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Tyniec 2 lutego 1986. 

Magnificat harcerski 

HARCERSKICH SERC TY DRGNIENIA ZNASZ — więc wiesz, że 
przestrzeń i świat kochając, zieleń i błękit, że wędrując — zawędrować 
przecież chcemy tylko do Ciebie, O PANIE BOŻE, OJCZE NASZ. 

I 
Nie starczy gór świata, by na każdej z nich rozpalić harcerskie ognisko 

Twojej Chwały. 

i 
Ledwie skowronki, ledwie łąk letnich i harcerskich serc całe to rozko- 

łysanie — już się Pieśń zaczyna Chwały Twojej. 

nm 
Niech Cię wielbią wszystkie liście, z borów tych największych — i z 

harcerskich lilijek. 

  Bądź p każdym krokiem Ł kiej wykapki i 
a szare namiotowe płótna też niech będą Domem Twoim. 

v 
Harcerskie myśli, harcerskie sny niech ulecą huraganem na wyżyny 

Chwały Twojej. 

VI 
Przyjmij, Panie, wieniec dożynkowy , harcerskich w Służbie splecio- 

nych rąk. 

VII 
O PANIE BOŻE NASZ, spraw, by warty harcerskie Ślady Twoje od- 

krywały, również gdy gwiazdy roziskrzasz, gdy idzie noc i wszystko do 

snu układasz. Amen.   
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ZNACZENIE CHARAKTERU 

Minął Jubileusz 75-lecia ZHP, który dał nam wiele 

szlachetnych i głębokich przeżyć. Zdobyliśmy wartości duchowe i fizyczne. 
Przywołaliśmy na pamięć piękne przykłady naszych poprzedników z Szarych 
Szeregów harcerskich, którzy w służbie Bogu i Polsce znaczyli drogę świa- 
tłami Ewangelii. Wzory nie tylko godne podziwu, ale - i to ważniejsze - 

naśladowania. 

Hasło Zlotu Harcerek 'Zło zwyciężajmy dobrem'' wskazywało nam ponad 
wszelką wątpliwość drogę szlachetną, choć trudną, którą Harcerstwo winno 

iść, czerpiąc siły z zasad religi jnych. 

Ażeby sprostać temu zadaniu, trzeba mieć silny charakter. Charakter 
bowiem ma istotne znaczenie w życiu ludzkim, a kształcić go trzeba już 

od najmłodszych lat. 

Co to jest charakter ? 

Charakter jest to stałe usposobienie nakłaniające człowieka do 

wiernego wypełniania obowiązków, mimo zewnętrznych przeszkód i trudności 

wewnętrznych. 

Przeszkody zewnętrzne mogą zaistnieć z różnych powodów: mogą je 

stworzyć ludzie lub czas i miejsce działania. Np. w Polsce istnieją nie- 
zależne kręgi harcerskie im. Małkowskiego, które władze państwowe prze- 
śladują. A więc i ludzie i czas i miejsce stwarzają poważne przeszkody 
dla działalności tych grup. A mimo to one pracują i wypełniają swoje 
obowiązki, wynikające z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. 

Trudności wewnętrzne pochodzą z samej natury człowieka: mogą to 
być: lenistwo, złe przyzwyczajenie, które bardzo osłabia wolę, bojaźń, 
nieuzasadniony wstyd itp. Te czynniki w wielkim stopniu wpływają na za- 

niedbanie podjętych obowiązków. 

W powyższym określeniu charakteru mieszczą się dwa zasadnicze skład- 

niki: 
a/ wierność w wypełnianiu obowiązku. 

Można powiedzieć, że ten człowiek ma dobry charakter, który wypełnia 
sumiennie swoje obowiązki. Takie jest ogólne przekonanie. Tu nie wchodzą 
w rachubę ani zalety ciała czy umysłu, ani pochodzenie czy uroda. Tu 
główną rolę gra obowiązek, to znaczy wierne wykonywanie przyjętych na 
siebie zadań i powinności. 

b/ Stałość - to druga cecha charakteru.  



0 co tu chodzi? Chodzi o niezmienne usposobienie, nie chwi lowy 

zapał w wypełnianiu podjętych obowiązków. 

Są wśród młodzieży takie jednostki, które pod wpływem chwi lowego 
zapału potrafią dokonać nawet trudnych wyczynów, ale gdy zapał minie, 
zniechęcają się i nie podejmują dalej pracy. Tu chodzi o to, by kiero- 
wać się nie chwilowym nastrojem czy zapałem, lecz stałym przekonaniem 

i silną wolą i z dnia na dzień pokonywać przeszkody i obowiązek swój 
wykonywać dzielnie. Wtedy można mówić o prawdziwym charakterze. 

Historia zarówno powszechna jak i nasza ojczysta zanotowała wiele 

przykładów mężnego i nieustraszonego charakteru. 

Mocny charakter miał ów żołnierz rzymski, który stał na warcie w 
Pompei w roku 79 po narodzeniu Chrystusa. Gdy z Wezuwiusza buchnęła 
nagle ognista lawa i popłyneła na miasto niosąć śmierć i zniszczenie, 
on nie zeszedł z posterunku. Nie było rozkazu. Nikt go nie zluzował, 
więc stał na miejscu wyznaczonym sobie przez żołnierski obowiązek, aż 
ogarnęła go rozpalona lawa. Po osiemnastu wiekach, kiedy odkopano nie- 
szczęsne miasto, znaleziono go w rynsztunku bojowym, jako ofiarę obo- 

wiązku. 

A oto przykład z naszej historii, z ostatniej wojny. 

Armia Krajowa prowadzi walke z okupantem niemieckim. W szeregach 

Armii są też dziewczęta jako sanitariuszki i łączniczki. Wśród nich 
jest Małgorzata, dwudziestoki lkuletnia studentka Politechniki Warszaws- 
skiej. Dziewczęta z konspiracja nazywają ją 'nasza święta'. Jedna z 
najcudniejszych postaci kobiecych ostatniej doby - jak zaznacza Ks. J. 
Warszawski, ówczesny kapelan AK w swojej książce: "Myśl jest bronią'. 
Cenił ją nawet przeciwnik polityczny dla wyrazistości przekonań i szla- 
chetności ideałów. Kochał ja - kto wstąpił w krag jej zespołów i bliż- 
szego otoczenia. Imponowała wszystkim. Umiała pójść na akcję żoł- 
nierską, a ścigana i tropiona przez wroga, a nawet przychwycona, po- 
trafiła wymknąć się i wydrzeć opłotkami, nocami i brawurami. Sama nie 

mając co jeść i gdzie spać - myślała nie tyle o sobie, ile o drugich. 

Zapytana kiedyś w zimny, grudniowy dzień, późnym popołudniem czy 
jadła śniadanie, stanęła na pół się uśmiechając, na pół zakłopotana, 
i dopiero pod presją silnych nalegań odpowiedziała: Nie. A potem, 
jakby chcąc się wytłumaczyć z winy, dodała: jeszcze dziś nie byłamju 
Komunii św. /Wtedy przed Komunią św. trzeba było być naczczo od godz. 

12 w nocy/. 

Wielkość Małgorzaty polegała na tym, że umiała te wszystkie sprawy 

w sobie tak harmoni jnie pogodzić. 

Umiała pozostać przy tym wszystkim całą kobietą, całą sercem, cała 
płonącą uczuciem i całą czynem, całą poświeceniem. Zginęła bohaterską 
śmiercią człowieka z lasu". Przed nią ranny padł ppor. 'Piorun'', do- 
wódca. Podbiegła z ratunkiem. ''Poddać się'' - wrzasnęli hitlerowcy. 

4 
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Chwyciła za broń, która wypadła z rąk rannego i oddała serię strzałów. 

Taka była jej odpowiedź. | tylko taka! 

| tylko puszcza augustowska na chwilę wstrzymała wiekuistą pieśń 
swych szumów i zadrżała ciszą bezsłownej zgrozy. | tylko liść pożółkty 
- z jak przedziwnym pośpiechem - opadł szeleszcząc niby wielka lasu łza - 

na jej niepłakaną mogiłę. 

A piękne życie naszego bohatera sprzed kilku lat, Ks. Jerzego Popie- 
łuszki, czy byłoby olśniło nie'tylko Polskę, ale i cały świat, gdyby 
nie miał silnego charakteru. Ten kapłan trwał na posterunku do ostat- 
niej chwili swego młodego życia, walcząc o prawdę i sprawiedliwość pod 
rządami komunistycznymi w naszej Ojczyźnie. Nie uląkł sie ani gróźb, 
ani samej śmierci i swoim bohatertwem zdobył palmę męczeństwa. (0 ta- 

kich ludziach pisał starożytny poeta, Horacy : 

'Prawego męża o niezłomnej duszy, 
ni tłuszcz dzikim szałem rozkiełzana, 

ani groźny wyrok tyrana, 
niczym nie ugnie, hartu w nim nie skruszy.'' 

Charakter - to podstawa pracy i działalności w każdej dziedzinie 
życia, zarówno poszczególnych jednostek jak i społeczeństw. Sprowadza 
radość, która płynie z dobrze spełnionego obowiązku, a tym samym daje 
spokój sumienia i równowagę oraz zadowolenie wewnętrzne. Aby praca była 
systematyczna i wydajna musi być dokładna, sumienna, wytrwała. Bez cha- 
rakteru taka praca jest niemożliwa. Stąd takie ważne znaczenie ma cha- 

rakter dla naszego życia. 

