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| Rok1:1981 WARSZAWA LIPIEC - SIERPIEŃ WRZESIEŃ 

Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy! 
W niej tylko życie ..,. więc idziem, by żyć! 
dwity się bielą... rozewrzem im bramy! 
Rozkaz wydany:"Wstań! Ku słońcu idź!" 

W wolności życie... tylko w niej krok dumny! 
Nic, że daleka ,., przecie dojdziem doń ... 

i przyjdzie chwiła - pierwszy szereg z trumny 

W ałońcu rozzłoci podniesioną skroń „„- 

Po ziemi naszej roześlem harcerzy .»- 
Pohudrą zagrzmią:'"Zbudź się! Prawdzie służ!" 
A wazystko wstanie, w kół się rozszermierzy, 
Ry Matkę Polskę osłonić wśród burz ,.» 

Niech płoną serca! Niech płoną, jak wici! 
Od ócz płonących zginie nocy mrok „,» 
Ujrzy Ojczyzna: w zwarte szyki zbici, 

lóziem z rozkazem: "Czuwaj! Równaj krok!" 

Matko! Idziemy! W tej nocy czuwamy! 

Równamy błędy! budzimy ze snów! „.. 
Przeciw Twej śmierci z naa sypiemy tamy! 
Wytrwale czekaj, Matko! Wskrześniesz znów! 

% przeszłości smutek dłonie nasze pęta! 
Słabość zatruwa hańbą milion dusz! 
Ale ze zgrozą tarzamy te pęta „,„. 

Toż hasło życia brzmi: "Twe smutki krusz!" 

Dotąd byliśmy żelazem .,, kajdany 
Z niego kowano „s. my bądźmy, jak stal! 
W miecze przekujmy ten łańcuch, z łez lany ... 
W miecze, jak krzywda ostre, polski żal .s.+* 

Naprzód!... Z piosenką o kochanej ziemi 
Idziem, jak fala, zalać polski świat „,, 
Policzyć wszys*kich, co nie są nam niemi! 
Odtrącić wszystkich, kto nie jest nam brat ... 

Baczność! Ojczyzna tego marszu słucha! 
Równaj szeregi! Czuj! Prezentuj broń! 
Król Duch nas widzi! Schyl sztandar przed Ducha! 
Naprzód! Wysoko podnieś! Nieś wysoko skroń! 

ignacy Kozielewski 

Marsz Skautów 

Wszystko, co nasze, Polsce oddamy! 

W niej tylko życie — więc idziem żyć! 

Świ ty się bielą - zerwiem kajdany! 

Rozkaz wydany:Wstań, w słońce idź! 

Ramię pręż! Słabość krusz! 

Ducha tęż - Ojczyźnie miłej służ! 

Na jej zew, W bój czy trud 

Pójdzie rad Harcerzy polskich ród 

Harcerzy polskich ród.     

Wiersz ten po raz pierwszy został opublikowany w 

inauguracyjnym numerze "Skauta, Pisma Młodzieży Pol- 

skiej" datowanym na 15 października 1911 r. Był on 

niepodpisany i bez tytułu, 

W niecały rok później w tym samym piśmie, w nume— 

rze i z 15 września 1912 r. ukazał się tekst i nuty 

pieśni "Marsz skautów", Pieśń była również opubliko- 

wana bez nazwisk autorów, Dzisiaj wiemy, że wiersz 

J,Kozielewskiego - do malodii "Na barykady..." — 

dostosowała Olga Drąchonowska - Małkowska, 

Później zamiast nazwy "Marsz skautów" używano 

pierwszych słów "Wszystko co nasze,,," Po odzyska= 

niu niepodległości, "zerwaniu kajdanów" zmieniono 

tę właśnie część pierwszej zwrotki, 

Trudno powiedzieć kiedy "Wszystko co nasze..." 

stało się w miejsce'"ROty" hymnem harcerskim. Naj— 

ważniejsze, że pieśń ta trwała i obok krzyża, li- 

1ijki, munduru stała się symbolem naszego ruchn, 

VII Zjazd ZHP ustalił nazwę pieśni. Poniżej po- 

dajemy jego pełny tekst oraz drugą, tradycyjną 

zwrotkę. Proponujemy jednocześnie ewentualnym, no- 

wym poprawiaczom aby zaczęli raczej pisać nowe pio= 

senki, w których mogą używać dowoli słów, których 

im w wierszu I.„Kozielewskiego zabrakło, Czas poka— 

że, czy będą je śpiewać kołejne harcerskie pokole- 

nia, ; 

MM 
m arinnaFik 

Hymn Związku Harcerstwa Polskiego 

Wszystko, co nasze, Polsce oddamy, 
w niej tylko życie, więc idziem żyć, 
Swity się bielą, otwórzmy bramy, 
rozkaz wydany: Wstań! W słońce idź! 

Refren: Ramię pręż, słabość krusz:. 
ducha tęż! Ojczyźnie miłej służ! 
Na jej zew w bój czy trud 
pójdzie rad harcerzy polskich ród, 
harcerzy polskich ród! 

Po ziemi naszej roześlem harcerzy, 
pobudką zagrzmią; Zbudź się! Prawdzie służ! 

I wszystko wstanie, w krąg się rozszermierzy 
ły Matkę Polske osłonić od burz! 

Refren: Ramię pręż, słabość krusz 

itd, 
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Wszyscy gorąco 

nasz Związek, mający 

mie niebagatelne 

Najrozmaitsze ruchy odn« 

poczęły swoją batalię już . 

a jej kulminacyjny okres 

kampanii przedz jazdowe j 

Refleks je 

dziej gorzkie, 

  

"Pluralizm to nie 

sfera arbitr 1ych decy: 

nizacyjny społeczeństwa 

rozwijać bez wstrząsów, 

musi rozwijać s 

352/,   nych", /str, 
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szłość Harcerstwa” odpowiedzieliśmy ma 

tanie tekstem naszej ooany VII Zjazdu, 

zaapalowaliśmy jednocześnia de 

struktorów i władz o 

ZUP, 

jedność or 

Tymczasem w labli 

NSZZ "Solidarność" powstał   Harcerski, a w "Kulturze" 
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rozwoju sytuacj | w warunkach niepownośol 

charalsterys tycz nej dla wszyś ięich procesów 

apołocznych; pozwala wroszoie lepiej real l- 

| 

< r 7 

zować podjęte docyżje w, /atr, 357-358; . a 

h s. | ooooiówiń 

z OE ZZOZ 
MERA yz OCE A a 
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Tost to Jak sądzę prawda, HAM sobliśoie 

ozoło przed tymi jrużynami; które prze” 

trwały awois ty olkrag "burzy naporu" ; choG 

jednoczaśn Lie mar pre tons 9 o to, Be zamLae t 

walczyć otwargie m harcerskim centra Lizmem 

biurokratychiym 
w myś 1. laroerskich Ideałów; 

| dzą © założenia, Że 

zamykały Się W awoich ankelawach. 

Wiem, ża na taki zarzu% należy adpowi,e= 

dziać takim samym W stosunku do autora | cam 

łej roszty harcorskiech 
śm8 t ryktorów. Ale w 

tym właśnie sędno problomu. Caże polskie spo” 

łeczeństwo; My wszyscy; % nielieznymi wyjątka= 

mi, uleg] tómy zbyt Łatwo w atnrolu % oantrall= 

mom biurokra tyczy
 

Prof, Stanisław relich w oytowanej już 

pracy /wydane | przed S3.erpmi ery tak pisze na 

ten temat: uzhieraronimowany
 aentralizm biu= 

rokratycozny zrywa pom lome wiezi społoozne, re= 

dukuje ti zubaża Je, An uniTormlzu prowadzi do 

izolucji jednostek, d0 atomizacji społe czeń 

stwa» 
a: 

Ldeolodzy tak pojmowanego oentralizmu wycho 

trość tego; CO określamy 

jako interes publiczny, jest dana, że jego 

sens i treść w tajemaiozy sposób odkrywa 

utalentowany ną% £ tanu, £ że tylko on jest 

powołany do ja60 urzeczywistnienia". 

A.Janowsaki pisze © przechwytywaniu 
fw 

ostatnim dwudziest opigoiodleo tu/, Harcers twa, 

+ 
i i 

1 4 

jego nafwy 3 gynbolii przez orgami.żac ję "jaką$ 

inną, mimo, zę taż harcerski. nazwy noszącą”. 

Czy dziś, Gdy wiemy, Że biurokratycznej ma= 

nipulacji. poddawano enłe spałeczońs two; MOŻA” 

my winić sotki tysięcy inst nuktorów za to, %a 

w ostatnich dwudz Lostupięcju latach próbowali 

urzoczywistuiać tak jak, umieli. /na tyle ilo 

wiedzieli/ ideę Harcerstwa /legondę PO nia |j/ + 

To nie oni rzac1i9% TaŁszowali historię 1 

anaczenia zynbolt, "przemianowano", "Wprowa- 

tpozmieniano" ; kmanipułowano" - Opi= 

guje przechwyt wanie Autor art Acuzu "Czy Har= 

u E 

y 

ceratwo mą jeszcze ażensę". Mie pisze kto 

wprowadzał, pozmi eniał, manipulował, A szkoda. 

Przecież nie robili tago drużynowi lecz har= 

cerski aparata Część jega przedatawioieli jest 

jeszcze nadal w naszych szeregach, 

Ale to przecież nie aparat ponosi skutki; 

1ecz instruktorzy "lin 1owi" i ich drużyny» 

Czy Prawo Harcerskie /każda jego worsja/ po” 

zwala dziś zostawić tych instruktorów z ich 

problemami. ; dążeniem do odkrycia prawdy © Hnr= 

cerstwie, znalezienia miejsca W nowej sytuacji, 

Bo przecież KIIAM=y obejmują swoim wp Ływani 

tylko część instruktorów i związanej 2 nimi 

młodzieży i to słównie ze środowisk wielko= 

miejskich, A ce z pozostałą młodzieżą miejską 

archiwum 

ai tarty" 25M" 

  

| onłą małomiastoczkową i wiejską, Czy nie ma 

ona prawna do Harcerstwa niespaczono(e mam pu 

lacją? A KIHAM-y? Czy choą na siebio wziąć 

odium wielkomi ejskiezo elitaryzmu? 

