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od redaktora 

znowu, nie wiedzieć kiedy, minęło 12 miesięcy 

8 1986 roku. Czas nieubłaganie pędzi naprzód, co- 

$ raz mniej dsjąc nam okazji do refleksji, czy chwi 

1i oddechu. Grudniowe wydanie naszego miesięcznika jest 

w dużej mierze prezentacją ciekawego Środowiska star- 

szoharcerskiego - Kręgu Białej Podkładki im. Akeksandra 

Kamińskiego. Ten wyrosły na gruncie krakowskim Krąg, 

zrzesza młodzież z całej Polski. Jest inicjatorem nie- 

zliczonych inicjatyw programowych odresowanych do har- 

cerstwa starszego. Swój dorobek, co jest cenną wartoś- 

cią, publikuje w licznych wydawnictwach. Mimo to, Krąg 

Bia<ej Podkładki w naszym, redakcyjnym przekonaniu nie 

jest tak naprawdę kręgiem w formalnym tego pojęcia zna 

czeniu. KBP jest raczej sposobem na ustawiczne kształ- 

cenie kadry, jest też z pewnością mocnym fundamentem, 

na którym można już dziś myśleć o stworzeniu Ruchu 

Programowo-Metodycznego. Warto, by członkowie i sympa- 

tycy kręgu zastanowili się nad tą sugestią. 

Kilka szczególnych słów należy się też Druhowi Przewodni- 

czącemu Kręgu - hm PL Kazimierzowi 8. Schutterly, któ- 

ry od pięciu przeszło lst jest "sercem i duszą" tego 

zespołu. Sądzimy, że wielu "dinozaurów" harcerskich 

mogłoby w podobny Kazikowi sposób przekazywać Swe pasje 

i wiedzę młodszym nieco harcerzom. Redakcja czeka na 

Wasze opinie o Kręgu. Przeczytajcie ich artykuły. 

  

Z okazji nadchodzących Świąt składamy naszym 

Czytelnikom najserdeczniejsze życienia spokojnych i we- 

sołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku! 
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Forua Rojas ice W Radca... ragwlanego 

s, kależny, ks poz Awalęczok 1 „biwaków ae, 
Wojciecha Serafińskiego. 

6. Jarosław ai Ga - "Jakim być instruktorem?" 

7. Harcerska Wypr: Mysokogórzka. .......... 
8. proj Kaznowska (KBP) pyte: 

być drużynowym zuchów?” 

9. W Filmotece Harcerskiej - Me ll Gdań: 
w relacji Henryka Czechouski e 

10.Arsen... w hufcu - czyli i "«rzi 

11.Adam Marczyński (KGP) - "Wartości moralne 
a harcerstwo... 
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13.*Wędrówka" Borysa Czerniejewskiego (KAR... 
14.Wiersze Kręgu Białej Podkładki......... 

15.Janusz Wojtycza z wizytą na ul. Zajęczej 
16.P: ęci Oruha Zygmunta Dyląj 

17.Galeria Rysunku. 
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0.Le: ra p. ke; di 
ścieżek" 0 (KBPL . e > > anna 

21.Hobby: Sastoczie kartki Wojciecha Popiołka., 

BLĄCHURĄ J. 

2 

archiwum 
harcerskie.pl 

Redaktor Odpowiedzialny 
Wydania 
ha PL Kaziaterz b. Schutterly Hk 

———— 

Konferencje sprawozdawczo-wyborcze odbyły się już w 
większości hufców Chorągwi. Nasi reporterzy zanotowali 
kilka zmian na funkcjach hufcowych. Między innymi 
nowymi komendantani hufców zostali: w Nowej Hucie - 
- druh hm Adam Kicek, w Niepołomicach - druh hm PL 
Tadeusz Piekło, _ w Myślenicach - druh ha PL Tadeusz 
Heraa, u Alwerni - druh pwd Mirosław Hakiel, ,w Nadia- 
biańskia - druh ha Andrzej Blum, w Proszowicach - druh 
pwd witold Wogalski, w Wiśniowej - druhna pwd Rensta 
Irzyk. 

wi 5 grudnia było niezwykłą okazją. Nasz redakcyjny 

Oruh ha PL Andrzej Ziębliński obchodził srebrne gody 

swej służby instruktorskiej. 

Oby tak dalej. 
Z malarsko-harcerskimi pozdrowieniami 

Trzymaj się Pędzla 

TWOJA REDAKCJA 

  

Spotkanie Kręgu Instruktorskiego przy Komendzie Chorqg- 

cale nie jest dziełem przypadku, że piętrzy się 
przede mną spory zbiorek wydawnictw, związanych 

W Kręgiem Białej Podkładki. Obok leży list, syg- 
nowany miejscem nadania: Bóbrka, Bogdanówka”, 

czyli adr Druha Przewodniczącego. Wydawnictwa zaś 
sq różnorodne: propozycjom programowym i metodycznym 
dla harcerzy starszych towarzyszy program Sterszohar- 
cerskich Prezentacji Muzycznych "Chrypa" (nie byłem, 

załuję...), obok zbioru legend i podań bieszczadzkich 

jest poradnik ula obozowiczów wędrownych, a do tego - 
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czy spotkanie aktywu klubów komputerowych. Raz też w 

Warszawie odbyło się spotkanie moje z Kręgiem (czy Krę 
1: "jskia'go widzą ludzie”? Niespokojnya, 

twórczym, ambitnym. Zdarzało się, że nie zgadzaliśm; 
się z przedstawicielani Kręgu. I bardzo dobrze. Jest to 
- takia go właśnie widzę - zespół ludzi, którzy w har- 
cerstwie i przez harcerstwo wspólnie poszukują sensu 
życia. To nie znaczy, że go znaleźli i zamierzają prze- 
Kkazywać recepty wszystkim £ na wsze czasy. Ale wynikami 
swych poszukiwań qotowi są dzielić się z innymi (chwa- 
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DO SZTAMBUCHA 

i piosenki o tematyce nie tylko i nie przede 

nsrcerskiej. A w jednym z wydawnictw, w "Liś- 
cte do Rady Kręgu" jeden z czołowych aktywistów zasta- 
nawia się nad tożsamością Kręgu, nad jego usytuowani 
linią, kli w tym także nad tym, czy jest to krąg 

sterszoharcerski, czy instruktorski. Cóż, spróbuję 1 
ja dorzucić na kanwie jubileuszu 5-lecia KBP kilka ref 
leksji, zachęcony nie tylko dającymi sporo do myśle- 
nia wydawnictwami i listem z Bóbrki. Także i zacytowa- 

ną we wspomnianym "Liście do Rady Kręgu” myślą Zofii 
Nałkowskiej "Człowiek nie jest takim jak o sobie myś- 
1i, lecz takim, jakim widzą go ludzie"; cnoć nie w peł 

ni z tę myślą się zgadzam. Punktem wyjścia do działal- 
ności człowieka jest jego własna samoocena i cele, ja 

kie przed sobą stawia; dopiero na kanwie tej działal- 

ności może przyjść ocena ze strony innych, która naszą 

ocenę koryguje, pomaga w dalszych wyborach i rozwoju. 
Ale i człowiek i zespół zaczyna odsiebie od myślenia 
© sobie i kierunkach własnego rozwoju. inaczej człowiek 
nie jest autentyczny, a zespołu - po prostu nie ma... 

Wielokrotnie spotyk. się z różnymi środowiskami 

instruktorskimi, starszoharcerskimi, także z seniorami 
harcerstwa. Tym, co charakteryzuje moje dotychczasowe 
kontakty z Kręgiem Białej Podkładki było to, że spotyka 
łem się z jego przedstawicielami przy tego rodzaju ini 

cjatywach, Których wspólnym mianownikiem było: coś no- 
wego w ZHP. A to próby animowania tak zwanego uczniow- 
skiego ruchu naukowego, obozy naukowe, urucnamianie sta 
nicy w Bieszczadach, Bieszczauzka Ekspedycja Naukowa, 

ła Harcerskiej Oficynie Wydawniczej), jak również po- 
towi są dzielić się wspólnictwem w dziele poszukiwań 
z innyni chętnymi. Dziś - w całej Polsce! 

Tak więc może staje się zasadne pytania: czym jest 
ów Krąg? Właśnie - kręgiem instruktorskim, o jakim mo- 
wa w Statucie ZHP, kręgiem starszoharcerskim, o jakim 
wprawdzie milczy statut lecz intuicyjnie wiadomo, o co 
chodzi, a może - zaczątkiem ruchu programowo-metogycz- 
nego? A może nową formułą organizowania sią młodzieży 
w ZHP? A może nie tylko młodzieły a również ludzi do- 
rosłych? 

I tak dochodzimy po_raz kolejny do sprawy harcerstwa 

dorosłych, której w momencie, gdy krystalizuje się 
i przyobleka w ciało koncepcja harcerstwa akademickiego 
- nie można ani obejść ani pominąć. Niczego nie załat- 
wia poszerzenie formuły harcerstwa starszego na włodzież 
w wieku powyżej szkoły średniej, mimo że granice wieku 
młodzieży w PRL przyjmuje się aż na J5 lat, mimo, że 
namy tradycje przedwojennego harcerstwa starszego powy 
żej 18 roku życia tudzież Grup Szturmowych w Szarych 
Szeregach, o czym zresztą pisałem przed rokiem w "Moty 
wach” (Nr 56). 

Osobiście uważam, i dawałem temu wyraz tokże niejod 
nokrotnie w tym dziale w HR-rze, iż jedną z najważniej 
szych cech charakterystycznych harcerstwa, jako koncep 
cji, ruchu, organizacji - jest to, że harcerze stają 
się ludźmi dorosłymi. Wewnątrz organizacji nie traktu 

Jemy nikogo w kategoriach dzieci 4 młodzieży, lecz ja- 
ko zuchów, harcerzy, harcerzy starszych (którzy nie przes 
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tają wszakże być harcerzami), wreszcie instruktorów. 
Mówiąc cybernetycznie: na wejściu mamy dzieci, ne' wyj- 
ściu - ludzi dorosłych i to nie byle jakich. Takich, ja 
cy potrafią godnie 1 pożytecznie żyć na własny rachu- 
nek, być wartościowymi, przodującymi członkami społe- 

czeństwa. Inną cechę chsrakterystyczną harcerstwa jest 
to, że wewnątrz niego funkcjonuje mechaniza stałego pod- 
wyższania wiedzy, umiejętności, dojrzałości społecznej 
walorów moralnych każdego, sterowania swoia własnym 
dalszym rozwojem. Mechanizm teu kojarzy nam się - i słusz 
nie - ze zdobywaniem gwiazdek zuchowych i stopni harcer- 
skich, lecz rzecz oczywiście nie w formalnym zdobywa- 
niu tak czy inaczej nazywających się stopni, lecz właś- 
nie w wymiernym pięciu się wzwyż, mierzeniu się z przesz 
kodami, które postawili wprawdzie inni, lecz na co go- 
dzimy się, dobrowolnie wstępując 1 należąc do harcer- 
skiej organizacji. Rzecz w tym, że ten*zubiektywizowany 
ciąg stopniowania wymagań kiedyś się kończy. Dla naj- 
ambitniejszych - stopniem Harcerza Rzeczypospolitej 

(lub instruktorskim - ale to nieto ińna historia). Jest 
to harcerski patent na dorosłość, harcerski Znak Jakoś- 
ci Człowieka, co do którego jego posiadacz powinien 
mieć przekonanie, że słusznie mu ów patent przyznano. 
Posiadacz tego stopnia oczywiście nadal ńależy do spo- 
łecznej kategorii młodzieży, nikt go przecież nie wypi 
suje z ZHP, ale w anonimowej rosie młodzieży do lat 35 
- on już pewien Rubikon przekroczył, na niego można 1i- 
czyć jako na kogoś, kto jest odpowiedzialny, kto jest 
w stanie dawać z siebie innym, a nie tylko brać, korzys- 
tać, uczestniczyć. Także wewnątrz ZKP, także - jeśli 
nie czuje powołania do służby instruktorskiej. 

Czy to oznacza, że proces dorastania Harcerza Rzeczy- 
pospolitej pod względem wiedzy, umiejętności, dorasta- 
nia społecznego, poszukiwania sensu życia, nabywania 
walorów moralnych idt.., oto zakończył się? Oczywiście 
nie, wprost przeciwnie. Oznacza to natomiast, że HR od 
tąd jest "sam sobie sterem i żeglarzem"; że kokejne za 
dania i wymagnia co do własnego rozwoju stawia sobie 

I może odchodzić w życie dorosłe, gdzie liczymy, 
że będzie w różnych jego formach należał do inicjatorów, 
aktyiwstów; zaczynu sensownego społecznego działania, 
że będzie wrażliwy na ludzkie sprawy, twórczy i myślą- 
cy. Natomiast wewnątrz organizacji już wcześniej mógł 
stać się dorosłym, podejnując w niej służbę instruktor 
ską, z czym też wiąże się zdobywanie stopni, tym ra- 
zem instruktorskich, oznaczających podwyższanie kwali- 
fikacji instruktorskich i umacnianie więzi z harcerską 
ideą. 

Ale czy na indywidualnym dorosłym życiu cywilnym i 
instruktorowaniu wewnątrz ZKP sprawa sią kończy? Otóż 
gdybyśmy tu mieli już tylko do wyboru przedłużanie przy- 
należności o charaktrze kontynuowanis harcowania i kli- 
matu harcerskości, można by Się zastanawiać... Ale many 
współcześnie, jak sądzę, ogromne potrzeby i możliwości 
właśnie dla harcerzy dorosłych i na miarę harcerzy do- 
rosłych, Harcerzy Rzeczypospolitej. 

Związek Harcerstwa Polskiego opiera podstawową dzi 
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łylność na życiu i aktywności ponad 66 tysięcy swych 
jednos drużyn 
sterszoherceskich. Są one w stenie, każda z osobna, 
pełnić zadania służby w swym środowisku, wiązać się do 
zadań nieco większych, uczestniczyć w jeszcze większych 
1 ambitniejszych, organizowanych przez kogoś, zwykle 
przez hercerskie komendy. Ale kto ma być tak naprawdę, 
na co dzień, organizatorem harcerskiego działania na 
większą skalę, owych akcji, zadań, turniejów, festiwali, 
manewrów, kto ma inicjować przedsięwzięcia na różnych 
kierunkach społeczenj służby ZHP, w rozmaitych dziedzi- 
nach działelności? Kto ma więc konkretnie zająć się 
turniejem małych form artystycznych, a kto przygotowa- 
niem letniej akcji chorągwianej? Kto będzie propagował 

1 wspomagał harcerskiekluby komputerowe, a kto zajmował 
się ochroną środowiska naturalnego, organizował dys- 
kusje w kuźnicah starszoharcerskich? ZHP nie jest tyl- 
ko luźną federacją drużyn, lecz z faktu, że stanowi 
związek także na terenie miasta, regionu, kraju - wyni- 
kają różnego rzędui zasięgu potrzeby i możliwości dzia- 

łania. Te potrzeby i możliwości, jeśli mają się stać 
harcerską służbą (1 walką!) celową i sensowną, o cha- 

rakterze również ponadlokalnym, muszą być przez kogoś 
dostrzegane, podejmowame, a dalej wynikają z tego po- 
trzeby i możliwości inicjowania, inspirowania, organi- 

zowania, koordynowania działań na szerszą miarę. Dzia- 
łań mie tylko harcerstwa, choć harcerstwo może i powin 
no być inicjatorem. Tego rodzaju służba i walka jest 
potrzebna, a harcerstwo na nią stać. Tylko ponowię py- 
tanie: kto - w imieniu harcerstwa - być organizato- 

rem tych działań? Komendy i ich pracownicy, pojedyn- 
cze szczepy i drużyny? A może Zbiórki Przedstawicieli 
czy Rady Harcerzy Starszych? Harcerstwo akademickie? 

Myślę, że nie nie może być i nie powinno być 

jednej uniwersalnej na to odpowedzi. Te i inne przed- 

sięwzięcia różnej skali i rodzaju podejmować mogą i jedni 
1 drudzy i trzeci. Ale chyba najbardziej po prostu ci- 
którzy zechcą. Tu właśnie jest pole do popisu dla takich 
zespołów jak Krąg Białej Podkładki, bez względu na to, 
czy będzie on się uważał za krąg instruktorski, inicja- 
tywny ośrodek starszoharcerski, jeden krąg ogólnopolski 
czy federację wielu kręgów z większego terenu. Nie cho- 
dzi, też o to, że z nagła dostojni NWH (Nosiciele Władzy 

Harcerskiej) zlecą komukolwiek formalnie:zajmijcie się 

druhowie tym a tym. Cały urok tej dorosło-harcerskiej 
roboty polega na własnej chęci i ryzyku: oto .zrobimy 

coś nas godnego, a przy tym dobrze nam w tym zespole 
przy tej robocie, wycieczkach, obrzędach - i do tego 
wszystkiego służba: podjęta dobrowolnie lecz skoro raz 

podjęta, to odpowiedzialna (choć nie musi się o tym de- 
klarować. Dorośli... Zdaję sobie sprawę z tego, że eni 
w tym Kręgu, ani w innych, które mam teraz na myśli, 
wcale nie dominują ”owi dorośli, a większości członków 
daleko jeszcze do stopnia HR-a. Lecz myślę, że takie 

właśnie "mieszane" towarzystwo na pograniczu harcerstwa 
starszego i harcerstwa dorosłych, takie harcerstwo Rze- 
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czypospolitej - to podstawowe spoiwo harcerskiej służ- 

by. Niezależnie od tego, jak się te kręgi i ośrodki 

nazywśją (1 czy w ogóle jakoś nazywają?). Niech tylko 

nie zniechęcają, jeśli dostojni NWH albo ich nie 
albo zaczynają traktować z góry. Niech 

też nie przemienieją się w towarzystwa wzajemnej ado- 

racji (co z kolei oznacza: niech im nie będzie ze słod 

ko i za dobrze). Nie martwiłbym się też, że wewnątrz 

tych zespołów bądzie zawsze oś aktywu 1 nieco człon- 

ków bardziej biernych. Nie wszyscy są tacy sami! A na 

pocieszenie: zrobiono kiedyś doświadczenie. Obserwow 

no przez dłuższy czas pewną grupę młodzieży, w której 

wyłonił się aktyw 1 grupa biernych członków. Następ- 

nie podzielono tę grupę na dwie: w pierwszej zgrupowa 
no sam aktyw, w drugiej - samych biernych. I cóż się 

okazało? Wewnątrz grupki aktywu znów wytworzył się jej 
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aktyw i grupa biernych i zupełnie tak samo wewnątrz 

grupy biernych. Tak więc ci, pozornie bierni, nie mu- 

szą teokimi pozostać na zawsze, w każdych warunkach. 

