacji przywiozły już na Garde de Nord czy Orly, 
541 naszych harcerzy 1 instruktorów spragnionych wiel- 
kiej przygody, 

iejemy się, że nasza bezdewizowa w ym i ana 
zagraniczna z Francją jest nieomal $Konkurencją"dla 

archiwum 

PARYŻ 
już o Wawelu, Oświęcimiu, Wieliczce i innych zabytkach 

naszym przyjacioł: 
, Nasze waruszenia poza krajem miały inny wymiar. 
Ślady polskości odkrywane były bardzo indywidualnie, 
Mini wystawy, która wzięliómy ze sobą, improwizowane 
tańce, harcerakie piosenki, które towarzyszyły nam 
podczas najbardziej oficjalnych spotkań w merostwach 
Orleanu, Dijon, Orange, La Rochelle, Brestu czy Char- 
tres i przy wieczornych ogniskach, w nałych miestecz= 
kach, przyciągały wielu rodaków, Były atrakoją nie tyl 
ko dla najmłodszych lecz również dla ludzi trzeciego 

wieku, Wszystkie zabrane z Polski foldery, albumy,prze 
źrocza, plakietki i proporczyki nigdy już nie powróci- 
ły do kraju, 

Język obcy, który wydaje się w pierwszym momencie 
barierą nie do pokonania, stanowił najmniejszy prob - 
lem dla najmlodszych harcerzy 1 eklererów. Ma jednym 
z polskich obozów 60-010 osobowa grupa eklererów w 
przeciągu pierwszych kilkunastu minut wypadła s auto= 
karu, pazamieniała się z haroerzami chustami ba, pop= 
rzebierała nasze mundury, porozbiegała po lesie i nad 
jeziorem, Kadra obozu wpadła nieomal w panikę, nikt 

lnie rosposnawał czy to dsiecią polskie ozy francuskie, 
Zarządzono tradycyjny alarm i „.. opanowano sytuację. 

Zacieśniając węzeł przyjaźni z Prancją,korzysta- 
my z zaproszeń dwóch organizacji EBdP 1 CEMEA, 

Pierwsza z nich Les Bcleireuses et Eclaireua de 
France jest organizacją młodzieżową - jedną z sześ - 
Giu działających organizacji ekautowych we Prancji, 
Jej członkowie dzielą się w zależności od wieku na: 

wilczęta /louveteaux / 11 - 14 lat 
zwiadowców /eclaireura/ 14 - 16 lat 
wędrowników /routiera/ 16 - 21 lat 

Instruktorzy, to przeważnie nanczyciele,niejednokrot- 
nie członkowie organizacji lewicowych, _ 
Symbolem EBdP jest koniczynka na tle łuku 1 banderoli 
skautingu francuskiego, Symbol ten, pierwotnie tylko 
napięty łuk został wprowadzony w 1911 roku prłez Ni - 
Colas Benoit 1 Georgea Bertier, założycieli pierw — 
Bzych drużyn pracujących we Prancji metodą Baden Po - 

wella. . 
Nie jest nam obce Prawo Eklererów - La Lol: 

Jest uczoiwy 
Jest samodzielny, kieruje się awoim zdaniem 
1 swoimi uczynkani 
Jest uśmiechnięty nawet w trudnych chwilach 
Lubi pracę 1 wysiłek, nie robi tego połowicznie 
Jest pożyteczny 
JeBt zgodny 1 umie działać w zespole 
Szanuje pracę i dobro wszystkich 
Bierze pod uwagę innych i szanuje ich przeko= 

nania, 

Praktykuje braterstwo skautowe 
Kccha 1 chroni przyrodę 1 życie 

Eklererzy składają przyrzeczenie. Oto jego treść: 
la Promesse: Wybierz jedną z formuł według twoich 

przekonań osobistych 1 życzeń Twoich 
rodziców: 

1. Obiecuję, na mój honor, że będę robić wszystko 
aby: Służyć mojemu krajowi 1 przyjaź 
ni między ludźni, Nieść pomoo innym 
w każdej wymagającej tego sytuacji. . 
Żyć naszym prawem. 

2. Obiecuję, na mój honor s pomocą Boga robić wszys. 
tko aby: Służyć mojemu krajowi i przy 
jaźni między ludźmi, Wieść pomoc innym 
w każdej wymagającej tego sytuacji, 
Żyć naszym prawem, 

Zapytacie zaraz jak to jest z realizacją szcsytnych 
1deałów? Wydaje mi się, że podobnie jak u ni 
ośrodki w'których można spotkać wspaniałą pracę z dzi. 

ećmi, doświadczonych i niezawodnych instruktorów,a są 
1 takie gdzie słabości ludzkich charakterów psują ws- 
paniałą, wielką przygodę i pozostawiają rosczarowanie 
w oczach najmłodszych, czy gorycz 1 niesmak wóród 
straszych. 

Osobiście szokowało mnie, w pierwszym zetknięciu 
* organizacją EBdP to, że życie na obozach odbywało 
się autentycznie zastępani, Zastępy sane"pitrasiłye 
jek umiały wszystkie posiłki na maleńkich kuchniach 
polowych, pobierają z kuchni obozu jedynie prowiant, 
Watawały rano - wydawało się kiedy chciały, brały u - 
dział w grach czy wycieczkach jakie im odpowiadały w 
danym momencie, Przyznam, że robiło to na mnie wraże- 
nie bałaganu, 
Jestem przyzwyczajona do atałego rytmu dnia obosowego, 
wspólnych posiłków przygotowywanych przes zastęp służę 
bowy ,do dużego tempa zajęć prgramowych. Dziwiło mnie 
zatem, że kadra francuska jak gdyby z opóźnieniem re — 
agowała na życie obozowe, W długich dyskusjach inatru. 
ktorzy EEdP podkreślali, że w ten sposób eklererzy 
stają się szybciej sauodzielni. Realizują swoje Prawo 
w psłnym tego ałowa znaczeniu ucząc się na własnych 
błędach.Argunenty te nie były zbyt przekonywujące dla 
harcerskich instruktorów. Trudno też było ich powstrzy 
mać od zaglądania do obozowisk zastępów aby nie wtrą- 
cali tam awoich "3 groszy”. 

lia podkreślenie zasługuje praca kadry instruktor= 
skiej BRdP z młodzieżą nieprzystosowaną, opóźnioną w 
rozwoju paychicznie 1 fizycznie, We francji praca ta 
jest widoczna na codzień. 
Jak wiele jeszcze muszę eię nauczyć, aby tek jak ekle- 
rerzy, móc cierpliwie i s uómiechem tłumaczyć elemen= 
tarne dla innych , lecz bardzo trudne dla chorych dzie 
ci zasady poszczególnych zabaw i zajęć. 
Nasuwa mi się też reflekeja, że za bardzo solujemy 
w Polsce sauą upośledzoną młodzież, a w naszym zwiąsku 

jak gdyby bronimy się od pracy z nią. Z pewnością nasn 
Nieprzetarty Szlak nie cierpi na nadm$ar kadry? 

Wędrując z naszymi obozami poznaliśmy plany ekle- 
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rerów na przyszłość, między innymi takie, jak sagospo= 
darowanie starej formy na bazę letnich obozów wraz a 
uporządkowaniem pobliskiego leónego terenu, poznawanie 

rodzinnego kraju w karawanach konnych, czy dalekie wyp 
rawy na inne kontynenty, Myślę, że trofea przywiesio- 
ne z nieznanych sslaków Czarnego lądu będą ozdobą nie 
jednej izby EBdP, 

CEMBA - Centres d* entrainenent aux mothodes d*e- 
ducatioą active, to organizacja kształcąca kadrę kolo= 
nii i obozów wakacyjnych młodzieży, Ma bardzo rosbudo= 
wany system szkoleniowy, Kilkunastodniowe kursy odbye 
wają się na terenie eałego kraju w ciągu roku ezkol — 
nego, W czasie wakacji na koloniach i obosach kursane 
ci zalicsają poszczególne etapy praktyk poprzez bespo- 
średnią pracę s młodzieżą, Uczestnikami kuroów są za — 
równo inatrukterzy poszczególnych organizacji młodzie= 
żowych, jak 4 nauczyciele 1 pracowmicy służb socjal — 
nych. Nie brak też pielęgniarzy pracujących w azpit: 
lach oras przedstawicieli innych zawodów skoacentro — 
wanych wokóż problemów edukacji, Uczą się zabaw 1 pio- 
genek, przygotowywania posiłków, formalności rachuko- 
wych, prawidłowego doboru obiektów koloni jnych, budowa: 
nia toru przeszkód z mostami linowyni czy chat Robin- 
sona, popularnie nazywanych kabanani, robienia zabawek 
1 przygotowywania małych spektakli teatralnych, Jest 
tam wiele dyskusji poruszających trudności wychwaw = 
cze s jakimi mogą się spotykać przyszli animatorzy, 