"WbTr'Gw 

A.Stanowski 
piszo % kolei: 

pozo= 

rom oddziaływanie na ofio ju lina ZHP mopdaohy 

okazaó SLĘ ailniejsze ni% w przypadku roż= 

wiązania pierwszego / tja działania w m mach 

jednego ŻHP jalco wyodrębniony —'"h PL (;yPFAMO= 

wo-notodyozny = PUZYP: Z.0./, a to dzięki 

wyśwoleniu mechanizmów konkurencyjnyc
h tak, 

jade ma to miejsoe w przypadku branżowych 

związków zawodowych czy WPŁYWU NZS na SZ5P", 

4% mojej oceny aytuacji w środowisku 

studenckim /a mam 2 nim kontakty zawodowe/ 

wynika, że w przypadku wpływu NZS na SZSP 

/przykład 2 ruchu młodzieżowego jest dla 

nas bardziej uprawomooniony/
 , mechanizm kon- 

kurencoy jny wyzwolił wpierw obustronną wrogoś. 

a nawet nienawiść, 

dziś 

skierował tak potrzebną 

środowisku energię społeczną na wzajem 

rie podkopywanie i wygryzanie ; wreszcie przy” 

czynił się wydatnie do bierności ponad "0% 

studentów, których to wszystko zniechęca do 

aktywności społecznej. 

poza szeregami SZSP i NZS, 

Znajdują się oni nadal 

Powyższe stwierdzenia wcale nie oznacza- 

ją iżbym optował za jedną organizacją W ś$ro- 

dowisku studenckim lub uważał, że wszyscy 

studenci powinni. należeć do organizacji mło 

dzieżowej. Jestem nastomiast przekonany; Że 

losy odnowy leżą w rękach całego społeczeń- 

stwa, a nie tylko jego zorganizowane j ozęści., 

Pisząc o wpływie NZS na SZSP chciałem pokazać 

9 Lura Liza 
koszty pierwszego etapu E organiza” 

oyjno-polityczneg
o w Środowisku studenckim, 

Tam były one niezbędne, ponieśli je zresztą 

ludzie już dorośli. U nas mogą Je ponieść 

dzlaci i młodzież, 

Jest prawie oczywiste, że "niezależny" 

ruch harcerski. poprosiłby © patronat nad 

sobą "Solidarność" + Kościół /postuluje to 

zresztą wyraźnie A,Stanowski/, a oficjalny 

ZHP pozostawałby w ideowej więzi z PZPR, 

V tej sytuaoji nieuniknione 2y 
a 

Łoby wciągnięcie 

instruktorów oraz dzieci /sicl/ i sIGGAŻEA 

w rozgrywki polityczne, a jest oczywiste, że 

zbyt wezesny wybór sprowadzi. do nieobliczal- 

nych deformacji i patologii wychowawczyci 

Takżo z punktu widzenia interesu Spo" 

łecznego 1 narodowego wyzwolenie takiego 

nmechanizmu konkurency jnego" wśród znaczne j 

części młodogo pokolenia w sytuacji; kiedy 

krajowi potrzebne jest współdziałanie tych 

trzech sił politycznych dla uratowania odno— 

wy posierpniowej byłoby poważnym błędem po 

li tyczmym, 

Nia nawołuję do "jedności moralno=po= 

litycoznoej" narodu; opowiadam się tylko za 

głosem sił rozsądku apelujących 0 jedność          



I KR3 reds i otw okres aLoędzywo je 310 OŻYWiLO- 

społeczeństwa wobec zagrożenia najbardziej 
wydawnictw % okwesn międzywo jenne,,o; ZY 

zad + 34 sua wać j far<% ża A yt + 

podstawowych interesów naszejjo kraju, nla dyskusji o tym, czym ma być współcześni: 

Ilarcerstwo - to wszystko daje szansę na od= 

  

" w końcu pluralizm to talczże powien tworzenie za,jubi. oma j gdzieś po drodze Ldoi, 

aposób myślenia, który inspirację czerpie ) Natomiast cwarancje jej utrwalenia, twóroze- 

z tolerancji, bez której nie ma ani postępia A co wykorzystania oraz uchrońienia przed nia 

społecznego, ant opinii publicznej; ani bezpieczeństwem nowych wypaczejń w znacznej 

humańmizmu, ani rozwoju intelektualnej twór= ; mlorzo zaloży od losów odnowy w oałym kraju. 

ozości". /str. 365/. 
rz,     
  

Ilarcoerstwo nie może jednak czekaó z zam 

Tak samo apeluję do wszystkiech sił har= łożonymi rękoma, Musimy sami konstruować 

cerskiej odnowy © trwanie w jedności orgn= sys teu zabezpieczeń, który stanio się elemon- 

nizacyjnej wokół sdoatów zawartych w Prawie tem gwarancji ogólnospołecznych, Jest to tym 

4 Przyrzoozeniu Haroerskim, SĄ 63 własnością ważniejsze, że przyszłość oałego społeczeń- 

wszystkich haroerzy i instruktorów, także stwa zależeć będzie i od naszyci wychowan= 

tych, którzy nigdy nie mieli okazji ion nam— ków; dziś zaloży od nas samych. 

prawdę poznać £ właściwie zrozumieć, Wszyscy Na zakończenie chciałbym określić wam” 

oni, jeśłi tylko dobrowolnie pozostr ją w ZHP, punki zrealizowania obecnej szansy polskie— 

nają paine prawo do larcoers twa. 
go Harcerstwa bez jego rozbicia organizacy j= 

„Janowski pisze: "Zaraz po Sierpniu nego. Są to moim zdaniem: 

sądziłem, żę należy odnowić Związek jako Ca= - połna ochrona dotychczas osiątcmiętych ele- 

łość, Teraz myślę, że byłem w błędzie, Trzeba mentów plurąlizmu społecznego w organiza” 

się oderwać, nie zwalczać, ale i nie modyfi= cji /pozyoja drużyny + ruchy prorrawowo” 

kować Związku, Nie tracić ozasu na przekony”= metodyozne/ ; 

wanie aparatu. Po co? Jeśli uda się zbudować zdecydowana nadrzędność oiał pienarnych 

SETS OWIĘ -sańizację; sensowni ludzie do nad wykonawozymi na wszystkich azczeblach 

miej przejdą. Inni i tak'nie są potrzebni", /podejrzewnm, że w skali Związku im niżej 

Niebezpisczne to myślenie i chyba w ostatecz- tym jest z tym gorze j/ ; 

mym rachuniku aspożeczne, Bo choć popieram stworzenie prostych mechanizmów odwoływa- 

antybiurokratyczne ostrzo wypowiedzi Autora, nia prmoz wyborców ich przedstawicieli w 

te nie dostrzegam w niej dalekowzroozne j radach wszystkich szozebli i zapisanie 

troski o powierzoną nam; instruktorom, mło” tego w statucie /mecohanizmów prostych - 

dzież, Naszym progranem nie może być wrogość, a więo nie takich jak w paristwowym prawie 

wobec aparatu, lecz odnowa w pracy drużyn z wyborczym) i 

i zastępów, Jeśli aparat będzie nam w tym służebna rola aparatu wobec jednostek pod- 

przeszkadzał, to przestaniemysię z nim i jego stawowych i maksymalne jego uspołecznie= 

decyzjami w ogóle liczyć. VII Zjazd ZHP ma nie; 

dwa podstawowe osiągnięcia: zagwarantowanie rotacja kadr w zawodowym aparacie harcer= 

prawa instruktorów i harcerzy do organizowa”- 

nia się w ruchy programowo-uatodyczne i prawo m" 

drużyny do samodzielności programowej, To natychmiastowa wymiana tych przedstawicie-= 

wystarczy do realizacji naszego programu na li aparatu, którzy nie potrafią Tunko jono- 

dziś, Jestem przekonany, że kolejny, VIII wać w nowych warunkach; 

Zjazd będzie należał do instruktorów "linio" uspołeoznienie władzy w Związku poprzez 

wych", a wówczas ol ludzie z aparatu, którzy poddanie procesu decyzy jneca kontroli 

tarasują nam drogę, będą musieli odejść, społeczne j; 

absolutna niezależność prasy i rozgłośni 

harcerskiej od władz ZIIP i ich absolutna 

r A ; 4 - 

ale SĆ nii 1 s r 

Sumując powyższe rozważania nie chciał= zależność od opinii odbiorców; 

bym pominąć słusznych obaw o losy Związku, dobra wola wszystkich dobrowolnych czł0n- 

zawartych w obu omawianych /przyznaję = dość ków organizacji, aby powyższe warunki 

fracmentarycznie/ artylcułach, wcielić w życio, 

Czy istnieje szansa przywrócenia Har- 

cerstwu jeno autentycznych wartości i urato= 
hm Zbigniew GAJEWSKI 

wania go przed kole jnymi wypaczeniami? Hoja P.3 

odpowiedź brzini — tak, Wyzwolenie olbrzywłie;;o Wszystkie cytaty w tokście, poza sy= 

nowanymi inaczej; pochodzą z pracy 

S, KGrlicha "Oblicza pluralizuów” 

tożsamości, rosnąca z dnia na dzień liczba PWN 1980, 
kultu dla tradycji, poszułciwanie historyczne j       

archiwum 

   



        

          

POLEMIKI 

WSKAZÓWKI | 
DIA SKAUTMISTRZÓW 
  

„iwer 

DRUŻYNOWY 

Dla zachęty kandydatów na aouiuańieikj” 

choiałbym przede wszystkim usunąć zwykłe nie= 

porozumienie, że dobry drużynowy musi być 

jakimś godnym podziwu; wszystkowiedzącym ba= 

haterem, Otóż ani trochę. 

Trzeba być tylko chłopcem = mężczyzną , 

to jest: 

1/ trzeba mieć w sobie chłopięcego ducha; 

umieć przeda wszystkim znjąć od pierwszej 

ohwilii odpowiednie stanowisko wobec swolch 

ohłopców. 

2/ Trzeba rozunieć potrzeby, poglądy i 

pragnienia różnych okresów ohnłopięcogo życia. 

