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Od redaktora 

Doc ten dotrze do Czytelników już w roku 1983, 

Spójrzmy jednak, w krótkich rozważaniach w czas, któ- 
ry minął, Nie był to łatwy rok dla kraju, społeczeńs- 

twa, dla nas, nie był łatwy dla harcerstwa, Czas ko- 

lejnej próby w trudnej służbie instruktorskiej, próby 

hartowania charakterów, próby życia, Nie wszyscy wy — 

trzymali, część odeszła, ale przybyło wielu nowych, 

młodych drużynowych, przybocznych i zastępowych, Taka 

jest kolej losu. Harcerska sztafeta pokoleń trwa. Tak 

już od siedemdziesięciu dwu lat. Trzeba o tym panię 

tać, tym powinniśmy się chlubić, Jesteśmy jedyną w 

kraju organizacją młodzieżową o tak długim i bogatym 

stażu, Harcerstwo to coś więcej niż organizacja, wię= 

cej niż zastęp, drużyna czy szczep, Harcerstwo to i 

dea, Idea w mundurkach, idea braterstwa i przyjazni, 

idea w krótkich spodenkach, idea niesienia pomocy o - 

czekującym, idea wychowania człowieka na prawego oby- 

watela, patrioty, idea Prawa Harcerskiego, idea sposo 

ku życia i przeżywania - idea Ruchu, Ruch Harcerski, 

jako jeden z nielicznych fenomenów społecznych, umiał 

mądrze stosować kompromisy polityczne. Zmienne były 

losy naszego kraju, zapis wydarzeń historycznych niez 

wykle pogmatwany, Okazało się jednak, że idea i war - 

tości tkwiące w Ruchu Harcerskim są, w pewnym sensie, 

(DO 
ponadczasowe, głęboko człowiecze, jakby mimowolne, za 

kodowane w harcerskim systemie wychowawczym, Harcerz -- 

walczył o niepodległość Polski z zaborcami, bronił na 

szych piastowskich ziem, Harcerz poznał gorzki smak 

ciężkiej pracy robotnika, Harcerz, jako jeden z pierw 

szych stanął do obrony Ojczyzny, przez cały okres oku 

pacji nie złożył broni jako Szaro-Szeregowiec,Harcerz 

stanął do odbudowy zrujnowanego Kraju, Harcerz rato - 

wał dziedzictwa polskiej kultury, patronował wielkim 

sprawom, Harcerz uczestniczył w Harcerskim Pogotowiu 

Zimowym, pomagał powodzianom z płockiego. Nie ma miej 

sca, spraw, tych wielkich i tych małych - bez udziału 

Harcerza, Bo Ojczyzna jest jedna. Gdy zajdzie potrze- 

ba służyć Jej, ratować i budować, pomagać i kochać Ją 

- tam nie zabraknie Harcerki i Harcerza, tam nie za - 

braknie Nas, Oczywiście różne są nasze osobiste odczy- 

cia, marzenia i pragnienia, różne są.drogi dochodzenia 

do tych samych spraw, ale jedno jest pewne - nie ma” 

w Ruchu Harcerskim ludzi wygranych i przegranych, Są 

tacy, którzy szybciej zrealizowali swoje marzenia i 

cele oraz tacy, którzy z pewnością je jeszcze zreali- 

zu ją. 
W ostatnim numerze starego roku kontynuujemy dysku- 

sję o stopniach harcerskich, zamieszczając projekt 

programu prób opracowany przez instruktorów z KIHAM, 

Jeszcze raz podkreślamy konieczność zakończenia w nie- 

aługim czasie okresu dyskusji i uchwalenia przez Ra- 

dę Naczelną jednego, obowiązującego już w całym Związ- 
ku regulaminu, Przedłużenie tego okresu prowadzić mo- 
że do skierowania dyskusji na sprawy formalne, nie po- 
suwające problemu do przodu, 

  

Otwieramy magazyn "Z braku laku", zachęcamy do lekm 

tury stałych felietonów, 

W imieniu całego zespołu redakcyjnego "Harcerza Rze 

czypospolitej" życzymy Czytelnikom wszystkiego inajlep= 

szego, spełnienia marzeń harcerskich i prywatnych, 

Czuwaj! 
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20.1at -_ 600E ia, R. Traugutta Szczep "Lesni Ludz 

28 listopada 1982 r, w czasie odbywającej się w Krakowie Harcerskiej Wystawy Piletelistycznej sorganisowa= 
nej m.in, dla uczczenia 70-tej rocznicy Byuna = 
obchody 70-cio lecia dsiałalności Szczepu 6 Krakowskich Drużyn Baroerskich im,R.Traugutta, 
„du jubileuezu złożyły się: 

© Obós letni nad jeziorem Granica koło Krosna Odrzańskiego w lipcu 1981 - komendant phm Maciej Fijak, na 
którym zapoczątkowano obchody, podporządkowując program obozu 70-letniej historii i tradycjom 6KDH. 
© Powołano do życia Komisję Historyczną 6KDH i rozpoczęto przy pomocy harcerzy i instruktorów badania śród- 

łowe /wywiady/ mające pomóc w opracowanin dokładnej 1 wyczerpującej historii 6 KDE. 
© wsięto udsiał w Jubi Zlocie aktywnie we 

/zastęp "Orląt" biwakował na Błoniach, w czasie przeglądu harcówsk zorganisowano spotkanie s Druhez Marianem 
Młymarskim, drużynowym "ssóstki* w okresie II wojny Światowej/. 
© Opracowane historię 6 KDH za lata 1911 - 81 /ponad 100 stron massynopisu/. Praca ta jest cennym dorobkiem 

iapres jubileuszowych. 
© vspółorganisowano Harcerską Vystawę Pilatelistyczną - Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, był dh Sta- 

misław Mitkowski - były ssozepowy 6KDE, W dniu 27.X1.82 r stosowano okolicznościowy kasownik pocztowy z oka- 
sji 70 rocanicy powstania GKDE o wzorze plakietki skczepu, 
Szósta Krakowska Drużyna Harcerzy im, A.Treugutta należy do najstarosych istniejących drużyn w Polsce, Za- 
chowała pełną oiągłosć tradycji, dsiałając nieras w majtrudniejasych warunkach dla.Barcerstwa 1 Barodn. 
Drużynę założył w maju 1911 r, Aleksander Hojnir, nauczyciel gimnastyki Szkoły Bealnej. W tys to bowiem mie- 

Biącu uczniowie klasy V0,lc.k, Sakoły Realnej w Krekowie, podosas wycieczki oskolnej do zaku w Melsztynie 

pa jego gruzach powzięli mysl o założeniu drużyny skautowej. W Melestynie zawiąsano pierwszy zastęp *Lisót 

którego sastępowym został prawdopodobnie dh Romuald Kawaleo /późniejszy snany dsiałacz harceroki n.id. nA 
wilęńszczyźnie, autor oseregu Opowiadań s życia skautów./ 

Ja program obcho- 

Uni: Młodych Racjonaligtów, 

Ha mocy porozumienia, zawartego między Komendą Chorągwi 1 Ząrsądem Wojewódskim TIK? - pod patronaten Uni- 

wersytetu Jagiellońskiego- po ras dsiewiąty rozpoczyna owe zajęcia Uniweraytet Nłodych Racjonalistów. UMR 

tradycyjnie skupia młodzież o 1 a filosoficznych w asosególności. 

W bieżącym roku tematyka spotkań, przedstawia się następująco: Nauka a filozofia - hormensutyka /dr hab. 
Paczkowska-łagowska/, reflekeje filozoficzne nauk przyrodniczych o osłowieku /doc.dr hab. Z.Dudek-Piątek/, 
Pilozofia dziejów /prof,dr hab. Z,Kudernowics/, Filozofia człowieka /dr B.Szymańska/, Spór o wartości /doc, 

dr hap.J Pawlica/, Motywację 1 idoały Polaków /prof. dr hab, A,Podrasa/, Wopółcsesna chrześcijańska myśl 

filozoficzna /prof,dr hab.I.Płużański , dr J.Inbaj/, Wychowanie osłowieka a possukiwania etycsne /dr bab, 
J.O1ohoń/, Zajęcia odbywają mię dwa rasy w miesiącu - w mobety, Szczegółowe informację w każdej komendsie 
hufca, 

Konunąkat + Badą łączności Krękowskiej Chorągwi AP orgąnisuje kurs operatorów radiostacji har 
eerskich. Zainteresowanych prosimy © akontaktowanie się 8 hą Romanen lajdukiem, we wtorki godz, 18,00 
w lokalu Komendy Chorągwi, 

  

kuigiem. kuigiem piosenka miesiąca : 
słowa i musyka hm Andrzej Mróą 

Zima awiat zuieniła, jakże inny las, 
Ostre głosy dawonków wóród śniegowych czap 
Zając przebiegł drogę, zostawiając elad. 
Spada puch s gałęzi dotkniętych przez wiatr. 

Kuligiem, kuligiem jedziemy w ten czas, 
Śnieg pryska spod kepyt, ucieka nam laa. 
Kuligiem, kuligiem drogami wóród drsew. 
Wesoła zabawa, piosenka 1 śmiech. 

W ćniegowej pościeli drzewa mocno śpią. 
Strumień skuty lodem przerwał piosnkę Swą. 
Słońce roziskrzyło padający śnieg. 
Zima owiat saieniła. jak bajkowo jest.       

2 
GEORG OECD REDS TN 050 
harcerskie.pl 

| KEKME. + NEON NASZ RUCH KEES 

Potosiotowie sapósianie się z historią harcerstwa 
może ambitnego instruktora i harcerza |potężnie zniechę 
cić, Wszystko już w tym harcerctwie było, wszystko wy= 
myślono, zrobiono, usystenatyzowano. Zrobili to Wielcy 
ludzie, Nasi Poprzednicy. Z czcią wspominamy ich naz- 
wiska, Na ogniskach spotykamy się czasem z zasłużonymi 

seniorami, s podziwem patrzymy na rzędy baretek na mun 
durach; na ogół wiemy, że piastują poważne stanowicka, 
że cieszą się szacunkiem i poważaniem, że wiele przem 

żyli 1 zrobili, W zestawieniu z ponad 70-letnim dorob= 

kiem harceretwa, porównują się ż wielkimi postaciami 
dziejów, spotykając się z zasłużonymi seniorami, może 
się narodzić refleksja: a cóż pozostaje dla nas, wapół 
czesnych młodych instruktorów, dla współczemnej uło - 
dzieży starszoharcerskiej? Iść ich tropem, powielać 
ich doświadczenia, korzystać z gotowych wzorców? Wyda- 
ać się może, że harcerstwo jest zastygłą formułą: mo- 

żna się do harcerstwa zapisać, należeć do harcerstwa, 
uprawiać harceratwo, można je prowadzić, sle czy moż- 
na je również dzić - tworzyć? 

Do równie niesympatycznych refleksji może zresztą 

prowadzić także powierzchowna analiza współczesności, 
Wydawać się może, że wszystko w naszym ZHP jest do koń 
cą uporządkowane: system wychowawczy i metodyczny,stru 
ktura władz harcerskich, oczekiwania szkoły i sojusz 
ników. Pozostaje tylko pracować zgodnie z regułami, a 
taka rzemieślnicza praca niewiele sprawia radości, 

I dlatego warto sobie również z kolei uświadomić 
kilka innych, chyba bardzo ważnych rzeczy, 

Po pierwsze - co do naszych Wielkich Poprzedników, 
Otóż większość z nich, nim stfło się postaciami znany- 
mi, cenionymi, posiadaczami tyltłów i odznaczeń, było 
Po prostu młodymi ludźmi, którsy współtworząc harcere- 
two awoich czasów - przeżywali wielką przygodę owego 
życia, Warto sobie uświadowić, ie Andrzej Małkowski, 

miał w roku 1911, gdy organizował pierwsze drużyny ska: 
utowe, gdy miał za sobą tłumaczenie "Scouting for boys 
- zaledwie 22 lata, a Olga Drahonowska /eądząc ze zdję 

cia - piękna dziewczyna/ o rok więceji Florian Marci- 

niak, kiedy obejmował funkcję Naczelnika Harcerzy w 
"Szarych Szeregach" liczył sobie 24 lata, Aleksandrowi 
Famińekiemi, gdy zaczynał doświadczenia, które zaowoco 
wały potem metodą zuchową, także wiele brakowało do 
trzydziestki, Juliusz Dąbrowski był już w KIMB-ie, man 
jąc 22 lata, wkrótce potem przygotowuje program Trzy- 
letniego Wyścigu Pracy. I tak dalej. Nasi Wielcy Pop - 
rzednicy nie byli wtedy jeszcze profesorani, oficerami, 
postaciami s legend, Byli odważnymi, eregicznymi, ząd- 
rymi młodymi ludźmi, którzy czegoś chcieli dokonać i 
po prostu realizowali te cele. A czy obecnie, my sami 
- dobrze wiemy czego chcemy, czy czynimy wiele, by to, 
osiągnąć? 

System metodyczny, wychowawczy, instrukcje, regula- 
miny, dyrektywy,., Czy to one tworzą harcerstwo. Ear- 
cermtwo tworzą przede wszystkim drużyny, to: znaczy to 
wszystko, co się w tych drużynach dzieje. A to, co się 

hm PL Olgierd Fietkiewicz 

raeczywiócie dzieje w drużynach, zależy od najbardniej 
zainteresowanych: od drużynowego 1 harcerzy, Harcerat 
wo, to przede wszystkim idea plus ogólne dyrektywy me 
todyczne, natomiast cała sztuka nie w tym, żeby Ściów 
le stosować różne "przepisy na babkę”, gle żeby być 
kimó, kto chce i umie w konkretnym Środowisku, w kon- 
kretnych warunkach, z konkretnymi dziećmi 1 młodzieżą 
- żyć po harcersku. To znaczy wychowywać, to znaczy 
tworzyć zespół przyjaciół, to znaczy wychodzić naprze 
eiw oczekiwaniom, potrzebom, aspiracjom harcerzy, to 
znaczy wspólnie robić rzeczy ciekawe 4 pożyteczne. 0- 
czywiście stosując sposoby 1 chwyty z bogatej skarbni 
cy, które po to zostały zgromadzone, żeby pomagały, | 
dlatego w naszym instruktorowaniu nie tyle many się « 
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glądać na to, czy jest cnc zgodne z dyrektywazi, regu 
laninami, wynaganiazi, Systezeż 
mi, by dzięci i złodzież stawały się i czuły 
mi, by grupa słodzieży stawała się 1 czuła dr 
harcerską, bym ja sam, jako wychowawca, przywódca, 
działacz, organizator ułodzieży - stawał się i czuł 

uktorem harcerskim, Ż cze- 

ile - czy sprzyja te 

dobrym, coraą lepszym iu: 
go w sposób oczywisty wynika, że każda drużyna mieć 
winna własne, niepowtarzalne życie, każda powinna być 
pieco inna; to dopiero w makroskali na hufiec, chorą- 
giew, Związek - składa się suma indywidualnych drużyn 
4 nie: ZBP dzieli się na zorganizowane wedle obowiąsu 
jących reguł - drużyny. 

Prowadzenie drużyny, pracą w drużynie, służba dru- 
żymy - to wezygtko może wydać się nudne, prozaiczne, 

Ząów w zestawieniu z tym, co czytaliśmy np, w opowie 
giąch o "Czarnej Trzynastce”, w "Antku Cwapiaky", 0 
sPomarańczarni", albo o "Z legendą Sgarych Szeregów", 

wazystkim warto sobie uświadomić, że i w przę” 
sałości pracą hareereką nie składała się z samych 
gzczytów, sukcesów, pasza 'barwnych przygód, Różne rze 

czy wychodziły albo nie wychodziły; o tych drugich ra 
czej nie pisano w kronikach, Ka legendę "Szarych Sze- 
regów” zapracowały nie tylko te wspaniałe oddziały, 
którym było dane przeprowadzić wielkie akcje, ale 1 
setki, tysiące bezimiennych, które po prosto trwały, 
które płaciły ogromną daninę krwi i prześladowań, Su- 
kces i wojenna przygoda, to tylko cienka warstewka, a 
tło? Warto poczytać dzień za dniem, kronikę w "Mate - 

riałach do chronologii historii i tradycji" M. Haykow 
skiego w "Harcerstwie", O powstawaniu organizacji 1 

oddziałów, o prześladowaniach, zsyłkach, morderstwach 

na harcerzach, o tej ponurej codzienności tamtych dni, 
kiedy podstawową sprawą było przetrwanie narodu w do- 

brej kondycji fizycznej, psychicznej, moralnej; nie o 
przygodę! Dlatego nie ma co się przyrównywać do legend| 
lat minionych, do wspaniałych wzorców z literatury, 
choć oczywiście na refleksję zasługują. Podstawową 
miarę i kryterium niech raczej stanowią: po pierwsze 
- jakie są ważne potrzeby naszych czasów? Po drugie 
- czego potrzebują, czego oczekują współcześnie dzie- 
ci i młodzież? 1 po trzecie - jak na jedne i drugie 
potrzeby mam odpowiedzieć ja, mając do: dyspozycji ta- 

kie atuty, jak: ta oto drużyna, szczep, zastęp, funk- 

cja w ZEP; jak: ten oto aktyw instruktorów, starszych 
harcerzy, przyjaciół | sojuszników; jak: moje doświad- 
czenie, ambicja, konsekwencja w działaniu, jak 

Prowadzenie drużyny, praca drużyny - ma prawo wyda 

wać się mudne w kiepsko pisanym sptawozdaniu, refera- 
cie, materiałach propagandowych. Rzeczywiście, trudno 
to sprzedać na zewnątrz. liatomiast, jeśli głównym pun 

ktem odniesienia są dzieci 1 młodzież, Bą harcerze - 

im przede wszystkim nie ma prawa wydawać się nudne to 
wszystko, co się wiąże z harceratwem. Frzede wszyst - 

Kim nie może im siĘ wydawać nudne sama harcerstwo, je 

614 to prawda, że -ają-je przeżywać i współtworzyć, 1 
dlatego nie może wydawać się nudne również nam,którzy 

harcerstwo animujemy. Dlatego naszą harcerską działal 

ność traktować winniśmy jeko sztukę, m której jesteś” 
my dumni, którą chcemy doskonalić, w której arkaną 
chceny »prowadzać innych /od własnych przybocznych po 

wszy, gdy idzie o drużynowego/, Miejscem uzewnętra 

nienie uzasadnionej dumy mogą być spotkania kręgów in 

struktorskich, łany pisu /"iarcerza Rzęczypospolitej” 
nie wykluczając/, konferencje i sejmiki, na których z 
większym pożytkiem spotkałoby się prezentowanie ży - 
wych doświadczeń, niż rozliczne wyktedy na mądre i o- 
gólne tematy. 

wracając do spraw nieco ogólniejszych, Nie wszyst- 
ko jednak w harcerstwie, jak można by się spodziewać, 
wynyślono, zapoczątkoweno, osiągnięto, Przede wszyst- 
kim dlatego, że życie przyniosło nowe aprawy i proble 
my, że zmieniły się oczekiwania i aposób myślenia sa- 
mej młodzieży. « także dlatego, że - nie czarujmy się 
- nie wszystko w harcerstwie dobrze się nam udawało. 
Kamy niezeprzeczalny dorobek w wielu dziedzinach, słu- 
sznie się nim chlubimy, potrafiono nas za to cenić 
przyjęto od nas na szerszy użytek wiele doświadczeń, 
etod, sposobów, wychowaliemy w harcerstwie setki ty- 
sięcy obywateli, z jakich mamy prawo być dumni. Har - 
cerz, harcerstwo - to słowa, które we współczesnej 
polszczyźnie znaczą wiele dobrego, Nie ma wątpliwości 
że dobrze się kojarzą ź patriotyzmem, zaradnością,słu 
żbą, 2 przyrodą, wędrówką, odwagą, dyscypliną. A 
jaż gdy idzie o dobrą robotę zespołową, o zaintereso- 
wania intelektualne - czy harcerstwo kojarzy się z ni 
mi równie jednoznacznie? Rozejrzyjny się po naszym o- 
toczeniu, spróbujmy pomyśleć nad znamionami współczes 
nego kryzysu społecznego, moralnego, nad krokami, ja- 
kie należy przedsięwziąć w kierunku jego przezwycię - 
żenia... Nie o to idzie, byśmy powiedzieli: trzeba za” 
tem wzmóc, nasilić, podjąć, itd.; a równocześnie po 
prostu organizowali nasze zbiórki, ogniska, biegi te- 
renowe,,, ldzie raczej o to, byśmy spróbowali, na wła 
sny sposób, we własnym środowisku — zaradzić złu, 
wyjść po harcersku naprzeciw potrzebom czasu, Wychowy. 
wać dla lepszej przyszłości Polski, ale i - dziś, tu 
1 teraz - zwalczzć zło. Bie sami, ale właónie w dru- 
żynie i z drużyną. Lenistwo, spekulacja, nieposzanowa- 

nie dobra społecznego, złodziejstwo, alkoholizm i nar. 
komania — to wszystko pleni się wokół nas, a my? Tak- 
że dzić, szczególnie dziś - potrzebni są ci, których 
za wiele lat będą harcerze wspominać, jako kolejne 
Wielkie Postacie Dziejów Harcerstwa, 

W tych rozważaniach mam na myśli nie tylko instruk- 

torów, którzy prowadzą drużyny, Ham na myśli także, jeń 
11 nie przede wszystkim - starszych harcerzy, którzy 
wapółtworzą kiełkujący ruch starszoharcerski, Jeśli 
nie spróbują myśleć 1 działać w skali harcerstwa, mło 
dzieży, Polski - nie będzie to przecież ruch, Będzie 
to zaledwie suma anemicznych drużyn, które - wpraw - 
dzie harcerskie, to jednak na miarę przerośniętych 
dzieci, które potrafią harcerstwo przeżywać 1 w harcer 
stwo się bawić, nie potrafią jednak po harcerski swej 
Ojczyźnie służyć, 

W lowym 1983 roku, życzę - odwagi 1 wytrwałości! 

4 
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Krajowy Zjazd dziazaczy Harcerskich, który odbył 
się w Łodzi między 8 a 10 grudnia 1956 roku był wyni- 
kiem głębokich przemian, które zachodziły w ówczes- 
nej organizacji dziecięcej. 