_po harcerskich lamach 

la wydawnictwa harcerskie będzie zawsze popyt. Aż 
dziw bierze, że nie powstaje poloni jną .spółka akcyjna 
xapewniająca podaż, 41e tak to już jest w naszej rze- 
oczywistości, że mą większe 1 ważniejsze potrzehy w 
Kraju - 4 musimy z tym poczekać, Byle nie za długo. 
Tu 1 ówdzie powstają lokalne inicjatywy, wydaje się 
własnym sumptem niezbędne w pracy metodyczno - progra. 
mowej broszurki, stanowiska, kaiążeczki 1 inne wydaw- 
nictwa, Tak jak w normalnym życiu = ukazują się pozyo: 
je dobre 1 złe, Potrzebne 1 sbędne, Obserwując tą ra- 

dosną twórczość - można dojóć do przekozania, że z 
brekiem papieru, przynajmniej w harcerstwie, coś nie 
tak. lastępnym paradoksem jest fakt, iż raoczowe po- 
mysły polegające na usankcjonowaniu prawnym a przeć 
wszystkim kładące kres modzie na wydawaniu wszystki! 

go co się trafi- nie znajdują poparcia we władzach 
harcerskich. Wsględy emocjonalne górują nad racjonal- 

nymi. A szkoda. 3 

jak na przykład narkomania. Kursy są, wspaniale przygo 
towane wraz u całym zaplęczem technicznym / nie brak 

rekwizytów, przeźroczy, książek, lin, gwożdzi, drze — 
wa itp./. Nie ma tam Gsgu na nudę, za to codziennie 

jezt czas na tzw."godzinę rości" czyli podaune- 
wanie dnia, 
M ramach CENBA działają Rencontrea de Jeun: spote 
kania młodych, Polegają na wspólnym obozowaniu grup 
międzynarodowych 1 wymianie poglądów między młodymi, 
s poszczególnych krejów świata, W czasie dorocznego 
festiwalu w Avignon organisuje eię spotkenia młodych 
poświęcone teatrowi, 
GEMEA jest organizacją bez mundurów 1 odznak, w któ — 
rej aktywność, ekspresję, kulturę i dyscyplinę widać 
na każdym kroku, Rzetelność CEMRA rokuje nadzieję, że 

nasza współpraca będzie się nadal roswijać pomyśl = 
nie, 

Ha koniec pozostaje mi życzyć wazystkia przyszłym 
uozestnikoa wymiany, aby sachwycając się krajobrazem, 
architekturą 1 zabytkami Prancji, mogli równieś odna- 
leźć dla aiebie przyjaciół, od których jesscze tak 
wiele można się nauczyć, 
Wszystkich chętnych harcerzy i instruktorów zapraęza- 
my w ciągu roku harcerskiego do udziału w spotkaniach 
Klubu Przyjaśni Polsko-Prancuskiej działającego w Do- 
mu Harcerza, Kraków, ul,Lotnicza 1, 

Harcerska 

biblioteka. 
Sytuacja nie jest prosta, Harcerstwo dysponuje tyl- 

ko jednym wydawcą - Młodzieżową Agencją Wydawniczą, 
które pracuje dla potrzeb całego ruchu młodzieżowego. 
Stąd ciągłe narzekania, pretensje - brak takiej czy 
iunej posycji, Ala jest 1 druga stroma medalu - braku- 
je jednego, jasnego modelu dystrybucji wydawanych po- 
zycji. 4 jest ich niemało! Proszę saglądnąć do "Moty- 
wów" - gdzie omawiając obrady Prez dium Rady Naczelnej 
- saprezentowano ostatnio wydane książki 1 broszury, 
Dochodzi do tego szereg pozycji harcerskich ukazują - 
cych się w innych oficynach, W ogólnym trendzie do 
krytyki polityki wydawniczej - nie zawsze te pozycje 
zauważany,Może, też jest za głaba ich propaganda.Nie- 
uniej większa operatywność CSH polegająca na wprowa - 
dzeniu do sprzedaży książek o tematyce harcerskiej 
jest niezbędna, Zgodnie s reformą gospodarczą - trze- 

ć garń Domu Książki. W dzisioj- 
szych czasach, gdy więkasość interesujących nan kasąc 

BEGG 6 ODRZE 
tek wydaje się w mniejszym nakładzie niż ilość wszyst- 
kich księgarń w kraju - trzeba dążyć do inego systemu 
rozdziału, Konia s rzędem temu - kto widział w księgar 
mi niedawne wydanie "Parasola", Nie bez znaczenia w 
tych dywagacjach jest fakt, 1% Bytunoja ta rodzi natu- 
ralne możliwości do nadużyć i spekulacji, Wprowadź „ny 

więc, z prawdziwego zdarzenia, dział księgarski w wy- 
typowanych sklepach CSH mający możliwość sprzedaży 
większej ilości poszczególnych tytułów, Książek od te- 
go nie przybędzie, ale społeczny interes sprawiedliwe- 
go podziału tych dóbr zostanie częściowo spełniony. 

Na razie bez patentu rzucam pomysł stworzenia /ob- 
ligatoryjnego/ w każdej komendzie chorągwi Harcerskiej 

Biblioteki, do której GK ZHP zagwarantowałaby dostar- 
czenie każdej interesującej propozycji /przynajnniej 

w dziesięciu egseuplarzach/, Chodzi oczywiście 0 gwa- 
rancje merytoryczne a nie finansowe /stać każdą komen- 

dę na finansowanie takiej biblioteki/. Taki system , 
przy ograniczonych możliwościach kupienia książek na 
własność przez wielu instruktorów, zapewniłby przyna je 
mniej możliwość przeczytania interesujących pozycji, 
Dla znakomitej pa: bę - 

dzie to możliwość „,, jedyna, 
Wracając jednak do harcerskich wydawnictw, chgiał- 

bym zwrócić uwagę ha pewne niebezpieczeństw płynąco 
x boakrytycznej maniery polegającej na dążeniu do prze 
druków książek powstałych przed laty, Tu i ówdzie, czę 
Bto z wypiekami na twarmy, pokasuje się konspiracyjnie 
cudowne wydawnictwa z lat dwudziestych, trzydziestych 

Jeden z głównych sposobów osiągnięcia szczęścia 
osobistego ludzie widzą w szczęśliwej miłości 1 szozę* 
Śliwym małżeństwie, Choć Sokrates zypytany przez mło- 

dego człowieka "żenić mię, czy się nie żenić?" dał 
doweipną odpowiedź: "Cokolwiek uczynisz, będziesz ża- 
łować" - jednak 99% ludzi woli szukać szczęścia w mi 
łońci, niż m niego rezygnować, Bliższe prawdy jest 
powiedzenie "Doszczęścia człowiekowi jest potrzebne 

MOTYWACJE EEEE 
+ odbite Ridy na słabym papierze, bez żadnego 
komentarza, Natomiest ceny są szokujące, Wydawcy /na 

wszelki wypadek nie podpisani/ robią ciężkie pieniądze 

wciskając w wielu wypadkach młodym, niedoświadozonym 
harcerzom i instruktorom normalne "cegły"- absolutnie 
nie przydatne w pracy drużyn 1 szosepów., Jadyna ich 
wartość polega na poznaniu kolorytu epoki, w której 
powstały, Wydaje się, że dla sąmych przesłanek histo- 
rycznych, jednak po prostu szkoda papieru, Nie mówiąc 
już o ewidentnych wykoślawieniach w sposobie myślenia, 
prezentowanych przez te, pożal się Boże, spółki wydaw= 
nicze, 

Jest to kolejny argument za utworzeniem kilku, 
łych harcerskich oficyn wydawniczych, które byłyby 
kontrolowane przez rady wydawnicze, doświadczonych mę= 

todyków, drużynowych czy specjalistów z harcerskich 
specjalności. Decyzje wydawnicze podejnowanoby kolege 
ialnie, ograniczając radosną twórczość domorosłych wy» 

dawców, z 
Póki-co - twórany Harcerskie Biblioteki w każdej 

chorągwi, Ręczę, że za rok okaże się, iż s harceraki= 
m$ wy wcale nie jeat tak źlel 

PS: W styczniowych "Motywach" doczytałem się © spot- 
kaniu w GK ZHP kierownictw wszystkich harcerskich 
gazet. Nieśmiało donoszę, że "HR" jest również 
pismem harcerskia, wprawdzie wydawanym na prowin= 
oji,bo na prowincji - ale zawsze, Dlatego od tegó 
numeru wypisaliśmy mobie we winietce » rok Ii. 