Życzę Kręgowi Białej Podkładki i wielu innym ośrod 

kom aktywności harcerskiej, by mogły pączkować, mnożyć 
się, zarażać innych. By słuchając tych i innych rad, 
starały się żyć i postępować głównie po swojemu bo tyl 

ko to daje szanse na coś nowego w ZHP. to"coś nowego" 

zasadę;jeśli ma być ru- 
chem e nie zarządzanym przez dostojnych NWH urzęt 

sadę stałego rozwoju (1 to w drodze ujawniania się i wal 

ki sprzeczności)!. „Ale są to zasady ważne nie tylko dla 

harcerstwa. Podobno kolor biały powstaje ze zmieszania 

różnych barw. Życzę KBP, by nie zmieniał swej nazwy choć 

w regulaminie oznak brak białej podkładki, choć .tak trud- 

no a niepokalaną biel przy hazcerskiej robocie. 

    oznacza podstawową dla harcers 
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tylko czterech nauczycieli-drużynowych zuchowyct 
na kilkudziesięciu bardzo młodych 14-15-letnich 

harcerek i harcerzy, samodzielnie prowadzących drużyny. 
Druhna Ewa z Katowic odpowiedzialna za ten stan, drżą- 
cym z emocji głosem rzuca zgromadzonym zuchnistrzom sło 
wa: "Ostrzegam! Ostrzegam przed małolatani"! Zgromadze- 
ni już znają sytuację we własnych chorągwiach: do dru- 
żyn zuchowych wciskają się nieletni pogardliwie nazywa- 
mi "małolatami", podejmują funkcję przybocznych 1 przy 
każdej okazji starają się usamodzielnić. Nikt z tego 
nie jest zadowowlony - z wyjątkiem zuchów. Nudne zbiór- 
ki prowadzone dotąd przez "panią druhnę", są żywe, we- 
selsze i ciekawsze, odbywają się częściej. Wychodzą po- 
za izbę lekcyjną, a nawet poza szkolne podwórko. Druhna 
dyrektor żali się, że musi "małolatowi" zapewnić nad- 
zór nauczyciela w czasie zbiórki w szkole, bo tego wy 
maga przepis. Przepis nie działa jeśli wyjdzie z zucha- 
mi poza ogrodzenie. "Małolaty" wychodzą. Kto za to od- 
powiada! Trzeba z tym skończyć! - rozlegają się głosy. 
Najlepiej wydać zakaz bawienia się "małolatów" z zucha- 
mi. Przeciw takiemu rozwiązaniu wypowiada się przykra 

coraz mniej nauczycieli dobrowolnie i 

S ytuacja staje się dramatyczna: w Sosnowcu jest 

          

rzeczywistość: 

z przekonania podejmuje pracę z zuchami. Jeszcze eniej 
prowadzi z nimi pracę metodami zbliżonymi do zuchowych. 
Tradycyjna baza rekrutacyjna kandydatów na drużynowych 
jakim jest harcerstwo starsze, bardzo się skurczyła. 
Zainteresowanie pracą z dziećmi wśród harcerek i har- 
cerzy tej gałęzi ZHP jest nikłe. Pozostał uczeń VII i 
VIII klasy, który chciałby być kimś w harcerstwie. 
Sięga po zielony szmur w drużynie zuchowej, a kiedy 
stwierdzi, że już potrafi komponować 1 prowadzić zbiór- 
ki - marzy o sznurze granatowym. Niestety, droga zacy- 
ka się: jest za młody. Gdyby był na przykład osiemnas 
tolatkiem, nikt by go nie pytał czy coś potrafi w pracy 
z zuchami, nawet o związki z ZHP. Dostał by się razem 
z niekwalifikowanymi nauczycielami na kurs drużynowych 
zuchowych i za dwa tygodnie miałby w ręce patent unoż- 
liwiający samodzielne prowadzenie drużyny. "Małolaty" 
sę nielubiane nawet w Oleśnicy. Ilekroć stwierdzano, że 
większa ich liczba zgłosiła się na kurs, wiadomo było, 
że zakłócą dostojny spokój CSIZ. Tłum„ie nawiedzać bę- 
dą bibliotekę, zamiast na przewie spokojnie siąść przy 
kawie w klubie "Ruchu", w czesie hospitacji zbiórki 
zuchowej nie wytrzymają i włączą się bez pozwolenia w 
jej tok, zadawać będą wiele niepotrzebnych pytań, na 
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przykład dlaczego w tej instytucji pali się papiemsy; 
slbo dlaczego gry i ćwiczenia prosadzi się w piwnicy, 
kiedy wokół zamku jast ciepło i słonecznie. Współuczest- 
niczkf kursu oddelegowane przez szkoły pytań tekich nie 
zadają, mają inne "poważne" zainteresowania. W końcu 
"małolaty" mimo to, że na każdym prawia odcinku były 
sktywniejsze, więcej wchłonąły wiedzy, otrzymują tyl- 
ko potwierdzenie obecności na kursie. Ę 
Czy tak powinno by-? To pytanie oraz wiele oinnych za- 
dawano sieboe, a następnie szukano odpowiedzi, na Mię- 
dzychorągwianya forun Zuchnistrzów - Rabka '86, które od- 
byżo się w dniach 9-11 listopada 1986 roku. Oczywiście 
w Rabce. Gospodarzem była Komenda Nowosądeckiej Chorąg- 
wi a personelnie - przemiła komendantka hm Urszula Ko- 
chanik. Uczestnikami byli instruktorzy zuchowi z chorąg 

wi bielskiej, krakowskiej, nowosądeckiej 1 tarnowskie. 

Dla Forum znalazł czas komendant Chorągwi Bielskiej - 
e hm Janusz Malawski, a całodniową wizytę złożył kierou- 
nik Wydziału Zuchowego GK - ha Jacek Gałązka.oraz ko- 
mendant Krakowskiej Chorągwi ha PL Andrzej Krzyworzeka. 
Z dumą odnotowałem też obecność Redaktora 
HR-a, chociaż nie wiem czy w tym właśnie wcieleniu. 

Co robić młodzież podejmowała 
pracę z Sat 

To zasadniczy temat całego Forum, a przytoczone tu 
na początku stwierdzenia są próbą rechorakteryzowania 
dyskusji, (beż troski o Ścisłość + zaznaczam). Forum 
Zuchnistrzów, jak każde poważne spotkanie miało nie 
tylko temat, ale 1 wprowadzónie do dyskusji w formie 
gawędy. Zebrani przyjęli za pewnik, że praca w druży- 
nach zuchowych oddala się od tradycyjnej metody, sta- 
nowiącej o istocie ruchu. Byli skłonni zgodzić się, że 
nie zła wola eni brak wiedzy ale rozliczne inne uwarun 
kowania leżą u podstaw tego zjawiska. Wśród nich jest 

fokt, że cały ruch głównie opiera się o pracę społecz- 
ną nauczyciela-drużynowego, a ten żyje, jek cały nau- 
czycielski stan - wśród rozterek i materialnych kło- 

potów. Mino dużej fluktuacji utrzymuje się wysoka śred- 
nia wieku drużynowych zuchowych. Hfe miał prawie nikt 
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wątpliwości, że trzeba nasycić obecny korpus instruk- 
torski młodym narybkiea. Tym narybkiem winni być star- 
si harcerze, młodzi członkowie ZMW na wsi orez ich nie 
zorganizowani rówieśnicy, studenci zakładów kształce- 
nie nauczycieli oraz harcerze-uczniowie ostatnich dwóch 
klas szkoły podstawowej. Rzecz w tym, że ta ostatnia 
wymieniona grupa wydaje się być gotową bez agitacji i 
specjalnych zachęt do podejmowania pracy z zuchami. Nie 
stawie zadnych warunków, nie oczekuje: też wiele zą 
swoją pracę: dostrzegenia jej 1 oceniania. Do tego mo- - 
mentu uczestnicy Forum byli zgodni, natomiast doszło 
do zróżnicowania zdań kiedy padły propozycje rozwiązeń 
organizacyjnych. 
Bardzo 1 doświad grupa ins (głów 
nie chorągwi bielskiej) wyszła z zółożenia, że nie na 
potrzeby nic zmieniać w istniejących strukturach, lecz 
tylko je udoskonalać. Kandydaci na przyszłych drużyno- 

Ruch to, czy bezruch — 
= oto jest Pytanie ! 

BEE + GEEEESNE METODYKA. UGEGEEM 
wych winni wcześnie trafiać do pracy z zuchami i peł 

nić funkcję przybocznego oraz starszego przybocznego. 
Po zdobyciu odpowiałniego doświadczenia i osiągnięciu 
odpowiedniego wieku powinni być kierowani na kursy 
drużynowych. Dwie grupy (głównie z chorągwi nowosądec- 
kiej i tarnowskiej) skłonne były poprzeć koncepcję przy 
wrócenia funkcji wodza zuchowega z pewnymi istotnymi 
modyfikacjami. Koncepcja ta, przedstawiona była w gawę 
dzie wsprowadzającej do tematu Forum. Pozwalam sobie 
przytoczyć jej fragment. 

"Nie sposób w obecnej dobie ślepo naśladować wzor 
ce z lat trzydziestych - to oczywiste, choćby ze wzgle 
du na zmianę nie tylko warunków działania, ale również 
potrzeb tak dzieci, jak i zapotrzebowanie społecznego 
na określone efekty wychowania. Ponadto stały się tri 

Nie len gniazdo Niedej gniaż 
Atet fen kto MóWIĆ nie pozaaią 

łymi fakty, które nie przylegają do idealnego modelu a 
usunięte być nie mogą. Pozostaje tylka wkomponowanie 

ich w nową konstrukcję obejmującą i to co stworzył A. 
Kamiński ze swoimi współracowuikami 1 to co pozytywne 
go do ruchu zostało wprowadzone przez ostatnie lat trzy 
dzieści. Punktem wyjścia jest twierdzenie, że do pracy 
z zuchemi mogą być dopuszczeni stopniowo nawet bardzo 
młodzi harcerze, którzy w drodze praktyki i dokształca 
nia sią zdobywają kwalifikacje: 

a) harcerz, który ukończył 13 lat i posiada conajmniej 
dwuletni staż harcerski, poprzedzony przynależnością do 
zuchów, może prowadzić pod okiem drużynowego część zbiór 
ki zuchowej, jak gra, majsterka, pląs. Ponadto jest po 
mocnikiem drużynowego prowadzącego inne części zbiórki, 
b) harcerz, który ma za sobą rok pracy w takim charak 

terze i uzyskał ocenę pozytywną, może być skierowany na 
kurs wodzów zuchowych aby później pod nadzorem drużyno- 
wego organizować i prowadzić całe zbiórki z gromadą 
(gromadą zuchową jest część drużyny licząca nie mniej 

niż trzy, a nie więcej niż cztery szóstki. Gromady skła 
dają się albo z chłopców albo z dziewczęt. Drużyna dzie- 
11 się na gromady jeśli jest zbyt liczna aby nógł ją 
prowadzić wódz zuchowy), lub drużyną zuchową. Harcerz 
taki nosi już miano wodza zuchowego. 

©) wódz zuchowy po rocznym stażu pracy z gromadą lub 

drużyną zuchową z pozytywną oceną, może być skierowany 
Na kurs drużynowych i może mieć otwartą próbę na sto- 
pień przewodnika, 

Korzyści wypływające z przywrócenia (częściowo) funkcji 
wodza zuchowego są oczywiste: nauczyciel-drużynowy po- 
zostaje jako .osoba dorosła o kwalifikacjach pedago- 
gicznych i harcerskich kierownikica wodza (lub wodzów 
zuchowych), prowadzi go aż do otrzymania kwalifikacji 

instruktorskich, co nastąpić może tuż po ukończeniu 15 

F+etaz, opowiem wam 
gawędę DrSiedwiu Aga 

+. Głównych Zadamąch 
Drużynośego Zuchódł 

(autentyczne !; x 

roku życia. W miarę rozwoju tego procesu powinno się 
zaprzestać organizowania kursów drużynowych zuchowych 

drużyn zuchowych." 

Tak ujęta propozycje wzbudziła poważne wątpliwości. 
Poszły one w dwóch głównych kierunkach: obawy przed 
zarażeniem taką koncepcją nauczyciela-drużynowego orsz 
potest (grupy złożonej głównie z instruktorów krakou- 
skich) przeciw przywracaniu nazwy "wódz zuchowy”. 
- Jak te koncepcja przejdzie, to rezygnuję z pracy w 
harcerstwie. - oświadczyła jedna z nauczycielex-uczest- 
niczek Forum. Dyskusja poszła więc w kierunku 
dzenia sforaułowań i obłożenie różnymi warunki 
dydata na wodza zuchowago. Nazwa "wódz zuchowy" 
rzyła się wielu instruktorom ze słowem "fuhrer", "duce", 
"eavdillo" 1 faszyzmem w ogóle, a być może z kiaś jesz 
cze niewymienionyn. Nazwa w swej istocie - twierdztli - 
jest antydenokratyczne. A szkoda, że nie zapytali współ- czesnych zuchów z czym sią im kojarzy słowo "wódz".  



  

MENU METODYKA. SBEEEEEKENE + NEW 
Otrzymaliby odpowiedź, że to taki najlepszy, najdziel- 
niejszy, którego się słucha, bo na to zasługuje lub, 
że to taki co przewodzi Indianom. Pokolenie dzisiej- 
szych dziewięciołatków po prostu rozumie to słowo tak, 
jak w Polsce je rozumiano przez co najmniej tysiąc let. 
Spór skończył sią wycofaniem nazwy "wódz zuchowy" przez 
autora gawądy i prośbą o wymyślanie czegoś trafniej- 
szego. 

Forup skończyło się tym, że kążdy wyjechał z własnym 
zdaniem w sprawie zasadniczej, to jest pozyskiwania 1 
wykorzystywania młodych ludzi do pracy z zuchami. 
doszło do uzgodnienia stanowisk, a tym samym podjęcia 
wspólnego zadania idącego w tym kierunku. Czy to źle? 
Mcele nie, każda z chorągwi będzie musiała jeszcze raz 
temat podjąć, rozważyć 1 znaleźć właściwe dla siebie 

rozwiązanie. Po tym Forum trudno będzie udawać, ża 
problemu nie.me - został ujawniony t ostro naświetlo- 
ny. A co jeszcze dało Forum? Berdzo dużo. Zacisnęły się 
stare, zawiązały nowe przyjeźnie, wymieniano sporo doś- 
wiadczeń, przyrzeczono sobie współpracę w zakresie szko- 
lenia drużynowych. Wystąpierie Kręgu "Katecznik" z Biel - 

ska-Białej z progranea kominka oraz wystawą - było oz- 
dobą Forum. Wzbudziło nieukrywaną zazdrość i podziw 
pozostałych trzech chorągwi. Myślę, że po roku, dwóch, 
warto będzie wrócić do całej sprawy. Ncenić Forum można 
będzie po skutkach: co dało najałodszy członkom ZKP - 
- chom, Prut Zm L 

P.S. Umieszczone w tekicie rysunki zostały wykonane 
w czasie trwanie Forum. 

  

WOJCIECH SERAFINSKI 

Gry i ćwiczenia 
ry 1 ćwiczenią terenowa są bardzo atrakcyjną 

G formą spędzania wolnego czasu, która umożliwia 
bezpośredni kontakt z przyrodą. Biorąc-u nich 

udzisł można niekiedy przeżyć ciekawą przygodę, wy- 
łyć się, zaspokojć wiele potrzeb psychicznych i zdobyć 
nowe wrażenia. 

Umożliwieją tąkże utrwalanie nawyków i postaw przy 
datnych w życiu społecznym, na przykład: umiejętność 
podporządkowywania się określonym prawidłom, współdzia . 
łania z innymi, przyzwyczajają ponadto do rzetelności 
1 uczciwości, uczą przezwyciężania trudności, zmuszają 
do rezygnacji z własnych korzyści dla dobra zespołu. 

Podporządkowanie się regułom gry, rezygnowanie 2 
własnych sukcesów dla dobra zespołu nie wyklucza aktyw- 
ności. W grach każdy uczestnik znajdzie okazję do wy- 

kazania sprytu i pomysłowości, co przyczynić się może 
do zwycięstwa zespołu. Udział w zajęciach, w większej 
grupie przyzwyczaja do zachowania wewnętrznej dyscypli” 

ny i świadomej karności. 
Gry ćwiczą umiejętności obserwacji, spostrzegawczość, 

a także umożliwianie wyrobienia ułasnego zdania o ota- 
czającej rzeczywistości. w czasie uczestniczenia wQrach 

terenowych, młodzie? zaznajamia się 2 podstawcwymi za- 
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4 uczestnictwa, biwakowania i obozowania, udzie- 
lania pierwszej pomocy, utrzymywania łączności w terś 
nie, pomiarów i oceny odległości. Moją więc również 
charakter przysposobienia obronnego młodzieży. Dla- 

tego warto przyłożyć większą uwagę do tej formy pracy. 
wybierając formy i intensywność ćwiczeń, należy brać 
pod uwagę płeć i wiek ćwiczących. 

DOBÓR GIER I ĆWICZEŃ 
w ZALEŻNOŚCI OD WIEKU UCZESTNIKÓW 

wiek od 8 do 11 lat 

Nazywany jest często wiekiem harmonijnego rozwaju. 
Rozwijają się w tym czasie mniejsze grupy mięśnio! 
następuje powolny, lecz stały przyrost wagi. Należy 
jednak unikać ćwiczeń dłuższych i zbytnio obiążających 
układ krążenia (długie i forsowne marsze, wielogodzio- 
ne gry itp.). 
w tym okresie znacznie rozszerzają się zainteresowania. 
Dziecko zdolne jest skupić uwagę na określonej czynnoś- 
ci, nabiera też umiejętności obserwacji i koncentracji 
na określonym zadaniu. W znacznym stopniu rozwija się 
spostrzegawczość. © ile w wieku 8-9 lat obserwujemy za 

RGG + GZGK METODYKA. GEE 
zwyczaj tylko chęć zabawy, O tyle u 10-1l-latków wy- 

stępuje zdolność oceny postępowanie kolegów i liczeniu 

się z zespołem. Pojawia się chqć wyróżniania się w gru- 

pie. Potrzeba wzmożonego ruchu zaspakajana jest przez 

dziecko w różny, nie zawsze właściwy sposób. Dlatego 

+ak ważną rolę, oprócz prawidłowego żywienie i przes- 

+rzegania zasad higieny, pełni wychowanie fizyczne ora? 

gry 1 ćwiczenia. 

Ponieważ następuje dalszy rowzój pamięci logicznej, na 

leży przez umiejętne : właściwe stosowanie gier zwięk- 

szać jei potemnośći „i.trwałąść. Pamiętać jednak trzeba, 

że zajęcia muszą być indywidualizowane, gdyż rozwój 

fizyczny nie u wszystkich dzieci jest jednakowy, nie- 

rzadko występują pod tym wzglądem dość duże różnice. 

ĆWICZENIA 

obserwacja i podsłuch, na przykład biwaku- 

jącego przeciwnika, jego zachowania, śledzenie odgło- 
sów i głosów ptaków i zwierząt. Reagowanie na znaki 

gwizdkiem: zbiórka, marsz, zatrzymanie się. Nazwa zna- 

ków patrolowych. Póbne odczytywanie Śladów pojazdów, 

ludzi i zwierząt. Orientacja w terenie według stron 

świata, słońca i zegarka. Pokonywanie łatwych przesz- 

kód terenowych (skoki ze skarpy około 1 metra). Rzuty 

do celu. Umiejętność wykorzystania terenu do krycia się 

skradania, czołgania na czworakach. Udzielanie pierw- 
szej pomocy w wypadku drobnych skaleczeń. 