3/ Trzeba działać raczej na poszozagólne 

jednostki, niż na gały zespół zbiorowo, 

4h/ Trzeba uaieś wzbudzić ducha wspólnoty 

pomiędzy swoimi ohłopcami; aby uzyskać jak 

najlepsze wyniki, 

Co do punictu pierwszego: drużyńowy nie mo” 

że być ani profesorem, ani oficerem, ani kam 

techetą, ani specjalistą, fachowoem, Musi 

tylko umieć radować się otwartą przestrzenią ę 

przemówić do ambicji chłopoów, i wynaleźć 

innych ludzi, którzy udzielą chęinia wska- 

zówek w kierunkach, jakie chłopPoy sobie 

upatrzą, czy to będzie sygnalizacja; rysunek; 

poznawanie przyrody, O%y pionierka, 

-” Drużynowy musi być starszym bratem dla 

swoich ohłopcoów, te znaczy wa patrzeć na 

świat z ich punktu widzenia, musż prowadzi 6, 

przewodniczyć i budzić enmżusjazm dla właści 

wych rzeczy, Jak prawdziwy starszy brat musi 

zachowywać tradycje rodzinne Li pilnować by 

były one przostrzesano j pożądana jest tu psow 

na stanowczoŚć, Ote i wsmystko. Ruch aknuto= 

wy jest radosnym braterstwem, tym bardziej 

radosnym, że w Grze Skautowej robisz wiele 

dla innych - walczysz © umłamanie egoizmu, 

0o do drugiego punktu, te iiezne podręcz= 

niki, zawierająca wiadomości © różnych okra= 

aach młodzieńczego życia, wprowadzają w to 

zagadnienie, 
a dada ER 

1/ W polskim przekładzie tej książki termin 

nSkautmistrz” przełożono na "drużynowy; 

bowiem w organizacji angielskiej skaut 

mistrz to właściwie aamodzielny kierownik 

drużyny skautowe j, 

Nie jest to wprawdzierrównoznaczne % na= 

azym drużynowym, większość bowiem druży” 

nowych w Polsce, zwłaszoza po wojnie, te 

raczej niowyrobieni jeszcze harcerze; 

którzy korzystają z rad i waikazówek opie= 

kuna drużyny» 
Skautmistrz to raczej odpowiednik naszego 

haromistrza, ozy pod arcuistrza.   

Po. trzeoter zadaniem drużynowego i to zAa- 

dańńiem bardzo interesującym jest poznać da 

głębi każdego. ohłopoa, A później to 00 dobre 

w nim uchwycić i rozdmiohaó aż do wyparoła 

zła, W najgorszym nawet ochararakterze jest 

przynajmiej pięć procent dobra. Cała sztuka 

polega na tym, aby je odkryć i następnie roz=- 

winąó, aby stanowiły 80 — 90% oałośc, sha= 

raktoru, Oto jest wychowywanie zamiast nau= 

czania młodszych umysłów. 

Po ozwarte: ducha zespołu stwarza system 

zag tępowy. 

System mastępowy właściwie atosowamy jest 

także bardzo ważnym ozynnikiem w kształoemiu 

charak tar. Dzięki temu gystemowi ohtopiaa 

widzi, że jest w pewnej mierze osobiśolie od= 

powiedzialny za pracę w zastępie. Każdy za= 

stęp jako całość jest Świadomie odpowiedziali= 

ny za powodzenie pracy gałej drutżyrty. Dzięki 

temu drużynowy może przekazywać ohłopoom nie 

tylko swoje wiadomości, ale i swoje ideały, 

tworząo moralną postawę skautów 1 dzięki te 

ma sami skauoż dświadawiają sobie stopniowo,” 

że mają coś do powiedzenia w pracy swoje J 

drużyny, Dzięki. systemowi zastępowemu druży= 

na, a pośrędnio ł cały Skautinę tworwy się 

nąprawdę wspólnym wysiłkiem, 

Obowiązki drużynowego 

Powodzenie w wychowaniu ohłopoa W wyso 

kim stopmiu zależy od osobistege przykładu 

drużynowego. Nie trudno zostać dlań bohate 

ram, jak 1 starszym bratem, My, dorośli, za= 

pominamy łatwo, jak ogromny podziw i oześć 

dia bohatera tkwi w duszy chłopca, 

Drużynowy, który potrafi stać się boha= 

terem dla swoich chłopców, ma możność WyWia= 

rania potężnego wpływu na ioh rozwój, ala 

zarazem bierze na siebie wielką adpowiedzial=" 

ność, Chłopcy szybko dostrzegają Jego naj= 

nmiejszą cechę charakterystyczną, ozy te 

będzie zaleta ozy wada. Przyswoją sobie jego 

sposób znohowania, a grzecznośó, jaką okKAaBi= 

je, jeGo rozdrażnienie, słoneczne pogode ozy 

mieoierpiiwe uniesienia, jego siina dyscy= 

plina wewnętrzna, czy przypadkowe potknięcia 

« ty wszystko jest 'nie tylko zauważone, ale 

i skrzętnie naśladowane». 

Dlatego, aby wdrożyć ohłopoów do wypsł- 

niania Prawa Skautowego i tego wszystkiego 

oo ono obejmuje, drużynowy powinien sam s8%to0= 

sowaó dokładnie jego przepisy w każdej ohwi- 

1i swego życia, Wtedy wystarozy ledwie głów 

ko pouczenia —- a chłopoy będą robić to samo, 

Praca drużynowego podobna jest do gry w 

golfa, do żęcia sierpem, lub łowienia ryb na 

wędkę, Nie uda się, gdy będziemy się spis= 

szyó, a przanajuniej nie uda się tak; jak 

przy lekkim, spokojnym, miarowym rozmachu. 

Ale rozmachu już nabraliście.Stanie w miejs= 
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niczego. Są dwie możli= 

Idźmy 
cu nia prowadzi do 

wości: iś$ naprzód, lub a tać, naprzód 

| to a uśmiechem, 

Lojal ność względem Ruohu 

Drużynowy musi pamiętnó, że oprócz obo= 

wiąalców wobeo swoich chiopców, ma również 

sbowiezki wobeo całości Ruchu Skautowego, 

sveh ohy= 

któ= 
Nasz cel wychowania chłopoów aa dobi 

wateii jest bardza korzystny dla kan JU 

remu daje pokolenie MZŻNYOCA 4 gziąchotnych 

obywateli, Przyjaźń i znajomość gry" 

utrzymywać jah będdie w jedności watwnętrzme j 

i w pokojowych atosunkach z sąsiadam: gra= 

DiCĄ +. 

Obarczeni obowiązkami nauczania WŁASNYM 

przykładem aanczaparcia 1 karności ; drużyno"” 

wi muszą z konieczności wznieść się ponad 

małoatkowe osobiste uczucia i umieć je pod” 

porządkować wyższe j polityce całości, Toh za” 

daniem jest uczyć ohłopców jak ma Ją huprawiać 

grę", każdy na swoim miejscu, jak Gegży W MUu= 

rwat UuęGzyĆ, uamemu to samo OZzynIĄGŁ Każdy 

nlech ma wydzielony zakres pracy + im bar= 

dziej się jej poświęca, tym więcej ulega jej 

wpływowi wycohowawozemiu, 

O ile komuś sumienie nie pozwoli iść wyma— 

ganą przez nas drogą, wówezas powinien on 

mrłosić się do swego Komendanta Chorągwi, lub 

do Głównej Kwatery, aby usunąć swe wątpliiwo- 

ści, a jeśli nie może z nami. uzgodnić swoich 

poglądów = porzucić pracę, Faohodzi przecieś 

na naszą drogę % otwartymi oczyma i nie jest 

zupełnie w porządku, jeśli później, gdy 

szozegóły mu nie odpowiadają, zwala winę na 

władza, 

Na szczęście w naszym Ruchu; dzięki 

dla 

unikamy wielu zbęd= 

nych formalności, które są przyczyną zadraże 

deoentralizaoji i w zasadzie wolnej ręki 

miejsoowych autorytetów; 

nień i zażaleń w innych organizacjach, 

Jesteśmy też w tym szczęśliwym położeniu, 

że mamy wielu instruktorów o "szerokim hory= 

zoncie myślenia i lojalnych wobec całości. 

Ruchu  Skautowego. 

Nagroda pracy instruktorskie j 

Pewien człowiek powiedział mi kiedyś, że 

jest najszozęśliwszym człowiekiem na Świecie, 

Odpowiedziałem mu, że jeat ktoś jeszoze 

szozęśliwszy = jal 

Nie przypuszozajoie nawet, jakoby kto- 

kolwiek z nas, osiągając owo szozęście, nie 

miał nigdy żadnych trudności do zwalczania, 

Wprost przeciwnie, Przyjemność przeciwsta= 

wienia się trudności, zniesienia bólów i 

przykrości, daje właśnie pełnię radości z 

ich pokonania, 

wen
t 

    

Nie spodziowajoia się; że Życia WASZA 

będzie usłano różami, nie byłoby zresztą znae 

bawne, (gdyby tak było. 

Mając do ozyniania ze skautawi musżteęie 

być przygotowani na niepowodzenia 1 zawody, 

Bądźcie jednak cierpliwi, Wtęoej ludzi mar= 

nuje swoją pracę i karierę przez brak oler- 

pliwości, niż przez pijnristwe,. lub inne wa- 

dy, Musicie do pewnych Granie znosić nier= 

pliiwie draźżniącą krytykę i zbędne formalno= 

Boi, ale nagroda waszą nadęjdzie, 

Zadowolenie, jakie daje spełnionie obo= 

wiązku za cenę aamozaparcia oraz rozwijanie 

charakteru ohłopców, go da im różna możł. L= 

wości w życiu, stanowi nagrodę tak wielką, 

że nie można tego ująć w słowa, Fakt, %e 

pracuje się, aby zapobiec mału, które gdyby 

pozwolić mu się krzewić, zepaułoby neszą 

młodzież, daje ozłowiekowi, jakkolwiek 

sakronne byłoby jego stanowieko, mocne zadó 

wolenie, żo w każdym razie zrobił eoś dla 

swsgo kraju. 

W tym właśnie duchu pracują w Ruchu Skau* 

towym drużynowi, Komendanoi i pracownicy: 

hufoów i chorągwi, ozłomiowie Głównych Kwa=. 

ter, Rad Naczelnych a także przyjaciele 

Skautingu, 

Zaufanie zdobyte w onłym świecie i swój 

szeroki zasięg zawdzięcza Skauting. tej 

ochotniczej armii pracowników, Mamy tu wi= 

doczne, ohoó oiche świadectwo pięknego 'duoha 

patriotyzmu, który-drzemie ukryty u więk= 

szości narodów, Ci ludzie ofiarowują swój 

ezag i siły, a w wielu wypadkach także 1 

pieniądze na morganizowanie pracy wychowaw= 

czej ohłopców, bez myśli o nagrodzie, czy 

wyróżnieniu ta to co robią, Robią to tylko 

z miłości do swojej-Ojczyzny i swojej mło=. 

dzieży. 