Rok 1956 to okres, odnowy w całym kraju. Już wcześ 
miej krytycznie oceniano działalność Związku Młodzie- 
ży Polskiej i Organizacji Harcerskiej będącej jego in 
tegralną częścią, W lutym 1955 roku w "Novych Drogacf. 
- organie teoretycznym XO PZPR ukazał się artykuł Wik 
torii Dewitzowej pt. "O poprawę pracy harcerstwa", 
Jest to początek walki grupy działaczy harcerskich o 
pełnię samodzielności organizacji. Bfektem tych dzia- 
łań była zmiana tekstów Prawa i Przyrzeczenia, a da- 

lej powstanie wiosną 1956 roku Organizacji ilarcers,- , 
kiej'Polski Iudowej,bardzo luźno związanej r ZKP, Na 
jej czele stała Janina Balcerzak, a jej zastępcami zo 
stali Zofia Zakrzewska, Jerzy Majka, Wiktoria Dewitz 
i Jerzy Żołnierkiewicz. 

hm PL Kazimierz B. SchUrlterly 

ZJAZD 
ŁÓDZKI 

Jesienią 1956 roku do Ministerstwa Oświaty zgłosi- 
ło się dwóch dawnych przywódców Szarych Szeregów: A- 
leksander Kamiński i Stanisław Broniewski. Ofiarowali 
Swoje doświadczenie i wszystkie siły, aby przywrócić 

Polace Harcerstwo. W ten sposób rozpoczęła pracę dru- 

ga grupa instruktorów, której celem było reaktywowa- 

nie Związku Harcerstwa Polskiego. 
Nawet po ćwierówieczu jednoznaczna ocena tendencji 

reprezentowanych przez te grupy jest bardzo trudna. 
8 grudnia 1956 roku rozpoczął w Łodzi obrady zjazi 

działaczy harcerskich, którzy pracowali poprzednio w 
QH 1 OHPL, a także tych instruktorów dawnego ZEP,któ- 
Tzy już czynnie zaangażowali się w pracy OHPL, Jedn 
oześnie Aleksander Kamiński zaprosił do Łodzi kilkuna 
Stu. instruktorów z Tadeuszem Strumiłłą na czele, a w 
Warszawie zebrała cię grupa instruktorów, którzy wal- 
Ozyli w Szarych Szeregach. Zjazd obradujący w Łodzi 
wystosował do dwu grup zaproszenie do wspólnych obrad 
które ów tało przyjęte, W_ten A zdaza 

w_Polsce_Iudowej 
” trakcie niezwykle burzliwych obrad, w trzecim 

dniu przyjęto deklarację ideowo-wychowawczą, która m, 
in. stwierdzała, że nowa organizacja ma "jak najbar- 
dziej i jak najleniej odpowiadać polskiej młodzieży" 
oraz, że "z uwagi na pełne usamodzielnienie i prze- 
kształcenie Organizacji Harcerskiej Polski ludowej we 

pólny związek dzieci, młodzieży i instruktorów pra- 
cujących w oparciu o metody harcerskie, przywraca się 
tradycyjną nazwę Związek Harcerstwa Polskiego", Zapi- 
cano w niej również, że ZHP stosuje harcerskie metody 
wychowawcze, prącuje pod ideowym przewodnictwem PZPR, 
to zaś oznacza, że wychowuje swoich członków w duchu 
1dei socjalizmu, 
Zjazd w pełni nawiązał do tradycji dawnego ZIP, rów- 
nocześnie pogłębiając jego ideowy charakter. Wybrano 
na nim 60-010 osobową Radę Naczelną, na czele której 
stanął cieszący się ogromnym autorytetem hm Adam Ka- 
miński, zać Naczelnikiem Głównej Kwatery została hu 
Zofia Zakrzewska. Rozpoczął się trudny okrea pracy od 
rodzonego ZHP. Trudności ilustruje list Prezydium Ra- 
dy Faczelnej do instruktorów, w którym czytamy: "Ha 
Zjeździe Łódzkim postanowiliśmy przekształcić OH w 
ZHP 1 nówą organizację prowadzić zgodnie siłami dzia- 
łaczy OR oraz dawnych instruktorów harcerskich, Docho 
dzą do naszej wiadomości fakty nierzeczowego, czasem 
wręcz krzywdzącego odnoszenia się jednych do drugich, 
Sprawa ta budzi zaniepokojenie Frezydium RN ZAP, któ 
re zwraca się do Was z prośbą o dołożenie wszelkich 
starań, by wszyscy, którzy stoją na gruncie deklarac- 
jl ldeowej Zjazdu Łódzkiego znaleźli miejsce w organi 
zacji," Walcząc o zachowanie postanowień Zjazdu w Żo- 
dzi musiano wypracować tolerancyjny stosunek do reli- 
gii, stoczono batalię o harcerstwo na wsi, Aleksander 
Kamiński apelował: "praca harcerska wymaga mocnych 
1 zwartych ram organizacyjnych, wymaga grona instruk- 
torskiego, pragnącego oddać swe możliwości polskiej 
drodze ku socjalizmowi, wymaga ludzi, którzy potrafią 
wychować dzielnych i prawych ludzi, ludzi myślących, 
gotowych do ulepszania świata własnym wysiłkiem 1 czy 
nną postawą społeczną”, 

Wiosną 1957 roku w Świetle biwakowych ognisk har- 
cerze 1 harcerki wypowiadają po raz pierwszy słowa ro 
ty przyrzeczenia harcerskiego, uchwalonego przez RN 
ZHP w dniu 9 marca: "Mam szczerą wolę całym życiem 
pełnić służbę Polsce Duiowej, walczyć o prawię_1_sprę 

kreślenia K3/, Odnowa w harcerstwie zyskała sobie peł 
ne prawa obywatelskie, 

Na wspomnianym wyżej posiedzeniu Rady Naczelnej 
Aleksander Kamiński wygłosił referat, którego główne 

tezy, ujęte w uchwale Rady, brzmiały następująco: 
- czerpać będziemy z tradycji 1 całego dorobku ZHP, 

zaś tradycję pielęgnować będzi emy w tym wszystkim, 
co służyć potrafi p 

- nie zatracimy nic z róej wyci osiągnięć OH, Wycho 
wywać będziemy w duchu socjalizmu, postaramy się u- 
trzymać masowość ruchu, a szczególną troską otoczy- 
my harcerstwo wiejskie; 5 
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| NEI HISTORIA 
- nasz iieał wychowawczy odzwierciedla prawo i przy- 

rzeczenie harcerskiej 

harcerskiego: 
wychowanie pośrednie, 
oddziaływanie instrui 
stosunkami 1 osobistym przykładem, 

*rozbudzanie t. 
«pracować będzi 
Trudno op 

NERO + FEE 
So przeżywamy obeonie w Związku przypomina wydarzenia 
sprzed 26 lat, Powracają tradycyjne stopnie i spraw- 
ności. Kończy się okres fascynacji technikami harcera 

kimi, liarcerze staral zaczynają poszukiwać pogłębio- 
nych treści progranowych, Trwa walka o demokratyzację 
Związku, 

Qzy nasze działania będą skuteczniejsze od tych 
rrzed ćwierówiecza? 

Takiego autorytetu, jakim był hm Aleksander Kamiń- 
ski,w naszych szeregach niestety nie mamy, / 

pzm 

Aleksander 
Kam : ŃSKI hm PL leon Dmytrowski 

Aleksanier kamiński, człowiek, któremu ZEP a przede 
wszystkim ruch zuchowy tak wiele zawizięcza - urodził 
się w arszawie 28 stycznia 1903 roku, Ojciec był far 
maceutą, matka v: ła ze wsi, i 1906 roku po Stra 
cie ojca ulaje się z matką do wujka do Kijowa i tam 
kończy 4 klasy szkoły rosyjskiej. Ciężka sytuacja fi- 

nansowa powoduje, że musi ząrabiać na życie pracując 
jako chłopiec do posyłek w banku. Po wybuchu wojny do. 
staje się do Humania na Ukrainie, gdzie uczy się w po 
lskim gimnazjum, W nowym środowisku pociąga go życie 

organizacyjne, chce zostać członkiem kółka sanokształ 
ceniowego, Przygoda z referatem o Filaretach rozpala 
w nim zamiłowanie do interesowania się historią Pols- 
ki 1 polską kulturą, Czyta wiele książek, wchżania 
wiedzę tak mu dotąd nieznaną, Działa wóród patriotycz 
rej młodzieży polskiej na Ukrainie, W tych ciężkich 
czasach wojny wiele musiał wycierpieć i wiele przeżył 

W 1921 roku, po zawarciu pokoju ryskiego, repatriowa- 
my wraca do Polski 1 po zdaniu matury studiuje nisto- 
rię na Uniwersytecie Warezawskim, 
To wczesna młodość człowieka, w którego życiu poza lo. 
sowymi klęskami nie wydarzyło się jeszcze nic wielkie. 
go. 41, Kamiński studiuje 1 zarabia na życie pracując 
jako wychowawca w bursie dla dzieci bezdomnych i opu- 
szczonych w Pruszkowie koło Warszawy, iracuje w bur- 
sie dla dzieci repatriowanych, tak: jak i Gn z terenów 
ZSRR. I może właśnie ilatezo iobrze rozumie tą mło - 

dzież. W swojej pracy poznaje dzieci, obserwuje jak 
żyją, czym się interesują, jak się bawią, Porównuje 
zainteresbwania tych dzieci z zainteresowaniami dzie 
ci, które wychowują się w gronie roizinnym, Przycho- 
dzi Mu to tym łatwiej, że działa już w harcerstwie i 
jest instruktorem ZIP, Przyglądając się zabawom dzie- 

ci na pruszkowskich podwórkach, dostrzega jak one łą - 
czą się w samorodne grupy zabawowe, jak bawią się sa- 

ladując w tych zabawach przeżycia ludzi doros - 
listonoszy, strażaków, policjantów a jak poli - 

ntów to i ściganych przez nich bandytów, Dostrzega 
jak wielką rolę odgrywają w tych zabawach samorzutnie 
wyłaniający się przywódcy, którzy narzucają swoim 
współtowarzyszom swoje upodobania, swój sposób myśle- 
nia i swoją wolę, Porównuje te zabawy z tematyką iet- 
niejących już wtedy gromad wilczęcych chłopców 1 z 
zabawami nielicznych żeńskich gromad zuchowych, 

I teraz w Jego dociekliwym i syntetycznym umyśle 
zaCzyna się rodzić wielka myśl, wielka nowa koncepcja. 
Kształtuje się ona tym mocniej, gdy po roku 1926 refor- 
my organizacyjne zuchów żeńskich i chęć podporządkowa- 
nia organizacji harcerek "wilcząt" męskich przyspie - 
sza decyzję. 

*Opierając się na fizycznych 1 psychicznych właściwoś- 
ciach dzieci w wieku B do 12 lat 1 kierując się chę- 
cią zaspokojenia ich naturalnych potrzeb, Aleksander 
Kamiński dochodzi do wniosku: "Dzieci zawsze bawią 
się w człowieka...swobodna zabawa - to najsilniejszy 
wyraz zainteresowań dziecka, Zabawa jest podstawową 
formą działalności dzieci 1 służy im jako środek do 

wżywania 'się w całą pełnię ludzkich stosunków w nie0- 
graniczone bogactwo życia ludzkiego", /Xrąg Rady — 

str. 112 1 191/, Już teraz wie, że zabawa w coś lub 
kogoś, zabawa wychowawczo kierowana, rozszerzona 0 
gry 1 ćwiczenia, teatrzyk zuchowy, majsterkowanie, 
piosenki 1 pląsy ma służyć temu celowi, Miarą osiąg- 
nięć tego "wżywania się" w postacie listonosza, atra- 
żaka, Słowianina czy Eekimosa jest zdobywanie takich 
właśnie sprawności zuchowych.Żnając psychikę i potrza 
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by dziecka łatwo można stosować,naturalny ten wychowu 
jący system i mechanizm metodyki zuchowej. 

Aleksander famiński nie od razu decyduje się na refor 
my, wciąż próbuje, sprawdza, doświadcza 1 podejnuje 
nowe ujęcia zalawowe podczas prowadzonych przez sie - 
bie kursów dla wodzów gromad wilczęcych. W 1929 roku 
ukazuje się w harcerskim piśmie"Ra Tropie"w odcinkach 
opowiadanie: "Jak Antek Cwaniak wilczków kształcił" 
a potem i inne, 
Kursy dla wodzów gromad zuchowych prowadzone przez Ka 
mińskiego w obozie nai Wigrami w roku 1930 rozpoczyna 
ją już praktycznie szkolenie dla potrzeb nowego ruchu 
muchowego, Szczególnie kurs w styczniu 1931 roku ut- 
kwił w pamięci jego uczestników, Znany historyk har - 
cerstwa, Jan Rossman tak o tym wydarzeniu pisze: "kura 
z roku 1931 prowadzony przez Dha Kamińskiego w formie 
zabaw i gier - miał tylko pierwsze trzy zbiórki wil- 
częce, Potem następuje zmiana rewolucyjna; bawimy się 
w marynarzy, strażaków, krakowiaków, Powstają nowe 
piosenki, cykle zabaw i gier. iamiński rozpo ia 
ten pomysł na kursach i w prasie harcerskiej," /"Har- 

cerstwo" nr 5 maj 1978, str. 27/. 

Tak jak rok 1926 był przełomowym dla ruchu zuchowego 
dziewcząt - tak rok 1931 zadecydował o rozwoju gromad 
zuchowych chłopców, Al. Kamiński tak mówił o tym wyda 
rzeniu: "Październik 1951 roku był miesiącem przełomo 

wym dla ruchu zuchowego w organizacji harcerzy, gdyż 
wtedy właśnie specjalna Komisja Głównej kwatery ukoń- 
ozyła kilkutygodniowe pracy i przedstawiła Regulaminy 
zuchowe inicjujące przekształcenie gromad wilczęcych 
w zucnowe gromady chłopców", 
Mówiąc o skuteczności działania nowych założeń pracy 
m zuchani warto przytoczyć ostrzeżenie Al, kamińskie- 
go, które często powtarzał swoim wychowankom: "Dobry 
drużynowy Świadom jest tego, że wychowanie zuchowe od 

bywa się przez zabawy, gry i ćwiczenia, ale każda 
zbiórka zuchowa jest zespołem zabaw, gier i ćwiczeń i 
każda z tych form ma rozwijać w zuchach dzielność, u- 

czynność, rzetelność, karność i patriotyzm," 
"Uczyńcie wszystko co jest w waszej mocy, aby na zbió 

rkach zuchowych było jak najmniej ówiczeń harcerskich 
/bo co będzie robił, gdy zostanie harcerzem/, 

"Drużynowi nauczyciele musicie zrobić wszystko, aby w 
pracy waszych drużyn było jak najmniej materiału szko 
lnego. 
M1. Kamiński był zwolennikiem jednorodzajowych i jed= 
nopoziomowych drużyn zuchowych, 

Ważnym wydarzeniem w życiu Al. Kamińskiego był rok 
1930, kiedy po ukończeniu studiów uniwesyteckich odby 
wał służbę wojskową w szkole podchorążych 1 gdy pod - 
Czas manewrów zimowych przeziębił się i zapadł na za- 
palenie onłucnej do czego dołączyły się procesy gruż- 

licze, Poważne komplikacje spowodowały w ostatecznym 

efekcie konieczność operacji i usunięcia jednego płu, 
ca i jednej nerki, Okres choroby wykorzystał Kamiński 
na twórczość literacką, Po "Antku Owaniaku" wydanym 
jako książka w 1932 roku ukazują się następne dzieła 
41. Kamińskiego, W 1933 roku "Książka Wodza Zuchów", 

w 1934 - "Andrzej Małkowski" a w 1935 r. "Krąg Rady", 
Zdrowie A1. Tamińskiego wymaga aby opuścił Warsza- 

wę i zamieszkał w zdrowszej miejscowości podgórskiej. 
A tak się właśnie złożyło, że powstawał wtedy 1 paź 
lziernika 1933 roku Harcerski Córodek Kształcenia - 
Szkoła Instruktorów Zuchowych w NIERODZIMIU koło Sko- 
czowa w Żeskidzie Śląskim, Aleksander Kamiński nada — 
wał się przecież najlepiej na Komendanta tej Szkoły, 
O nierodzimskiej szkole instruktorów zuchowych i jej 
wychowankach zwanych "nierodzimczykami" długo by moż-* 
na mówić, Do Nierodzimia przeniesiono z Warszawy Wy- 
dział Zuchów Głównej Kwatery ilarcerzy, ponieważ Al. 
Kamiński był kierownikiem tego Wydziału, 
Pełna wyrozuniałości ale i świadomej dyscypliny atnoa 
fera panująca w niercdzinskiej szkole sprzyjała dopra 
cowywaniu nowych materiałów do pracy z zuchani, Szko- 
ła w czasie awojego istnienie od 1933 do 1937 roku wy- 
chowała kilkuset dobrze wyszkolonych, ideowych i moc< 
no związanych z ruchem zuchowym instruktorów. Każdy z 

nich zobowiązywał się wnieść do rozwijającego się ru- 
chu zuchowego jak najwięcej nowych pomysłów 1 uspraw- 
nień zabaw, piosenek, pląsów i majsterkowania. Po zli: 
kwidowaniu Szkoły w Nierodzimiu Al, Kamiński zostaje 

Komendantem Szkoły Instruktorakiej w Górkach Wielkich 
jsiedztwie Wierodzimia, obejmuje też kierownictwo 

Kształcenia Starszyzny w Głównej Kwaterze 

buch II wojny światowej w 1939 roku zmusił Al. 
Xamińskiego do powrotu do darszawy, Po opuszczeniu 
kraju przez naczelne władze na czele z Michałem Gra - 
żyńskim 1 Zbigniewem Trylakim 27 września 1939 roku 
zapoczątkowano konspiracyjną działalność ZAP 1 wybra- 
no nową Naczelną Radę Harcerstwa a w skład Głównej 
Kwatery wszedł także Al. Kamiński, W 1940 roku najbar 
dziej liczna część harcerstwa męskiego przybrała kryp 
tonim SZARE SZEREGI, Szare Szeregi uważały się począt. 
kowo za organizację apolityczną ale od marca 1942 r. 
były już uzależnione od Komendy Głównej Armii Krajo — 
wej i wciągnięte w orbitę orientacji londyńskiej, Z 
inicjatywy Aleksandra Kamińskiego i pod jego kierow- 
nictwem już od 5 listoapada 1939 roku ukazuje się or- 
gan stołecznego okręgu Związku Walki Zbrojnej /prze- 
mianowanego później na Armię Krajową/ BIULETYN INFOR- 
MACYJNY, Al, Kamiński wydaju Biuletyn nieprzerwanie 
przez cały czas, aż do upadku Powstanią Warszawskiego, 
w dniu 4 października 1944 roku, W swojej walce z oku 
pantem Al. Kamiński nie ogranicza się tylko do redago. 
wania Biuletynu Informacyjnego ale organizuje i patro 
nuje wychowawczo akcjom "MAŁEGO SABOTAŻU", który od 
mniejszych akcji poczynając, największą akcję zorgani. 
zował w pierwszą rocznicę masakry dokonanej przez hit 
lerowców w Wawrze - 26-27,X1I,1939 r. /107 rozatrzela. 
nych/, Stąd akcje Małego Sabotażu zyskały kryptonim 
- "WAWER", 
Tak wielkie zasługi wojenne A1. Kamińskiego nie docze 
kały się uznania tych, z którymi działał. Po latach w 
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Pląsy 

po harcerskich łamach 

Materiały do 

szopki 

Chcę poświęcić przy 
worocznej. Dlączego materia 
ce? Po pierwsze - azonka 
gie - niec» za teksty we” 
cież u nas nie brakuje, A więc 

"Swiat Młodych", z pewny 
pełnej odpowiedzialności, 
zumieniach, proponuję przekazać naszym przyjaciołom 

2SMP, Motywuję to następującymi faktami: ich organ 
wGazeta Młodych” jest na dużo n poziomie, jak 
tytuł nie wypełnia wszystkich aspiracji, Oczywiście 
należy dokonać permych korekt, wprowadzając komikąqy 
na każdej kolumnie i rozszerzając dział zainteresowań 
matenatycznych, rozpoczynając od zdefiniowania poję - 
cia "koło" - czyli od podstaw, Tematu ile kół potrze- 
ba na jeden wóz i kogo nim przewieźć nie podejmuję - 
jest przecież zima, mróz 1 można się poślizmnąć, 

Redakcję "Ka Przełaj", pośpiesznie przekazałbym ko- 
legom z ZMW /tylko nie mówcie o tym doktorowi Janiko- 
wi, bo gotowy wrócić/ ponieważ tytuł w kręgach harcer 

skich może być przyjmowany dwuznacznie - natomiast w 
sferach rolniczych byłby ideologicznie obojętny, a na 
wet podkreślający codzienną pracę młodych, wiejskich 
działaczy. Redaktor Zdanowicz wraz z jej niemożną ma- 
nierą nówienia o ludziach młodych - dzieci: przekazał 
bym do VSwiata Młodych" - tam jej miejsce, Myślę, że 
można byłoby utrzymać starania Redakcji idące w kie - 
runku rezygnacji z kolorów. Lepiej zaoszczędzoną far- 

bę wykorzystać przy druku kartek, łagodząc szarość 
dnia codziennego i problemów z nim związanych. Zawsze 
to dla oka weselej. 

Wspaniałomyślnie oddając "Swiat Młodych" 1 "Na 
Przełaj", w ranach rekompensaty, proponowałbym przó - 
jąć pod naszą kontrolę tygodnik "ITD", Tym gańym, za- 
pewnilibyśmy pismu czytelników a i spełnilibyśmy ocze 

kiwania wielu harcerskich Środowisk utożsamia jących 

się z tytułem, Wyrażam przekonanie, że pismo stałoby 

się autentycznym szlagierem w naszym harcerskim ówiąt 
ku, Wielu by do niego chciało pisać, 

2 okazji Nowego Roku zwracam się do Naczelnika Wo- 
wnioskiem o mianowanie drużynowej Chełsto 

pową. Zastępy "Zuchowe Wieści", "Propo- 
zycje" 1 Na Tropie" rozwinęły taką działalność, któ- 
rą trulno już zmieścić w jednej drużynie, Zwracam uwa. 
gę na pracę zastępowego Czetwertyńskiego ciągle posze 
rzającego skład zastępu, ostatnio w Krakowie, Proszę 

o zbadanie, czy jest to zgodne ze Statutem ZHP, Pod- 
iąłbym także dyskusję porządkującą ogromny bałagan w 
cyklu wydawniczym "Drużyny", Doprawdy,hie wiadomo ozy 
to tygodnik, trójtygodnik czy miesięcznik w jednym ty- 
godniu spółkujący z organem. A przecież można prościej 

- w roku 1983 niech będą to "Zuchowe Wieógi", w 84 « 
"Propozycje" a "Na Tropie" w 1985, Natomiast B6-ty 
Jest tak daleko, iż na razie nim się nie zajmujny, 