GRY: 

Proste formy gier, na przykład podejście niepostrzeże- 

nie jak nabliżej wartownika, współzawodnictwo w zdaby- 

waniu sztandaru, szukanie listów za pomocą znaków pa- 

trolowych przez kilkuosobowe grupy. $ 

Wiek od 12 do 14 lat. 

Rozwój fizyczny w tym wieku cechuje się dużymi zmia” 

nami w budowie zewnętrzenj i proporcjach ciała. Szyb- 
kie jest tempo wzrostu i rozwoju mięśni. W związku z 
wcześniejszym dojizewaniem,dziewczęta szybciej niż 

chłopcy rosną i przybierają na wadze, Przeobrażeniom 

ulega układ sercowo-naczyniewy. Powoduje to niejedno- 
krotnie spadek ciśnienia krwi, należy więc umiejętnie 

stopniować zajęcia w terenie, unikać nadmiernego znę- 

czenia. Natężenie Ćwiczeń i gier musi być właściwie da 

zowane; po wiąkszym wysiłku powinna następować przerwa 

w formie aktywnego wypoczynku. W tym czasie można sto- 

sować gry zespołowe i zręcznościowe. 
W okresie intensywnego rozwcju fizycznego następuje 

dalszy wzrost sktywności umysłowej i krystalizowanie 

się dlaszych 1 tiwalszych zainteresowań. 

W tym wieku daje się zauważyć - zwłaszcza u dziewcząt 

pewna niezgrabność. Stronią one ou ćwiczeń i gimnasty- 

Ki, są powolniejsze, szybciej sią męczą. U chłopców na 
sila się chęć współzawodnictwa i sprawdzanie swoich 
sił z równieśnikami. Jednocześnie daje się zauważyć 
tendencja do poświęcania intersów własnych dla dobra 

zespołu. Cechy te powinny być podczas gier i zabaw 

utrwalane. 

ĆWICZENIA: 

obserwacja i podsłuch, obserwowanie i wykry- 

wanie obiektów, słuchanie i rozpoznawanie odgłosów 

miasta. Orientowanie się w terenie za pomocą kompasu, 

mapy, pomiary odległości "na oko” 1 krokami do 300 m. 

Marsz na przełaj na odległość 1-2 km. Pokonywanie 

przeszkód terenowych (skoki przez rowy i strumienie 

o szerokości 2-2,5 metra), przejście po kładce. Rea- 

gowanie na znaki ramieniem (uwaga, alarm, stój). 

Pierwsza pomoc: opatrywanie ran, spoprządzanie noszy, 

przenoszenie rannych. Proste formy <wiadów 

GRY: 

Różne formy podchodzenia (wartownika, biwaku, proporca) 
tropienie ukrytych przedmiotów i zbiega, poszukiwa- 
nie skarbu, przekradanie się przez linię nieprzyjacie- 

la. Fałszywe tropy. Przenoszenie meldunków, zasadzki. 

Wiek od 15 do 16 -1 Miek od 13 do 16 18s3 

wraz z końcem okresu intensywnego wzrostu aija nie- 
zgrabność, następuje znaczna poprawa koordynacji ruchów 

1 ogólne wzmocnienie układu mięśniowego. W tya czasie 
kończy się zazwyczaj okres dojrzewania. Czasami wystę- 
puje nieregularność w funkcjonowaniu gruczołów, a częs- 
tymi dolegliwościami tego wieku są bóle głowy, krwoto” 
ki z nosa, nadmierna nerwowość, przyspieszenia akcji 
serca itp. Objawy te nie powinny budzić niepokoju, a 
najlepszym lekarstwem na nie jest ruchna świeżym po- 
wietrzu. 

Zainteresowania młodzieży nabierają charakteru 
przedmiotowego (humanistyczny, matematyczno-przyrodni - 
cze) bądź specjalistycznepo (technika, sport, kolekcjo 
nerstwo). Chłopcy najczęściej przejawiają zaintereso” 

wanie wychowaniem fizycznym i sportem oraz turystyką. 
Zajęcia te pociągają w nieco mniejszym stopniu dzi! 
częta; są one bardziej zaintersowane sobą, dbają o po” 
wierzchowność i ubiór. W tym wieku młodzież zaczyna 
interesować się sprawami społecznymi, etyką i moral- 
nością. Rodzą się trwałe przyjaźnie, a także kształtu- 
ja uczucia patriotyczne 

ĆWICZENIA: 

Poruszanie się w terenie według azymutu, czytanie ma- 

py, znajomość alfebetu Morse'a. Prowadzenie zwiadów 
w różnych kierunkach. 

GRY: 

Wszelkie formy podchodów, trudne gry z zastosowaniem 
szyfrów i odczytywaniem meldunków, gry sygnalizacyjne 
i nocne. Zastosowanie wiadomości nabytych podczas 
zwiadów w grze terenowej. 

Zwiady 

Zwiady są ćwiczeniami terenowymi mającymi na ce- 
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lu zbieranie w określonym ie informacji o terenie, 

na którym się coś działo, dzieje lub będzie działo, 

Innymi słowy, sę te różne formy rozpoznawanie - ob- 
serwacji przedmiotów i wydarzeń, 
Znani ią trzy metody przeprowadzanie zwiadów. Pierwsza 

z nich polega na obserwacji i opisie obserwowanego 

przedniotu (zgewiska) 1 wyoięgnięciu z tej obserwacji 
wniosków. Oruga - na - 
dzając wywiad 4 rozmowy. Trzecia -natoniest jest połę- 
czeniem. dwóch pierwszych. 
Wybór metody, jeżeli nie jest ona specjalnie określo< 
na przed przystąpieniem do zwiadu przez prowadzącego 
zeżącie, jest dowolny. 

Zuiady, ze w terenie, 
są przez patrole, zastępy, grupy, a nie jedną osobę. 
Grganizowane są najczęściej w celu poznania czegoś no- 
wego, zaznajomienia się z ludzką pracą, zdobycia wia- 
domości z różnych dziedzin. Uczą ponadto nawiązywania 

kontaktów, przeprowadzania obserwacji i wyciąganie 
wniosków; często służą przygotowaniu terenu do przysz- 
łych gier i ćwiczeń. Informacje zebrane podczas zwiadów 
mogą i powinny być wykorzystywana w grach terenowych. 
Wynik zwiadu mogą harcerze przekszać ustnie lub pisen- 

nie, wykonując również szkic lub rysunek, a jakość wy- 
konania, wierność w oddaniu szczegółów powinna być do- 
datkowo ocenia 

Przykładowe 
zwiady 

Zwiad historyczny 

Wiepozorny, niski budynek © lekko odrapanych murach 
kontrastuje z pobliskimi nowoczesnymi dom. 

hm Jarosław Balon 

sczyna sią w wieku lat jeszcze nastu. Kilka 

obozów za tobą, jskaś funkcja 1 myśl: to jest 
to. Prowadzić drużynę, obóz, być kwatermist zem 

czy oboźnym... Jakiś kurs, komisja potem Zobowiązanie, 
kolejne podkładki. Oczywiście różne progi i trudnoś- 

ci - wpierw praco z zespołem wcale nie chce wychodzić, 
potem zawsze znajdzie się ktoś niemiły wyżej - czy w 

szczepie, czy w hufcu, który oczywiście nie ma pojęcia 

archiwum 
harcerskie.p 

Niejedną teką 
budowlę aożna znaleźć w mieście, obok niejed j prze- 
chodzi się w czasie letnich wądrówek. Doskonale nada- 
Ja sią one do przeprowadzania zwiadu historycznego. 
Qlaczego ta właśnie budowla została uznana przez spe- 
cjalistów za zabytkową? Która ze znenych z historii 
osób tu ? Jskia były losy budowli? Kiedy zo- 
stała zbudowana? W jakim stylu? 
Przeprowadzanie zwiadu pozwoli poznać wiele szczegółów 
1 taktów dotąd młodzieży nie znanych. Suma zadań, jakie 
przydziela się patrolom, powinna stanowić kómplet wia- 
domości a danym obiekcie. 

Zwiady- 

Same nazwa wskazuje, że przedmiotem obserwacji i 
poznania bądzie zjawiska związane z przyrodą naszego 
kraju. Naloży przyjąć zasadą, że lepiej jest przepro- 

wadzić mniej dokładnych obserwacji niż więcej pobież- 
nych. Najlepiej od razu określić główny cel zwiadu, 

na przykład obserwacja zwyczajów żwierząt jednego gi 
tunku lub gospodarka *drzewna na danym obszarze. Na 
naszym terenie jest wiele parków narodowych, rezerwi 

tów, pomników przyrody. Jeśli w czasie wędrówki mło- 
dzież znajdzie się w ich sąsiedztwie, powinna poznać 

je bliżej i dowiedzieć s. co to zp park i dlaczego 

powstał właśnie na tym terenie. W rezerwacie ob: jerwu ji 

my to, co jest charakterystyczne dla danego terenu, a 
więc na przykład: zwierzyna, rzadkie gatunki ptactwa, 

czy też zanikające gatunki roślin. Przeprowadzenie zwia- 
du powzwoli nam bliżej zaznajomić się z naturalnym Śro- 
dowiskiem, pięknem przyrody i znaczeniea tego terenu, 
na przykład dla gospodarki narodowej lub badań nauko- 

wych 

o harcerstwie 1 w ogóle t tobie akurat utrudnia pracę 
przedę wszystkim (czasem - na złość). 
Ale załóżmy: przeszedłeś przez to wszystko, łącznie z 

matury i jesteś już studentem: Ze zdziwieniem 
z, że czasu wcele ci nie przybyło w stosunku 

do maturalnej klasy, a byłeś o tym przekonany, że wy- 
sterczy zdać maturę 1 dostać się ne studie i wreszcie 
będziesz mógł "wszystko". 

Pasja instruktorska rozwija się w tobie i kształtuje, 
sle prócz niej coraz poważniej traktujesz swoje studia, 
czy swoją prac: 11 jeszcze przyjdzie założyć dom, 
mieć dzieci, dochodzi nagle do sytuacji, w której trze- 
ba wybierać, rezygnować, ustawiać priorytety... 

rdzo często harcerstwo zostaje gdzieś na samym koń- 
cu (nawet za życiem towarzyskim i odpoczynkiem) albo 
na odwrót - jest w naszej braci instruktorskiej 080- 
ba, która kiedyś w rozpaczy 
uniemożliwiło jej założenie donu. 

Czy tak musi być? Czy nie możne harmonijnie pogodzić 
pracy zawodowej z instruktorską i normalnym życiem ro- 
dzinnym (przynajaniej względnie normalnym)? Zadanie wy* 
pracowania tskiego modelu we własnym "życiu podjąłem 
realizując swoją próbę HR. W programie próby znalazło 

* się wiąc: pełnienie służby harcerskiej harmonijnie gor 
dzonej z pracą zawodową, walka z własną wadą - nie- 
systenstycznością (rzecz niezbędna dla owego harmoni j- 
nego godzenia), wreszcie przy tym wszystkim - staranie 
© wewnątrzną żkceptację otaczających ludzi. Trudno po- 
wiedzieć, w jakim stopniu udało mi się zamiory zreali- 
zować, myślę, że w małym, ale wystorczającym by powie- 
dzieć, że tego roku pracy nad sobą nie zakończyłem. 
Wtrakcie realizacji próby i jej podsumowanie, zrodził 
się natomiast szereg refleksji, z którymi chciałbym po” 
dzielić się w tym artykule. 
A zatem przede wszystkim o czasie. Wiadomo powszechnie, 
że doba nie jest z gumy 1 *wsadzenie" w nią pracy z 
wodowej, społecznej, wreszcie rodziny, zepsu- 

tego kranu i kolejki po papier tosletowy - bywa bardzo 
kłopotli! Można oczywiście "zarywać" sen, ale nie 

każdy ma taką silną wolę, jak Andrzej Małkowski. Nie 
mówiąc już o tym, że w którynó mouencie kłania się 

„10 punkt Prawa - "silny i sprawny", to także prowadzą- 

cy higieniczny tryb życia, a zatem Śpiący tyle, ile or- 
ganizm wymaga. Zresztą stwierdziłem, że zarwawszy noc, 
nigdy nie zarobiłem czasu, zawsze odbije to się dener- 
wująco powolnym wykonywaniem różnych czynności następ- 
nego dnia. A zatem spać będę - 7 lub 8 godzinwypada. 
4 teraz problem czasu zmarnowanego przez bliźnich - 
przez to, że nasz Świat jest świetem spóźnielskich, nie 
tylko ludzi ale i środków lekomocji - tracimy wiele 
Czasu dziennie, czekając na tych, co się umówili i przy- 
chodzą później. Dawniej człowieka, który był wzorem 
punktuslności uważano za wzorzec gospodarowania cza- 
sem. Dziś to najczęściej ten, który rezygnuje ze swo- 
jego czasu na rzecz czasu innych (by ktoś na niego nie 
czekał). I jeszcze jak często czeka na tę drugą osobę. 
Ale rysuje się inny ważniejszy problem od podziału owych 
dwudziestu czterech godzin doby. Otóż można "pokawał- 
kować" mądrze dzień i zmieścić wiele. Jest starą za 

że gdy ma sią czas, w sumie robi się najmniej. 
Ale gorzej z "pokawałkowaniem" zapołu, energii życio- 
wej, ne nożna 
rozwiązywać? W ile spraw naraz można być całym sercem 

Ilu można poświęcić uwagę, przemyśliwa- 
nta? Wreszcie - iloma sprawami można się na serio przej 
mować nie tracąc zdrowie, sił, energii? Bo znowu - czy 

, że rstwo 

A/ L” m4 sĘ | V KREGU 
ten padający na nos, chory na serce, czy po prostu za- 

gubiony w powodzi spraw - instruktor, nie wywiązujący 

się z podjętych zobowiązań z braku energii, sił, cza- 
su - nie jest w jawnej kolizji z kilkoma punktami "Pra- 
wa? Jak z tego wybrnąć? Znajomi mi instruktorzy stosu- 
3q różne sposoby. Po pierwsze można robić, pracować, 
działać - na luzie, Tak do końca, do głębi nie przej- 
mować się. To wcale nie "tumiwisizm* stareć się spo- 
kojnie, energią życiową. Nie- 
którym się to podobno udaje - mnie nie. Ja albo robię 
z zapałem, albo niechętnie, pośrednio - jokoś nie umiem. 
Po drugie - istnieje. metoda priorytetu. Pierszy - dom, 
prace przynosi pieniądze, harcerstwo - selaks, zabawę, korzyść: - 

(np. bezpłatny urlop) To wersja skrajna, Bywa inaczej - 

praca ważna - to treść życia. Działalność społeczna 
w ramach wolnego czasu itd. Ale mało się myśli o tym, 
jek różne dziedziny życia godzić, łączyć. Na przykład 
pracę harcerską z zawodową, albo z pasję życiową, z 

działalnością towarzyską. Przykładowo krąg moich przy- 
jsciół, znajomych, kręg życia towarzyskiego mojej (ra 

razie dwuosobowej)rodziny”- to w dziewięćdziesięciu 
procentach harcerstwo. Ileż to spraw rozwiązuje, ileż 
wspaniałych pomysłów akcji czy obozów urodziło się na 
imieninach, ileż Rad Szczepu można przemienić w relak- 
sujące spotkanie * przyjaciół, odrywające od pustki, 
codzienności świata... Albo na przykład moją pasją. są 
góry. I' jest górski szczep i górska rodzina, a nawet 
a górych pracuję zawodowo jako geograf i dorabiam jako 

ywam na . 
przyjaciół - harcerzy-taterników, oczywiście w skał- 
kach. Tluż ludzi tworzy sobie w życiu różne światy - 
dom nie zna pracy e ta rozrywki - żdeń'z tych światów 
nie jest autentyczny, prawdziwy. 
Ale jest i trzecia, ważna droga którą starałem się wy- 
pracować sobie z niezłymi skutkami. Nazywam to "wy- 
łączeniem sią" z pewnych spraw. Metoda konieczna. W 
pracy na przykład - harcerstwo mnie nie interesujd, 
nie myślę o nim - w tym sensie, że ta nie czas i miejs- 
ce na "głowienie się” skąd lokal na zimowisko, sprzęt 
na obóz czy drużynowych do zuchów, Tskże eliminuję w 
mierę możliwości wizyty i telefony "hercerskie" w precy. 
Wymaga to jednaj dużej dyscypliny - „ wewnętrznej i w 
najberdziej bulwersujących sprawach - zawodzi. 
Jako kolejny problem rysuje się sprawa mądrego gospo- 
darowanie czasem. Jak wiadomo w harcerstwie jesteśmy 
mocni w planowaniu, to znaczy piszemy dużo planów, 

niekoniecznie potem realizujemy je. Mam wrażenie, że 
wytworzyła to w instruktorach dość specyficzny stosunek 
do planowania czegokolwiek - najlepiej nie planować, bo 
1 tak założenie się zmienią. Mało kto planuje sobie swo- 
je życie. I ten najbliższy dzień i ten najbliższy mie- 
siąc, o troku już nie mówiąc. A przecież "zmieniać 
świat ne lepszy" czy "pracować rzetelnie" trzeba prze” 

de z głową, z jakimś planem. Stąd w mojej 
próbie HR zjawił się kalendarzyk: wpisywanie spraw i za- 
mierzeń do załatwienia i rozliczania się z nich co- 
dziennie. Z tym różnie bywało - ele z każdym miesiącem 
nabierałem wrażenia, że jakby "więcej się mieści w do-  
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bie”, gdy wszystko jest wpigane. 

Oczywiście, zdarza się, że czyjaś wizyta czy telefon 
spada jak grom z jasnego nieba i niszczy cały misterny 
plan. Co wtedy - przegonić gościa na zbity łeb? Ale 
"sprawy" nagłej (zauważyłem, że w harcerstwie innych 
niema) nie przegonisz. Więc co - załamenia? Nie, 010- 
czego. Przecież plan dla ciebie - nie ty dla planu. I 
tu właśnie wchodzi problem akceptacji tego drugiego 
człowieka, który cząsea cieszy, czasem martwi ale naj- 
częściej jakoś zawadza. Do harcerstwa szeroko wtargnę- 
ło i opanowało instruktorów mniemanie, że plan, zbiór- 
ka, obóz, rozliczenie, rapnrt itp , są ważniejsze od 
jakiegoś harcerza. Jak mu się nie podoba - to może 80- 
bie pójść. Jak chce -być - to niech będzie grzeczny 
ala niech przede wszystkie: nie przeszkadza w ważnej 

pracy hercerskiej. Może nieprawda? Kochani! Z ust 
Piotra Starca (tego ze Stajni) usłyszałem bardzo mądrą 
myśl. W ZHP uznawanym instruktorem jest ten, kto nie- 
wiele mówi, przychodzi na Radę, konferencją i powie 
kilka mądrych Słów o niczym. Takim powierza się ważne 
funkcje. A jak trafi się taki, który gra na gitarze i 
pójdzie z drużyną pośpiewać do namiotu, na wycieczkę, 
który jest z harcerzami na ty, choćby był wspaniałym 
metodykiem, bohate: 1 wzorem pozytywnym swoich ludzi, 

<hoćby gacnęli się do niego ludzie szukający jakiejś 
prawdy, jakiegoś autentyzmu - będzie on podejrzany, bo 
nie wiadomo co myśli, bo przede wszystkim jest nie- 
poważny. Powiedzieć o kiaś niepoważny instruktor - 
to często przekreślić go. Oskar Wilde napisał kiedyś 
powaga bywa niekiedy jedynym schronieniem ludzi płyt- 
kich. A zatem jakim być instruktorem - cenionym przez 
różne instancje czy przez «harcerzy? Ja, jeśli musiał" 
bym podjąć taki wybór, mnie wahałbym się chwili - ins- 
truktor jest dla hercerzy, nie dła komend, nawet nie 
dla organizacji. I stąd,gdy jakiś harcerz przerywa mi 
super-ważne harcerskie myślenie, planowanie, pracą czy 
naradę - robię błyskawiczny rachunek sumienia - czy to 
co robię jest naprawdę ważniejsze od człowieka, który 
po prostu coś ode mnie potrzebuje, nawet jeśli tylko 

Wregnie porozmawiać. Tę zasadę usiłowałem rozszerzyć na 
całe życie, na wszystkich ludzi, którzy mnie otaczają. 
Mie zawsze się to udaje - ale choćbym po cichu zgrzy- 
tał zębami na widok jakiegoś zupełnie nie w porę gościa 
wynajduję gdzieś dla niego uśmiech. W końcu jeśli mamy 
coś w życiu robić z sensem, jeśli w ogóle coś robimy z 
sensem - to dla innych ludzi, nie dla siebie. A zatem: 
być instruktorem dla harcerzy. 