CHŁOPTEC 

Pierwszym krokiem. na drodze do powodzenia 

w wychowaniu war zago chłopca jest wiedzieć 

coś o chłopcach w.ogóle, a o danym chłopeu 

w szczególności, 

Dr Saleeby, w Swym memoriale do Towarzys= 

twa Etyoznego w Londynie pisze: "Pierwszą 

rzeczą, jakiej wymaga się od dobrego nauczy- 

oiela,jest znajomość nażńry chłopca, Chłopieo 

czy dziewczyna to nie są małe wydania męż- 

czyzny lub kobiety, nie są również arkuszem 

czystego papieru, na których nauczyciel ma 

ooź napisać, Każde dziecko mą swoje Szcze 

nólme zainteresowania 1 swój brak doświad 

czenia, zwykle tajemniczy atan umysłu, który 

trzoba taktownie wspierać, rozwijać i kształ- 

    

  

 



        

towaó, czasami umiejętnie modyfik ować, lub 

nawet tłumić, 

Dobrze Jest przypommioć sobio, w miarę 

możliwońci jak najdokładniej, Jakimi byli= 

śeie jako chłopoy, a wówozańn będziecie mogli 

łatwiej zrozumieć uozuoia £ prasńienia wa- 

azycoh wychowanieów, 

Naloży rozważyć następujące osoliy ohiłopoa: 

Hum o r = Należy pamiętać, że chłopiec ne 

malnie Jest pełon humoruj może to być humor 

złośliwy, ale chłopiec zawsze umie oconić 

dowcip ł£ widzi zabawne strony różnych rze- 

oezy, I to od razu tworzy dla pracującego z 

ohłopenmi przyjenną, jasną stronę jego zada” 

nia, daje mt możność stania się nie belfrem, 

ale wesołym towarzyszem jeśli będzie się 

śmiał razem z mimi, 

odwagą = Przooiętny chłopiec jest za- 

zwyczaj odważny, Nie jest m natury zrzędą, 

choć może aię staó nim później, gdy zniknie 

w nim szacunek de samogo siłebie i gdy prze- 

bywa dużo w towarzystwie "glLę dz Łła- 

rav ". 

Powność a Lab i e » Chłopieo 

wiermy zwykle aż do przesady wo właśne 

siły, Nie lubi przede wszystkim, aby 

traktować go Jale dziecko i by mu mówić oo 

i jak ma robić, Woli spróbowaó wszystkiego 

sam, nawet jeśli ma popełniać błędy i po= 

myłki, ałe właśnie popełnia jąc błędy zda 

bywa doświadczenie i kształtuje swój oha- 

raktor, 

By s t roś 6 - Chłopiec jest przeważ= 

ute nadzwyczaj bystry, Latwo jest ówiczyć 

Jego adolność w obserwacji, spostrzegaw- 

owońci 1 wnioskowaniu, 

Żądza wrażeń - Chłopcy miejscy 

są na ocqół mmiej ustatkowani, niż ioh 

bracia ze wsi, a to z powodu wrażeń, któ 

re daje miasto: czy to będzie przejeżdża 

jąca straż ocmiowa, czy jakaś dobra bójka 

między dwoma przechodniami, Nie mogą więc 

wytrzymać przy jednym rodzaju zajęcia dłu- 

żej niż miesiąo lub dwa, ponieważ ohoą zmia- 

ny. 

ULegłość - Jeśli chłopiec spotka 

kogoś, kto aię nim zainterosuje, stanie 

się uległy i pójdzie dokąd się go znprowa- 

dzi, Tu właśnie przychodzi z pomocą druży— 

nowswu ż wielką siłą oześć dla bohatera, 

W4Łernoś 6 - fa oocha charaktoru 

chłopców moża wzbudzać bezgraniczne na- 

dzieje, Na przyjaćni loh można polegać, 

a przyjaćń zjawia się u nich jako coś zu 

pełnie naturalnego, To jedyny obowiązek, 

który ehłopiec rozumie, Możo się on nawet   

na pozór wydawać egoistą, al 

w rzeczywistości bardzo chętni: 

innym. Tu wła śnio nasze gkautowo 

nie znajduje podatny grunt, 

Jeśli się studiuje te row 

wości charaktoru chłopca i roz 

zdobywa się możność dostosowania 

do rozmaitych właściwości chłopon, 

praca nad poznaniem tych wł: 

piorwszym krokldem do pomy ślnefęt 

Miałom przyjemność spotkać w 

tygodnia trzech chłopoów m (s 

miejscowości, o których powiedziano mi 

byli niepoprawnymi młodymi szubre 

buzami, zanżm dostali się 

mu. Ioh drużynowi, niezalożni 

naleźli dobre strony, która 

głuszone przez zła i opiora Jęc 

woiągnęlt ohkŁopoaów do zaję: 

usposobieniu każdego z nich, 

trzej = to porządni, dzialni 

z nioeh wspaniale pracuje, a 

są óałkowicie przemlonione w porno 

tym, ozym byli dawniaj, Warto 

bie trud zoryanizowania drużyn 

tylko, aby uzyskać pojedyńoz: 

Mr Casson w mięsięozniłku T« 

/ Świat Nauezyclialski/ tal 

kowane dzieło przyrody, Jaki 

"Sądząc na podstawie maso 

świadczenia powiedziałbym, 

swój własny świat - świat, który 

tworzą i ani nauczyciel, 

do niego doatępu, Świat a 

własne zdńarzonia l wzory 

kodeks l plotki i opinię 

"Wbrew nauczycielom i rodzi 

pozostają wierni dla swogo 

słuszni swemu własnemi prawu; 

ono od tego, którego ich ucz 

szkole, Raczej chętnie narażą 

stwa z rąk niewyrozumiałych doros 

aprzeciwią się swemu kodeksowi 

upamiętajcie, że chłopiec 

wstąpieniu do drużyny ruszyć na harecj nie 

zamrażajcie jego zapału wykiadnmi bez kojca, 

Dajcię mu gry i ćwiczenia skautówe, których 

on pragnie a szozegółów technioznych nauczy” 

cie go bomału praktycznie, 

"Kodeks mauczycieli, na przykład, zaleca 

oiszę, ostrożność, przyzwoite zachowanie się, 

Kodeks chłopców jest wręcz przeciwny. Fropa= 

guje hałas, ryzyko i silne wrażenia, 

"Zabawa, bójka i jedzenie! Oto trzy nie= 

odłączne składniki chłopięosgo świata, me 

atanowią jogo podstawę, Te właśnie chłopoy 

najbardziej poważają, a nie mają one nąj= 

mniejszero związku 2 nauczyć ielnmi czy pod 

ręcznikami, 
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j Ś z Koda 
"Według opinii publioznej Swiata, którym 

przebywa ohłopiec, siedzenie przez cztery (;/0= 

dziny dziennie w po ia przy bluricu 

r) PPE ło 
zĘTASZNYM MAarnow lom czasu. 1 Światła 

BADZIGTO, Czy znał lęteo kiodykolwiok chłopca, 

zeń te ehżop 61 a przęcgi BYUNO/ FG; 

j ałł ojca, aby mu kupił Di czy 

domu i 

prosił malke, aby pozwoliła mu posiedzieć w 

nojęo ju? 

PyYapeowns t molam opieg nie jec 

legie %i legof ow ste jest także 

paayf i 
leczej= 

stwe przede wnzysLizim! :1 14 | ania, 

Jost ohłopoe:" 

"żnA otrym wesołością 

;$1ki, głodoam, p 1, 

zażań, 

85 NiIANOTMAANY « 

krzyki iwościi YB 

absar" jest 

ka między kódoksem nau= 

wygrają w przy 

Nieliczni 

zdobędą 

=aaeniee wid 
najeoennie | najsziachat= 

m zŻÓW BR rodu, 

prawdą historyceuą, że 

późniejsza d18 ona , go odkrywoy tysiąca Gy 

alazków, nańńezyciel askolny słał do demu 

) notatka: "za gSAnPL, by SC 

vOzyż nia jest prawdą, że zarówno Nowton 

jas 1 Darwin,twórcy metody naukowej, byli uwa” 

kani przez swoich nauczycieli za zakute łby? 

UQzyż nie ma setęk przykładów, że zakały: 

klasy stawały się później pożytecznymi i. wy” 

bitnymi jednostkami? A 

że nasze obeone metody wychowawcze zawodzą, 

czyż to nie dowodzi, 

jeśli chodzi o rozwój wrodzonych zdolności. 

chłopców? 

tCzy nie można trąktować cohłopca właśnie 

jak chłopca? Czy nie możemy przystosować nau 

ki gramatyki, historii, 

do potrzeb chłopięcego świata? Czy nie możemy 

geografii i arytmetyki 

tłumaczyć naszych dorosłych mądrości na 

język chłopięcy?" 

tOgy ohłopiee nie ma w gruncie rzeczy ram 

oji, żachowując swój własny kodoks sprawiedli= 

wości, zdobywczości i przygody? 

fCzy to nie on stawia czyn przad 

h a u kę , tak właśnie jak powinioń? Omy nie 

jest on, w rzeczywistości, zadziwiający, ma 

łym pracownikiem, który majstruje coś gam dlą 

siebie, w braku inteligentnego przewodnictwa? 

"Czyż nie miałoby głębokiego sensu, Gdyby 

na jakiś czas nauczyciele sami stali się ucz= 

niami 1 postudiowali to przedziwne życie 

chłopca, które obecnie ma próźno usiłują 

ujarzmić i poskromić? 

  

  

prąttowi, je 51,1 

ie w dobrym kie= 

rumicu ? 

