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Mamy obecnie okres zwany karnawałem. Nazwa ta jest | 
dość myląca, bo ,,carne vale” znaczy .,żegnaj mięso”. Tak 
więc nazwa ta jest związana raczej z końcem tego okresu i 

początkiem Wielkiego Postu. Jednak każdy przeciętny czło- 
wiek wie, że kamawał to okres hucznych zabaw. Z jednej 
strony jest to kontynuacja radości Bożego Narodzenia a z 
drugiej czas na to, aby się wyszaleć przed Wielkim Postem, 
kiedy już robić tego nie można. 

Zabawa taneczna nie jest czymś, co możnaby zakwalifi- 
kować jako złe lub wątpliwe moralnie. Radość a także jej | 
uzewnętrznianie leżą w naturze człowieka. Radośnie obcho- 
dzone święta połączone z zabawą to zwyczaj stary jak świat. 
Ślady tego zwyczaju znajdujemy również w Piśmie św. 

w. Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu jest opis 
ustanowienia tzw. święta namiotów, które do dziś jest jed- 
nym z głównych świąt żydowskich. Pan Bóg przekazuje | 
Mojżeszowi wskazania co do sposobu obchodzenia tego 

święta. „Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych || 
drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb || 
nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem | 
waszym, przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla | 
waszych pokoleń.” (Kpł 23, 40—41a) Jak widać z tego te- 
kstu, święto namiotów (zwane też w tradycji żydowskiej | 
świętem kuczek) nie było jakimś krótkotrwałym i symbo- | 

licznym akcentem radości — trwało przecież 7 dni, to chy- 
ba tyle co karnawał w Rio. 

W Nowym Testamencie znajdujemy z kolei opis wesela 
w Kanie Galilejskiej, podczas którego Pan Jezus przemienił 
wodę w wino. W tamtych czasach brak wina na weselu był | 
poważnym uchybieniem ze strony gospodarzy. Wino było | 
wówczas napojem, który pito na codzień i to wcale nie po to 
aby się upić (dziś sposób podejścia do wina zmienił się ale to | 
temat na osobny artykuł). Skoro Pan Jezus przemienił wodę | 
w wino to musiało Mu zależeć na tym, aby goście weselni | 
dobrze się bawili. Sama Jego obecność a także obecność 
Jego Matki są znakiem, że to co się działo na weselu nie 
mogło być złe. A działo się mniej więcej to, co i w czasach || 
obecnych by się działo: miała tam z pewnością miejsce za- | 

  

|| Współcześnie zabaw i dyskotek jest bardzo 
| wiele. Nie wszystkie są godne polecenia, ponie- 

| waż nie w każdym środowisku ludzie potrafią się 
| bawić w sposób godziwy. Bywa, że na takich 

| zabawach jest wiele pijaństwa, rozpusty, bójek i 
|| innych dewiacji. Fakty te nie przekreślają jednak 
| sensu organizowania zabaw tanecznych, które w 

| swej istocie nie są złe — to ludzie bawiący się na 
| nich mogą być źli. Dlatego warto tego typu im- 

|| prezy organizować również w gronie harcerskim. 
| Oprócz okazji do dania upustu godziwej rado- 

|| ści mają one również ważny wałor wychowaw- 
|| czy. Ze swej natury organizowane są w gronie 

| koedukacyjnym — trudno organizować Sylwestra, 
| zabawę kamawałową czy inną, w gronie samych 
| harcerzy czy samych harcerek. Jestto więc okazja 

| do kształtowania odpowiedniego stosunku naszych 
, harcerzy czy harcerek do płci przeciwnej. Kon- 

| takty te powinna cechować przede wszystkim po- 
| stawa szacunku — podczas zabawy ten szacunek 
i może być szczególnie widoczny, Jeśli komuś z 
naszych podopiecznych brakuje tzw. ogłady to- 

| warzyskiej, to powinien mieć okazję aby jej na- 
| brać obserwując innych, przede wszystkim 
| instruktorów i instruktorki. Stare przysłowie mówi: 
| „Kto z kim przestaje takim się staje”. Sprawa za- 

chowania się w towarzystwie jest bardzo ważna, 
| ponieważ przewija się przez całe życie człowieka. 

| Niedociągnięcia w tym względzie mogą być bar- 
| dzo rażące. Dlatego również pod tym względem 

|| należy kształtować harcerzy i harcerki. Błędne 
|| postawy mogą być dwie: traktowanie płci prze- 
|| ciwnej jako przedmiotu użycia lub też unikanie 
| dziewczyn przez chłopaków i na odwrót. Obie te 
|| postawy wynikają z błędnego wychowania. Pierw- 

| sza wynika chyba z propagandy wolności seksual- 
|| nej izachęcania do życia wedle swoich niczym nie 

| stłumionych instynktów — taki model życia jest w 
, ostatnich czasach nagminnie lansowany środ- 
| ki masowego przekazu i bardzo wiele osób temu 
| modelowi ulega. 

| Druga błędna postawa polega na propagowa- 
|| niu drugiej skrajności. Niektórzy rodzice wma- 
Ii włają swoim dzieciom: „dziewczyna (chłopak) to 

| twój wróg. Ma na pewno coś złego w zamiarze 
'| więc jej (jego) unikaj”. Tymczasem Bóg powo- 
„| łał większość ludzi do założenia własnej rodziny 

|| Jak możliwa będzie realizacja tego powołania, 
I, jeżeli przez całe młodzieńcze życie chłopak bę- 
| dzie wychowywany w atmosferze strachu przed 

dziewczyną (chłopakiem). Sytuacja taka powo- | 
duje u tych ludzi nieuzasadnione poczucie winy: 
co by mama lub babcia pomyślała, gdyby zoba- 
czyła, że rozmawiam z dziewczyną o jej nowej 
sukience lub ostatnio obejrzanym filmie. Takie 
wychowanie może się przyczynić do poważnych 
kłopotów w życiu dorosłym a nawet do tragedii 
życiowych. Jeśli drużynowy zauważy, że ktoś taki 
jest w jego drużynie, to warto aby się tym zainte- 
resował I spróbował uświadomić tej osobię, że to 
co ona uważa za złe, wcale nie jest z gruntu złe 
— może być tylko niewłaściwie realizowane. 
Okazją do pozbycia się lęków i kompleksów przez 
taką osobę może być własnie zabawa kamawało- 
wa organizowana przez harcerzy wspólnie z za- 
przyjaźnioną drużyną harcerek, w szczepie czy 
w innym środowisku. 

Taka zabawa może mieć również funkcję, 
którą można określić jako prewencyjną. Otóż w 
pewnym wieku przychodzi na człowieka taki czas, 
w którym zaczyna się rozglądać za partnerką 
(partnerem) życią. Fakt ten nie powinien deter- 
minować wszystkich innych działań i dążeń, bo 
na to człowiek ma rozum, aby robił z niego uży- 
tek. Jednak sytuacja taka jest normalna i nie nale- 
ży się jej dziwić. Warto pamiętać i brać pod 
uwagę, że czas ten przychodzi również na harce- 
rzy z naszych drużyn. Jeśli taki harcerz nie znaj- 
dzie sobie „połowicy” w gronie harcerskim, to 
być może znajdzie ją na ulicy, w klasie, na 
podwórku, na dyskotece w klubie nocnym. Nie 
zawsze musi to być zły wybór, jednak często nie 
jest też dobry. Trzeba przyznać, że w środowi- 
sku harcerskim szanse na znalezienie odpowie- 
dniej partnerki życia (także odpowiedniego 

partnera) są znacznie większe, ponieważ ludzie o 
rażąco złej moralności niezbyt często się w tym 
środowisku zdarzają — tacy przeważnie sami 

rezygnują albo z nich się rezygnuje. Dlatego warto 

aby drużynowy wiedział, w jakich środowiskach 
pozaharcerskich obracają się jego harcerze. Jeśli 
stwierdzi, że są to środowiska złe, to powinien 
spróbować wciągnąć danego człowieka w dobre 
środowisko, aby zapobiec złu jakie mogłoby go 
dosięgnąć. Nie chodzi o to, by drużyny były biu- 
rami matrymonialnymi, jednak wszystko co zmie- 
rza do właściwego kształtowania człowieka w 
perspektywie całości jego życia, powinno być w 
harcerstwie w miarę możliwości realizowane. 

Organizujmy więc harcerskie zabawy karna- | Rozkaz KSK | || dziewczyną i odwromie? Należałoby raczej kształ: nam okazję d : „17 | bawa połączona z ucztą i z tańcem. Na pewno tamta zaba- | : sk - wałowe. Mogą one dać nam okazję do twórczej Komendanta Chorągwi 1.-------- 7 || a aaa w Kanie odbywała się isaczej kiż dziś bonia | || tować w młodych ludziach postawę szacunku dla inwencji (np wystrój sali, ciekawe prowadzenie), 
RORKUPS: enea zemozeaaczeneeneacecznnan ZO | jj płci przeciwnej. Ta druga skrajność nie jest tak do godziwej radości a także mogą być ważnym rzygrywano do tańca na syntezatorze firmy Yamaha i nie | | 2 v c ść nie jest tak 

jez hamburgerów i pizzy. Jednak istota tego wesela na | || szęsta jak pierwsza, jednak zdarzają się również 
pewno była ta sama co obecnie. Należy więc przypuszczać, || ji PE (panny) odczuwający zażenowanie, 

| że gdyby Pan Jezus żył w dzisiejszych czasach, to również | j| gdy up. na osobności porozmawiają chwilę z 

| wziąłby udział w weselu. jI | BIEŃ 

2 

elementem wychowawczym. 
płim.Jarosław Kubiak HO 

RE
CG
NT
RU
N 

— 

—— 
WI
KA
RB
Y 

3   
zj
są
gk
ti
 

l 

* i archiwum 
harcerskie.pl a” 

 



  GE
NT
RU
N 

  

  ] 

Patriotyzm | 
Wywiad przeprowadzony przez wyw. Piotra 

| Dudzińskiego z Hufcowym Hufca „Polesie " dh. 
Radosławem Podogrockim w ramach realizacji 
zadania na stopień ćwika. 

Piotr Dudziński: Co Druh Rozumie przez sło- 
wo „patriotyzm”? 

Radosław Podogrocki: Myślę, że jest to w mia- 
rę proste pytanie. Patriotyzm jest miłowaniem 
ojczyzny. Myślę, że nie będę tu więcej doda- 
wał poza tym, że wiele osób mówi dziś o pa- 
triotyźmie nowoczesnym i starodawnym. 
Natomiast według mnie jest on zawsze taki 
sam, niezależnie, czy lo jest wiek XXI czy 
XVIII, zawsze będzie to umiłowanie ojczy- 

zny. Czyli postawienie w swoim postępowa- 
niu dobra publicznego na pierwszym miejscu. 

P.D.: Jakie miejsce patriotyzm zajmuje w meto- 
dycs harcerskiej? 