Wiewątpliwie być instruktorem a równocześnie pracować 
1 mieć rodzinę tudzież inne zainteresowania, to zgoła 

rzecz nieprosta. Więc może lepiej zrezygnować" z kształ- 

towania innych pasji? Albo po prostu harcerstwo uczynić 
pasją jedyną? tak też można. Ale tu znów rysują się 
wątpliwości, Przedstawię je na przykładzie mojego przy- 
jaciela - instruktora, świetnego ułodego metodyka, dla 

którego przez pięć lat harcerstwo było wszystkim w ży - 

ciu. Owszem w międzyczasie zdał maturę i rozpoczął wy- 
marzone studia - ale to wszystko. Dwa, trzy obozy 1a- 
tem, zimowiska, drużyna, szczep, ktąg instruktorski, 

Vumisja stopni, materiały programowe, nowe oblicze har- 

cerstwa starszego. i nagle w okolicach połowy studiów 
stwierdził, że to właściwie jemu nie wystarcza, że 
Jest strasznie zasklepiony, że potrzebuje czasu, ale 
przede wszystkim właśnie onergii, "apału, które poch- 
łeniało harcerstwo - by się rozwijać, że jest jakby 
w ślepej uliczce. W ciągu tygodnie porozdawał (następ- 
ców - przybocznych miał licznych) swe funkcje, pozos- 
tawił tylko pracę w Kręgu. I co? I nic. Jemu dobrz: 

środowisko. "cios" wytrzymało (choć przez cztery lata 
był jego symbolem). Ale najdziwniejsze są reskcje lu- 
dzi. Że się zmarnuje, że taki metodyk, że taka strata. 

Ludzie! Przecież dle harcerstwa to wielki zysk. Z in- 
struktora dobrego - wykształcić się może znacznie lep- 
szy. Dlaczego? Bo instruktor - to przecież wzorzec 
osobowy dla harcerzy. I co - będziemy wychowywać in- 
struktorów czy ludzi? Za jakiś czas wróci - jeśli od- 
szedł bez żelu do kogoś czy czegoś. Bakcyl harcerski 
Jest zbyt mocny - nie ma obawy. Ale wróci już czło- 
wiek, który coś osiągnął. Często dziwimy się, że ins- 
truktorzy tak mały mają kontakt z harcerzami starszyni. 
A ja pytam: Ilu dojrzałych wiekiem instruktorów harc- 
mistrzy jest kimś,powiedzmy piosenkarzem, aktorem, na- 

muzeum, sportowcem wyczy- 
nowym , instruktorem jazdy samochodowej? Ilu osiągnę- 
ło w jakiejś dziedzinie życia poza harcerstwem poziom 
"harcmistrzowski" i jeszcze do tego ma ochotę do bez- 
pośrednich (nie z pozycjt idola!) z młodzieżą kon- 
taktów? Tym, że znamy musztrę, pionierkę 1 nawet umie- 
my rozliczyć obóz czy wędrować daleko - nikomu specjal- 
nie-dziś nie zaimponujemy. Popatrzmy - stąd niektórzy 
widzą jedyną szansę dla harcerstwa starszego w spe- 
cjalnościach - bo taa są uznawani "mistrzowie" żeglar- 
stwa, piosenki, przewodnicy, którzy mogą się stać Tów- 
nież wzorem moralnym dla młodzieży. 
I na koniec jeszcze jedna refleksja. Przeraża mnie 
sytuacja instruktorów etatowych Związku. Oni naprawdę 
są w gorszej życiowo sytuacji niż instruktorzy spo- 
łeczni (wbrew temu co się powszechnie sądzi). Otóż, 
ich pasja i praca to jedno (nie piszę tu o tych, któ- 
rzy podjęli pracę w ZHP bez pasji).- ci się po prostu 
momylili). A praca w ZHP ma to do sobie, że nie ma r: 
reguł. Można robić, robić 1 dalej nie można powiedzieć, 
że wszystko na dziś zrobione. Bo to tak ładnie wyglą- 
da - realizacja powołania w pełni. A rzeczywistość po- 
kazuje, że może być różnie. Gdy buduje się wiele wież, 

żadna nie stanie; nie będzie ani solidna, ani wysoka - 
życie roztrwonione, przyjdzie zła chwila i człowiek nie 
ma się o co oprzeć . Ale jeśli zbuduje się jedną wież 
będzie na pewną solidna i porządna, oparcie na całe ży- 
cie dla człowieka. Niby racja - śle zawsze może być 
trzęsienie ziemi, huragan. I co wtedy, jeśli zwali się 
budowla życia? Instruktorzy etatowi jakże często swoja 
życiem /' stawioją jedną wieżę. Bywa, że im się uda - 
1 wtedy jest to budowla wspaniała, ale czasem przycho- 
dzi huragan i pozostaje pustk 

Tak więc dajcie mi budować moje « 
gsografii, harcerstwa, gór 1 rodziny. I nie mówcie, 
że któraś z nich jest nieportzebna lub mniej ważna od 
innych. Wiech stoją blisko siebie, niech się nawet łą- 

"cztery wieże - 

Ra rcerskie.pl 

NIEMIE + UKENENNEA DOSWIADCZENIA BEES 

czą pomostami ze sobą ale niech stoją osobno. I niech 
ich budowanie nie przysłoni mi nigdy drugiego człowiek» 
ważniejszego od moich wież 1 nie skrzywi mi uśmiechu, 
którym sta się witać każdy nowy dzień życia, każde 

nspotkane w życiu dobro. Może to wielkie marzenie ale 
jeśli być instruktorem to takim, o którym kiedyś "i. 
kry złociste jakiegoś ogniska będą opowiadać komuś le 
gendę". 

  

PHM 
JÓZEF , 
BIEDRUŃ 

otel górskiyw Kyangjin nie jest jedynym budyn- 
kiem. Zanim dojdzie się doń od strony Langrangu 
trzeba minąć wytwórnię sera i budynek, w którym 

nocują "szefowie" grup trekingowych. Wyżej pod ogromną 
wantę stoi gompa. Jest to rodzaj buddyjskiej świątyni 
tybetańskiej. Jednakże w Kyangjin była ona wewnątrz zde- 
wastowana, jedynie las flag modlitewnych ustawionych 
obok świadczył o tym, że Tybetańczycy nie zapomnieli o 
swojej świątyni. 
Poniżej wytwórni zbudowanej tak jak i samo schro- 
nisko przez Szwajcarów w ramach pomocy gospodarczej 
dla Nepalu, były rozlokowane szałasy pasterzy jaków”/ . 
Jaki pasły się dniem na rozległych halach powyżej Kyan- 
Qjin w kierunku Lanshisy, w nocy pętały się w 
otoczonych murkami kamiennymi lub chodziły tuż abok, 
głośno tupiąc i prychając, co skutecznie odstraszało 
turystów w namiotach rozbitych obok tych murków. Kiedy 
ludzi z nizin naprzychodziło sporo, namiotów było kil- 
kanaście. 

M parę godzin po odejściu grupy transportowej do 
Władka wrócił Wasiądz, twierdząc, że nie najlepiej zno- 
sił drogę. Bolała go głowa i czuł się ogólnie żle. 
Wieczór spędzamy w schronisku w towarzystwie znajdują- 
cych sią tam turystów: grupy Niemców, Kanadyjczyków, A- 

merykanki, Holendrów, trójki Belgów. Po zmroku przycho 
dzi dwóch Japończyków: stary i młody z tragorzem. Urzą 
dzają sobie kolację na podeście, na którym układa się 
śpiwory do spania, tragarz kuce na ławie u ich stóp. 
Porozumiewając się monosylabami, tragarzowi pozostawia. 
ja resztki jedzenia, które ten dosłownie błyskawicznie 
pochłania. Wydaje się, że spoglądają na innych obecnych 
w schronisku z nieukrywaną wyższością. 

"Brudas" roznosi kolację spożywaną przy Świetle ka- 
ganków naftowych. Rozbrzmiewa różnojęzyczny gwar cza- 
sem przyciszonych, czasem zbyt głośnych rozmów. 
Rankiem wyruszamy na rekonesans w kierunku Ganje Le 
(5132 Podobno można się zgubić przed wejściem na 

ścieżką 4cą przez la: . Najpierw 
trzeba zejść stosunkowo nisko, do koryta potoku Lang- 
tang, gdzie ścieżka przechodzi przez drewnieny mostek, 
ułożony z kilku grubych bierwion. Po drugiej stronie 
potoku mijamy dwa szałesy 1 brodząc po mokradłach tra- 
fiamy na wantę ”/, za którą Ścieżka staje się już wyraż- 
na. Ha wancie ustawiemy kopczyk z kamieni, aby droga by- 

ła w jakiś sposób zaznaczona dla nas i kolegów. 
Ścieżka przez las rodcndronowy pnie się najpierw łegod- 
nie, a później stromo w górę. Sceneria jest bajkowa, z 
gałęzi "drzew" zwieszają się mchy i inne porosty, które  
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to powięwają to dotykają ziemi. Brakuje tylko czarownic 
1 w tych agłach byłaby to sceneria do chyba najlepszej 
inscenizacji Kacbetha. Powyżej granicy lasu zaczynają 
się hale i na rozległym grzbiecie stoi kilkonaście dob- 
rze utrzymanych szełosów. Sprewdzamy czy będzie dobre 
spanie. Jest czysto, chociaż zapewne często nocują tu 
ludzie. Miejsce to nazywa sią Ńgegang (lub według mopy 
"Mandale" - Brengchen Kajak) 1 według przewodnika Bezru- 
chki:na wysokośći 4404 Znajdujemy wodą do gotowenia 
nieopodal szałasu, w którym planujemy nocleg. Wojtek 

jamie Wasiądza aby pójść jeszcze wyżej. Dachodzą przez 
4)porośniętą ziołami i poprzecinaną wartko 
płynącymi : potokami do ramienia spadającego spod 

Naya Kanga (5846 m.). Widać stęd miejsce, gdzie biwaku 
ją wszystkie wyprawy udające się przez Ganjo La do He- 
lembu, Jest już wczesne popołudnie, trzeba wracać do 

schroniska. Osięgnęliśmy wysokość około 4500 m, znoszęc 

to w miarę dobrze. Po dwu godzinach dochodzimy do schro- 
gdzie zastajemy listy z bszy Lanshise i spotyka 

jp do bazy j: Przy- 

Samborewicza 1 Rohosia. Wasiądz chce iść z nimi. 
Przebrali trochę bębny żywnościowe i objuczeni ruszają 
po wypiciu herbatki od "Brudasa". 
Z listu zostawionego'w bazie w Kyengjin: 
:.. Wojtek! Byliśmy tutaj o godzinie 11.00 (Janusz Przy- 
borak, Dariusz Samborewicz i Roboś). Czekaliśmy do 13.00 

Wzięliśmy żarcie do bazy. Cały bęben nr 7. Z bębna nr 
1 barszcze czerwone i 2 kilogramy cukru z bębńa nr J 
wszystkie konserwy miąsne (9szt) 1 4 rosołki. 

Zespoły Andy i Tatry połączyły się 1 działają powyżej 
Lenshisy, Wczorsj Władek z 7 innymi osobani założył 0- 
bóz.Y na wysokości 4700 m „rWładem z Owiką, Przylepą, 
Krzysiem mieli 146 wyżej założyć obóz II. Władek planu- 
je dojść do przełęczy Hagen's Col jeśli trudności nie 

będą zbyt wielkie. ,. 
..« Pod nieobecność Władka w bazie akcją "górską kieru- 
je Bartek. Iwona, Miłosz, Andrzej i .Piotrek (zastęp 
Atlas - przyp.J.B.) poszli dziś do obozu I, który 
jest podobno ciekawie zlokalizowany w morenie dennej 

lodowca na wysokości 4700. Wrócę do Kyangjin jutro. . 
Kórszie wszystka w porządku. Wszyscy zdrowi z dobrymi 
humorami. Baza jest tu w dwóch szałasach z kamieni z 
całymi dachami i piecem. Zostawióm ci list od Bartka. 

Wia możemy dłużej czekać. Czuwaj! 
8 Janusz 

. 13.10.84, g. 13.30 

Wojtek wybiera się na Kyangjin Peak (pk. 4300 m.), 
aby zrobić parę fotografii. Mgły 1 chaura co jakiś cza: 
są rozgoniene przez wiatr i widać coraz to nowe szczy- 
ty. Czasem otśłanie się szczyt Langrang Litung (7245m.), 
cza po drugiej stronie doliny góruje ostra jak. ży- 

letks grań Urkinman (6115 a.). Fotograf w końcu nie do 

chodzi do sztzytu, mgły znowu się zasnuwsją 1 słońce 
już chowa się za góry. Trzeba biegiem schodzić a od 

gońipy idzić się jak po ciemku ocierając się czasem O wra- 
cające z pastwisk jaki. W schronisku znowu rozmowy, 
kołacja, herbata z mlekiem. Menadżer serowi, menadżer 

schroniska 1 dwu "szerpów" przewodników trekingowców 
noc ciupią w pokera przy jaskrawo świecącej 

laspcę gazowej. Każdy z nich wyciąga banknoty ze sporych 
zwitków rupiowych, spiątych gumką, Po jakimś czasie na 
stole piętrzy sią stos banknotów stuzupiowych. Grają 
tak do rana, podczes gdy turyści przewracją się 
we śnie, chrapią, rzążą itp, 

M nocy zaczyna leć deszcz. Noeaioty opróżniają się, 
wszyscy przenoszą się do schroniske. Belgo-Holendrzy 
wyruszają na Ganja Ia, za nimi człapie z wielkim pie- 
cakiem Ru! /. Rano trochą się przeciera, Wojtek wy- 
rusza naprzeciw zastępu Atlas do Lanshisy. Spotykają 
się na morenie czołowej przed bazą. Atlasowcy są pod- 
skscytowani opowiadają jeden przez drugiego o bazie 
wysuniętej, Gieniu 1 jego plecaku, lodowcu pokrytym 
dokumentnie gruzem skalnym i o akcji w kierunku Hagen 'a 

Col. 
Z listów Władka: 
*... Zrobiony skrupulatnie bilans żywności wykazał 

że cały zespół żywiąc sią bardzo oszczędnie 
może przeżyć około jednego do dwóch dni nie przecho- 
dząc od zaraz na racje głodowe. Trzeba było coś zde- 
cydować. Wybrałem toki wariant: ja w towarzystwie 
trzech osób pójdę w górę na lodowiec na rekonens z za- 
miarem dojścia do grani głównej i wyjścia w miarę moż 
liwości i warunków na przełęcz Hagen 's Col (ok. 6000 

a.) odległą o około 12 kilometrów od Shosha Pangny, 
(8013 m) 1 leżącą już na terytorium Chin. 
Cztery inne osoby pomogą założyć nam obóz I o około 
pół dnia drogi wyżej, na bocznej morenie lodowce Leng- 
tang, po czym zejdą z powrotem do Lanshosy, gdzie na 
dyżurze bazowym też ktoś zostać musi. Następnego dnia . 
nasze czwórka przeniesie obóz o dzień drogi wyżej, * 
możliwie pod przełęcz Hagena. Natomiast z bazy zejdzie 
możliwie liczny zęspół do Kyangjin Gompa po żywność, 
przyniesionę przez grupę drugą. Jeżeli ich tem nie za- 
staną, to winni schodzić w dół, aż do spotkania z ni- 
mi po to, aby możliwie szybko dostarczyć żywność do 
Lanshosy 1 do obozu, gdzie miał na mój zespół ocze: 
kiwać zespół szturmowy nr 2 składający się z czterech 
osób wybranych z ludzi pozostających w Ldnshisie, lub * 
też może z grupy Wojtka - jeżeli nadejdą wcześniej. 

Wój zespół / po założeniu obozu II następnego dnia 
miał wykonać próbę wejście na przełęcz 1 zejście do o- 
bozu II, a może do obozu I na wieczór. Czas alarmowy 
spotkania w obozie I został ustalony z zapasem jeszcze 
jednego dnie. Przy czym drugi zespół szturmowy z je- 
dzeniem siał oczekiwać na mój zespół w tymże obozie, 
a po przekroczeniu m zntualnie czasu alsrmowego trój- 
ka miałaby się udać 'w górę na poszukiwanie nas, a jed 
Na osoba miała się udać do Lanshisy, aby zawiadomić 
Wojtka o zaistniałej sytuacji awaryjnej. Jeśliby wyjś- 
cie na przełęcz okazało się łatwe, to ja po udanym, 
powrocie z zespołem nr 1 do obozu I, miełem udać się 
z zespołem nr 2 eby próbować ich wyprowadzić również na 
przełęcz. Taki był plan maksimun. 

Ale ns ten plan zostawsło nam msksymalnie cztery dni. 

GEEK * ROZSOÓCE 
A więc dla wszystkich szansa były niewielkie. Było to 
oczywiste. Powstał więc problem obsadzenia zespołów. 
Długo by o tym pisać. Mimo, że miałem prawo zrobienia 
tego sam, wybrałem inne rowziązanie: do zespołu nr 1 
wybrałem jako drugą osobę po mnie Janusza 0., którego 
znałem już wcześniej z kursu jaskiniowego, a który zna- 
komicie sprawował się na podejściu. Dwa miejsca pozo- 
stawiłem do obsady według decyzji całej naszej grupy 
- bez mojego udziału. Natomiast wymieniłem cztery naz- 
wiska osób, z grona których - jak uważałem - dwie 0s0- 

by muszą być w składzie zespołu nr 2, aby zapewnoć jego 
bezpieczne funkcjonowanie i realizację ewentualnych 
awaryjnych działań...". 