Otoc 

Jak już pow wąrunkiem 

kz teęę t wWaSsZ£8;;0 rezu u jest 1838E efysaneze 

h ża para ck i ore domu, Do= 
otiżioboa, ale drugim — poz 

sro jeżeli wiecie jakie jed Ł jego otoezonie 

poza możecie naprawdę wiedzieć jakie drużyną ; 

nzynniki wywierają wpływ na niego, 

m ŁOM, kycziwo8 

4, > u 
ÓW z L OGROSZŁĘ 

aregowaniem o pracy drużyny 

44, zadanie drużynowego jest 

ro łatwa, gtogi 

trmebaą ozwyciężyć młe wpływy dom UTzagermt 

W dedatk inne pokugy złago, 

owawca chłopga, którymi musi lezyć yoh 
s 

jaźcli uprzedzony» 

jedną z potęśmych 

Kino ma bez wątpienia 

140516 ALAMLĘ 

ż adniemiem, temit Za 

pobięo. Jest to jednak Jedeń © ów, którym 

zaPODŁEC ; byłoby bardzo trudno 

iątotnie pożądane, byłoby to 

omej, jak wykorzwys tać fi jak najlepiej dl 

naszych oelów, Zgodnie z zasadą pokonywania 

trudności p współdziałanie s nią 1 stero= "ze 

wanie w pożądanym dla nas kiarumicu, mus Liwy 

ostarać się dostrzec w film te wartości, 

które dla nas mają kor 

sować je do celów wychowawczych, 

być bez wątpienia, potętmym narzędziem 

pod należytym nadzorem; jeżedł nig jest 

pierwsze kroki w sprawie wprzęgnięcia kina 

w służbę wychowania zostały już jednak poczy= 

nione i aprawa odpowiedniej kontroli filmu 

jest na dobrej dradze, Lecz jeśli kino może 

byó siłą szerzącą ało, można również uczynić 

a niego silę Jest przecień dobrą» teraz tyle 

doskonałych filmów przyrodniczych, które dają 

dziecku dużo lepsze pojęcie'o zjawiskach przy- 

rody, niż noże mu Je dać własna obserwącja; 

a 5 pewnością daleko lepsze niż wiele wysłu”= 

chanych loekcyj na ten temąt, Za pośrednictwem 

oczu imoźna też uczyć i historii, Istnieją 

dramaty waniosłe i bohaterskie, istnieją inne 

Wiele 

Daięki zami.ł o= 

sztulki pełne doweipu, humoru i£ śmiechu, 

z nioh potępia 1 ośmiesza zło, 

waniu dziegi do kina nauozanie tego rodzaju, 

za pośrednictwem oczu, jest przez młodzież   
$] archiwum 
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z datwością przyswajane 1 daje znakomita wys= 

niki, Husimy pamię ta Ś jak wielki wpływ wywi.5— 

cino na szkołę; która używa go dla Bwod.ch 

Skautingu Hie możemy wprawdzie za 
cosoliów, W 

stosować tej metody w równej mierze; ale 

imożeńry użyć kina jako ostrogi dla na zzych 

własnych poczynań, Hus tmy zroblóć nasze harce 

tak pociągająca; ahy zdobyć chłocpów, bez 

zplodu na to, jakia mogą być czynniki od= 

jące w innych kierunkach. 

dziertcze palenie papierosów 1 jeGeo 

„azkodliwy wpływ na mdrowie, Gy hazardowa 1 

wszystkie wykroczenia; których są one powo” 

dem, pijaństwo, włóczenie się 2 dziewczętami; 

mieozystość eto, = wszystkie te wady może 

usunnó tylko ten drutynowy; Który zna: Ło 

| 
| 

| otoczanie obhłtopca, 

| 
| 
l 

i 

Nie można tu nio 08 iągnąć drogą zakazów 

iób-kar, Lecz jedynie prze% zastąpienie poł 

ay ozymóś co najmie | równie pociąga JĘG7M; 

ale dobry w akutkach, 

$5A 

mie wrodzona ohłopocu, przy” jest 

-$wyną jej jest albo żądza przygód, które 

| tiwi w ahłopcu, albo jego głupota, albo bral 

dyseypliny - za leżnie od natury poszonagól= 

nych jednostek, 

Zwyczajne k łam s ń 

p 
fi Z » dle = 

czaj OZĘ: tą u adą ws ród młodziery 

oał świata, 
ł 

, +4 1 „ł e = py | poważnęĘ ehorobą 

wi Łizowanych plemi 

Mówienie 

człowieka "harlma ter 

IIa S O00W di i J STO CO 

ru i nauęzyt 
by wpoić chłopcom poczucie hono 

prawdomówności, 

Izba drużyny | obóm 

'lepszą odtrutką na zie otoczenia 

zpianie dobrym, a t49 tą; 

j obóz nubowy . 

Mówiąc o półrodziunej 

musztry raz 

cel.klasie, ozęsto wydaje się oe Lem 

w postępowaniu z chłopcami, ala miejsce, w 

którym chłopoy ozuliby, że SĄ naprawdę u 

siebie, choćby to była, nawat piwnica, lub 
* Y y > I ; 

strych; jakień miejsoe, gdzie mogliby aię 

schodzić każdego wiaczora w razie potrzeby 

ij znaleźć odpowiednie zajęcie i rozrywkę;       miejsce wypełnione pracą Ł jasną, promienną 

atmosferą, Jeżeli tylko drużynowy potrafi to 

zorganizować; dokona naprawdę bardzo WAŻNE (7< 

dzieła, dostarczające odpowiedniego otoczenia 

swoim chłopcom, co będzie najlepszą odtrutką 

przeciw tructźnie, która w przeciwnym 

ich 

wype 

ku mogłaby skazić chłopoów i charaktery, 

Obozy akautowe, które powinny być urządza» 

me-możliwie najczęściej, są dalszym ) jeśszoza 

archiwum 

skutaooznie szym środkiem ręzytm, NIŻ 
skt , i j 

izba. Otwarta, świeżą atmosiera 1 isa Lo żens two 

wyrob Lona stnłe współżycia nod unmiota= 
przez 

m4 W po lu | wokół obozowego orni I KA 5 stwa= 

rzają najlepszy nastrój 

dają drużynowemu okazję da 

jakakolwi ek inna dt 

chłopców i 

Wu 

jak zdobyć shł opców 

Zwylciam Pp! zyrŚwnywać cz ka, próbują 

+'o pozyskać ohłŁopt 
wpływów 

ghogcepgo rybaka, ) 

Chłopcy róbią wszys bi druży— 

owy, Drużynowy odbili. ohłopecach 

jak w lustrze, Skauo 

| pańtriotyzmi tylko od 

i patriotyzmu drużynowe (o 

Jeżeli rybak założy mn haczy przynętę; 

sam uważna wan pewno nie 

uda mu się złowić wiele, a w kadym razie 

złowi Tostrożnych" GAL latego 

na przynetę tego; 

matę anno z chłopcami ; spróbujecie 
IL BM e ? . 

£ 4 gą 4. wa” 
ZTE| i 

prawić dm kazania na tema sąd LO1LG/ 

mie zdobędziecie budująos;,   
Traf - sądu" zraz a iwyb 

gadu gadu" zrazl najwy. 

pich, 

shot 

omywiścia 

szeie się 

anim ohłŁopcy 

nrałańia ;tesumku do 

Ńe:P:dzHow, w joj *K % o Dziecku” 

ujmuje: właściwą drogę postępów: 11a w nastę= 

króciutkim opow2Uc pującym; 

| 
| 

| | 

| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 

TLG prze 

b Ą: SANĄ sał raz 
zł 

o chlopca twarzą 

Ledorozw awiącego 1LLEĘCYN 

się w rynsztokn skór Człowiek 

skinął na niego - ale ohłopisc uciekł przera- 

żony. Następnego dnia skin: znowu. Chłopiec 

uznał, że nie ma oze06 się bać i splunął w 

jego kierunku, Dia następnego małe stworze= 

nie tylko się przygiądało a jeszcze nas tępne= 

go wykrzylenęło: » uqii"*, gdy człowiek nad= 

cohodził, Z czasem chłopiec zaczął się uśmie= 

ehnó na pozdrowienie, na które teraz oczeki- 

wał, W kóńgu zwycięstwo było zupełne, gdy 

drobna figurka czekała na rogu ulicy 4 

uchwyciła palęc ozłowiekan w małą, drobną 

garstkę, Była to zwykła, smutna uliozka, a 

stała alę jednym z najjaśniejszych mie jso, 

Robert Baden-Powell   
    

      

   



— SA 2 sca 

KRZYŻ HKRRCERSKI 
em w M RÓ m 

był i jest najbardziej charak= 

tery: harcerskiego uunduru, Prawa do 

neszęnia krzyża pe wypowiedzeniu rnty Przy 

słów: "Przyrzekan ca 

rć Tobie sez* fdawniej: "Mam 

życiem pełnić służbę +.."/. 

czeniu woli m= 

wychowawcze, które 

ą sze Szczegół! Wii ję 1 $$m= SZCZ 

elementem dziejów ruchu h= 

rze 1 harcerki od "niepamiętnych cza= 

iętne* -— wynika stąd, iż ślenieafniepar 

aj osób, które potrafią dokładnie 

% widocznym znakiem istniem 

twe, trwałego kręgu braterskiaro + CE > 
Ę © 

założenie oznaczą konsekwentna 

:ji celów zawartych w Prawie i P— 

go Zawsze ci, dla których służm 

ła działanie nie slogan, dla k- 

ych założenie Krzyża było przyjęciem zobowiązań a 

nie przyjęciem ładnej 

Krzyż harcerski jest więc znakiem dorobku rum 

chu harcerskiege - od chwili powstania na polskiej 

dnia zdemi, do dzisiejszego — jego ponad 70-cielet- 

niej pracy dla Polski, Jest symbolem pracy wychowaw- 

czej i jej efektów w postaci gremialnego udziąłu mą 

łedzieży harcerskiej w walce o niepodległość w la 

tach I i II wojny Światowej a także w ukształtowaniu 

rzesz patriotycznych obywateli umiejących wytrwale 
Pracować dlą kraju w czasach pokoju, 

Dlatego właśnie chcomy przypomnieć jego dzieje; 
KONKURS 

Zaczynają się one jak i wszystko co związane jest z 

początkami harcerstwa z Andrzejem Małkowskim i zało” 

żonym przez niego "Skautem, Pismem Młodzieży Pols- 

kiej", 
| 

Skauting polski Jaka poźądany ruch społeczno 

wychowawczy młodzieży w Małopolsce uzyskał szczagól- 

ne warunki rozwoju, Utworzenie w dniu 22 maja 1911r.   10 wa Lwowie pierwszych trzech drużyn skautowych /2 mę— 

archiwum___ 

  

skich i 1 

organizacyjny w ramach 

Początkowo skautą odróżnia 

winiętym prawym rondem lub 

początkowo szpilką sokolą 

wą, na której prócz nazwy 

idniał jeszeze napis "Skąut", 

Skauting polski, który celnie trafił w p= 

$t 63 
Kł 

otrzeby młodzinży korzystając 7 o jak'm by) 