R.P.: Jest to bardzo poważne pytanie, bo jest to 

EL
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pytanie o podstawy harcerstwa. W momen- 

cie, kiedy zakładamy, że naszym celem jest 
wychowanie obywatela, to patriotyzm jest nie- 
małże nieodzowny w metodyce harcerskiej. 
Trudno sobie wyobrazić dobrych obywateli, 
którzy nie byliby jednocześnie patriotami. Je- 
stem tego zdania, że dopóki będziemy postrze- 
gani w państwie, dopóki będziemy 
wychowywać obywateli. Dlatego musimy za- 
wsze pamiętać o tym, by naszym harcerzom 
przekazać tę cechę. Postawiłeś mi pytanie: 

„Jakie miejsce patriotyzm zajmuje w metody- 
ce harcerskiej?”. Myślę, że jest to pytanie o 
tyle trudne, że należy zastanowić się, co nale- 
ży robić, by to miejsce było rzeczywiście zaj- 
mowane. a nie rylko abyśmy mówili o tym. że 
jest coś takiego w metodyce. Myślę, że trzeba 
stę zastanowić, czy patriotyzm wynika tylko z 
naszych działań bardzo dorażnych, zdobywa- 
nia stopnia, czy także poprzez inne dodatko- 
we elementy metodyki, czyli poprzez 

nadawanie charakterystycznych cech harce- 
.rzom, np. to, że harcerz jest dobrym pracow- 
nikiem, czy dobrym kolegą, przyjacielem. To 
jest właśnie to, co powoduje, że nasza meto- 

dyka harcerska wychowuje patriote, wycho- 
wuje obywatela. 

„D.: Czy zatem w dzisiejszych czasach, w obli- 
czu wspólnoty europejskiej jest sensowne 
wychowanie harcerzy w duchu patriotycznym 
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R.P.: Na to pytanie odpowiem w sposób jedno- || 
znaczny. Dla mnie wspólnota europejska nie || 
jest jakimś tworem ponadpaństwowym. Jest || 
to po prostu „ojczyzna ojczyzn”. Co to zna- | 
czy? To znaczy, że każde państwo nadal bę- | 
dzie miało swoja tradycję i swoją własną 
osobowość państwową. Znaczy to, że nadal 

będą potrzebni obywatele tych panstw. Nie- 
zależnie od tego czy będziemy we wspólnocie | 
pojętej jako bardzo zintegrowane państwo 
europejskie, to jednak zawsze będą potrzebni | 
ludzie, którzy rzeczywiście szanują dorobek, 
tradycje państwa polskiego i co za tym idzie 

— są pariotami. 

„Niczego nie możnaby pragnąć jeśli się go nie | 
zna”? 

P.D.: Jak ustosunkowałby się Druh do słów: | 

R.P.: Rzeczywiście jest to prawda. By umiło- , 
wać Ojczyznę trzeba zrozumieć co się miłuje. |; 

Tutaj chciałbym jednak zwrócić uwagę na | 
pewną bardzo ważną sprawę. Często robi się ,, 
tak, że harcerze uczą się historii w sposób dość | 
dziwny. Niemalże staramy się im zastąpić szko- | 
łę. Myślę, że w naszej metodyce nie chodzi o | 
to, by zastępować szkołę i lekcje historii, ale | 
powinniśmy raczej wskazywać dlaczego tę | 
ojczyznę mamy miłować. Rzeczywiście jest : 
tak, że osoba, która nie orientuje się w tym, .. 

co dla niej stanowi ojczyznę na pewno nie | 
będzie patriotą. Za tym bowiem musi się kryć 
świadomość tego, co się miłuje. Dlatego trze- 
ba poznać ojczyznę. Poznać sposób w jaki 
można byłoby jej służyć. | 

P.D.: Jak oceniłby druh postawę patriotyczną we 
współczesnej Polsce? 

R.P.: Jest to pytanie o tyle trudne, że wiąże się z . 
tym w jaki sposób postrzegam patriotyzm. i 
Uważam, że w Polsce niestety jest bardzo dużo 
działania na pokaz. Ludzie na pokaz prezentu- , 
ja swoją religijność, a także patriotyzm. Nato- 
miast w rzeczywistości jest odwrotnie. Ludzie | 

nie są patriotami. Często słyszy się o różnego ' 
rodzaju aferach. To wszystko wynika z tego, 
że traktuje się porządek prawny i społeczny na 
zasadach gry. To znaczy, aby uzyskać jak naj- 
lepszy efekt dla siebie. Jestto podstawowy pro- |. 
blem. Uważam, że patriota jest człowiekiem, 
który potrafi poświęcić własne cele na rzecz | 

dokończenie na stronie 7 ' 
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| W ZHR funkcjonują różne pisma, które doty- 
|| cząpracy środowisk harcerskich takich jak chorą- 
|| gwie, hufce czy nawet drużyny. Jako czytelnicy a 
|| niekiedy nawet współredaktorzy „Epicentrum 
„| śledzimy ich treść, aby poznać pracę tych środo- 
|| wisk, zaczerpnąć inne pożyteczne informacje a 
|| także poszukać inspiracji do redagowania pisma 
| naszej Chorągwi. Szukamy w tej prasie wzorców 

| i często je tam znajdujemy. Bywa jednak, choć 
| rzadko, że w jakimś piśmie można znaleźć wzo- 
| rzec jak i o czym nie należy pisać artykułów do 

| prasy harcerskiej, a nawet jak nie należy postępo- 
| wać w życiu, jeżeli chce się być w zgodzie z po- 
|| wszechnie przyjętymi zasadami życia społecznego. 
ji Ostatnio znaleźliśmy dwa takie artykuły w 
| piśmie „Sadźmy Róże”, które jest organem Hu- 
| fca Harcerek „Róża”. Mimo iż nie należymy do 

j tego Hufca ani nawet do tej Chorągwi, to jednak 
|| pismo to dotarło do nas, bo jako Choragiew Har- 

|| cerzy działamy na tym samym terenie. W niniej- 
|| szym liście chcielibyśmy odnieść się do 
| zamieszczonych w „Sadźmy Róże” tekstów, po- 

| nieważ postępowanie, którego są one owocem 
| j Jak i samą ich publikację uważamy za sprawy nie- 

| dopuszczalne. Chodzi nam o tekst „Od redakcji” 
|| zamieszczony w „Sadźmy Róże” nr 3(12) z 

|| 1994r. oraz o artykuł dh Małgorzaty Ruprecht 
|| pt. Harcerstwo to sposób życia...” zamieszczo- 

| ny w numerze 5(14) z 1994 r. 

Zacznijmy od kwestii najbardziej „„przyziem- 
| nych”, czyli zatrzymajmy się pokrótce nad spra- 
| wą własnego znaczenia słów i wewnętrznej 
| spójności logicznej drugiego artykułu, zamie- 

|| szczonego w numerze 5( 14), którego autorką jest 
'! dh Małgorzata Ruprecht. 

1. Dh Małgorzata na początku swego artykułu 
j krytykuje fakt, iż w jednym z wywiadów z Ko- 

| mendantką Chorągwi hm. Alicją Drewenska (dla 

| ścisłości: dobrze byłoby, gdyby autorka podała 
również gdzie można znależć ten wywiad. bs 

i czytelnicy mogli do niego sięgnąć) powiedziaia 

| ona, że harcerstwo jest jej zainteresowaniem. Za- 
| cznijmy od analizy zdania: „Mam nadzieję, że to 
tylko przejęzyczenie z jej strony... ” Otóż jeśli się 

|| nie wie dokładnie co ktoś ma na myśli, a wręcz 
|| przypuszcza, że może mieć coś innego niż akurat 
| aakie, to nie krytykuje się tego, zwłaszcza 

KAŻDA RÓŻA MA KOLCE 
List otwarty do instruktorek odpowiedzialnych za redagowanie 

pisma „sSadźmy Róże” 

w prasie. Dalej autorka sugeruje, że dh Komen- 
dantka być może traktuje harcerstwo jako hob- 
by, porównywane przez nią do zbierania książek 
ze względu na ich kolorowe okładki. Myśl ta jest 
całkowicie nieuzasadniona, gdyż z niczego nie 

wynika. Toteż zestawienie wyrwanej z kontekstu 
wypowiedzi Komendantki z tymi słowami wy- 
myślonymi przez autorkę artykułu jest niedopu- 
szczalnym nadużyciem, które świadczy o 
utajonych intencjach autorki tej słownej mistyfi- 
kacji. Postawa krytyki czegoś, co się samemu 
wymyśliło i co następnie przypisuje się innym 
przypomina zachowanie Don Kichota walczące- 

go z wiatrakami. 
Po drugie. To, że harcerstwo jest czyimś za- 

interesowaniem, nie jest niczym negatywnym. 
Gdyby nie było, ro by się tym nie zajmowała, 
ostatecznie może zajęłaby się za opłatą. Pozatym 
w stwierdzeniu, że harcerstwo jest zainteresowa- 
niem, nie wyczerpują się wszystkie odniesienia 
jakie ktoś może mieć do harcerstwa. Jednym sło- 
wem — nie wyklucza to innych określeń harcer- 

stwa. Ktoś może też powiedzieć: „Mundur 
harcerki jest szary.” Czy z tego wyriika, że mun- 

dur harcerki to taki byt złożony jedynie z szaro- 
ści w czystej formie? Nie, bo przecież mundur 
ma też guziki, pagony, jest uszyty z jakiegoś ma- 
teriału, do czegoś służy. Podobnie ktoś może 
powiedzieć, że harcerstwo jest jego zaintereso- 
waniem. Inny powie, że to dła niego sposób ży- 
cia; dla innego będzie to powołanie życiowe; dla 
kolejnego sposób wychowania młodzieży. Sqto 
określenia komplementame, więc z użycia w for- 
mie twierdzącej choćby jednego z nich nie wyni- 
ka zaprzeczenie któregokolwiek z pozostałych, a 
tym bardziej wszystkich innych, co prowadziło- 

by do wniosku, że harcerstwo jest związane je- 
dynie z tą cechą, którą się akurat wymieniła 

Poza tym jest to określenie wyrwane z konte- 
kstu i zmanipulowane w okreslony sposób przez 
autorkę artykułu. Kilka limjek dalej dh Małgo- 

rzata Ruprecht napisała również, że harcerstwo 
jest według niej „wielką grą”. Możnaby to rów- 

nież wyrwać z kontekstu I zastanawiać się, co to 
znaczy. Może chodzi o popularny teleturniej, w 
którym można wygrać sporo pieniędzy? Być 
może o to, że w harcertwie należy praktykować 
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( dużo gier sportowych i terenowych? A może to 
|| tamten artykuł jest elementem gry, jaką należy 
|| prowadzić w harcerstwie? Tego nie wiemy, bo 
|| autorka jasno tego nie zaznaczyła. 

| Przenieśmy się teraz na inną płaszczyznę ana- 
JI lzy: jaki mógł być cel napisania tego artykułu, 
|| skoro — jak wykazaliśmy powyżej — brak jest 

sensu w zawartej tam krytyce? Cel ten staje się 

jasny w świetle artykułu zawartego w numerze 
3(12) „Sadźmy Róże”, w ktorym Redakcja stwier- 
dza, że instruktorki nie mogły współpracować z 
byłą Hufcową Hufca „Róża” i Komendantką 
Chorągwi. Jest to ciekawe stwierdzenie, zważyw- 
szy, że pismo skierowane jest głównie do zaste- 
powych i drużynowych. Interesujący jest to model 
wychowania, w którym instruktorki obrzucają 
błotem swoje przełożone wykorzystując jako 
podstawę ogólnikowe stwierdzenia, nielogiczne 
zarzuty czy też wymyślone przez siebie skojarze- 
nia, a żeby było jeszcze ciekawiej efekty swoich 
intryg publikują w prasie przeznaczonej dla swo- 
ich podopiecznych. Być może efektem takiego 

| „wychowania” będzie to, że za jakiś czas ich 
||” podwładne postąpią tak samo wobec nich (czego 

im bynajmniej nie życzymy). 