Praca wychowawcza w Harcerstwie idzie w tym kierunku. Chodzi o to, 
by młodzież wychować na pełnowartościowych i odpowiedzialnych ludzi. 

Dziewczęta szczególnie muszą zrozumieć znaczenie charakteru w życiu. 
One bowiem w przyszłości będą nadawały kierunek całemu domowi i rodzinie, 
jako żony i matki. One będą wychowywały swoje dzieci, kształtując ich 

umysł, wolę i serce. Stąd niezmiernie ważną rzeczą jest, by same zdoby- 
ły te zalety, których źródłem jest piękny i mocny charakter, i mogły w 
przyszłości przekazywać je swoim dzieciom i promieniować na otoczenie. 

/Materiał do powyższego opracowania czerpałem z książki pt. 

"Kształcenie charakteru'' - M. Pirożyński / 

Ks. Marian Olaf Ślepokura OFMConv. 
Kapelan Chorągwi Harcerek w W.Brytanii  



Hm Krystyna Orłowska 

OBRZĘDOWOŚĆ W NASZYM ŻYCIU HARCERSKIM 

Obrzędowość towarzyszy ludziom w ich życiu od czasów niepamiętnych, 
przedhistorycznych. Znajdujemy ślady różnych obrzędów u człowieka jas- 

kiniowego, u dawnych Słowian czy Indian na ziemi kanadyjskiej. Wysokie, 
a już wymarłe cywilizacje świata starożytnego miały swoje bogate obrze- 
dy stosowane z okazji różnych uroczystości. 

A „Stosowanie obrzędów nie jest przesądem ludzi prymitywnych ani przy- 
wi lejem wielkiej kultury. Widać, że jest to potrzebą wewnetrzną człowie- 
ka, który chce w jakiś widomy sposób podkreślić znaczenie chwili by głę- 
biej w pamięć zapadła, by tego ważnego momentu nie stracić wśród zwyk- 
łych codziennych wydarzeń. 

, Rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje obrzędów: codzienne i obrzedy 
wielkich uroczystości. 

1. Obrzędy codzienne 

; Do naszych codziennych obrzędów należą nasze mundury harcerskie, oz- 
naki, mające wielkie symboliczne znaczenie, sztandary i nawet sposób przy- 
witania. Po tym się poznajemy nawzajem i inni nas poznają, że należymy do 
Harcerstwa. r 

Prócz tych znaków zewnętrznych, mamy w każdej jednostce własne ob- 
rzędy "codzienne", charakterystyczne dla danej jednostki - gromady zucho- 
wej, drużyny, a także zastępu. Skaładają się na to specjalne piosenki da- 
nej jednostki, szyk jednostki, godło u zuchów, które tak jest dobrane, by 
mówi to o specjalnym charakterze danej gromady, patronka w drużynie, która 

powinna być nam wzorem do naśladowania, oraz cały szereg specjalnych ta- 
jemnic czy to gromady czy zastępu. Te obrzedy zespalają bardziej jednost- 
kę i są przeważnie znane tylko wtajemniczonym, czyli dziewczetom z tego 
zastępu czy z tej gromady. Tu polecam do przeczytania książke A. Kamiń- 
skiego p.t. "Książka Wodza Zuchów", rozdział o zuchowej obrzędowości oraz 
E. Grodeckiej "Tropem zastępu Żurawi', o życiu zastępu harcerek. Dużo 
można się z tych książek nauczyć. 

2. Wielkie obrzedy 

w życiu zuchów i w życiu harcerek są chwile specjalne, które trzeba 
uroczyście obchodzić - należą do nich głównie etapy w naszej pracy, pewne 
stopnie, po których wspinamy sie do celu. 

Są to, u zucha - przyjęcie do gromady, obietnice zuchowe i pasowanie 
zucha, Mniejsze uroczystości zuchowe to zdobycie sprawńości, które też 
zalecą się obchodzić w ciekawy sposób, choć nie tak uroczyście jak wymie- 
nione powyżej wielkie chwile zuchowe, 
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U harcerek najważniejszą chwilą jest Przyrzeczenie, które pamięta się 

potem całe życie. Ważne również są stopnie i sprawności i warto przyzna” 

wanie ich i nadawanie obchodzić w sposób ciekawy i uroczysty. Otrzymanie 

stopnia instruktorskiego i przyjęcie do grona starszyzny jest również po- 

wodem do wielkiej radości i okazją do obrzędu. 

Wielkie obrzędy są ogromnym przeżyciem dla całej jednostki a szcze- 

gólnie dla tego zucha czy tej harcerki, która osobiście jest w to zaanga” 

żowana, która jest główną osobą w tej uroczystości. 

Elementy podstawowe w obrzędach 

1. Powaga, uszanowanie naszej organizacji 

Nie wolno nam podchodzić do ważnych chwil lekko, bez szacunku. Prze- 

cież kochamy Harcerstwo i szanujemy nasze zasady. Jesteśmy w Harcerstwie 

nie dla celów towarzyskich, ale dlatego, że ukochałyśmy idee, którym słu- 

żymy, zasady, które staramy się przestrzegać, cele do których zdążamy. 

Szacunek swój do Harcerstwa wykazu jemy choćby przez czysty i przepisowy 

mundur, którego nie wolno nam splamić. Mundur ten mówi i nam i otoczeniu, 

że jesteśmy harcerkami, czy zuchami. Mundur też nakazuje nam specjalny 

sposób zachowania. Nikt się nie garbi w mundurze, ale jest wyprostowany 

i dziarski. Nikt się nie wlecze w mundurze na zbiórke, ale dzielnie ma- 

szeruje. Nikt się nie rozkłada ani nie przeciąga w mundurze. Mundur na- 

kazuje pewną dyscyplinę. W takiej więc postawie przychodzimy na uroczys- 

tość harcerską.. 

2. Radość = 

Powaga absolutnie nie wyklucza radości. Należy tak przeprowadzić 

obrzęd by emanowała z niego radość, by nikt nie miał wątpliwości, że cie- 

szymy się z nowego zucha, nowej harcerki, sprawności czy stopnia. Radość 

też mówi nam, że to co robimy, robimy z własnej i nie przymuszonej woli, 

że chcemy być coraż lepsze, dzielniejsze, więcej umiejętności posiąść, 

Jesteśmy harcerkami i dobrze nam z tym! 

3. Symbolika - 

Używamy różnych symboli przez które przekazujemy nasze myśli, Żżycze- 

nia, zamierzenia. Nie wygłaszamy kazań ani nie głosimy lekcji, bo w inny 

sposób pracujemy - zuchy przez zabawę, a harcerki przez grę. Obrzęd to 

ukoronowanie naszych wysiłków. Starałyśmy się i zwycięsko przeszłyśmy 

próbę i oto dostajemy teraz znak, który nam mówi, że dobiłyśmy do nowej 

mety, jednej z kolejnych met. Jednej z kolejnych, bo harcerka nigdy nie 

jest bezczynna, nigdy nie ma przekonania, że już wszystko zdobyła i wszys- 

tkiego dokonała. Zawsze jest potrzeba doskonalenia się. Nasze życie w 

Harcerstwie to nie zdobywanie jednej góry, jednego szczytu. Za każdym 

szczytem czeka nas następny i następny, gdyż wciąż pniemy się w zwyż. 

Tymczasem dostajemy ten nowy znak, który coś nam mówi i tylko my to mo- 

żemy zrozumieć. Mówi - zwyciężyłaś. Albo mówi - nie zniechęcaj się, 

jesteśmy z tobą. 7  



Tymaczasem dostajemy ten nowy znak, który coś nam mówi i tylko my to mo- 
żemy zrozumieć. Mówi - zwyciężyłaś. Albo mówi - nie zniechęcaj się, 

jesteśmy z tobą. 

Wszystko zależy od pomysłowości osoby przygotowującej dany obrzęd. 

Czasem jest to zbiorowy wysiłek, choć pomysł jednej "głowy ź N.p. za” A 
miast życzeń czy uścisków z powinszowaniem, podchodzimy do harcerki, któ- 
ra dostała przewodniczkę i ofiarowujemy jakieś symbol iczne przedmioty. 
Dzieje się to w gronie starszyzny, która przyjmuje nową instruktorke do 
swego kręgu. Starsze instruktorki nie chcą by nowa, młoda instruktorka, 

usiadła teraz na laurach'' z założonymi rękoma, bo tak się zmeczyła przy” 
gotowaniem do przewodniczki. 0 nie, one na to nie pozwola. Jedna więc 
daje w prezencie małą drabinkę sznurową - symbol ten mówi: pnij się w 
zwyż. Druga daje zwykły twardy orzech w skorupce R trudny jesteś orze- 
chu do zgryzienia, ale następny podarunek - kwiatek z żółtym środkiem - 
uspokaja, ale jesteś pogodna i mocna, i dorzuca następny podarunek - 

liść dębu. 