Może nas zauważą | zuch 

I 
ustalenia listy wymagań, czyli cech, które sprzy jają 
szczęśliwej miłości. Kluczem do tego problem jest 
sprawa zaufania. Szozęśliw miłość wymaga wza jeanego 
zaufania, Lecz jak samemu zdobyć saufanie u drugiej 
omoby oraz skąd można zorientować się, że można ko- 
muć innemu zaufać? Było kiedyś w jęsyku polskim sło- 
wo, które wyszło z użycia. Brzniało "spologliwy", 
czyli taki na którym można polegać, W dawniejszych 

hm Andrzej Glass 

HARCERSKI 
DROGOWSKAZ ŻYCIA 

1 wystarczające jedno serce kochające", 
warto się wiąc zastanowić nad tym, w jaki sposób 

można osiągnąć szczęśliwą miłość, Oczywiócie punktem 
wyjócia jest sprawa wyboru sympatii, czyli przyszłe- 
%o współmałżonka /żony, męże/, Aby móc wybrać, trze» 
ba wiedsieó, czego się chce. Trzeba więc zacząć od 

wiekach, a nawet w pierwszej połowie tego wieku można 
było mieć zaufanie do większości napotkanych Polaków, 
dobrze to pokazywała pomoo udzielana w niebespieczeń- 
stwie podczas okupacji hitlerowskiej, Niestety współ» 
cześnie liczba osób godnych zaufania nie jest tak 
wielka, Tymczasem każdy człowiek jest spragniony przy- 
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jaźni 1 miłości z kimó, komu może w pełni zaufać, bo 
wówczas czuje się bezpieczny i odpoczywa poychicznie, 

Jaki człowiek jest godzien zaufania? Jakie cechy 
powinien mieć ktoś, komu potrafilibyśmy saufać? Chy- 
by przede wszystkim ważne są tu cechy charakteru, a 

także poglądy i wspólne dążenia. Niżej sestawiona 
jest lista cech, jakie powinien mic dobry kandydat na 
męża, czy na żonę. Gwiazdkani oznaczono punkty które 
wiążą się s saufanien, 
1. Cechy charakteru i usposobienia, 

a. życzliwy, dobry, nieegoietyczny, chcący mego 
dobra, stawiający moje dobro na równi ze awoin 
lub przed awoin, 

b.” Rzetelny /ałowny, solidny, uczciwy, sprawied- 
liwy, dyskretny, szczery, dążący do prawdy, 
lajalny/, 
Zgodny, tolerancyjny /umiejący ustąpić i doa- 

tosowąc się/, niekłótliwy, wyrozumiały. 
Pogodny,s poczuciem humoru, 
Zaradny i gospodarny, 

II. Bliskość kulturowa /poglądy i nawyki/ 

„% Ma system ocen etycznych /wartości/ zbliżony 
do mego /podohne sprawy uważa za najważniejsze| 
Ma zbliżone do mego: sposób spędzania wolnego 
czasu /np.ówiąt 1 niedziel/, aposób zachowania 
się wśród ludzi i zwyczaje domowe /u tym uro- 
czystości rodzinne /, rodzaj uznawanej este- 

tyki /urządzenia mieszkania, rodzaje obrazów 
1 ozdób na ścianach/ itp. 

©.- Sawyki, które mnie nie rażą /np.palenie tyta= 

niu, ilość używanego alkoholu/, 
II, dspólne dążenia 

a." Ma program życiowy zbliżony do mego. 

1v. Atrakcyjność, 
Dojrzałość życiowa /razumny, odpowiedzialny, 
nie lekkomyślny/ 
wdzięk 1 uroda. 
Zręczność, zdrowie, siły fizyczne 1 wytrzy- 

małość. 

Pasja życiowa, inteligencja, szerokie zainte- 
resowania, rozległa 1 głęboka wiedza, szcze- 
gólne zdolności /np.artyatyczne/, 
Towarzyski, błyskotliwy, rozmowny, śmiały 
/mieśmiały - też bywa zaletą/, 
Elegancja, schludność, znysł estetyczny, na- 
turalność w ubiorze, nie za wysokie wynagania 

pod względem ubioru 1 posiadania rzeczy, 

V. Wady. 
a. Komplekey, które bywają zaletami, 
Oczwiście nie jest to pełna lista, Każdy powi- 

nien po przemyśleniu sprawy ułożyć: ewoją własną lia- 
tę odpowiednio ją zuśeniając 1 uzupełniając. Również 
podział na grupy jest tylko orientacyjny, 

Natomiast niektóre punkty można uzupełnić wyja- 
Śnieniami, Tolerancy jnośc bywa rozuaicie rozumiana, 
Tu tolerancyjny to wcale nie oznacza - pozwala jący 
na wszystko, lecz szukający drogi porozumienia, uz- 

archiwum 

ME MOTYWACJE WEEENENENENA + KUMA 

nający robienie ustępatw. Pogodny - to mający pogo- 
dę ducha, pogodnie znoszący przeciwności losu 4 poko- 
mywujący trudności, Pogoda ducha często cechuje lu- 
dzi, którzy mają taw. spokój wewnętrzny, czyli roz- 
różniają sprawy błahe od ważnych i nie dają się dro- 
biazgami wyprowadzać z równowagi, Lecz jest to zara- 
zem cecha ludzi doswiadczonych, uojrżałych życiowo, 
uądrych, Ktoś z poczuciem hunoru - to wesoły, iecz 
nie zgrywus, wszystko wykpiwający i niczego nie trak- 
tujący na serio. 

4 jaką rolę odgrywają podobne zwyczaje w życiu 
codziennym? Nie ułatwia to wzajemnego zrozumienia, 
jeśli jedno chce zawsze kłaść nóż z lewej strony 

"talerza, a drugie z prawej, jeśli jedno kupuje repro- 
dukcję obrazów Picassa, a drugie jeleni na rykowieku, 
jeśli jedno lubi chodzić po domu w zabłoconych bu- 
tach, a drugie w kapciach lub na suknach, jeśli jed- 
no lubi skromne imieniny, drugie - huczne i kosztowne 
Niby drobiazgi, lecz czasem więcej przeszkadzają co- 
dzienne drobiazgi niż poważne problemy, A czy potrzeb 
ne są wspólne dążenia życiowe? Pisarz Antoine Saint 
Exupery mówił: "miłość tonie jest wzajemne wpatrywa- 
nie się w siebie, lecz wspólne dążenie do jednego 
celu", Potrzebne jest wspólne zdanie na temat dzieci, 
urządzenia domu, planowanych wydatków 1 wyjazdów itp. 

4 dlaczego wśród zalet, które powinien mieć 
współtowarzysz życia są wady? Bo czasem wady są 

zaletami i odwrotnie, Niejednokrotnie piękna dziow- 
czyna bywa zarozumiała z powodu awej urody. Sądzi, 
że należą się jej hołdy od wszystkich, że nie muei 
się uczyć, bo ma urodę, Jest głupia w wyniku urody, 

2 człowiekiem idealnym bez wad,trudno jest wytrzymać, 
gdyż jest zbyt wymagający, a samemu dostaje się kom- 
pleksu niższości wciąż z nim przebywając. Więc wady 
i kompiekay są zaletami? A właśnie że Lak.: Dziewczy- 

na mniej urodziwa, jest bardziej nieśmiała /mniej 

pewna siebie, mniej zarozumiała, uniej wynaga jąca/ 
a równocześnie mając kompleks na tym punkcie Stara 

się wyrobić sobie inne zalety, np. gospodarność, Bu- 

KEK + KENKEENN MOTYWACJE. EEEE 
mienność, poczucie humoru, Często się zdarza, że 
posladanie kompleksu wyzwala w dziewczynie /chłopcu/ 
silniejsze uczucie miłości, większą wierność za to, 
że jest kochana 1 bardziej jej zależy na swym chłop- 
cu. fu władnie atwarza szansę dla wszystkich, bo jeś- 
1i się chce, to można posiadanie wady zrekompensować 
innymi zaletami, 