Należy również zauważyć, że Komendantka 
Chorągwi nie musi wcale przychylać się do wszy- 
stkich postulatów, które przedstawią jej podwład- 
ne, bo to ona odpowiada za całość 
funkcjonowania chorągwi. Gdyby były to postu- 
laty tej samej jakości co np. treść artykułów za- 
mieszczonych w „Sadźmy Róże”, to trudno się 
jej dziwić. Dlatego stwierdzenie, że niemożliwa 
była współpraca z Komendantką, nie musi być 

przekonywujące. Aby to ocenić czytelnicy mu- 
sieliby zapoznać się z wiełoma sprawami, jakie 
były stawiane Komendantce Chorągwi. Wtedy 
można by ocenić, czy rzeczywiście była to nie- 
chęć współpracy ze strony Komendantki czy też 
może osoby deklarujące chęć współpracy miały 
o tej współpracy błędne zdanie. Ponieważ wiele 
z tych spraw jest nam znanych. więc przypuszcza- 
my, że nie zostanę one nigdy ujawnione przez 

| Redakcję „Sadźmy Róże”. W tym kontekście teza 
„ił o niemożności współpracy jest swidentną misty- 

fikacją, która ma na celu postawienie Komendant- 
ki Choragwi w złym świetle. Liczą się fakty, a nie 
to, co ktoś wymyśli. Łatwo to zrozumieć, gdv 

ij przeczyta się drugi artykuł. w którym całkiem 
ALBY: zwyczajne stwierdzenie użyto do tego. aby po 

dpowiednim spreparowaniu go, osrnieszyć Ko- 

„” mendantkę. Gdy nie ma dziury, na którą można 
a.” by przypiać komuś łatke. to przyszywa sie ją w 
ALE" zdrowym miejscu — po fakcie osoby niewraje- 

mniczone i tak się nie zorientuja, co bvło pod 
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spodem. Celem tego jest to, aby się jednak 
zorientowały. 

Jeśli zaś chodzi o hufcową, to nie musi ona 

wcale oczekiwać, że drużynowe będą z nią współ- 
pracować. Głównym zadaniem drużynowych jest | 
bowiem dobre prowadzenie drużyn a hufcowej - 

kierowanie hufcem. Drużynowe nie współpracują | 
z hufcową ale przede wszystkim jej podlegają. | 
Powinny natomiast współpracować ze sobą na | 
poziomie hufca. Harcerstwo nie jest wielką masą, | 
w której ma współpracować każdy z każdym, ale 
jest organizacją o strukturze hierarchicznej. Rów- || 
nież w takiej strukturze są możliwe pewne formy 
współpracy; są dobre i pożądane, ale muszą to | 
być formy wynikające z rozsądnego dialogu a nie 
z samowoli czy z żądań instruktorek w stosunku | 
do swej przełożonej. Jeśli wymaga się od kogoś , 
chęci do współpracy , to trzeba samemu taką chęć | 
przejawiać. 

Przejdźmy teraz na inną płaszczyznę: etycz- | 
no-religijną. Odniesiemy się tutaj do ogólnych 
zasad i do wartości moralnej pewnych grupczy- | 
nów ludzkich, ponieważ do oceniania człowieka | 

jako dobrego lub złego żaden człowiek nie ma | 
prawa. Nie znaczy to jednak, że nie można war- | 
tościować moralnie ludzkiego postępowania. Dla- || 
tego pokrótce omówimy ogólne zasady związane | 
z postawionym problemem, pozostawiając szcze- || 
gółowe wnioski głównie tym, którzy są autorami || 
omawianych czynów, ponieważ to te osoby naj- | 
lepiej wiedzą, jakie wewnętrzne pobudki nimi kie- | 
rowały — dążenie do dobra czy do zła. | 

Zniesławienie kogoś czyli nieuzasadnione ode- | 
branie mu prawa do dobrego imienia może się | 
odbywać na drodze obmowy lub oszczerstwa. Z , 
obmową mamy do czynienia wtedy, gdy ujaw- || 

nione fakty stawiające kogoś w złym świetle są | 
prawdziwe, ale ich ujawnienie w ogóle, ewentu- || 
alnie na takim forum jak zaistniałe, nie było uza- 
sadnione i konieczne. Nie jest więc obmową nasz 
artykuł, ponieważ jest to reakcja na artykuły opu- | 
blikowane wczesniej a uzasadnieniem jego napi- 
sania jest obrona dobrego imienia konkretnych | 
osób. Zrobiliśmy to na takim forum, na jakim to 
dobre imię zostało naruszone, czyli na forum. 
publicznym. 

Oszczerstwo natomiast polega na rozpo- | 
wszechnianiu informacji nieprawdziwych, które 

mają na celu naruszenie czyjegoś dobrego imie- 
nia. Jest to więc wykroczenie jeszcze poważniej - 
sze. Omawiając tę sprawę na płaszczyźnie religii , 
można stwierdzić, że jest to grzech. Warunkiem 
koniecznym do uwolnienia się od winy moralnej 

(odpuszczenia zrzechu) jest restytucja zniesławie- , 
nia, I tak restytucja oszczerstwa polega na odwo- || 

  

  

  

  

ć 

|| łaniu go i to na takim forum, na jakim zostało 
|| ono rozpowszechnione. Obmowy nie można na- 

|| tomiast odwołać, ponieważ wiązałoby się to z 
, koniecznością hłamstwa ze strony odwołujące- 

|| go. Dlatego restytucja polega na uwypukleniu 
|| dobrych cech człowieka, ukazaniu go również w 

j| dobrym świetle, na poczynieniu mu dobra w ja- 

|, kiejś dziedzinie. Należy jednak stwierdzić, że re- 
|| stytucja obmowy jest trudna i często niemożliwa 

| do końca. Jeśli restytucja obmowy czy oszczer- 

|, stwa nie nastąpi, to człowiek nada] trwa w grze- 
|| chu. Warto o tym wiedzieć. 

Z tych powodów dziwi nas, że postępowania 
takiego dopuszczają się te instruktorki, które w in- 
nych sytuacjach podkreślają swoją religijność. 

| Trudno jest nam oceniać indywidualne sumienia 
j| ludzi, jednak możemy przedstawione zasady od- 
|| nieść do zaistniałych faktów, ponieważ fakty ze 
|| swej natury nie podlegają dyskusji. Być może oso- 
|| by, które się tych czynów dopuściły, same ocenią 
|| na ile jeszcze są w zgodzie z obiektywnymi zasa- 
I dami religii oraz z tymi, które same deklarują. 

|| Z problemem winy łączy się z kolei kwestia | 
i] przebaczenia a z tą ostatnią sprawa zaufania do | 
|| lodzi. Wybaczać oczywiście należy - wymaga od | 

| nas tego wspomniana już religia jak i ogólnie po- 
| jęta prawość postępowania. Należy jednak zau- 

|| ważyć, że przebaczenie nie jest mechaniczne i 

| prawie i z założeniem, że ona nastąpi. Gdy ktoś 
| oczekuje naszego przebaczenia i zaufania nie 

|| deklarując jednocześnie, że się zmieni, to nie tyl- 
| ko nie powinniśmy, ale nawet nie mamy prawa 

I 

  

|| zau wybaczyć. W przeciwnym razie bylibyśmy 
|| bardzo niesprawiedliwi wobec tych, którym wy- 
|| baczamy i którzy się poprawiają, Dlatego jeśli ktoś 

nie chce zmienić swego złego postępowania, to 
nie powinien oczekiwać, że się mu wybaczy i 
będzie się miało do niego zaufanie, lecz powi- 

nien oczekiwać kary — nie po to aby go pognę- 
bić, ale aby poprawił się na tej drodze, skoro sam 
odrzuca inną. Jeśli zaś mimo wszystko nie chce 
się poprawić, to należy go ukarać po to, aby za- 
przestał zła jakie czyni. To, jak ludzie z nami 
postępują wynika w dużej mierze z tego, jak my 
z nimi postępujemy. Nie chodzi tu o zemstę ale o 

| sprawiedliwość. 

List nasz jest protestem przeciwko niegodzi- 
wemu traktowaniu Komendantki naszej Siostrza- 
nej Chorągwi oraz byłej Hufcowej Hufca „Róża”. 
Jako instruktorzy Komendy Chorągwi działają- 
cej w tym samym Okręgu czujemy się do takiej 
reakcji zobowiązani. Nie możemy pozwolić, aby 

publicznie poniżano ludzi, którzy na to nie zasłu- 
gują. Nie można obrzucać kogoś błotem i nadal 
pozostawać bezkz YT r 
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|| bezwarunkowe. Wybacza się ludziom ku ich po- | 

  

Ponieważ jak już wie- | 

lokrotnie stwierdzialiśmy, sprawa ta miała miej- 
sce na forum publicznym, więc i my chcieliby- 

śmy publicznie stwierdzić, że oczekujemy od 
autorhi artynułu pt. „Harcerstwo to sposób ży- 
cia...” zamieszczonego w numerze 5(14) pisma 
„Sadżmy Róże , jak i od innych instruktorek od- 
powiedzialnych za treść i publikację poprzednie- 
go omawianego przez nas artykułu, że zło 
wyrządzone Komendantce Chorągwi dh Alicji 
Drewenskiej zostanie publicznie naprawione. Je- 
śli nasze postulaty nie zostaną spełnione, wów- 
czas odniesiemy się w tej sprawie do wyższych 
instancji ZHR, aby osoby winne tej sytuacji zo- 
stały pociągnięte do odpowiedzialność służbowej 

Instruktorzy 
Komendy Łódzkiej Chorągwi Harcerzy 

Patri atriotyzim 
dokończenie ze strony 4 | 

państwa. natomiast z moich doświadczeń wi- 
dzę, że w Polsce jest bardzo wiele osób, które 
wykorzystują wszelkie możliwości, by uzyskać 
swoje zamierzenia, by wykorzystać państwo i 
społeczeństwo. Dlatego uważam, że w Polsce 
jest bardzo mało patriotów. 

P.D.: W jaki sposób według Druha można było- 
by znaleźć lekarstwo na pobudzenie uczuć 
patriotycznych? 