'oważniaj= 
okół” stał się w kilka miesięcy póź 

szą organizacją młodzieży polskiej. Wkrótce wykształe 

gię mundur skąutowy i zaczęto ać akwi pu u 4 

- lecz brak było czynnika, ryróżniał k= 

użdego chłopca i dziewczynę — brai 

bolu, 

aSkąutąa" a2t Już w pierwszym nunerze 

ernika 1911 roku redakcja rorpisa u pels- 

ką odznakę Sskautową, Podano wzór lecz jed 

ńocześnie zaznaczono; "Mamy nadzieję, iż pomysłowość 

polska uchroni od ślepega naśladownictwa wzoru an= 

gielskiego Z stworzy rzecz pięknąw, 

W" był Ten pierwszy numer "Skauta 

tkowy i zapowiadał niezwykłą 

jsmo dla harcerstwa, Był wyj 
je harcńrski 

nie tytułowej 

ko co nasze ojczyźnie oddamył a wspomaiany 

wersji 
kurs doprowadził do zaprojektowania pierwszej 

krzyża harcerskiego, "Skaut" był zarówna popularnym 

pismem, drogowskazem jsk i pierwszym podręcznikiene 

Szybko też bo od numeru 6 z 4 stycznia 1912 roku esiąm= 

gnął niebywale wysoki jak na owe czasy nakład 6 tys. 

sgzemplarzy, Roli jeso nie powtórzyło żadne inne pigm= 

mo harcerskie, 

Projekty na konkurs należało nadsyłać do 15 

listopada 1911 roku a wyniki zamierzała redakcja pam 

dąć w 5 = ostatnim z 1911 roku numerze, Jednakże Aa= 

desłano aż 84 prące i dlatego wyniki ogłoszono dom 

piero w numerze 8 z lutego 1912 reku, Redakcją przym 

znała: I nagrodę projektowi IV Krakowskiej Drużynie 

Skautowej im, Bartosza Głowackiege — przedstawiają” 

cej herb Kościuszki Roch III, Który składał się a 

górnej części lilii i trzech beleczęk pod nią a uk= 

ład jego nadawał się doskonale do oznaczania stopni 

harcerskich; II nagrodę projektowi patrołowegi pat   
  

   



rolu tejże drużyny = orzoł polski daierżący Ww SZEpo” 

nach tarczę z napisem "Czuwaj"; III nagrodę prajek= 

Łówi ks, dr. Kazimierza Lutosławskiego = na tarczy 

okrągłej duże szable, poniżej polski krzyż wojskowy 

ńyjytuti miiitari" z napisem "Bóg i Ojczyzna” = nad 

nim orzeł w locie = przy górnej krawędzi napis "Czu* 

waj". 

Prejetty nagrodzone i te, które zdaniem redakcji sa* 

sługiwałty "na zągzczytną wzmiankę” opierały się na 

symbolach rodzimych a wspólnym iel elementem był p= 

rzeważnie napis "Czuwaj". Stosownie też do zapowie= 

dzi danej w pierwszym numerze "Skauta" rozdzielono 

nagrodg: "IV Krakowska Dr.5Sk. Bartosza Głowackiege 

- powieść skautową Henryka Sienkiewicza "W pustyni 

j w puszczy, a patrolowy tejże drużyny i kas. dr Ka= 

zimierz Lutosławski — podręcznik skautowy", 

'Na tym też się na razie skończyło. Skauting 

małopolski nie przyjął żadnej odznaki ponieważ driu= 

żyny skautowe działały w ramach "Sokoła — Macierzy" 

i używanie przez nie wyróżniającej odznaki wskazj” 

wałoby na tendencje 'do usamodzielnienia a RA to wła” 

dze gokole zgodzić się nie chciały» 

ję Na fakt nie posiadania przez skautów polskich 

własnej odznaki zwrócił nawet uwagę Rabert Baden-Pa 

well w czasie zwiedzania obozu Wwycieczki polskiej 

na III Wszechbrgtyjski Zlot Skautów w Birmingham” w 

4943 roku. 
WARSZĄWA 

Ha terenie Królestwa Polskiego, gdzie skaut= 

igg jake organizacja nielegalna był Ściśle zakonspi- 

rówany, pierwszą odznaką używaną do początków 1913 

roku była niewielka metałowa lilijka na szpilce e 

surowych kształtach bez żadnych liter i napisów róż- 

na jednak od zagranicznych odznak skautowych., Jedy= 

nie ma zbiórkach noszono ją na lewaj części ubrania 

tub w klapie marynarki. Instrukterzy umieszczali ją 

na niebieskiej marszczońej podkładce, Znak ten, mima 

1ż <bardze szanowany, nie był jednak zbyt efektowny i 

nie uwtdaczniał Żadnych stopni, W zaborze rosyjskim 

    

do odznaki przykładane szczególną uwagę, Spęłniała 

ona -bowiem rolę jedynego wyróżnika i dowodu przyna”= 

leżneści organizacyjnej, W Małopolsce rolę taką pe- 

łnił mundur lub tylko kapelusz, lscz w Królestwie 

naszenie umundurowania ze względu na konieczność 8- 

aohowania pełnej konspiracji było zupełnie niesoż= 

14+W8 »   

Z tych też powadów warsza» ski 

da Skautowa już w 1912 roku wyżnaczy 

ładu Alfonsa Rorkiewicza, Czesława 

Kazimierza Lutosławskiego dla opracowania nowej od” 

osąj 7 penownia rozważono wówczas możliwość wyke- 

rzystania harbu Ro ch a także zbliżenia odznaki 

do wzorów Bokolich co pozwoliłoby pod taką przyk= 

rywką na jawne jej noszenie i zamaskowanie 

ładzami carskimi, 

Kazimierz Lutosławski przepracował swój pier- 

wotny, zgłoszony na konkurs projekt i najprawdopodo- 

tniaj jesienią 1913 roku składającym egzaminy po ku= 

raia instrnktorskim odbytym :-na Dynasach w Warszawie 

wręczone pierwsza krzyże rkowawakkg Niewiele róż- 

niły się one od tych, które nosili później i noszą 

do dzisiaj instrukterzy i harcerze, 

W swej wydanej ped pseudonimen x. Jan Zawada 

książce K. Lutosławski napisał w UDodatku: Nasza Od- 

znaka”,: " «.. wydaje mi się, że cannom jest samo z— 

naczenie obranego znaku symbolicznego; powinien on 

wymownie uzmysławiać ideę skastiaga.** Dodajmy od 

raza - skautingu polskiege. W projekcie nadesłanym 

na konkurs "Skadta" K. Lutosławski chciał rozbudo- 

wańą symbolikę pałączyć z pomysłem aby skaut zdoby- 

wając peszczególna stopnie był nagradzany dodawaniem 

pęszczególnych elementów odznaki. Że względów prakty- 

eznych było to jednak niewykenalne, 

Z tego powodu prajekt pierwotny został upre— 

szczony i symbolika jego według opisu autora była nas- 

tępująca: "Wianek z Dąbu i wawrzynu żę ( 

dóbycia: siłę i umiejętność, sprawność i wiedzę, Opla” 

ta on główny symbol skautowy: krzyż z hasłem: "Czuwaj * 

Kształt tego krzyża jest dawny; takiego użyte do nasze 

go orderu waleczności: myirtuti militari"; uprzytam= 

nim on szczególnie obowiązek dzielności, Ma en pośro= 

dku kółko - symbol doskonałości, a w nim gwiazdę pro- 

mienną, jakby Światło przewodnie: a d astra! 

A sam krzyż znaczy: ner aspe ra , be wskazu= 

je drogę ciężką, cierniami walki z własnemi słaboś— 

ciami usłaną, a przytem oznacza taż gotowość do tej 

walki i do wszelkich poświęceń — aż do męczeństwa za 

wiarę, aż do Śmierci za Ojczyznę: Bóg i Ojczyzna są 

treścią wewnętrzną tego znaku, Hasło "Czuwajt" na Bim 

— bo pobudka, ostrzeżenie; OoZnącza gotowość ducha de 

pracy nieustannej. 

     



  

  

Pala prążkowanę tylko w pośrodku, oznuczaćb; 

rotnika, gwiazdka probrna — skauta II klasy, 

gdaniu egzaminu na 8= 

iny krzyż kawędrawał .m 

użyty zoBta ł jaką alemont de- 

ce: "0 wychowanie skautowe”", 

w Piotrogradzie "w 1918 r, słu” 

stkl pisma "Harcerz. Organ Chorą= 

stwa najważniej byłe to 

ju a nie na obczyźnia, Tam zaś 

Środków pracy skautowej, Były to 

gzek Harcorstwa Polskiego", którego 

"Polska Organizacja Ska- 

uJunactwo"”, którego mna” 

arczy z napisem "Junactweo" u góry 

„ymi literami słów: Bóg, Cnota, P- 
ry 

yznaąt "Związsk Skautek Polskich”, 

nogity lilijkę; a także 

żywały jedynie oznnk stopni, 

„eczy, który utrzymywał się w la= 

tach 1914 = 1916 nie wpływał z pewnością na romwój 

ruchu lecz tarcia pomiędzy organizacjami -— spowo” 

dowane zróżnicowanym podejściem do czynnej walki © 

niepodległość = utrudniały porozumienia, 

Dopiero zagrożenie zewnętrzne ze strony okupanta n= 

iemieckiego unacoezniło konieczneść zjednoczania» 

Na odbytyu w Warszawie w dniach 1=2 listopada 

zjeździe zjednoczeniowym połączono istnieją= 

Królestwie Polskim /na terenie obu okupacji: n= 

iemieckiej i austriackiej/ organizacje skautowe w ja= 

den Związek Harcerstwa Polskiego, który był drugą o" 

2/ W punkaie 4 "Aktu poły rganizacją o tej nazwie, 

czeniowego" czytamy: "Członków Związku Harcerstwa 

Polskiego obowiązują wspólne oznaki łączących się 6 

organizacyj", 

Przyjęto jako odznakę zasadniczą krzyż /odznakę ZilP/ 

lecz w jego środku, w miejgce gwiazdy wpisane li= 

lijkę /odznakę P.,0.3,/» 

Wynika z tego jasno, iż lilijka wpisaną w krzyż nia 

byłą tam umięszczona dla ukazania więzi z niędzyna« 

rodowyw skautingiam - lecz dla podkreślenia rodowo=   

du nowe pówstałogo ZIIP = związku pe 

zacji skautowycha 

wkrótce ukazały się 

konawcze, które stanowiły: 

"Oznaką organizacyjną, którą należy 

osić 1 cm nad środkiem lewej klapy kieszeni, jest 

krzyż harcerski na odpowiedniej podkładce: 

biała oznacza szarżę zastępowego;, 

amarantowa szarżę plutonowego, 

biąłe — amarantowa szarżę drużynowege, 

Krzyż winien być noszony przy każdym ubraniu." 

