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STYCZEŃ 1992 

WSTĘPNIAK 
Oddajemy w wasze _ręce-piarwszy numer „GAZETY JAKUBOWSKIEJ". 

Pierwszy, więc na pewno nie doskonały: Spytacie dlaczego? Ano dlatego, że 
jeszcze nie znamy waszych gustów. Nie wiemy co waszym zdaniem musi w niej 

być, a co tylko powinno. My, jako Redakcja chcielibyśmy, żeby to była WASZA 
gazeta. Dlatego prosimy o wszelkie sugestie dotyczące jej zawartości. Prosimy 
o włączenie się w redagowanie kolejnych numerów. W sumie od was zależy 
jaka ta gazeta będzie. Chcielibyśmy, aby stała się ona waszym forum. Aby to, co 
was nurtuje, wszelkie sprawy dotyczące waszego życia harcerskiego i nie tylko, 
znalazły odbicie na jej łamach. Piszcie więc do nas. Możecie liczyć na to, że 
obok żadnej sprawy nie przejdziemy obojętnie. 

Potrzebujemy stałych pracowników do różnych działów. Dlatego będziemy 

na Jakubowskiej wywieszać wiadomości o zebraniach kolegium redakcyjnego. 
Przyjdź i Ty. Może dzięki tobie ta gazeta stanie się lepsza. 

REDAKCJA 

RAZEM ALE OSOBNO 

Harcerstwo Polskie wchodzi w kolejny rok działania w stanie rozbicia. 

Istnieje pięć liczących się związków o różnym stopniu rozwoju, dużej dys- 
proporcji liczbowej. Nikt nie próbuje nawet policzyć nikomu nie podlegających 
drużyn czy szczepów, które samodzielnie działają przy parafiach bądź sa- 

morządach lokalnych. Niewielu też ludzi poza samymi harcerzami rozumie 

różnice między poszczególnymi organizacjami. Harcerstwo odeszło od 

społeczeństwa bardzo daleko. Stworzyliśmy sami dla siebie swoiste getto, 
w którym staramy się rozwikłać własne problemy kryjąc je przed oczyma 
innych. 
Związek Harcerstwa Polskiego liczy wg. oficjalnych danych 900 tys. członków. 
llu naprawdę jest tam harcerzy tego prawdopodobnie nie wie nikt. Liczbę 
druhen i druhów w prawdziwie działających drużynach można szacować na 
dużo mniejszą. ZHP to potężny moloch administracyjny, który obecnie swój 
potęcjał gospodarczy zaczyna wykorzystywać z myślą o samofinansowaniu. 
Wbrew nadziejom różnych środowisk harcerskich organizacja ta przetrwa 
z pewością dzięki doświadczonej kadrze organizałorów, która nadąża za 
kierunkiem społecznych przemian ewoluując w stronę tradycyjnego harcerstwa 

zmianą haseł i emblematów. 
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” to jedyna prawdziwie 
alternatywna organizacja harcerska, która tworzy własny model wychowawczy 
dążący ku ideałom skautingu chrześcijańskiego. 
Polska Organizacja Harcerska jest najmniejszą z oficjalnie uznawanych 

organizacji i posiada raczej regionalny charakter. 
Oprócz w/w. istnieją jeszcze dwie organizacje, których sytuację odrębnego 
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istnienia niewielu potrafi zrozumieć. Możliwe, że poza nielicznymi sami 
instruktorzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związku Harcerstwa Pol- 
skiego (rok założenia 1918) grupują się w przyczynach rozłamu podczas 
tworzenia 'w grudniu 1989 roku ZHR-u. Obecnie obydwa związki mają tę samą 
rotę Przyrzeczenia i jednakowe Prawo Harcerskie. Zarówno ZHR i ZHP (r. z. 
1918) statutowo nakładają rozdział na organizację harcerek i harcerzy, obie 
posiadają podobne, jeżeli nie tożsame ideały wychowawcze bardzo mocno 
czerpiące z tradycji Harcerstwa. Dla przecjętnego cziowieka, który ma niewiele 
wspólnego z ruchem harcerskim dzieli je tylko plakietka na mundurze. Tak było 

| podczas Zlotu 80-lecia Harcerstwa w Olsztynie k, Częstochowy, gdzie jedynie 
| różniło harcerzy obu organizacji. Zlot był bezpowrotnie zaprzepaszczoną 
szansą na zjednoczenie, gdzie wspaniała atmosfera, wspólna służba u stóp 
Jasnej Góry, wszystko świadczyło na rzecz połączenia ZHR-u i ZHP (r. z. 1918). 
Obecnie gdy minęło kilka miesięcy, a emocje poadły, rzeczywistość okazała się 
bardziej ponura niż wszyscy oczekiwali. Nadal istnieją obok siebie dwie bardzo 

bliskie sobie organizacje, a perspektywa ich zjednoczenia oddala się coraz 
bardziej. Przyczyną podziału są różnice w polityce harcerskiej, która bierze 
górę nad potrzebami i dążeniami środowisk. 
Podstawowym problemem stojącym na przeszkodzie w połączeniu jest nazwa 
przyszłej, zjednoczonej organizacji. Wybór pomiędzy ZHP a ZHR-em wbrew 
pozorom jest sprawą bardzo poważną. Przyjęcie tradycyjnej nazwy Związek 
Harcerstwa Polskiego przy której zachowujemy historyczną tożsamość, 
umożliwia wejście do organizacji ZHP poza granicami kraju, ale grozi 
długotrwałym procesem sądowym z obecnym ZHP. Nazwa ta budzi sprzeciw 
tych instruktorów i środowisk ZHR, które chcą zerwać z bagażem powojennej 

działalności ZHP. 
Opowiedzenie się za nazwą Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej praktycznie 
przekreśla szanse na połączenie się z ZHP p. g. kraju, który jest przeciwny 
zmianie tradycyjnej nazwy, do której wielu instruktorów jes bardzo przywiąza- 
nych. Jednak nazwa ZHR pozwala na stworzenie w społeczeństwie klarownego 
obrazu sytuacji w harcerstwie. Drugim problemem pojawiającym się podczas 