R.P.: Lekarstwo jest dosyć proste. Trzeba za- 
cząć od wychowywania, by w ten sposób każ- 
dy człowiek już od początku swojej styczności 
z grupą ludzi wiedział, że musi na jej rzecz w 
jakimś stopniu ponieść pewne wyrzeczenia. To 
musi następować już na terenie szkoły, przed- 
szkola. Ito jest prosta sprawa, że tak musi być. 
Nie należy tolerować wszelkich odruchów, 
które polegają na wykorzystywaniu, czyli na 
cwaniactwie. Wymaga to jednak niezwykłej 
skuteczności wychowania w szkole. Praktyka 
zaś pokazuje, że szkoła teraz nie wychowuje. 
Myślę, że jest to pewna idea fiks. Jest to mało 
prawdopodobne, by szkoła wychowywała pa- 
triotów. Sądzę, że jakimś lekarstwem będzie 
przykład tych ludzi, których w jakimś stopniu 
wychowujemy w naszej organizacji. Uważam, 
że jeżeli w pracy czy domu dany harcerz lub 
instruktor będzie tę swoją postawą patriotycz- 
ną wykazywał, to będzie tym ludzi szokował, 
że zachowuje się inaczej i spowoduje ich re- 
fleksję, dlaczego tak a nie inaczej ta osoba 
postępuje. 
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Marek Kamecki hm. 

Psychotechniki to techniki pracy indywidual- 
nej z harcerzem. 

Tak aaprawdę, to drużynowy pracuje z Każdym harcerzem 
z osobna. Dla każdego wszak układa pian stopnia, do p 
wszy chłopców w drużynie stara się dopasować program 
OBOZU, 

  

   

    

nawiązuje się nić 
to właśnie 

Z czasem pomiędzy drużynowym a skauiem 7 

przyjażni, a potrań przetrwać cate życie. 208 

  

"CZAJE poniższe strony a psychotechnikach nigdy nie zapo- 
mioajcie, że macie dą czynienia z ymi, prawdziwymi ludźmi, 

nieco tylko młodszymi od Was i śaoiki edynie pomóc w 
uporządkowaniu pracy, a decydujące jest wasze podejście do 
drugiego człowieka bez względu na wiek. 

Znamy cztery podstawowe psychotechniki: 

+» 1. sprawności, 

*;2 PPOR 

  

    

  

| Sprawności 
Sprawności to technika dostosowana do możliwości i potrzeb 

Psychotechniki 
«kazdy harcerz przychodzi z przygotowaną przez Siebie, bącź z 
pomocą zastępowego, próba na sprawność; 

+ komisja wraz z narcerzemi uSialu 

konkretae i wymierne zaCania, 

dokładny termin ich wykonania, 
termin zamkniecia próby; 

e w określonym terminie harcerz zgłasza się do KOMISJI i Zdaje rapori 
swOlch OSiĄgnIĘĆ; 

w przypadku niewypełnienia warunków próby xOmisja Orz 
Stato śię 10 z winy darcerza, czy tez z powodów Opiektywnycn, 
wtedy możliwe jest ponowienie próby. w sytuacji, gdy zawinił 

harcerz sprawności nie przyznajemy (!::), nie dajemy żadnych 
"drugich terminów”, ani prób a each: po prostu; próba, ta 
próba! Owszem, istnieje możliwość ponownego zdobywania tej 
sprawności, ale dopiero po jakimś dłuższym czasie. 

Tak wygląda sam tryb zdobywania sprawności, śle tO nie wszystko. 
Bardzo częstym błedem popeimianym przez drużynowych jest irak- 
towanie regulaminu sprawności tak, jak karty próby, a to przecież nie 
to samo. 

  

  

    

  

Czym się różni karta próby od regulaminu 
sprawności? 

'wW regulaminie opisana jest umiejętność. jaką należy posiąść, 
karcie próby wpisuje SiĘ koakretne zadanie. Oto przykład: 

  

  

psychofizycznych harcerzy w wieku 11-16 iat. W tym wieku, 
choćbyśmy ich kołem łamali, nie są w stanie mysleć perspektywicznie, 
planować cokotwiek miesiąc, czy ćwa naprzód. Tacy są | już. Jak 
powiedział poeta: Ogórek jeżeli nie śpiewa i to o żadnej 
porze,widocznie, z woli Nieba, śpiewać po prostu nie może”. Tea 

wiek charateryzuje się nakierowaniem na emocję, przygodę, uznanie 
rówieśników, wymierne, błyskotliwe sukcesy - i zaspokojenie tycn 
potrzeb zapewniają nam sprawności. 

Sprawność to: „ nowa umiejętność, 
» pożyteczna praca. 

  

drużyny - prawidłowo 
dobrał czas naświetla- 
ma posługując się ta- 
belką lub światłomie- 
rzem, ustawił odległość 
"ca Oko", dalmierzem 
lub ca matówcz, skom- 

ponował obraz. 

Fotoamator 

Regulamin Karta próby Termin 

1. Wykonał senę zdjęć | Na zumowisku drużyny | | 13 
(co aajmniej 30) z zycia | w Małym Cichym będę | lutego 

forograiował krajobra- 
zy i to, co się będzie 

działo ciekawego na zi- 
mowisku. Potem wywo- 

łam filmy i zrobię co 
najmaiej 30 dobrych 
odbitek do pokazania 
na pozimowiskowym 

    
„ uprawnienie na terenie drużyny. 

Jak powinno przebiegać zdobywanie 
sprawności. 
Powinno się stworzyć modę na zdobywanie sorawności. W Sytuac- 

jach trudaych, mebezpiecznych posyrać do wykonania zadań harcer- 

zy z dużą dością sprawności. Przykładowo trzeba w nocy pójść da 
pobiiskiej wioski dowiedzieć się, O której godzinie adcnodzą 

„jj poroDusy. Wiadomo, że każdy chciałby pójść, tym bardziej, jeżeli 
wysyta się grupę, jednak drużynowy wywołuje tych, którzy mają 

s jość zwiadowcy. Tych, których to mmnęto, aż skręca w środku, 
tak chcieliby pójść, a jeddak nie mogą. 

Powinno się sprawić, aby dla wszystkich stały się jasne zasady 
zdobywnia sprawności. Każdy harcerz pomnien wiedzieć, czego od 
niego będzie się oczekiwać. 

Zdobywanie sprawności powinaa być dostępac. Najlepiej 
zorganizować to w następujący sposó0: 

« w każdy (np.) wtorek o godz. 1700 przyjmuje komisja sprawności, 
w której można orwierać i zamykać próby na sprawność; 
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spotkaniu rodziców. 
2 Wywołał film.   
3. Sporządził z wywo- 
łanego filmu M odbitek 
stykowych lub powięk- 
szeń.   
ż. Wywiesił wykonane 
przez siebie zdjęcia w 

harcówce, szkole lub 
wkleił da kroniki druży- 
ny.         
  

Oczywiście nie ma potrzeby, aby chłopcy przepsywali regulamin. 
wystarczy, jeżeli w specjalnym zeszycie będą kolejno zapisywać swoje 
próby ich zaliczenie. Jak łarwo zauważyć z przykładu, dobrze jest 
oudować na kanwie regulaminu jedno zadanie, które będzie rozkcza- 
ne całościowo - nie jest bowiem najlepiej, jeżeli druzynowy "zalicza" 
harcerzową cząstkowe zadania składające się 0a próbę. w ten sposób   

  

  

    

zabiera oa chłopcu a da budowania osobistej odpowie- 

dzialności za tQ, co roi 

Q iste też jest, że szczególnie w przypadku młodszych 
chłopców dobrze jest dyskretnie "opiekować" się przebiegiem próby. 
Nie chodzi tu 3 obrzędowe wyznaczanie opiekunów sprawności, ale 
0 tg, żeby np. podczas biwaku ddrużynowy, czy przyboczny znalazł 
chwilę czasu aa krótką pogawędkę z harcerzem na zasadzie: "Tak 
idzie?*. 

Cóż więcej można powiedzieć o sprawuościach? Nic poza tym. że 
chłopcy pawinni zdobywać ich dużo i w zasadzie cały czas. Gdy ich 
zabraknie, można wymyślać nowe, oawet cakiem świrowate. 

Najważniejsze, żeby zdobywaniem sprawności nie zepsuć zabawy 
| nie zamknęć drogi do orzygody! 

Stopnie to techniki pracy indywidualnej z harce- 
rzem za pomocą której drużynowy porządkuje 
jego formację. 

Datychczas używane w ZETR -ze [przed wprowadzediem nawego 
regulaminu - red.] stopnie powstaty na początku lat 30-cych w 
środowisku KIHLAM-u. Przetadowade w częściach docyczacych his- 
torii i tradycji harcerstwa, bardzo "szkolqe" w sposobie zdobywania, 
spełniły jednak swoją rolę - wychowała się na nich pokolenie 
niezależnego harcerstwa całej dekady lat S0-tych. Podczas nocy staau 
wojennego zachęcały do soznawania przeszłości, konserwowania 
form przedwojeanyca; byty jedaym z slemeatów przechowania 
polskich tradycji. 

Ich zdobywa- 
nie najczęściej 
odbywało się 
poprzez "za- 
liczanie" kolej- 
mych punktów 
regulaminu i pa- 
dpisanie przez 
instcuktora w 
odpowiednich 
rubrykach. W 
wyniku tego sys- 
temu zdobywa- 
qie stopni stało 
się udręką dla 
drużynowych 

i audaym obo- 

wiązkiem dla 
harcerzy. W efe- 
kcie żywa przy- 

zgoda szła swoim :orem, a stopnie swoim torem, co dało efekt rzesz 
U-ietnich młodzików, całyca tłumów podharemistrzów z ćwikiem 

i HR-ów w takiej ilości, ze ciężko ich byta ustawić w kolumnę 

czwórkową. 

Nowe stopnie wypracowane w ZHR-ze różnią się od KIHAM- 
awskich przede wszystkim podejściem. W dawnych stopniach liczyła 
się Gardziej umiejętność qadawania alfabetem Morse'a, w obecnym 

stotniejsze jest 10, co przez tę umiejętność mozna osiagnąć. 

  

Naturalnie wprowadzoao tez trochę uaowocześnied w zakresie 
programu stogni (ich zawartości). Z pewnością mniej jest histoni 

! kultywowania dawnyca form metodycznych, a więcej nowoczesnej 
cnaiki, zkologii i Ocwarca na świat. Jest to wynikiem nowych czasów 

i i odczyrywania ich znaków przez haremistrzów ZHR-u. 

W jaki sposób powinno się używać nowych 
stopni 

Składają się one z trzech części: 

* |. Wzorca Osobowego Stopnia - WOS, 

* 2. Regulaminu Zdobywania Stopni, 

3. wymagań na stopaie. 

Wzorzec Qso- 
bowy Stopnia 

przeznaczony jeść 
tylko | wyłącznie 

sytwetka chłopca 
jaką chcemy osią- 
gaąć, niejaka 

"grodukt kańca- 

   

    

   mych dziedzi- 
nacą w każdym 
stogalu, np.: sa- | 
modzielność, za- | WriufJa cĄ : 
radność, tury- 
styka, sport, sko- 
logia, itp. WOS służy drużynowemu do ułożenia programu drużyny, 
odpowiada na pytanie, kim ma być polski skaut w latach J0-zych. | 

ką <uore pos szuagy | 
W ZUŻYANE....| W DOK 

     

    

Regulamin Zdobywania Stopni Opisany jest szczegółowo 
w komentarzu metodycznym [wydrukowany razem z wymaga- 
niami stopni -red.], do którego gorąca odsyłam. 