Jedyną gazetą, która, znalazła wspólny język z czytę 
lnikami, w tym i ze mną, są "Motywy", Jak wynika z dy- 
skusji redakcyjnej, Zespół nie wie o czym pisać, dla 
kogo i po co, Trudno o Jepszą jedność poglądów, A mówij 
się, że tak ciężko wypracować formułę pisma, zgodną zę 
społecznym zapotrzebowaniem, Sądzę, iż złotym Środkiem 
zastosowanym przez Zespół "Motywów" - było załapanie 
się na wiele tematów, do żywa interesujących czytelni- 
ków. W zasadzie tylko czytelnik Kozak wykazał pełne 

malkontenetwo, ale skierujmy go do czytania pisma Dru- 
ha Kośniewskiego, żeby zrozumiał w czym rzecz, Gdyby © 
mnfe chodziło zaprosiłbym zespół redakcyjny "Motywów" 
na pniaczki magazynu harcerzy iKrągi| 1 na wspaniałym 

urządzeniu "bluebox" rzuciłbym ogromny napis - MOTYWY, 
zapytałbym - wszyscy przeczytali? Zapamiętali? Jutro 
teksty i mamy gazetę! 8 
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skoro jesteśmy przy "Kręgu" /pisałem o nim w nume- 
rze drugim/ to należy się mały wytyk pod adresem auto= 

ra scenografii, Cóż za pontjsł z tymi pniaczkami, Nie-. 
wygodne, nie spełniające swojego zadania, Proponował= 
bym dla dwóch prowadzących piękne, stylowe biureczka, 
przy których wygodniej, zgódnie z rzeczywistością kie- 
rowałoby się programem, Pniaczki pozostawiłbym natręte 

nym gościom, Na każdym biureczku, na stojaczku z korze 
nioplastyki winny wisieć pieczątki, których odbita na 

karcie treść - mogłaby sygnalizować kolejny punkt pro- 
grami, W ogóle to prowadzący magazyn za mało mówią,ro- 
biąc kardynalny błąd - oddają większość czasu anteno- 
wego ludziom z terenu. Stąd trudno się zorientować co 
się powinno robić w harcerstwie,a co się robi, Wpraw- 
Azie animator "Kręgu" narzeka na słaby oddźwięk, pocie 
szmy się, że przewrotu w botanice nie będzie, Nie ma 
byzozy płaczącej, 

liajwiększy kłopot mam z "Harcerstwem", Niestety szy 

kują się korekty zasadnicze. Począwszy od wymiany sze- 
fa, kończąc na zmianie nazwy. Szefa tak naprawdę to 
Już mamy, Druh Miszczuk pojawił się na łanach miesięcz 
nika w roku 1982 co najmniej 57 razy, gdy dotychczasowy 
Szef - iiarcerski Nowator 81 - Olgierd Pietkiewicz, tyl- 
ko 47 razy - z tego wyraźnie poprawia statystykę, fakt 
umieszczania jego nazwiska...w stopce redakcyjnej, Od 
pewnego czasu, do Druha Miszczuka przykleił się młody, 
Bniewny Druh Nowik - stąd i zastępcę już znamy, Gdy do 
łożymy pewnik, że obaj preferują nową nazwę miesięczni 
ka "Errata" - dopełni się przepowiednia na rok 1983, 
Ponteważ zmiany te nie bardzo mi odpowiadają, wzywam 
fłównego sprawcę zamieszania - rędaktora' Haykovskiego 
0 natychniastowe zaprzestanie drukowania swych nateria 
łów, Trzeba trochę taktyki - niech inni piszą jak wie- 

dzą lepiej - a wtedy od tyłu, pełną rurą im wygarnąć, 

Nie ma siły, żeby mdzicć nie brakowało kropki, przecin 
ka lub "czo-Wykonawczy POW ZP", Stawiam kawę i coś je- 
szcze /tylko b 1 = 10-tkę znan/ 1 zapraszam 

całą trójkę na anotkanie, którego celem będzie uzgod- 
nienie wspólnych pogiądów - z korzyścią dla czytelni- 
ków, Przecież od czasu, do czasu,ktoś inny będzie 

chciał zamieścić artykuł w miesięczniku, 

Natomiast Druhowi Krysiukowi polecam uwadze nowy 
tytuł ukazujący się od września 82 - "Harcerz Rzeczy- 
pospolitej", Nie dość, że nazwisko naczelnego nie za 
bardzo pasuje do naszej sprawy, to jeszcze pismo pró- 

buje pisać o jakimó ruchu harcerskim - jakbyśmy tych 

ruchów nie mieli dość, Pytam się czy "HR" został zare 
jestrowany 1 zatwierdzony przez odpowiednią Komisję 
Rady Waczelnej, Pytania te zadaję z głębokiego poczu- 
cia odpowiedzialności 1 próby samookreślenia się - 
czy mogę jeszcze pisać w następnych numerach, Moim o- 
bowiązkiem jest krytyka innych tytułów harcerskich 
przy równoczesnej gloryfikacji "HR-a", Tynczasęq moja 
ocena jest akurat odwrotna, Czy wobec tego, mogę pi- 
sać niezgodnie z własnymi poglądami? Jeśli sytuacja 
bęlzie aię tak dalej rozwijać - proszę Druha Naczelni 
ka - © przeniesienie mnie do redakcji "Wiadomości U- 
rzędowych", To pismo mi leży, w nim mogę się rozwijać 

zy okazji może łoczekam się awzsu na harcerza. 

sie wiem dlaczego, lale przy redakcyjnej cenzurze 
Naczelny polecił mi napisać coś o MAW-ie, Stąd prze- 
praszam za to poprzednie zdanie, 

Na zakończenie, wszystkim czytelnikom, którzy byli 
uprzejri poprzoć starania Krakowskiej Komendy Chorąg- 
wi w sprawie uruchomienia Harcerskiej Oficyny Wydaw- 
niczej /o której pisaliśmy szeroko w numerze pierw - 
szym/ składam w imieniu Redakcji serdeczne podziękowa 
nia, Wyprzedzając następne pytania odpowiadam, że po 
energicznym zabraniu się do sprawy przez GK ZEP, o 
dalszych losach Oficyny można będzie się dowiedzieć w 
dziale nekrologów, 

1 z tym optymistycznym akcentem - do siego roku, 

zuch 
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gronie najbliższych,Kamiiski z żalem wspominał: "Nig- 
o mnie za żołnierza, o którego 

Złotym Krzyżem Zasługi z M 
zatroszczył aię żaden przełozony z Armii irajowej." 

Ai. Famiński opisuje bohaterską walkę młod 

rych Szeregów z okupantem w akcjach Małego Sabotażu 1 

w Powstaniu Warszawskim w książkach - KAMIENIE Ku 
NIEC a później "ZOŚKA I PARASCL*, Miarą bezinteresow- 
mości i szlachetności charakteru A, Kamińskiego może 

być fakt, że za wydanie wymienionych książek nie przy. 
jął honorariów autorskich, przeznaczając je na pomoc 
dla członków rodzin po poległych żołnierzach Szarych 
Szeregów i na urządzenie kwatery ich mogił na Powąz- 
kowskim cmentarzu. 

Po wojnie postanawia Al. Kamiński działać jako nau 
kowiec. Zostaje asystentem na Uniwersytecie Łódzkim i 
doktoryzuje się na poistawie pracy "iauczanie i wycho- 

wanie metodą harcerską". Wkrótce jednak zostaje pozba- 

wiony asystentury i do pracy na Uniwersytecie'wraca 

SET" FAR 
zuwali smak "brania", 4! iawaniu bowiem rośnie praw 

ycia", 

młodzież Al. tamiński, Te Jego słowa 
wasane są za testament Kamińskiego dla tych wszyst- 

kieh, którzy służbę społeczeństwu traktują jako swój 
obowiązek, 

KR KAMINSKI, emerytowany profesor pedagogi 
jej Uniwersytetu Łódzkiego, Iaremistrz, je- 

den z najwspanialszych i pracowitych instruktorów 

farcerstwa Polskiego umarł 15 marca 1978 roku 
w Warszawie, 

ła warszawskim cmentarzu komunalnym na Powązkach 
przy obramowaniu kamiennym poległych żołnierzy Sza 
rych Szeregów jest skromny grób "iuberta" - Aleksani- 
ra Kamińskiego, Leży wśród tych, których postawy ide- 

owe kształtował, którym towarzyszył w walce, a po ich 
bohaterskiej śmierci w książkach uczynił ich nieśmier 
telnyni. 

  

dopiero po październiku 1956 roku. Al, Kamiński wraca- 

jąc io pracy harcerskiej próbuje jeszcze odegrać pew- 

ną rolę zarówno w obradach Łódzkiego Zjazdu Działaczy 
Harcerskich w dniach 8 do 10 grudnia 1956 roku jak i 
później na stanowisku przewodniczącego Naczelnej Rady 

Harcerskiej do 1958 roku, 
W 1957 roku ukązuje się V-te już wydanie KSIĄŻKI DRU- 
ŻYNOWEGO ZUCHÓW, W przedmowie do tego wydania Al. Ka- 
miński zawarł ciekawe stwierdzenie. 
W 1959 roku A1. Kamiński habilituje się na podstawie 
pracy: "Prehistoria polukich związków młodzieży".Jest 
to mierwszy tom większego dzieła pt."Polskie związki 

młodzieży do połowy XIX wieku”. To trzytomowe dzieło 
- to wynik Jego 20-letniej pracy, Trudno w tak krót - 
kim ujęciu podąć wszystkie naukowe prace Al. łamińs- 
kiego, Warto wymienić jednak jeszcze: "Funkcje pedago 
giki społecznej" i "Samorząd młodzieży jako metoda wy- 
chowawcza". Badanie stowarzyszeń społecznych - to no- 
wy dział wprowadzony przez Al. Kamińskiego do pedago- 
giki społecznej. W 1962 roku zostaje Kamiński docen - 
tem i kierownikiem Instytutu Pedagogiki Społecznej a 

w 1969 roku otrzymuje nominację na profesora nadzwy - 

ozajnego. 
Aleksander Kamiński był wiecznie czynnym człowie - 

kiem nauki, Kochał młodzież i miał na nią olbrzymi 
wpływ, Pozostanie wiecznie w pamięci tych, których wy- 

chowywał. Al. Kamińskiego bolał niezmiernie obserwowa- 

ny przez niego konsumpcyjny i bezideowy stosinek współ 

czeanej młodzieży do apołeczeństwa, Nic więc dziwnego, 
że na kilka tygodni przel śmiercią w wyw 
wym z okazji jubileuszu 75-lecia swego pracowitego ży- 
cia na pytanie: Co chciałby przekazać od giebie mło - 

zie praso- 

dzieży polskiej? - odpowiedział: "Jeżeli man Bwe Ży- 
czenia przekazać młodym dnia dzisiejszego - tym, któ- 
rzy mnie rozumieją - to nade wszystko życzę im, aby 
coraz silniej odczuwali smak "dawania z siebie", Snak 
dawania bliskim 1 dalekim, znanym i nieznanym, żyją — 
cym 4 tym, którzy żyć będą kiedyś, Aby coraz słabiej   

hm PLMarek Kudasiewicz 

pracy obozu 

Zane w tytule pytanie tylko pozornie jest retory 

czne, Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na nie pozytywnie 

wtedy nasuwa się drugie, niejako pogłos tego tytułowe 

go - jak to zrobić? 

Mówimy często, że obóz harceraki jest, lub powi - 
nien być kontynuacją całorocznej pracy harcerskiej. 
Stwierdzenie to słuszne w założeniu,nie jest jednak 
adekwatne do istniejącego stanu rzeczy, 

Bo po pierwsze - kontynuacją czyjej pracy Śródrocz 
nej? Drużyny, szczepu czy hufca? 

Odpowiedź pierwsza to - drużyny, skoro po VII Zj 
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dzie ZHP uzyskała ona samodzielność programową. Jedno 
cześnie nasuwa się odpowiedź druga - chyba jednak 
szczepu, gdyż nie spotykełeię aktualnie samodzielnych 

obozów drużyn, które by w pełnej ilości swych człon - 
ków, przy niezmienionych składach zastępów i z włas- 
nymi drużynowymi 1 przybocznymi brały udział w akcji 

letniej. ć 
Obozy letnie to organizacyjna domena hufców i rza- 

dziej szczepów, Jak więc mówić o kontynuacji pracy 
śródrocznej, która jest inna w każdej podstawowej jed 
nostce - drużynie, 

Stąd obóz, to zwykle okazja do wyrównania szeregu 
niedociąsnięć organizacyjnych, metodycznych i progra- 
mowych jednostek, z których rekrutuje się uczestników 

obozu, * 
Udany obóz - to dziś taki, na którym chociaż przez 

łen jeden wakacyjny miesiąc pracuje się zastępami,zdo 
bywa się stopnie i sprawności, realizuje zadania 2zs8- 

połowe 1 program według ustalonych reguł, 
A takich udanych obozów nie mamy wiele i zwykle 

kończy się na "zapewnieniu spędzenia wakacji", Takie 
podejście do problemu wakacyjnych zajęć nie jest jesz 
Czę tym, cę uważamy za harceraki sposób wychowania, 
Ńiestety, nawet kryteria kart wizytacyjnych oceniają 
kategorie obozu według tej zasady. 

Frogram obozu to często składanka przypadkowych za 
dań kombinowanych na każdy dzień, wtłoczonych w kalen 

dar miesięczny, w zgodności z zaleceniami programowy. 
mi władz, Komendant obozu chcąc "być w zgodzie” 2 za- 

leceniani i w obawie przed ewentualnym niezatwierdze- 
niem planu pracy obozu, "ładuje" zalecane zadania re- 
zygmując z eięgnięcia do doświadczeń i programów 
śródrocznych drużyn, s których pochodzą harcerze, u- 
czestnicy obozu, 

Jeżeli ten program jest przemyślany, spójny logicz- 
mie 1 posiadający jasno określone cele wychowawcze - 
mniejsza bieda, Spełnia często swoją rolę ale i tak 
gdzie tu mowa o kontynuacji ciągu wychowawczego, 

Otrzymam, po powyższym wstępie, replikę czytelniką 
- No, dobrze, ale to jest możliwe przy idealnie pracu 
jących szczepach, drużynach, doskonałej kadrze, a pow 
szechność jest inna, 

Zgadzam się, a nawet chciałem to zasygnalizować W 
poprzednich zdaniach jako "obraz współczesności” nie 
negując, że są jednak i takie jednostki idealne, Ż08- 
tawny więc dywagacje wstępne i zastanówzy się nad pro 
blemem co można zrobić, .przygotować, jak postępować — 

by w tych *wapółcsesnych" warunkach stanu organizacji 
obóz miał szansę - być udanymi 

Postaram się zwrócić uwagę na kilka okoliczności, 
które dostrzeżone w. odpowiednim momencie, analizowane 
1 realizowane mogą zmniejszyć ryzyko negatywnej odpo 
wiedzi na tytułowe pytanie, 

ozymai poszjące powodzenia ODOwa 

Na powodzenie obozu, zwłaszcza powodzenia w Bensia 
wychowawczym, ma wpływ kilka czynników, które s grub= 

sza można aklasyfikować jako: gorganizacja obozu Qału 

łba kwatermistrzowska © prograu obosuQ praktyczna rea- 
lizacja założeń programowych terminowe rozliczenie 1 
załatwienie spraw organizacyjnych związanych z 4dby - 
tym obozem. 
Spróbujmy je przybliżyć, "odkryó" ich tajemnicę, 
ORGANIZACJA OBOZU m a 
Vależy tu zaliczyć: 
a/ rozważny dobór uczestników 1 aensowny podsiał . na 

zastępy, 
b/ właściwe obsadzenie funkcji zastępowych i kadry 

komendy, 

c/ logiczne powiązanie zależności poszczególnych jed- 

nostek obozowych, 
d/ jasny i przejrzysty system służbi gospodarcgej,ku- 

chennej i wartowniczej, 
e/ shierarchisowanie kompetencji funkcji wiodących i 

Rady Obozu, 
f/ zapewnienie różnego, ale faktycznego, wykorzystania 

każdego instruktora obecnego na obozie, zgodnie a 
jego umiejętnościami 1 predyspozycjami, 

2/_Dobór_ugzgotni ków, 
Czytelnik zauważył chyba w tym punkcie dwa przymio 

tniki: "rozważny" 1 "sensowny", O nich chcę mówić, 
glył pozostałe funkcje są już proste, 

Dobór uczestników wynikający z ogłoszenia rekruta- 
cji na obóz jest "taki, jak jest", zwykłym naturalnym 
przypadkiem, Chociaż 1 tu można by zastanowić się czy 
taki "zwykły"? Przecież jeat część takich dzieci ,któ- 
re nie chcą spędzić wakacji na obozie harcerskim, wolą 
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jechać z rodzicami na rozkoszne "byczenie" lub "sza- 
leć po osiedlu" w bliżej niekontrolowanym towarzyst - 
wie, Wyjazd na obóz mcże być wynikiem mądrej pracy a- 
gitacyjnej, propagandowej w czasie zbiórek i zajęć za 
stępów czy drużyn, 

Właśnie podczas różnych poobozowych Bpotkań, wspo- 
minkowych zbiórek, jest okazja do spokojnego zaznajo - 
mienia nowicjuszy z treścią "życia obozowego", jego 
urokiem, który cioć ograniczony regulaninami, ma tyle 
w sobie czaru, powabu, Ale biada temu, który pięknie 
opowiada na zbiórce o obozie, a w pierwszym obozowym 

dniu stanie się przyczyną "załamania" zwerbowanego 
> EZEŻ : Z 

opowieścią uczestnika. Zatem przedstawianić "życia o- 
bozowego” nie może być fantazją na tematy obozowe, 

nych, czasem przykrych obowiązków, lie możeny mówić 

jąc o pęcherzach na dłoniach, jakie powstają już po 
paru godzinach budowy obozu, zwłaszcza u tych, któ 
rych kontakt z siekierą, młotkiem czy ścierką jest 
skutecznie rugowany przez zbyt kochających swą poóie= 
chę rodziców, 

A jeżeli nasz obóz będzie się składał z dzieci 2 
różnych Środowisk, drużyn czy miejscowości? Czy taki 
sposób pokazywania stron "jasnych" 1 "ciemnych" obozu 
nie zniechęci potencjalnych kandydatów? Doświadczenia 
psychologów 1 własne instruktorskie każe mi zapownić 
czytelnika, że obawy jego są płonne, ilarcerstwo tym 
się cechował6 zawsze i nadal winno sięc aechowaćjże po- 
kazuje młodzieży całą truiną drogę do celu, cały "har 

cerski trop" ku przeżyciom i własnej satysfakcji, 

Możemy mieć tu jednak 1 takie przypadki, że sami 
rodzice niewłaściwie informowani przez niekompetent- 
nych sąsiadów , bądź z tzw. "drugiej ręki" mają prze- 

konanie jak najgorsze o tej formie spędzania wakacji 

przez młodzież, Pamiętam przypadek gdy w czasie przed 
obozowych dni odwiedziła nasz szczep zatroskana mama 
czternastolatka z jeinym tylko problemem, który nie 

występował zresztą u jej syna, Fróblem nurtujący nat-   harcerskie.pl 

Ma to być. realny opis zdarzeń wesołych, ale i codzien. 

tylko o uroku chwil przy obozowej watrze, nie wspomina- 

czyny sen był taki: "czy wypada by taki duży chżop 
„1% w krótkich portkach jak dziecko, 'to przecież 

1 dla niej, Co powiedzą znajomi?!7", Podo 
ju obawy, często czasem uzasadnione, mogą 

cościć w Świadomości tych rodziców, których 108 
nie zetknął z farcerstwem lub doświadczenia z ich mło 
1ych lat i macierzystej drużyny są jak najgorsze, 

Konieczne więc jest spotkanie z rodzicami przed ak 
cją obozową, a przy rekrutacji n$, w hufcach gninnych 
- poinformowanie listowne o szczegółach organizacyj- 
nych obozu, Obok informacji o kosztach 1 terminach, 

się to proste oświadczenie "prawd oczy- 
LAI Z 

  

wistych", ale znanych tylko nam instruktorom, Mianowi- 
cie to, że dzieci śpią na łóżkach, a nie na ziemi,że 
służba jest tylko raz na tydzień, a warta nocna wspo 
maęana jest dyżurnym dorosłym instruktorem "na wypa- 
dek" gdyby Jasiu przestraszył się sowy, Trzeba dbać, 

by dotarło do Świadomości rodziców i to, jakie jest 
zabezpieczenie lekarskie, jaka jest organizacja kąpie 
11, że jest ratownik, sprzęt... 

W wyniku pełnej informacji dla rodziców 1 propagan 
dy na zbiórkach, zgłoszenia możemy uważać za "w miarę 
odpowiedzialne", co jeszcze nie wyklucza już w czasie 
obozu "tragicznych listów" do domu, czy poważnych kło 
potów dostosowania się do odmiennych od rodzinnego do 
mu warunków, Ale rekrutacja po spełnieniu tej ważnej 
"roboty propagandowej" może być już uważana za właści 
wą,Mając listę kandydatów na obóz musimy teraz wnikli 

wie przejrzeć "Karty zdrowia" a zwłaszcza uwagi leka- 
rzy, .które często zresztą są nieprawdziwe lub niepeł- 

ne, wynikają z tego poważne kłopoty w czasie obozu, 
gdy po decyzji lekarza o konieczności użycia surowicy 
zbolały chory wtrąca nieśmiało: "a ja właśnie w czerw 
cu miałem taki zastrzyk..." 

Dlatego też dobrze jest sprawę omówić z wychowaw= 
cami w szkole, którzy przebywając codziennie z dzieć 
mi dłuższy okres, mogą źnać jakieś ukryte często 1 
wstydliwe "felery" zdrowotne naszych harcerzy, Ileż 
to kłopotu 1 dyskrecji trzeba było zantosować w sto- 
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gunku do dwunastoletniej harcerki posiadającej przy- 
krą dolegliwość "noczenia się”, o czym nie wiedział 
nikt z "dorosłej komendy"; a w karcie zdrowia także 
nie było żadnego wpisu. Do dzisiaj ten przykład jest 
moim "sztandarowym" w rozmowach z rodzicami na przed 
obożowych zebraniach. 

A gdy już i tę sprawę "pokonaliśmy" - trzeba dzie- 
1i6 uczestników. Co to znaczny "sensowny podział"? 
Czy może być inny pochodzący od druha komendanta, doś 
wiadczonego i dorosłego? Niestety - może być; może 
być niesensowny, automatyczny, rutyniarski w złym te- 
go Słowa znaczeniu. W pierwszym rzędzie pozwalamy zas 
tępom, które w swych stanach "śródrocznych" zgłosiły 
się na obóz jechać w kompleciel Mie rozbijamy ich z 
jakichó innych, "wyższych" powodów organizacy jnych, 
Przecież właśnie udział zastępu w kompletnym stanie 
na obozie jest podstawowym warunkiem kontynuacji pra- 
cy. Chrońmy więc takie inicjatywy! 