rozmów o zjednoczeniu jest „polityka'” wobec obecnego ZHP. Jeden z kie- 
runków zakłada refolmowalność tego związku i opowiada się za rozmowami 
z niektórymi środowiskami ZHP. Zwolennicy tworzenia własnej, wolnej od 
nalecjałości poprzedniego systemu, organizacji są przeciwni ingerowaniu 
w wewnętrzne sprawy obecnego związku. Właściwie, nazwa i kierunek działań 
wobec ZHP, o które rozbija się kwestia zjednoczenia są czynnikami od- 
dalającymi ewentualność połączenia ZHR-u i ZHP (r. z. 1918). Nadzieje na 
stworzenie wspólnej organizacji stają się prawie nierealne. Zarówno ZHR jak 
i ZHP (r. z. 1918) tworzą własne struktury i programy działania. Powstają 
odrębne systemy stopni. W obu związkach rodzi się tradycja, krzepnie 
świadomość przynależności organizacyjnej. Zwłoka z całą pewnością działa na 
niekorzyść zjednoczenia, którego przeciwnicy mają nadzieję, że „kwestia. ia 

umrze śmiercią naturalną. 
Wszystkie działania opóźniające, rozmowy, spotkania bez efektów, wynaj- 
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dowanie przeszkód formalnych coraz bardziej blokują możliwość połączenia 
obu organizacji. Z drugiej strony są żywiołem grupy instruktorów, którzy 
doskonale czują się podczas wzajemnych podchodów i wycieczek przy stole 
rozmów. Propozycje stworzenia wspólnej organizacji poprzez wejście jednej 

humorystyczne są wypowiedzi o konieczności umocnienia ZHR-u i ZHP (r. z. 

1918) oddzielnie, by kiedyś w przyszłości nowy, wspólny związek był silny 
i dobrze zorganizowany. Decyzja o pujściu tą samą drogą jest skazaniem się na 
coraz większe rozejście naszych Karcerskich dróg. Niestety, obecnie tendencja 
do budowania własnej organizacji bierze górę, instruktorzy mają dosyć 

bezustannych dyskusji, które nie przynoszą efektów. Interesujemy się bardziej 
przyszłością ZHP (r. z: 1918) który poza Statutem właściwie nie ma nic trwałego, 
wszystkie instrukcje organizacyjne mają charakter tymczasowy. 
Rozbicie na dwie bardzo podobne organizacje z pewnością nie jest korzystne. 
Powoli stajemy się małymi "prowincjonalnymi organizacyjkami”, z którymi nikt 
nie będzie się liczył. Władze państwowe z pewnością posławią na kiikuset 

tysięczny ZHP, który może zapewnić letni wypoczynek olbrzymiej | liczbie dzieci. 

jami małych organizacji harcerskich. Podzieleni nie jesteśmy poważnym 
partnerem do rozmów dla MEN, z czego nie zdają sobie sprawy przekonani 
o własnej wyższości instruktorzy naszych związków. Podział między ZHR-em 

a ZHP (r. z. 1918) jest podziałem sztucznym. Przykładem, że można wspólnie 
działać jest Warszawa. Powołana do życia Konfederacja obu organizacji 

porządkuje nieco istnienie harcerstwa na terenie Stolicy. Budzi to jednak 

pewien niepokój władz zwierzchnich. Naczelnik Harcerzy ZHR jest przeciwny 
połączeniu Kapituły stopnia Harcerza Rzeczypospolitej, Naczelnika Harcerek 
ZHP (r. z. 1918) nie zgadza się na wspólne kształcenie, a przecież współpraca 
na wielu polach działalności harcerskiej niesie pożytek dla obu stron. 
Przykładem może być gra 11-go Listopada, która była wspaniałą harcerską 
imprezą, choć z pewnością kłopotliwą dla jej komendy ze względu na niuanse 
związane z różną przynależnością organizacyjną jej uczestników. - 
Być może właśnie połączone działania pozwolą na przezwycieżenie tej na 
pozór patowej sytuacji odrębnego istnienia ZHR i ZHP (r. z. 1918). Ludzie, którzy 
się nie znają podchodzą do siebie nieufnie, jeżeli zaczną coś razem tworzyć 
przekonują się do siebie wzajemnie. Jedynie wspólnie organizowanie imprez 
na poziomie drużyn, Środowisk, hufców daje szansę przedłużenia myśli 
o zjednoczeniu. „Niechaj drużynowy pamięta, że oprócz obowiązku w stosunku 
do chłopców ma także obowiązek w stosunku do ruchu jako całości..." 

(R.B-P."Wskazówki dla Skautmistrzów '). 
hm Paweł Wypych HR 

MOJE STANOWISKO W SPRAWIE ZHP-56 

Minęły dwa lata od czasu, gdy odłączyliśmy się od organizacji młodzieżowej 
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o skradzionej nazwie ZHP. Piszę skradzionej, gdyż niestety w swych 
założeniach i ideologii ZHP-56 była inną organizacją, niż ta którą znano sprzed 
wojńy. Wszyscy wiemy na czym polega ia inność, nie będę więc rozwijał tego 
tematu. Chciałbym tylko zauważyć, że stała się ona ważnym ogniwem 
w kom unistycznej machinie, gdyż miała za zadanie wychowywać i kształtować 
młodzież wedle nowych reguł społecznych. Pamiętam jak mnie i moich kolegów 
z drużyny najpierw zuchowej, a później harcerskiej, nazywano „narybkiem 
komunistycznym” iub „młodym ZOMO”. Na początku nie wiedziałem o co 
chodzi. A gdy się dowiedziałem to i tak nie mogłem nic powiedzieć. Ludzie mieli 
prawo tak „mówić. Byliśmy przecież wszędzie. Żadna akademia ku czci 
bohaterów i twórców naszego (k)raju nie mogła się obyć bez naszego udziału. 
Pamiętam piękne hasło, ogłaszane przed pierwszomajowym świętem „Kto nie 

pójdzie na pochód, ten nie jedzie na kolonię". Sam znam kilku działaczy 
teraźniejszego ZHP-56, którzy głosili to i podobne hasła. 