Wymagania na stopnie to część przeznaczona dla harcerzy. Teo 
właśnie wymienione są te wszystkie umie- jęrności, które były kwin- 
teszncją stopa KIHAM-owskici, a które tutaj są jedynie środkiem 
(aarzędzięm) do osiągnięcia porządanej postawy. Po prostu harcerz 
musi wiedzieć, co powinien "zaliczyć”, aby zdobyć ćwika i nikt 7 przecież 
nie będzie wtajemaiczał go w WOS - bo ta są problemy i narzędzia 
iastruktocskie. Jest też drugi powód, dla którego powstały "Wyma- 
3ania,..*. Jak latwo zauważyć, w gruncie rzeczy da się osiągnąć wysoki 
stopień zaradności, czy samodzieności cie wyjeżdżając ani razu do 
lasu. Wymagania okręślają io minimum "harcerskości" stogai, 
utrzymują niejako koaty- auację tradycyjnych dziedzin i tecaaik 
harcerskich. 

Z wychowawczego puaktu widzenia najwazniejszy jest WOS. 
istotne jest, aby chłopiec scał się zaradny, ale maiej donioste, 
aby umiał "dokoaać pomiaru aiedostępaych przedmiotów w 
terenie". Drużynowy musi stale pamiętać, że umiejętność: 
"dokonania pomiaru..." ma służyć osiągnięciu cechy zarad- 
ności. I to wszystko. Proste! 

W jaki sposób powinno się prowadzić stopnie? 
Najlepiej ukazać to 0a podstawie tzw. "Drogi harcerza” zbłizonej 

grańcznie do gładu wychowawczego (patrz: Drogowskazy ar 3 -red.) 

Poszczególne zdarzenia (etapy) zostały ponumerowane. 

L. Okres próbny (2-3 miesiące) 
Chłopiec zgtasza się do drużyny i drużynowy mówa do niego takie 

słowa: "Słuchaj Hilary! Przez dwa miesiące będziesz w Śzlej aa 
Ay Przypatrzysz Się, czy Ci się u nas podoba, am zy 
naprawdę starasz się być karcerzem. Po tym czasie aa 
dalej". 

Tak więc przez dwa miesiące Hilacy bierze udział we wsze:kica 
możliwych grach, wycieczkach, pracach drużyny. Dobrze, żeby 
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dwie sprawnas- 
ci-tóznajpros- | TRUDNYCH  ZYTŁM A 
tszyca: Łazik, 
Lskka Stopa, 
ale jezeli się ie 
uda, to nie 
szkodzi. 

Pa dwóch 

miesiącach, np. 
w pociągu w 
drodze na węd- 

   

        

   

      

   

zdobył jedną, , - 

% KAD Sogie uk wsaczezw || 5 | 

ORAZ W SZKOLE. | 
| 

-odpowiada przestraszony rym tekstem chłopiec, a drużynowy mówi: 
"Dzsiaj wieczorem przy ognisku Rada Drużyny wyznaczy c! próbę. 
Jeżeli ją przejdziesz pomyślnie, to staniesz się jednym z nas, jezeli nie, 
to niestecy nie. Tak, że musisz się starać". Wieczorem RD ustala 
gróbę, a drużynowy dba, aby nie była Ona ami za łatwa, ani za trudna 
1 aby trwała nie dłuzej uiż cydzień. 

IL. Próba (1 tydzień) 

"W każdej drużynie jest ona trochę inna. Raz jest to taka sama 
próba dla wszystkich, innym razem różna dla kazdego tarcerza. 
iważne jest jedynie to, aby byta ona PRÓBA. 

To znaczy, aby chłopiec musiał "| przeskoczyć siebie”, ale aby próba 
e przekraczała jego realnych mi 

Jak zwykle przy próbach ważne jest, aby być konsekwentnycu: 
gróba zakańczoaa pomyślnie - przyjąć do druzyny; niepomyślnie - ie 
przyjmować! Oczywiście,gdy czynniki obiektywne umiemozliwia 
zakończenie próby, wtedy możemy ją powtórzyć luo przedłuzyć. 

Kiedyś miałem taki oto przypadek: w ramach próby na młodzika 
chłogiec wychowywany w domu na piecucha miał przez 10 dai cod- 

zieonie raao myć 
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żający pra- czder 
i przybiegła ua 
zbiórkę Z dwan- 
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której narcerz   
aró0ę. 

leżeli zramiemy zasadę próby *na semo”, to juz zawsze cnłopiec 

nedzie traktował wszystko w harcerstwie "na żarty” 

UL. Okres zdobywania młodzika (6-38 miesięcy) 

Trzeci etap to czas, w którym skaut zdobywa młodzika, a więc 
pierwszy stopień i zarazem Krzyz. je 0a BIE wie, że cokołwiek 

zdabywa. O man me i myśli drużynowy. wów zaś jeżdzi na 

3Gy Jest więcej, to tatwiej zorgaaizować jest pracę pod 
ch potrzeby. 

Młodzik to ok. 5 podstawowych sprawności, znajomość zasad 
narcerstwa: Prawo, drużyna, symbole; trochę umiejętności, takich 
jak: zoneatowanie mapy, porąbanie drewna, rozpalenie i zamas- 
kowanie ogniska, spakowanie i ubranie się na biwak, itp. 

Jezeli więc harcerz nie zdobył przez pół roku młodzika, to znaczy, 
28 coś to nie gra. A właściwie ktoś, konkretnie drużynowy. 

Drunu drużynowy! Jezeli Twój harcerz, Hilary Świr, nie jest 
w stanie zdobyć młodzika w ciagu 5-6 miesięcy to znaczy, że żle 

zapianowałeś jego pracę (pian stopnia) i źle prowadzisz drużynę. Weż 

się w garść, aibo zawieś mundur do ziębokiej szafy i na piwo! Ja Ci 
zyczę tego pierwszego. 

[V. Próba na miodzika (1-2 tygodnie) 
Wszystko, co zostało już napisane © specyńce próby obowiązuje 

równiez tutaj. Przypomnę rylko, że da Przyrzeczenia Harcerskiego 
enopca dopuszcza Rada Drużyny. Próba powinna mieć charakier 
pracy nad soba, w mniejszym zaś stopniu sprawdzać umiej jętności 

| wiedzę. Ważne, żeby delikwent wiedział, że okres próby tO czas, 
w któcym moze spodziewać się wszystkiego. Najlepiej, jeżeli śpi 
w muadurze i nie zdejmuje butów, bo moze zdarzyć się wszystko. 
Wszak to próba! 

    

Pa pa zakończetiu próby następuje przyznanie stopnia 
rczkazem | dopuszczenie do Przyrzeczenia. 

  

DROGAHARCERZA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wiek | proponowa- 
|  meformy 

11 | I okres próbny - 2 miesiącz 

i | próba - I tydzień 

m | okres zdobywania | 
| | młodzika -6-3 miesiecy | 

re próba na młodzika | brwak 
Liydzień | majowy 

BAJTY okres zdobywania | 
| j wywiadowcy | 

| | 11 - 13 miesięcy 

5 VI próba na wywiadowcę obóz stały 
1 - 2 ygodnie 

. vu okres: RA ówika 
4 - 24 miesiące 

15 VIII proba na ćwika wędrówka 
specjalisty- 

czna, rowę- 
| ry. katy, 

komie. zagle 

DX okres zdobywania HO | 

| 
6 

WĘDROWNIK 
  wędrówki. biwaki i gry, Stara się być pozyteczn: 

i mimoczodem zbliża się da sytwetki edo w WOS. 

Gdy spojrzymy na WOS | wymagania na mioczika to scwierdzimy, 
że dobry drużynowy może "przerobić" to w 5-6 miesięcy. Oczywiście, 

archiwum 
harcerskie.pl 
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Dalej wszystko toczy się tak, jak zostało to opisane wyżej i tak, jak 
to wynika z rysunku "Droga harcerza'. Ważne i nowe jest to, że 
trzeba rozgraniczyć *okres zdobywania stopnia" od "próby 

na stopień”. W tym pierwszym etapie harcerz koncentruje się 
na przygodzie, w drugim (próba) bezpośrednio stacza walkę 
o stopień. 

Oczywiście łarwo zauważyć, że harcerze mogą domyślać się 
istnienia innych, "tajnych" kryteriów przyznawania stopni ( WOS). 

Myślę, że po- 
1 wyżej ćwika i tak 
musimy dopu-      GzakęLĄŻE Jodó MEJCGE w ŹrrIYy_ 

Pn Jo eZ 

b JE 
to ze specyfiki 

wędrgomiciwa.: 

Często poja- 

wia się pytadie: 

co zrobić, jezeli 
harcerze nie 
chcą zdobywać 
stopai? Qdpo- 
wiedź jest pros- 
ta: zmienić dru- 
żynowego - to 
właśnie druży- 

nowy zdobywa 
te stopnie pia- 
nując pcacę wg 

WOS-u. Jeżeli zaś groblem polega na tym, że chłopcu nie chce się 
zdobywać sprawności, zadań, jeżdzić na gry, biwaki - to może to 
wynikiem różnych powodów, które trzeba zbadać. Oto niektóre 
z nich: 

* żle zaplanowana praca: 

+ za MOCNO - 'i tak się nie da”, lub 

» za słabo - "nudao”; 

* beak odpowiedniego ducha; 

* sprawności - "nie wysilaj się"; 

» taki "gatuaek" chłopca, któremu nigdy skauting się nie podoba; 

* videomania; 

a przeciążenie zajęciami: angielski, judo, plastyka, piaaino, itp; 

e trudności zdrowotne: 

+ realne - zasięgnąć rady lekarza i rodziców, 

+ urojoce - porozmawiać poważnie z rodzi- 
cami. 

  za 
| 
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| 
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Pawodów może być a wiele więcej, ale aie oczekuj druhu 

druzynawy, że ktoś da Ci super-przepis na je drużyny. 
Każdy chłopiec i każda ich grupa jest inna. Zpłanuj dla aich pracę wg 
WOS i daj im dużo przygody, a stopnie zdobędą się same. 

Próby 

którą kazdy dru: 
wodzów". 

z własayru 

szkół psychołogicznyci n. 

wolao nam zapor 

człowieka, i ta wy- 

chowaniu niestan- 
dartowemu i nie- 
przeciętauemu 
Oprócz wielu trady- 
cyjnych metod na- 

mawiamy harcerzy 
da samodzielnej 

pracy zad sobą. I ru 
mięjsce na próby. 

Im starszy chło- 

piec, tym prób powi- 

S
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kwent wiedział po co 
przechodzi się próby. 

Jedoą z najstac- 
szych i uświęconych 

tradycją prób jest... 
sprawność Trzy 
Pióra. Składa się o0a 
niejako z trzech ro- 
dzajów prób: 

e próby samotności - 
samotnie przeby- 
wą w lesie 3 dai 

* próby głodu 

« próby milczenia. 