Jak poznać cechy drugiego człowieka? Tylko po;- 
rzez obserwację w różnych sytuacjach w szkole, w pra- 
©y, na wycieczce i przede wszystkim w domu i jego 
codziennym otoczeniu, 

Lecz jeśli chcę coś kupić,to muszę mieć sam coś 
do dania, Nie tylko ja stawiam wymagania swojemu 
partnerowi, lecz on mnie tak samo, Nie nogę więc 
wymagać od drugiego więcej niż od siebie, A jaki 
jestem? Czy mam dość dużo zalet,by mnie chciał ktoś, 
kto mi się spodoba? Pamiętajmy, że na siebie zawsze 
patrzymy przez różowe okulary, s pobłażaniem lub na - 
dzieją, że się poprawiny, Lecz inni oceniają nas 
dużo ostrzej. Może, aby mieć szanse na wymarzonego 
partnera swego życia - musimy się zabrać do usilnej 
pracy nad ewymi wadami 1 wyrobieniem zalet? Każdy 
jest kowalem swego losu. Istnieje też powiedzenie - 
mie ma rzeczy niemożliwych trzeba tylko naprawią 
ohoieć, 

k jakie są warunki szczęśliwego małżeństwa? SĄ 
one tylko kontynuowaniem tego, co wyżej zostało po- 
wiedziane, Obserwacje zebrane z wielu lat życia 
Bzczęśliwych małżeństw wykazują, że najszczęśliwsze 
są małżeństwa, które stosują się do następujących 
uasad: 

1.Stawianie na pierwszym planie dobra ukochanej 
oBoby. Człowiek jest szczęśliwy, gdy dla swego wapół- 
małżonka jest najważniejszą istotą na świecie, Szczę- 
Ście można tylko kupić konsteu ograniczenie swego 
egoizmu. Trzeba się umieć dostosować do drugiej oso- 
by, być troskliwym 1 dalikatnym. 

2.Pełne zaufanie i szczerość, Tylko ciągle dzie- 

lenie się nyślami 1 zaniaremi oraz ujawnianie moty- 
wów swego postępowania daje pełną przyjaźń, wapólno- 

tę paychiozną. Największym niebezpieczeństwam dla 
małżeństwa jest zdrada psychiczna czyli zaprzestanie 
dzielenia się myślami ze wapółmałżonkiem, a znale- 
mienie innego powiernika dla swych myśli.Spory, 08- 
tre słowa, obrażanie się i zamykanie się - budują 

mur obcości między małżonkami. łagodność niweluje 
wyrastające między nimi przesakody, 

3, Okazywanie uczuć, Przede wszystkim kobieta 
Jest pełna niepokoju, czy wciąż jeat kochana i czu- 
je się niedoinforuowana na ten temat. Czuje ponad 
to potrzebę obecności męża, Ważne jest przebywanie 
Tazeu i wspólne pokonywanie trudności życia codzien- 
nego. Kobieta potrzebuja częstego okazywania, ża 
Jest kochana, Szczęśliwych nałżouków można poznać 
Po tym, że pragną być rasem s sobą, każda wspólna 

rozrywka jest dla nich większą przyjemnością niż 
Przezywana osobno. 

4. bla wymagaj od drugiego więcej niż od siebie 

sadiego 
5. Ślub to nie nabycie współmałżonka na ułazzuć 

Po ślubie trsęba nadal zabiegać o uczucia wapółuał- 

małżonka, jak w okrenie narzeczeńskim, 

6. Miłość to nie wzajemne wpatrywanie się w sie. 
bie, lecz wspólne patrzenie w jednym kierunku. Pos- 

tawienie za cel egoizmu we dwoje,prowadsi do rozcza- 
rowań, Wspólnym celem mogą być dsieci, praca spożecz- 
na czy pasja zawodowa, Wspólny cel, dla którego stać 
nas na wyrzeczenia - ułatwia życie we dwoje, Wów- 
czas właaue kłopoty nie są oglądane przez szkło powię 
kszające, z byle drobiasgu nie robi sią wówczes tra- 
gedii czy problemu, 

1. Z upływem lat w małżeństwie człowiek s biorcy 
staje się dawcą, Musi dawać więcej współmałżonkowi, 
dsieciom, rodsinie, niż bierze. I to właśnie inwes- 

towanie swych uczuć 1 swego wysiłku w rodzinę jest 

jedyną drogą prowadzącą do długotrwałego szczęścia, 
Gdy człowiek troazczy sią o to, czy dostatecznie ko— 

cha, a nie to, czy otrzymuje, 60 mu się należy, to 
tworzy trwałe podstawy do tego, że będzie kochany, 

8, Prawdziwa miłość akceptuje współmałżonka ta- 
kiego, jaki on jest, Niersadko po ślubie okazuje 
ulę, że wyidealizowany obraz współmałżonka wytwożzo- 
ny w czasach narzeczeńskich „nie odpowiada rzeczywia- 
tosci, Również zmieniamy się z upływea lat, słabnie 

nusze zdrowie, ubywa sił, czasem potęgują się nasze 
wady, Niektórzy próbują zmusić współmałżonka by stał 
się uosobieniem marzeń, Lecz teroryzowanie miłością 
to nie zwycięstwo miłości, lecz jej klęska, Trzeba 

wykazać dojrzałość życiową i na nowo życzliwie za- 
akceptować człowieka, którego się wybrało.1 wsięło 
odpowiedzialność za jego losy 1 szczęście, 

Z poruszanych tu zasad, dwie są najważniejsze: 
opanowanie własnego egoiznu, czyli stawianie na pier- 
wszym miejscu dobre drugiej osoby oruws ezczerość, 

Są to dwie podstawy pełnego zaufania. A zaufanie i 

pozyjaźń jest najtrwalszya fundamentea szczęśliwej 

Dobrzy koledzy i przyjaciel 

W naturze człowieka tkwi potrzeba sympatii, życz- 
itwaóci, szacunku, uznania przez innych /potrzeba 

rochwały 1 sachęty/, potrzeba dzielenia się swymi 
uyślami /potrzeba dyskusji 1 rady/ oraz potrzeba za- 
urunia 1 bezpieczeńatwa /pomocy i obrony/, Natomiast 

samotność na dłużuzą metę, uczucie osamotnienia 1 
niepotrzebuości nikomu - jest dość ciężkie do znie- 
atenia, Dlatego jednym s czynników wpływających na 
szczęście człowieka jest posiadanie grona dobrych ko- 
legów, a w szczególności posiadanie kilku / lub choc 
jednego/ wiernego przyjaciela, Oczywiócie używane tu 
słowo kolega dotyczy także koleżunek, a przyjaciel 
dla chłopców jest równoznaczny z przyjaciółką dla 
dziewcząt. 
Ciężko jest żyć w uieprzyjaznym otoczeniu, wśród nie- 

chętnych spojrzeń, słośliwych docinkór, dokuczliwych 
tartów, podstawiania nogi, obmawiań 1 zawiści. Dla - 
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tago życzliwe otoczenie, taw, dobra atmoafera jest 
przes ludzi bardzo ceniona, Często się zdarza, że 
ktoś nie chce przejść do ciekawszej lepiej płatnej 
pracy, bo ceni dobrą atmosferę w dotychczasowym miej- 
scu pracy, Warto mieć dobrych kolegów, bo życie wśród 
nich milej płynie, a czasem udzielą pomocy, lecz znaca 

nie cenniejszy jest przyjaciel, bo ma przyjaciela moż- 
na zawsze liczyć, 

Mówimy kolega, przyjaciel. Lecz kogo nazywany kole 
84? Kolega może być ząsiadem z tęgo samego domu, podw- 
órka czy ulicy, może być s tej samęj szkoły, zakładu 

pracy, lub z klubu czy organirącji, do której należy- 
my, Leos kiedy mówimy o dobraj koleżeńskiej atnosfe - 
raze? Gdy większość lub apory procent kolegów w danym 

miejscu to dobrzy koledzy, 4 00 cechuje dobrego kole- 
gę? Chyba przede wszystkini 
1. Życzliwość 1 życzliwy uśmiech. 