Największym naszym symbolem jest Krzyż harcerski. Przyjrzyjmy się 
mu dokładnie. Są tam liście i dębowe i laurowe, są jakieś kropeczki i 
promienie, lilijka, no i oczywiście sam krzyż. „Książkę można na temat 
znaczenia krzyża napisać. Warto kiedyś poprosić o gawędę o krzyżu. Albo 

zamiast gawędy rozmowę przy ognisku - co mi krzyż harcerski mówi. 

Czy myślicie, że odbiegam od tematu? Nie, staram się tylko byście 
dokładnie zrozumiały, co to jest symbolika, którą używamy. 

lk, Znak tajemny - 

Jest to coś, co jest tradycją silnie związane z daną jednostką, by 
zuch czy harcerka zdawała sobie sprawę, że to co sie dzieje, dzieje sie 

w jej jednostce, w jednostce, do której należy i której jest częścią. 

Dam tu parę przykładów. 

Dziewczynka jest przyjęta do gromady, przeszła okres próby, podoba 
się jej w gromadzie, poznała prawo zuchowe i będzie składać obietnicę 
pierwszej gwiazdki. Uroczystość ta wywarła na nią duże znaczenie. Wszystko 
było bardzo dobrze ombyślane, ale nie o wszystkim wiedzieli rodzice i A so 
jomi zucha. Otóż na zakończenie obrzędu, wszystkie zuchy odeszły na bol 
i specjalnym piórem, w kolorze gromady - tak jak ich kokardy u mundurków 
podpisały ważny dokument świadczący o tym, że w dniu tych zuchy: Kasia, 
Marysia i Andzia, dostały pierwszą gwiazdkę. Dokument ten drużynowa gro- 

mady złożyła kilka razy, tak, że zrobił się z niego malutki pakiecik, A 
włożyła do małego metalowego albo plastykowego pudeteczka i zapowiedziała 
zuchom, że na następnej wycieczce za miasto zakopią ten ważny dokument 

w sobie tylko wiadomym miejscu. 
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Uroczystość przyjęcia do zastępu nowej dziewczynki, która przez dwa 
miesiące przychodziła na zbiórki. Wiedziała ona, że zastęp ma nazwę ''So- 
wy'', ale nie wiedziała, że każda z harcerek też nazywa się Sowa, ale z 
jakimś dodatkiem. Była to tajemnica zastępu. Była tam Spiewająca Sowa, 
Mądra Sowa, Wesoła Sowa, Pomocna Sowa, Tajemnicza Sowa i Szybka Sowa. Naz- 
wy te odpowiadały charakterom członkiń zastępu. Dopiero teraz, gdy nas- 
tąpiło uroczyste przyjęcie jej do zastepu, poznała jedną z tajemnic: ta- 
jemnicze imiona. 

"Od tej chwili - powiedziała do nowej harcerki zastępowa - nazywać 
się będziesz Pogodna Sowa. Obserwowałyśmy cię w okresie próby i zauwa- 
żyłyśmy, że w każdej sytuacji potrafisz zachować pogodę. Witamy cię w 
zastępie Sów, Pogodna Sowo.'' Potem podeszły do niej wszystkie harcerki 
zastępu i przedstawiały się Pogodnej Sowie swoim specjalnym imieniem. 
Jestem Wesoła Sowa, powiedziała jedna, bo łatwo się weselę i dzielę się 
tą wesołością z innymi. Taka już jestem. Jestem Spiewająca Sowa, bo 
bardzo lubię śpiewać, choć nie mam najlepszego głosu. Znam jednak bar- 
dzo dużo piosenek i ucze je resztę harcerek w zastępie. W ten sposób 
wszystkie się przedstawiły Pogodnej Sowie. Ona zaś, bardzo tym wszystkim 
uradowana, powiedziała do wszystkich z uśmiechem: Mogę wam tylko dać 
swoją pogodę. Wiem, że dobrze nam będzie razem i że nie zawiodę waszego 
zaufania. Dziękuję, żeście mnie przyjęły do zastępu. 

Uroczystość przyznania sprawności odbywa się na zbiórce całej dru- 
żyny. Cała drużyna ustawia sie w swoim specjalnym szyku i drużynowa od- 
czytuje rozkaz: Przyznaję sprawność Ziolarki następującym harcerkom... 
Następnie wywołuje wymienione harcerki: wystąp - i wręcza im przygotowane 
oznaki sprawnościowe. Przyznana sprawność wpisana jest do książeczki służ- 
bowej każdej harcerki przez instruktorkę przeprowadzającą próbę. To są 
formalności służbowe, które muszą być dokonane. Ale na samym końcu może 
nastąpić ceremonia wpisania ''nowych zdobyczy'' do kroniki szyfrem tajemnym 
drużyny lub zastępu /jeśli to kronika zastępu/, albo alfabetem Morsa. 

5. Formalność regulaminowa - 

Każda ważna w naszym życiu sprawa musi być odpowiednio udokumentowa- 
na, czyli musi przejść przez odpowiedni rozkaz; musi być wpisana do ksią- 
żeczki służbowej /sprawności, stopnie, odbyte obozy, kursy/ i książki pra- 
cy danej jednostki. Może też być w specjalny sposób wpisana do kroniki, 
która jest naszą specjalną książką, czymś jakby pamietnikiem drużyny czy 
zastępu, czy gromady. 

Wypadki nie zapisane umykaja z pamieci, wkrada sie bałagan harcerek 
nie godny! 

6. Osobiste zaangażowanie - 

Czytając ponownie książeczke E. Grodeckiej, o zastepie Żurawi, zauwa- 
żyłam, że nie zwracamy dostatecznej uwagi na osobiste zaangażowanie zucha  



czy harcerki. Może dzieje się to dlatego, że panuje w naszych czasach po- 
dejście: ''co mi to daje?'' - a zbyt mało zastanawiamy się nad tym: ''co ja 

wnoszę sama do sprawy czy organizacji, do mego zastepu?'. 

Podam tu kilka przykładów właśnie z życia tych Żurawi. Wracaja Żu- 
rawie z wakacji i każda przynosi coś dla zastępu: 

''Krąg rady'' - rzuca krótko zastępowa. 

Z kryjówki wynoszą Żurawie swoje pieńki, pokryte nacięciami i zabar- 

wieniami - historią harcerskiego życia każdej dziewczyny-Żurawia. Siadają 
w tym samym szyku klucza żurawi, tylko twarzami do środka zwrócone. 

- Jesteście wszystkie, wszystko w porządku. Co przynosicie? - mówi 
Stary Żuraw. - Najpierw ty, Czujny. 

- Po obozie byłam na Polesiu, na pograniczu. Przywiozłam zapiski do 
kroniki - żyłam z tamtejszymi ludźmi. Przywiozłam także zielnik i rysunki 
tropów. Dla zastępu nauczyłam się pleść koszyki - i mam źródło zbytu. 

- Byłam na kursie wychowania fizycznego. Wiem, że potrafię być poży- 

teczną dla zastępu - zgłosił krótko Sprawny Żuraw. 

- Znalazłam nowego Żurawia - myślę, że dobry nabytek. Czy może przyjść 
na następną zbiórkę?'' - spytał Biały Żuraw. 

Mam nadzieję, że przy okazji zainteresowałam was tą książeczką. Ogrom- 
nie dużo można tam znaleźć ciekawego materiału, który dało by się wyko” 
rzystać w naszej pracy. Ale, wracając do tematu... 

Można by dziewczynce, która jest na próbie i ma być już niedługo przy- 
jęta do zastępu, powiedzieć: ''przychodziłaś do nas na zbiórki, przygląda- 
łaś się naszemu życiu, wiec już trochę wiesz czego możesz się od nas, od 
Harcerstwa spodziewać, co ono ci da i czego od ciebie wymaga. Teraz zasta- 
nów się nad tym co ty możesz nam dać, byś nam to mogła powiedzieć, gdy przyj- 

miemy cię już na stałe do zastępu, gdy też staniesz się harcerką. 

Każda z nas ma jakiś specjalny dar, którym może się z resztą harcerek 
podzielić. U jednej będzie to śpiew, u innej wyrozumiałość, jeszcze u in- 
nej może tylko uśmiech przyjaźni. Ale czy można powiedzieć, że ''uśmiech 
przyjaźni" to jest "tylko' ? 

Przed Przyrzeczeniem i przed dostaniem stopnia przewodniczki, można 
spytać: (Co chcesz nam dać w darze? 

Przygotowanie do Wielkich Obrzędów 

Mowa tu będzie o tych najważniejszych obrzedach w naszym życiu: paso- 
wanie zucha, Przyrzeczenie i otrzymanie pierwszego stopnia instruktorksiego 
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przewodniczki. 

Wszystkie te wielkie chwile poprzedzone są okresem próby. W niektó- 
rych wypadkach dany zuch czy harcerka nie ma absolutnej pewności co ma ją 
spotkać, jak próba wypadła. Ale można pomóc jej w przygotowaniu się do te- 

go, co może się stać. 

Tu zrobię małą dygresję. Sięgnijmy do zwyczajów indiańskich. Przed 
Wielkimi Łowami, które mają cały szczep zaopatrzyć w mięso na okres zimo- 
wy, ''odważni'' /braves/, bo tak się sami nazywali, odchodzili ze swej osady 
na okres postu i skupienia, by prosić Wielkiego Ducha o pomoc i siłę do 
wykonania swego zadania. 