Pd "zaliczeniu" w skład drużyny obozowej "stałych" 
zastępów pozwalamy na swobodny wybór warunkując jed- 
nak sobie prawo ingerowania, A więc dobór ten nie 
jest ostateczny. Zdarza się bowiem, że uczestnicy do- 
biorą się tak specyficznie, że wśród członków jednego 
zastępu nie ma eni jednego bardziej doświadczonego, 
który przynajmniej jeden raz był już na okozie, W ta- 
kim przypadku komendant obozu, oboźny lub ktoś z kad- 
ry przewidzianej do komendy powinien epotkać się z za 
stępem "naturalnie dobranym" 1 w wyniku rozmowy przed 
stawić ewoje"racje" wymagające dokonania zmian. Prze- 
wodnią zasadą winno być tu takie zestawienie zastę- 
pów, by spotkali się pod jednym namiotem bardsiej doś 
wiadczeni z "aniejszym" praktykiem, a "caluchy harcer 
Skie" z klasy czwartej miały w codziennym harcerskim 
działaniu starszego kolegę. Jestem więc za zastępani 
składającymi się z różnych wiekiem harcerzy, Frzypom= 
nijny, że jest to zasada harcerskiego działania - u- 
Czenie się poprzez bezpośredni kontakt starszego z 
młodszym, 

Zachowując powyższą zasadę możemy jednak czasem 
"zrobić krzywdę" 1 dlatego zwracając uwagę na problem 
"sensownego" podziału, pozostawiam resztę do wyczucia 
czytelnikowi, 

komendy h 
Stara harcerska zasada obozowa mówiła, że "zastępo- 

wym na obozie winien być óródroczny przyboczny”, Zasa. 

do ta zapewnia nam, że na funkcji kierownika tej naje 

mniejszej komórki organizacyjnej mamy harcerza z pew- 
nym autorytetem, doświadczonego obozowicza 1 wierne 
Bo pomocnika. Nie spotkałem się z przypadkiem, by ta- 
ki zastępowy "cofający się" w okresie wakacji na pozy. 
€ję brązowego sznura zawodził, Móże już "wyrósł" z 

tej funkcji-ale jeżeli swą drogę "kariery harcerskiej! 
przechodził w sposób prawidłowy, to musiał do zielo- 

nego sznura dojść poprzez funkcję zastępowego, Mam 
Szczęście nadal dochowywać wierności tej zasadzie w 

' macierzystym szczepie. Ale od tej słusznej zasady ro- 

bię wyjątki! Wyjątkiem jest powierzenie funkcji tem 
zastępowemu, który potrafił spowodować zgłoszenie Bię 
na obóz znacznej lub pełnej ilości członków swego zas 
tępu śródrocznego. Dlaczego? Znowu mając na względzie 
myśl przewodnią - kontynuację pracy, chociaż może być 
to przypadek aktualny tylko w odniesieniu do jednego 
zastępu z drużyny. Myślę, że wszystkie inne sposoby 
"ratowania sprawy” tj. mianowanie funkcyjnych czuje 
czytelnik już intuicyjnie, O ile nie możemy dochować 
wspomnianych "zasad", mianujemy najbardziej doświad- 
czonego. ważne jest jednak, by w ślad za mianowaniem 

szło przekonanie, że tak mianowany zastępowy potrafi 
dostosować się do przypadkowego składu zastępu nie po 
zostawiając tego warunku tylko dla szarosznurowców, 

Po wyłożeniu tej "teorii" otrzymałbym pewno pyta- 
nie "z sali": "Czy nigdy nie zdarzyło mi się zmieniać 
decyzji, zmieniać mianowanych zastępowych w czasie 
trwania obozu?". Odpowiem - owszem tak, I sprawa ta- 
kiego przypadku jest bardzo kłopotliwa, posiadająca 
wiele aspektów wychowawczych - ale mogą to być "przy- 
padki", o które w życiu nie trudno. Ponieważ "tknąłem 
tematu, dorzucę uwagę, że w przypadku załamania się 
jedności ducha w zastępie, wystąpienia nieharcerskiej 
atmosfery trzeba "grać w otwarte karty" i to na forum 
Rady Obozu, liależy przedstawić sytuację poprzez wypo- 
wiedzi wszystkich uczestniczących w konflikcie, dojść 

do "zarodka" powodów konfliktu i starać się ułagodzić 
na tyle aytuację, by zastęp pozostał na obozie, Może 
dojść do przeniesienia kogoś do innego zastępu, ale 
nie wolno dopuszczać do alternatywy "wyjazdu", Uważam 
że każdy "wy dyscyplinarny" ż obozu lub "ucięcz — 
ka" to blamaż, klęska wychowawcza komendy, Podjęcie 
bowiem decyzji o nielegalnym lub koniecznym wyjeździe 
nie powstaje ot tak sobie, Musi być podłoże głębsze 
w atuosferze, która od drobnych "ludzkich spraw", róż 
nicy w wychowaniu przez rodziców czy samej, kształtu- 
jącej się przecież osobowości, 

"Wyjazd z obozu" to nie koniec harcerskiej kariery 
uczestnika, Jeżeli już się zdarzy, nie możemy jako in 
struktorzy "machnąć ręką" na jednego "bąka", których 
w szczepie wiele, Przecież nigdy nie wiemy, nie woże- 
my wiedzieć, czy ktoś podejmujący tę decyzję nie wyka - 
zuje tym negatywnym gestem właśnie awojej "silnej wo- 
11", Może w innym przypadku ta młodzieńcza odwaga 
przeciwstawienia się opinii ogółu, komendzie, znamio- 
nuje kogoś bardziej dorosłego, wyrastającego ponad 
przeciętność, Jeżeli już zdarzy mi się takie "niess- 
częście" zawsze po wakacjach, w pierwszych dniach 
września, wracam "do sprawy", nawet jeżeli mój młodo- 
ciany towarzysz harcerskiego szlaku postanowił "apa- 
lić mosty", Poprzez rodziców fktórzy przecież wiedzą 

o fakcie wyjazdu z obozu/ „nauczycieli, kolegów lub w 

bezpośredniej przyjacielskiej rozmowie staramy się o- 
cenić jeszcze raz, z dystansu czasowego wszystkie "za' 
1 "przeciw", 

Pamiętajmy, drogie druhny i druhowie - msiny stać 
na straży pewnych wspólnych ustaleń, regulaminów i 

przepieów. Wiąże nas instrukcja o bezpieczeństwie 
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dzieci i odpowiedzialności prawnej, ale jest jeszcze 
to, do czego los nas powołał - braterstwo, kvóre ka- 
że nagiąć swój dorosły Światopogląd do wieku i sytua- 
cji tego, który przeżył na "naszym" obozie konflikt 

URANA + UAM DIEME + KEEEESEENUM METODY 
wewnętrzny 

Duży ustęp tekstu poświęciłem zastępowemu, W nas- 
tępnym numerze zastanowimy się nad konendą obozu. 

  

Zanim przeczytasz projekt prób na stopnie. 

Rozpoczynając w pierwszym nunerze HR dyskusję nad 

stopniami harcerskini przyjęliśmy założenie, że wyma- 
gania stopni RW ZHP i KIHAM są dostępne naszym Czytel- 
nikom, Było to z pewnością słuszne w odniesieniu do 
stopni zalecanych przez RX ZKP, natomiast okazało pię, 
iż wymagania KINAM są nieosiągalne w licznych Środówi. 
skach - na co zwrócili nam uwagę Czytelnicy, Stąd też 
gwoli dziennikarskiej rzetelności, zanieszczany teks- 
ty vrosramów nrób na stopnie zanrovonowane przez 

KIKAM.Publikujemy je również dlatego,że uważamy je za 

ną obec — 

    

interesującą propozycję metoiyczną, spraw: 

    
Stopnie harcerskie stanowią program indywidualne 

go rozwoju harcerza i harcerki, wyznaczają pożądane 
cechy charakteru,odzwierciedlają etapy osiągnięć ży- 
o2owych i harcerskich, 
  

stopień oznaczenia na wiek 
/skrót/ Krzyżu Hare, 

    2 — 11 - 13 
OCHOTNICZEA /och./ 
  

WYWIADOWCA /wyw./ 
SROPICIELKA /trop./  SredTna liligka 12 - 15 
  

TGWIK /ów./ 
PIONIERKA /pion./ 

HARCERZ ORLI /i0/ 

słota 1ilijka 14-17 
  

złota lilijka 1 
  

WEDROWNICZKA /wędr./ złoty krąg 
E łko/, 
  

NARCERZ RZECZYTOSPO- złota lilijka, 
LITEJ /HR/ złoty krąg /kół- powyżej 

HARCERKA RZECZFOSPO-  ko/ oraz złoty 17 lat 
LITEJ /ER/ wieniec 

  

nie praktycznie w wielu drużynach, Jednocześnie uważa. 
my, że w sytuacji, kiedy w pokaźnej liczbie drużyn 

nie zdobywa się żadnych stopni - nie przynosi meryto- 
rycznych wartości dyskusja, czy propozycja KIHAM uzys- 
kała akceptację w sensie Uchwały Nr 13 RN ZhP, Właści- 
wą osnową sporów winny stać się treści wymagań na sto 
pnie, by w niedługim czasie Rada Naczelna mogła zat= 
wierdzić jeden, satysfakcjonujący większość, spójny, 
wartościowy system. Z pożytkiem dla procesu harcers - 
kiego wychowania, 

żnych dziedzin wiedzy harcerskiej 1 ogólnej oraz 
sprawności harcerskie - określone w programie pró- 
by na stopień. 
Wsiągać zadowalające wyniki w nauce, Poznawać his- 
torię i geografię Polski. Interesować się literatu 
rą. Rozwijać zainteresowanie kulturą i sztuką.Zdo- 

bywać umiejętności techniczne, 
Być karnym i zdyscyplinowanyn. krzestrzegać zasad 
organizacyjnych i zwyczajów drużyny /szczepu, Śro- 
dowiska) Wzorowo wykonywać rozkazy przełożonych. 
Dawać dobry przykład młodszym, Dbać o poszanowanie 

u 
a 

munduru, 

Dbać o zdrowie, Hartować się i pracować nad rozwo- 
" jem sprawności fizycznej, Owiczyć zmysły, 

8. Z poryślnym wynikiem odbyć próbę na stopień i bieg 
końcowy. 

TRYB_ZDO 
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WANIA_I_PRZYZNAWANIA STOPNI:     

  

ilarcerze zdobywają stopnie indywidualnie, 
2. Stopnie zdobywa się kolejno /wyjątek - patrz pkt. 

4./, Po zdobyciu stopnia przystępuje się do zdoby- 

wania wyższego, 
  

  

Postępować zgodnie 2 Prawem i Irzyrzeczeniem Ear - 
cerskim, Kształtować cechy chardkteru wymagane w 
4dei stopnia i w programie próby. » 

. Doskonalić się w Służbie, Brattratwie- 1 pracy nad 
sobą. Być szlachetnym, odważnym 1 kóleżeńskim,Sza- 

r 

nować rodziców i starszych. Z ućniechem pokonywać 
trudności, 

. Aktywńie uczestniczyć w pracy drużyny 1 zastępu. 

wzorowy wykonywać przydzielone zadania, 

4. Zdobywać wiadomości i umiejętności praktyczne z ró 

harcerskie.pl 

3; na harcerzy /y wielu 11-13 lat/ odbywają 

okrea próbny zdobywając prawo należenia do drużyny 
1 noszeńia na uundurze /w miejscu Krzyża/ lilijki 

harcerskiej. Po odbyciu próby /w zależności od tra 
dycji drużyny/ ważna używać udana: "Biszkopt", pa- 
miętając, że "Biszkopt" nie jest dodatkowym stop- 
niem tylko tradycj jną nezwą szeregowego harcerza. 
Młodzież starsza /powyżej 15 lat/ wstępująca do 

drużyny przechodzi próbę - zdobywając prawo należe 
nia do drużyny. Fróba nie powinna trwać dłużej jak 

trzy miesiące a jej program powinien być opracowa- 
ny w drużynie /szczepie/ na podstawie tradycji 1 

  

analogicznie do próby dla harcerzy młodszych. Po 
odbyciu próby harcerze starsi przystępują do adoby 
wania stopnia IŁODZIKAJOCHOTHICZKI lub równoczesne 

go zdobywania stopnia MŁODZIKA/OCHOTNICZKI 1 WYWIA 
DOWCI/TROFICIELKI /decyzje podejmuje drużynowy bio 

rąc pod uwagę poziom harcerza i tradycje drużyny/. 

5. Zdobywanie stopnia odbywa się w trzech etapach: 

I._Erzygotowanie do_próby: 
Harcerz w toku normalnej pracy zastępu i drużyny, 
na zbiórkach i w pracy samodzielnej /w okresie cza 
su ustalonym dla każdego stopnia/ osiąga wiedzę,u- 

miejętności 1.cechy charakteru wymagane w progra- 
mie próby. 

11, Próba. 
Po osiągnięciu przez harcerza wiedzy 1 umiejętnośc 
ci wymaganych w próbie na stopień - zastępowy lub 

sam harcerz zgłasza drużynowemu gotowość przystą- 
pienia do próby. Do próby dopuszcza drużynowy po 
spełnieniu przez harcerza "WARUNKOW DOPUSZCZEKIA" 
/określonych dla każdego stopnia w "WYKAGANIACH"/, 
biorąc również pod uwagę aktywność, postawę i ce= 
chy charakteru harcerza. Podczas próby następuje 

zdobytej wiećzy 1 umiejętności. W za- 
leżności od sytuacji, możliwości i tradycji druży= 
ny /szczepu/ komisja przeprowadza próbę - spraw — 

dzian umiejętności w czasie różnych normalnych 1 
specjalnie przygotowanych zajęć /np, w czasie zbić 

rek, biwaków, gier, ćwiczeń i rozmów z komisją, 
itp./, Komisja winna wyegzekwować od harctrza wszy 
stkie wymaganja próby. Zwolnienie od syrawdzania 
niektórych wymagań próby może następić w wypadku: 
- zdobycia przez harcerza odpowiednich sprawności 

wyczerpujących jakieś wymaganie - dziedzinę wiem 

dzy /umiejętności/, 

- posiadania dowodów, że harcerz opanował jakgć. 
dziedzinę wiedzy /umiejętność/ np. karta pływac- 
ka, prawo jazdy, egzamin państwowy, odznaka tu- 
rystyki kwalifikowanej, itp. 

= oczywistego przekonania, że harcerz posiadł okre. 
Śloną wiedzę /umiejętność/ np. jest najlepszym 
kucharzem, wyróżniającym się historykiem, dosko- 
nałym sportowcem, itp. 

- przeciwwskazań lekarskich /należy ustalić wynaga. 
nia zastępcze/. 

Próba powinna trwać 1,5 - 3 miesiąca. lm niższy 
stopień, próba powinna być krótsza, Członkowie ko- 
miaji sprawdzający poszczególne wymagania próby po 
twierdzają posiadane umiejętności /wiedzę/ w Ksią- 

żeczce prób na stopnie /lub karcie próby/, którą 

harcerz musi posiadać, 

II. Bieg. 
Do biegu harcerze przystępują po pomyślnym odbyciu 

Próby. Bieg nie może być skróconym powtórzeniem 
próby /nie egzekwuje się więc jeszcze raz wymapań 

Próby, chociaż niektóre z nich mogą być zadaniami 

ha biegu/. W czasie biegu harcerz ma wykazać, że 
posiada cechy określone w idei stopnia /sancdziel- 

ność, zaradność, dorosłość, odwaga, inteligencjaj 
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Podczas próby i biegu harcerze oceniani są indywi- 
dualnie. Niespełnienie jakiegoś wymagania próby po 
winno być uzupełnione w jak najszybszym czasie /w 

okresie próby/. tarcerze, którzy nie zaliczyli bie. 
gu biorą udział w następnyu organizowanym, 
Fróbę i bieg przeprowadza drużynowy lub komis ja/ka: 
pituła/ zgodnie z zasadą: 

- MŁODZIK/OCEOTNICZKA - drużynowy ze stopniem co 
najnniej CWIKA/PIONIEREI. 
WYWIADOWCA/TROPICIELKA - komisja powołana zgod- 
nie z tradycją drużyny zepu/ złożona z harce. 
rzy że stopniem co najmniej WYwlADOWCY/TROPICIE 
L1KI 1 z przewodniczącym ze stopniem co najmniej 
CWIKA/PIONIERKI, 
CwIk/PIONIERKA - komisja powołana zgodnie z tra- 
dycją drużyny /szczepu/ złożona z harcerzy ze 
stopniem co najaniej CwI£i/PIONIERKI i przewodni. 
czącym ze stopniem co najmniej HO/WEDROWNICZKI. 
HARCERZ ORLI/WEDROWNICZKA i HARCERZ/HARCERKA RZE 
CZYFPOSPOLITEJ - komisja /kapituła/ powołana zgod 
mie z tradycją drużyny /szczepu środowiska/ zło 

żona z harcerzy posiadających stopień HO/WEDROW- 
NICZKI /jedynie do przyznawania stopnia HO-WEDRO 

WNICZKI/ lub posiadających stopień HR i z przewo 

dniczącym instruktorem ze stopniem HO/WZDROWNICZ 
KI i PHM /dla HO-WEDROWIICZKI/ lub instruktorem 
ze stopniem HR i HM /dla HR/, Początek Kapitule 

powinien dawać zespół seniorów harcerstwa, 
Przyznanie stopnia NŁODZIKA/OCHOTNICZEI /lub WYWIA 
DOWCY/TROPICIELEI - dotyczy harcerzy starszych — 
patrz pkt. 4/ wiąże się ż dopuszczenięm do złoże - 
nia Przyrzeczenia Harcerskiego. 
Zdobycie stopnia ogłaszane jest w Rozkazie Drużyny, 
Stopień może być odebrany /cofnięty/ zgodnie z tra- 
dycją drużyny /szczepu, środowiska/ przez odpowied- 
nią radę-/komisję, kapitułę, itp./ w wypadku: 

- postępowaria niezgodnego z Prawem i Przyrzeczę 
niem Harcerskim, 

- braka poszanowania dla patrona, sztandaru, trady- 
cji, 

- rażących braków w umiejętnościach jakie są wyma- 
gane na poziomie danego stopnia. 

PRÓBA HARCERZA - HARCERKI 
PEŚDY 

Próbę harcerza-harcerki odbywa każdy chłopiec 1 każda 
dziewczyna przyjęci do drużyny harcerskiej na okres 
próbny /również przechodzący 2 drużyny zuchowej - są 
oni zwolnieni jedynie z obowiązku uczestniczenia: przeń 
3 miesiące w pracach zastępu/. W czasie okresu próbne 
go harcerz-harcerka poznaje swój zastęp i drużynę o 
raz uczy się podstawowych zasad harcerskiego zachowa- 

nia, 
Wyragania_próby /przykładowa dla młodszych chłopców 1 

dziewcząt/ 
1. Ukończył 11 lat /jest uczniem V klasy/. 

2. Systematycznie uczestniczył w zbiórkach zastępu 
przez okrea 3 miesięcy. 

3. Zapoznał się z wynaganiani Prawa Harcerokięgo, ro- 

sumie je: 1 stara się zgodnie z nim postępować, 
4. Potrafi przywitać się, przedstawić 1 zameldować po 

harcersku, 
5. Wie co to jest zastęp 1 drużyna, rozróżnia funkcje 

w drużynie, 
6. Zna imię, nazwisko i adres zastępowego, potrafi 

skontaktować się z nim, Źna imię 1 nazwisko druży- 
nowego. 
Zna sieć alarmową zastępu, sprawnie staje na zbiór 
ki alarmowe, 
Zna nazwę zastępu, drużyny i szczepu, Zna numer i * 

kolory drużyny /szezeju/. wie kto jest bohaterem 
drużyny /szczepu/. Wie kiedy powstała drużyna 
/szczep/ 1 kto ją założył. 

9. Skompletował mundur harcerski i prawidłowo go nosi 
10.Założył dzienniczek i śpiewniczek harcerski, 
11.Spełnił dobry uczynek. 
12.Jkończył próbę końcową, 

MŁODZIK —OCHOTNICZKA 
nia 

Pierwszy stopień harcerski, Przeznaczony dla chłopców 
1 dziewcząt, którzy po próbie harcerza-harcerki zaczy 
nają poznawać srak Iarcerstwa, zdobywają podstawowe 
wiadomości 1 umiejętności potrzebne do służby harcera 
kiej w zastępie, drużynie, na wycieczce i w życiu co- 
dziennym. NŁODZIE/OCHOTNICZKA stara się postępować 
zgodnie z Prawem llarcerskim, jest samodzielny i zarad 
ny, w życiu domowym nie potrzebuje obsługi, 

La 

1. Stara się zasłużyć na miano dobrepo harcerza.Chęt- 
fie niesie pomoc innym. wspólnie z drużynowym usta 
1ił co powinien zmienić w swoim postępowaniu. 

2. Jest samodzielny i zaradny. frzyszywa guziki, pla- 
kietki 1 sprawności: do munduru, Pomaga rodzicom wy 
konując proste czynności domowe - sprząta, zmywa 
naczynia, robi zakupy, itp. 

3. Dba o czystość osobistą, utrzymuje w porządku swo- 
je ubranie. 

4. Jest prawidłowo urundurowany. Nosi przy mundurze 

igłę z nitką, Dba o honor munduru harcerskiego. 

5..kompletuje ekwipunek harcerski i turystyczny. 
6. Prowadzi dzienniczek i śpiewniczek harcerski, 
7. Przeczytał książkę o tematyce harcerskiej, 

8. Zdobył 3 sprawności. 
9. Był na 4 wycieczkach harcerskich, w tym 1 z noco- 

waniem, Umie zachować się w terenie /nie śmieci, 

nie fałasuje, niczego nie niszczy, zaciera ślady/ 
Prawidłowo 1 bezpiecznie porusza się po ulicach 
1 drogach. 

10. W terenie stale posiada przy sobie: igłę, nici,za 
pasowe guziki i agrafkę, nóż, linkę dł. ok, 2 m. 
zapałki zabezpieczone przed wilgocią, notes, ożó- 
wek, legitymację szk, zabezpieczoną przed znisz 
czeńiem, bilety lokalnej kominikacji. 

11. Systematycznie uczestniczył w pracach zastępu 

przez 5 - 7 miesięcy od czasu przyjęcia do druży- 
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KIMKMI + KEEKNNNNNNN METODY KA MEW 
ny, zapoznał się z wymaganiawi stopnia, osiągnął 
wiedzę i umiejętności przewidziane progranen pró- 
DZ 

1. Wiedza obywatelska 
1. Zna godło i barwy narodowe i ich historię, 
2. Żańpiewa hymn narodowy, wie gdzie i kiedy powstał 

1 kto jest jego autorem, 
3. Umie zachować się godnie w czasie oddawania czci 

fladze, sztandarowi 1 w czasie wykonywania |hymnów, 
4. Zaśpiewa Rotę i jedną pieóń narodową, 

5. Wskaże na konturowej mapie Polski główne regiony, 
miasta, rzeki i góry, 

2, Wiedza harcerska 
1. Umie na pamięć Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie „ly 

mieni przykłady postępowania godnego harcerza, 
2. Zna symboliką lilijki i krzyża harcerskiego, Wie 

do czego zobowiązuje go hasło "Czuwaj", 
3. Zaśpiewa hym harcerski, wie kiedy powatał i kto 

jest jego autorem. 
4. Wie kiedy i gdzie powstały pierwsze drużyny harcer 

skie, kto je założył i na jakiej organizacji były 
wzorowane, Wie jak nazywało się tajne harcerstwo w 
czasie II wojny Światowej i czym się wsławiło, 

5, Zna ocznaczenia funkcji w drużynie i szczepie, sto 

pai harcerskich wg obowiązującego w drużynie ayste- 
ma 1 stopni instruktorskich, 

6, Zaśpiewa hym /pieśń/ drużyny /szczepu/. Zna kilka 

faktów z historii drużyny /szczępu/, Zna godło i 

proporzec zastępu i symbolę drużyny /azczepu/, 

1. Wie kto jest bohaterem drużyny /szczepu/ i dlacze- 
go należy go naśladować, 

8, Zna 2 obrzędowe pieśni harcerskie, wie kiedy je 
się śpiewa, Potrafi zachować się w kręgu i yrzy og 
niasku harcerskim, 

3. Umiejętności organizatorskie 

1 Zna musztrę harcerza /postawę zasadniczą i swobod- 

ną, zwroty/, Potrafi sprawnie stanąć na zbiórkę i 

Zachować się w szyku, 

Wykoną sprawnie otrzymane polecenie 4 słoży ust 
ny meldunek, 

4. Znajomość miejscą ząniesskanią. 
1. Zna okolicę syege domu 4 sukoły, Wskań. drogę do 

lekarza, apteki, urzędu poostowego i posterunku MO. 

2. Wie ginie znajduje aię najblisasy obiekt godny 

mwiedzenia /np.sabytek histeryczny, muzeum, OBO" 
liwość przyrodnicza itp,/ 

3, Umiejętności praktyczne, 

1, NZODZIK - spruwnię posługuję się podotawovyni na- 
rzędziami - młotkiem, oboqgani, wkrętakiemj Na- 
ostrzy nóż, 

4, OQBOTNIOZKA - prayszyję oderwaną część ubrania, 
wyszyje gwój monograu. 

$. Sprawność, 
1. Owiosy spostrzegąwosość 1 refjekg w grach i ówi- 

o©zseniąch /np,w grze"kKina” sapęniętą 10 przedn. 

pokazanych na | min, spośród 15, rósposna 6 s 10 

uapachów lub dźwięków itp,/. 

Zapamięta przebytą drogę długości ok.2 ku i powe 
róci nią, 
Pokoną przeszkody teranowe /np. przeskoczy rów 
szer. ok, 1,5 m, przejdzie po belce dł.ok. 3 m, 
wejdzie na drzewo 1tp./, 
wycieczkowanie, 

Skompletuje ekwipunek osobisty ma wycieczką jed 
no 1 dwudniową, spakuje plecak, sroluje koc, 
Wie jak ubrać się na wycieczką w zależności od 
pory roku 1 pogody, wie jak sabespiecnyć się 
prgod przęmoczoniem odzieży 1 obuwia. 
Przyroda. 