Istaieje jeszcze 
bardzo wiele różnych 
prób, których listę 

znajdzie każdy z Was 
w "Próbach wo- 
dzów*. (L. Uagensuer "Próby wodzów”, Wydawnictwa "Skauta", 
Lwów 1935. Wydane także Kilka lat temu w niezależnym 
"Wydawnictwie hHarcerskim" - Red.] 
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Zadania 

To indywidualne "zlecenia" drużynowego dla każdego chłopca. 
Istnieją one poza nurtem zdobywania sprawności i stopa, chociaż 
oczywiście mogą ous uzupełniać te dwie podstawowe: psychotechniki. 

Zadania mogą być różne: od prostego dowiedzenia się godzin 
otwarcia muzeum, aż do bardzo trudnych np. przetłumaczenia 
artykułu z hinduskiego czasopisma krajoznawczego. (Try it!) 

Dzięki zadaniom aniędzy drużynowym a iarcerzem wytwarza Się 
nić niezauwazonej przez nikogo znajomości, która wzmacnia więż 
instruktora ż harcerzem. Często jest ta jedyna okazja do poznania 
groblemów chłopca. 

'Ważme jest, aby nie "zacznąć” skauta zadaniami. Dobrze jest też 
prowadzić spis zadań i kródk opis jego wykonania - orzyda SiĘ 

asi: „APFU 
Tutaj już aa samym wstępie odsytam do wspaniałej książeczki, I mi 

żynowy powiniea zawsze nosić w kieszedi - "Próby Ę yo jczywiście. połecaa wyjmowanie od czasu do czasu tej ę2fe 
ksiązeczki z kieszemu | stosowadie Opisanych tam prób. e) 

Są próby bardzo różne, ale icz wspólną cechą jest to, co niesie i 
stymologia tego słowa - podczas próby trzeba się "spróbować" 

słabościami i "przeskoczyć siebie”, jak cazywa to jedna ze sĘ 

wśród bogatego życia harcerskiego: gier, zwiadów, wędrówek, nie pa 
że cała ta zabawa słuzy wychowaniu młodego % 

p 
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zuchmania 
czyli kącik zuchowy dla dpużyNowych kaRceRskich i Nie rylko 

drastyczne, choć nieco śmieszne, stwierdzenie zostało zamieszczone w artykule dh Michała Ster- 
nickiego w | numerze krakowskiego „Zucha”. Druh Michał zacytował to, o zgrozo, naprawdę 
wypowiedziane zdanie, by dać obraz tego, w jaki sposób o zuchach myślą niektórzy harcerze. 

Uśmiechacie się druhowie drużynowi lecz czy sami nie myślicie nieraz podobnie. 

— Nie, ależ skąd! — odpowiecie — zuchy to bardzo ważna sprawa. | 
Byłoby wspaniale, gdyby rzeczywiście wszyscy instruktorzy tak podchodzili do tego problemu. | 

Rzeczywistość jest niestety taka, że na stownych deklaracjach często się kończy. Czy można jednak | 
mieć pretensje do drużynowych harcerskich za taki stan rzeczy? Bo tak naprawdę co nasz drużyno- | 
wy wie o zuchach? | 

Zazwyczaj tylko tyle, że są i robią dużo hałasu. Qd czasu do czasu zostanie zaproszony na | 
zbiórkę zuchową, by „robić” za św. Mikołaja, Króla-Śmiecia lub bizona. Wychodzi potem ze zbiór- | 
ki i ma wrażenie, że uczestniczył w jakimś niezrozumiałym, tajemniczym przedstawieniu. Jakieś | 
Kręgi Rady, Laski Głosu, dziwna musztra. Czemu ma to służyć? Właśnie tu dochodzimy do sedna | 
sprawy — niewiedza. Niewiedza, która często staje się przyczyną nieporozumień i braku współpra- | 
cy między drużynowym i wodzem zuchowym. Drużynowy często nie zdaje sobie sprawy z korzyści | 
jakie ptyną z posiadania zaplecza w postaci gromady zuchowej. | 

Dobrze pracująca gromada to przecież corocznie jeden nowy zastęp, zastęp ludzi juz „oby- | 

| 
„Zuchy?! — a, zuchy są potrzebne do podkiadania pod koła kiedy się gazik zaboksuje " — to | 

| 
| 
| 

| 

tych”. A to wszystko bez wysiłku przeprowadzania naboru. Same korzyści. 

Ostatnie badania wykazały, że osobowość człowieka kształtuje się w 75% do 10-11 roku życia. 
A więc teoretycznie rzecz biorąc większy wpływ na rozwój dziecka ma wódz zuchowy. Reasumując 
— czym lepsza gromada zuchowa nosząca ten sam numer.co drużyna, tym tatwiejsza będzie praca 
drużynowego nad przynajmniej częścią chłopców. || 

Dbaj więc druhu drużynowy o swoją gromadę, pomagaj jej. A jeśli jej nie ma zastanów się czy || 
nie masz w swojej drużynie kogoś kto mógłby realizować się w pracy z zuchami. | 

Po co to wszystko piszę? Nie po to bynajmniej, żeby pobiadolić jak to jest źle. Bo, po pierwsze, 
takiego biadolenia wokoło mamy i tak nadto. A po drugie, w naszym łódzkim środowisku aż tak || 
tragicznie z zuchami nie jest. Działa przecież kilka gromad. Są prowadzone na dość przyzwoitym || 
poziomie, o niektórych można powiedzieć, że są bardzo dobre. | 

Chcę, aby ten artykuł był wstępem do całej serii artykułów dotyczących problematyki zuchowej. || 
Serii, która będzie przede wszystkim skierowana do drużynowych harcerskich. Drużynowy będzie | 
mógł tu znaleźć materiały dotyczące konkretnej współpracy między gromadą a harcerzami. Będzie || 
się mógł dowiedzieć jak przyjąć najstarszą „szóstkę ” do drużyny, jak pracować później z takimi | 
„wygami”. 

| 

W końcu chcę pokrótce omówić najwazniejsze elementy metodyki zuchowej. Jednym słowem, | 
chciałbym by drużynowy po przeczytaniu tych kilku artykułów posiadi informacje, które powinien 
wynieść z kursu przewodnikowskiego. Skądinąd wiem, że to wymaganie dotyczące znajomości me- | 
todyki zuchowej jest traktowane na kursach po macoszemu. Nie wynika to wcale z ignorancji pro- | 
wadzących tukie kursy, lecz po prostu z braku czasu. Dlatego chciałbym choć w małej mierze | 
wypetnić tę lukę. | 

Poniżej przedstawiam pierwszy artykuł dotyczący problemu jak przyjmować najstarsze zuchy | 
do drużyny. | 

    

phm. Adam Podczaski HO | 
li 
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| Wydaje się, że sprawa jest prosta jak przysło- 
|| wiowy drut. Wywozimy zainteresowanych, czyli 

wodza gromady, przyjmowane zuchy, kilku kar- 

cerzy do pomocy, do lasu. A tam w sposób obrzę- 

| dowy z całym należytym ceremoniałem zuchy 

przekazywane są w ręce ich przyszłego zastępo- 
wego. Jest to jak najbardziej prawidłowe postepo- 
wanie. Nie tu tkwi jednak problem. Niestety, często 

| zdarzasię, że po kilku tygodniach taki zastęp roz- 

|| sypuje się w drobny pył. Z szóstki, która w gro- 

|| madzie była wiodącą i zapowiadała się na świetny 

|| zastęp pozostaje jeden, dwóch ludzi. Dlaczego? 

| Przyczyny mogą być różne. Błąd tkwi zazwy- 
|| czaj w doborze zastępowego. Trzeba pamiętać, 
| | że zuchy, które trafiają do drużyny posiadają za- 

|| zwyczaj trzecią gwiazdkę, wiele już wiedzą i 

|| umieją, były na kilku koloniach. Trzeba napraw- 
|| dę dobrego zasiępowego (doświadczonego lub z 

|| bardzo dobrego zastępu), który poprowadziłby 

|| gromadę takich „starych wyjadaczy”. Problem jest 

|| atyle trudny, że w gromadzie zuchowej byli przy- 

|| zwyczajeni do całkiem innego traktowania. Tam 

|| byli tymi najstarszymi, najlepszymi. To oni wy- 

| | znaczali poziom całej grupie. Przechodząc do 

| 

drużyny harcerskiej ponownie stają się „żółtodzio- 

| bami”. To wyzwala w nich chęć pokazania Się, 

|| udowodnienia, że jest się kimś, kto swoje już prze- 

|| szedł. Ta chęć „pokazania się” idzie zazwyczaj w 
| | kierunku, którego sobie nikt nie życzy, zwłaszcza 
| | gdy zuchy wyszły z mało karnej gromady. 

| Niestety tu muszę przyznać, że w większości 

|| naszych łódzkich gromad z karnością nie jest 

|| dobrze. Problem ten, co najważniejsze, został już 
|| zauważony i wodzowie pracują nad tym, by go 

| rozwiązać. Wracając do zagadnienia, trzeba 

|| zwrócić uwagę na fakt, że brak dyscypliny nie 
|| jest wcale jednoznaczny z brakiem innych zalet. 

| Szkoda tracić chłopców, którzy być może są 
|| świetni, ale nie zostali pewnych rzeczy nauczeni. 

il Jak sobie radzić, jak przygotować zastepowe- 
|| go do pracy z takim zastępem? Schemat poste- 
| powania wydawałoby się jest bardzo prosty. 
|| Trzeba dość wcześnie wyznaczyć zastepowego, 

który w przyszłości obejmie ten „zastęp zuchów”. 
Harcerz ten przez pewien czas będzie funkcjo- 
nował w gromadzie jako drugi przyboczny. Zu- 

chy oczywiście nie będą wiedziały, kim on bę- 
dzie dla nich w przyszłości 

Jakie płyną korzyści z tej metody” 

Przęde wszystkim zastępowy będzie wiedział 
na co ma zwrócić szczególną uwagę. Będzie wie- 
dział jak zaplanować ten pierwszy okres pobytu 
jego zastępu w drużynie. 

Metoda ta skutecznie eliminuje niebezpiecz- 

ną sytuację, jaka zdarza się bez jej zastosowania. 

Mianowicie, w trakcie pracy z zastępem, zaste- 

powy orientuje się, że ma zastęp specyficzny, 

który wymaga od niego innego traktowania. Te- 

raz będzie w trybie pilnym poszukiwał innej me- 

tody, ale zanim ją znajdzie, połowy zastępu może 

już nie być. To nie jest oczywiście regułą, ale 

bardzo często się tak zdarza. li 

Istnieje przy tej metodzie pewne niebezpie- 
czeństwo. 'wy nie może zacząć prowadzić 

zbiórek metodą zuchową, Przejście do harcerstwa 
musi byc dla zuchów czymś nowym. Pełną 
odmianą. O tym nie należy ani na moment zapo- 
minać. 