Był to czynnik czy element religijny, który spostrzegamy u ludzi wie- 
rzących w Boga Prawdziwego, a także i u pogan, wierzących w bożki rozmaite 
i w siły natury. Instynkt religijny tkwi w człowieku od zarania jego ist- 
nienia. Nawet człowiek najbardziej prymitywny wierzył w jakąś siłę ponad 
nim, siłę, która może mu pomóc w potrzebie, gdy tylko o to poprosi. 

Cóż więc mamy powiedzieć my, harcerki, kierujące sie etyką chrześci- 
jańską i prawem harcerskim na tej etyce zbudowanym. Nawet mały zuch wie, 
że ma kochać Boga i powtarza to trzykrotnie w swoim okresie zuchowania - 
dostając pierwszą, drugą i trzecią gwiazdkę. ''Obiecuje być dobrym zuchem 
pierwszej gwiazdki,.. drugiej,... trzeciej.'' Potwierdza to obietnicą, że 
kocha Boga, wierzy Mu i ufa. 

Nie możemy przecież przyjmować prawa harcerskiego czy zuchowego selek- 
cyjnie - ten punkt mi odpowiada, a ten mi nie potrzebny. Nie byłaby taka 
dziewczynka dobrym zuchem czy dobrą harcerką. 

Powinno się więc zuchom, które mają dostąpić pasowania, powiedzieć: 

''poproś Pana Boga dzisiaj szczególnie gorąco o pomoc, bo może cię coś 
wielkiego spotkać!'. 

Pasowanie odbywa się przeważnie w dniu patrona Harcerstwa, św. Jerzego 
lub w najbliższą niedzielę. Zawsze jest wówczas uroczysta msza św. dla 
młodzieży i starszyzny harcerskiej /jest to u nas w Kanadzie okres ''Tygodnia 
harcerskiego''/. Po mszy, na uroczystej zbiórce odbywa się pasowanie zuchów. 

Podobnie z Przyrzeczeniem czy nominacją na przewodniczke. Dobrze jest 
to urządzić po mszy św., bez względu na to czy jesteśmy w mieście czy na 
obozie. 

Umożliwimy naszej młodzieży głębsze przeżycie w ważnych momentach naszego 
życia przez uwzględnienie momentu religi jnego. Pamiętajmy więc o tym w na- 
szych programach, a życie nasze stanie sie jeszcze głębsze i radośniejsze. 

Krystyna Orłowska, hm 
Drużynowa Drużyny Instruktorek im. Jagi Falkowskiej 

13 czerwiec, 1986 rok 
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PŁONIE OGNISKO 

Płonie ognisko i szumią knieje, 
Drużynowy siadł. wśród nas, 
Opowiada starodawne dzieje, 
Bohaterski wskrzesza czas. | 
O rycerzach od kresowych stanic, © 
O obrońcach naszych polskich granic, 
A ponad nami wiatr szumi, wieje 
I dębowy huczy las. 

Już do powrotu głos trąbki wzywa, 
Alarmują ze wszech stron. 
Staje wiara w ordynku szczęśliwa, 
Serca biją w zgodny ton. ) 
Każda twarz się uniesieniem płoni, z 
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, 
I z młodzieńczej się piersi wyrywa 
Pieśń potężna, pieśń jak dzwon. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Hm Jerzy Parzyński 
OGNISKA 

Czym są prawdziwe ogniska harcerskie, ile mogą dać wrażeń, wzruszeń, 
przeżyć i wspomnień, jak silne tworzą więzy społecznej wspólnoty, wie 
tylko ten, kto chociaż raz znalazł się wśród zespołu złączonego kręgiem 
harcerskiego ognia... 

Każdego dnia powtarzają się na obozie dwa ważne wydarzenia, które 
skupiają całą drużynę. Pierwszą taką chwilą jest poranny apel, ale zwykle 
ma on "oficjalny", sztywny charakter. Na prawdziwa, wspólnotę przeżyć 
wszystkich mieszkańców naszego ''obozowego państewka", owianą ciepłym, 
serdecznym nastrojem, czekać trzeba aż do drugiego z tych wydarzeń - do 
wieczornego ogniska... 

Metodyka harcerska zakłada, że ognisko powinno być przede wszystkim 
przeżyciem ideowym, mocno przemawiającym do psychiki chłopca. Tu jest naj- 
właściwsze miejsce do wzajemnej, szczerej wymiany myśli, wspólnej rozmowy 
o Harcerskim Prawie i godnej harcerza postawie, refleksji nad sprawami ży- 
cia codziennego. Tu rodzą się harcerskie postanowienia i projekty, które 
w jednym kierunku iść powinny: systematycznie, z każdym dniem stawać sie 
lepszym, coraz ofiarniej pełnić służbę. 

Taki byłby główny, węzłowy element społeczno-wychowawczy harcerskiego 
ogniska. A poza tym? Ognisko to miejsce swobodnej rozmowy wszystkich o 
wszystkim, śpiewu, śmiechu i rozrywki. w nieskrepowanej atmosferze... 

Hasło: 'ognisko harcerskie'' jest bardzo pojemne i niejednoznaczne. 
Na naszym obozie - tak, jak na każdym - mamy kilka rodzajów ognisk, róż- 
niących się od siebie w zależności od tego, jakim celom służą i kogo gro- 
madzą. Każde z tych obozowych ognisk wymaga odrebnego potraktowania - i do każdego trzeba się inaczej zabierać. 

Zróbmy sobie ich przegląd. Mamy więc na obozie: 

1. ogniska wewnętrzne /drużyny, zastępu, specjalne, 
indywidualne/, 

2. ogniska zewnętrzne /okolicznościowe, związane z jakaś 
uroczystością lub rozrywkowe/. 

Po kolei opiszemy teraz każdy z tych rodzajów... 

Sensu ogniska wewnętrznego nie trzeba tu chyba długo i zawile wyjaśniać. Jest to takie ognisko, przy którym zasiadają tylko harcerze naszej obozowej drużyny. Żadnych przypadkowych gości - czy to spośród rodziców, czasem 
odwiedzających obóz, czy to spośród okolicznej ludności - w zasadzie nie mamy. Jesteśmy, krótko mówiąc, tylko we własnym gronie.  



  

  

Spośród ognisk wewnętrznych najpopularniejsze jest 
oczywiście ognisko całej d r u ż yny obozowej, które w zasadzie po- 
winno się odbywać codziennie /podczas niepogody zamiennie w formie kominka 

w świetlicy obozowej lub największym namiocie/. Tylko bardzo wyjątkowe 
okoliczności: przemęczenie po wycieczce, Ćwiczenia nocne względnie im- 
prezy zastępujące ognisko, mogą zwolnić komendanta obozu od zorganizowa- 
nia go. Komendant, a a wyjątkowych przypadkach inny członek komendy obo- 
zu, jest bowiem głównym organizatorem ogniska, czuwającym nad jego prze- 
biegiem i programem. W każdy wieczór ognisko - oto nasza obozowa dewiza. 
Nieuzasadniony brak ogniska u schyłku dnia obozowego to ciężka przewina 
obciążająca sumienie komendanta i duża strata wychowawcza - zmarnowanie 

jednego z nielicznych przecież wieczorów obozowych. Na taką strate nasz 

obóz wzorowy pozwolić sobie nie może. 

Zgadzamy się wszyscy z tym, że ogniska drużyny odbywać się powinny 

w zasadzie codziennie. Zmusza to komendanta obozu do wcześniejszego 
/jeszcze przed wyjazdem drużyny/ przemyślenia ich treści, programów 
oraz sposobu przeprowadzenia. Dobrze tu trzeba poruszyć głową'', aby 
opracować odpowiednią tematykę ogniskowych gawęd i materiał pomocniczy 
/przykłady, literature/, który będzie ich przedmiotem. Najlepiej byłoby, 
gdyby gawędy ogniskowe tworzyły pewien cykl, wyczerpujący jakieś okreś- 
lone zagadnienie ideowe /np. skomentowanie całego Prawa Harcerskiego, 
charaktyryzowanie sylwetek ludzi szczególnie zasłużonych dla społeczeńs- 

twa, na których harcerz powinien się wzorować/. 

Zazwyczaj każde ognisko - choć jak wszędzie, tak i tu unikamy wszel- 
kiego szablonu - powinno mieć taki ogólny plan: najpierw rozśpiewanie 
drużyny, wytworzenie ogniskowego nastroju, potem gawęda, następnie wspól- 
na rozmowa, lekko kierowana tematycznie przez komendanta, po niej jakieś 
pokazy zastępów, od czasu do czasu obrzed obozowy, a wszystko przeplatane 
gęsto i obficie śpiewem względnie występami obozowej !orkiestry''. 

Każdy harcerz i instruktor - czy to bedzie komendant, czy któryś 
jego współpracownik z komendy obozu - mający prowadzić w danym dniu og- 
nisko drużyny, powinien iść na nie gruntownie przygotowany. To znaczy: 
mieć w pamięci treść tego, co pragnie podczas gawędy powiedzieć, utożyć 
to w myśli tak, aby miało przysłowiową ''głowe i nogi'' - nie nudziło, z 
jednej strony, najstarszych 'obozowiczów' i nie było, z drugiej strony, 
zbyt trudne dla najmłodszych... Improwizacja to wprawdzie bardzo cenna 
rzecz, u nas Polaków podobno cecha narodowa /może raczej wada/, ale mimo H-N 
to nie polecamy wybierającemu się na ognisko z gawędą imać się improwi- 
zacji. Na niezdarnej gawędzie chłopcy bardzo szybko sie poznają. A 

w efekcie - odwrotny skutek wychowawczy! 