Był s sastępon kilka godsia, r 1 
wycie ląsu. 
Rosposna kilka pokasanych pospolitych roślin 
/drsew, krzaków, sbóż, kwiatóy itp,/ 1 swięrsąt. 
łączność, 
Umie korsystęć z tolefonów,Potrafi wezwać pogote- 
wie ratunkowe, streż pożarną, MO, 
Zaadregąje list, nada na poczcie list polecony 
lub telegram, paonkę, pieniądze, 
Pełnił służbę łącznika, powtórsy dokładnię roB- 
kas składający się 5 10-20 ałów, po przebyciu 
wysnaczonega odcinka, 
Zapisze 1 odosyta ligt napisany prestym asyfroq 

lub alfaboten Mort 
Zna anaki dowodzenia /ręką,gwigdkism/, 

Trafi do celu drogą wyznaosoną znakami petrolowy- 
ni, 
Terenosnawstyo, 

obserwowsz 

Wysnączy strony świata wg buse11, słońc 4 gwiazd, 
Harysuje plan harcówki lub owajego uięgskania, 
Zorientuje mapę turystyczną 1 wskaże na nięj tra- 
są marszu lub prsojasdu. 
Dokona pomiara odległości krokani, 
Pionierka, 

Bosbiję nanieś 2 OBobOYę 
Wie gdzie Rożna bezpiecznie rozpalić ognisko, 

Rozpali ognisko, zgasi 1 zętrsę ólędy, 
Przygotuje w terenie prosty posiłek a przyniesio- 
mego prowiantu, zrobi herbążę. 

» Posługuje sią piłą, siekierą i łopatą sapereką 
/np.prsstnie piłą żerdś grubości ok,5 om, okopie 
mamiet, porąbie drowno de paleniż/, 
W pracąch pionierskich posłuży się wymięrąmi 
swojego ciała /wsrost, rospiętość palców i ramion, 
długość stopy/. 
Stosuje 4 podstawowe węzły /up.połączy 2 linki 
węzłem płaskim lub tkackim, wawiążo 2 rodzaje 
kluczek, zapakuje paczkę itp, 
Samarytanka, 

Umie zabezpieczyć się przed odparzenić 
siębieniea, odurożenien. 
opatrsy drobne skaleczenia, 
Zarądai w przypadku krwotoku 5 nosa, stłuczęnia, 
Zmiersy tenperatarę. 

nóg, przę- 

Umie wykorzystać ohustę trójkątną. 
CDN 
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Krakowska Kużnica 
Zas z przyjętym zobowiązaniem przekazujemy ko- 

lejne sprawozdania z dyskusji prowndzonych podczas spo 
tkań w kręgu Krakowski rarszoharcerskiej, 
Zachęcamy Czytelników, b : ideą kuźnicy wzię= 

JAK Z 
Koejna tuźnica poruszała temat dm najvyżozych sto 

pni harcerskich - BO i IIR, Pięknym wprowadzeniem była 

gawęda hm FL Jerzego Parzyńskiego HR, która nie tylko 
miała przypomnieć młodym harceńkom i harcerzom "jak to 
drzewiej bywało", ile pokazać ideę najwyższego stopnia 

HR jako uwieńczenie długiej drogi kształtowania harcer 
skiego charakteru i harcerskiej postawy życiowej, pop- 
rzez wytrwałą pracę nad sobą - stopień, do którego do- 
chodzą nieliczni, najlepsi. 

Z zainteresowaniem słuchaliśmy, jak przeprowadzona 
została ostatnio w Krakowie pierwsza po 34 latach pró- 
ba HR, jak przez wybór wymagań próby, najwybitniejsi 

harcerze i harcerki dorzucili swoją cegiełkę do guachu 
HARCERSTWA i ewenementu jego trwania - a jest przecież 
Harcerstwo orgariracją polską, która ma najdłuższy ży= 
wot. 

Ten może nietypowy sposób wprowadzenia do-tematu dy 
skusji był - jak to się później okazało - bardzo traf- 
ny, gdyż spośród obecnych kuźniczan z czterech IO =P 
ko jeden zdobywał HR, kilku harcerży starszych było 

1i udział w dyskusji, przesyłając nam swe opinie 1 gło 
oleniczne, 
Infortu jemy rówież, że kolejnymi tematami Kuźnicy 

będą następujące sprawy: 

OBYWAĆ 
trakcie próby ćwika, natomiast większość nie przeszła 
jeszcze próby harcerza starszego /l/ Tak oto z wyżyn 
ideałów harcerskich zeszliśmy do otaczającej nas rze- 
czywistości, toteż dyskusja poszła nie tylko w kierun- 
ku wymagań stopnia HR, ile w stronę określenia "ścieże 
ki dojścia” do tego larcerskiego ideału. Tu zaś, opie. 
rając się na już zdobytych doświadczeniach w zdobywa- 
niu niższych stopni starszoharcerskich poruszono 820- 
reg ważnych spraw, co do których nie ma jeszcze jasnoś 
ci, jak na przykład: 
- czy harcerz starszy to stopień odpowiadający sumie 

wiedzy niższych stopni, czy też rodzaj próby przyję- 
cia do Związku, a wówczaś najniższym stopniem byłby 
wędrownik /ćwik/, 

Czy jeśli uznajemy, że stopnie HO 4 HR mają charak 
ter szukania celu w życiu i samodoskonalenia się, to 
wówczas pozostaje jedynie stopień wędrownika /ćwika/ 

jako najwyższy i zarazem jedyny sprawdzian .harcers- 
kich technik, harcerskich umiejętności 4 dojrzałości 
harcerskiej postawy? A to za mało, odstęp od harce- 

HARCERSTWO STARSZE 
A SZKOŁA - ROZDROŻA? 

(Coś się popsuło. Obecne układy współistnienia ponię 
dzy szkołą a ZHP nie są najlepsze. Jest to jeszcze 
współistnienie, ale jakby obojętne, ze sporadycznymi 
fajerwerkami niechęci lub pretensji, Dlaczego tak się 
dzieje - przecież harcerstwo i szkoła są sobie niezbęd 
ni, jak to wykazała wieloletnia praktyka, wbrew temą 
oo się twierdzi z lewa 1 prawa. 

Niewątpliwie ma tu wpłyu okres minionego 10-cio le- 
cia, tworzenie ogromnych programów oświatowych bez po- 
krycia, gdy harcerstwo miało być misowym anonimowym 
tłumem uczniów, Model bardzo wygodny w ógromnych, dwu-. 
tysięcznych zespołach szkół, 

Naturalną reakcją na anonimowość wychowania w szkoli 
mych moloćhach było odrzucenie tej koncepcji przez ka- 
drę i harcerzy. Trudno sobie wyobrazić, by wraz z masą 
uczniów, wielozmianowością zajęć i rozgardiaszem orga- 

nizacyjnym, rosło oddziaływanie wychowawcze szkoły: Do 
odległej przeszłości należą uczniowskie opowieści 0 
wielkich nauczycielach, posiadających wręcz niepojęty 
wpływ na całe pokolenia uczniów, 

Mormalną koleją rzeczy, te sane zjawiska przeniosły 
się do szczepów harcerskich, gdzie odpowiedzią na maso. 
wość mogło stać się jedynie spłycenie pracy harcerB - 
kiej, obniżenie wymagań 1 działania od akcji do akcji. 
Trudno więc obecnie wymagać, by kadra harcerska darzy- 
ła szkołę sentymentem, ale trzeba doprowadzać do sytua- 
cji, by zechciała traktować azkołę i jej problemy ze 
zrozumieniem, by włączała się do realizacji wspólnego 
procesu wychowawczego. 

Byłoby to chyba"na dzió" pewne osiągnięcie, niem - 
niej trzeba wspomnieć o nienajlepezej atnosferze panu- 
jącej obecnie-w wielu szkołach Średnich. Niektórzy. 

harcerskie. 
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Starszoharcerska 
44,02. - "Moralność instruktorska na cenzurowanym" 
17.03. - "Harcerstwo a religia" 
14.04, - "Ruch Starszoharcerski w 70-leciu". 

EE 
rcerskiej, itp., 

= dla nowowstępujących dwa stopnie "z technik" są ko - 
nieczne, może powrócić w drużynach starszoharcera - 
kich do zdobywania stopnia wywiadowcy? 

- czy "próba na stopień" to tylko sprawdzenie spełnio- 
nych już wcześniej wymagań stopnia /o czym decyduje 

dopuszczający do próby/, czy też całość zdobywania 

(realizacji wymagań/ stopnia? 
- czy w skali Związku ujednolicone winny być jedynie 

wymagania /poziom wynagaź/ poszczególnych stopni, z 
Ppozostawieniem dowolności ich zdobywania? 

Odpowiedzi na poruszone wątpliwości msimy szukać w dy f 
skuBjach w naszych starszoharcerskich kręgach i kręgachij 
instruktorskich, nie od rzeczy byłoby podziólenie się 
własnymi opiniami na łamach HR, 

Ponieważ Kuźnica nie ma za zadanie "podsumowanie te. 
matu" czy też dojście do wspólnego stanowiska końcowe- 
go, trzeba uznać, że w tym wypadku wypełniła swoje 2a- 
dsnie, Zapraszamy na następne Kuźnice 5 

zywają to zjawisko "frontem milczenia" - z młodzieżą 
rozmawia się za mało, nie porusza istotnych, nurtują - 
0ych ją spraw i problemów będących rezonansem toczącej 
się walki politycznej, Przemilczezia mogą prowadzić do 
niebezpiecznych apustoszeń w ówiadomości młodych ludzi. 
Znane są przykłady zbyt administracyjnego podejścia do 
[BPraw wychowawczych - bes podbudowy pedagogicznej. 

Trzeba też, gwoli prawdy obiektywnej przyznać, że 

Wwielu środowiskach harcerskich występuje vjawisko 
"alergii szkolnej", Jak tylko można, drużynowi 1szcze 

powi ograniczają wszelkie współdziałanie, wyprowadza- 
jąc harcerstwo ze szkoły, 

Taki, mniej więcej zarys miała ostatnia dyskusja 
W kręgu Krakowskiej Kuźnicy Starszoharcerskiej, Dys- 

kusja nie dała rozwiązań ani konkretnych recept - jed 

Lak doprowadziła do zgodności poglądów wszystkich u- 
<Czestników, że drogi i cele szkoły i harcerstwa są 
wapólne, trzeba więc, wbrew obecnym bardzo trudnym chi 
chwilom - kiwać usilnie ia 

STARSZY 

Jakże to? Tak wiele się zmieniło w życiu dziewczy- 
ny i chłopaka, tak wiele się zmienia, a to samo ma * 
być stare przyrzeczenie i to samo prawo? 
Autorki "Harcerek-Wędrowniczek" tak odpowiadają na po 
wyższe pytanie: 

hm Stefan Wajda 

*To samo ma być prawo 4 to samo przyrzeczenie obo: 
wiązuje dzisiaj tak, jak obowiązywało wczoraj-jak 
będzie 166 z człowiekiem dojrzałym tak długo mieć 
om będzie tę "szczerą wolę pełnienia służby całym 
życiem", tę wolę, którą kiedyś, być może w dzieciii 
stwie stwierdził wobec sztandaru, czy płomienia , 

wśród gromady/.../ Szczerość woli może ulec zmia- 
nie, zwłaszcza gdy człowiek jest słaby. Lecz przy- 
rzeczenie i prawo zostaje to samo, To znaczy, że i 

nadal posiada to samo brzmienie, ale treść .nową: 
wraz z dziewczyną /i chłopakiem - przypisek mój, 

S.W./ rozwija się i rośnie w niej /w nim/ zrozumie 

nie tych niezmiennych pierwiastków Harcerstwa. x 
(To samo ma więc być prawo, tylko treść jego staje się 
bogatsza, pełniejsza, Przestaje być prostym drogows- 
kazem, zrozumiałym nawet dla dziecka, Ukazuje różne 
wątpliwości, różne drogi życia, postępowania. Stawia - 
dziewczynę 1 chłopaka w konflikcie s samym aobą,w któ 
rym łatwo się poddać, łatwo zrezygnować ż ideałów. 

"Harcera służy Polsce ludowej i dla niej euniennię 
spełnia awoje obowiązki" 

Jeszcze niedawno takie to było proste, nie wymagające 
wielkiego wysiłku - drobne obowiązki domowe, odrabia- 
nie lekcji, prace społeczne, zadania społeczne w dru- 
żynie, Czuwali nad tym rodzice, nauczyciele, drużyno- 
wa, drużynowy, Dziś obowiązki, ich systematyczne, su- 
mienne wypełnianie jakże często są niezgodne z włas- 
nymi chęciani, marzeniami, wyobrażeniami, wydają się 
żmidne, bozsensowne. Jakże wielu rówieśników nie prze 
jmje się nimi, Jakże trudno też pogodzić się a narzu 
caniem różnych zadań przez rodziców, akurat wtedy,gdy 
sią miało coć innego w planie, jakże trudno zmueić 
się do codziennej nauki, A jeszcze na dodatek te sta- 
ny psychicznego zniechęcenia, zmęczenia, często osła-    



  

  

GREC * KREGU. WNEREGEGE © GRGGK 
bienia. Jak łatwo przestać się przejmować swoimi obo- 
wiązkami, ulec "tumiwisizmowi", pracowąć od przypadku 
do przypadku, byle nie wpaść i nie złapać dwói, 

A służba Polsce? Co znaczy służyć Polące? Jakiej 
służyć? Jakaż ua być ta Polska - ludową? Co to znaczy 
1 ©0 ja, 15-17 letnia dziewczyna, chłopak mogę dla 
tej Polski srobić? Jeszcze niedawno zadania drużyny 
wymyślał drużynowy, szczepowy, 4 teraz? Oczekują, że 
to ja będę wymyślać, proponować, Lecz co - zakładgnie 
kwietników? Sprzątanie azkoły? Wykonywanie pomocy pau- 
kowych? Takie to banalne, każdy to może zrobić. I nud- 
me. W szkołe, w radio, w telewizji, w prasie mówią 
często o odpowiedzialności za kraj, o patriotyśmie, o 
współgoapodarzeniu, Odpowiedzialność - za 00? Przecież 
wszystkim rządzą dorośli, To oni budują tę Polakę+.. 
1 to jak, Tyle zła wokół, partactwa, fuszerki, obij — 
boctwa, bał Często złodziejstwa. Jak się tem przeciw= 
stawić, jak to zrozumieć? I czy wogóle ma to sens, Pa« 
triotysa? Kiedyś to można było być patriotą - wojna , 
walka o niepodległość, a dzić? Mówią - patriotyzm prau 
cy, ale jakiej pracy? Czynów społecznych, robienia za 
tych, którzy powinni byli coś zrobić, bo im za to pła 
cą? Wepółgospodarzenie - czym? Kiedy chce się współ - 
gospodarzyć w dogu - jest się za młodym, w szkole - o 
współgospodarzeniu się tylko mówi, a jeśli już coś 
się srobi, to akurat to czego chcą nauczyciele - aka- 
demia, dyżury, sklecenie jakiejś gazetki, 
W osiedlu, w mieście? Można by pewnie coś zrobić, ale 
samem niewiele się da, 

Tyle problemów, pytań, wątpliwości. I żeby to były 
wszystkie, Iluż jest takich, którzy cenią działanie 
społeczne? A większość? . 

nej? I znów skorzystam z pięknych ałów, pięknych 1 pe- 
łmych treści harcerskiej, słów autorek "Harcerek-Vęd- 
rowniczek": "Ale wtedy dopiero wędrowniozka pozna pra 
wdziwe piękno harcerskiego życia, gdy wędrując potra- 
f1 być do głębi przyjacielem całego ówieta: riemi i 
człowieka, rośliny, awierzęcia, daieła sztuki i dzie- 
ła natury. Gdy pojmie, że nie istnieją wrogowie - ale 
że spotkać może ludai ałabych, ułomnych „abłąkanych, 
niezdolnych żyć w prawdzie, miłości i sprawiedliwości 
- ludzi niewolników, ludsi zaślepionych, jej przyjaź- 
ni, jej rycerskiej służby potrzebujących tak bardzo, 
Ale przyjaźni prawdziwej, mądrej. Ktoś chce wyrządzić 
krzywdę - wędrowniczka przyjaciel całego Świata, nie 
pozwoli, jeśli tylko zdoła, Przeciwstawi się z całą 
odwagą, z pełną wiarą, że dobra sprawa zwycięży/,.,/ 

Ktoś dokonał już słego czynu, Wędrowniczka pomoże na- 
prawić, to znaczy zło, Choć w części zastąpić dobrem 
1 położyć przyjazną rękę na głowie tego, który był 
sprawcą". * 
Jakież to trudne - dostrzec zło, naprawić je i jeszcze 
wyciągnąć braterską dłoń do tego, który to zło wyrzą- 
dził. Wszak serce dyktuje coś innego - oburzenie, nie 
chęć, nienawiść nawet, I znowu problemy - jak postę - 
pować, jaką wybrać drogę. 

Nie, nie analisuję tutaj w ten sposób każdego har- 
cerskiego prawa, Bo każde nastręcza podobne pytania, 
podobne problemy, podobne wątpliwości. Każde . zdaje 
się mimo iż takie jednoznaczne, pokazywać różne drogi, 
Każde stawia wobec różnych wyborów. Kogę żyć według 
prawa i mogę go* zupełnie nie rozumieć, mogę wybrać 
drogę łatwą 1 drogę trudną, harcerską i nieharcerską+ 
MOBĘ.-- 
  Jak w tej sytuacji się nig zniechęcić, 

dostosować się do innych? "Można komi mię zniechęcić, 
zgorzknieć, zrezygnować z ułodzieńczych planów, dos - 
tosować do współczesności, ale harcerce /i harcerzowi 

+ 8,W./ - nie wolnol Im większe trzeba pokonać przesz 

kody, tym większa jest wartość tego co osiągniemy", 
"Jeśli komu droga otwarta do nieba — pisał. Jan łocha- 
nowski - tym co ałużą Ojczyźnie”, Tak, ale... 

"Harcerz chce zmieniać świat na lepszy - jest zaw- 
sze z tymi co. walczą o wolność 1 równość ludzi* 

Dotąd świat był mały - dom, szkoła, podwórko, A teraz 

Nie podobą się ten Świat, kiepsko jest urządzony. Ani 
w nim równości, ani aprawiedliwości, ani wolności, 
Chcę zmieniaćł Ale czy wystarczy chcieć? Co znaczy: 
być zawsze z tymi co walczą o wolność i równość ludzi 
1 kto to jest — ci, którzy głoszą wielkie hasła, a co 

innego czynią? 
ujarcerz jest sprawiedliwy 1 odważny - Śmiało bro- 
ni słusznej sprawy” 

Piękne to, tylko że co mi z odwagi, jeśli za każdą 
próbę skrytykowania czegokolwiek, dostaje się po gło- 

wie, I jakież to są - słuszne spwawy? Jak, gdzie od- 
kryć skrzywdzonych, poszkodowanych, bo przecież nie 
można się ograniczyć tylko do szkolnej klasy? I jak 
bronić tych słusznych spraw, by nikogo nie obrazić , 
nie zniechęcić do siebie, nie wywołać reakcji przeciw 

harcerskie.pl 

Fa II Ogólnopolskiej Zbiórce 1611 Harce 
rzy Starszych, która miała miejsce w Warszawie, w kwie 
tniu 1982 roku, harcerze starsi, przedstawiciele wszy 
stkich chorągwi, zwrócili się do wszystkich harcerzy 
starszych w Polsce z piękną gawędą "O służbie", Warto 
ją przeczytać przy harcerskim kominku czy ognisku. 

Warto o niej porozmawiać. Trzeba o niej porozmawiać, 
Więcej, warto, trzeba w starszoharcerskim zastępie , 
drużynie porozmawiać nieraz o Przyrzeczeniu, o Prawie 

Dla każdego zastępu, drużyny, dla każdego harcerza 
starszego, harcerki starszej inna kwestid, inne Prawo 
inny problem może okazać się najważniejszy, najtrud - 
niejszy. Trzeba, aby harcerze starsi pomagali sobie 
wsajemnie rozumieć Prawo, pomagali sobie wzajemnie w 
realizowaniu Prawa. Przepoić całe życie Prawem Harcer 
skim, życie domu i szkoły, rodziny oraz przyjaciół, 

Ojczyzny i Świata, całe życie, wszystkie jego przeja- 
wy, każdy przejaw życia - taki jest również cel har- 
cerstwa, Wtedy lepszy będzie człowiek, wtedy lepszy 
będzie świat, wtedy zrealizuje się nasz cel, Każdy z 
nas może do niego dołożyć maleńką kroplę swojej pracy, 
swojej służby, swojego trudu, I każda taka cząstka 
jest potrzebna, bo z nich złoży się kiedyś całość,Kie- 
dyś... nasz cel jest odległy, ale harcerze wię nie 
zniechęcają, uparcie 1 wytrwale, drobnymi kroczkani 
dążą do celu, Z harcerską piosenką i pogodą ducha. 
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AUTOPORTRET 
Pomiędzy niebem a ziemią, 

pomiędzy życiem a śmiercią, 

pomiędzy dobrocią i złem, 

pomiędzy sensem 1 ułudą 

gdzieś tam jestem ja. 

gęstym lesie niechęci, 

chmurze koleżeńskich plotek, 

blasku i ciemności, 

źródeł miłości samotna 

wszędzie tam - ja, 

Z pogardą 1 życzliwością, 

£ uśmiechem nawet przes łzy, 

modląca się o Ciebie w 

pustych świątyniach, zatopiona w ciszy 

właśnie ja. 

20 wrzesnia 1981 roku 

Szukałam blasku U Twoich oczach 

Znalazłam świątło gwiazd 

Szukałam słów, które celnością 

przewyższyły strsały AROra .., 

Szukałam dla Ciebie 

barwy głosu, kostażtu ust +++ 

Kwiaty tak pięknie roskwitły. 

Wsparłam głowę na ?woim ramie! 

0 Chwilo I 

Trwałań zaledwie parę wieków, 

Niepotrsebne są już słow, 

twarze, uśmiechy, gazety ... 

Zbędna stała się szninka 

na twarzy clovna, 

Dni bes Ciebie prsesypują się 

jak piasek w klepsydrze ... 

1 ezerwca 1982 roku 
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Cneiażtya zaproponować tym razem inne spojrzenie, 

na dziesiąty punkt Prawa Harcerskiego. Jak dotąd wazy 
scy piszą na jego temat same superlatywy, uważając go 
za najważniejszy, lub wręcz jedyny punkt naszego Pra- 
wa. Moje zdanie na ten temat jest nieco inne, może na 

wet nieco szokujące. 
Zauważyłam, że mówi się 1 pisze jedynie na torat 

tego punktu, Nigdy jeszcze nie czytałam artykułu opi= 
sującego którykolwiek inny punkt, Natomiast jakąkol- 
wiek gazetę harcerską wezmę do ręki, spotykam tam ar- 
tykuły na temat tego jednego, dziesiątego. Propaganda 
ta wytworzyła wóród harcerzy błędny w mym odczuciu po 
gląd, że przestrzeganie właśnie tego punktu przez ins 
truktora świadczy czy jest on godny tego miana, zaś 

* słamanie. tegoż punktu przez harcerza jest prawie rów- 
noznaczne z wykluczeniem go z szeregów ZHP, zupełnie 

natomiast nie wyobrażam sobie przyjęcia w poczet czło 

  

nków naszego Związku człowieka, o którym wiemy, że pa” 
11, czy sięga czasem po kieliszek, 

Za to nikt nie zwraca uwagi, czy dany harcerz lub 
inatruktor *chce wiedzieć więcej niż wie, umieć wię- 
cej niż umie", 'czy "jest sprawiedliwy 1 odważny, śmia 
ło broni słusznej sprawy", czy "szenuje starszych i 
chętnie pomaga rodzicom", czy "nie opuścił nikogo w 
potrzebie" choćby przez zbagatelizowanie jego proble- 
mów. 