Po sierpniu 1980 roku wszyscy ci, którzy wierzyli że trzeba inaczej, zaczęli 

walkę o ratowanie organizacji. Niestety i ich nie ominęła groza stanu wojen- 
nego. Okazało się, że również wśród reformatorów byli szpiedzy i konfidenci. 
Już 14-ego grudnia, mój późniejszy długoletni szef kręgu instruktorskiego 
aj pot wcześniej ph na spotkania KIHAM-u) jako działacz PRON, 

iewizji poparcie dla generała. ie, ji i 
czas w obozach dla e mr — mj mi my 0 

Rozpoczęła się konspiracja, czyli chęć zreformowania ZHP-56 od dołu 
Oczywiście i tu nie obyło się bez ofiar. Jedna z pań (w dniu dzisiejszym hufiec 
ZHP-56 W-wa Śródmieście) zadecydował po BS'87, że nie będzie 16 WDH. 

i Mógłbym jeszcze wymieniać i wymieniać podobne historie, ale i tak wszyscy 
» zam lub mosień obiły nam się o uszy. Pominąłem w tym wszystkim aferki 
ospodarcze, o jest osobny n ;ał i Ź jdzi 5wnież i Wy paka M y rozdział i może przyjdzie czas również na 

„Po tym wszystkim co napisałem chyba każdy rozumie, dlaczego ci ię, ż 
nie jestem w ZetfiaPie. Nie rozumiem eboi ludzi, =woawoóWa 
mnie, a ciągle idą ręka w rękę z tymi dwulicowymi, farbowanymi liskami. 
Jedynym „dła mnie wytłumaczeniem jest to, Że oni popierają takie postawy 
MOOR, FE w przyszłym, dorosłym życiu chcą postępować podobnie jak ich 

Dlatego proszę nie mówić przy mnie o współdziałaniu i jedności - 
Dopóki są tam ludzie, którzy wyrządzili tyle zła nie może = — = 
Ri WAĆ CSI I proszę nie powoływać się na względy braterstwa, gdyż 

Roe tego co przeczytaliście powyżej sami przyznacie, że jest to 

phm. Jerzy Olszewski HO 

archiwum 

harcerskie. 

    

POZNAJEMY WARSZAWSKIE DRUŻYNY 

W BLASKU WATRY 

„Jakie Watry już przeżyłeś w życiu swym? 

Druhu powiedz nam. 

ile razy ogień w serce Ci się wdarł? 

| czy byłeś sam? ZIAŃ 

| czy teraz, kiedy widzisz ognia tego blask, 

Chciałbyś przeżyć tamte Watry jeszcze raz? 

Druhu powiedz nam..." 

22-ga to ponad 75 lat tradycji harcerstwa na Grochowie. To dramatyczne losy 

sztandaru 400-go plutonu BS Szarych Szeregów. To haremistrz Kazimierz 

Skorupka. To setki harcerek j harcerzy pełniących służbę Bogu, Polsce 

i Bliżnim. To dziesiątki obozów, biwaków i wycieczek. 

W ciągu tych 75-u lat drużyna przechodziła wiele przeobrażeń. Dziś kojarzy 

się przede wszystkim z krajkami, które w Warszawie noszą tylko dwa 

środowiska. Ale za pewne nikt nie wie skąd się wzieły jej kolory. To nic innego 

jak zielony kolor grochu (wszak działamy na Grochowie) oraz barwy pierwszych 

zastępów. Tradycja noszenia krajek trwa nieprzerwanie od 1931 roku. Harcerze 

i harcerki oraz honorowi członkowie naszego szczepu otrzymują je w dniu 

Święta barw, które każdego roku odbywa się 15 grudnia. 

W swym obecnym kształcie szczep istnieje od 1965 roku, ale nazwę WATRA 

przyjął dopiero w roku 1974. Wtedy powstał także znak szczepu - pół lilijki 

i watrzański płomień zamknięte w jednym kręgu. 

Choć może z obrzędowością górską, oprócz obozów wędrownych, wycie- 

czek, sylwestrów oraz indywidualnych zamiłowań nie mamy wiele wspólnego, 

to właśnie góralska warta zajęła czołowe miejsce wśród naszych zwyczajów. 

Dziś nikt nie wyobraża sobie obozu bez warty. Ten prawdziwie magiczny ogień 

płonie cały czas. Na obozach realnie obdarza nas swym ciepłem; w ciągu roku 

płonie w naszych sercach. Jego ciągłość symbolizują żagwie zbierane ostat- 

niego dnia obozu i dorzucane do pierwszego ogniska w roku przyszłym. Jak 

bardzo magiczna i tajemnicza jest moc watry wie tylko ten, kto spędził przy niej 

choć jedną noc wpatrzony w płomienie, kto w strugach ulewistego deszczu 

dwoił się i troił by nie zgasła, kto przebywszy trasę harcerskiego dekalogu mógł 

pierwszy raz rozpalić ją gdzieś w lesie, by w chwilę później właśnie na nią 

złożyć harcerskie przyżeczenie. Każdy z nas nosił gdzieś w kieszeni, zaszyty 

węgielek z tej pierwszej watry. 

Drugim niejako nurtem w naszej obrzędowości jest dobrze znane wszystkim 

puszczaństwo. Nazewnictwo drużyn i zastępów ma ścisły związek z lasem i jego 

mieszkańcami. Stąd historyczne już nazwy: „Głos Puszczy”, „Matecznik”, 

„Orły”, „Jemioły”, „Pnie””... Podobnie z kręgami stopni. Mamy krąg pospolitej 

SOSNY, bardziej szlachetnej JODŁY, silnego DĘBU i tkwiącej gdzieś w chmu- 

rach LIMBY. I choć każdy z nich jest inny, to jest coś co je łączy - WATROWISKA 

- leśne charce izabawy. Swego czasu harcerze z kręgów SOSNY, JODŁY i DĘBU 

nosili przyszyte na plakietce szczepu, w miejscu polan pod ogniem i lilijką, 

4 
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łaściwe zdobytym stopniom. Dziś tradycja ta powoli zanika. Natomiast 

40z 22-glej poznasz po krążku z gałązki limby na otoku rogatywki. a>, 

>d czasu do czasu spotkać w Krakowskiej Jurze na owianych mgłą = żę d 

JRLICH GNIAZDACH- wyjeździe o którym nie wolno mi powiedzi ; 

; pore obrzędowość każdego środowiska to nie tylko barwy, nie tylko Rz 

na pagonie, nazewnictwo, ale również proporce, zawołania zastępów I z 

[„22-ga od Wisły do Buga!!!'') wreszcie wszelkie imprezy, wyjazdy, gry i zabź = 

typowe tylko dla nas: obozowa NOC KUPAŁŁY z pieczonym na A 

baranem, sportowy memoriał DZIADKA PAŹDZIERZAKA, tradycyjny już o y : 

mecz „22-GA CONTRA RESZTA ŚWI Ale coroczny b eRozynśi podcza 

i i wiele innych fragmentów z życia : 

== ERA dłoni ŚWIĘTO GÓR - powyjazdowe spotkanie przy 
OE : h 

i inku. Jego nazwa wzięta jest od góry ciastek przygotowanyc 
ognisku lub kominku. Jeg a WażniE wyjde. 

specyjalnie na tę okazję. Kto nie wierzy niech ty! 