Po wygadaniu się "atlasowcy" są w końcu zadowoleni, 
że wracają do bazy głównej 1 będą samodzielnie działać 
w rejonie Ganja La. W południe instalujemy się w Kyang- 
jin. Zaczyna lać, powyżej granicy lasu pada śnieg. 0s- 
tatni turyści uciekają w dół, zostajemy sami. "Bru- 
das" jest coraz bardziej uprzejmy i wyrozumiały dla 
"Polish group". Kanadyjczyk - nasz sympatyk też w końcu 

spływa w dół, twierdząc, że nie jest ... so crazy, as 
Polish people, aby iść po Śniegu na Ganja La. 
Późnym popołudniem lokuje się w schronisku grupa z Izra- 
ela, my decydujemy się iść do Brengchen, gdyż w przeciw- 
nym przypadku nie zdążymy "obskoczyć" Ganja La 1 Tsergo 
Ri, co było zaplanowane dla zastępu Atlas. 
Zanim weszło do schroniska parę osób płci obojga mówię- 
cych garółowym językiem, zjawiło się dwóch gości. Jeden 
czarny, niski z kędzierzawą i gęstą brodą oraz niebies- 

kimi oczami; drugi wysoki, rudy, z brodą koloru marchew- 

ki i bladoniebieskimi oczami oraz wiecznie podniesio- 
nymi brwiami, jakby wyrażającymi zdziwienie. 

Przyglądali nam się z sympatią wsłuchując się w naszą 
rozmowę. Po chwili ten czarny zapytał: 
- Przepraszam czy panowie z Polski? 
- Tak, a panowie skąd pochodzicie? 

METODYKA EEEEEESM 
- Z Izraela. Język wasz wydawał nam się znajomy. 
- A więc panowie mówią po polsku!? 
- Niestety nie, ale nasi podzice porozumiewają się sta- 
le w tym języku i stąd nam jest bliski. 
Po chwili wszedł kierownik grupy, który energicznie 
rozmieszczał swoich ludzi w miejscu, gdzie właśnie 

spaliśmy. "Brudas" oferował nam inne miejsca, ale i tek 
zdecydowaliśmy się iść w góry. 

Przypisy 

1/ schroniska - półkoliście skonstruowana drewniana 
buda na kamiennej podmurówce oraz kuchnią i oszklo- 
nymi oknami - oferowsło turyście jedynie miejsce 
pod dachem, gdzie na podeście drewnianym musiał wn 
ułożyć własny Śpiwór na własnym materacu. Można było 
skromnie pod względem wyboru, ale obficie zjeść. 

2/ jaki - bydło górskie, dające pożywne mleko (ser), 
cienkowłosą wartościową wełnę. Je się również mięso 
padłych ze starości jaków, ale na to trzeba mieć 
mocne zęby inieco odwagi. 

3/ wanty - duży głaz lub skała oderwana od calizny 
1 stojąca samotnie. 

4/ po burzliwym powitaniu w Bodnath koło Kathaandu 
Russel opowiadał, że Śnieg złapał jego i grupę Ho- 
lendrów, z którymi się stowarzyszył już powyżej bi- 
waku pod Ganja La. Brnęli w śmieżym śniegu, w zamie* 

ci po śliskich kamieniach. Na danej przełęczy Rus- 
sel nie mógł rozpalić swojej (drogiej 1 pierwszorzęd- 
nej marki) kuchenki. Szerpa poradził aby zwrócił się 
do Holendrów o trochę ciepłej strawy, ale ci go przeg 
nali nie życząc sobie jego towarzystwa. Russel obra- 
ził się i zaczął samotnie schodzić po lodowcu w kie- 
runku Helambu. W śnieżnej zamieci i bez łyka ciep- 

łej harbaty... 

  

hm Grażyna Kaznowska 

d pewnego czasu przeszłam do rezerwy instruk- 
torskiej. Przez długie lata pełniłam funkcję, 
której istota w moim odczuciu wiązała się z 

praktyką. Zastanawiałam się co mogłabym uczynić dla 
mego ruchu w momencie, kiedy tak wiele zostało napisa- 
ne i wypowiedziane, kiady mamy tak piękny wzorzec w 
osobie i metodyce Aleksandra Kamińskiego. 
Podejmując się świadomie i dobrowolnie przewodzenia 
drużynie, musimy przede wszystkim zdawać sobie sprawą 
z tego, jak ogromny bierzemy na siebie obowiązek, za- 
równo w stosunku do dzieci, ich rodziców, jak i na- 
szego Związku. Od tego monentu stajeny się wodzami, Któ- 
rzy kształtują osobowość dziecka w drużynie, wyrabia- 
ja opinię wśród ich rodziców i całego społeczeństwa, 
jak również (uwaga! bardzo ważny moment) zyskują lub 
niestety tracą młodego człowieka dla szeregów ZHP. 
Według Kamińskiego dla pracy z dziećmi konieczne jest 
posiadanie wielu cech. Pierwszą z nich jest "instynkt 
wodza”. Tak wyjaśnia to pojęcie:"...wiadomo, są lu- 
dzie, którzy posiadają w sobie coś zniewalającego do 
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bosłuchu. Człowiek taki nawet gdy się zupełnie nie 

stara o przewodzenie, skupia wokół siebie gromadę. 
Może nie podnosić głosu, nie rozkazywać, nie prężyć 
oiersi - jednak gdy przemówi - wszystko się ucisza, 
gdy coś rozkaże - zostanie od razu wykonane." 
Instynkt ten winien iść w parze z dobrze ukształtowa” 
nym chrakterem, opanowaniem woli 1 poczuciem wewnęt- 
tznego autorytetu. Pawinni to być jednak ludzie o wy- 
sokim morale, wyjątkowo ideowi i etyczni. Etyka wyra- 
łona jest w przyrzeczeniu i Prowie Horcerskim, które 
obowiązują wszystkich instruktorów zuchowych, będących 
przecież harcerzami. Naprawdę nie są sloganami słowa 
wypowiadane od kilkudziesięciu lat przez różnych ins- 
truktorów zuchowych , które parafrozując można wypo- 
wiedzieć iż "jek zaszczepimy zuche, taki kwiat nam 
urośnie w postaci dojrzałego, utożsamiającego się z 
ideą Związku instruktora”. 
M momencie startu ułatwione mają zadanie instruktorzy 
będący pedagogami, gdyż znają cechy psycho-motoryczne 
dziecka. Niejednokrotnie jednak jest tak, że. długolet- 
nie funkcjonowanie drużynowegórnauczyciela w systemie 
szkolnym utrudnia pracę z dziećmi metodą zuchową. 
Ciężko czasami jest przestawić się pani nauczyciel 
w autentycznego drużynowego zuchów, będącego czynnym 
członkiem zabawy zuchowej. No i w tym momencie dotknę- 
łam jednego z siedmiu Głównych Zadań Drużynowego Zu- 
chów, dla mnie osobiście najważniejszego: "uczyć się 
bawić z zuchemi". Niejednokrotnie miałam okazję oflq- 
dać zbiórki, w trakcie których "pont druhna" starała 
się obrzędawo prowadzić zbiórkę ale wszystkie działa- 
nia zuchów obserwowała z boku. Jest to przecież "zu- 
chowe samobójstwo". Zuch musi widzieć w drużynowym 
starszego przyjaciela, który wychowuje go przykładem 
własnym, bawiąc się razem z nia. Powstaje przy tej 
okazji jednó niebezpieczeństwo, na które chciałabym 
zwrócić uwagę. Często w trakcie różnych seminariów, 
czy spotkań w kręgu zarzuca sią instruktorom zucho- 
wym infantyliza. Myślę, Że czosami te zarzuty są 

godstawne. Jest jednak sposób by tego uniknąć. Myra- 
biać 41 jeszcze raz wyrebiać sobie autorytet. U zu- 

chów poprzez postawć własną, umiejętność dorosłego 
przewodzenia drużynie 4 oczywiście poprzez ukazywanie 
szerokiego wachlarza .cech człowieczeństwa. Wśród po- 
zostałych instruktorów Związku - przez zaznaczanie 

swego miejsca w szyku harcerskim, Chcąc to osiągnąć 
należy mieć świadomość tego, iż w pierwzzym rzędzie 

jest się instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, 
a nasza specjalizacją to instruktor zuchowy |. Nikt 

nie będzie nam zarzucał infaqtylności, gdy qprócz włas- 
nego funkcjonowania z drużyną będziemy znali i umieli 
funkcjonować zgodnie ze Statutem ZHP, regulaninea 
musztry harcerskiej czy Karty Praw i Obowiązków Ins- 
truktora ZHP. 
Następnym problemem, który chcę rozważyć jest alejsce 
przybocznego w drużynie. I znów pytanie: czy drużynowi 

naprowdę potrafią współpracować z przybocznymi? Wiem 
że nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy drużynowy jest 
zoledwie kilka lat starszy lub często w wieku przy- 
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bocznego. Pozwólmy jednak przybocznemu być naszą pra- 
wą ręką, uczmy go współdecydowania, Nawet słabo przy- 
gótowanego przybocznego można ukształtować w trakcie 

śródrocznej pracy. Jest jednak jeden warunek powodze- 
nia. Musi być traktowany podmiotowo a nie jak czło- 
wiek, który może nam tylko pomóc w przygotowaniu rek- 
wiżytów czy dopilnowaniu porządku. Po prostu na dru- 
żynowych spada obowiąze wyrabiania óvtorytetu przy- 
bocznym. Wie zrzucajmy też zbyt dużego ciężaru orga- 
nizacyjnego na przybocznych, bo wtedy będą się czuli 
pokęzywdzeni. Na koniec już kilka dobrych rad. Nigdy 

nie chodźcie na zbiórkę nieprzygotowani, licząc na 
to, że czymóć _ tam zuchy oszukacie. Rzecz jest bardzo 
ważna. Dlatego za Jerzym Najderem pozwolę sobie przy- 
pomnieć "cztery podstawowe konstrukcje” dobrej zbiór- 
ki". Są to: 

- zasada logicznego ciągu zbiórki mówiąca » tym, że 
każdy następny element zbiórki tematycznie musi wyni- 
kać z poprzedniego. Równocześnie musi być powiązany 
z tematem całej zbiórki, ż 
- zasada ocony mówiąca o tym, że każde podjęte przez 
zucha działanie winno znaleźć ocenę drużynowego, 
- zasada tempa zbiórki - prowadząc zabawy doprowadza- 
my do punktu szczytowego i kiedy zuchy są rozbawione 
przechodzimy do następnego etapu, 

- zasada przemienności elementów zazwalejąca na za- 
chowanie równowagi pomiędzy elementami dynamicznymi 

1 statycznyni. 

Jeśli przy tym zachowany zasadę czterech elementów 
stałych, to zbiórke będzie przebiegała prawidłowo. 

A te cztery elementy to: 

- obrzędowe rozpoczęcie, 
- gawąda lub jej formy zamienne (film, audycja radiowa 
lub telewizyjna, czytanie fragmentu książki, rozpra- 
wa z fachowcem), 

- Krąg Rady, 
- obrzęd zakończenia */ 

Tyle Jerzy Najder. Od siebie chciałabym dodać, że 
dziecko w tym wieku jest bardzo otwarte na wszelkie 
inicjatywy drużynowego. Utożsamia się ze swym wodzem. 

Należy to naprawdę wykorzystać i przygotować zucha 
do przyszłego pełnienia różnych ról społecznych. 
Pozwólmy im współdecydować o wszystkim co ma dziać 
się w drużynie, a pomocnym w tym działaniu będzie 
dobrze obmyślony Krąg Rady. Nie zapomnijmy teź o ele- 
mencie samowychowania. Przecież szóstki w drużynie 
stworzone zostały nie tylko dla sprawniejszej organi- 
zacji lecz właśnie po to by pozwolić zuchom oddziały- 
wać na samych siebie. Myś)1,też, że bardzo korzystnym 
dla drużynowego byłoby sięgnięcie do podstawowych po- 
zycji psychologicznych i pedagogicznych po to, by 
poznać rozwój psychiczny dziecka w wieku zuchowym. 

Jeśli nas na to nie stać, to porozmawiajmy na powyż- 
szy temat z doświadczonym instruktorem w naszym krę- 
gu czy hufcu. 

Zdsję sobie sprawć z tego, że to co napisał 

RZEK + KENNNUNUNNW KULTURA EEEE 
6 drużynowym jest namiastką jego praawidłowego oblicza, 
ale właśnie ta namiastka plus dobra znajomość meto- 
dyki pracy drużyn zuchowych może dać świetne efekty 
w pracy, wyrobić nam potrzebny autorytet, który 2 

biegiem lat przekształci się być może w przyjaźń, a to 
będzie największą zapłatą za cały nasz trud wychow 
czy. 

  

  

hm Henryk Czechowski 

oje propozycje filmowe z historycznego już XI 

M Festiwalu Gdańskiego odbiegają nieco od werdyk- 

żu Jury ale trudno wśród harcerzy proponować 
"Siekierezadę" lub "Cudzoziemkę". Młodzieży w pierw- 
szej kolejności poleciłbym zobaczyć film pełen przygód 
ale 1 też w jakiś sposób dramatyczno-przygodowy Romana 
Polańskiego - "Piraci". Co prawda film praktycznie jest 

obecnie do obejrzenia tylko na videokagetach a i to 

trzeba mieć dużo szczęścia aby była taka okazja. Kino- 
wa wersja tego dzieła była w Polsce pokazywana tylko 
na Festiwalu. Film jest bajecznie kolorowy, tek jak 1 
gra aktorów, którzy reprezentują kilkadziesiąt narodo- 

wości (z bardzo dużą grupą Polaków-kaskaderów). Film 
polecam wszystkim bez względu na wiek, choć na konfe- 

rencji prasowej Roman Polański zażartował: "dlaczego 
na sali brak tych, Ola których powstał film... 

Drugim filmem, który polecam jest druga część filmu 
Krzysztofa Gradowskiego "Podróże Pana Kleksa” pod ty- 
tułem "Wyspa wynalazców". Film jest od prawie roku w 
rozpowszechnieniu 1'tym, którzy jeszcze go nie obejr 
li radzę się pospieszyć. File ogląda się z zapartym © 

tchem mimo, że jakościowo jest dużo słabszy od pierwsze 
części, ale warto przeżyć wraz z Panem Kleksem i jego 
trupą kolejne przygody. h 

Harcerzom starszym orez instruktorom polecam film 

*CK Deżerterzy" w reżyserii Janusza Majewskiego. Dwu- 
częściowy kolorowy fila, którego akcja rozgrywa się 
gdzieś w Galicji. Podczas pełnienia nienawistnej 
służby wojskowej w armii CK grupa żołnierzy Polaków 
płata figle oficerom zaborezej armii wystawiając ich 
na pośmiewisko, by w końcu zdezerterować. Film jest 
pełen przygód w dobrze dobranych kolorach orsz obsa- 
dzie oktorskiej. Trzyma cały czas w napięciu tak, że 
nie wiadomo kiedy uijają prawie cztery godziny projek- 
cji. 

Następnym polecanym filmem jest "Zygfryd” w reży- 
serii Andrzeja Domagalika, którego scenariusz powstał 
na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, 
Akcja filmu rozgrywa się w środowisku cyckowców w 0- 
kresie międzywojennym. Film jest dramatem i kończy 
sią tragedią. W filmie grają świetni aktorzy: Gustaw 
Holoubek, Jan Wowicki, Jan Tkaczyk. 
Kolejnym interesującym filmem jest "Złoty pociąg" 

Bohdana Poręby. Akcja filmu oparta jest na autentycż- 
nych faktach historycznych z okresu wybuchu II wojny 
Światowej a związana jest z wywozem złota polskiego 
do Rumunii a następnie do Kanady. Scenograf i reży- 
ser zbeletryzowali pewne fakty ponieważ chcieli już 
w założeniu sby fllm nie był dokumentem w całym tego 
słowa znaczeniu ale przybliżył moło znany epizod z 
naszej historii. Film powstał w kooperacji ze stroną 
rumuńską a niektóre sceny nakręcane były w miajscach, 
gdzie faktycznie działy się przywołane fakty. 
Ostatnia filmem jaki proponują do obejrzenia kadrze 
instruktorskiej jest "Ucieczka" w reżyserii ałodego 
twórcy Tomasza Szadkowskiego. Bohaterami filmu są 
17-letnia dziewczyna, którą gra Adrianna Biedrzyńska 
oraz młody chłopsk, w którego wcielił się Zbigniew Za- 

machowski, Akcja filmu toczy się najpierw w zakładzie 
poprawczym a następnie w szpitalu dla psychicznie cho* 
rych,i w pięknych plenerach górskich. Treścią filmu 
jest historia młodej dziewczyny, która zostaje prze- 
wieziona z zakładu poprawczego na badania psychiatrycz- 
ne do specjalistycznego szpitala. Korzystając z okacji 
ucieka z niego wraz Z młodym pacjentem, którego za- 

bija aby ponownie nie został umieszczony w szpitalu 
psychiatrycznym.  
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w hufcu 

twarte drzwi oo komendy nufca świadczyły o obec- 

ności komendanta. Rzeczywiście, Michał ucieszył 

sią na mój widok 1 zaprosił do stołu. Spod okna 
wyciągnął butelkę piwa i rozejrzał się za szklan- 

ką. Znalazł. Po chwili złocis*y płyn pienił się przede 
ang. On sam pił z butelki. W końcu był u siebie. 
V przyległym pokoju harcerze kleili modeleckrętów. Mi- 
chał nie znał dzieł Baden Powella, Małkowskiego czy in- 
nych klasykow, tworzących zręby | kształtujących meto- 
dykę harcerską. Do harcerstwa przyszedł z wojska. Bez 
matury nigdzie nie dostałby takiej pracy i w miarę przy 
zwoitej pensji, a tu był sam sobie sterem, żeglarzem 
i okrętem. W praktyce harcerskiej stosował zasadę: "no- 
Je zainteresowania są zainteresowaniani moich harcerzy”. 
Jego pasją było modelarstwo i w konsekwencji było to 
hobby zaglądających do hufca harcerzy. 
- Czy wiesz, co te sk... wymyśliły? - zapytał Michał. 
Domyśliłem się, że ms ma myśli przełożonych z chorągwi 
Soczysty jązyk dawał Michałowi poczucie pewności sie- 
bie, © przy tym ułatwiał znakomicie załatwianie spraw 

  

Adam Marczyński 

zęsto zadajemy sobie pytanie, czy dobrze robi- 
na należy? Nie py- my? Czy postępujemy tak ja 

tamy czy to jest moralne sle właśnie czy do- 
brze postępujemy. Moralność jest bowiem zbiorem zasad, 
według których postępujemy, Zasad, które uznajeny, z 

którymi się zgadzamy i zasad, które jesteśmy zmuszeni 

uznać, zasad biorących swe źródło w tradycji, w nor- 
mach- prawnych i zwyczajowych wiążących całe społeczeń- 
stwa i społeczności. 

Każdy z nas oprócz kodeksu narzuconego ma jeszcze 

kodeks własny, wewnętrzny, Jest on wypadkową wychowania 
w konkretnych warunakch, tradycji i przede wszystkim 
rzeczywistego "ji To rzeczywiste "ja" powoduje u nas 

aprobatę lub negację lub bez rozumowej obserwacji pod 
miotu naszej uwagi. Jest to podobne do oceny estetycz- 

nej, kiedy mówimy, że coś nam się podoba lub nie. Nie 
wnikamy jednak w istotę tego, lecz poddajemy się cce- 

ci moralne 
nie czysto niezależnej. 