Te estatnie zastrzeżenie wynikało z braku mundurów, 

W tym sawym dokumencie podano: 

"Stopnie oznacza się: 

III = zwyczajną lilją na krzyżu, 

grabrnę lilją naiożoną na 

zę OP 
złotą lilją." 

Dopiere przejście próby na III stopie 

nilka upowaźniało kandydata do ztożenia Prz 

i noszenia "odznaki przepisowej”, 

W "Instrukcji próby na III 

naczono również, iŻ: 

*Kto zgubi oznakę, traci praw 

nej, nowej w przeciągu 6 miesięcy", 

WRraczając w roku 1918 w służbę Ni 

Polsce harcerstwo posiadało w znaku Krzyż: 

kiego symbol ideałów, które utrwalało 

harcerskich, 

Źwawy Buręk hm, /Czesław Jankowski/: Z 

krzyża harcerskiego, Harcerz 1974 nr ż, 

Wacław Błażejewski; Historia harcerstw 

kiege, Zarys ogólny, Warszawa: Harcerskie 

Wydawnicza 1935, s. 80 

Jan Zawadą /Kazimierz Lutosławaki/: Czuj Dpuchl 

Szesnaście gawęd obozowych o idei skautingu, Kra- 

ków, "akł, Gebethnera i Spółki 1913, s. 176, 

tamże s, 177, 

M/arian/ M/iszczuk/: Związek Harcerstwa Polskie= 

go, Leksykon Harcerstwa Ze Jlę go 51: = 5216e 

ĄAKŁ Połączenia ZHP, POS, Z5P i Junactwa, Archi= 

wum Akt Nowych, Akta ZHP, sygn. 8, 5» 0G, 

Z odprawy L. 6, Naczelnej Komeudy 

Ary trz 1917 nr.j, Se te   
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Od dłuższego czasu odczuwa się potrzebę 

dokonania istotnych zmian w wymaganiach atop= 

ni instruktorskich, Praca z kadrą ZHP przed 

stawia się w zasadniczych sprawach bąrdzo 

dobrze, od dawne przestały nasz Związek nę” 

kać jakiekolwiek poważniejsze problemy 1 

trudności, natomiast wymagania stopni ins truk= 

torskioh są od dawna przestarzałą, nie uwzg.ęd- 

J'niają nowych warunków, potrzeb, już oslągnię= 

tych 'i"wypracowanych elomentów systemu pracy 

a kadrą, Przy tym brak zmian bywa w wielu 

| środowiskach odezuwany jako przejaw atagna— 

|eji, niedotrzmymywania przam harcerstwo kroku 

żywemu tonpu przemian w innych dziedzinach 

"zycia, Natomiast atopnia instruktorskie stam 

nowią stale przejaw ogronnego zainteresowania 

ze strony większości kadry, zwłaszcza rekru= 

tujących się ze Śwodowiska nauczycielskiego 

drużynowych, szozagólnie naucgzycielek ze wsi, 

Przy tym zarówno komisje przyznające stopnia, 

| jak 1 ogół zdobywających stopnie, domaga się 

, słusznie możliwie obszornego, ambitnego pro= 

grami wymagań, jak z przeszłości wiadomo — 

akrupulatnie przestrzeganych w toku procesu 

| zdobywania i przyznawania stopni, 

Dotychczasowe: zmlany wymagań stopni 

| szły jednak zbyt'płytko, Przede wszystkim nie 

| uwzględriano faktu, żo w środowisku instruk= 

torsikim występują co najmniej 3 różne grupy 

' kadry: drużynówych;, szczopowych, działaczy 

różnych szezebli, Regulaminy stopni i ich 

nazwy odnoszone były ssłówaie do najliczniej 

'azoj wprawdzie, ale nnjniżej usytuowanej 

grupy; tj. drużynowych, Także nazwy sugero> 

wały kwalifikacje, odnoszące się do spraw 

mało społecznie Łstotnych, np, haromistrz = 

|który od dawna nie zajmuja się przecież har 

oami, a także coraz malej może mieć kontaktów 

'g harcerzami, Podobnie podharonistrz, prze 

wodnik; istotą harcerskiego instruktora jest 

wychowywać, działać, reptęzentowaó a nie 

przewodzić, Wydaje się, że przy reformowaniu 

wymagań stopni należy przedo wszystkim rów= 

nąć w górę, uwzględniać specyficzne potrzeby 

1 warunki działania nie najniżej usytuowa— 

nych drużynowych, leoz działaczy instancji 

harcerskich, 

Przedstawiając projekt wymagaj nowego 

stopnia, który zarówno treścią wymagań, jak 

nazwą Li sposobem przyznawania wydaje się od= 

powiadać wszystkim aktualnym potrzebom, Wi= 

dzimy konieczność zbudowania następnie kolej= 

nych stopni, zrywających z dotychozasową 

praktyką, oznaczającymi kolejne kroki w two” 

rseniu dorobku, odpowiadającego naszym 

ambicjom i możliwościom,   

P.0 2.0 RMISTRZ / projek t/ 

Koncepeja. nowego stopnia _ instruktorsk Leo 200 

w ZHP, 

Stopień może uzyskać każdy instruktor 

ZHP, współpracujący z dowolną instancją ZHP 

/komendą hufoa,lub chorągwi, GK ZUP/ co naj- 

nniej przez okres roku, który: 

1. Posiada stopień instruktorski, wykazujące 

się nieznajomością 1 niespełnieniem przy- 

najnmiej połowy jego wymagań 

Posiada Odznakę Kadry Kształcącej w do- 

wolnym stopniu, nie uczostniceząc w żadn: " 

kursie instruktorskim, 

Posiada Odznakę Komendanta Obozu w dowolm= 

nym atopniu, nie uczestnioząo w Żadcnym 

obozie, 

Otrzymał pozytywną ocenę swej pracy za 

dłuższy okres ozasu, oo najmniej półrocz= 

żadnej określonej działalności w ZHP bądź 

wykazał się istotnymi zaniedbaniami obowiąż= 

ków, 

5, Złożył sprawozdanie z realizacji niewyko= 

nanego zadania, 

6, W zakresie swych obowiązków zajmuje się 

dziedziną, w której wykazuje się niekom- 

petencją i brakiem inicjatywy własnej, 

Należy co najmniej do 3 różnych komigji „ U . Ż u ? 

komitetów lub organizacji, w których jest , ko J 

pozytywnie oceniany za aktywność, która 

ogranioza się do niesystematycznego udzia 

łu w zabranich, 

WYMAGANIA STOPNIA 

4, Zaplanowanie akcji lub tuprezy, która zo 

staje ujęta w planie pracy dowolnej in- 

stancji, a następnie złożenie sprawozdania 

z jej realizacji, pozytywnia ocenionego i 

uwzględnionego w sprawozdaniu przesłanym 

do władz zwierzchnich - mimo niezrealizo= 

wania większości lub żadnego z zadań, 

Zabranie głosu w dyskusji na zebraniu po= 

święconemu dowolnej tematyce, bez przygoto- 

wanią i wykazania się własnym zdaniem, 

lecz pozytywnie oceniającego harcerstwo; 

jego działalność i dorobek, własny udział 

w osiągnięciach, 

Przeprowadzenie kursu instruktorskiego 

zgodnie z odpowiednim programem, po któ” 

rym większość jego absolwentów nie podej- 

mie pracy imstruktorskiej, leoz kura z0= 

stanie terminowo rozliczony i dobrze oce= 

niony przez władze nadrzędne, 

Przeprowadzenie wizytacji 3 jednostek har= 

cerskich i sporządzenie pozytywnie przyję”= 

tego sprawozdania = bez kontaktu z młodzie= 

żą harcerską,   
sa — j = 

m MIUTITYYUTII  



tI archiwum 

    

złożenie informacji o powstaniu nie istnle- 

jącój jednostki lub instytucji harcorskiej 

na podstawie, której - przez okres co 

najmniej półroczny — władze zwierzchnie 

będą Je wykazywa Ć we własnych sprawozda- 

niach L materiałach, 

t Prazeprowadzonie i wygtoszenie reforatu 

jub wykładu na zajęołtach kursowych, w -Kktó- 

rym zostanie użytych co na jnartej 10 termi- 

jów niezrozumiałych dla słuchaczy, Przy 

ouym nikt w dyskusji nie wwróci na to uwa” 

Wykazanie juwośotą materiału, Lli- 

ozącsyo co mi jmade j 20 stron masTynopi su 

po 5=minutowym zapoznaniu się 5 tnaśo*Ą, 

Sporządzenie zeatawiemia statystycane: 

zawiera JĄC wielkości bozwzeLędna 

wskaśniki procentowe, odnoszące się do 

działalności jednostek niższego azozobla, 

orzy ozym przynajmniej 33% danych zostanie 

wykazanych bez znajomości stanu faktyocozne- 

sprawozdanie zostanie przyjęte i 

Lędnione w s prawozdaniu Jednostki 

zchnie | 

wamie pozytywnej opinii personal 

bez znajomości opiniowaicgo, wykorzy” 

stunej następnie do celów awansowych lub 

przyznania narody. 