Serdecznie zapraszamy 

MAREK „STYPA” STYPIŃSKI 

22 WHD-y 

irzazgi 

archiwum 
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CO ROBIĆ W ZIMOWE POPOŁUDNIA 

Przyszła zima. Zły czas dla tych co mają wolne popołudnia. 
Wcześnie robi się ciemno, więc trzeba sobie znaleźć jakieś kameralne zajęcie. Mam 
dla was propozycję: BILARD. Co prawda jest to rozrywka płatna, ale trzeba mieć 
coś w zanadrzu, gdy znudzona dziewczyna powie, że ma dość kina - trzeba ją 
zaprosić do klubu na partyjkę bilarda. Cena mniej więcej ta sama, ale za to jak 
można się wykazać. Dlatego pomyślałem, że warto podać zasady tej sympatycznej 

Znane są różne jej odmiany, podobnie jak gry w karty. Na pewno znacie wszyscy 
bilard z „grzybkiem””. Jest to odmiana bilarda dla dzieci. Trzeba wcelować kulami 
w odpowiednio punktowane otwory nie potrącając drewnianego grzybka. Nie będę 

się: go ią na ten temat, gdyż zasady tej gry możecie znaleźć w każdej świetlicy 
szkolnej. 

„Dorosły” stół do bilarda poznacie po tym, że jest dużo większy, nie ma na nim 
grzybka, i posiada 6 otworów (rys.). 

A teraz po krótoe zasady: 
GRA I 
1. Rozpoczęcie gry. 

— kula nr 15 jest ustawiona na stopce, ustawienie dalszych kul jak na rysunku 
— pierwsze uderzenie następuje z dowolnego punktu w polu górnym białą kulą 

2. Wybór grupy liczbowej. E 

— pierwsza wbita do kieszeni kula grupy 1-7 lub 9-15 przyporządkowuje 
grającemu grupę bil w czasie gry 
3. Kontynuacja gry. 

— gracz przy swoich ruchach wbija bile swojej grupy, uderzając w bilę białą 
— „bila czarna wbijana jest ostatnia w momencie gdy gracz wbił wszystkie bile ze 

swojej grupy 
— gracz wybiera jednorazowo kieszeń, do której chce wbić bilę czarną; dla 

przeciwnika przypada wtedy kieszeń położona po przekątnej 
4. Zwycięstwo. 
— przypada temu kto pierwszy wbije biłę czarną. 

GRA II (tzw. dziewiątka) 
1. Rozpoczęcie gry. 

— kula biała ustawiona jest na „główce”, kula czarna na stopce”, a pozostałe 
kule podobnie jak w GRZE I 
— uderzenie następuje w kułę białą 

2. Kontynuacja. 

— gracz przy swoich ruchach wbija po kolei kule wg numerów uderzając jedynie 
w białą bilę 

— gracz traci ruch w momencie nietrafienia właściwą bilą w kieszeń 
3. Zwycięstwo. 

— przypada temu kto pierwszy wbije kulę NR 9  



Poznaliście zasady gry w bilarda. Nie pozostaje więc nic innego, jak odłożyć 

dalsze czytanie gazety i udać się do najbliższego klubu bilardowego aby rozegrać 

partyjkę. BILL STUKNIĘTY 

OBÓZ ZIMOWY „ŁOSIOWISKO” 

Jako Komendant tegorocznego zimowiska harcerzy starszych widzę nasz 

wyjazd wyrażnie. Korzysiam z dosyć ogranego a prostego pomysłu tj. uprawia- 

nia sportów zimowych. Jedyny warunek jaki musi być zapewniony to fachowe 

przygotowanie (instruktor narciarski) zapewniające dobry poziom. Może to być 

narcierstwo zjazdowe, biegowe, łyżwiarstwo czy nawet saneczkarstwo ale 

pamiętajmy zawsze o zasadzie zabawy i wyczynu oraz o wysokim poziomie 

zaplanowanych zajęć. 

Współorganizuję taki obóz po raz drugi, a nauczony doświadczeniem pierw- 

szego (była ta Blachówka - obóz narciarski DARABY) wiem czego brakowało 

w zajęciach popołudniowych i jak powinny wyglądać zajęcia na stoku. 

Narciarstwo jest sportem z którym my warszawiacy stykamy się tylko na 

wyjazdach w górach dlatego kunszt tej dyscypliny miastowi muszą ćwiczyć 

latami. 

Dłatego też prócz zabawy winno się zwrócić uwagę na poprawianie elementów 

technicznych zjazdu oraz na bezpieczeństwo grupy. 

Na stoku zespół ćwiczący nie może liczyć więcej niż 10-15 osób na 1 instruktora 

(pamiętać o apieczce - licho nie śpi). 

Rozplanowany prawidłowo tok szkolenia narciarskiego wystarczy by zajęcia 

przebiegały sprawnie i przynosiły efekty praktycznie po każdym dniu nauki. 

Pozostaje jeszcze zagospodarować popołudnie i zimowisko przeleci nie 

wiadomo kiedy. 

| tu jest najwięcej problemów co z popołudniem? Jakie? Ciekawe zajęcia 

przygotować by zimowisko było rzeczywiście harcerskie. 

Nim napisałem plan pracy obozu narciarskiego spotkałem się z wszystkimi 

uczestnikami i wspólnie ustaliliśmy czym chcemy się zająć i co warto dla siebie 

sa 

i dia innych zrobić. 
W tym roku prócz narciarstwa zorganizujemy: 
— kurs tańca towarzyskiego obejmującego rock and rolla i sambę disco, 

a każdy z harcerzy zaprasza partnerkę. 
— naukę języków obcych w niekonwencjonalnej formie tj. video lekcje, 

słuchanie kaset, nauka piosenek wszystkie zajęcia przygotowane przez sa- 
mych uczestników tak aby przez dwie godziny dziennie rozmawiać w dowolnych 
językach zachodnich tych, których uczymy się w szkole czy prywatnie. 
Niedostatki słownictwa czy niezrozumiałe zdania wyjaśniamy sobie pó .... 

rosyjsku. 