W życiu codziennym jednak, w życiu w którym jesteś- 
my związani z innymi ludźmi, obowiązuje nas jeszcze ten 
drugi kodeks postępowania, ten wspólny nam wszystkim. 
I dlatego musimy brać pod uwagę nie rzecz Samą w sa- 
bie, lecz jej przyczyny, uwarunkowania. Musimy często 
spekulować pomiędzy intuicyjnym s rozumowym sądem 

sprawy, jej rozwiązaniem. 
Jest to szczególnie ważne w drużynie, zastępie czy też 
gdziekolwiek, gdy jesteśmy w grupie. Ważnym jest bowiem 
nie tylko postępowanie według wspólnych nurm ale rów- 
nież postępowanie nie god: jce w rzeczywiste "ja" inne- 
go człowieka. To właśnie ułatwi nam wspólną pracę 1 
rozwiązanie problemów. Harcerstwo to przede wszystkim 

współżycie w grupie, praca | zabawa z innymi, różnymi 
od nas ludźmi. Każdy z nas oczekuje od innych sza- 
cunku. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę jak jest to 
ważne. Wydawać się może, że jest sto nie tyle niepra- 
widłowość, co jakiś zabytek _ chowany dla bohaterów 

1 rozmowy z miejscowymi notablami. 
- Nie - odpowiedziałem zgodnie z prawdą. 
- W kwietniu - kontynuował rozmowę Michał - jest ogól- 

nopolska inauguracja czegoś tam. W centrali postanowio- 
no, że odbędzie się ona na terenie naszej chorągwi. 

Przy okazji jeden z hufców otrzyma imię dowódcy wojsk, 
które wyzwalały te ziemie w czasie II wojny Światowej, 
Wybór padł na mój hufiec (w trosce © czystość ojczys- 
tego języka oszczędzam Czytelnikom epitetów, słów wul- 
garnych itp., wzbogacających tą opowieść). I co ty na 
ta? 
- No cóż... 
przeprowadzenie kampanii "bohater". 
czy się listopad. 
- Próbowałem im to wyjaśnić - Michał wpadł w przygnę- 
bienie - ale wiesz jeki jest komendant chorągwi... Na 
górze warkną, a on już chowa kitę pod siebie i skamle 

o przebaczenie. Nie mam żadnego wyjścia . On już dał 
zlecenie na szycie sztandaru dla nas... 

- W takim -razie gratuluję i życzę powodzenia. 

delikatnie nówiąc to trochę mało czasu na 
Za kilka dni skoń- 

- Oni anie zniszczą - jęknął Michał. Wiesz przecież, 
że w całym mieście i gminie słabo działają drużyny. Bez 
pomocy 2 zewnątrz nie zbiorę nawet setki harcerzy i zu- 
chów. Z kim i jak przygotują program imprezy? 
- Ponoć nie ma rzeczy niemożliwych - dodał 
Jąco, dla ratowania nastroju. 
- Tak myślisz? 
Skinąłem głową. 
- Nie mam wyjścia - dodał Michał. Pieprznąłbym to wszyst- 
ko, ale pod warunkiem objęcie tej funkcji  dostalet 
mieszkanie z inspektoratu oświaty, a poza tym nigdzie 
tyle nie zarobię... 

Dalszą rozmowę przerwało wejście Miałki. Miejscowy 
działacz antyalkoholowy spojrzał surowo na pustą butel- 

kę po piwie i wyciągnął od nas składki oraz deklerścje 

o przystąpieniu do społeczengo komitetu przeciwalkohc- 
lowego. Z tej okazji opróżliliśmy kolejną butelczną pi 
wa... w trójkę. 

pociesza- 

  

i tradycji. A jednak szacunek okazywany drugiemu czło- 
wiekowi stanowi podstawę do współistnienia z nim. 
Szacunek jest dowodem potwierdzenia jago człowieczeń- 
stwa, osobowości, dokonań, jegospracy. 
Założenia harcerstwa mówią o samorealizacji, o wycho- 
waniu przez pracę, o potwierdzeniu samego siebie, o 
współpracy wszystkich. Są to wartości, które właśnie 
wymagają potwierdzenia przez szacunek innych. Wśród 
naszych wartości jest stała doskonalenie się, twórcza 

praca. Ileż osób wstąpiło do harcerstwa w pragnieniu 

wykazania się inicjatywą, zrobienia czegoś konkretne- 
go, nowego, pożytecznego, w pragnieniu współżycia z 

jesteśmy coraz lepsi 1 inni polegają na nas, że zwra- 

cają się do nas z tą czy inną sprawą. Wtedy czujemy 

się potrzebni, zachęceni. do dalszej pracy. Wtedy już 
wpadamy w krąg wydarzeń uzmysławiających nam sens nas 
samych i naszej pracy. Te wszystkie możliwości nie są 
jednak zawsze wykorzystane, Często można spotkać się 
z tym, że zostaje to zaprzepaszczone, zniszczone i 
zmienione wręcz szkodzące. Wychowanie innych czy sie- 

bie samego przez współżycie z innymi w; ga chęci, 

doświadczenia i zdolności. Człowiek jest niezwykle 

czułym gdy chodzi o oddziaływanie na niego i dlatego 
ważnym jest, by nie niszczyć jego delikatnej struktu- 

a harcerstwo 
grupą akceptującą je. 
Nie da się żyć samemu. Nie da się żyć w przekonaniu o 
Swej zbędności, w przekonaniu, że nikt nas nie potrze- 
buje. Potrzebujemy zrozumienia i między innyni tego 
szukamy w drużynie, na obozach, w harcerstwie. Potrze- 
bujemy nawet nie tolerancji nas .samych ale akceptacji 
przy zachowaniu wolności swego "ja". To jest właśnie 
powodem, dla którego tyle osób wiąże się z różnymi 
grupami formalnymi 1 nieformalnymi. To właśnie inspi- 
ruje wielu z nas do spróbowania sprawdzenia harcerstwa 
jako sposobu na życie. Harcerstwo posiada przecież za- 
sób nieograniczonych możliwości, jakim jest bogactwo 
form, odnienność, swobodne życie w grupie łączące 
wszystkich wyjazdami na biwaki, obozy, gdzie można 
dostąpić oczyszczenia samego siebie przez związek z 

naturą. Harcerstwo to także nieustanne poznawanie, doś- 
wiadczanie stale czegoś nowego. Jest to przyjemne, nie- 
przymusowe doskonalenie się. Ileż razy doświadczaliś- 
my satysfakcji, gdy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że 

ry. Tak więc czymś zupełnie antywychowawczym i niemo- 
ralnym jest zapisywanie do harcerstwa całą "populacją", 
brak ciekawych propozycji, sztywne trzymanie się pew- 
nych form i treści, jednostronne i instrumentalne dzia- 
łanie typu: góra rozkazuje - dół wykonuje 
Dla człowieka ważnym jest poszanowanie jego wartości, 
wolności jego "ja", zrealizowanie jego pomysłów, licze 
nie się z nim jako człowiekiem- twórcą i jako człowie- 
kiem myślącym 1 czującym. Jest to szczególnie ważne. 
gdy człowiek ten ma przez całe swoje życie pracować 
1 współżyć z innymi ludzźmi, tworzyć, przekształcać 
1 doskonalić rzeczywistość. Szczególne możliwości uk- 
ształtowania człowieka jako istoty społecznej, wylecze” 
nia go z jego problemów oraz stworzenia warunków do 
rozwoju, doskonalenia 1 samorealizacji ma właśnie har- 
cerstwo. 0 ile więc prawa rządzące grupą i "rządzący" 
grupą dość elastyczni, to narodzi się człowiek nie 
tylko moralny, indywidualnie wolny, ale i społeczny. 
A o to chyba chodzić powinno. 19  



  

urra! Komputery ponad wszystko! Prz 
z koni od razu do rakiet i gonimy nowoczesność, 
bo niektórzy widzą jak wychodzimy na czoło. 

Co$ podobnego ma miejsce w biegach długodystansowych, 
gdy na czele jest zawodnik mający 50 metrów przewa- 
gi, sprawozdawca już czeka z radością końca. I nagle 
okazuje się, że te 50 metrów, to pozostałość do dwu 
okrążeń, które jeszcze trzeba pokonać. To, że przeciw- 
micy już je pokonali, pozostało dla sprawozdawcy ta- 
jemnicą. Podobnie krzyk podnosi się wokół komputerów - 
szczególnie w szkole. Bo komputer to nowoczesność, wy- 
soki stopień wyksztełcenia młodzieży, to nowoczesne 
szkoła. Wieważne, łe w Szkole nie ma kto sprzątać, że 
dzieci uczą sią na trzy zmiany, że brak pomocy nauko- 
wych, że szkoły zatłoczone są 'do granic możliwości 

SANAREEGME t BBE 
(brak pomieszczeń rekreacyjnych, brsk sal gimnastycz- 
nych, o harcówkach już nie mówię, bo przecież harcerze 
jak chcą to mogą sobie harcówki sami budować, tacy za- 
radni skauci), że program przeładowany, że młodzież 
przemęczona i zniechęcona do nauki,itd. Do tego kiera- 
tu nowoczesnośćiwprzęga się powoli i harcerstwo. Ba, 
nawet pewien kierownik Wydziału Komendy Chorągwi przy- 
mierza się do komputeryzacji zamiast zająć się tym, by 
wreszcie zaczęły odtwarzać się drużyny w szkołach. 
A przy okazji,kto dzisiaj panięte tę grę? Czy aby nie 
warto to tych spraw powrócić. Wrócić do sportu, do 
modelu wychowania w naturalnym Środowisku. Bo tak na- 
prawdę to przerażającą jest wizja roztoczona w radio 
(prograa pierwszy), że młodzież zamiast piłki wybie- 
rze komputer. Trzeba dbać o harmonijny rozwój i umys- 
łu 1 ciała i ducha. Osięgniącie tego da nam człowie- 
ka jakiego chcielibyśmy wychować. Pomino to 
być w centrum uwagi decydentów od spraw wychowania, 
zamiast efektownych ale niestety iluzorycznych pogoni 
za nowoczesnością. Myślę, że równowaga pomiędzy zdro- 
wym rozsądkiem, możliwościami bazowo-finansowyai a no- 
dą, tęż powinna być zachowana. Harcerstwo ma szansę 
niejako wymuszoną do zachowania tej równowagi. Ogron- 
ne zadowolenie a także napływ młodzieży do ZHP wywo- 
łełoby umożliwienie ukończenie kursu prawa jazdy po 
cenach realnych, kursy specjalnościowe i inne tego ty- 
pu. Aktualnie brak na to środków. Więc dlaczego mają 
się znaleźć środki na komputeryzację?! Szkoła skompu- 
teryzowana ma przestać być szkołą? 

Ghpaadlorwce_ 

pwd BORYS CZERNIEIEWSKI 

bliżały się wakacje. Trzeba pomyśleć o jakimś 
wyjeździe. Jedź w Bieszczady - krzyczy koloro- 
wy plakat PTTK. Świetny pomysł! Jedziesz więc 

dusznym autobusem wśród rozbawionych współpodróżników, 
słuchając nieprzerwanie mięszanki Hasnamu, jakiegoś 
heavy-metalu I new wave - dźwięków, które zbiegły się 
nad twoją głową, pękającą już w szwach. Przyjezdłasz 

do jednego 2 domów wczasowych 4 . Po kolacji 
pójdziesz na "wieczorek zapoznawczy” próbować nawią- 
zać kontekt z ludźmi, z którymi przyjdzie ci przez ówa 
tygodnie żyć 1 uczestniczyć w imprezach proponowanych 
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przez organizatorów. W przyciemnionym świetle odgłosy 
ludowej kapeli, unoszone prze gęsty, niebieski dym 
papierosowy mieszają się z kłótniami, żartami - słowem 
rozmowami. Część gości, która pozostała tu od kolacji 
zdążyła się już spić do nieprzyzwoitości i panuje na 
Sali gron«im krzykiem. Porywają oni do tańca jokieś 
grube 1 nie mniej upojone panie - zony swych kolegów. 
Monotonne te odgłosy przerywa co chwilę salwa śmiechu, 
góy któremuś z kompanów uda się stoczyć pod stół lub 
zmienić kolor serwety i krawata. Po kątach:przy sto- 
likach jakieś szałowo ubrane panie toną w objęciach 

MUSZE + UE DOSWIADCZENIA EEE 
nie mniej wdzięcznie ubranych panów, a objęcia te za- 

tapiają się coraz głębiej pod przeróżne części garde- 

roby. Pozostali panowie, nie zwracając uwagi na tak 

zwsne otoczenie, twardo rżną w karty wypłacając sobie 
co chwilę należność na następny kieliszek. Słowem - 
wszyscy (no, prawie - ty się nie liczysz) wspaniale 

się bawią. Zabawa staje się coraz lepsza gdy nie 
wpuszczeni przez drzwi "miejscowi" zaczynają forsować 
okno. Mimo zdecydowanej postawy obsługi, paru zdoła- 
ło się jednak przysiąść do grających w karty i prze- 
grać lub też przymilić się do tańczących 1 siedzących 
panien i pań. Dochodzi do wymiany mocnych argumentów 
słownych a potem do argumentów jeszcze mocniejszych. 

Wyszedłeś w ostatniej chwili, niezauważony - idziesz 
do pokoju - twój sen zmąci jeszcze przybycie twoich 

współlokatorów. Następnego dnia jako jeden z pięciu 
chętnych z waszego turnusu pojedziesz na wycieczkę 
autokarową "małą obwodnicą". Autokar zatrzyma się na 
przełęczy Wyżniańskiej. Teraz trzeba się trochą pomę- 
czyć, by móc powiedzieć, że się było w Bieszczadach. 
Chętni idą więc do bacówki. Uff... nareszcie. Można 

tu podbić przyniesione z dołu pocztówki, zapalić 
papierosa i rozkoszować się czystym powietrzem i pięk- 
nym acz mglistym krajobrazem. Starannie przydeptujesz 

niedopałek i wykrzywiając sobie co chwilę nogi na ka- 
mieniach schodzisz do autobusu. Dopieró tu spostrzegasz, 
że twoje nowe półbuty zaczęły się rozklejać i że fa- 
łalnie pobrudziłeś piękne beżowe spodnie od garnituru. 
Po powrocie zmęczony padasz na tapczan - nie pójdziesz 

na organizowaną dziś wieczorem dyskotekę, więc pewnie 

ta, którą adorowałeś przez całą podróż śmiertelnie 
się gbrazi. Monotonnie będą mijać dni: jeden dzień 
sportu , dwa dni odpoczynku na leżsku, aż w końcu 

zbrzydną ci te Bieszczady'i zmienisz taktykę na: jeden 
dzień odpoczynku, dwa dni odpoczynku itd. Będziesz 
pisał do znajomych kartki o treści: serdecznie pozdra- 
wiam z wędrówki po Bieszczadach. Lecz pewnego dnia ku- 
pisz pionierki i wyjedziesz sam, by jednak zobaczyć te 
góry. Autobus zatrzyma się na swym ostatnim przystanku 

w jedaej z dolin u stóp Połoniny. Wysiądziesz. Zawróci 
1 odjedzie. Jesteś sam na końcu drogi... 

Przysiądziesz na przejeżdżającym wozie. Woźnica mierzy 
wrogim spojrzeniem. Będziesz próbował przejednać 

ten wzrok papierosem - weżmie całą paczkę, schowa ją 
1 bez słowa wyciągnie-mieszek z machorką 1 starą gaze- 
tę. Zrobi skręta, zapali i cały osprzęt podsunie ci 
pod nos. Postąpisz za jego przykładem. Teraz już łas- 
kawiej, choć nadal niechętnie na ciebie spogląda. Je- 
dziecie wiec nadal w milczeniu. Przyglądasz się ukrad- 
kiem jego grubo ciosanej, dzikiej twarzy, ze wszech 

stron okolonej włosiem: ciemne oczy duży nos, grube 

mięsiste wargi, wydymające się jakby z pogardą, wypusz 
czające dym, trochę wystające kości policzkowe. Nie ufa 

ci a nawet jeśliby ci ufał - to u tak nic by nie powie- 
aział. Rozglądasz się. Błonista droga, którą jedziecie 

to tylko jedna z większych szarych plam w tej zielonoś- 
ci, W kałużach przegląda się szare, chmurne niebo. Wóz 
skrzypi jednostajnie, wokoło cisza. Bez końca przesuwa- 
ja się po bokach drogi doszczętnie porosłe łopianea sągi 
drewna, które stało się siedliskiem mrówek i innego ro 
bactwa, dalej trochę olszyny i piękne buki. W poblis- 
kim wąwozie wzmaga się szum potoku - musi to być jakiś 
wodospad. Czujesz zapach palonego drzewa. Wjeżdżacie 
w amugę niebieskiego dymu ścielącego Się w dolini 
Wprawdzie nie gryzie on w oczy sle ciężki, duszący je- 
go eter drażni cię. Wkrótce przy jednej z bocznych 
dolinek mijacie trzy wielkie czarne, czterokominowe 
krematoria. Robotnicy wypalający węgiel drzewny przery- 
wają dokładanie do ognia, by w milczeniu odkłonić się 

twojemu przewoźnikowi. Budzisz umierkowane zaintereso- 
wanie: następny obcy, który wkrótce stąd zwieje. Mija 

cie wóz w którym mieszkają: ptzez zakratowane okno wys* 
taje blaszana rura kozy. I znów łopian i olchy, czasem 
gdzieś zdziczała Śliwa. Dalej, w szerszym odcinku doli- 
ny, na polanie długie, niekończące się sągi drewna, sta- 
ry jakby przedpotopowy ciągnik na gąsienicach. Zeskaku- 
jesz z wozu. Tu jest twoje miejsce. Próbujesz urucho- 
mić ciągnik - nie udaje się. Jednak mimo wielkiej ruiny 
robi wrażenie czasem używanego: pachnie stary smar i 
benzyna, w środku leży stary waciak. Zenyślasz się. 
Twój przewoźnik wraca ze stosem gałęzi i dwoma drwalami. 

Zeskakują, podają mu ręce, odjeżdża w milczeniu. Zaczy- 

nają uruchamiać cięgnik. Świetnie - myślisz - może za- 

ciągnę się do pracy - ostatecznie nie mam nic lepszego 
do robo y. Miarowy warkot wielkiego silnika wypełnia 
dolinę i wraca podwojony echem. Ja do was - staram się 
przekrzyczeć zwracając sią do jednego z robotników. 
- 00? 

- Ja do was do pracy. 

- Coś ty za jeden? A, taki przelotny, ale może na sta- 
łe. Niech będzie, siadaj! 