Radzimy zaś druhowi-gawędziarzowi, aby zwracał baczną uwągę nie tylko 
na to, co mówi, ale i jak mówi... To znaczy: nie mówił ani zbyt szybko, 
ani zbyt wolno, od czasu do czasu zrobił małą dygresje, o ile się da 
lekką i dowcipną, uaktualniał treść swej gawędy bieżącymi, żywymi 
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przykładami z życia obozowego, nie przemawiał zbyt długo, pozwalał na - 
nieoczekiwane nawet - włączanie się chłopców do gawedy. Niech dopowia- 
dają, niech wtrącają swoje "trzy grosze" - byle tylko mówili do rzeczy... 

Pierwsza zasada przy wszelkich gawędach to dążyć do naturalności 
i maksymalnej prostoty języka gawędzenia. Praktyka niestety wykazuje 
nam, że tylko bardzo niewielu spośród drużynowych potrafi gawędzić in- 
teligentnie, ciekawie, pożytecznie i mocno zainteresować chłopców. 
Przeważnie jednak gaweędzenie „przeradza się w ... ględzenie, którego 
słucha się cierpiętniczo, z utęsknieniem wyczekując na koniec. 

Po każdej gawędzie powinna z reguły zrodzić się dyskusja. Oczy- 
wiście nie jakaś uczenie-polemiczna, ale dająca upust naturalnym, włas- 
nym wypowiedziom chłopców, ich osobistym myślom i refleksjom, jakie na- 
sunęła im gawęda komendanta. Im częstsze są głosy, uzupełniające i ko- 
mentujące wyrażoną w gawędzie myśl drużynowego, im więcej takich wypo- 
wiedzi, im są swobodniejsze i ciekawsze - tym lepsza snadź była gawęda, 
tym trafniej cel swój osiągneła... | odwrotnie - milczenie w kręgu og- 
nia po gawędzie jest złym znakiem. Widocznie coś w gawedzie 'nie klapo- 

wało''... 

Czasami - zwłaszcza w młodszych drużynach zdarza sie, że chłopcy 
przy ogniskach są nieco onieśmieleni, nie zabieraja głosu z powodu swois- 
tej tremy i obawy przed ośmieszeniem się. Wtedy to komendant powinien 
jeszcze przed ogniskiem poprosić któregoś ze starszych harcerzy, aby ten 
pierwszy odezwał się po gawędzie i przykładem swym pociągnął innych. 
Bardzo prędko taka zainicjowana dyskusja przeradza się w naturalną i 

nieskrępowaną. 

Ognisko bez śpiewu /i to każde ognisko, bez względu na rodzaj/ to 
jak artyleria bez armat... O roli śpiewu na obozie i jego znaczeniu dla 
wzajemnego zżywania się społeczności obozowej już pisaliśmy. Tu tylko 
dodać należałoby, że śpiew przy ognisku jest bardzo ważnym czynnikiem 
!inastrojotwórczym'... Dobór piosenek i pieśni na ognisko to rzecz, któ- 
rą lepiej zawsze wcześniej przygotować i przewidzieć, aby potem główny 
'"zapiewajło!'' drużyny nie musiał się biedzić na poczekaniu: 'jaką by tu 
piosenkę teraz zaśpiewać?" i aby śpiew harmonijnie łączył się z gawędą 
i tematyką ogniska /nic tak nie zepsuje nastroju ogniskowego, jak wesoła 

piosenka po poważniejszej gawędzie lub odwrotnie/. 

Gawęda, wspólna po niej rozmowa i śpiew - to nieodzowne elementy 
programowe każdego ogniska. Do nich dochodzić mogą jeszcze i inne: 
pokazy zastępów, skecze lub monologi przeznaczone na użytek wewnetrzny, 

obrzędy lub tp. - wszystko w zależności od okoliczności i celów, jakim 
ma dane ognisko służyć. Trzymajmy się tu łacińskiej zasady ''varietas 
delectat'' /''różnorodność bawi''/, a wieczór bedzie na pewno udany. Bo 
na ognisku powinniśmy się wszyscy również dobrze bawić.  
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Ogniska poszczególnych grup członków obozu, nie będących ani dru- 

i j żni harakter okolicznościowy. Czasem 

A BARD RAPA członkowie, weterani! ŚPYNYZ PTA 

Poebiić sobie ''dawne, dobre czasy a oboz e no, go. WIpStE 

cjalne ogniska dla sportowców, jako £ SEGA, M 

nienia SALA zadania wychowawcze, a PDA TĘCA ; ROLI 

z ŻE i ja O NAE ule sportowiec zapomi- 

a. Zdarza się natomia > „na s m i A 

pa RC PISEŻ na obozowym boi sku o harcerskiej PoS On e? 

nieść temperamentowi, zachowuje niegrzecznie | nie u PO OŁ. 

uzawalających'' - jego zdaniem - w grze współpartner A Maj żni 

się przeróżnych wybryków. Aby skutecznie walczyć z. Paa ać 

dmi i bujatych sportowych temperamentów, powinno s an 

eel złamie do ogniska. Gawędy o tematyce sportowe j, WD 
x 

O PEbiSKi REPCELZAE por ToCA i popularyzowanie PPSzo. POI 

towców: ludzi silnego ciała i mocnego ducha - oto RU sir EK 

towych'! ognisk na naszym obozie wzorowym. ŻĘ JR SIS BEA 

nie będzie na obozie wiele. Wystarczy jedno lu s 

trwania obozu. Byle tylko były przeprowadzone z głową. 

Ogniska indywidua lne - to dalsza odmiana ognisk we- 
wnętrznych. Ta nazwa może niejednego zdziwić. Literatura harcerska 
nie używała, zdaje się, dotąd tego określenia. Może nawet nie spotkamy 

nigdzie opisu ogniska indywidualnego. A ogniska takie są, żyją, ist- 
nieją... i mogą odegrać ważką rolę wychowawczą w naszej drużynie. Być 
może kiedyś ukuje się nazwę szczęśliwszą. Najważniejsze, że ogniska 
indywidualne powinny sie na naszych obozach rozpowszechnić i zadomowić. 

Czym jest ognisko indywidualne? Najkrócej określić je można tak: 
jest to rozmowa dwóch, i tylko dwóch - harcerzy przy ognisku. Jednym 
z tych harcerzy jest komendant obozu, drużynowy, a w każdym razie in- 
struktor-wychowawca - drugim harcerz z drużyny obozowej. 

Takie osobiste spotkanie w kręgu ognia, braterska wymiana myśli 
szaro- czy brązowosznurowego członka obozowej drużyny z komendantem 
obozu, przynieść może ogromne efekty wychowawcze. Jak praktycznie prze- 
prowadzić takie ognisko? Nic w tym skomplikowanego. Po zwykłym, wie- 
czornym ognisku drużyny komendant obozu daje dyskretnie znać wybranemu 
chłopcu, aby się jeszcze przez chwilę zatrzymał i nie kładł do snu... 
Wiązać się to powinno zawsze z jakąś okolicznością osobiście dotyczącą 
danego chłopca: może to być dzień, w którym uzyskał on pochwałe albo na- 
ganę w rozkazie, zdobył stopień lub ważniejszą sprawność, może też być 
dzień jego imienin czy urodzin. Gdy obóz pogrąży się już w ciszy nocnej, 
przy małym, roznieconym ponownie ognisku rozpocznie się cicha, szczera 

i poufna - w tym szlachetnym tego słowa znaczeniu - przyjacielska rozmowa 
między dwoma harcerzami, z których jeden jest właśnie tym ''starszym bra- 
tem' i wychowawcą. Co może stanowić przedmiot takiej rozmowy? Właściwie 
wszystko, co ma bezpośredni związek z chłopcem, co go może interesować. 
A więc jego całoroczna praca harcerska w drużynie z sukcesami czy ewen- 
tualnymi niedociągnięciami, jego wady i zalety, jego kłopoty, zmartwie- 
nia i trudności osobiste, jego współżycie z własnym zastepem i przyjacie- 
le - a nawet życie rodzinne i szkolne. Nie może to być - w żadnym wy- 
padku - jakieś nagabywanie, badanie czy indagowanie chłopca. Rozmowa 
powinna się rozwinąć w sposób prosty i naturalny. Drużynowy zorientuje 
się najlepiej, na jaki temat ją skierować i co szczególnie leży rozmówcy 
na sercu. Oczywiście chłopiec musić żywić głębokie przekonanie, że to, 
o czym rozmawia z drużynowym, jest ich własną tajemnicą, o której nie 
dowie się żadna trzecia osoba. Drużynowy zaś musi to przekonanie w 
chłopcu szczególnie mocno utwierdzić. Szczerość i wzajemne zaufanie, 

owiane ową specyficzną atmosferą, jaka powstaje wokół harcerskiego og- 
niska, stać się mogą dla chłopca bardzo silnym osobistym przeżyciem, 
które umocni nić porozumienia miedzy nim a drużynowym - i na zawsze ut- 
rwali się w pamięci. Jeśli jeszcze wprowadzimy do ogniska indywidualnego 
rozsądny i mający konkretne symboliczne znaczenie moment obrzędowy /np. 
wspólne zagaszenie ogniska i wzięcie zeń wypalonego węgielka na pamiątkę 
postanowień powziętych podczas tego wieczoru/ lub gdy na zakończenie og- 
niskowej rozmowy komendant upoważni harcerza, aby mu odtąd mówił "ty" - 
to możemy osiągnąć efekty wychowawcze o nieoczekiwanych wprost rozmiarach 
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Znam osobiście wiele wypadków, kiedy to chłopcy krnąbrni i trudni w har- 
cerskim współżyciu zmieniali swój sposób zachowania nie wskutek jakichś 
kar dyscyplinarnych czy nacisku opinii społecznej obozu, ale właśnie w 

efekcie jednej szczerej, przyjacielskiej i bezpośredniej rozmowy z dru- 
żynowym przy ognisku. Wydarzyło mi się kiedyś, iż jeden z harcerzy na 
zakończenie takiego wspólnego ogniska powiedział mi, że wywarło ono na 
nim wrażenie mocniejsze aniżeli chwila jego własnego Przyrzeczenia... 