— będą jeszcze gry i zajęcia na basenie i sali gimnastycznej. 
— przygotujemy w ramach relaksu wieczory z X muzą (filmy Hair w reż. 
Milosa Formana oraz ekranizacj „Dzieci gorszego Boga” 
— inne popołudnia zajmą kominki nt: białych plam harcerskich, oraz otwarte 
rozmowy o idei i istocie harcerstwa i roli jaką odgrywa w życiu każdego z nas. 
— tutaj mam jeszcze zajęcia zapasowe których wam nie zdradzę, coś może 

nocleg w igloo, jakaś gazetka (wszak nie będziemy tam sami). 
Być może myślisz drogi druhu instruktorze, zastępowy, że to za dużo, że dwa 

tygodnie ferii to zbyt mało czasu by zrealizować taki plan. Dlatego też musisz 
sobie ustalić cele główne (minimum) i cele pośrednie (maximum) a poza tym 
musisz mieć coś w zanadrzu co mogli by twoi podopieczni zaakceptować. 

Nie pisałem o celach wychowawczych tego wyjazdu ale bystry czytelnik 
znajdzie je w przedstawionym programie a i o to przecież chodzi. 

pwd Włodzimierz Grabarczyk MARYCHA HR 
W-wa 11.12.1991 

KARNAWAŁ NA STOKU 

„Górale godojom co będzie mroźna zima”'. Śnieg po pachy. Jedyną propozycją 
na zaspy są góry i narty. Narciarstwo ze swoją siłą przyciągania i czasochłon- 
nością może być wypełnieniem czasu na słoneczne zimowe krótkie dni. Już od 
kilku sezonów na stokach całego świata od Albertvill w Kanadzie przez GAPA 
- Garmischpartenkirchen po Elbrus na Kaukazie panuje tęcza ubiorów. Na 
stoku, na wyciągu, na stacjach kolejek, w resteuracjach kolorowo ubrani, 
uśmiechnięci młodzi ludzie. Modę tę nazywają ROCK'N SKI. Najnowszym 
elementem tego stylu są umalowane twarze. Pomysł ten przyszedł z wielkich 
imprez na stadionach sportowych. To tam realizatorzy telewizyjni wyłapywali 
w obiektywy oprócz ślicznych dziewczyn i znanych osobistości (co robią 
zawsze) grupy kibiców o twarzach umalowanych w barwy narodowe. Umalowa- 
na kolorowo buzia to nie zwykła szminka i krem. Obecnie, każdy może 
pomalować twarz jak chce: ekstrawagancko czy romantycznie. Jeszcze jedna 
rzecz odzwierciedlająca nasz charakter i drzemiącą w nas ekspresję. Kolejny 
znak końca wieku „wybryk” naszego pokolenia. Proponuję na sezon zimowy 
91/92 śmiejące się grupy młodzieży o kolorowych twarzach. Niech w ruch pójdą 
cienie, kolorowe kredki, wielobarwne szminki itp. Przedstawiam najnowsze 
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modele: 
styl „Scoutowy”” — różnokolorowe lilijki dla panów a dla pań wyraźne kontury 
koniczynek gęsto rozmieszczonych na twarzy. Możliwa jest jedna duża lilijka 
lub koniczynka. Styl „Militłary” — odcienie brązu, zieleni i czerni w formie 
kamufilarzu. Odmianą tej twarzy jest styl... „Pustynna Burza”. Styl „Mo- 
dern-art" — agresywne kolory na wzór obrazów Picassa, symbole i uprosz- 
czenia. Twarz orysach „romantycznych”” — pastelowe kolory, delikatna kres- 
ka, motywy kwiatowe i krajobrazowe. Styl „geometryczny” to figury w pod- 
stawowej gamie kolorów. Dopuszczone są tradycyjne twarze 
„usteczka” — odciski szminkowe ust jak najbardziej naturalne (potrzebna 
dziewczyna conajmniej jedna). Styl „biedronka'' — małe, średnie lub duże 
gęsto rozmieszczone grochy, kropeczki jeśli czarne to koniecznie na czer- 
wonym tle mogą być błękitne lub niebieskie. Do najmodniejszych stylowo 

twarzy zalicza się także indiańskie: „Apacz”, „Irokez'', obowiązują też „napi- 
sy „hasła” (niekoniecznie po angielsku), twarze ,,Pierrota''. Główne kolory na 
A Pd to fiolet, ciemna zieleń, stare złoto, czerwień, pomarańcz, żółć, czerń. 

ękit. 
  Do pełnego image potrzebne są przeciwsłoneczne 

okulary z dowolnego okresu mody (rogowa, druciana, 
plastikowa oprawka) o bardzo ciemnych szkłach np. 

zielonych. Niezbędna jest czapka i chustka. Pierwsza 

z bomblami, kucykami, frendziami a obowiązkowa „ba- 

ndanka" najmodniejsza biała w szaro-czarne wzory 
kwiatowe, mile widziane jednokolorowe w grochy lub 
kropeczki. 
Życzę wielu szalonych śmigów i moc nowych znajo- 
oe Do zobaczenia na stoku, obowiązkowo z des- 

mi.       

Zardzewiały Orczyk 

INSTRUKTOR, CZYLI JAK NIE BYĆ WALLENRODEM XX W 

Być dobrym instruktorem to znaczy dobrze rozumieć swoją rolę. Jakie 
powinności przyjmujemy na siebie wobec ruchu harcerskiego, organizacji 
i cyl aBioarzy AORNA Zobowiązanie Instruktorskie. 

umyka nam jeddak istota pracy instruktorskiej - JEST T' 
Z FORM „PRACY SPOŁECZNEJ. Takie spojrzenie = pracę a 
szczególnie drużynowego osadza jego działalniść we właściwej perspektywie 
w stosunku do normalnych, codziennych i życiowych powinności: obowiązków 
rodzinnych, nauki, obowiązku przygotowania się do dorosłego życia. Spoj- 
rzenie to zmusza do uświadomienia sobie pewnych granic zaangażowania 
w pracę harcerską, dla której nie można poświęcać spraw rodzinnych 
szkolnych, zawodowych, towarzyskich etc. Instruktor bowiem nie może mieć 
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jednego miejsca samorealizacji - harcerstwa i być „nie obcym” w innych 

dziedzinach życia. Jest to poprostu nie moralne, a taki facet staje się z czasem 

„instruktorem zawodowym”, który w przeciwieństwie do żołnierza zawodowe- 

go nie przynosi porzytku formacji, której służy. Wiąże się to z inną niezmiernie 

ważną sprawą. Zbytnie zaangażowanie w pracę harcerską pociąga za sobą 

rezygnację z aktywności w innych dziedzinach życia, co świadczy © zapom- 

nieniu, że HARCERSTWO JEST DROGĄ SAMOWYCHOWANIA, po której idzie 

każdy instruktor i prowadzi za sobą swoich harcerzy. To dla tego możemy 

stawiać instruktora jako wzór dla harcerzy, że jest na dobrym poziomie nie tylko 

w harcerstwie, ale i poza nim. 
Wreszcie ostatnia trzecia sprawa. 