2. Pogoda ducha i tendencja do łagodzenia konfliktów 
3. Ugtępliwość 1 zwracanie uwagi na to, co komu prze- 

azkadza /np.przeciągi, głośne rozmowy, dym papiero- 

sowy/ oras tolerancy jność, 
Innych łatwiej nakłonias do tego,by byli koleżeńe 

zcy dlu ciebie - własną koleżeńskością, Natomiast jeśli 
nie chcesz mieć dobrych kolegów- bądź nieżyczliwy, kżó 
tliwy 4 nieustępliwy. Rozpychaj gię i stawiaj awoje 
„ja sawaze na pierwszym miejscu, A co niszczy dobre 
stosunki koleżeńskie? 
1. Złośliwość /dokuczanie 1 aluzje do czyśchó zaintere 

sowań, sżabości 1 wad/, 
Pletki w szczególności oozerniające /pamiętajimi1-- 
czenie jest złotem. Najwięcej ludzie sami aobie 
szkodzą powtarzając informacje nieścisłe 1 niespra- 
wdzone lub je prsekręcając/. 
Zawiść czyli wrogość do ludzi /podstawiane nogi, 
utrudnienie pracy, nie udzielenie pomocy, wprowa- 
dzanię w błąd, donosy/. 

A kto żo jest przyjaciel? Przyjacśóż żączy wza jen- 
zrosumienie i życzliwa ponoc, Przyjaciel ch 

bra dla ciebie tak samo jak dla oiebie /sukcesów w 
nauce, pracy, życiu/, nie zazdrości ci ich 1 mie widzi 
w tobie konkurenta, Nie stara się też uzyskać nad ton 
bą przewagi /tj.władzy, nie wynosi sję nad ciebie/. 
*Pravdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" czyli 
w trudnej sytuacji - mówi przysłowie, Zwłaszcza poz- 
zaje się w sytuacji, gdy uoże się on narazić stając 
w twojej obronie. wierny przyjaciel nie skorzysta m 0- 

by zyskać coś dla aiebie twoim kosztem. 
aić się z oobą mogą tylko osoby, które 

11 potrafią ograniczyć swój egoizm na 
dobra /korzyści/ przyjaciela na rów- 

ni ze awofm, 
szczere i ufne /postępujące bez fałszu 1 nieszczeroć 
ei w przyjaźni/, 

ące,oprócz życzliwości, zdolność poświęceń 
ciela /wyrzeczenia cementują przyjaźń/, 

nie obawiające się konkurencji przyjaciela, 
- uające dla przyjaciela czas na rozmowy i cierpliwość 

Gdzie szukać przyjaciół? Przede wszystkim wśród 
dobrych kolegów, z którymi łączą nas zainteresowania, 
wspólne cele 1 abliżone spojrzenie na wiele spraw. 

Oczywiście przyjaźń zdarza się nie tylko między 
osobami o podobnych zainteresowaniach czy w jednakowyp 
wieku, 

A jak długo trwa przyjaźń? Różnie, Czasem kilka 
lat, czasem i całe życie, Przeważnie tak długo jak 
trwa bliski kontakt, Warto zauważyć, że rzadka jest 
dłuższa przyjaźń chłopca i dziewczyny /mężczyany i ko- 

biety/, gdyż zbyt często, przynajmniej z jednej stro- 

ny, zamienia się w żywsze uczucie, czyli miłość, 

nn _/ 

Redakoja "ilarcerza Rzeczypospolitej" 

% wielkim zaskoczeniem natrafiłex w"HR* nr 2/82 na 
podpisany moim nazwiskiem artykuł pt."O stopniowaniu 
uwag kilka", Artykuł ten opublikowano bez mojej wie- 
dzy i zgody. Oparty jest on na moim starym opracowa - 
niu, które stanowiło nie przeznaczoną do publikacji, 
wewnętrzną recenzcę pierwszej wersji regulaminów stop 
ni KIHAM 1 przeznaczone było dla autora tej wersji 
1 dła komisji stopni harcerskich Hufca Kraków-Sród - 
mieście. W momencie publikacji w "HR" uwagi zawarte 
w artykule stanowiły wyłącznie materiał historyczny 
gdyż w większej części zostały uwzględnione przy re- 
dagowaniu późniejszej edycji regulaminów /Kniążeczka 

prób na stopnie harcerskie, Warszawa 1981 r/. Wydź — 
więk artykułu może nasunąć przypuszczenie, że kryty 
jąc stopnie KIBAM przyznaję wyższość stopniom RI ZHP. 
Tymczasem jest wręcz przeciwnie — w moiu unienaniu 
stopnie KIHAM stanowią doskonalszy i bardziej prze - 
myólany instrument metodyczny, aniżeli stopnie RH ZEP, 
Zdumiony jestem ponadto dopisywaniem zdań do cudzego 
tekstu - rozumiem, że wymogi redakcyjne uzasadnia ją 
dokonywanie skrótów ozy też nadawanie tytułów - ale 
dopisywanie chyba nie mieści się w tej konwencji. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności traktuję 
opublikowanie omawianego tekstu bez mojej zgody jako 
naruszenie dobrych obyczajów dziennikarskich, Druh 
Redaktor Naczelny w "ER" nr 1/62 krytykując ruch 
KIHAM etwierdza, że "nie ma komu ręki podać", No cóż, 
medice, cura te ipsum, Oczekują satysfakcji w posta- 
©i wgdrukowania niniejszego listu w najbliższym "HR"   

20.01.1983 Czuwaj | 
Andrzej Kaoperaki 
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Od rodakojii 
Po pierwsze, dajemy satysfakcję Druhowi Kace 

porskieau drukując Jego list. 
Po drugie, nie wykradliśmy artykułu z szuflady 

Autora, lecz otrzymaliśmy go s Komisji HO 1 HR 

fufea Kraków Śródmieście /pisał o niej dh Pelczar w 

wiR" nr 3/, która usnała opracowanie za wartościowe 
1 nadające się do ssorssego upowszechnienia, Byliśwy 
tego samego zdania. 

Po trzecie, nie podejmujemy polemiki czy artykuł, 
w momencie publikacji miał tylko wartość historyczną 
- ponieważ argument Druha Kacperskiego uważamy sa 
wohwyt poniżej pasa", s czego 1 Autor i my doskonale 
zdajemy sobie sprawę. 

Po czwarte,nie mamy żadnego powoda do utajniania 
smian stylistycznych /bo za takie ja uważamy/ wprowa- 
dzonych do opracowania Druha Kacperskiego. Oto one, 
fytuł był następujący: ..."Uwagi do programu prób na 

stopnie harcerskie opracowanego przez Kręgi Instrukto- 
rów Harcerskich im.Andrzeja Małkowskiego"..., nato- 
miast tekst zaczynał się od następujących stwierdzeń 
..."Podatawowym zarzutem, jaki można postawić przedsta 
wionym programom jest zarzut nadmiernego ekoupliko - 
wania dość podstawowej kwestii jaką jest otwarcie pró- 

by. Otóż z aktualnej redakcji tekstu wynika,..." Zmia= 

ma tytułu spowodowana została wymogami redakcyjnymi 
/mawiasem mówiąc, wynikłymi s samego tekstu - propo- 

zycji Autore idącej w kierunku stopniowego podwyżeza- 
nia wymogów w kolejnych stopniach/, natomiast rezyg- 

nacja z początkowego akapitu, nastąpiła między innymi 
z powodów na które powołuje się kutor w swoim liście. 
Pominęliómy także fragment, w którym Autor wytyka ułę- 
dy stylistyczne i ortograficzne w projekcie, jak rów - 
nież trzecią rubrykę w rozdziale "Uwagi 1 propozycje 

merytoryczne" - ponieważ nie wnosiły nic nowego a mi- 
ały charakter "docinków" /np.ówik h-1 "czy może być 

niestały postęp"/. Tytuł rozdziału "Uwagi i propozy= 

cje merytoryczne" zamieniliśwy na "szczegółowe propo- 
mycje zmian", zamiast "uwag podsunowujących" wprowa- 
dsiliśny "podsuzowanie", Dla płynności czytania ali - 
kwidowaliówy numorację. Pozostały jeszcze do rozli - 
Ozenia przecinki, ale tu liczymy na wspaniałonyślność 
Autora, 

Autorowi i czytelnikom pozostawiamy ocenę wpływu 
tych zuian na treść artykułu. 

Po niąte, dysponując kopią rękopisu pracy Druha 
Kacperskiego stanowozo odrzucamy insynuacje idące w 
kierunku wnawianiu nam jakichkolwiek dopisywań, Znamy 

kilka prób podważenia wiarygodności naszego miesięcz- 
mika, szkoda, że kolejna płynie s naszej i 
chorągwi. Zapraszamy Druha do redakcji na esczerą in- 

struktorską rozmowę. A może od tego trzeba było 
oząć? 