Z młodszym chłopcem łatwiejszy jest kontakt na podłożu emocjonalnym, 

ze starszym /16-18 lat/ za to na podłożu intelektualnym. Dlatego dru- 
żynowy-komendant obozu, gawędząc przy indywidualnym ognisku ze starszym 
harcerzem, musi nad nim wyraźnie górować intelektualnie, docierać swymi 
słowami nie tylko do serca, ale przede wszystkim do umysłu chłopca. Jeśli 
drużynowy nie jest pewien, czy mu się to uda - niech lepiej takiego og- 

niska nie organizuje, gdyż może ono chybić celu... 

Jak długo trwać powinno indywidualne ognisko? Tu - rzecz jasna - 
żadne reguły obowiązywać nie mogą. Nie powinno ono przeciągać sie zbyt 
długo, aby nadmiernie nie skracać wypoczynku nocnego. W każdym razie 
zakończyć je należy od razu, jeśli spostrzeżemy u chłopca objawy sennoś- 

ci czy znużenia. 

O ogniskach zewnetrznych - tym drugim ważnym rodzaju - 
pomówimy tutaj dość krótko. Podzielić je możemy na dwa gatunki: o k o- 

DE ZPO SE I OWE i rozrywkowe . 0Oba różnią się tyl- 
ko programem. Zresztą same już nazwy tych ognisk wskazują na treść róż- 
nic między nimi zachodzących. Okolicznościowe wiążą się 

zazwyczaj z jamiś wydarzeniem, datą, rocznicą, przypadającą na okres 
trwania obozu /np. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia/. 
Wówczas programowi ogniska nadajemy poważniejszy charakter okol icznoś- 
ciowy. Ogniska zaś r o z r ywk owe mają charakter swobodnej im- 
prezy harcerskiej, dostępnej dla młodego i starego, która może zabawić 

i rozweselić. 

Ogniska zewnętrzne obu odmian: a więc zarówno okolicznościowe, jak 
i rozrywkowe, powinny być dobrze rozreklamowane. 

Program każdego ogniska zewnętrznego należy zawczasu dobrze ob- 
myślić /od tego mamy przecież głównego organizatora - '"impresaria'' 
obozowego, który wciąga do współpracy całą drużynę/, bo chociaż musi 
być to trochę inteligentnej i aktualnej improwizacji - to jednak wiele 
punktów programu, zwłaszcza zaś pokazy zespołowe, musimy przedtem sta- 
rannie przygotować. Nie mamy, niestety, żadnego dobrego podręcznika 
pokazów harcerskich. Z konieczności wiec trzeba przy ogniskowych wys- 
tępach opierać się trochę na świeżej pomysłowości chłopców,a troche 
na dawnych wzorach. Pod tym względem harcerze mają dużo własnej ini- 
cjatywy. Trzeba tylko umieć ją pobudzić, a potem nią pokierować. Uni- 
kać natomiast powinniśmy wystawiania przy ognisku całych pseudoteatra|- 
nych przedstawień: sztuczek scenicznych i komedyjek. Te rzeczy przy 
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ognisku nie wychodzą... Lepiej poprzestać na tradycyjnym programie 
"składankowym', a więc pieśniach i piosenkach, występie improwizowanej 
"orkiestry", skeczach harcerskich, monologach itp. 

A poza tym - każda nowość mile widziana! Dobry komendant obozu 
wprowadzić powinien współzawodnictwo między zastępami pod hasłem: ''Któ- 
ry zastęp przygotuje najciekawszy, najdowcipniejszy i najoryginalniejszy 
pokaz ogniskowy?!' Oczywiście pamiętamy przy tym, aby pokaz nie był 

banalny, nie zawierał trywialnych dowcipów, nie wracał do ogranych te- 
matów o teściowych, pijakach itp. 

| jeszcze kilka uwag czysto praktycznych. Każde ognisko powinno 
mieć swego prowadzącego druha-konferansjera /jeśli kto tak wolałby go 
nazwać/, na którego wybierać trzeba zawsze bystrego i dowcipnego młodzia- 
na, umiejętnie trafiającego do publiczności. Ów konferansjer-wodzirej 
zręcznie wciągnie do czynnego udziału w ognisku całe otoczenie. Rozbu- 
dzi wspólny śpiew, sklei poszczególne numery programu, zaimprowizuje 
coś na poczekaniu w razie niespodziewanych komplikacji repertuarowych, 
a przede wszystkim nie straci głowy wobec skierowanych nań stale oczu 
widzów... Takim prowadzącym ognisko nie powinien być w zasadzie komen- 
dant /do którego obowiązków należy raczej asystowanie zaproszonym goś- 
ciom/. Może on jedynie ognisko zainaugurować, wygłosić kilka słów po- 

witalnych, ewentualnie - jeśli ognisko wiąże się z jakąś uroczystością 
- nawiązać do głównego tematu w formie krótkiej, aktualnej gawędy. 

W kręgu ogniskowym zawsze rezerwu jemy pewną ilość miejsc siedzą- 

cych /prymitywnych - na pniakach czy belkach, ale zawsze siedzących/ 
dla osób starszych i zaproszonych gości. Musimy, oczywiście, stworzyć 
dobre warunki do obserwacji dla wszystkich widzów. Dlatego miejsce na 
ognisko najlepiej wybierać u podnóża jakiejś górki w kotlinie okolonej 
wąwozem jak naturalnym amfiteatrem. Ognisko należy prowadzić tak, aby 
wszyscy jako goście dobrze się bawili, zauroczyli naturalną harcerską 
atmosferą - i nie spoglądali na zegarki... Ważne przy tym, aby ognisko 
nie było zbyt długie - bo zacznie widzów nużyć i straci na atrakcyjnoś- 
ci, ani też zbyt krótkie - bo nagłe, nieoczekiwane dla publiczności, 
zakończenie programu wywołuje protesty /''co, już koniec?''/. 

A potem - chwila wniosków... Dobrze przeprowadzone, udane ognisko 
zewnętrzne to nasz wielki atut w walce o zdobywanie dla harcerstwa sym- 
patii społeczeństwa. 

Na zakończenie rozdziału o obozowych ogniskach - tak wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych - jeszcze trochę arytmetyki... lleż to tych ognisk po- 
winno się na obozie organizować? 

Rzecz jasna, reguły tu nie ma żadnej: wszystko zależy od planów  



drużyny obozowej i warunków lokalnych. Ale jeśli ktoś zapyta nas o licz- 

by, to podajemy takie: 

1. ognisko zewnętrzne robimy w każdą niedziele i święto. 

2. ognisko wewnętrzne zastępów raz na tydzień. 

3. ogniska specjalne /rady obozu, ''weteranów', sportowców lub tp/ - 

łączne 4-5 podczas obozu. 

Zakładamy, że przed nami 26-30 dni obozowania i tyleż obozowych 

wieczorów na ogniska /lub w ich zastępstwie kominki/, i odejmujemy od 

tego wszystkie wyliczone w punktach I, 2 i 3 ogniska obozowe. Na zwykłe 

ogniska drużyny obozowej pozostanie nam wówczas 14-17 wieczorów. Tak 

więc kształtuje się nasza 'przeciętna'' obozowych ognisk, która oczywi ś- 

cie - jak się zastrzegamy - nie stanowi żadnej reguły. 

Artykuł o ogniskach jest rozdziałem z książki ''Obóz Harcerski! 

Hm Jerzego Parzyńskiego 
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Harcerskiej młodzieży patronie —. 
święty Jerzy! 
Wznosimy do Ciebie swe dłonie 
Modłów naszych chór! 

Ty prowadź nas przez trud i znój 
na Chrystusowy szlak. 
Niech świeci nam wciąż przykład Twój 
Matki Królowej anielski znak. 

Mężnie walczący ze smokiem — 
święty Jerzy! 
Spójrz łaskawym okiem 
na harcerzy tłum. 

W hostię wpatrzony w pokorze — 
święty Jerzy! 
W sercu wykuwasz ład Boży, 
wielką ducha moc. 

Ty prowadź nas... 