, Opublikowanie artykułu, opracowanago wy- 

tącznie podstawie materiałów wydanych 

przez wład zwierzchnie lub innych już 

opublikowanych artykułów, 

„Przedstawienie 1 masadnienie założeń 

akojł programowej lub kampanii propacsando= 

wej, absorbującej większość podlogłych 

jednostek, przyjętoj do renlizacji uchwałą 

odpowiednio(jo zespołu, która jost zbędna 

lub niemożliwa do realizacji, lecz inicja= 

tywa jej podjęcia zostanie pozytywnie a00— 

niona przez władzo zwiorzchnie, 

«Odznaką atopnia pozormistrza /pzm/ jest 

stylizowany znaczek przedstawia jący pawi. 

ogon, który nie jest noszony ani przy mun 

durze ani stroju oywilnym, lecz przechowywana 

ny w dołączonym pudełku z przeźroczystym 

wieczkiem = w blurku, 

Stopień nadaje komisja złożona z bez- 

pośrednio podwładnych, w składzie co naj- 

umiej J-osobowym, po obowiązkowym wysłucha 

niu opinii przedatawicłeli młodzieży, Jest 

pożądane by w skład komisji wazodł przyna j- 

mniej 1 przedstawiciel. mifgzieży. % tnieja= 

tywą przyznania stojmia może wystąpić każdy 

członek ZHP, proponując skład komisji przyż   

na ją ca j atojpi Git, jeńna! wanioskońd 

cą Wejść w skład komla jl, 

Zespół Stopni Inatrukt< 

sicioh 

HARCERZ, ALKOHOL 
I PAPIEROSY 

Harcerz polski składa przys zoczenle, że 

nie będzie pił i mnie hędzie palił papia- 

rosnów, Czemuż więc ooraz częściej się wi- 

dzi, że na jakimś przyjęciu ozy iwieninach 

druh lub druhną zo śmiechem pozwalają na 

półnić swój kieliszek, ttłumnoząc się, 

przeolież ngoasty" wolno apełniać, nA 

nie wypada inaczej, Zresztą i te fęona 

są często apecjalnie naciągane ddla us 

wiedliwieonia pijącego harcarza. Tak samo 

zresztą, jeśli ohodzi o papierosy pa lone 

przez harcerzy i harcorki, c©0 j'szcze 

częściej się zdarza niż pianie alkoholu i 

Sk = A 1 
czego nawot nie mośma ju% wytłumaczyć ni-   czym w rodzaju "+oastów”,,. Czasem ktoś 

jest lekko zawstydzony popełnionym prze- 

stępstwem, ozasem mały harcerz, jeszcze 

tak zwany "wilozek", obecny w tym sanrym 

towarzystwie rzuca apojrzenie pełne zf;0r= 

szenia i nagany 1 może zdziwionego prze- 

strachu, ale na ogół są z aprobavą, 

Często namawiają nawet, choć ktoś ma 

skrupuły i wymawia się, s mi uda ją 

ty", śmieją się z "onotliwych", I to 

wszystko po prostu oburzające, to jest 

coo$, coo aż krzyczy O surowe, na jsurowsze 

zgromienie, napiętnowanie, 

Bo o ile. moim zdaniem, nigdy nie mamy 

prawa żądać od dziecia ani nalegać, żeby za- 

pisało się do jakiejś organizacji, Jeżeli 

nie zdradza do tego ochoty, o tyle jeżali 

się wapisało, to nie tylko mamy prawo; al.e 

mua i my zupełnie ostro i zdacydowanie 

żądać społniania jej nakazów, I nie wolmo 

nam bawió się tu w kompromisy, tłumaczyć ozy 

wyróżniać spaojalnych okoliozności, Zapisa= | 

ieś się, należysz, niech przyrzeczenie nie 

będzie tylko formułką na papierze, niech 

będzie ważne £ poważne dla oiebia 

gdziekolwiek będziesz i z kimkolwiek bę- 

dziosz., Nie wahajńy się okazać swojego wy= 

raźnogo lekceważenia 1 wzgardy tym, którzy 

mimo noszenia muńduru harocorsklego w Grul= 

cie rzeczy harcerzami nio 44, nie spełnia ją 

bowiem przykazań harcerskich azkodzącę swym 

postępowaniem dobrómu imieniu harcerza pol=   skiego 
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mia go wraz z "peklaracją" Radzie Nacze 

zbiera Się 

razy zajmuje Sta- 

żących probl emów 

iero, występuje do 

inicjatywami; propozycjami 
postulam 

tami będącymi 
otem zaintel esowań 

przec im 

Ruchu oraz realizu je 
ustalone 

przem 

olieli czuwa nad zgodnością 

j. 

działań Ruchu m 

Krąg Założyć 

Deklaracją; wnioskuje do Rady 

o przyjęcie do Ruchu mowych ozłonków i 

emłtonka honorowe godności. 

rdzenia rażących naruszeń Der 

indywidua lmych dub zespołowy© 

Krąg Zało? wniosłieuje do 

ich wyk 1uczenie, Kras Założycieli ma 

zwołania Zbi órki. 

Iv. Jeńną © podstawowych form aktywności 

"Ruchu" SĘ Konwersatoria programowo-metody
cz= 

ne, powoływane przez ozłonków Ruchu, Ce lemi 

kouwersatoriów d
o jmowanie tematyki 

;6 Konwersatoriów me 

jącym w mich instruktorom, w 

wwiązku a Konwersatoria dążą de publiko- 

ia rezultatów swoich prac w wydawn Lotwa 

riasnych dub prasie harcerskiej.» 

Regulaminu Ruchu jest uchw alarty 

, przez Zbiórkę: Treść regulaminu 

być aprzeczna z Deklarac ją. 

OGÓLNOPOLS 
wam 4 
> LIS J 

"Przy 

niej udział 

prawie 100 członków Ruchu z 24 chorągwi. 

Uczes tni.oy Zbiórki uczcili 70-%tą rocznicę 

ania Związku llarcerstwa Polskiego uro= 

zys tym odczytaniem Rozkazu Andrzeja Mażkow= 

z dnia 22 maja 1911 roku, 

Krąg Założycieli przedstawił sprawozdanie 

z dożtychozasowe j 

Zbiórka 

działalności Ruchu, 

uchwaliła "Regulamin Ruchu "PH" 

: i zobowiąznła nowo wybraną Radę do przedłoże- 

lnej 

elem zatwierdzenia» 

burzliwej W trakcie długiej i 
dyskusji 

uczestnicy zbiórki dokonali oceny VII Zjazdu 

ZIP. Podstawą dyskusji były tezy przedstawio- 

ne przez Krąg Założycieli, opracowane przez 

w
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hm  J.Nuckowskiego. Wielokrotnie wskazywano 

na fakty manipulowania — w niektórych oho 

rągwiach — wybornmi dolezatów na Zjazd oraz 

«mi w trakcie trwania Zjazdu, Ogenia- 

aktualną sytuscję w Związku wskazywane 

uż rosRnąCR ntewezpieczeństwe jego rezbioża, 

Stwierdzano, że żadne jak dotąd powody sie 

usprawiesftiwicają aż tak drastycznych 

jakimi sę zdaz się ostatnie fakty wys= 

tępowawia ce Związku niektórych 

zaspokotł wszystkiech naszych 

ył możli” 
fJeśiji Zjazd nie 

aspiracji, to przyna 

wońci dla legalnego wmwis w ZKP 

por lądów różnych od uznawanych za ofiefałżn 

strzi rozdz, V Statutu ZHP/. 

apeł do harcerzy; Zbiórka wyste 

instruktorów i wiadz o utrzymanie jedności 

«enamo wybor Rady Fuchu "PH", 

saądę, Że Bada pow a liczyć po- 

przy czym jej skład będzi: Gł 
csók, JE. 

rozszerzeny © odatawicielji konwersa— 

powstających w 

Zbiówka ustaliła, że kierunkami 

aktywności członków Ruchu w okresie HAL-B1 

powinno być imicjowanie konwersatoriów meto- 

dycznych na obozach, Szczególne prefereno je 

winna mieć metodyka sta 

trzeby tego 

tzie koordynować działażność ł 

stargzoharcerskioh, 

Zbiórka zobowiązała Radę do zwołania nam 

stępmego spotkania członków Ruciiu na przeło” 

mie października i listopada br, 

Rada Ruchu 

"Przyszłość Harcerstwa” 

INFORMACJA O I POSIEDZENIU 

RADY RUCHU 

"PRZYSZŁOŚĆ HARCERSTWA" 

8 w dn, 28,05,198t r, c) 

Rada dokonała ostatecznej redakcji tekstów 

"Regulaminu i "Oceny VII Zjazdu” oraz zobowią = 

zała przewodniczącego do wystąpienia z wnics= 

kiem do ady Naczolnej o zatwierdzenie *Re= 

gulnminu" i "Dekląraoji Ruchu", 

Rada przeanalizowała wnioski zgłoszone w 

trakcie I Zbiórki Ruchu i ustaliła kolejność 

oraz sposoby ich realizacji, 

  

  

Celem usprnwnienia swej pracy Rada doko= 

nała następującego podziału obowiązków i 

Zbicniew Gajewski - przewodnicziycy - 

jynnoja działalności Rady oraz nadzór 

nad Ogólnopolsicim Konwersatorium R "PH" 

netodyki starszoharcerski 

tem Dariusz Szostak kontakt 

konwergatkoriów tereno: 

hm PL Derm 

Operacji B-l 0: trakcie 

pwd, Dariusz Bacheorz, pwa Mariusz Kazana = 

propaganda ; ohu, sekretariat Rady, 

rtosz Jab$oń 1su zakończenia pwd Be 

egzaminów ważę 

% WŁA» da uznała, że nie można 

dze ZHP wywe pspier i moce przerobowe do 

druku potrzebnye użynowym koiążak i porad 

ników, 

Dlateze 

cję mate 

małej poligre 

Wykorzys tu j ae możliwości, Ra 

postanowiła rel um Rady Na 

czelnęj prz poszczególi= 

nych komisji RN jake 

Dojazd PKP do Szczytna lub Pasymia, 

/me Szczytna do Pasymia autobusem/ z FPasymia 

szosą w kierunku Jedwabna, przy drogowskazie 

"Waplewo 1" skręcić w lewo i iść drogą przez 

las ok, 2 km, /można kierować się drogowska= 

zem "Obóz hufca ZHP W-wa Wola"/, 

W programie przewidujemy m,in, konwersam 

torium nt, koncepcji harcerstwa starszohar— 

eerskiego, 

Szczegółowe informacjie przesyłany pocztą, 

/patrz też "Na przełaj” 28/, 

W_Operacji B.40 dh Danuta Rosner organi- 

zuje zlot uczestników OB-4i0 » ozłonków nam 

szego Ruchu /informacje w Stanicy Stołeczne j/, 

W trakoie_C3S zorganizujemy konweorsątórium 
m 0 m 0 WA A OD 

Ruchu "PH" nt, metodyki starszoharcerkkiej, 

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU! 

    

  

Kwartalnik Ruchu "Przyszłość Narcer- 
stwa", Do użytku wewnętrznego ZHP, 
Redaktor techniczny BARBARA JÓŻWIAK, 
Adres redakcji; Jacek Szmidt,Al.Nie= 
podległości 9/11 m,50, 02-653 W-wa, 
Materiałów nie zamówionych redakcja 

archiwum 
harcerskie.pl 

nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo 

dokonywania skrótów i poprawek formal= 

jnych. Druk: ZPAP - Katowice, Nakład » 

|. 1000 egz. Numer zamknięta 12 lipca 

11981 r. Oddano de druku 18 września 

119841 rokue   
 