Zdaję sobie sprawę, że metoda ta zrodzi wie- 

le wątpliwości. zaraz usłyszę, że mało czasu, że 

to za duże obciążenie dla tekiego przyszłego za- || 

stępowego. Nie dość, że zbiórki drużyny, to je- 

szcze zbiórki gromady zuchowej. I to wszystko 4 
racja, ale to funkcjonowanie przyszłego zastępo- 

wego w gromadzie zuchowej nie musi trwać rok. 

Ideałem jest okres 6 — 8 miesięcy. Ale jeśli będą 

to tylko trzy miesiące lub dwa, to i tak będzie to 

„coś”. (Oczywiście im dłużej tym lepiej) 

Problemy na pewno będą. Chociażby z wcze- 

śniejszym doborem zastępowego. W każdym ra- 

zie spróbujcie, a zobaczycie, że podjęty trud 

zaowocuje w przyszłości wielokrotnie. 

id
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phm. Adam Podczaski HO 

Pędzący Niedźwiedź 
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IV Zjazd Programouno 

Organizacji Harcerzy 

Już po raz czwarty odbył się w Łodzi Zjazd 
Programowo — Metodyczny Organizacji Harce- 
rzy ZHR. Wśród uczestników Zjazdu, którzy zje- 
chali z całej Polski, nie zabrakło także 
instruktorów z naszego hufca („Darzbór —red. ), 
a oto oni: Tomasz Wyroślak (hufcowy), Zbigniew 
Mucha (drużynowy 4PLDH), Tomasz Kustra 
(przyboczny 4PLDH), Augustyn Kowalski (przy- 
boczny 1PLDH), Janusz Wąsikowski (drużyno- 
wy 2DHN), Piotr Wardawy (drużynowy), Paweł 
Wójcik (przyboczny 3KDH). 

Tegoroczny Zjazd odbywający się pod hasłem: 
„Instruktor — lider Rzeczypospolitej * miał nieco 
inną formę niż bywał poprzednio. Oczywiście tak 
jak i w ubiegłym roku, był przede wszystkim wiel- 
ką konferencją kształceniową. Jednak podejmo- 
wana tematyka (szczególnie blok sobotni) narzuciła 
nieco inne formy naszych zajęć. Ale o tym za chwi- 
lę. „Lider Rzeczypospolitej — Instruktor” — nie 
chodzi tu bynajmniej, aby kreować któregoś z na- 
szych instruktorów na Prezydenta RP (choć może 
kiedyś, czemu nie... ). Myślę, że nie po to wybra- 
liśmy harcerski styl życia. Wierzymy w słuszność 
naszych idei, w świat oparty na zasadach etyki 
chrześcijańskiej, w Braterstwo. 

Jedną z metod jego budowy jest oczywiście 
wychowanie młodzieży. Ale nie zapominajmy o 
tym, że pewne problemy narosły już dziś i po 

Metoducznu 

ZHR 

pierwsze nie ma czasu czękać aż młodzi je za nas | 

rozwiążą, poza tym — czy to uczciwe... ? Czyż || 

nie powinniśmy zostawić tego świata, jakim chcie- 
libyśmy go widzieć? 

Niepodważalnym konkretem jest fakt, że Pol- || 
ska końca XX wieku nie jest tym wymarzonym, || 
najlepszym ze światów. Bezrobocie, degradacja | 
zdrowia, apatia, pozrywane więzy społeczne i || 

towarzyskie... Tę listę problemów możnaby dłu- || 
go jeszcze ciągnąć. Cóż więc mamy robić? Nic || 
trudnego. Po prostu zabrać się za pierwszy z brze- | 
gu problem i rozwiązać go. Po tym następny i | 
Jeszcze jeden, itd. 

cała sobota była właściwie zbiorem zajęć | 
warsztatowych, z których każde przygotowało nas || 
do służby w jednym zagadnieniu. Zespoły war- 
sztatowe, prowadzone przez wysokiej klasy spe- | | 
cjalistów, były okazją do pogłębiania swojej || 
wiedzy i nabycia umiejętności zaradczych. 

TV Zjazd Programowo — Metodyczny wyty- || 
czył wskazówki programu ZHR na najbliższy rok 
pod hasłem: „Drużynowy — Lider ZHR — lider || 
Rzeczypospolitej”, pozwolił odpowiedzieć na || 

kim powi- || pytanie: kim jesteś instruktorze ZHR, 
nieneś być, aby stać się godny epoki? 

Tomasz Wyroślak || 

  

Pozjazdowe refleksje 

Mamy już za sobą IV Zjazd Programowo — 
Metodyczny OH ZHR, który tym razem odbył się 

Ę w Łodzi. Jako jego uczestnik chciałbym się podzie- 
lić kilkoma refleksjami, aby w ten sposób, być 
może, pobudzić innych do osobistych przemyśleń 
umacniających ich w harcerskim „powołaniu”. 

Po przyjeździe na Zjazd odrazu uderzył mnie 
w ogrom pracy związanej z przygotowaniem bazy 
a. zjazdowej, którą była 44 SP przy ul. Kusociń- 

skiego. Zaraz po wejściu stawało się przed re- 
| rozsianym która była urządzona w namiocie 
| reesakioam wewnątrz pomieszczenia szkoły i 

stylizowana na pionierkę obozową. Podobny cha- 
rakter miała kawiarenka zjazdowa prowadzona 
przez harcerki z łódzkiego hufca „Gościniec”. Nie || 
brakło tam tych sprzętów, które zazwyczaj znaj- | 
dują się w kuchni obozowej. 

W innym znowu miejscu znajdowały się (rów- 
nież w namiocie) stoiska, w których można było 

zakupić mundury harcerskie, stroje i rekwizyty po- 
trzebne w czasie harców i wycieczek a także uzu- 
pełnić swoją harcerską biblioteczkę, min. o pozycje 
firmowane przez wydawnictwo „Epicentrum”.       
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Ważnym elementem wystro ju były wystawy 
poszczególnych chorągwi i kilku innych środo- 
wisk biorących udział w Zjeździe. Wystawy fo- 
tograficzne i zgromadzone rekwizyty 
prezentowały bogaty dorobek tych środowisk. 
Osobną część stanowiła wystawa Łódzkiego Hu- 
fca Zuchów. Byłem zaskoczony formą tej wy- 
stawy, gdyż był to zamek wykonany z 

A pudełek, wewnątrz którego znajdo- 
| wała się właściwa wystawa. Można było wejść 

| || do środka jak do prawdziwego zamku. 

| Jednak najważniejsi na Zjeździe byli ludzie 
| — instruktorzy ZHR z całej Polski, łącznie z 

|| Druhem Przewodniczącym i Druhem Naczelni- 
|| kiem. Nie będę się zatrzymywał nad szczegóło- 
|| wątreścią dyskusji zjazdowych, bo wymagałoby 
|| to odrębnej i dość obszernej publikacji. Mogę 
|| tylko napisać, że zgromadzenie w jednym miej- 

scu tylu wybitnych instruktorów, którzy bezpo- 
średnio tworzą kształt naszej Organizacji, robi 
duże wrażenie. Pozwala to też na poszerzenie 
horyzontów myślenia o ZHR. Biorąc udział w 
tego typu poważnych celach a nie np. kółkiem 
zbieraczy znaczków czy klubem rozrywkowym. 
Do utwierdzenia się w tym przekonaniu przyczy- 
niły się na pewno również tematy dyskusji, które 
dotyczyły spraw istotnych dla wychowania mło- 
dzieży harcerskiej a niejednokrotnie wykraczały 
poza dziedzinę ściśle pojętej służby harcerskiej. 

Wiele z tych kwestii było istotnych dla całego | 
młodego pokolenia Polaków a nie tylko dla har- 
cerzy. Jest to zupełnie uzasadnione bo przecież 
harcerstwo nie jest sztuką dla sztuki ale metodą 
wielopłaszczyznowego ksztattowania człowieka 
aby uczynić go gotowym do godnego podejmo- 
wania różnorodnych zadań życiowych. 

Spojrzenie na całą Organizację, do którego 
dał okazję Zjazd miało też inny wałor: stawiało 
nam przed oczy, że ogromna masa ludzi obecnych 

na Zjeździe jest wynikiem obecności tam poszcze- 
gólnych osób. Można to analogicznie odnieść do 
całości Związku: istnieje on dzięki temu, że są w 
nim poszczególne jednostki, zwłaszcza drużyny, 
bo te są najważniejszymi elementami struktury. 
Stąd wynika wielka odpowiedzialność drużyno- 

wych i innych instruktorów a także pozostałych 
harcerzy — taka będzie Organizacja jacy będą 
oni. Zjazd był jakby modelem tej sytuacji istnie- 
jącej w całym Związku. Był to Zjazd o tyle uda- 
ny i dobry, o ile dobrzy byli wszyscy na nim 
obecni; o ile dobrze spisały się wszystkie służby 
zjazdowe; o ile angażowali się w jego przebieg i 
zachowywali po harcersku wszyscy jego uczest- 

nicy. Myślę, że te wymienione wymagania zosta- 
ły na Zjeździe dobrze spełnione — być może jest 
to dobra wróżba dla naszej Organizacji. 

phm. Jarosław Kubiak HO 

  

    RUBRYKA | 

FILMOWA. 

NIE TYLKO. DLA. DZIEGI 

| Piękny widok afrykańskiej sawanny. Wszyt- 
ko tonie w lekkim półmroku. Zza widnokręgu 

| wyhyła się z całym swym dostojeństwem słonecz- 
| na kula. Wraz z pierwszymi promieniami zaczy- 

| na się dziwny pochód. Z różnych stron skaczą, 
I kroczą lub fruną zwierzęta afrykańskiej fauny. 
|| Podążają w jednym kierunku. Ze sposobu wjaki 
| to robią widać, że zaraz stanie się coś bardzo 
| ważnego, doniosłego. I rzeczywiście, owe rzesze 

zwierząt idą pokłonić się swojemu władcy, stare- 
mu Iwu Mufasie oraz jego następcy — małemu 
Simbie. 

Od takiej pompatycznej sceny rozpoczyna się 
najnowsza produkcja wytwórni Walta Disney” a. 
Nie bez powodu użyłem słowa „scena”. Film, 
mimo że jest animowany nosi znamiona filmu 
fabularnego. Świadczą o tym chociażby liczne 
„ujęcia z lotu ptaka”, które dają dodatkowo wra- 
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żenie trójwymiarowości. Przez to film jest swego 
rodzaju rewolucją w kinematografii. Zwłaszcza, 

że jest pierwszą w historii animowaną produkcją 
długometrażową zrealizowaną na podstawie ory- 
ginalnego (konsultowanego z wybitnymi zoolo- 
gami) scenariusza. 

Ale nie tylko dlatego film ten warto obejrzeć. 
Jest cenny szczególnie na treści, które ze sobą 
niesie. Ta rysunkowa baśń jest pochwałą mądre- 
go władcy i kochającego ojca rodziny. Król Mu- 
fasa jest groźny ale bardzo sprawiedliwy. Życie 

pod jego ręką (łapą?) toczy się spokojnie i har- 
monijnie. Ta harmonia przerywana jest od czasu 

do czasu nieszkodliwymi wybrykami małego Sim- 
by. 