Modlitwa harcerska 

O Panie Boże, Ojcze nasz, 

w opiece swej nas miej. 

Harcerskich serc Ty drgnienia znasz 
nam pomóc zawsze chciej” ć 
Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując, N 
chcemy żyć, 
harcerskim prawom w życia dniach 
wiemymi zawsze być. 

o Panie, w serce nasze spójrz 

O Panie Boże, Ojcze nasz, 

wysłuchaj naszych pień. 
Harcerską zwól nam pełnić straż 
po sądu Twego dzień. 
U Rzeczypospolitej otwartych 4 
ufnie bram, Sy 

i pobłogosław nam. (osi 

   



    

Hm B. Szwagrzak 

PROGRAM PRACY HARCERSKIEJ 

/pogadanka dyskusyjna, wygłoszona na kursie instruktorskim 
w Fenton, na podstawie materiałów zebranych i opracowanych 
przez hm B. Szwagrzaka/ 

GŁÓWNE KIERUNKI PROGRAMOWE 

Dokonując wyboru treści i form pracy musimy pamiętać, że najważ- 
niejszym zadaniem, któremu należy podporządkować wszystkie zajęcia zu- 
chów, harcowników i wędrowników, jest Prawo Zuchowe i Prawo Harcerskie. 

Charakter programu 

Gdy wnikniemy w istotę metody harcerskiej, zrozumiemy, że nie może 
być mowy o jednym programie harcerskim, regulującym w szczegółach treść 
pracy zastępu, drużyny, hufca, chorągwi. 

Nie może istnieć program jeden dla wszystkich, jeżeli głównym za- 
łożeniem Harcerstwa jest wychowanie jednostki. 

Jedną z właściwości naszej metody jest oddziaływanie wzajemne jednos”= 
tek na siebie. Zespoły harcerskie nie są sobie równe, bo powstają i 
żyją w różnych warunkach i skupiają różny element młodzieży. Każda jed- 
nostka ma znaleźć w Harcerstwie zaspokojenie własnych, osobistych potrzeb, 
warunki sprzyjające jej indywidualnemu rozwojowi i działaniu. 

Na_czym budować program pracy 

Na sumę cech charakteryzujących chłopca, dziewczynkę składają się 
zarówno cechy dodatnie, jak i ujemne. 

Program pracy powinien być tak zbudowany, środki wychowawcze - 
gry, zabawy, Ćwiczenia, wycieczki, gawędy, obozy, biwaki tak dobrane 

SYNA podtrzymywali i rozwijali cechy dodatnie 

osłabiali i usuwali cechy ujemne. -TN 

Opracowując program pracy musimy wiedzieć, jakimi środkami wychowaw- 
czymi Harcerstwo rozporządza. 

Główne treści programu 

Program harcerski jest to indywidualny program każdego zastępu, 
drużyny, hufca, chorągwi. 

Powstaje on w zespole każdego zastępu, drużyny, hufca, chorągwi. 
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Tworzy się własną myślą i pracą tych, którzy się na dany zespół 

składają. 

Ile jest zastępów, drużyn itp. - tyle jest programów harcerskich. 

Jeden zatem program dla wszystkich nie istnieje. Są natomiast 
wypracowane w gronie starszyzny, poprawiane i zmieniane co jakiś czas, 
w miarę potrzeby życia, wytyczne pracy dla wychowu jących się i wycho- 
wywanych w. Harcerstwie, w jego trzech gałeziach organizacyjnych: 

zuchów, harcowników, wędrowników. 

Wytyczne pracy 

programy prób gwiazdek zuchowych 
programy prób stopni harcerskich 
programy prób szczebli wędrowniczych 
programy prób sprawności 
programy stopni instruktorskich 

Na_co nas stać? 

Jest to pytanie, na które warto udzielić sobie odpowiedzi w każdym 
harcerskim zespole. Bo co z programów, planów, zamierzeń, gdy nie będą 
one ani na miarę możliwości, ani na miarę ambicji zespołu, który ma je 

realizować. 

Aby pracować lepiej i skuteczniej trzeba: 

- przyjąć zasadę /i przestrzegać jej/, że program, 
plany zamierzeń drużyny opracowuje rada drużyny w 
oparciu o główne kierunki programowe, tzn. Prawo, 
Przyrzeczenie, stopnie i sprawności, oraz w oparciu 

o sugestie zastepów i potrzeby środowiska. 

przyjąć zasadę, że realizujemy je konsekwentnie 
i wspólnie oceniamy. 

opracować kalendarz zbiórek zastępów, drużyny, rady 
drużyny i ustalić miejsce ich spotkań i miejsca 

ustalonego nie zmieniać. 

liczyć się z zainteresowaniem i możliwościami posz- 

czególnych harcerzy i ich rodziców. 

Co potrafimy? 

Konkretne umiejętności każdego trzeba jakoś wykorzystać w pracy 
zastępu, drużyny. Jeżeli niektóre umiejętności powtarzają się u wielu 
członków, stworzyć rodzaj ''specjalności'' zastępu. Można zachęcić do 

wielu pożytecznych specjalności w zastepach. 

Odpowiedź na pytanie, co potrafimy, może być próbą oceny na nas stać 

jako zespół, zastęp, drużyna itp. 
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Do czego dążymy? 

Powiedzieliśmy sobie''na co nas stać?'' oraz 'ico potrafimy?'; teraz 

odpowiedzmy na pytanie ''do czego dążymy?! 

„ wbrew uchwale VII Zjazdu ZHP o wystapieniu z PSZMP - 

znów władze harcerskie włączyły nas do nowej formy federacji tzw. 

"Komisji współpracy organizacji młodzieżowych! 

ż i Ć i j topień i spraw- 
Każdy harcerz w ciągu roku zdobywać będzie kolejny s 

ności. Wymagania regulaminowe określają jednak tylko podstawowe warunki, 

które dla zdobycia stopnia, sprawności spełnić trzeba. 

. mimo oficjalnego obowiązku przestrzegania przez instruktorów Prawa 
Harcerskiego /Statut, Karta Praw i Obowiązków Instruktora/ - 

wzrasta alkoholizm wśród ''kadry'' instruktorskiej, pije się na kur- 
sach, szkoleniach, konferencjach, obozach, w lokalach harcerskich 
komend szaro od dymu - wielu instruktorów już całkowicie otwarcie 
pali papierosy /w kuluarach Zjazdu również! / 

W osobistych planach każdego harcerza sformułowane być powinny dążenia 

i działania związane z jego osobistym uzdolnieniami, chęciami i ambicjami. 

Rada drużyny powinna w określaniu tych osobistych dążeń pomagać oraz 

tworzyć warunki do ich realizacji w zastępie, drużynie. . wbrew zapewnieniom o samodzielności drużyn - 
likwiduje się drużyny środowiskowe, zabiera drużynom pomieszczenia; 
w praktyce drużyna skazana jest na łaskę lub niełaskę dyrektora szko- 
ły, komitetu partii i samowolę komendy hufca /najczęściej partyjnego 

Każdy zastęp, drużyna jeśli ma skutecznie pracować, musi być Re 

: ż = E ż Ą Z, ż tednia 

zorganizowana do działania, wzajemnie się rozumieć, tworzyć odpowie 

atmosferę, własne zwyczaje, obrzędy i tradycje. urzędnika/. 

Każdy w zastępie, drużynie, PowinIOn SIĘ czu rdobrZEzrznAJ EA CYPIZY”. zamiast rozwoju Harcerstwa jako organizacji dzieci, młodzieży i do- 
jaciół, pomoc w potrzebie i pomagać innym. rosłych - 

Hm B. Szwagrzak z £ ż h WG? 
harcerstwo staje się szkolną organizacją dziecięca, kierowaną przez 
etatowych nauczycieli - 65% kadry to nauczyciele, równocześnie 

JAK WYGLĄDA NAPRAWDĘ ''ODNOWA'' W KRAJOWYM ZHP OD VII ZJAZDU z ż : EA ź c 
zniechęca się lub wręcz uniemożliwia pracę instruktorska uczniom, 

/carzec 19814 studentom i przedstawicielom innych zawodów. 
  

mimo deklarowanych zapewnień w czasie Odnowy o odejściu od za- 

zamiast zagwarantowanego przestrzegania praworządności organizacyjnej - 
rażące łamanie Statutu ZHP przez władze harcerskie - zawieszanie Rad 
Hufców, bezprawne mianowania ''komisarycznych'' komendantów hufców i 
chorągwi - Wrocław, Bydgoszcz, Gliwice, Trzebinia. 

zamiast wykorzystania szansy odnowy Harcerstwa jaką stanowiły ruchy 
programowo-metodyczne - 
- zniszczenie dorobku tych ruchów - represyjne rozwiązanie Rady Po- 
rozumienia KIHAM przez Radę Naczelną, ''wygaszenie'' ruchu '"Przysz- 
łość Harcerstwa''. 

zamiast zagwarantowanej Konstytucją PRL i statutem ZHP tolerancji 
światopoglądowej - 

- prześladowanie harcerzy i instruktorów za udział w życiu religi j- 
nym. 

. zamiast zagwarantowanej statutem ZHP samodzielności organizacyjnej - 

powtórne uzależnianie harcerstwa od szkoły - dyrektor szkoły może 
obecnie legalnie zawiesić działalność drużyny lub szczepu. 