Rozmowa i przekonywanie trwałoby dłużej ale drugi, z 
nich właśnie ruszył, Bez słów jechaliśmy pnąc się przez 
las pod górę: Zatrzymaliśmy się przy świeżo ściętym 
drzewie, Z niemałym trudem założyłem nań łańcuch wycią- 
garki i ruszyliśmy z powrotem na polaqę. Tam wycięgnę- 
li piły i pocięli pień na kawały. Zaczęło zmierzchać. 
Ułożyliśmy więc następne bale w sęgu i poszedłeś z ni- 
mi w górę doliny, gdzie stał wóz, w któryn mieszkali 

Dostałeś coś do jedzenia i przy butelce załatwiłeś "*or- 
malności"zatrudnieniowe". Prycze były tylko dwie, wiąc 
z Jednym kocem zlądowałeś na podłodze. Dni mijają prze- 
lewając jednostajnie wodą w potoku. Pękają bąble na 
rękach, twardnieje skóra. Ze zdziwieniem spoglądasz na 
swoje muskuły, twoja twarz oOgorzała na wietrze i słoń- 
cu. Rano wstajesz, zbiegasz do potoku, zenurzasz się 
w kryszatłowo-lodowatej wodzie, potem zjadasz śniada- 
nie, bierzesz piłę i idziesz w las. Niedługo potem 
niesie się przez dolinę melodyjne wycie piły, trzask 
drzew i stęknięcia ziemi pod powalonymi pniami. Po 
południu zwozicie drzewo do doliny i ustawiacie dal- 
sze sągi, które powoli zarastają zielskiem. Masz wresz 
cie to o co co chodziło: góry, las. potok i... świę-  



  

EEEE KULTURA 
ty spokój. Jakże inaczej jest tu niż w miescie, gdzie 
u pośpiechu musisz Jeszcze z wymuszoną uprzejnością 
porozaawiać z człowiekekiem, którego nienawidzisz. 

jednak nie wszystko jest tak jak myślałeś, czegoś ci 
brakuje i kiedy obudzi sią w tobie dawna nostalgia 
za wolnością (którą właściwie już masz), za włóczęgą, 
za zielonością i górami, których wciąż mało. Dzikość, 
którą pracując tu w - Sobie wyhodowałeś zniszczy sielan- 
kę twych marzeń. Pewnego ranka - obudzisz się wcześniej 
niż zwykle, cicho wyjdziesz z wozu i gnany zwierzęcym 
instyntktem i strzępami dawnych wspomnień ruszysz 
w las... 

GRAN 

Po długiej włóczędze dotrzesz wreszcie do małej po- 
lany, nad cicho szearzącym potokiem. Tu stanie twój 

. Radość sprawi ci ustawienie szałasu - odgrodze- 

nies od świata. Wolno zapadający: zmierzch powitasz stra- 

wą przy ognisku. Wyjmiesz swą gitarę, by pieśniami 
powrócić do wspomnień. W kręgu tańczących cieni poja- 

wią się jnsne twarze przyjaciół. Nocny zapach wilgot- 

AREBABNEROMA 1: BBE BENE + EEERNENENE KULTURA ESEE 
neo lasu będzie współbrzmiał z odgłosami łowów wypra 
wianych przez jego mieszkańców. Przysuniesz się bliżej 
ognia, zawiniesz się w koc, zadumasz... Poza kręgiem 
Światła dojrzysz błyszczące oczy, posłyszysz szelesty, 
a stłumione krzyki i ezsmotania uprzytomnią ci, że nie 
jesteś sam. Coś każe ci wstać i ruszyć w las, w Cien- 
ny wilgotny świat gór. Mrok jest tak gęsty, że zdaje 
się lepki. W zupełnej ciemności będziesz przedzierał 
się przez wilgotne krzeki malin dropiąc tw rz, ręce i 
nogi. Będziesz brodził w grubej warstwie bukowych 1i4- 
ci, potykał się o korzenie. Gdzieś spod twych nóg zer- 

wie się do lotu jakiś ptak. Na twarzy siądzieci zer- 
wana pajęczyna. Nagle ujżysz dwa świetełka - oczy dra- 
pieżntka. Zania zorientujesz się co się dzieje, zos- 
taniesz powalony. Znów: błysk oczu. Czujesz zęby za- 
głębiające się w twojej szyi i piekący ból w piersiach. 
Będziesz się bronił. Uderzenie na odlew pięścią. Na 
chwilę spokój. Wstajesz. Wilcze cielsko znów wali się 
na ciebie. Rozdrapuje rękę. Kopiesz. Napastnik odpa- 

da. Wyruszasz w dalszą drogę - już błyszczą przed to- 
bą następne oczy... Nie to błyszczy słońce prześwitu- 
jące przez dach twego szałasu. 

(Tytuły pochodzą od Redakcji) 

  

  

21 Ola Kręgu Białej Podkładki 11 
im. A Kapińskiego W miłości ten bieg 
Chorągwi Krakowskiej 

, WĘDRÓWKA 
Wygasły dźwięki 
W tym szmaragdowym blasku 
Gdzie jeźdźcy bez głów 
w strzemionach buczyny 

Praojców sekrety strzegą 

Jestem tu - 

To nic że tak 

Bez słów i korony 
W pulsie rozsypanego horyzontu 

Z twarzą w dłoniach 
Z litanią rozklejonych liści 
wędruję do ciszy 
Z barwą w pokorze słów 
A potem dalej - dalej - na drugi brzeg 
Tam gdzie w strumieniu ścieżki 

Ślad spóźnionej tęczy 

Barwi szczyty 

Ju? gotów jestem 

Ha białych dziedzińcach 
Odprawić pokutę 

A w gardle tarnina 

I drżenie ust 

Nie pozwala dopłenić ceremonii 
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Stopy parzy i krzyk 
Który zajął miejsce 
Między rozbudzonymi szczytami 
Przewidziałem twoje przyjście 
Sławię więc imię 
W nagości pejzażu 

Choć w barwach brskło ciepła 

Nieznany cień 
Drga jeszcze 
Może to szlachetność 

Która koi nie kaleczy 

Odsuwa się z mojej myśli 
Ślad chryzantemy 

1 w szeleście papieru 

Oddech za oddechem 

Bez śmiechu 
I słów noży 
1 
Gdy już wszystko poznamy 
Może przybędą do nas amiołowie 
Na próg z marzeń 
Każdy Świt - 
Ten co rośnie w ogrodzie 
Ten co skrył wiatr 
Będzie następnym poznaniem 

Już bez aniołów i skargi 

iw 
To już tylko echo 
Wstajs o brzasku 
Napina słuch 

I karmi przestrzeń 
Śmiercią głosu 
vV 

Zapewne nie uwierzysz 
W noją ostateczność 
Która otacza mnie 

Jak roztańczona zieleń 
Wetlińskie jary i Śpiew ptaków 

Już nie powiem: żegnaj 
Przybądź - pozóstań 

Czy to takie trudne - 
Już mie jestem Don Kichot 

vi 

Nad spopielałą trawą 

Cień ptaka 
I pacierz nocy 
Pełny nietoperzy 
Jeźdźcy bez głów 

Już nie ostrzegą 
Praojców sekretu 
Odjechali przez mrowiska 
Do luster czasu 

LEOW J. CHRAPKO 

7 maja 1986 

Bogdanówka 

... 

MOJEMU KRĘGOWI 
Tak ai się dusza roztęskniła 
za ciepłem watry, ognia blaskiem 
1 za uśmiechem mych przyjaciół, 
1ch rozmów gwarem, polen trzaskiem. 

Krąg wspomnieniami przywołują, 
gdzie nasze plany 1 marzenia 
stają się faktem. Jakże lubię 
przelotne szerych godzin mgnienie. 

Wędrówek wspólnych długie trasy 
i obozowe dni zbyt krótkie, 
pełne tajemnic góry, lasy - 
przeszłość z przyszłością suną ku anie. 

JOLANTA, PIÓRKÓWNA 
Bajka 

3 grudnia 1985 

ZABAWA 
Spod niewysokich k 
rozjaśnionych 

zielonymi listkami 
wybiegają dzieci 
pojedynczo 
jedno za drugim 
biegną po pustym placu 
Jedno kręci kółko 
drugie skacze na skskance 
inne patrzą z uśniechen 
na uciekający 
niebieski balonik 

pwd BOGUSŁAW HAJDIK 

25 kwiecień 1983 

Brzesko 

Skrzywiony promień słońca utknął w kurzu 
e jęczyńa zatąchłych marzeń 

krzesło z trzema nogomi 
piąte koło u wożu 
między stertą podartych myśli 
a sznurem, 

na którym suszę wyprane sumienie 
twoja twarz 
oparta o ścianą 
niepotrzebna ele może jeszcze się przyda 
jak wszystko, co składam na strychu mojego serća 

BARKA USTASIAK 

Że to, w czym gramy 

jest tragedią 
orientujemy się dopiero w przedostatnim akcie 

ale wtedy już za późno 
na podpalenie teatru 

BARKA USTASIAK 

Jurkowi Kwincie 

WATRA 2 
A ja się nie boję! 

To nie, że nie widzę drzew, 
że chłód zacieka owe kościate palce, 
nie szkodzi - 
ta samotność... 
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WMEEEMU POGLADY WEEEEEUSUNE + CENE 
Uparcie wciąż powtarzeń 
Słowa jek zaklęcia: 

ja się nie boję! 
Ja 

Ktoś idzie? - cicho - szał 
Nie, ta liść zatrzepoteł 
1 lekko spłynęł w dal. 

Piętnaście minut steję, 
wiekowy stanął czas... 

Dźwięku w beczce lasu 
- szuksa. 

Kto idzie?! 
pwd JOLANTA PIÓRKÓWNA 

bajka 

... 

Wiąc jeszcze trochę 1 otworzę sią do wewnątrz 
znieważając tan ruchea 

echświata 

bezwiednie 
nie mając pojęcia 
którego z filozofów naśladuję w tym momencie. 

BARKA USTASIAK 

Cóż z tego 
ża żyjemy obok 
tych samych słów 
Świt barwi twarz 

nie znają ciepła 

twoich dłoni 
Na ulicy 
jest pustka 
1 strach 

pwd BOGUSŁAW HAJDUK 
maj 1992 Brzesko 

  

HM PL. JANUSZ WOITYCZA 
HSPS. Jego bohater miał ze sobą przeszłość mło- 
dszohercerską i misł być drużynowych nowo utwo- 

rzonaj drużyny w swojej klasie. Miał na imię Robert, ale 
nazywaliśny go Zębaty, bo miał takie wystające widocz- 
ne w uśmiechu kły. Ze zdjęcia patrzy na anie z miną ło- 
buzerską a może przede wszystkia zdeterminowaną tya, 
żeby nie przegrać, żeby być na wierzchu. 

Do naszej szkoły trafił po przerwaniu nauki w odzie- 
żówce 1 co dość zaskakujące, po agzaminach do takiej 

sanej szkoły jek nasza w... Warszawie, nie wiedział bo- 
wiem, że as na niejscu szkołę tego sawego typu. Dość 
szybko zaczęły sią tak zwane niepowodzenia szkolne a 
potem wagary, wreszcie dłuższy okres nieobecności. Gy- 
liśmy wtedy ze sobą w szczepie dość blisko, postanowi- 
-liśmy go poszukać. Ulica Zajęcza - gdzie to może być? 
"Pewnie w kapuście” - zażartował ktoś z zapytanych. 

Nie łatwo było mi ją odszukać. Ostatecznie, jakoś k 
łek od tramwaju,po jakiejś polnej drodze. Mała drewnia- 
na chałupka "na kurzej stopce", w okolicy jakichś dzia- 
łek, wału rzecznego 1 pó! uprawnych. Pukam i presto z 
arozu trafiłem do kuchni. Z oparów pranie pochylona 
nad balią 
e może moli 
pókoju, bynajmniej nie chorw. Chwilę z nim rozaawi 
+taram się namówić do powrotu do szkoły i nauki. Wy- 
shodzimy razem, ja do domu od do któregoś z kolegów 
pa zeszyty. 
Tak zaczęła sią nasza walko z jego brakami. Na zimowi. 
kw poasgeliśmy au w nauce, wzamian raczył nas opowiadi 
niami o sobie. O ojcu nie wspominał, motka dłuższy czas 
pracowała na zachodzie, on w tym czasie wychowywał się 
sam. Jeździł z handlarzami ze gronicę, wałąsał się, 

T o opowiadanie zaczyna się w tok zwanych czasacn 

BEGA + KOODONODEI 
cz bił. Wiódł życie jak prawdziwy Tomek Sówyer 
Twaina. Chyba też musiał być często samotny, nie było 
lekkie to jego życie. Próbowaliśmy mu pomóc. Czas: 

udawało się . Angielskiego na przykład mógł się nau- 
czyć od zera ele do matematyki czy chemii trzeba mieć 
podstawy, a tu Zębety nie umiał przenieść iksa z jad- 
nej strony Tównania na drugą. Na półrocze mieł 6 czy 7 
dwój. Jeszcze starał sią walczyć. Potem znawu zniknął 
za szkoły, teraz go już nie szukaliśmy - nie było szans. 

Pod koniec roku spotkałem go w kolejce po paszport. 
wybierał się na Zachód. Odczekał swoje i dosteł, nawet 
wcześniej ni? my. Spotkałem go jeszcze roz, niedługo 
przed samym wyjozdem. Niewiele wywoził - miał ze dwa- 
dzieścia dolarów, trochą rzeczy osobistych. Jechał w nia" 
znane, nie chcąc wracać. "Motka będzie chyba zadowąla- 

POGLA DV KEES 
na" - powiedział. Nie potrafiłem wiele powiedzieć czy 
doradzić. W końcu co czekało go tutaj: najwyżej "zawo- 
dówka" a potem praca fizyczna. Tam - w najgorszym wy- 
padku to samo. Napisał nawet dwa razy, stąd to koloro- 
we zdjęcie. Pisał, że pracuje jako dekorator, chodzi 
do szkoły, powodzi mu się nieźle. Wybierał się do Ka- 
nady. Czy to prawda? Nie wiem. Nikt nie lubi przyzna- 
wać się do porażki. 

To opowiadanie kończy się wraz z ostatnim listem 
z końca 1981 roku. Nie bardzo mogliśmy ci pomóc ale pa- 
miętamy o tobie. Być może ty też t. wa Francji czy Ka” 

nadzie od czasu do.czasu przypomnisz sobie o nas. Gdzie- 
kolwiek jesteś, na krętych ścieżkach dorosłego życia 
niech towarzyszy ci nasza życzliwa myśl. 

  

  

z żałobnej karty 
Krakowskie Harcerstwo poniosło bolesną stratę. 3 grud- 
nia odszedł na Wieczą Wartę Druh Haremistrz Polski Lu- 
dowej Zygmunt Dyląg. Śmierć zabrała go na kilka dni 
przed wielkim świętem Jego drużyny - 75-leciem 5 KDH 
*Dzieci Pioruna" przy Zespole Szkół Łączności. Wie da- 
ne mu było doczekać upragnionego spotkania kilku poko- 
leń swych przyjaciół i wychowanków. 
*Qn po prostu umiał z nami rozmawiać i kto wie, może 
to ważniejsze - potrafił słuchać. Więc przychodziliśny 
do Niego z najdziwniejszymi sprawami, a ON chronił, 
bronił, tłumaczył ale i ganił, jeśli zaszła taka po- 
trzeba. A my dawaliśmy się zapalić do najdziwniejszych 
pomysłów, skcji, działań....". Tak mówili o Druhu Zyg- 

muncie Jego wychowankowie - uczniowie i harcerze Zes- 
połu Szkół Łączności w Krakowie, którego był wielolet- 
nim, zasłużonym profesorem 

Niestrudzony społecznik, całe swe życie oddał har- 
cerstwu, sprawom młodzieży i szkoły. Był też działaczem 
ZBOWiU-u i Przewodniczącym Krakowskiego Obywatelskiego 
Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. 

Niespełna miesiąc temu, w wywiadzie prasowym dla 
rubryki "Wrośnięci w pejzaż" powiedział: "...uważam, 
iż nie ma większej kary jak człowiekowi odebrać robotę 
(-), myślę, że rzecz polega na tym, by znaleźć wartość 

łycia w każdym jego okresie, bo każdy czas ma swoje u- 
roki." Słowom tym dawał codziennie wyraz niestrudzoną 
pracą i troską o młodzież. Mimo pogłębiającej się cho- 
roby codziennie był w szkole, w Chorągwi - pełnił swą 
służbę instruktarską, nauczycielską i społecznikowską. 

Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Krakowskiej 
Chorqwgi ZHP. 9 grudnia miał uczestniczyć w zbiórce 
kadry Chorągwi w Marbutowicach. Los wybrał dla Niego 
inną, dłuższą utogę...  
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został bardzo przykro zaskoczony przez sposób 

rozstania z dotychczasowym zakładem pracy. Kie- 

dy po jedenastu latach nienagannej pracy, postanowił 
zmienić zakład 1 załatwił niezbędne formalności, otrzy- 

Z wierzył mi się niedawno jeden ze znajomych, że 

mał suche pismo informujące, łe "Zarząd na wniusek Oby- 

watela rozwiązał z nim umowę o pracę z dniem...". I ty- 
le. Znajomy liczył, że po tskim okresie dyrektor poś- 
więci mu chociaż pięć minut i powie coś miłego, w koń- 
cu rozstawali się w zgodzie. z 
Innym razem byłem Świadkiem ,kiedy długoletnia i dobra 
instruktorka-szczepowa po trzech kadencjach w Radzie 

Chorągwi, na konferencji po porstu przepadła. Nikt z 
młodych gniewnych nie pomyślał, że nie bardzo wypada 

jej "kreślić", nikt z władz nia podsumował i nie podzię- 
kował, nie zaproponował współpracy w którejś z komórek 
instancji. 

Zbliża się okres konferencji sprawozdawczo-wyborczych 
w 'hufcach. To obok okresu sążnistych sprawozdań, cze- 
go to my w tym okresie nie dokonaliśmy a szczególnie 

w sferze tak zwanego harcerskiego wychowania, również 
okres takich zwykłych i t kich wymuszonych pożegnań. 
Może warto zastanowić się nad ich formą, aby odchodzący 

z funkcji nie poczulisię oszukani, lub niepotrzebni. 
Chyba najwyższa pora, żebyśmy w organizacji wychowują- 
cej nauczyli się elegancko żegnać, może przysporzy nam 
to więcej sympatyków. A może też mniej trzeba będzie 

urządzać "polowań" na hufcowych. 

LIS 
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styczeń - 1ANUARIUS - który ma nazwę od Jenuss, boge 

początku 

luty - FEGRUARIUS - nazywa się od uroczystości oczysz- 

czenia, religijnego obrzędu Rzy- 
mian 

marzec - MARTIUS - ea nazwę od boge Mersa, ojca Romu- 
alda 

kwiecień - APRILIS - nazywa się od bogini Wenus, która 
u Greków nazywa się Afrodyta 

maj - MAIUS - od hkogini Mai, matki Merkurego 

czerwiec - IUNIUS - od Junony, żony Jowisza me nazwę 
lipiec - JULIUS - od (imienie) Gajusza Julisza Cezara 
sierpień - AUGUSTUS - nazywa Się (ma nazwę) od Okta- 

wiana Augusta 

wrzesień - SEPTEMBER - od liczby "siedea" (septea) 

październik - OCTOBER - od liczby "osiem" (octo) 
  listopad - KOVEMBER - od liczby "dziewięć" (novem) 

grudzień - DECEMBER - od lilczby "dziesięć" (decem) 

Za ponowania Roaulusa rok miał dzi: 
zywał się rokiem Romualda) i pierwszym eiesiącea roku 
był marzac. Jażeli liczymy miesiące Od marca, to wrzi 
sień (SEPTEMBER) jest miesiącem siódmym, a grudzień 
(DECEMBER) - dziegiątym. Potem przed marcem zostały 
dodanę dwa miesiące: gtyczeń i luty; styczeń został 
pierwszym miesiące Toku, lecz nazw miesięcy nie znie- 

niono. . 