Ten naturalny porządek psuje królewski brat 
Skaza, który tchórzliwy jest bardzo podstępny. 
Skaza swoimi intrygami pcha ku zgubie małego 
królewicza i całe królestwo. Nie będę opisywał 
jak kończy się ta historia bo to trzeba zobaczyć 
samemu. 

Jak każdy film Walta Dysney'a może go oglą- 
dać cała rodzina. Choć mam wrażenie, że coraz 

częściej wytwómia robi filmy dla dorosłych. Jest 

przecież w „Królu Lwie” tyle aluzji i odniesień, || 
które dziecko po prostu nie zrozumie. Chociażby 
dylematy Simby po opuszczeniu królestwa. Przy- 
pominają do złudzenia hamletowskie rozmyśla- | 
nia. Albo pochód hien miarowo odmierzających | 
kroki, to jakby scena żywcem wzięta z „The Wall” || 

Alana Parkera. Nie mówiąc o licznych komedio- | 
wych aluzjach i parodiach, które na równi z me- | 
lodramatycznymi scenami wyciskają z widza łzy. | 

Jest „Król Lew” także pochwałą mądrej wła- || 
dzy i potępieniem zła jakie towarzyszy rewolucyj- | 
nym przewrotom. Uczy nas, że nigdy nie wolno || 
ustawać w walce o lepszy Świat. A przede wszyst- 
kim w walce o normalność, której jakże często 
brakuje nawet w naszej harcerskiej rodzinie. 

Reasumując, ten film trzeba zobaczyć! Złaszcza, | 
że muzyka i piosenki są również fantastyczne 

„Król Lew”, 
USA 1994 
reż. Roger Allers, Rob Minkoff 
87 min. 

phm. Adam Podczaski 

  

Techniki presji psychologicznej 
w megocjacjach 

Z definicji negocjacji wynika, że jest to pro- 
ces, w którym dwie strony (lub więcej), posiłku- 
jąc się odpowiednio dobranymi technikami 
negocjacyjnymi pragną osiągnąć akceptowalne 
porozumienie w sprawie, co do której początko- 
wo miały różne cele. Z pozoru każdy proces ne- 
gocjacyjny wygląda jednakowo: strony najpierw 
werbalizują sprzeczne żądania, a następnie zmie- 

ź rzaia do porozumienia poprzez czynienie ustępstw 
z: lub poszukują alternatywnych rozwiązań. Jednak 

iż bardziej wnikliwa analiza procesu negocjacyjne- 

m pokazuje jak wile zależy od przyjętych strate- 

=: gii i zastosowanych technik. 
rrr Sposobem werbalizowania żądań, czynienia 
€-% ustępstw, kamuflowania nadmiernej chęci szyb- 

„* kiego osiągnięcia porozumienia, stosowania oporu 
A! przed zabiegami oponenta do przychylenia ko- 
nz” rzyści negocjacyjnej na swoją stronę, stosowania 

| | presji psychologicznej mającej osłabić sprawność 
| | negocjacyjną drugiej strony i inne temu podobne 
zi 

archiwum 
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zabiegi i „chwyty” noszą miano TECHNIK 
NEGOCJACYJNYCH i są powszechnie upra- | 
wiane przez profesjonalnych negocjatorów. Na || 

podstawie dostępnej literatury można wniosko- | 
wać, że wprawni negocjatorzy mają do wyboru || 

nie mniej niż 600 różnych technik jakimi operują 
w różnych sytuacjach procesu negocjacyjnego. 

W następnym numerze przedstawimy rózne || 

strategiczne modele negocjacji oraz zaprezen- 
tujemy kilka technik negocjacyjnych. Uwazamy, 

że zamieszczone w tej rubryce teksty, choć od- 
noszą się one do handlu, da się wykorzystać na 
naszym harcerskim podwórku. Zachęcamy do 

lektury. 

Redakcja | 

  

  

  
  

ROZKAZ KOMENDANTA CHORĄGWI | 

Związek Harcerstwa Łódź, dnia 30 października 1994 roku. || 

Rzeczypospolitej 

Łódzka Chorągiew Harcerzy 

Rozkaz L.3/94 

'.. Zadaniem każdego z nas jest zająć to miejsce na świecie, które zastanie i na tym BAL 

robić wszystko co się da i jak najlepiej, z całym zaś otoczeniem swoim pozostawać w zgodnej | 

|| łączności.   
Każdy z nas jest jak cegła w ścianie, każdy z nas ma swoje miejsce, które wydaje się czymś! 

wyśliźnie 
|| bardzo drobnym wobec całej wielkiej ściany, ale niech choćby jedna cegła zmurszeje lub wyśliźnie | 

|sie ze swojego miejsca, nacisk wywierany na ine zaczyna być nierównomierny, pojawia się rysa, a) 

| wreszcie wali się cała ściana.. 
| 

Bi-Pi 

Główna Kwatera Harcerzy 

LI. Wyjątki z rokazu Naczelnika Harcerzy RL 10/94 z dnia 22 X 1994 r. 

Starszyzna 
Skreślam z listy instruktorów ZHR | 

hm.Krzysztofa Piasecznego HR. ||" 

Ze względu na niewywiązanie się Z obowiązku złożenia karty rejestracyjnej | 

instruktora wpisuję na listę rezerwy instruktorskiej na rok 1994/1995 druhów: HI 

Z Chorągwi Łódzkiej 
nm.Jerzego Miecznikowskiego 
ks. hm. Stanistawa Palińskiego 

nm.Stefana Przybylskiego 
hm.Mfarka Wazbińskiego 

ks. hm. Zbigniewa Formellę 

hm. Tomasza Kościelnego 

am. Kajetana Niemira 

nm. Marka Wierzbickiego 

Zawieszam decyzję o rejestracji druhów: 

nm.Jacka Broniewskiego 
hm.Adama Komorowskiego 

| PIĄ Jednostki organizacyjne , p 

2.1. Na wniosek komendanta Piotrkowskiego Związku Drużyn powołuję próbną 3 

Piotrkowską Drużynę Konną Harcerzy. 
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; Zwolnienia 

Zwalniam z funkcji Szefa Biura Łódzkiej Chorągwi Harcerzy 

pwd.Krzysztofa Bełczyńskiego 

Zwalniam z funkcji szczepowego Szczepu "Zacisze" 
phm. Jarosława Kubiaka. 

Na wniosek komendanta Piotrkowskiego Związku Drużyn zwalniam z funkcji p.o 
drużynowego 2 PDH wyw.Piotra Stępnia 

Na wniosek komendanta Piotrkowskiego Związku Drużyn zwalniam z funkcji 
drużynowego | PDH pwd.Adama Pawlikowskiego 

z Pionkowskiego Hufca Harcerzy "Darzbór" 

pwd. Tomasz Wyroślak 
pwd. Karol Łobodziec 
pwd. Piotr Wardawy 
pwd. Janusz Wąsikowski 
phm. Dariusz Sułek 
pwd. Zbigniew Mucha   

Mianowania 
pwd. Jacek Kustra 

4.|.  Mianuję na funkcję Szera Biura Łódzkiej Chorągwi Harcerzy | z Piotrkowskiego Zwiazku Drużyn 

pwd. Macieja Pokorę 
pwd. Jacek Tworkowski 

li pwd. Grzegorz Andrzej Lorek 

pwd. Adam Pawlikowski 

pwd. Robert Fedorowicz 

Mianuję na funkcję szczepowego Szczepu "Zacisze! 

phm.Marcina Dębińskiego 

Mianuję na funkcję Szefa Wydziału Duszpasterskiego Łódzkiej Chorągwi Harcerzy | 
phm. Jarosława Kubiaka. | z Hufca "Dęby" 

pwd. Arkadiusz Grabowski 

pwd. Jan Balcerski 

i : RWE x pwd. Piotr Szumny 

Na wniosek komendanta Piotrkowskiego Związku Druzyn mianuję na funkcję p.o. || Bad: Andrzej Jaworski 

drużynowego 1 PDH wyw.Pawła Krawca | pwd. Waldemar Trendziuk 

pwd. Robert Chmaj 
pwd. Sławomir Szczodrowski 

Na wniosek komendanta Piotrkowskiego Zwiazku Drużyn mianuję na funkcję p.o. 
drużynowego 2 PDH wyw.Andrzeja Pawłowskiego. 

Na wniosek komendanta Piotrkowskiego Związku Drużyn mianuję na funkcję 

drużynowego próbnej 3 Piotrkowskiej Druzyny Konnej Harcerzy pwd. Jacka 
T 1 g | = . 

Tworkowskiego | | ; Szkolenie 

Kadra instruktorska I 6.1 Podaję do wiadomości liste absolwentów kursu instruktorskiego ra poziomie 

przewodnika organizowanego przez Ruch Programowo-Metodyczny "Dęby": 
5.1 Wpisuję na listę instruktorów w roku harcerskim 1994/1995 następujących druhów: | 

Pódzki GR ; "Polesie" | r z Łódzkiego Hufca Harcerzy Polesie | | nIe GRZiSKO Numer patentu 

phm. Radosław Podogrocki | i ćw. Jacek Adler 94 

|. aa sze i | wyw. Tomasz Dobkowski 2/94 

PANOOSPZY A SZRZYS CU II | wyw. Wiktor Dziurdzia 3/94 
phm. Adam Podczaski z 4/94 

pwd. Maciej Pokora $/94 

pwd. Marcin Podogrocki 6/94 

pwd. Zbigniew Ledzion 
7/94 

pwd. Martusz Łopaciński 
pwd. Piotr Papieski 

wyw. Daniel Kuczko 

ćw. Mariusz Łopaciński 
wyw. Cezary Sadowski 
wyw. Tomasz Zamojcin 

z Łódzkiego Hufca Harcerzy "Rokita" CZUWAJ! 

phm. Marcin Dębiński 

phm. Dariusz Szkiłondź 
pwd. Mariusz Klarecki 
pwd. Andrzej Jagoda | | 

wd. Marek Roliński n | | Adam Komorowski HR 
p 
pwd. Jarosław Kubiak 
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ONKAR 
Konkurs dla wiarnych czytelników Epicentrum. 

Zabawa związana jest z Dniem Myśli Braterskiej. 

Po polsku — „CZUWAJI!”, po angielsku — „BE PREPARED!” 

A w jakich językach są te zawołania? 

1. Sait Bareit 2. Toujours Pret 3. Bud Pripavan 

4, Vaer Beredt 5, Ole Valmis 

6. Sois Pret 7. Waakat 8. Esi Modrs 

9. Wsieqda Gatow 10. Sanatate 

11. Allzeit Bereit 12. Vaer Rede _ 13. Jo Munkat 

  

Jeżeli odpowiecie na powyższe szczęśliwe 13 pytań to możecia wygrać wspaniatą nagrodę. 

Jest nią książka Roberta Baden — Powałl'a „Scoutiną for boys”. 

Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do końca marca. 
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Miesięcznik Łódzkiej Chorągwi Harcerzy ZHR 
  

WYDAWCA: Łódzka Chorągiew Harcerzy ZHR 
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phm.Marek Fabiański HR ( red. naczelny ) 
phm.Grzegorz Nowak HR 

Sebastian Lasek wyw. ( komputeropisanie ) 
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