Dlaczego nie stawiamy tych pytań?! Dlaczego nie wy 
kluczamy ze Związku człowieka, który /jak się to po 

uczniowsku mówi/ twierdzi, że "olówa całą naukę” ,l:tó- 

ry miesza rodziców z błotem, nie potrafi uezanować mi 
wych włosów, jeet tchórzem 1 zmienia por zdanie za- 

leżnie od sytuacji?! 
Dlaczego nikt nie zwraca uwagi na te sprawy?! Oso- 

biście znam ludzi, którzy posiadają po kilka wyżej wy 
mienionych wad, a mimo to uważani są za świetnych har 
cerzy, ale niechby tylko wypili lub zapalilił 

Dlaczego wyolbrzymiając znaczenie tego jedynego 
punktu bagatelizujemy inne, według mnie, znacznie waże 

  

El archiwum 
PEPZCNCNNNNEN 

org Agata Jaworska 

"WKRZYWYM 
RCIADLE 

(RZECZYWISTOŚCI 
niejsze?! 

Zaatanówny się bowiem,czym jest spełnienie owego 
dzięsiątego punktu Prawa Harcerskiego, Moim zdaniem 

jest to tylko sprawdżian silnej woli, a ten sam sku- 
tek można osiągnąć pisząc, 
żywa cukierków ani ciastek, to przecież również prze- 
szkadza temu, ażeby był silny i sprawny, gdyż popros= 
tu roztyje się lub'dostanie cukrzycy* 

Ale nie, my mamy swojestradycje, wywodzące się © 
ruchów: "Eleuteria", "Elesis"; nam odpowiada właśnie 
tytoń 1 alkohol, a nie cukierki i ciastka, czy szkod- 
liwa na serce kawa, 

Nie bierzemy jednak w tym miejacu pod uwagę starej 
polskiej tradycji, Staropolskie przysłowie głosi, że 
"Polak pierwszy do wypitki 1 do wybitki*, Przysłowie 

to stwarza wiele paradoksalnych sytuacji wobec któ» 

rych stawia się instruktora. 
+Nowy Rok, czyjeś wesele, chrzciny = osobiście $rud 

no mi wyobrazić sobie sytuację, że wszyscy wsnoszą to 
ast za państwa młodych, czy przybyłego na Świat potom 
ka, a harcerz mówi "wybaczcie, ja mam swoje sasady i 
nie wypiję". Nie jestem pewna czy państwo młodsi lub 
rodzice byliby uszczęśliwieni jego odpowiedzią i czy 
na pewno zdobyłby ich uznanie swą silną wolą, Sytuac- 
ja, w której trochę łatwiej sięwykręció" to imieniny 
urodziny czy podobne mniejsze uroczymtości, Dla nie- 
których jest to jednak dylemat bardzo ważny, Jedni za 
częli palić ze względu na środowisko, w którym się 
znalęźli, inni pod wpływem stanów psychicznych jakie 
przechodzili, ż 

zamiąc więc jeden, z punktów, a tym mamym całe Pra- 
wo Harcerskie. Skoro więc ich przyrzeczenie jest nie- 
ważne /przyrzekali przecież całym życiem być posłusz= 
nym Prawu Iarcerskiemu/ mogą pozwolić sobie na złama- 
nie rószty punktów, 

A zresztą, czy to ważne? Przecież i tak nikt nie 

zapyta o jego postawę w domu, szkole, pracy! 
Spotkałam kiedyś dziewczynę, która była świetną 

KKK + KUNNNNNNNA POGLADY KEEEEEE 
harcerką „gdyż spełniała wszystkie punkty Prawa Harcers 
kiego, ale niestety w pewnym momencie zaczęła palić, 
było to spowodowane okolicznościami w jakich aię zna- 
lazła, i mimo wszystko nie może lub nie chce dać s0- 

bie z tym rady, ponieważ zdaje sobie sprawą, że 1 tak 
kiedyś wrócizaby do tego. Powiedziała mi otwarcie 

Bwiedz, że jak się zdenerwuję to znowu sięgam po pa- 
pierosa, więc nie mogę być harcerzen". I ma rację,vca 
le nie namawiam jej ażeby wstąpiła do Związku, 

Ale nie spotkałam nigdy człowieka, który stwier - 

dziłby, że nie jest godny miana harcerza, ponieważ 
nie uczy się lub zrobił kiedyś przyjacielowi wielkie 

świństwo, czy też nie wywiązuje się rzetelnie ze awo- 
jej pracy, a wspólne dobro nie jest bynajmniej przez 
niego szanowane. 

Dlaczego?! Odpowiedź jest prosta, ponieważ wie, że 
to u naa jest nieważne, Te pierwsze dziewięć punktów 
to przysłowiowe lanie wody, na które nie warto zwra- 
cać uwagi. Bgzekwowanie ich wymaga zresztą dużo cza- 
su i cierpliwości, a tych to rzeczy najbardziej nam 
dzisiaj brakuje, Więc ułatwilićmy sobie życie, kładąc 
nacisk na dziesiąty punkt, którego wykonanie tak łate 
wo ocenić, W tym wypadku, postępujemy niezgodnie z 
drugim punktem Prawa Harcerskiego, ponieważ wcale nie 
zależy nam "na zmianie świata na lepszy", Ten jest 

  

przecież taki wygodny, 
Następnym uzasadnieniem mego sprzeciwu, odnośnie 

tego punktu jest fakt, że harcerz w IV czy V klasie 
szkoły podstawowej nie może zdecydować, że na pewno 
nie zapali papierosa, nie napije się alkoholu, a prze 
oież w tym wieku przyrzeka na całe życie. Cóż z tego, 
że po ukończeniu szkoły zdejmuje mundur, przyrzecze - 
nie obowiązuje nadal. W XVII = XIX w. najciężej kara- 
ni byli krzywoprzysiężcy, a za takich należy uważać 
50% ludzi, którzy przerwali stały kontakt s ZAP, A i 
wóród instruktorów znam wielu ludzi, którzy otwarcie 
mówią, że piją i palą, gdyż samo życie ich do tego 
zmusza, Jest to co prawda najprostsze wytłumaczenie, 

ale częściowo ich rozumiem, 
Osobiście proponowałabym przeniesienie tego punktu 

do Zobowiązania Instruktorskiego, gdyż jedynie instiu 
ktor jako człowiek już w pełni Świadomy i odpowiedzia 
lny za swoje czyny, może podjąć w tej sprawie decyzję. 
Zresztą 1 w tym wypadku nie określałabym tego w tak 
radykalny sposób. 

Na konieo apróbujny odpowiedzieć sobie na pytanie; 
jaki jest nass wzór harcerza instruktora? 

Jako puentę chciałabym dodać, że osobiście nie zła, 

małam tego punktu, 

  że harcerz nie spo' 
Drukna Alicja Boratyn urodziła się 7.1.1964 r. w 

Łańcucie jako trzecie dziecko w rodzinie robotniczej 
Mieszkała na stałe we wsi Krzemienica koło żańcuta, 
Szkołę podstawową ukończyła o rok wcześniej.niż jej 
rówieśnicy, ponieważ w jednym roku ukończyła dwie kla 
my. Następnie była uczennicą I Liceum Ogólnokształcą- 
cego w Łańcucie w klasie © profilu matematyczno-fizy- 
cznym. Zainteresowania lotniotwem pojawiły się w mo- 
mencie, gdy starszy o 5 lat brat Mariusz,wstąpił do 
sekcji spadochroniarskiej. Zabierał często 12 letnią 
Mlę ze sobą na lotnisko, razem kupowali i czytali 
książki o tematyce lotniczej, 
Gdy ukończyła 16 lat,w 2 klasie LO rozpoczęła szkole- 
nie szybowcowe i spadochronowe w aeroklubie rzeszows- 
kim pod kierownictwem instruktora Marka Kanasia, W 11 

ALICJA 
ceum była założycielką pierwszej drużyny starszohar- 
cerskiej sportów obronnych im, Janka Bytnara, Udało 
jej się z powodzeniem wciągnąć młodzież do zajęć na 
lotnisku. Na zbiórkach prowadziła teoretyczne szkole- 
nia z zakresu lotnictwa, dyskusje na temat przeczyta- 
mych książek popularno-naukowych o tej tematyce i za- 
jęcia typowo harcerskie, 

Mimo pracy społecznej w szkole każdą wolną chwilę spę 
dzała na lotnisku. Brała udział w obozach spadochrono 
wych w Turbi, Krośnie oraz Zamościu, Drugą jej pasją 
były książki i poezja. Czytała mnóstwo, szczególnie 

Sienkiewicza, Rodziewiczówną i Chmielewską, Jej ulu - 

bieni poeci to: Baczyński, Norwid i Mickiewicz, Potra 

fiłą recytować ich w każdej chwili, Brała udział w ko 
nkursach recytatorskich, zdobywając w 1982 roku wyróż 

DNGGGEEEKCEEPOTREWZTOCEZORC RTW OOOO RZA ZY 

nienie na 27 konkursie recytatorskim w Rzeszowie, 
Sama także pisała wiersze oraa piękne listy do znajo- 
mych i przyjaciół, lubiła muzykę, piosenki Niemena i 
Czerwonych Gitar. W klasie staje się współzałożyciel- 
ką grupy im. K. Baczyńskiego zwanej popularnie kabare 
tem "Bąbel", pracując nad tekstami, konferansjerką i 
występując.W ciągu półtora roku opracowała 9 premier 
na imprezy szkolne i miejskie, W maju 1982 roku” zdaje 
maturę. Nie może być uczestnikiem największego sukce- 
su kabaretu "Bąbel", który w Kielcach otrzymuje "Sre- 
brną Jodłę", ponieważ w tym czasie zdaje egzaminy do 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Nie 
zostaje przyjęta 2 powodu braku miejsc, Zdaje więc na 
polonistykę na UJ i wyjeżdża na obóz spadochronowy w 
Turbi, Jest bardzo wysoko ceniona za skoki, ma szansę 

BORATYN 
dostać się do kadry narodowej, Skacze więc na spado- 
chronie UT-15. Pechowy jest 260 skok, Czasza syado - 

chronu nie wypełnia' się całkowicie, Ala postępuje zgo 
dnie z instrukcją, odpina lewą taśmę spadociironu 1 
trzyma w ręce. Chce odpiąć czaszę główną. W tym momen 
cie czasza spadochronu wypełnia się całkowicie, decy- 
duje się więc lądować trzymając lewą taómę w ręce. Ob 
giążenie jest jednak zbyt duże, puszcza taśmę i otwie 
ra spadochron zapasowy, Zabrakło kilkunastu metrów do 
całkowitego wypełnienia się czaszy, W ciązu 8 minut 
zostaje przewieziona do szpitala w Stalowej Woli. Ob- 
rażenia wewnętrzne są tak poważne, Że po operacji nie 
odzyskuje już przytomności. 
Umiera o godzinie 5 rano 14 sierpnia 1962 roku, mając 

18 lat. hm Jan Stefunio  
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Casco najtordziej pragnie człowiek? Szczęścia .Jacz 
Słowo szęćcie ma kilka znaczeń, «ówi cię, że ktoś ma 
szczęście, jeśli znajdzie pieniądze na ulicy, uniknie 
wypadku, zda trudny egzamin, do którego się nało przy- 
gotowywał czy spotka go innych szczęśliwy traf, Prze- 
tywanie wielkiej chwilowej radości - np. gdy ktoś się 
dobrze bawi ma dyskotece, czy pęka ze śmiechu z powo- 
du zabawnego widoku, albo cieszy się ze zwycięstwa 
w zawodach sportowych - też jest określane jako stan 
szęścia, jednak nam chodzi nie o takie szczęście, Każ- 
dy chce być szczęśliwy, tan. chce być trwale zadowolo- 

dobrze z własnego doświadczenia, że nigdy nie był naj- 
nieszczęsliwazy z powodu braku jakiegoś przedmiotu,czy 
braku snu albo jedzenia, lecz dlatego, że ktoć powie- 
dział mu coś, co go) zraniło mocniej niż nóż, Tak, 
słowo najboleśniej rani, 

Tak sano największą radość potrafi sprawić każdemu 
z nas słowo uznania, syspatii, szacunku czy pochwały, 
wypowiedziane przez kogoś, na kim nam zależy, Dla czło 
wieka szczególnie ważne są sprawy paychiczne,to co ode 
czuwa 1 przeżywa, | one uają największy wpływ na zado- 
wolenie ze swego życia, Dlatego też,duży wpływ na na- 
sze szczęście ma pogodne znoszenie przeciwności losu, 
poczucie humoru ułatwiające spojrzenie na wiele spraw 

hm Andrzej Glass 
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ny ze swego życia, nie chwilowo, 
Od czego zależy szczęscie? ha szczęście wpływa wie- 

le spraw, więcej lub mniej zależnych od nas, Zdrowie, 
przyjaźń, rodzina, ciekawe zajęcie. Lecz gdy zbadać 
problem dokładniej, to okazuje się, że nasze szczęście 
przede wszystkim zależy od nas samych, Zależy od tego 
jak pokierujemy naszyni losani,czyli od naszej umiejęt 
mości podejmowania trafnych decyzji /czyli właściwego 
wyboru celów/, jak i od umiejętności doceniania tego, . 
co się osiągnęło. Osiągnięcie szczęścia na pewno ułat- 
wia mądrość życiowa, czyli korzystanie z najlepszych 

doświadczeń ludzkości 1 własnych. Lecz skoro szczęście 
to poczucie zadowolenia z życia - to w szczególnie du- 
żym stopniu zależy ono od naszego nastawienia do życia 

Czasem ludziom się wydaje, że gdy zdobędą wszelkie 
przedmioty, o których warzą, to będą szczęśliwi. Tym 
czasem okazuje się, że nawet lukaus w zakresie dóbr ma 
terialnych nie zapewnia szczęścia, Stare powiedzenie 
mówi "z pieniędzmi nie jest tak dobrze jak bez pienię- 
dzy źle", Człowiek do szczęścia potrzebuje pewnego mi- 
nimum znośnych warunków życiowych, lecz powyżej tego 

minimum inne czynniki decydują o jego szczęćciu, I wca 
le to minimum nie musi być wysokie; było wielu szczęś+ 
liwych ludzi, którzy żyli. w dość skromnych warunkach. 
Bajszczęśliwsi są ci, którzy potrafią się cieszyć z 
tego, co mają 1 przeżywają, lecz starają się osiągnąć 
te wartości duchowe /np. przyjaźń, miłość, ezacunek/, 

które najwyżej cenią. ialkontent i pesynista, choćby 
miał wszystko - będzie zawsze nieszczęćliwy, Każdy wie 
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mniej tragicznie i umiejętność cieszenia się, czyli 
tzw. pogoda ducha, przyjęta jako postawa życiowa, jako 
część osobistej filozofii życia, 

Jedni, toczą wytrwałą walkę o postawione przed sobą 
cele, inni z rezygnacją przyjmiją co przyniesie los. 
która postawa jest lepsza ze względu na dążenie do 
szczęścia? Chyba pierwsza, choć obie są potrzebne. 
arto 1 trzeba walczyć o to, co da się zrealizować. 

la pewno świat należy do odważnych - mówi się, że od- 
ważnym szczęście sprzyja, Lecz są takie dytuacje,choć 

by jak cierpienie czy śmierć, gdy nie ma innego wyjź- 

cia jak pogodzenie się z losem, Choć odrobina stoicyz 
ma czyli umiejętności podzenia się z trudnościami 
nie do pokonania, jest każdema niezbędna do zachowa- 
nia tównowagi psychicznej i pogodnego spojrzenia na 
życie. 

la pewno człowiek bardziej żyje nadzieją na przy- 
szłość, niż chwilą obecną. Ten, kto walczy o lepszą 
przyszłość ma szansę widzieć ją w jaśniejszych kolo- 
rach. wiara, w swe siły, przekonanie o awych możliwoś- 
ciach, perspektywa osiągnięcia 1 zadowolenie z osią- 

gniętych wyników - dodają ludziom otuchy 1 dają dużo 
radości, Ha pewno dążenie do wytyczonych sobie celów 
jest jednym ze ćrodków prowadzących do szczęścia, 
Szczęście częściej osiągają ludzie myślący i odpowie- 
dzialni niż lekkomyślni, 

Do swego szczęścia można dążyć różnymi drogani.Jak 
tygrys, jak bizon i jak lis, Która jest najakutecz 
niejsza? Doświadczenie wielu pokoleń ludzkości wskazu 
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je, że dążenie za wszelką cenę do wygód, korzyści 41 
gukcesów niszczy w człowieku to, go w.nim najwartośm 

ciowsze, czyli wrażliwość, serdeczność, pzczerość i 
ddeały - nie pozwalając na pełny rozwój jego osobowoś 
ci, czyli zmniejszając możliwości osiągnięcia naksi- 
mum zadowolenia, jakie może w życiu mieć człowiek, 

Widzimy więc, że do tego, żeby być szczęśliwym,wa- 
tna jest umiejętność zauważenia roli wartości psychi- 
oznych i roli wartości materialnych, opanowanie unie- 

jętności "pogody ducha" 1 spokojnego reagowania na 
trudności, a także umiejętność wybrania najwłeściw - 
szej drogi realizowania awych dążeń. 

Lecz jakie cele należy sobie stawiać, gdy zechce 
się osiągnąć szczęście? Co dla człowieka jest nażważe 
miejsze, co daje m najwięcej szczęścia? Problem ten 
rozważano w starożytności, w okresie Odrodzenia, w ze 
ssłym stuleciu i obecnie interesuje ludzi, Ciekawe, 
że niezależnie od epoki zawsze dochodzono do zbliżo- 

mych Dla wa. 

program życiowęgo i podstawy poglądów, którymi 
kieruje się w życiu - w tym okresie powinien znaleść 
odpowiedź na powyższe pytania, . 

Hobby, zamiłowanie 1 wybór zawodu, 
Kim chcesz być? I jakim chcesz być? Bo w tym sa- 

mym zawodzie można być ostatnią |fajtłapa. jak i naj - 
lepszym specjalistą. Czy chcesz znaleźć sobie pracę 
tylko by zarobić, czy też chcesz, by była ciekawa 1 
dawała Ci satysfakcję, pozycję'w Twymotoczeniu, wzbu- 
dzała zainteresowanie? Jeden s naszych uczonych ma + 
wiał nie jest najważniejsze co kto robi, lecz jak ro. 
bi. 

Człowiek interesujący, pełen zapału i pomysłów, po 
ciągający za sobą innych - tó zazwyczaj ktoś, kto ma 
pasję życiową, zamiłowanie do czegoś, Człowiek, który 
ma pasję ani sam się nigdy nie nudzi, ani dla innych 
zazwyczaj nie jest nudny, Pasja, czyli zamiłowanie, .u 
łatwia wybór zawodu, Oczywiście można mieć szerokie 

  

źżne są następujące sprawy: 
1. interesujące zajęcie /praca/ 
2. szczęóliwe małżeństwo /miłość/ 
3. przyjazne otoczenie /przyjaciele/ 

4. mądrze zorganizowane społeczeństwo, w którym się 
żyje 
zdrowie /o które tak należy dbać - to wiemy/ 
kontakt ż przyrodą /przebywanie wóród niej, umie- 
jętność cieszenia się jej pięknem/. 

Tak. Są to najpoważniejsze sukcesy, jakie człowiek 
może osiągnąć w życiu. Oczywiócie poważną rolę w zado+ 
woleniu z życia odgrywa osiągnięcie dobrego wyniku, 
choć na jednym z tych pól. Lecz pełną radość życia da 
je osiągnięcie zadowalających wyników w możliwie naj- 
większej liczbie z tych dziedzin. Czy jest to łatwe? 
Zdobywanie szczytów nigdy nie jest łatwe, Zresztą łat. 
wiana nie sprawia przyjemności człowiekowi ambitnem, 
Satysfakcję daje dopiero świadomość, że osiągnęło się 
rzecz trudną, Taka już jest poychika człowieka, Nie 
jest to jednak nieosiągalne, skoro nie brak ludzi 
Bzczęśliwych, w pełni zadowolonych ze swego życia, 

4 w jakim wieku człowiek zaczyna szukać odpowiedzi 

na pytanie, jak odnieść sukcesy na wyżej 

polach, waźnych dla swego szczęścia? Czy takie pyta — 
nia stawiają sobie dopiero dorośli? Wybór zawodu 1 

interesowanie, często odbywa się pod koniec szkoły 
podstawowej lub średniej, Jest to więc problem |mło = 
dzieżowy, Zainteresowanie miłością też rodzi się 
przed osiągnięciem pełnoletności, Pytania "jak wybrać 
Bobie dobrą żonę" potrafią stawiać już 11-letni chłop 
Cy. k jak osiągnąć szczęśliwą miłość interesuje więk 
Bzość młodzieży. Pragnienie posiadania dobrych przy- 
daciół też jest wczesne. Również w wieku szkolnym pow 
staje zainteresowanie problenami społecznymi, a stąd 
1 zasadami prawidłowego życia społecznego, Jest to 
Okres układanie programu swego życia, oraz znajdowania 
drogowskazów dla swego postępowania. Ponieważ [czło m) 

Wiek właśnie w wieku młodzieńczym tworzy podstawy = 

zali które mieszczą kilka zamiłowań, Częg- 
to człowiek ma prócz pesji głównej, najczęściej zwią- 
zanej z jego zawodem, dodatkowe pasje rozrywkowe /róż 

ne hobby czyli koniki/, lip. można być z:zamiłowania 

technikiem, a zarazem jako pasję rozrywkową mieć turys 
stykę czy żeglarstwo, filatelistykę, muzykę czy malar, 
stwo, albo mieć pasję społeczną 1 pełnić funkcję dru- 
żynowego, ratownika górskiego czy wodnego, czy prze - 
wodnika PTTK lub czynnie udzielać się w samorządzie 
osiedlowym, organizacjach społecznych, itpiNajważniej 
szą rzeczą jest mieć jakieś 'silne zainteresowania, pas. 
ję, czy to zawodową czy rozrywkową czy społeczną.Pas- 
ja ciągnie człowieka do działania. Uozywiście często 
pasja prowadzi do specjalizacji i daje zawód, em 
pasja powoduje zmianę zawodu; przykładem może być m, 
in. Boy-Żeleński, który z lekarza przemienił Się w 

pisarza, 
Czyli szczególnie ważną sprawą jest mieć jakieś sa- 

interesowania, jakieś pasje. A kiedy u człowieka powo. 
tają i rozwijają się zainteresowania? Badania przepro 
wadzone wśród młodzieży szkół podstawowych 1 Średnich 
wykazały, że najsilniejsze są te zainteresowania, któ. 
re zostały rozbudzone nie później niż w wieku 11-14 
lat, choć z6raa się; te już młodsi mają srrakać | zain. 