2h 

kłamania i działań pozornych - 

znów sporządza się fałszywe spisy, sztucznie zawyża stany, premiuje 
pozoranctwo /rozliczanie dyrekcji szkół z 'posiadania'' harcerstwa/. 

wszystko to powoduje, że harcerstwo przestaje być organizacją wia- 
rygodną dla społeczeństwa i starszej młodzieży, która odchodzi od 
ZHP widząc bezsens działania w organizacji manipulującej młodzieżą 
/Ruch Harcerzy $tarszych/, pełnej zakłamania, nieudolności, koniun- 
kturalizmu politycznego, biurokracji, w której obniża sie ciągle 
poziom moralny i fachowy kadry. 

JE EEE TEE I I IE IE IE TE TE EE IE TE EE TEE TIE TE IE IEE 

turalna 
(0273) 772234 
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CO NOWEGO Z ŻYCIA HARCERSTWA W POLSCE? 
  

Ostatnie miesiące, zwłaszcza w okresie wiosny i lata 1986 - przy- 
niosły w kraju dalsze szybkie przekształcanie się reżimowego Związku 
Harcerstwa Polskiego z ruchu młodzieżowego ideowo-wychowawczego - w 
przyszkolną organizację polityczną, kierowaną przez etatowo zatrudnio- 
nych, oddelegowanych do pracy ''harcerskiej'' nauczycieli. Oblicza się, 
że taka kadra nauczycielska stanowi 75-80% stanu liczebnego instruktorów 
ZHP. W przytłaczającej większości są to ludzie, którzy nigdy z praw- 
dziwym harcerstwem nic wspólnego nie mieli, zaś łącznie ze skierowaniem 

do pracy w ZHP uzyskują niemal natychmiast stopień instruktorski., 

Nic przeto dziwnego, że wielu instruktorów działających w ZHP spo- 

łecznie, głównie z młodego pokolenia - rezygnowało ostatnio niemal ma- 
sowo z funkcji w komendach hufców /nieliczni jedynie byli jeszcze w Ko- 
mendach i radach chorągwi/, koncentrując się na pracy w szczepach i 
drużynach. Spostrzega się również znaczny odpływ z ZHP młodzieży star- 
szej, głównie ze szkół średnich i środowisk akademickich. Młodzież ta 
nie znajduje dla siebie miejsca w ZHP, programowo kierunki tej organi- 
zacji młodzieży nie odpowiadają - i nie mając wpływu na działalność 
Związku, nie chcą już przyjmować na siebie propagandowej roli ''szpale- 

rów harcerskich", jako tła dla wystąpień i uroczystości reżimowych. 

Temu odpływowi starszej młodzieży z ZHP oficjalne władze Związku 
pocichu sprzyjają: młode pokolenie, ze szkół średnich i wyższych zaw- 
sze było i będzie w ruchu harcerskim zaczynem buntowniczym i reforma- 
torskim /co tak niedawno dało o sobie znać w ruchu odnowy Harcerstwa w 
latach 1980-81/, a kierownictwo ZHP woli przemodelować Związek w organi- 
zację dziecięcą, opartą na szkołach podstawowych, a prowadzoną przez 

nauczycieli. 

Tak więc obecnie szczepy i drużyny przy szkołach średnich - głównie 
liceach ogólnokształcących - które niedawno jeszcze liczyły po 200-300 
harcerzy i harcerek - obecnie grupują najwyżej 20-30 osobowe grona czto- 
ków - i to bardzo słabo działających. Wiele szczepów i drużyn starszo- 
harcerskich poprostu zniknęło, a kręgów akademickich, poza bardzo nie- 
licznymi wyjątkami - praktycznie nie ma. Zjawisko rozpadania się szcze- 
pów i drużyn starszoharcerskich ma charakter ogólnopolski, szczególnie 
wyraziście występuje w głównych ośrodkach kraju : w Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie, todzi, Wrocławiu, Trójmieście i wielkich miastach Sląska, 

Równocześnie nie oznacza to wcale spadku aktywności harcerskiej 
młodzieży - i czynnego działania w duchu idei skautowych - tyle, że 
przenosi się zjawisko to coraz szerzej - poza ZHP. Główne oparcie 
znajduje młodzież w niezwykle dynamicznie, w skali ogólnopolskiej, roz- 
wijającym się duszpasterstwie harcerskim, którego ośrodki działania znaj- 
dują się dzisiaj praktycznie na terenie całego kraju, zarówno we 

archiwum 
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wszystkich wielkich miastach, jak i bardzo wielu mniejszych miejsco- 
wościach. Duszpasterstwo harcerzy i harcerek - którego opiekunem jest 
ks. biskup Kazimierz Górny - otoczone zostało szczególnym zaintereso- 
waniem i życzliwością ze strony Episkopatu i osobiście Ks. Prymasa. 
Różne formy działalności harcerskiej - w których uczestniczy licznie 
młodzież zarówno będąca w ZHP, jak i spoza tej organizacji - wyrażają 
się przede wszystkim.. w wychowaniu w duchu patriotycznym, tradycji 
harcerskiej, moralności i prawdy, zasad Prawa Harcerskiego i Przyrze- 
czenia, którego rota: ''Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę 
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Har- 
cerskiemu'' jest dziś w całej Polsce spontanicznie przez młodzież sto- 

sowana, choć grożą za to najsurowsze kary organizacyjne w ZHP. 

Ważnym przeto czynnikiem wychowania harcerskiego w duchu idei, 
moralności, prawdy i braterstwa są działania duszpasterstwa harcers- 
kiego, gdzie współpracują ze sobą zarówno kapelani, jak i świeccy har- 
cerze-instruktorzy. Różnorodne są formy tego działania: ''dni skupie- 
nia', wieczory kominkowe i ogniska, rekolekcje harcerskie, imprezy 
kulturalne i oświatowo-patriotyczne, obchodzenie uroczystości narodo- 
wych, pielgrzymki - będące właściwie obozami wędrownymi i tp. 

Szeroki przegląd życia harcerskiego młodzieży w tym duchu działa- 

jącej dają m.in. informacyjne i metodyczne materiały duszpasterskie, 
wydawane w niektórych diecezjach - a głównie w wydawnictwie "Czuwajmy'. 
Obchody 75-lecia Harcerstwa w Polsce odbywały się w kraju - poza ofi- 
cjalnym ZHP - począwszy od maja 1986 r. Zloty i złazy do miejsc pamię- 
ci narodowej, pielgrzymki, uroczyste nabożeństwa w intencji 75cio le- 
cia Harcerstwa - gromadziły, głównie w maju i czerwcu b.r. - a odbywa- 
jące się niemal we wszystkich diecezjach pod osobistym patronatem bis- 
kupów - wielotysięczne rzesze harcerzy : i tych w mundurach, i tych w 
cywilnych ubraniach, jedynie tylko z krzyżem harcerskim lub lilijką w 

klapce. 

Władze reżimowego ZHP pod hasłem przestrzegania ''świeckości!' 
organizacji ze szczególną zajadłością walczą z instruktorami, będący- 
mi członkami Związku, a których podejrzewa się o współpracę z Kościo- 
łem, duszpasterstwem harcerskim, praktykowanie wiary, harcerską dzia- 
łalność z młodzieżą poza-organizacyjną i tp. W ostatnim roku komisje 
dyscyplinarne ZHP przeprowadzały rugi i czystki instruktorskie, usuwa- 
jąc ze Związku licznych starszych harcerzy-instruktorów, m.in. z tere- 
nu Warszawy, miast Pomorza i Śląska, Poznania, Krakowa, Trójmiasta, 
Wrocławia i in. Szczególną formą represji było odwoływanie i rozwią- 
zanie przez władze ZHP licznych obozów harcerskich /bardzo wiele takich 

przypadków miało miejsce zwłaszcza na Śląsku i w Wielkopolsce, gdzie 
dosłownie na dzień przed wyjazdem zakazywano szczepom i drużynom akcji 
obozowych, nie podając wyraźnych przyczyn - chociaż wiadomo było, że 
dotyczy to obozów, prowadzonych przez '"podejrzanych'' instruktorów, nie 

będących etatowymi pracownikami ZHP - nauczycielami. 
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W tych sytuacjach młodzież bądź organizowała obozy ''dizkie'', 
nie rejestrowane w ZHP, nie wkładając mundurów organizacyjnych 

/głównie dotyczyło to obozów wędrownych/, bądź też prowadziła obozy 

harcerskie pod firmą stowarzyszeń społecznych, regionalnych, turys- 

stycznych, sportowych i tp. 

Stan obecny Harcerstwa w Polsce uważać zatem należy za bardzo 
specyficzny, krytyczny - i przejściowy. Z jednej strony młodzież 

pragnie żyć i działać w myśl idei i tradycji harcerskich - które są 

wciąż bardzo aktualne i atrakcyjne, ale realizacji swych zamierzeń 
musi szukać coraz bardziej poza oficjalnym ZHP, który - zamierzając 

w kierunku zinstytucjonalizowanej organizacji nauczycielko-szkolnej - 

wchodzi w pogłębiający się kryzys. Już najbliższe miesiące mogą wy- 
kazać, jak władze będą chciały kryzys ten rozwiązać - i jakie będą 
dalsze losy Harcerstwa w Kraju. 
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