Dziękujemy za przekazaną przy okazji krótką, sia 
pisaną opinię o artykule ..."I nudno, i smutno , 

Przykro tylko, że odebrał go Druh tak jednostronnie, 

po - - NADE 3 
No cóż, damnant quod non intelligunt. Zachęcamy też 

do przedetawienia na łamach "HR" uzasadnienia swojej 
opinii o stopniach. Sama deklaracja lojalności to bare 
dzo mało, 

Czuwa jt 

Szanowna Redakcjo! A ściślej redakcyjna koroktol 

Protestuję przeciwko drobnemu ale ważnemu znie - 
kształceniu ostatniego zdania w mym artykule "Za aie- 
bie 1 innych" /"HR" nr 03/82/. Łe zgrozą przeczyta — 
łem mienowicie: "I wcale nie będziemy się dziwić, je 

iareers Rzeczypospolitej spóźni się nieco 
Ja będą się nie tylko dziwił, ale 1 

oburzał. Harcerz Rzeczypospolitej spóźnić się nie ma 

prawa. Ma natomiest takie dziewczyńskie prawo — Har 
cerka Rzeczypospolitej, I tak własnie napicałew, 
Oczekuję sprostowania, lękająe się, by nie miały do 
mnie uzasadnionej pretensji harcerki /nie tylko Rze- 
czypospolitej/. 

Czuwaj 

hm PL Olgierd Pietkiewicz 

Od redakcji: 
Przeprowadzlióny dochodzenie, które wykazało duży 

stopień a się naszej 4 w ilarcerzu 
Rzeczypospolitej /nazwisko znane redakcji. ta skom- 
plikowana sytuacja spowodowało Jej samowolną decyzję 
tuk karkołomną w ukutrach, Uzytelników i Autora prze- 

praszamy. Korektorkę zobowiąsaliómy do trzykrotnego, 
punktualnego przybycia na randkę. Wyrok jest prawo - 
mocny. 
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NASZE 
MIASTA 

Stolica najzimniejszego województwa w Polece, le- 
żącego poza terenami górskimi. 
Jest też taki mikrobus. 
Siedziba GK ZAP. 
4 1939 r harcerze bronili w nim wieży spadochro- 
nowej, 
Znajduje śię w nim krzywa wieża. 
W jego pobliżu mieścił się obóz koncentracy jny. 
Miasto nad Sanem, 
Jedyne posiadające pomnik Kazimierza Wielkiego. 
Port broniony w 1939 roku przez Oddziały Czerwo- 
nych Kosynierów. 
Koronowali się w nim pierwsi królowie Polski 

Rozwiązanie stanowią litery w obwiedzionej kolumnie, 
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„byle do akcji” 

Ziwę zupowiadano bardzo ciężką. Dwa tygodnie przed 
Bożyw Narodzeniea zapukali do mojego mieszkania harce- 
rze. Żameldowali, że w ich drużynie jest akcja pomocy 
starszym i mają rozkaz kimó się zaopiekować .Ucieszy - 
łam się bardzo, Umówiliśmy się w czym mi mogą pomóc, 
Przychodzili co drugi daień, przynosili zakupy, wę — 
giel z piwnicy, pomagali sprzątać, Patrząc przez okno 

na zaśnieżoną ulicę z utęsknieniem wyczekiwałan ich 
przyjścia, Ostatni ras przyszli w .Wigilię. Pomagali 
jak swykle, wychodząc złożyli życzenia, Mała choinka 
przyniesiona i ozdobiona przez nich sprawiła mi dużą 
radość, Była to po kilku latach znowu moja własna cho- 

inka. Mimo eumotności Święta te były weselaze niż pop- 
rzednie. Przeminęły szybko, Przez kilka następnych 
dni wypatrywałam harcerzy. Minął miesiąc, a oni nie 
przyszli, Chyba skończyła się akcja i mają inne roz- 
kazy, a tak pragnę podziękować im za te Święta, 

e Emerytka 

ogłoszenia 
Oczekuję cierpliwie na jednolity system sprawności. 

Plen pracy drużyny, po kapitalnym remoncie, zamienię 

ma plan pracy szczepu po rocznym przebiegu. 
phm Jan Kurs Oleśnica 

Kopalnie dobrych pomysłów wydzierżawi na korzystnych 
warunkach Wydział Starszoharcerski GL ZEP, 

Druhnę, która wycięła mi brzydki niwer, zaproszę na 
kawę . 

Dziadek tel.22-77-22 

Solidny stołek z oparciem u góry = kupię pilnie 
Redaktor Naczelny "HR" 

Przerabiany baterie okrągłe na płaskie jednym uderze- 
niem, + 

Zastęp "Karate" 

„sprawności 

Konia z rzędem temu, 
Kto mi dzić odpowie, 
Jakie to sprawności 
Bądą mieć druhowie, 

„nowy problem” 

Duży to problem dla Warszawy 
Xiedy w Krakowie coś się rodzi, 
Czy wyjdzie wszystkim to na dobre? 
- Nie - chyba prędzej mam zaszkodzi. 

KULTURA KERM 

Łacina eu Łacina 

SALUS PÓBLICA SUPREM LEX ESTO! - Dobro publiczne 
winno być najwyższym prawem! 

SALVE! = Witaj! 
SATIS EST SATIUS - Lepsze jest wrogiem dobrego. 
Se, « SCULPSIT - Rytował, rzeźbił. 
SECUKDO - Po drugie. 
SENSU LARGO - W szerokim ro umieniu, 
SBNSU STRICTO - W ścisłym znaczeniu, 
SILVA RERUM - Las rzeczy /księga zawierająca różne 

wiadomości /, 
SPIRITUS MOVENS - Motor działania, 
STATUS QUO - W stanie, w jakim soś się znajduje, 
STRICTE - Dokładnie. 
SUB SPÓCIE - Pod postacią, pod pozorem. 
SUO TAMPORE - W swoim czasie, 

1. Nie mówi o swoich dolegliwościach fisyosnych. 
2. Nie ma nikom "sa słe” i nie wazystko wie najlee 

piej. 
3. Nie rozprzestrzenia złych wiadomości z żadnej dsi> 

dziny, 
4. stkie pozytywne sjawinka życiowe, 

dobre ludzkie cechy, życiowe osiągnięcia swego 
otoczenia, 

5. Nie używa zwrotu: - za moich czazów było lepiej - 
najwyżej "inaczej", posostawiając wyciąganie wnio + 
sków innym, 

6, Jest bardzo powóciągliwa w krytyce, 
7. Sie traci głowy, unika spieszania się, ma 

wszystko 1 dla wszystkich, 
8. Radzi, ale nigdy nie narzuca, 
9. Mimo wszelkich przeszkód stara sią zachować własne 

życie osobiste i od czasu do ezamu stara się zapew- 
nić sobie "kurację samotności", 

10.Stosuje sseroko pojętą życzliwość do ludzi 1 świa- 
ta, 

11.Wie, że każdy wiek ma swoje dobre strony i piękno 
przeżycia, 

12,Pamięta, że żyjemy dziś, a nie wczoraj ani jutro. 
Pełnią żyje TU 1 TERAZ, nie ucieka do tego, czego 
JUŻ NIE MA, ani czego JESZCZE NIE MA, 

13. Dba o swój wygląd zewnątrany i rosumnie stara 
sią utrzymać "w formie" zarówno fizycznie jak 

1 duchowo. Olga Kałkowska 

gr 9 
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PIÓRA 

HARCERSKI 
RADIOWĘZEŁ 

Wazczepie starssoharcerskim o długich 1 bogatych 
tradycjach, grupa instruktorów i harcerzy starszych 

poszukując bardziej nowoczesnych form działalności wym 
chowawczej - postanowiła powołać i uruchomić harcerski 
radiowęzeł. Rozpoczęto normalne w takim przypadku czyn 
mości. Zebrano grupę redakcyjną, podjąto dyskusją nad 
profilem, treściami, celami 1 xanierzeniami wychowaw- 
czyni harcerskiego radiowęzła, Dużą część rozważań po- 
święcono problemon technicznym - jak przy minimalnych 
środkach finansowych i marnym sprzęcie uzyskać zanie- 
rzone efekty. Hając niekonwenejonalne pomysły i w mia- 
sę precyzyjny plan działania, grupa inicjatywna wraz 
se gzczepową, udała się na rozmowy do komendy bufca, 