Każdy człowiek ma określone możliwości działania. istnieją też pewne granice 

podejmowania się nowych obowiązków, przekroczenie których powoduje 

jedynie rosnącą liczbę niedociągnięć i niepowodzeń. NADMIAR OBOWIĄZKÓW 

ZAMIAST POBUDZAĆ, HAMUJE ROZWÓJ OSOBOWOŚCI INSTRUKTORA 

I PRZEZ TO CZYNI JEGO WYSIŁKI BEZSENSOWNYMI. 

Ratunkiem przed tym byłoby przewartościowanie naszych postaw. Naj- 

wyższy czas nadać sprawom osobistym nieco wyższą rangę. Nie może być tak, 

aby nasze życie prywatne przegrywało z harcerstwem. 

W programach prób na stopnie należałoby położyć większy nacisk na zadania 

związane z rozwojem osobistym, a nie na kolejne harcerskie wyczyny. 

Aby ułatwić pogodzenie rozwoju własnego z obowiązkami organizacyjnymi 

należy dążyć do rozłożenia pracy na większą liczbę instruktorów (małe ściśle 

określone funkcje). 

Dobrze byłoby podjąć działania mające na celu stworzenie warunków 

normalnego rozwoju. Warto pokusić się o stworzenie: 

— biblioteki literatury kiasycznej 

— klubu wideo 
— kawiarenki harcerskiej 

-— dyskusyjnego klubu politycznego 

Podobną rolę spełniałyby wyjazdy (wczasy) instruktorskie, kursy tańca lub 

języków obcych, organizowanie zajęć sportowych. Nawet taki drobiazg jak 

rozprowadzanie biletów teatalnych może być ubarwieniem wspólnego życia 

instruktorskiego. 

Przeprowadzane działania nie są dużym obciążeniem dla instruktorów, a ich 

realizacja przyniosłaby niewspółmiernie duże korzyści 
hm. Marcin Jędrzejewski HR. 
phm. Piotr Szmidt Szałowski 

SYSTEM WYCHOWANIA W HARCERSTWIE 

Geneza. Droga powstania. Dlaczego należy działać w sposób systemowy? 

1. Etap „pospolitego ruszenia”  



  

Na początku lat 80-tych w Harcersiwie następowała szeroka, spontaniczna 

wymiana doświadczeń między drużynowymi z całej Polski. 

W okresie KIHAM-u była istotnym elementem przyspieszającym odnowę 

i rozwój tradycyjnej idei harcerskiej. Odbywało się to nieraz podczas burzliwych 

dyskusji a często kłótni pomimo tego było twórcze. W późniejszym okresie 

zaobserwowano zanik kontaktów między całymi środowiskami harcerskimi co 

dziwniejsze nie zawsze spowodowane sytuacją polityczną. Tym samym nie 

było już mowy o wymianie doświadczeń między drużynowymi. Pogłębiło się 

hermetyczne zamknięcie regionów, ufnych w swoje jedynie słuszne metody 

pracy oraz krytykowanie innych propozycji. Zjawisko to spotęgował brak 

wydawnictw. 

Błąd ten spowodował stagnację. Na szczęście pomimo silnych tendencji do 

większej izolacji drużyn, szczepów w wielu kołach instruktorskich okazało się, 

że żadne środowisko harcerskie choćby najsilniejsze nie jest samowystarczal- 

ne. Potwierdziła to częściowa degradacja poziomu wynikająca z przecięcia 

pomosłów łączących ośrodki arcerskie. Nie sądzę aby do końca przełamano ten 

impas. 
Przepływ szczątkowych informacji i opracowań metodycznych powodował, że 
nawet gdy otrzymano nowe materiały, to nie wiedziano jak je stosować. 

Zaistniała wyraźna potrzeba szerszego spojrzenia na Harcerstwo (postrzega- 

nia „ruchu'' na tle społeczeństwa, czerpania informacji o metodzie nie tylko od 
drużynowych praktyków, ale także wiedzy z nauk podstawowych jak socjologia, 

pedagogika, psychologia, biologia itp.). 

2. Etap ekstensywny 
Na początku prawidłowe stosowanie metody harcerskiej dało duże wyniki. 
Szybko podniesiono poziom. Z upływem czasu podniesienie jeszcze wyżej 
poprzeczki osiągano coraz większym wręcz ogromnym nakładem głównie 

instuktorskiej pracy. O sile drużyny świadczyła ilość godzin poświęconych 

w tygodniu na harcerstwo. Młodsi harcerze, zastępowi robili tyle samo co starsi 
mistrzowie ale w mniejszej skali zgodnie z zasadą proporcji. 
Wyśrubowanie poziomu tytaniczną pracą drużyn i drużynowych spowodo- 

wało, że nie sposób było poświęcić więcej czasu na harcerstwo z prostej 

przyczyny: doba ma tylko 24 godziny. 
Przyczyną zmiany w sposobie myślenia był fakt coraz mniejszej dynamiki 
wzrostu efektów w odniesieniu do ilości włożonej pracy szeregowego harcerza 
i instruktora. W środowiskach wąsko pojmujących harcerstwo np. przez 
pryzmat technik harcerskich odbił się w/w sposób pracy niekorzystnie na 
innych dziedzinach życia: nauce, pracy, sprawach osobistych, rodzinie. 

Dodatkowo opublikowano wnioski z konferencji drużynowych. Podczas niej 
poproszono uczestników o napisanie rejestru środków metodycznych, które ich 
zdaniem najlepiej nadają się do pracy z harcerzami. Następnie fachowców 

z innych dziedzin (socjologów, psychologów i innych) poproszono o określenie 

skuteczności tych środków. 
Wyniki ... 60% stosowanych środków metodycznych nic nie dawało. 

Tym bardziej zwiększenie objętości pracy stało się bezsensowne. 
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3. Etap intensywny - prestiż 
Pojawia się propozycja polepszenia JAKOŚCI pracy (nie rajd, na któ ię ni 
nie dzieje, ale krótka bardzo intensywna adam ztoska: Lada 
kolejny skok poziomu w górę. 