ść wybitnych 
torów 1 pióżlitżcóy miało aprecyżowane zainteresowa- 
mia jaż w wieku 12-13 lat. Dzięki tem od młodych lat 
zdobywali wiadomości x wybranej sobie dziedziny 1 W 
chwili zdawania matury byli już znawcami tematu, a po 
zdobycią wykształcenia specjalistycznego dorównywali 
tym, którzy mieli wieloletnią praktykę zawodową .Wosea 
ne wytyczenie sobie celu pod względem zawodu ułatwia 
też naukę, gdyż te przedmioty szkolne, które będą 
przydatne w wybranym zawodzie, saczynają człowieka ba 

rdziej interesować i chętniej się do nich przykłada, 
Jak 1 kiedy należy rozbudzać zainteresowania? Roz- 

budzanie zainteremowań wiąże się z przeżyciem, Może 
to być przeżycie czekoś nowego, emocjonującego, fascy. 

nującego, jak ciekawa wycieczka, zapoznanie się z [ja - 

kąś maszyną bądź instytucją, obserwacja zawodów np. 
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żeglarskich czy pokazów, np. lotniczych czy uarynarki 
wojennej, itp., itd. Powstaje wówczas zainteresowanie 

dziedziną lub marzenie o uczestniczeniu w czymó 
podobnym. Ugruntowanie zainteresowań często następuje 
po "próbie swych możliwości", tzn. w wyniku udziału 
w konkursie czy samodzielnym wykonaniu jakiejś pracy, 
która pozwoliła uwierzyć w odniesienie sukcesu w tej 
dziedzinie, Duma z osiągnięcia wanaga ambicję przodo- 
wania 1 rozwija zainteresowanie oraz wiarę w Swe moż- 
liwości. Oczywiście rozwój zainteresowań wymaga dostę 
pu do dziedziny zainteresowania poprzez czasopisza, 
książki, koła zainteresowań, kontakty s fachowcami i 
urządzeniami lub instytucjami związanymi z daną dzie- 
dziną. Zazwyczaj poważną rolę w rozwoju zainteresowań 

odgrywają bezpośrednie, w szczególności osobiste kon- 
takty ze specjalistami, Specjaliści ci stanowią duży 
autorytet dla zainteresowanych daną dziedziną, 

Nabycie zainteresowania jakąś dziedziną zazwyczaj 
pozwala na wybranie zawodu, czyli określenie owego 
program w zakresie nauki i pracy, Ustalenie przysżłe- 
go zawodu, który jest dziedziną naszych zainteresowań, 
czyli w której chceny mieć osiągnięcia - pozwala na 
smuważenie zasadniczej sprawy dla naszych przyszłych 
sukcęsów, sprawy kodeksu wymagań zawodowych. Co to za 
kodeka? Każdy sawód stawia inne wymagania pod wzglę - 
dem psychofisycznym i psychicznym, Tak jak junior w 
sporcie ćwiczy swą sprawność fizyczną 1 psychofizycz- 
ną s punktu widzenia wymagań wybranej dziedziny spor 
ta, tak do każdego zawodu trzeba mieć wyrobioną sprawi 
mość psychofizyczną i psychiczną, potrzebną do danej 
pracy i dającą szansę uzyskania najlepszych wyników, 
Jeden se studentów medycyny ukończył kura pflotażu 
szybowcowego, by wyćwiczyć ppanowanie i precyzję ręki 

gdyż chciał być chirargiem. wybierając zawód warto za 
stanowić się nad tym, jakie cechy psychofizyczne 1 
peychiczne odgrywają najważniejszą rolę w tym sawo - 
dzie. Najłatwiej będzie nam to uczynić, gdy cechy te 
podzielimy na kilka grup. 
1, 0sspy payckofizyczne 

- sręczność 
- szybkość reakcji 

spostrzegawczość 1 podzielność uwagi 
Cechy_peychi /cechby charakteru/ 

zaradność i samodzielność 
solidność, dokładność, systematyczność, punktua- 
Jność 
wytrwałość 
odwaga 
opanowanie, zimna krew 
pogoda ducha 
ołet jechy_chi ru /stosunek do innych/ 
wrażliwość na cudzą krzywdę 
życzliwość 
odpowiedzialność i obowiązkowość 
koleżeźskość 
cierpliwość 
odwaga cywilna 
sprawiedliwość 
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- prawdonówność 
- pogodne usposobienie 
- gospodarność 
- wierność. 

Porównując tę listę z wymaganiami konkretnego zawodu 
/xierowca, lotnik, laborant, pielęgniarka, nauczyciel 
księgowy, dyspozytor ruchu, górnik, itd./, zapewne ją 

rozazerzymy o własne spostrzeżenia i ułożymy sobie 
kodeks wymagań dla tego zawodu. . 

Dobre przygotowanie się do wybranego zawodu obejmu 
je aż trzy sprawy: 1. wiedzę 

2. umiejętności praktyczne 
3. cechy psychiczne i peychofizycz 

ne. 
lu kto wcześniej rozpocznie przygotowywanie się do 
swego zawodu - tym ma większe szanse na dobre wyniki, 
Dlatego decysje podjęte, gdy ma się kilkanaście lat, 
często przesądzają o sukcesach w życiu zawodowym, a 
stąd 1 o naszych dalszych losach i zadowoleniu z pra- 

cy. 
warto też zauważyć, że nawet zamiłowanie, które 

nie staje się bezpośrednio zawodem, może być bardzo 
przydatne w znalezieniu zawodu oraz być pomócne w zdo- 
bywaniu kwalifikacji poprzez rozwój zainteresowań 1 
zwiększenie chęci do nauki szkolnej. Znałem chłopca, 
który z zamiłowania do lotnictwa zaczął fotografować 
1 robić rysunki, a następqie poszedł do szkoły sztuk 
plastycznych. Dlatego ważniejsze od wczesnego wyboru 
zawodu jest wczesne rozbudzenie zainteresowań. 

Niewątpliwie rozwijaniu zainteresowań powinny słu - 
żyć sprawności harcerskie. « szczególności powinny młć 
dzieży starszej umożliwiać pegłębianie zainteresowań, 
czyii specjalizację w wybranej dziedzinie. Jednak tej 
roli nie spełniają. Ubecny system sprawności jest re 
guły jednostopuiowy, tzn. służy tylko do wstępnego za- 
poznania się z daną dziedziną. W wynika tego sugeruje 
on sdobywanie sprawności s różnych dziedzin, Tymczasem 
w wieku, w którym zostały już zainteresowania skrysta 
lizowane w jakims kierunku - konieczne są sprawności 

unożliwiające dalszą specjalizację w danej dziedzinie. 
Chyba przydałaby się możliwość zdobywania tytułu eks- 
perta w zakresie każdej sprawności. To indywidualne 
specjalizowanie się wg. własnego programu, zatwierdzo- 
nego przez Radę Szczepu czy krąg instruktorski, wymaga 
łoby zaproszenia fachowca do kozisji na próbę końcową. 
Uzyskanie tytułu eksperta w danej dziedzinie, naprośm 
ciej można wyrazić przez obszycie sprawności np, zie- 
lonym sznurkiem, Uczywiócie, ponieważ idzie o rzeczy 
wistą specjalizację, możliwość zostania ekspertem powi 
una być ograniczona najwyżej do dwóci dziedzin. W podo 
bny sposób można rozwiązać problem instruktorów specja 
lności, Ekspert, który przed komisją instruktorską wy- 
każe się umiejętnościami prowadzenia zajęć z danej 

dziedziny, metodani gier 1 zabaw oraz potrafi pokazać 

wartości wychowawcze i kodeka wymagań zawodowych danej 
specjalności ,nógłby zostać instruktorem specjalności, 
otrzymując prawo obszycia granatowyu sznureczkiem wy 
brane j sprawności, cdn... 
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hm Andrzej Pelczar HR 

łączność radiotelefoniczna 

Praca_w sieci. 

Łączność w sieci ma miejace wówczas, gdy pracują 3 
lub więcej radiostacji, Jedna z nich jest stacją głów 

ną /prowadzącą/ i kieruje pracą sieci, pozostałe są 

jej podporządkowane. 
Oto przykład danych radiowych harcerskiej sieci ra 

diotelefoniczne j: 

1,” 31,15 Miz 

fą = 31,25 Mis g 
kanał główny 
kanał zapasowy 

MODRZEW 

Do pracy w sieci stacja główna wywołuje podając znaki 
stacjii 

  

stacja główna stacje podporządkowane   
JODŁA LIMBA MODRZEW 
TU KOLIBA  ODBIOR 
  

TU JODŁA ODBIOR 

RU LIMBA ODBIOR 

%U MODRZEW ODBIOR 

  
  
  

ODEBRANO ODBIOR         oseć pozostaje w gotowości do dalszej koresponden- 
cji. 

Stacje podporządkowane sieci zgłaszają się w kolejnaś 
ci podanych w wywołaniu znaków. W tym przykładzie 
wszystkie stacje sięcź słyszą się wzajemnie, dlategą 
też stacja główna nie kwituje każdego zgłoszenia się 
z osobna, lecz zbiorczo na zakończenie, 
Jeśli sieć ma swój kryptonim - jak w naszym przykła- 

dzie danych radiowych - atacja główna może wywoływać 

tym kryptonimem, Stacje podporządkowane winny zgła 4 
szać się w kolejności ich umieszczenia w danych radio 
wych: 
  

stacja główna 

HARCERZ TU KOLIBA 
ODBIOR 

stacje podporządkowane 
  

  

TU JODŁA  ODRIOR 

ODB1OR 
  

TU LIMBA 

TU MODRZEW  UDBIOR 
         



  e   

EEEE PROPOZYCJE EEEEEENENE + EEESZ 

GDERRARO "GBBIGR U 
Ssieć pozostaje u zotowości do dalszej koresponden- 

cji 
Praca w sieci przebiega podobnie jak na kierunku, z 
tym, że stacje podporządkowane pracują tylko ze stac- 
ją główną. Jeśli operator chce przekazać wiadomość 

dla Annej stacji podporządkowanej, musi prosić stację 
główną o zgodę. Może uzyskać taką zpodę ałbo na pracę 
na częstotliwości /kanale/ sieci, albo może być odes- 
łeny na częstotliwość /kanał/ zapasowy eby nie bloko- 
wać pracy sieci, Po zakończeniu wyniany na częstotli- 
wości zapasowej obydwie stacje bezzwłocznie powina 
powrócić na częstotliwość sieci i zaneldować aię sta - 
ceji głównej. 

Podstawową zasadą sprawnej pracy sicśe jest ścisłe 
przestrzeganie dyspozycji stacji głównej, W razie ja- 
kichkolwiek wątpliwości operator winier zapytać sta — 
cję główną. Zwykle obsługiwana ona jest przez najlep- 
szego operatora, który udie sprawnie 

radiowym" , 

Oto przykład korespondencji w sieci: 

wać "ru 

  
stacja główna 

JODŁA LIMBA MODRZEW 
TU XOLIBA  ODEIOR 

stacje podporządkowane   

  
TU JODŁA  ODBIOR   
TU LIMBA PRZYJMIJ 
MELDUNEK ODBIOR 

  

CZEKAC  ODBIOR 
  

TU MODRZEW  ODBIOR 
  

TU KOLIBA- ODEBRANO 

CZY DOREGZONO ADRESATOH 
RADIOGRAN KR 2 0914 
ODBIOR 
  

TU JODŁA RADIOGRAM 
NR 2 ADRESATOWI DORECZO 
x0 0920 GDBIOR 

TU LIMBA DORECZOKO 
0916 ODBIÓR 

  

  
TU KODRZEW DORECZOKO 
0926* ODEIOR 

  

TU XOLIEA ODEBRANO 
LIMBA JES£EM GOTOW 
ODBIOR   

TU LIMEA ZWIAD WYRU 
SZYŁ 1500 ODEIOR 

je, sygnały okólnikowe, itp. Są to wiadomości przezna. 
czone dla wszystkich stacji pracujących w sieci. Do 
ogólnego wywołania radiostacji sięci stosuje się wów- 
czas kryptonim okólnikowy sieci, z uprzedzeniem o ma- 
jącym nastąpić nadawaniu okólnika. Odpowiedzi na ta - 
kie wywołanie laje_się. Przy pewnej łączności 1 
dobrych operatorach radiogramy okólnikowe można nada- 
wać bez wywołania uprzedza jącego. 

Stacje sieci potwierdzają odbiór okólnika w kolej- 
ności, w jakiej są umieszczone w danych radiowych, Mo 
gą one prosić o powtórzenie nie odebranych fragnentów 
okólnika. 

Oto przykład;   
stacja główna 

HARCERZ KARCERZ HARCERZ 
TU KOLIBA PRZYJMIJCIE 
RADIOGRAM CZEKAC 
/przerwa 10-60 sek./ 

HARCERZ TU KOLIBA FRZYJ 
MIJCIE RADIOGRAM 3 8 1407 
1709 ROZDZIAŁ KOMENDANCI 
0BOZOW ROZDZIAŁ ROZPOCZAC 
BIEG PATROLOWY 1715 
ROZDZIAŁ KOMENDANT 
ZGRUPOWANIA ODBIOR 

stacje podporządkowane   

  
TU JODŁA ODEBRANO 3 

ODBIOR 

TU LIMBA ODEBRANO 
ODBIOR . 5 

TU KODRZEW POWTORZ 
WSZYSTKO PO PATROLOWY 
ODBIOR 

  

  

  
TU KOLIBA POWDARZAM 
PATROLOWY 1715 ROZDZIAŁ 
KQMENDANT ZGRUPOWANIA 
ODBIOR   

TU MODRZEW ODEBRANO 3 

ODBIOR   
TU KOLIBA ODEBRANO KONIEC 
ŁACZNOSCI ODBIOR   

TU JODŁA ODEBRANO 
ODBIOR 

TU LIMBA ODEBRANO 
ODBIOR 

  

  
1U MODRZEW ODEBRANO 
ODBIOR 

  

ODEBRAŁEM MELDUNEK 
ODBIOR   

UDEERAKO UDEIOR         
OŚ itd. dalsza korespondencja 

Specyfiką pracy w sieci jest przekazywanie tzw. ra 
Aiogramów okćlnikowych, mogą to również być infornac- 

ODEBRANO KONIEC     
sieć kończy pracę       

Przy pracy sieci, jeśli atacja kierująca zanilkła 
/mp. defekt/, jej obowiązki samorzutnie przejmuje 1n- 
na najlepiej słyszalna stacja, 28 
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xrzy prowadzeniu przez radiotelefon rozmów telefo- 
nicznych poprzez przyłączoną sieć telefonicaną /np. 
Obozową/ należy rozmówców pouczyć o konieczności sto- 
sowania na końcu każdej relacji słowa "odbiór" oraz o 

nie mówieniu do mikrotelefonu dopóki nie usłyszą od 
swojego partnera słowa "odbiór", gdyż jest to bezsku- 
teczne, Operator radiotelefonu musi przełączać z nada. 
wania na odbiór i odwrotnie zgodnie z prowadzoną roz- 
noWĄ. 

    4 

*rzy łączności jednostronnej np. nadawaniu wiado- 
mości przez radiotelefon dla patroli w terenie dyspo- 
nujących tylko odbiornikami, każdą informację, polece 
mie, radiogram, itd, powtarzamy dwukrotnie, Na zakoń- 
czenie powtarzania używa się zamiast zwrotu "ODBIOR" 
Zwrot "KONIEC NADAWANIA", 

W razie przedłużających się przerw w wymianie ko- 
respondencji, szczególnie przy łączności z obiektami 

ruchomymi, stosować -nżna tzw, kontrolę łączności - 
jest to po prostu skrócone wywołanie jak opisano w cz 
I 1 ma na celu upewnienie się, czy łączność nadal 
jest utrzymywana. 

Wymianę informacji i poleceń bezpośrednio związa- 
nych z utrzymaniem łączności, np. polecenie zmian go- 
dzin pracy, zmiany kanału, miejsca pracy radiotelefo- 
nu, potwierdzenie doręczenia radiogram, itp, nazywa- 
my korespondencją służbową, może mieć takie oznacze - 
nie w nagłówku, Zwykle zamyka się ona na trasie od i 
do obsługi stacji. 

Przykłady gier_i ćwiczeń łącznościowychi 
Organizujemy sieć łączności jak na rysunki /mihi- 

mum 3 radiotelefony/. Każdy z operatorów podległych 

stacji otrzymuje dane radiowe, tablice szyfrowania 
oraz 2-3 krótkie radiogramy do nadania. Stację główną 
obąługuje inątruktor, kolejno, w miarę nabywanią nada 
jętności, stosujemy coraz trudniejsze formy prfey; 
a/ bezpośrednie nadawanie regramów do stacji głównej, 
»/ odbiór radiogramów od stacji głównej, 
c/ odbiór okólników, 

odbiór sygnałów z ich potwierdzeniem, 
odbiór 1 nadawanie telegranów szyfrowanych na o — 
trzymane drogą radiową polecenie np, "stosować 

szyfr nr 2", 
parednictwo w nadawaniu 1 odbiorze, 
polęcenie zmiany miejaca pracy pądiotejęfonu, z wy 
łączeniem się z mieci 1 późniejszym sameldowani. 
s powrotem, 

| prowadzenie dziennika pracy; 

przeszyfrowanie radlogramów /można ułożyć tabele 
amyfrów, tak aby po przejścia regram przez wyzna- 

czone stację 4 zmianach szyfru na każdej z nich 
tekat wrócił do pierwotnej formy, wówczas dokład- 
nie widać | popełnione błędy/, 

j/ współpraca z telefonem, i 
1. t. d. 

w wielu ćwiczeniach opisanych we wszystkich 3 częś - 
siach z powodzeniem stosować możemy radiotelefony"zaa. 
tępcze", tj. urządzenia przewodowe wykonane np. ze 
starych telefonów, zaopatrzone w "przełączniki n» 
nie - odbiór” 

Harcerzy zainteresowanych dalszym rozwijaniem swo- 
ich umiejętności 1 zainteresowań łącznościowych zachę. 
cam do skontaktowania się z najbliższym Harcerskim 
Klubem Łączności /adres otrzymać można w Inspektora. 

cie Łączności Komendy Chorągwi ZHP/, gdzie zapoznać 
się można z dalekosiężną łącznością harcerską fonici- 
ną i telegraficzną, pracą ilarcerskiej Sieci Łączności 
Obozowej HASŁO, pracą radiostacji amatorskiej, itp. 

Jeśli w drużynie czy szczepie jest grupka entuzja- 
stów łączności radiowej, nic nić stoi na przeszkodzie 
założenia zastępu łącznościowego /patrolu/, który we 

współpracy s HEŁ pogłębiając swoje umiejętności w za- 
kresie łączności radiowej mógłby równocześnie zapew- 
nić łączność radiową w szczepie /drużynie/ podczas 0- 

bozu letniego, rajdów, biwaków, itp. 

harcerskie.pl    



ROZWAŻANIA 
PRZY 
GASNACEJ 
WATRZE 

trudne 
drogi , . 
zrozumienia 

KMMEESERCZE © MME 
Wbaśnie nadarzyła się okazja. Dsiadka wydelegowali 
na ogólnopolską naradę. Mam więc bnośćó, jako nie- 
opierzony adept sztuki haroerskiej,być może jedyną - 
przekasania własnych poglądów - w tym jakże harcer - 
skim kąciku. Chcę dsieiejsze rozważania poświęcić te- 
matowi kontrowersyjnemu, wzbudzającewu wiele emocji 
a także nieporozumień, którema na imię telerancja, 
Zdając sobie sprawę s ogromnego zakresu pojęciowego 
1 snaczeniowego kryjącege się w tym temacie - bar - 

dziej myślę o spowodowaniu szęrasej dyskusji /ćwiet- 
ny artykuł w "Notywach" pozostał w zasadzie bez echa/ 
niż o nawet częściowym wyczerpaniu tematu. 

Fie byłbym sobą, nie zaznaczając s góry, 1ż mój 
światopogląd ukształtował: na bazie materialistycz- 

nej wisji świata, co nie przeszkadza w autentycznym 
szanowaniu uczuć i poglądów innych ludzi. Gdyby tak 
nie było - nie miałbym sumienia, /laickiego bo laickie- 
go, ale zawsgo/ czy wręcz moralnego prawa do wypowia- 
dania sądów na temat tolerancji, Dlatego dzisiejsza 
rzecz nie traktuje o wyższocci jednego Światopoglądu 
nad drugim, ale o skomplikowanych, niezwykle cienkich, 
trudno wyczuwalnych granicach moralnego, ludzkiego, 
wzajemnego zrozumienia, Zrozumienia wę wspólnej pracy, 
działalności społecznej, wspólnoty w harcerskim wycho- 
waniu, czy wreszcie zrozumienia drugiego człowieka - 
w całej jego złożoności, 

      
TRZY PIÓRA 

demokracja 

W te wyjątkowo pięknej, polskiej jesieni odbywały 
się pierwsze po ostatnim Zjeździe ZHP konferencje spra 
wozdawczo=wyborcze hufców. Jednak nie tylko ta piękna 
jesień podkreślała nietypowość kampanii, 

Już w rejonach wyborczych dało się odczuć, że coś 
.się dzieje. Vłodzi byli górą, starsi odpadali, Wpraw- 
dzie trudno było mówić o jaki6 blokach, koalicjach czy 
poziomych porozumieniach - niemniej odczuwało się "ruch 
w interesie". Komendant hufca ostentacyjnie, tu i ów= 

dzie podkreślał i ogłaszał niezainteresowenie kandydo- 
waniem i wyborem do nowej rady hufca, Demokracja musi 
być. llufiec, prawdę mówiąc, nie mógł poszczycić się 
specjalnymi osiągnięciami, Poza jednym - osiągnął naj- 
większy spadek ilościowy w chorągwi. Dla, jednych argu- 
ment - wreszcie skończono z papierowymi harcerzami; sa 

tysfakcja. Dla drugich problem - w połowie azkół nie 
ma harcerstwa czy nawet pojedynczego harcerzaj niedo- 

Byt, żal z niespełnionego obowiązku. Konferencja prze- 
biega sprawnie, wystąpienie komendanta, komisji, rewi- 
zyjnej, trochę naciągańej. dyskusji, lagle poruszenie 
- ocena Komendy Chorągwi, krótka, zwięzła, punktująca 
wszystkie słabości hufca, Dla jednych - wreszcie brak 
okrągłych słów, przemilczeń, ocena krytyczna ale praw- 
dziwa; satysfakcja połączona z refleksją. Dla drugich 
- skandal, tyle naszego wysiłku, pracy a tu same nega- 
tywy; oburzenie, obraza, Wybory, ostre cięcia, szt 

INK t KOOUENEUNEMH W KREGU EEEE 
Kolejny nurt naszych rozważań chciałbym skierować 

me podważenie, czy nawet obalenie kilku mitów, które 
powodują wręcz odwrotne iuplikacje w pojęciu toleran- 
cji. 

Społeczeństwo polskie jest tak skomplikowane, jak 
skomplikowana jest hietoria jego kraju. W dziejach 
Polski udersa jedno - ogromna tolerancja religijna 
/wtaćciwie nieznane są nam okrucieńst 
cji/ przy absolutnej nietolerancji poglądów /klasycz- 
ny przykład "liberum veto"/. W dzieiejszych czasach 
jakby odwrotnie. Ale tylko pozornie, Aktualni, wielcy 
obrońcy tolerancji stosują uetody 1 sposoby - conaj- 
mniej dziwne, Czy jednak można walczyć o tolerancję... 
mietolerancyjnie? Ta oczywista sprzeczność nie jest 

przes wszystkich dostrzegana, 

Tresć pytań, które zadał Dziadek w drugim numerze 
"ER" nie jest w moim rozumieniu tek istotna, jak od- 
powiedź - po co pytał, Uważam, że opisywane zjawisko 
powinno być zamknięte w sferze duchowej, w wewnętrz- 
nej, tak potrzebnej człowiekowi, możliwości przeżywa= 

nia wzruszeń, która nie powinna naruszać intymności 
własnej osobowości, Cecha charakterystyczna - pytanie 
nie brzniało - czy chodzisz do kościoła, lecz czy cho= 
dzisz w mundurze, Jest to finezyjna różnica. Ni 
mniej uzewnętrznia procesy, które są niezaprzeczalni- 
wewnętrznymi, Ta drobna różnica powoduje przerzucanie 

dyskusji z problemytyki ówiatopoglądowej na swoistego 
rodzaju demopstracją - nie bardzo wiadomo dla jakich 
celów, a przynajmniej nie mających nic wspólnego £ 

tolerancją. 
Utrzymujmy więc Ruch Barcerski takim, jaki ukształ- 

tował się przez dziesiątki lat, Było w nim miejsce 

dla biednego i bogatego, młodego 1 starego, wierzą- 
cego i niewi inżyni chłopa 

1 intelektualisty. Kształtujemy u harcerzy te pos= 
tawy, cechy charakteru,które wpisane są w ideę har= 
cerską. Nie uaiłujmy robić wszystkiego 1 sa wazyste 
kich, Przecież jest jeszcze dom rodzinny, sskoła - 
pozwólny naszym wychowankom na własne Bamookreślenie, 
dokonanie indywidualnych wyborów, To również wynika 
s celów harcerstwa, 

Natomiast zdecydowanie wykazujemy wszelkie przejawy 
nietolerancji, breku poszanowania cudzych uczuć, 
przeżyć i poglądów. Zawsze jednak zacznijmy od sie- 
bie. Zważmy również, na to iż wszyscy my Polacy, 

zawsze jestesmy mocniejsi w wykasywaniu błędów 
bliźnim, 

Myśle jednak, że pomimo pozornego konfliktu poko- 
leń, Dziadek da mi jeszcze coś napisać, Be jak mi 

dołoży, to nie po rękach ale napewno w miejsce po+ 
niżej pleców, Ale ja jestem tolerancyjny, Wytrzyman. 