Przyjął ich, w stylowym gabinecie, sam komendant. Wy- 
słuchał, pokiwał głową, zadał kilka rzeczowych pytań, 
na które /jest taka metoda/ bardzo trudno jest odpo - 
wiedzieć /bo każda odpowiedź może być równocześnie 
1 dobra, i ała/. Po godzinnej rozuowie - nieoczskiwa 
nie przyklasnął całej sprawie, zlecając wykonanie poa- 
tanowień swojemu zastępcy, W kilka dni później, zas - 
tępca w myśl starej urzędniczej gasady - najaniej 
kompetentny jest własny szef - zaproponował grupie 
inicjatywnej zredukowanie pomysłu do jednogodzinnej 
audycji, w aktualnie pracującym radiowąśle szkolnym, 

Komendant harcerskiego radiowęzła /dotychczasowy Bzef 
harcerskiego klubu wiedzy upołeczno-politycznej w 
szczepie/ jednak konsekwentnie wymógł na zastępcy, 
wystąpienie do dyrekoji szkoły o wydanie zezwolenia 
na funkcjonowanie nowej harcerakiej komórki. Dyrekcja 
szkoły bez większych ceregieli, taką zgodę wydała, 

Haroerski radiowęzeł rozpoczął nadawanie audycji, 

Trzeba przyznać, że zaplanowana ranówka, materiały me- 
todyczne 1 publicystyczne, stały na względnie wysokim 
poziouie, Względnie - ponieważ program realizowany 
był przez amatorów. Tylko ten, kto przyszedł zaglą - 
dnąć od "kuchni", mógł zrozumieć w jakich, trudnych 

warunkach tworżono audycje. Zespóź realizatorów musiaą 
pokonywać trudności zuopatrzeniowe - załatwić tańmy 
magnetofonowa, baterie, taśmy klejące itp. Nateriały 
w terenie nagrywano na prywatnych mapnetofonach - 

stąd podwójna praca » trzeba było przegrywać na nor - 
walne taómy, by był możliwy montaż, Ten z kolei - ro- 
biono na prymitywnym przyrządzie, Po pierwszych mieei. 
cach stwierdzono, że zostali chłodno przyjęci we włas- 
nym środowisku uczniowskim. Trudny był to okres, sa 

elką ceną trzeba było dążyć do uwiarygodnienia har. 
cerskiego radiowęzła, Charukterystyczny parudoka - pru 
blemy z własnym środowiskiem - gdy tymczasem do szcze 
pu zgłaszają sią gromadnie przedatawicielo tunych 
środowisk harcerskich 1 praegrywają na puiu wszystkie 

eriały, Listy chwalące 1 popiera jące iuicjatywy ha- 
rcerakiego radiowęsła napływały a całej chorągwi.Prze 
syłano gotowe taómy s audycjami, chcąc jakby spraw 
dzić siebie, porównać z dobrym,ich zdanieuw,wżorcen. 
Pisma w rodęaju /wraz z załączonyni taómami 1 kaseta- 

mi/ = „.."Komenda Ssczepu w ... źwraca się £ uprzejną 
prośbą o przegranie następujących audycji „.. " - 
napływały każdego dnia. Szczep zwrócił się do Komęndy 
dufca z prośbą o przydział. jednego magnetofonu , by 
sprostać społecznemu zapotrzebowaniu. Dla jasności 
trzeba dódać, że hufiec dysponował co na jnziejkilkoma 

urządzeniami tego typu. Od tego momentu zaczęły się 
dziać niezrozumiałe rzeczy, 

* 
Szczep otrzymał pismo następującej treść 

„ w odpowiedzi na pismo z dnia ... Komenda lufca 
P nie wyraża zgody na wypożyczenie mapnotofonu dla 

Waszego Szczepu ZHP. „+ 
Niby wszystko w porządku, Jedno jest "ule", Pełnopraw 
mi instruktorzy zapaleńcy, wykonujący robotę za dwóch, 
za trzech - wiali chyba prawo wiedzieć dlaczego *wyso- 

ki urząd”oduówił, W piśmie o tym — ani słowa, Na wazel 

kl wypadek owo "curiozum* nie podpisał żaden komendan 

Asekurańcko polncono to zrobić kwatermiatrzyni hufca. 

Nie ma jednak=jak czyste ręce, Sytuacja tężeje kiedy 
harcerski radiowęzeł emituje zudycję, w której joden 

ze starszych instruktorów zarzuca szczepowi brak po - 

szanowania tradycji, przejawiający się w noszeniu ro- 
gatywek miaet właściwych furażerek. Nie polepsza atuo 
sfery odpowiedź młodzieży w następnej audycji, iż aie 

jest ważne nakrycie głowy - tylko co pod niu, Nowy ko 
mendant hufca /poprzednik awansował do uraydu miasta/ 

ani ruż nie spótkał aię z Komendą harcerskiego radio- 
węzła, pomimo jej dyplomatycznej inicjatywy, tdącej 
w kierunku nagrania rozmowy o bieżących sprawach hufca 
Zespół, oddając serca, © 
ności inatruktorakie nowej inicjatywie harce 

ając rozumieć 

, zaangażowanie 1 umiejęt- 
kiej - 

zaczął tracić grunt pod noguzi, przes 
co właściwie idzie, Uzyskując powoli wiawygndność 
szkolnego Środowiaka, poczuł zimno wiatry wiejące od 
macierzystej komendy harcerskiej, fędąc w zupełnej ros 
terce, zagrał w otwarte karty - nagrał te wszystki 
dylematy w kolejnej audycji. Skończyła się ona dra - 
matyczną puentą : „.."jeńli nas drogi słuchaczu nie 
usłyszysz jutro - to nie miej złudzeń dlaczego"... 

ibs 
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W historii Związku Harceretwa Polskiego jest mało 

sama, 8 chlubna karta. Dotyczy ona działalności Har- 

stwa Poleskiego poża granicami kraju, 
Mienalże od początku ietnienia ruchu sknitowego, 

«później harcerekżego , były polskie drużyny 4 
ośrodki barcerekie w różnych krejach, gdzie tylko - 
spajdowali się Polacy. Tworsono drużyny ra Litwie, w 
gstonii, Finlandii, Czectosżowacji, na Węgrzech, w Bo- 

O DZIEJAC 
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drużyn, w relacji byłego hufcowego a Berlina i ezłonką 
ówczesnego Naczelnictwa, 

v_gkiejach berlińskiego bufes ZHE w Niegęzęch: 
Z pierwszych lat hietorii hufca harcerskiego w Bow. 

rlinie, a zwłastowe powitania 1 Męskiej Drużyny Skauta 
wej im, Zawiszy Czarnego, żyje jeszczę jej pierwszy 
drużynowy 1 mieBska w Poznaniu, Jest te dh hu PL 
Antoni Nowak /ur.w 1902 r./, który wras s dhem Józefem 

H hm.PL Paweł. Gajdzik 

BERLIŃSKIEGO 
HUFCA ZHP W 

NIEMCZECH 

1gii, Holandii 1 Prancji, a nawet w Moskwie 1 Kijowie, 
Były w Chinach, Kanadzie i Stanach Zjedneczonych Ane- 

ryki Północnej. Największe jednak skupisko harcerskie 

sna jdowało się w Niemczech. 

'= zarag po I wojnie światowej w sorganfzowanych dru- 

tynach musiano precować w konspiracji, Dopiero po za- 

warciu Traktatu Pokojowego, harcerstwo polskie w Hieu- 
©Bech mogło przez 15 lat działać jawnie, Jednak s chw= 
1lą dojścia do władzy Hitlera, władze niemieckie za - 
częły nalegać na włączenie ZHP w N, do niemieckiej or= 

Ganisacji młodzieżowej Hitler Jugend. Ponieważ naciski 
Władz niemieckich nie przynosiły żadnego resultatu,od 

1935 roku - gdy wygasła już Konwencja Gonewska - nas - 

tąpiły wauożone prześladowania działaczy harcerskich, 
$ wywożeniem ich do obozów koncentracyjnych włącznie, 

W roku bieżącym obchodzone będą w Opolu - siedzi - 

bię byłego Waczolnicta ZHP w Miemozach - uroczystoć- 
61 a okazji 70 lecia założenia pierwasych drużyn. W 
Bwiąsku s tym, pragniemy przybliżyć instruktorom har- 
Q©rakim działalność ZHP w N,.drukując historię tych 

Kwietniewskim /ur. w 1903 r./ 1 Jónofem Miaoskiewi > 
czem, założył w czerwcu 1918 r,tę drużynę. Odegrała 
oma bardzo dużą rolę w życiu ułodzieży polekiej w Bere 
linie. Drużynowym jej sostał dh Antoni llowak, a przye 
bocznym Józef Kwietniewski, 