W różnych środowiskach opracowano nowe spo- 
soby oddziaływania na harcerza-człowieka zwa- 
ne badaniami nad metodą. Między innymi w Lub- 

k linie pracowano nad wychowaniem religijnym, 
4 mu” w Szczecinie nad wykorzystaniem technik har- 

7” cerskich, w Krakowie nad formami służby, 
a w Warszawie nad programem. Drużynowy 
dostawał wycinek programu wychowania. Tym 

€ piriginiiweh OE CAŁEGO samym prace te trafiały w próżnię (harcerz jest 
ZU o. całością a nie luźno związanymi częściami. In- 

+. struktor nie potrafi skożstać z tych opracowań 
i SB gdyż miał całego harcerza a nie tylko serce czy 

kończyny. Okazało się, że oddziaływanie na chłopca jest wielopłaszczyznowe 
i wnioski o wychowaniu muszą być kierowane do drużynowego całościowo 
4. Etap kompleksowy (systemowy). 
Zahamowanie „aspiracji „bycia pierwszym” i inna organizacja (zbieranie 
i opracowywanie „na górze'' materiałów z poszczególnych regionów i przeka- 
zywaie ich w „dół”) dała nieoczekiwanie olbrzymią ilość wartościowych 
wniosków i efektów pracy. Podniesiono poziom o kolejny szczebel. 
Jeżeli drużynowy proponuje harcerzom tylko techniki to jego efekty są mierne. 
Przeważnie chłopcy zdobywają nawet chętnie stopnie młodszonarciarskie 
niestety już starsi odpadają. Działalność naszą opieramy na systemowym 
ująciu wychowania oraz kompleksowym sposobie rozwiązywania problemów. 
Z drugiej strony harcerz pełniący ciągle służbę bez wyrównywania jej pracą 
nad sobą czy wyczynem nie odniesie w życiu sukcesu. 
Rozwijając jednostronnie chłopca nieraz widzimy, że ta dziedzina ciągnie inne 
ale takie działanie jest pozorne. Dzieje się tak do czasu kiedy następuje 
gwałtowne obniżenie się poziomu i niemożliwość przestawienia się na inny 
poziom pracy. 
System Wychowania w Harcerstwie jest całością ale należy go postrzegać 
w odniesieniu do całego społeczeństwa w jakim harcerstwo jest umiejs- 
cowione. Widzimy tu silny wpływ szkoły, rodziców, władz dzielnicy i innych 
System powinien być otwarty na sygnały te zewnętrzne. 
System Wwh składa się z następujących elementów: harcerza, modelu 
prognozy, finansów, instruktora i realizacji. 

Model - ideał wychowawczy, założenia i cele. 
Prognoza - (nie zawsze się musi sprawdzić) przewidywanie kierunku rozwoju 
sposoby uatrakcyjnienia harcerstwa, propozycje nowych form pracy. Wszystko 
aby wychowywać dla potrzeb , jutra” a nie dla teraźniejszości. Chłopcy jutro” 
dopiero wejdą w dorosłe życie. . 
instruktor - wizja wychowawcy oraz otoczka tj. wydawnictwa ułatwiające mu 
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pracę, kształcenie na wyższe stopnie i inne. | powinien być praktykiem 
(rodowód harcerski), pedagogiem, powinien mieć przygotowanie ogólne, 
chcieć się doskonalić, powinien mieć pożądane w harcerstwie cechy osobowe. 
Wymaga się od niego także wielkiego poświęcenia. 
Harcerz - selekcja, nabór, kryteria wstępne pamiętając że w drużynie potrzebni 
są nie tylko supermistrzowie (na pierwszej zbiórce to prawie żaden z chłopców 

nie nadaje się na harcerza już na pewno nie na przyszłego drużynowego. 
Zakładając istnienie tylko mistrzów nie byłoby konkurencji i chęci podnoszenia 
poziomu tym samym należałoby rozwiązać organizację. 
Zasady rozsądnej selekcji to fakt, że przed wojną honorem było nosić mundur, 
później gdy wszyscy mogli, to nikt go nie szanował. Może teraz noszenie 
munduru znów będzie honorem. Odwieczny probiem czy każdy chłopiec, który 
do nas przyjdzie musi zostać harcerzem. 
Realizacja - zbjórki, wyjazdy, obozy itp. Częstotliwość zbiórek, dostosowanie 
ich do różnych zajęć. 
Finanse - zapiecz techniczne, kwatermistrzostwo, księgowość, magazyny itp. 
To wszystko równie ważne jak pozostałe elementy (brak lokalizacji, biletów 
położy choćby najatrakcyjniejszy program) Wpływu tych czynników nie można 
bagatelizować w planowaniu pracy. 
Żadnego z tych elementów nie można wykluczyć gdyż są one ze sobą ściśle 
powiązane. 

Na zewnątrz Systemu umieścić należy też działaczy. 
Działacz - to przygotowany w zakresie metodyki harcerskiej człowiek, który 
chce bezinteresownie nam pomóc. Powinien być człowiekiem znającym się na 
problemach harcerstwa, drużyn, instruktorów. 
Musi być menadżerem harcerstwa. 
Najnowszymi tendencjami są próby prowadzone w Warszawie. 

Drużynowy korzysta z programu komputerowego. Specjalnie stworzony pro- 
gram umożliwia na bieżąco określać najatrakcyjniejszy program najbliższej 
zbiórki. Polega to na wprowadzeniu danych o faktycznie zrealizowanych 
zadaniach z planu pracy. Analiza komputerowa pozwala na odczytanie najat- 
rakcyjniejszej tematyki zbiórki jej długości, charakteru zabaw, zakresu mate- 
riału, proporcji między zajęciami ruchowymi a technikami i wiedzą. Należy 
przypuszczać, że prowadzone próby pozwolą na szerokie wprowadzenie tego 
programu (niedrogiego i niewymagającego drogiego sprzętu) jeszcze w tym 
roku kalendarzowym 1992. 

Nie jestem zwolennikiem zjednoczenia ZHP co mylnie mogłoby wynikać 
z artykułu ale wnioski w kontekści połączenia z ZHR są chyba czytelne. 

Każdy niech sobie porówna i oceni w jakim miejscu drogi znajduje się 
obecnie ruch harcerski, środowisko, hufic, organizacja. 
Życzę pomyślnych wyników. 
Informacje zamieszczone w artykule są wymyślone a zbieżność z rzeczywis- 
tością jest przypadkowa. 