WNUK 

  

dzenie rady hufca - okazuje się, że nie wystarczy krzy 
czeć, kreślić, Trzeba mieć lidera, może nawet kilku, 
Rada nie jest w stanie wybrać komendanta - nikt się 
mie zgadza na tę funkcję. Demokracja musi być, Trzeba 
pójść na kompromisy, 

Kówy' podział administracyjny nie był zbyt szczęśli- 
wym pociągnięciem, Francją to my nie jesteśmy, mogliby 
Śmy mieć mniej tych departamentów, Zrozumiawszy to, w 
harcerstwie przystąpiono do połączeń hufców. Dla jed- 
mych - droga do lepszego kierowania, jedyne wyjście do 
uruchomienia inicjatyw środowiskowych; konieczność po= 
zytywna, Dla drugich - ułatwienie pracy instancji,mnie 
jszy kłopot bo mniej hufców, wygodnictwo; konieczność 

negatywna. Demokracja musi być, Scala się dwa, trzy, 
więcej hufców, Na początku wszystko proste, później 

spory o nazwę hufca, siedzibę, reprezentację we wła — 
dzach, Czasem bohaterska decyzja rady hufca - z nikim 
się nie łączymy, 

Odbywa się konferencja, Rzeczowe głosy, ostra wymia 
ma poglądów - wszystko w interesie nowopowstającego hu- 
fca, Ponieważ życie wyprzedziło mechanizm uzgadniania, 
pełnomocnik konferencji na pierwszym posiedzeniu rady, 
proponuje odłożenie wyborów komendanta, Rada się nie 
zgadza, Krótko, stanowczo i treściwie. Dokonuje wybo- 

"yi komendy 1 komendanta. Demokracja musi być, Nieko - 

niecznić przeszkadzać jej będzie komendant, 

m 
pe 

Tej konferencji oczekiwali wszyscy, W tym Środowis. 
Lu powstaje wiele inicjatyw, pomysłów, pracują dobre 
drużyny i szczepy. To przecież kolebka słynnego, liStu 

bez koperty. Wielu pytało kiedy i gdzie. Do konferen- 
cji nie doszło - rada hufca uchwaliła przedłużenie ka 
dencji na następne dwa lata, Demokracja moi być, Dla 

jednych - czysta manipulacja, sprzeniewierzenie się 
Jednemi z punktów listu; skandal, itp, Dla drugich — 
czasy niepewne, nie wiadomo jakby było na wyborach, 
lepiejutrzymać status qvo; manipulacja pozytywna, Żąd 
ni sensacji muszą poczekać dwa lata, 

Podzielmy się kilkoma przemyśleniami, wynikającymi 
2 dzisiejszych "Trzech Piór", Refleksja gorzka nasuwa 
się z pierwszego przykładu, Wszelkie negatywy, preteni 
sje musieli wysłuchiwać instruktorzy aktualnie prowa- 
dzący drużyny i szczepy - tych, których to dotyczyło 
nie było na sali. Sami porzucili służbę lub odeszli, 
sniechęceni brakiem wspólnego języka z komendą hufca, 
Refleksja budująca - nowowybrana rada autentycznie za. 

działała, by powstający hufiec dobrze wypełniał odpo- 
wiedzialne zadania wychowawcze, co wynika z przykładu 
drugiego, Tymczasem sytuacja trzecia rodzi refleksję 
zastanawiającą o nietypowych drogach do demokracji, 
Tylko co by było, gdyby podobny tryb myślenia zastoso 
wała władza wyższego azczebla? ż 

ibs 
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lpada do Zalewu Zegrzyńskiego, 
Jest Biała i Czarna. 
Jego przełom przyciąga turystów, 
Przepływa przez Broinicę. 
Tworzy wspaniałe rozlewiska 1 bagna, 
iżynie z'Roztocza do Wisły, 
Na niej powstało jezioro Żywieckie, 
Yrólowa rzek polskich. 
Leży nad nią Słupsk, 
Stanowi część naszej zachodniej granicy, 
odbijają się w niej światła Tomaszowa Mazowieckie 

go. 
Najdłuższa w Gorcach. 
toją na niej czasem harcerze, 

Wypływa spod przełęczy Sieniawskiej, 3 

harcerskie.pl 

ŁACINA CONTRA ŁACINA 
Chcąc podkreślić ważność wypowiadanych sądów 1 0v1- 
nii chętnie stosujemy przysłowia i zwroty łacińskie, 

Jeśli już tak robimy, niech będzie to poprawnie i do 
„..rzeczy, Stąd rozpoczynamy krótki kurs łaciny,W koń- 
cu nie ilość ale jakość się liczy... 
Kącik ten oparty jest na książce Czesława Jędruszko 
"Łacina na co dzień" 

mi ae, eń, eu wymawia się jak c, przed sanogłos 
kami a, 0, u jak k, przed sanogłoskami i na koń 
cu wyrazu jak k. 
wymawia się jak 8. 
wymawia się jak e, ale jeżeli nad e jest znak 
zwany trema /6/, wówczas wymawia się oddzielnie 

aie,oie, 
wymawia się vrzed samogłoską należącą do tej sa 
mej sylaby jak j. 

- wymawia się jak ngw przed samogłoską należącą 
do tej samej sylaby. 

- wymawia się jak f. 
- wymawia się jak kw. 
- wymawia się jak aw, przed samogłoską należąc: ą 

0 = , "LI PODZWONNE DLA CK URZĘDU 
Łimową porą, rzecz to zwyczajna 
ła z wiska rusza harcerska ferajna 

Radośnie, wesoło ż p ą gronką 
W sóry na narty, po zdrowie i słonko 
Lecz zanim szusem popędzisz w dół stoku 
Przygotowania trwają zwykle z pół roku 
Najpierw ambitny instruktor społeczny 
Próbuje rozbić mur obojętny i wieczny 
Zdobyć gdzieś trzeba lokum, jedzenie 

Samochód, pieniąłze i zaświadczenie 
Że można wyjecha: harcerzy grupą 

Mimo tych co do naa odwróceni są głową 
Wysoka władza plan akceptuje i poprawi 

Deiikwent za Karmelitami na gchadzkę.się Stawi 
Wysłucha nauk i łajania myśląc o swej małości 

Wobec Napoleona Geniusza biurka co go właśnia gości 

Mimo iż potknął się na problemie tym i owym 

Pod władzy okiem groźnym 1 surowym 

To władza trwa wspaniale i wzniośle 
Choć nie pomoże - to okólniki trzy /pilne!!/ pośle 

Więc w imieniu tych biednych jeleni 
Go wciąż działając myślą że się coś zmieni 

Proszę uprzejmie rady i organa demokracji 
0 defenestrację harcerskiej biurokracji 
Bo miast pieniędzy na pozorację dawać kupę 
Trzeba z c.k, urzędników założyć trupę 
By uprawiała z Mrożka wyjęte eztuki 
Dla ludu uciechy tudzież nauki 
Morał zaś z tego taki wynika 

Zginie Harcerstwo przez harcerskiego urzędnika, ZET 

KULTURA REEEEEEENM + BEAM (WIE. NENREWNNE KULTURA KENNNESM 
do tej samej sylaby. 
wymawia się jak r. 
wymawia się jak t. 
wymawia się jak q, po t, 5, x w wyrazach z i- 
długim orez w wyrazach pochodzenia freckiego 
jak ti. 
wymawia się jak w. 

x - wysewia się jak ks. 
Akcent w zasadzie kładzie się na drugiej zgłosce od 
Końca, W innych wypadkach akcent jest podany nad wyra 
zem / /. 

INIT = AB INITIO od początku 
IRATO w gniewie 

RE od rzeczy 
4CTA do akt /odłożyć sprawę/ 
HOG w tym wypadku 
MULTOS ANNOŻ wiele lat - sto lat 
INPERIM tymczasowo 

REM do rzeczy 
AIMA MATER matka karmicielka /nówią tak 

o szkole, zwłaszcza wyżej/ 

AUDITÓRIUM MAXIMUM wielka sala wykładowa 
AUDI MULPA, LOQUERE: PAUCA słuchaj dużo mów mało 
  

powróska z TITI :TATA 

20 TO ZA LICZBA |--0000/7 
Odpowiedzi wraz z adresem zwrotnym, koniecznie z ko= 

iem nocztowym prosimy nie nadsyłać, bo 1 koszty się 

zwiększyły, a w ogóle nie ma takiej potrzeby, Chodzi 
przecież o własną satysfakcję! 

  

  
A MOŻE... 

wycięli mnie, Trudno, Wieżli samochodem wiele kiicma- 

trów do miasta. Zreucili na ziemię. Migłan: pecha, 1e- 
żałua na samym spodzie. Kupujący wybierali, przebiera 
11 w moich koleżankach. Płacili 1 zabierali je do awo 
ich domów, Było mi coraz lżej, Przyszła moja kolej. 
Związano mnie sznurkiem, wzięto pod pachę, Znalazłam 
się w małym mieszkaniu, Dzieci ozdobiły mnie bańkani, 
łańcuchami, Na wierzchołku umieściły gwiazdkę, Podłą- 
czyły żaróweczki, Byłam piękna. Na podłodze pod oata- 
tnimi gałązkami leżały prezenty, Czułam się bardzo po 
trzebna, Sprawłłam .tyle radości, chociaż kosztowało 
mnie to wiele cierpień. Pozbawiona wody powsli usycha 
łam. Moje szpilki epadały na podłogę i wbijały Bię w 
dywan, Aż przyszedł ten dzień, w którym zdjęto wszyst 

kie ozdoby 1 niepotrzebną wyrzucono a balkonu pod 

blok, Wtedy spostrzegłam, że na śniegu leżą już inne 
moje koleżanki, Z każdym dniem przybywało nas, Co się 
z nami stanie? A może jacyś harcerze zrobią z nas ki- 
je do mioteł albo tyczki do pomidorów, I wtedy znowu 

noczujemy stę potrzebne. CHOINKA  



  

W yciu często słyszymy 1 sani mówimy: Czy masz 
już bilet? Vpiłeś już bilety? Gdzie ja schowałem ten 
bilet? Bez większej przesady możemy powiedzieć, że bi- 
lety są nam potrzebne w każdym dniu, W każdym cywili- 
zowanym kraju na wiecie życie bez korzystania z bile. 
tów jest prawie niemożliwe, 

wielu z naa zadeje sobie pytanie, czym są właści | 
wie bilety, te miniaturowe kartonikowe kartki? Są to 
najczęściej małe karteczki papieru lub tektury, wyry- 
wane z bloczków, oddzierane z dużych arkuszy lub też 
x odpowiednio skonstruowanych maszyn wypadają za wrzu. 
ceniem odpowiedniej monety i naciśnięciem wyznaczone- 
go guziczka. Z zasady producenci biletów nie starają 
się o ich estetyczny i artystyczny wygląd, o graficz- 
ne ozdoby, o dobry trwały papier. Chociaż 1 tutaj, jąk 
wszędzie w życiu są też wyjątki. Bilet autobusowy, ko. 
lejowy, kinowy, teatralny to taka właćnie niezbyt ar- 
tystyczna karteczka, ale 1 są bilety wstępu wydawane 
na ozdobnym papierze, nieraz nawet na papierze ręcz - 
nie czerpanym z piękną grafiką, Te ostatnie są jednak 
w znikomej mniejszości. Nam w życiu towarzyszą szare 
kartoniki biletów, Zycie biletów jest bowiem bardzo 

  

krótkie. Po wykorzystaniu rzucamy je do kosza, drzemy 
bezwiednie na drobne kawałeczki lub też, co Świadczy : 
źle o nas, upuszcza się je na chodnik czy jezdnię lub 
na podłogę autobusu, wagonu kolejowego lub poczekal- 
nię kina czy teatru, e 

Jest więc bilet swoistym pokwitowaniem umowy. Ku- 
pując bilet nabywamy prawo do korzystania zo onej 
usługi za wpłacone pieniądze, Tekimi usługeri są np. 
przejazd autobusem, Roleją na ściśle określonym odcin. 
ku; możliwość udziału w przedstawieniu cyrkowym, speki 
taklu teatralnym, obejrzeniu filmu'na seansie w kinie 

EIENEGUNNE OGN EMEDRGEŻISE: ( iiróie 

lub też wejście do muzeum, itd, 
Czasem, gdy jakaś: podróż dostąręsyła nam jakichą 

niezapomnianych wrażeń albo jaki6 apektakl teatrąlny 
lub oglądany film zapadł nam, wrył się nam głęboko w 
pamięć, pragniemy zachować na dłużej ów mały kartelu- 
szek papieru, który był jakby wspólnikiem i pośredni- 
kiem lub nawet sprawcą naszej radości, Ma totym bar- 
dziej miejsce, gdy owo zdarzenie wiąże się z najbliż-. 
szą nam osobą. Znam starszego pana, który w swoim biu- 
rku przechowuje kilka takich biletów sprzed kilkudzie- 
sięciu lat. Są to jego wspomnienia ze wspólnie przeży. 
tych pięknych chwil w teatrze, na koncercie muzycznym 
seansie filmowym i jest to prawie zawsze komplet dwócł 
biletów, A ilu z nas samych nie schowało gdzieś tam 
takich biletów? Nie ma się czego wstydzić, W taki oto 
sposób rozpoczyna się zwykle, często kolekcjonowanie 

biletów, k 
Już widzę uśmieszki na ustach Czytelników, gdy czy- 

tają ten fragment. Niestety tak to się zaczyna. Być 
może, że samo zbieranie biletów jest nieszkodliwą pas- 
ją, ale jest to także kolekcjonerska przygoda, która 

może rozpocząć się w bardzo młodym wieku, do czego 
młodych Czytelników "HR" serdecznie tutaj namawiam i 
zachęcam, 

Kożnaby tu przytoczyć wiele różnych przyczyn skła- 
dających się na fakt, że pewnego dnia naszego życia 
decydujemy się na gromadzenie biletów np.: 

KOMUWIKACJI MIBJSKIEJ 
a więc autobusowych, tramwajowych, z metra /jak będzig 
itp, ż 

Sto lat temu w 1883 roku przedsiębiorstwo pod naz- 
wą "Tramwaj Krakowski" wydawało oprócz normalnych tak- 

NEC |<< WM O LIOLK, KEEGAN 

te bilety ulgowe dla dzieci, Nasi przodkowie też sza- 
noweli i kochali dzieci. Ale nie były to bilety w za- 
deżności od wieku, tak jak to jest dziś w MPK lub WPK 
_lecs od ...wsrostul Bilet ulgowy przysługiwał osobom 
mieprzekraczającym 1 metr 30 centymetrów wzrostu, Jak 
wyglądał taki bilet? Otóż to, tego nie wiem, ale dowie 
działem się o tym ze starego kalendarza, O kalenda - 
rzach też będzie osobny odcinek w EOBBY. Trzeba dro- 
dsy Druhowie poszukać w starych rupieciach, w kufrach, 
ma strychach, itp. Może zachował się jeszcze taki bi- 
let. Chętnie go zreprodukujęmy w "HR", W ówczesnych 
tramwajach były dwie klasy /co za czasy/ o różnych, a 
jakże cenach. Jedyna ówczesna trasa tramwajowa Most 
Podgórski - Dworzec Kolejowy podzielona była na trzy 
sekcje, czy strefy także zróżnicowane w cenach biletów 
4 dziś jakie mamy bilety w miejskiej komunikacji? Róż- 
me 1 bogaty jęst ich zestaw. Są bilety normalne, ulgo- 
we, nocne, bagażowe, dwuprzejazdowe, dziesięcioprze ja- 
zdove, miesięczne na określoną trasę, miesięczne z 
przesiadaniem, miesięczne na wszystkie trasy, itp.,itd 
że aż głowa boli. W Warczawie można jeździć tylko na 
bilety KZK Warszawa, w innych miejscowościach Polski 

je Wo 
ORCWNE ga pac! 
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bilety są prawie że uniwersalne, a jeszcze kilka lat 
temu każde miasto miało swoje bilety i to z różnymi ce 
nami, Łiedyć nocą przyjechałem do Tarnowa i miałen bi- 
let z Jeleniej Góry i o mało co nie zapłaciłem kary, 
ale jakoś się udało pana renizora przekonać, że to - 
wszystko jedno, aby tylko bilet był. A może wóród na- 
szych Czytelników eą już posiadacze takiej kolekcji 
biletów komunikacji miejskiej, Wiech napiszą list do 
nas, 

Ciekawą kolekcję można zbudować a: 
BILETÓW KOLEJOWICH 

które towarzyszą nam dosłownie przez całe nasze życie, 
a jeżeli związane ono jest z częstymi podróżami czy 
przejazdami, np. do szkoły, do pracy, służbowo, w ce- 

lach turystycznych ,to załe kartoniki biletów są bez ua. 
ła codziennymi naszymi towarzyszami, Właśnie towarzy - 
szami podróży, gdyż bez nich nie mbźżemy odbyć legalnie" 

żadnego przejazdu pociągiem, 
I skoro jesteśmy przy biletach kolejowych kilka 

słów o historii kolei. Pierwszą kolej parową uruchomio 
no w Anglii w 1925 roku. Na ziemiach polskich budowę 
pierwszej linii kolejowej z Wrocławia do Oławy ukończo 
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no w 1942 roku, Pierwszy pociąg z Warszawy do Grodzis- 

ka wyruszył w drcgę 15 czerwca 1345 roku, a kraków o” 

trzymał połączenie kolejowe z siecią dróg żelaznych 

Sląska pod koniec 184 roku, Od samego swego początku 

na kolei rozróżniano ruch towarowy i osotowy. Przewóz 

osób odbywał się od sanego początku według ustalonych 

taryf pod warunkiem posiadania wykupionego w kasie 

stacji kolejowej ważnego biletu jazdy, 

Kolekcjonowanie biletów kolejowych jest bardzo tru 

dne. W Polsce dopiero od kilkunastu lat zniesiono obo 

wiązek oddawania wykorzystanego biletu przy wyjściu 

ze stacji docelowej podróży, W bardzo wielu krajach 

świata obowiązek ten istnieje nadal, każdy więc stary 

bilet kolejowy ma wielką wartość dla zbieraczy, I tyl: 

ko dla nich, gdyż nies posiadają one Już żadnej wartoś. 

ci handlowej, Stąd też posiadanie w swej kolekcji bi- 

letu jazdy np. z roku 1945 czy wcześniejszego,to ist- 

ny rarytas w zbiorze, Oczywiście współczesne bilety 

jest już łatwiej kolekcjonować, ale nie sposób mieć 

wszystkie. Osoby, które zbierają bilety kolejowe czy- 

nią to zazwyczaj z biletów wykorzystanych przez sie - 

bie. Jeżeli zbiór taki zacznie gromadzić osoba młoda, 

np. uczeń szkoły podstawowej to za lat np. 10 może 

mieć bardzo piękną kolekcję, I tu, jak w komunikacji 

miejskiej, jest bardzo dużo różnych biletów, Zniżkowe 

33%, 50%, 80%, powrotne, wycieczkowe, ekspresowe ,miej. 

scówki, zagraniczne, sypialne, na pociąg osobowy, pos- 

pieszny, kuszetki , itp., itd, vożna zbierać bilety 

od danej stacji lub do danej stacji, miesięczne, okre 

sowe i wiele innych, krajowe i zagraniczne, Możliwoś- 

ci tych jest sporo. Sprótujcie i napiszcie do nas o 

tym. REZ 

Oczywiście kolekcjonowanie biletów nie kończy się 

tylko na podanych powyżej dwóch przykładach biletów 

komunikacji miejskiej czy kolejowej „ iiożna także zbie 

rać bilety komunikacji autobusowej, dalekobieżnej PKS 

lotnicze i innych srodków komunikacji zbiorowej, np. 

żeglugi śródlądowej czy przybrzeżnej. 

Są także liczne inne: 

BEAOEYZOOÓW BUTTR. PU 

Nie wiemy, gdyż brak jest przekazu historycznego, czy 

sprzedawano bilety wstępu do szekspirowskiego teatru 

The Globe. Ale wiemy, że w XVIII wieku, przede wszyst» 

kim we Franc ji,wydawano pokwitowania na opłatę za 

wstęp. Dzisiaj nieomal na całym świecie na wszystkie 

WRTNIENE HOBRY MOPENCUKAWE © EE 
imprezy sprzedaje się bilety lub też rozprowadza się 

karty wstępu bezpłatne, 

Najczęściej kolekc jonowane są bilety teatralne,cyr. 

kowe a rzadziej kinowe. Nie ma tutaj żadnych zasad i 

reguł, jak należy takie bilety zbierać, Są to z grub- 

sza dwa rodzaje zbiorów: pierwszy o charakterze pamią- 
tkowyma i drugi mający zadatek zbioru wyspecjalizowane - 

go o charakterze historycznym, kiedy np. bilety teat- 
ralne są uzupełnieniem kolekcji teatraliów, np. teks- 

tów sztuk, programów, aficzy i innych pamiątek teatra 
lnych, autografów. Do tego można jeszcze dołączyć f0- 
tosy sktorów, artystów, wycinki z prasy, recenzje,itd, 

Można także zbierać bilety wstępu do muzeów, na wy- 
Stawy artystyczne, do ZCO, ale w zasadzie kolekcja bi- 
letów jest tylko uzupełnieniem szerszej wyspecjalizowa 

nej kolekcji monotematycznej, 

JAK ZBIERAĆ BILETY? 
Takie pytanie zadaje sobie zapewne wielu młodych 

ludzi,którzy chcieliby coś zbierać, ale nie wiedzą 

Jak się do tego zabrać, Biletów nie możemy kupić w 

antykwariatach i nie ma ich też w innych sklepach lub 

na targach staroci, Tutaj zbieracz musi sam być uczes 

tnikiem wydarzeń, aby przy tej okazji uzyskać uprag- 

niony bilet wstępu. Należy uczęszczać do teatrów, kin 

„opery „operetki, Z00, na wystawy w BWA i w muzeach, 

a także zbierać codziennie używane bilety i bileciki, 

Jak je można przechowywać? Recept gotowych nie ma. 

Jednak kilka uwag na ten temat, Drebne bilety przecho 

wywać można w zwykłych dużych klaserach, takich jak 

używany do znaczków pocztowych. Można je także wkle- 

jać do zeszytów lub albumów. Zawsze musimy pamiętać 

o prowadzeniu najprostszej "dokumentacji", czy nale- 

ży napisać datę jego wykorzystania, na co, w jakim ce 

lu, kiedy go wydano, gdzie zakupiono, itp. dane, Moż- 

na sobie opracować własny, system opisu kolekcji i sto 

sować ustalone przez siebie skróty lub symbole, Do 

każdego okazu musimy mieć pełny jego opis historii,co 

o nim wiemy, choćby to nawet było niewiele, Później 

te drobne wiadomości, uzupełniane i rozszerzane, po- 

łączą się w ciekawe opracowanie, być może pionierskie 

w danej dziedzinie zbieractwa, Po latach stu, a może 

i więcej będą to już może tylko dokumenty czasu, his- 

torii komunikacji w małym jej wycinku - biletów, Stąd 
szanu jmy bilety, szanujmy wspomienia z nimi związanę 
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