Początki życia harcerskiego w Berlinie, były jed= 

nak wczeóniejaze, Pierwszą konspiracyjną drużyną skate 
tową założył w 1912 roku dh Tadeusz Strumiłło, prze = 
bywający w latach przed pierwszą wojną Światową na gte 
udiach, Drużyna złożona była z młodzieży studenckinj 
ale także i szkolnej. Ciekawostką może być fakt, że 
patronował jej podówczas młody, a późniejszy ówiato = 
wej sławy archeolog prof. J.Kostrzewski - odkrywca Bie 
skupina, Brużyna ta, jednak upadła, gdy jej założyciel 
wyjechał s Berlina, Dsisiej natomiast odwołujeny mię 
do roku 1913 jako zaczątków ruchu harcerskiego młodzie 
ży polakiej w Niemczech, kiedy to przez Berlin przeje- 
śdżała reprezentacyjna drużyna skautów polakich ze 
Lwowa oraz z Krakowa. Udawała się na międzynarodowy 
zlot skautów do Birmingham, Wyprewą kierował Andrzej 
Małkowski. Drużynowym drużyny reprezentacyjnej był sta 
rszy brat: Antoniego Nowaka, skautmistrz Kazimierz Ho= 

wak /ur. w 1889 r./ - rodowity berlińczyk, studiujący 
we Lwowie. Z angielakiego piama ilustrowanego pod 
zdjęciem tej drużyny w "Daily Skaitch" czytamy: 

"Pierwszy Plutonowy Drużyny - Kazinierz nowak — 
składa raport gen. Baden Powellowi, twóroy skautingu." 
Natomiast książę Artur of Connaugh zapytał w czasie 

przegłądu drużyn Kasimierza Nowaka: "Sind Sie aua 
Wien?" - /Czy Pan jest z Wiednia?/ - "Nie - jesteśmy 

polakami, a przyjechaliśmy m różnych stron Polski." 
Bratanek królewski tylko przy polakach dłużej mię zat- 
rzymał 1 ich oficera Kasimierza Nowaka pytał o wiele 
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szczegółów pracy w naszym kraju, Po przeglądzie zaś 

obiecał złożyć o nich sprawozdanie królowi. 

Obecność drużyny skautowej, która reprezentowała 

Polskę na Zlocie Skautów, była największą demonstra = 

cją polityczną w Anglii od roku 1863. /Opis z książki 

A,Małkowskiego pt. "Jak skauci pracują"”/. Jednodniowy 

pobyt tej reprezentacyjnej drużyny w Berlinie, dał o- 

kazję do spotkania z miejscowym społeczeństwem pols -i 

kim, a zwłaszcza z młodzieżą. Widok umundurowanych , 

doskonale reprezentujących się skautów polskich, stał 

się bodźcem do nowej próby założenia drużyny skautowej 

w Berlinie, h 

Na przełomie lat 1913/1914 powstaje pierwsza dru- 

żyna koedukacyjna składająca się z wilcząt, którą kie- 

ruje Hieronim Rogaliński /ur. w 1882 r./. Drużyna ta 

istniała równolegle z 1 drużyną im, Zawiszy Czarnego, 

Z uwagi na swój stan zdrowia H.Rogaliński nie mogąc 

dalej kierować tą drużyną, rozwiązuje ją w 1916 r. 

Kazimierz Nowak powrócił w 1914 r do Berlina i ja- 

ko członek drużyny "Sokoła - Berlin I", założył I Mę- 
ską Drużynę Skautową im, Zawiszy Czarnego w Berlinie 

i kierował nią mając za sobą J-letni staż pracy ska - 

utowej we Lwowie. Wkrótce po wybuchu I wojny światowej 

K.Nowak zbiegł przed poborem do wojska pruskiego i 

wstąpił do Legionów, Drużynę przejął wówczas Karol Gło 

wacki /ur.1889 r./, lecz wskutek braku stałego kierow= 

nictwa i wybuchu I wojny światowej, praca drużyny rwie 

się. ę 

Dopiero 15 czerwca 1918 r Antoni Nowak oraz Józef 

Kwietniewski powołują na nowo do życia I MDS im.,Zawie 

szy Czarnego, a w 1919 r powstaje pierwszy zastęp żeń- 

ski w Berlinie, Drużyna nawiązała kontakt z kónspira = 

cyjną Komendą Skautową w Poznaniu i z Naczelnictwem 

Skautowym we Lwowie, I MDS im, Zawiszy Czarnego wyros= 

ła na gruncie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Be- 

rlinie. "Sokół" był na przełomie XIX iXX wieku naj - 

bardziej popularną organizacją wśród młodzieży polo= 

nijnej, | ć 

w latach dwudziestych członkowie drużyny wzięli 

czynny udział w pracach propagandowych w czasie Ple - 

„biscytu na rzecz przyłączenie Sląska do Polski. W la- 

. tach 1918-1922 w okresie opcji /okres swobodnego wybo= 

ru obywatelstwa/ drużyna ucierpiała, na skutek powro= 

tu ludności polskiej z Berlina, do nowo powstałego 

Państwa Polskiego. W roku 1921 drużynowy, Antoni Nowak 

wyjeżdża do Polski - drużynę obejmuje dh Józef Kwiet- 

niewski., 

Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 

Dh Józef Kwietniewski pełnił kolejno w harcerst - 

wie następujące funkcje: 1918 - 1921 r, zastępowy , 

oraz przyboczny w IMDS, od 1921 r, jej drużynowy, Od 

1925 do 1934 dodatkowo pełnił funkcję hufcowego Hufca 

Berlińskiego ZHP w Niemczech, oraz funkcję Naczelnika 

ZHP w N, Od 1935,r do drugiej wojny światowej był huf. 

cowym Hufca Gimnazjalnego, Polskiego Gimnazium w Byto- 

miu, a w nowym Naczelnictwie pełnił funkcję inspekto- 

ra ZHP w N, Po uzyskaniu kolejnych stopni instruktor- 

skich został po wojnie, rozkazem 7/65 mianowany harce 

mistrzem Polski ludowej, 

Ja natomiast wstąpiłem do harcerstwa we wrześniu 

1926 roku, uczęszczając do gimnazium im,Wł.Jaziełły 

w Krasnym Stawie /woj. Lubelskie/, Byłem członkiem mę- 

skiej drużyny harcerzy im.Tadeusza Kościuszki przy 

wymienionym wyżej gimnazium. Po trzech latach,wróci - 

łem do Berlina i tu natychmiast wstąpiłem w sierpniu 

1929 r do I MDH im, Zawiszy Czarnego. Mając 14 lat po- 

siadałem harcerski stopień wywiadowcy i trzyletni har- 
cerski staż, toteż stosunkowo szybko obejmowałem ko- 

lejne funkcje w tej drużynie, a to: w 1930 r - 

powy, w 1931 r - drużynowy gromady zuchów przy I MDH, 

która to drużyna w 1934 r.została zmieniona na III 

MDH im, Kś. Józefa Poniatowskiego. Na przełomie 1934- 

35 r.zostałem zatępcą komendanta hufca berlińskiego. 

Stąd też niniejsze moje relacje oraz opracowanie'w oz= 

ólnym zarysie, dziejów harcerstwa berlińskiego, 

Po uzyskaniu niepodległości Polski w 1918 r,i gdy 

zostały wreszcie ustalone granice /a szczególnie gra- 

nica Polsko=Niemiecka po plebiscycie na Śląsku w 1922/ 

roku/, dotychczasowy kontakt drużyny berlińskiej z Na= 

czelnictwem Harcerskich Drużyn Wielkopolskich, został 

przerwany, a drużyna berlińska do roku 1925 pracowała 

nielegalnie i konspiracyjnie. Zgodnie z ustaleniami 

wynikającymi z Konwencji Genewskiej, które zezwalały 

na istnienie organizacji mniejszości narodowych w Niem 

czech, w 1925 r, powstaje Naczelnictwo Harcerstwa Pol= 

skiego w Niemczech z siedzibą w Bytomiu, Dopiero wów= 

czas drużyny berlińskie zostały zalegalizowane, 

Drużyna żeńska powstała dopiero w 1926 roku, Przed 

tem wszystkie wysiłki utrzymania pierwszego zastępu, 

składającego się początkowo z 14 harcerek były darem= 

ne, tak jak 1 dalsze kilkakrotne próby zakładania no” 

wych, 

w 1924 r,berlińska drużyna zaczęła wydawać własne 

pismo, miesięcznik "Czuwaj". Ukazało się sześć nume = 

rów. _ ciag dalszy w nr 2 

zastę- 
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