„KUSZA” 
Artykuł napisany na podstawie wykładu dr Krzysztofa Perkowskiego pracow- 
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nika Katedry Teorii Sportu AWF w Warszawie na temat: „Współczesny system 
szkolenia w sporcie'' (nazewnictwo dostosowano do harcerstwa dla uatakcyj- 
nienia artykułu). 

  

UWAGA UWAGA 

Nowo tworzone Harcerskie Archiwum Fotograficzne poszukuje zdjęć 
obrazujących zwyczaje i ceremonie harcerskie, ciekawe rozwiązania 

pionierki obozowej, a także inne o tematyce harcerskiej. 
Informacje i zdjęcia prosimy przesyłać pod adres: 

Marek Dworzyński 
ul. Okińskiego 6 m. 97 

02-115 Warszawa 

tel: 659-19-47 
  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

NA DINOJAJOZAURY, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 
28 LUTEGO BR. © GODZ. 16.00 

W SIEDZIBIE 265-GO SZCZEPU „DARABA” 
PRZY UL. AFRYKAŃSKIEJ :x 

(SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54) 
  

KRONIKA NAJNOWSZA 

KRONIKA ROZPADU ZSRR 

11.03.1985 — Po śmierci K. Czernienki sekretarzem generalnym KC PZPR zostaje 

54-letni Michaił Gorbaczow. 

23.04.1985 — Płenum KC PZPR ujawnia kryzys gospodarczy ZSRR, zapowiada program 

„pieriestroiki” wprowadza pojęcie „głasnost”. 

25.04.1985 — Katastrofa w Czarnobylu 

23.07.1985 — Pierwsza demonstracja na Litwie przeciwko paktowi Ribbentrop-Mototow. 

05.10.1988 — Gorbaczow zostaje przewodniczącym Rady Najwyższej ZSRR. 

16.02.1989 — „Sajudis”” opowiada się za niezależnością Litwy. 

09.04.1989 — Manifestacje patriotyczne krwawo stłumione przez wojsko. 

25.04.1989 — Gorbaczow zostaje głową państwa. 

23.08.1989 — Łańcuch rąk łączy trzy republiki bałtyckie w proteście przeciw paktowi 

Ribentrop-Mołotow 

31.08.1989 — Mołdawia ogłasza rumuński językiem państwowym. 

07.09.1988 — 1000000 ukraińskich grekokatolików manifestuje we Lwowie wolę legaliza- 

cji swego Kościoła. 

20.09.1989 — KC KPZR przyznaje republikom większą autonomię gospodarczą i prawo 

nawiązywania stosunków z innymi państwami. 

sJA +  



28.02.1990 — Ustanowienie urzędu prezydenta ZSRR, którym 15.03. zostaje M. Gor- 

baczow 

15.03.1990 — Zniesienie artykułu 6 konstytucji ZSRR o kierowniczej roli partii. 

17.05.1990 — Borys Jelcyn zostaje przewodniczącym Rady Najwyższej Federacji Rosyj- 

skiej. Przyjęto deklarację o suwerenności państwowej Rosji. 

12.04.1991 — Jelcyn zostaje prezydentem Rosji. 

22.07.1991 — Dekret prezydenta Rosji o odpartyjnieniu organów państwowych, przed- 

siębiorstw i organizacji. 

02.08.1991 — Rozpoczęcie procedury podpisania nowego układu związkowego. 

18-21.08.1991 — Kięska 72-godzinnego puczu doprowadza do przyśpieszenia demo- 

kratyzacji i pełnego zwycięztwa Jelcyna. 

21.08.1991 — Estonia i Łotwa proklamują niepodległość. 

24.08.1991 — Gorbaczow rezygnuje ze stanowiska sekr. generainego KC KPZR i wzywa 

Komitet Centralny do samorozwiązania się. 

Ukraina deklaruje niepodległość umiarkowaną potwierdzeniem jej w referendum. 

25.08.1991 — Dekiaracja niepodległości. Białorusi. 

27.08.1991 — Deklaracja niepodległości Mołdawii. 

29.08.1991 — Parlament radziecki zawiesza działalność partii komunistycznej. 

31.08.1991 — Deklaracja niepodległości Kirgistanu i Uzbekistanu. 

06.09.1991 — ZSRR uznają oficjalnie suwerenność trzech państw Bałtyckich, które 07.09. 

zostają przyjęte do ONZ. 

09.09.1991 — Tadżykistan proklamuje niepodległość. 

21.09.1991 — Deklaracja niepodległości Armenii. 

30.09.1991 — Gorbaczow grozi dymisją, jeśli rozpad ZSRR będzie nadal postępował. 

28.10.1991 — Deklaracja niepodległości Turkmenii. 

01.12.1991 — Referendum na Ukrainie przesądza o jej niepodległości. 

08.12.1991 — Przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi podpisują układ o stworzeniu 

Wspólnoty Niepodległych Państw. 

16.12.1991 — Deklaracja niepodległości Kazachstanu. 

24.12.1991 — ZSRR oficjalnie zakończył żywot. 

25.12.1991 — Prezydent Gorbaczow abdykuje. 
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NASZE PIOSENKI 

DZIWNA JESIEŃ 

o 
; » 

Nie udała nam się ta jesień uboga, 

n Ę 

Las przedwcześnie posiwiał i zmókł. 

K Ą 
Chmury pędzą na popas stadami, 

J 6 
Wrzesień goni je przemoczony. 

2» A D G 

Senny ptak liczy wolniej drewniane godziny, 

Fis 4? 
W drewniany zegar zaklęty. 

e Fis H? e 
Dziwna jesień, malowana, niewyspana. 

e Fi$ H? e 
Dziwna jesień, chłodnym deszczem wychłostana. 

© Fis H? e 
Już od rana zakatarzona. 

e Eis  HŻ e 
Trochę smutna, inna jesień. 

Złoto w zastaw oddała, zadziwiła pośpiechem. 
Ludzie patrzą na widnokres zatrudzeni, 

Potrząsają głowami rozżaleni, 

Przeglądają się w brudnych kałużach. 

Marny żywot na wozy pakują i pchają. 

Jak pielgrzymki; do ziemi przygarbieni. 

Dziwna jesień... 

THE DOORS 

PEOPLE ARE STRANGE 

e QL e 
People are strange when you a stranger, 

QL a H+ 2 

Faces look ugly whey you're alone. 

e w e 

Women seemwicked when you're unwanted, 

a H+ e 
Streets are uneven when you're down. 

H G H 
When you're strange, faces come out of the rain, 

G 
When you're strange, no one remember your name, 

When you're strange, when you're strange, 

When you're strange,  
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