ETIAM SANATO VYLNERE CICATRIX MANET 

- nawet po zaleczeniu rany blizna pozostaje 
  

Wiekową tradycję, niezawodność, 
bogaty orszak, najwyższą jakość 
upominków zapewni: 

Atrakcyjne prezenty, punkiualność 
„dostawy zapewni... ME  
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Pa ulicach miast naszych 
Tłum łobuzów się szwendo. 
Nie ma na nich sposobu: 

Hej, kolęda, kolęda! 

Wracasz w nocy do domu, 
Nagle pada komenda: 
- Zdejmij palto i portki! - 
Hej, kolęda, kolęda. 

Nuda w pustych świetlicach 
Czasem zajrzy przybłęda 
I ucieka do knajpy 
Hej, kolędą, kolęda. 

ciasno w izbach wytrzeźwień. 
Stamtąd płynie kurenda: 
- Reż się żyje panowie! - 
ej, kolęda, kolęda! | No 

R v %. i 
zę . 

Zbliża stę Karnawał 1987 roku. Bale, przyjęcia, zabawy, 
wizyty, "wieczorki tańcujące". disko itp. Pragniemy 
przypomnieć pewne "zasady", które może jeszcze obowią- 
zują, nadesłane przez pewnego BYWALCA salonów nie tyl- 
ko Komendy Chorągwi. 

- a * P 

savOIr vivre —._. 

fon ton, savoir vivre... ach jakże to dziś trąci 

myszką, zresztą któż miałby czas - i ochotę pamiętać 

o nich wtłoczony w tłum niedomytych ciał w którymś ze 

środków miejskiej komunikacji. I nie wiemy nawet jak 

bardzo zgorszyłby się nasz pradziadek, widząc mężcz nę 

pierwszego wyciągającego na powitanie dłoń w kierunku 

kobiety lub całującego ją w rękę na ulicy. A może war- 

to przyglądnąć się tym nieco przykurzonym obyczajom, 

aby postępować nie o mniejautonatycznie i bezrefleksyj- 

nie, bo może warto zasłużyć na opinię osoby kultural- 

nej 1 "uważającej", i po prostu godniej żyć. 

Ak ESEE iwsdć 7 omu 
Pierwsze kroki należy skierować wyłącznie ku pani 

domu. Dopiero po przywitaniu sią z nią zwracamy się 

do osób starszych, następnie do bliżej siedzących zna- 
Jjomych, a zaznajomienie się z obcymi zostawiamy na ko- 

niec. Tak samo przy opuszczaniu towarzystwa: żegnamy 

znowu przede wszystkim panią domu, potem resztę zebra- 
nych (w poprzedniej kolejności), o ile zebranie jest 

niewielkie. Podczas liczniejszych przyjęć albo, gdy 
komuś wypadnie odejść wcześniej - najlepiej wyjść po 
angielsku, to znaczy pożegnać się tylko z panią domu 

MIEEEZKI KULTURA. EEEE t EE 
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  1 co najmyżej z towarzystwem, z którym się 

ażeby nie wypłoszyć innych gości. Tłumne i uroczyste 
przyjęcie można opuścić nawet bez pożegnania gospoda” 
rzy zabawy, ożeby im nie przeszkadzać w pełnieniu i tek 
Już uciążliwych obowiązków. 
Gości opuszczających większe przyjęcie odprowadza pan 
domu do drzwi salonu a zebrania nieliczne - do przed 
pokoju. Pani domu pozostaje bezwzględnie przy reszcie 
gości; odprowadzać może jedynie wtedy, gdy żegna się 
ostatnia odchodząca kobieta. 
Zaznajamianie się ze wszystkimi obecnymi obowiązuje 
tylko podczas nielicznych zebrań i nad tym czuwa już 
pani domu. Przy wejściu do salonu panie mają pierwszeń- 
stwo, a jedynie nąż towarzyszący żonie może przeprosić 
obcą kobietę 1 wejść przed nią a razem z żoną. 
Rodzina wchodzi w takiej kolejności: matka, córka, 

ajciec, syn. 
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Szanowna Redskcjo! 

Z wielką uwagą przeczytałem artykuł p.t. "Hymn Har- 
cerski" druhny hm PL Jadwigi Skiby. 
Otóż chciałbym sprostować pewną nieścisłość a miano- 
wicie, iż melodię do pieśni harcerstwa wielkopolskie- 
go "Już lipa roztula” dopisał harcerz-organista z Lesz 

na (a nie z Poznania) o nazwisku Roman BERGNER. 
Zostało to ustalone przez druha Jana Kuczkowskiago, 
członka Komisji Historycznej, działającej przy leszczyń= 
skiej komendzie Choręgwi. Pragnę tu jeszcze dodać, że 
pieśń ta była śpiewana przez harcerzy-powstańców w 
1918-19 roku. Obecnie jest to pieśń Hufca ZHP "Piast" 
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Poznaniu. 
Kończąc, pragnę przekazać moje zadowolenie i satystak- 
cję, że okładka mojej książki "CAS nad Turawą" zosta- 
ła również zaliczona do najpiękniejszych okładek har- 
cerskich książek. * 

Z harcerskim pozdrowieniem 

cZzuwAJ! 

e— 
hm PL Bernard Michałowski 
ul. Langiewicza 22 m.5 
61-502 Poznań 
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dych! przeczytałem informację o organizowanej 

w sierpniu Tatrzańskiej Ekspedycji Naukowej. 
Górami interesuję się od dawna, wakacji nie 

miałem jeszcze zaplanowanych ś propozycja zwiedzenia, 
złażenia i przebadania Słowackich Tatr (Zachodnich i 
Wysokich) wydała mi się interesująca, więc jeszcze w 
tym samym dniu pognałem na pocztę by wysłać zgłosza- 

nie. 
Po długiej £ zawiłej korespondencji (w skład której 
weszły życiorys 1 tekst do Preceptora), jednym wyjeż- 
dzie w Tatry 1 dwóch do Krakowa, wypełnieniu (dla orga- 
nizatorów) dwóch ankiet i jednej deklaracji (dla in- 
nych organów) kwestionariusza z trzema zójęciami, a po” 
tem załatwieniu wszystkich forqalności (nie mniej zawi- 
łych od korespondencji) - 5 sierpnia 1984 roku znalsz- 
łem się w Komendzie Hufca Nowa Huta. 
*Z tą chwilą rozpoczął się nasz obóz - Tatrzańska Eks- 
pedycja Naukowa, Wędrownicy, SAŚ, Krywań '84"- rzekł 

nasz komendant i słowo stało się ciałem. 
Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie tę chwilę: po 

przekroczeniu granicy, rozbiciu namiotów na jakinś za- 
Tynczasem staliśny w sze- 

E ył pierwszy marca 1981 roku, gdy w Świecie Hło- 

gubionym w górach kampingu. 
regu prężąc piersi, z wyraźnym znudzeniem na twarzach 
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rp lormiająwyki 

na osiedlu Szkolnym w numej Hucie tuż za budynkiem 
hufca, a w perspektywie mieliśmy najmniej jeden 
dzień pobytu w uzdrowisku,co go w świecie zwą Craco* 

via. Owa tajemna siła trzymająca nas na miejscu nigdy 
(jak fetysz) nie została wymieniona po imieniu, jedy- 
nie wiszące w powietrzvhasło: "formalności" zatruwało 
niczym nie skażoną atmosferę. Wreszcie (po przebłaga- 

niu bóstw) czar ustąpił i pognaliśny w kierunku Zako+ 
panego. 

Był 7 sierpnia. W Chyżnem po wypakowaniu się z au- 
tobusu, który nastutaj opuszczał, obsiedliśmy przyd- 
rożne krawężniki czekając na jakowyś gest celnika. 
Wreszcie zamaszysty łuk zatoczony jego ręką odnosi 
się do nas. Dumnie wygląda sznur 36 osób z wielkimi 
wypchanymi po btzegi (albo jeszcze bardziej) plecaka- 

mi, ale czy ONI się "przestraszą”? Jednak się przes- 
traszyli i odbyło się bez rozpakowywania, ubi janych 
niejednokrotnie z pomocą kolegów betów. Wreszcie jes- 

teśmy na Słowacji! , 
Od 8 do 15 sierpnia naszą bazą wypadową był kamping 

na Zwierówce. Zgodnie z planem zabraliśmy się do ro- 
boty: badania górnej granicy zasięgu kosodrzewiny. Naj- 
pierw należało wybreny obszar podzielić na "odcinki", 
a następnie wypełnić jeden z uwóch rodzajów (dle zwat” 

EAC KOI OEI CZETZO EECC AOR 

harcerskie.pl 

tego łanu lub pasa płatów) formularzy (były takie 
punkty jak: wymiary odcinka, ekspozycja, nachylenie, 
podłoże, długość pędów, czy kosówka owocuje, Ślady 
działalności człowieka, etct.). Aby zmierzyć kąt na- 

chylenia lub wysokość trzeba było nauczyć się posłu- 
giwania klizymetrem. Śmieszne to urządzenie służy do 

pomiarów kątów (odchylenia od poziomu) w terenie. Po 

*namierzeniu" w ten sposób punktu o znanej wysokości, 
znając jego odległość łatwo było korzystając z geome- 
trii i arytmetyki (i to mają być wakacje!) obliczyć 
ns jakiej wysokości się znajdujemy. Ponadto trzeba by- 
ło oczywiście korzystać z busoli. 0 stosunku do kosówe 
ki świadczą nazwy dolin, w rejonie których prowadzi- 
liśmy badania: Spalona i Smutna. Poza powodzią (spowo- 
dowaną przez ulewą), która zmusiła nas do przekopania 
bardzo skomplikowanego systenu kanałów odwadniających 
1 wyłożenia ścieżek kamieniami, większych kataklizmów 

nie było (nie licząc tego, że jeden z druhów zakochał 
się w pięknej Słowaczce) Ze Zwierówki robiliśmy wy- 
pady tam, gdzie się tylko dała:Banówka, Pachoł, Spalo- 
na, Siwy Wierch, Biała Skała, Osobist, aż wreszcie 
nadszedł długo oczekiwany, wprawiający nas we wspania- 
łe humory dzień "przejścia plecakowego". Znów zaczę- 
ło się ubijanie rzeczy w plecakach (konserw było jesz” 
cze sporo, aniektórzy zdażyli już probić zakupy)... 

Tym wspaniałym dniem był 16 sierpnia. Trasa była 
na wskroś optymistyczna: Dolina Smutna - Smutna Prze- 
łęcz - Rochacz Płaczliwy; całe szczęście, by nie ku- 
sić losu, została zmieniona, I tak przez Rakoń, Wołor 
wiec, Przełęcz Jamnicką i Jaaaamniiiicką Dooooooliiinę, 
u kresu sił dobrnęliśmy na Slabejkę. Dziwne to uczucie 
wędrować wzdłuż granicy, której przekroczyć nie można, 
bo tam jest "Obcy kraj"... Polska. Z powodu mżawki 
1 mgły nie dane było nam podziwiać krajobrazu, za to 
mogliśmy oglądać świstaki i jakieś łasicopodobne (nie 
wiemy co to było - my nie biolodzy). Jak się okazało 
przemarsz "wykończył" najbardziej naszego przewodni- 
ka... 

Nie dane było mi wypocząć, gdyż wypadła właśnie nasza 
kolejka warty, a rano trzeba było jechać na zakupy do 
Liptowskiego Mikulasza. Humor miałem więc nie najlep- 

Szy lecz w jeszcze większe przygnębienie wprawił mnie 
widok tamtejszych sklepów. Świetnie zaopatrzone skle- 
py sportowe, księgarnie pełne kolorowych książek (tak 
dziecięcych jak i profesjonalnych), "warzywniaki", z 
których wysypują się, między innymi brzoskwinie, skle- 
py elektro-technicze i fotograficzne z zachodnim sprzę- 
tem ,etc. Pozostawiam to bez komentarza 

Qd 17 da 23 sierpnia obozowaliśmy na Slabejce. Stąd 
już każdy zastęp osobno wyruszył na wycieczki (na Bar- 
rańce i Otangańce). Smutne było to, że za każdym razem 
trzeba było pokonać przynajmniej 3/4 długości Doliny 
Jamnickiej. Wszyscy mieli powyżej uszu i nosa kosówki 
1 tołpygi. To pierwsze chyba zrozumiałe (a zastępy 
wykonywały teraz pracę samodzielnie, zazwyczaj syste- 

mem: dwóch robi jak się patrzy, czterech patrzy jak się 
robi, albo śpi), natomiast tołpyga to bardzo smaczna 
ryba, którą - w tomatach i z groszkiem - zjadaliśmy 

na śniadania, a potem na kolacje a czasami jeszcze na 
obiad. Szczytem wszystkiego było jedzenie tego paskudz- 
twa na gorąco, kiedy to nasi "donosiciele" nie mogli 
nigdzie dostać chleba. Wreszcie nastąpiła wyprawa ca- 
łego obozu na Rochacze (zakończyliśmy badania!), a 
następnego dnia na Bystrą. W związku ze szczególnymi 

trudnościami zdodycia miejsca na następnym kampingu 
podzieliliśmy się na dwie grupy i pierwsza przeniosła 

się do Starej Leśnej już 23-goTego samego dnia nasza 
grupa zdobywała Krywań - narodową górę Słowaków. 
wyglądało to tak: w szarości mgły 4 piargu piął się 
w górę nieprzerwalny rząd ludzi w różnokolorowych ubra- 
niach (często nie nadających się do chodzenia po górach). 
w ogólnej gmatwaninie słów dominowały języki: słowac- 
ki, czeski, niemiecki. Strach pomyśleć co działo się 
tam w dwa dni później, kiedy to był organizowany 
"narodny wystup na Krivan" i każdy z około 16 milionów 
mieszkańców tego kraju chciał postawić na szczycie swo- 
ja nogę, zrobić sobie zdjęcie i... 

24 sierpnia - znów zmiana bazy. Całe szczeęście ,moż- 
na skorzystać z autobusu i "elektriczki”, która była 
jedynym nieodzownym sposobem dostania się w dowolne 
miejsce u podnóży, Tatr Wysokich. Do przejścia pozosta- 
wało nam tylko 3 kilometry na przystanek CSAD-u (ich- 
niego PKS-u). Zwijanie obozowiska wlokło się już pół 
godziny i wszystko wskozywało na to, że potrwa to co 
najmniej drugie tyle, a tymczasem... Dwie druhny kokie- 
teryjnie uśmiechając się do kierowcy, zatrzymały auto- 
bus z jakąś wycieczką. Na początku był potworny okrzyk 
radości, a potem w ciągu dwóch minut wszystkie plecaki 
zostały wepchane, a namioty runęły. Trudno opisać minę 
kierowcy, który oprzytomniał, gdy piętnasta z kolei 
osoba wlazła z "tobołami" do autobusu. Ponieważ nie 
zdążyliśmy zjeść śniadania, na przystanku niezwłocznie 
przystąpiliśmy do gotowania wody na herbatę, krojenia 
1 smarowania chleba. Bez większych kłopotów dotarliśmy 
do Starej Leśnej. Przy powitaniu z pierwszą grupą otrzy- 
maliśmy przestrogę: "uważajcie,bu tu kradną". 

Do 30 sierpnia pozostaliśmy w Tatrach Wysokich. Znów 
wychodząc w góry dzieliliśmy się tylko na dwie grupy. 
Na kampingu atrakcją były kąpiele w nieotwartyn jesz- 
cze basenie, a podczas przyjęcia urodzinowego (jedna 

z druhen ukończyła 18 lat) pobity został swoisty rekord: 
w trzyosobowym namiocie zmieściły się 24 osoby ( w tym 
dwóch Węgrów), dwie gitary, a na środku było jeszcze dużo miej- 
sca, między innymi na prezenty, potrawy i palące się 

świece. Ze Starej Leśnej robiliśmy wypady na zskupy do 
Tatrzańskiej Łomnicy, Smokowców , Szczyrbskiego Jezio- 
ra, Popradu i w góry na Małą Wysoką, Sławkowski Szczyt, 
Jagnięcy Szczyt, Koprowy Szczyt, Mały Lodowy itd. 

28 sierpnia o godzinie 5.00 zaczął się ruch. Nasz 
cel na dzień dzisiejszy to Gerlach '. Najpierw "elektricz- 
ką" do Tatrzańskiej Polanki. stamtąd do Batyżowieckia 
go Stawu. Schodzący z Góry Słowacy, widać zazdrośni o 
swoje "tajemnice", zaczynają straszyć nas jakimiś dziw- 
nymi i nieznańymi' nam"swojeprzepisami"oraz "szefem" 

który idzie za nami i "wlepi" nam mandat. Nie uszanowa- 

liśmy "świętości" i jak Wandałowie wdarliśmy się na 

wypalić papierosa. 
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szczyt (widząc Słowsków palących tam pepierosy zoęta- 
nawiałem się kto tu jest Wandalem i w jaki sposób sza- 

nuje się "miejsce święte"). Tradycyjny obrzęd gratulo- 
wania sobie "na wierchu”, oczywiście każdy każdemu - 
był dzisiaj jakiś inny, bardziej serdeczny. Cóż, wspi 
niełego widoku 1 uczucia nie da się opisać, a szkoda. 
Irzeba było schodzić. Zmierzchało, gdy doszliśmy do 
wielickiego Stawu, a przed nami byłe jeszcze droga do 

Tatrzańskiej Polanki. 

"Buty całkiem przemoczone..." - ad potopu na Zwie- 
rówce już wyschły a niektórzy mieli nawet nowe, ale da 
lej już się zgadza - "czas powrotów, czas powrotów”. 
Tak, nadszedł taki czas: J1 sierpnia. Zatłoczonymi au- 
tobusami dojechaliśmy na Łysą Polanę. Mimo pewnych kło= 

potów (moja Karta Przekroczenia granicy znalazła się 
dopiero przy przekraczaniu tejże) formalności poszły 
sprawnie, celnicy znów się "przestraszyli" 1 wkrótce 
znaleźliśmy się w Polsce. Związaliśmy ostatni krąg, obóz 
sią skończył. Z Zakapanego każdy pojechał w swoją 

stronę z nadzieją, łe "noma w domu czeka z plackiem”. 
Tatrzańska Ekspedycja Naukowa była jednym z wielu 

obozów uczniowskiego ruchu naukowego i odbyła się w 

dniach od 5 do 31 sierpnia 1984 roku. W obozie wzięło 

udział 36 osób (wraz z kadrą) z Krakowa, Nowego Sącza, 
Kasinki i Zakopanego, Oświęcimia, Wilamowic, Cieszyna, 
1 Opola. Organizatorem był Szczep Orogen z Nowej Huty, 
którego "przywódcy" już myślą a następnym tego typu 
obozie. 

  

stale przewijał się w wypowiedziach kadry i 

uczestników, co. prawda niekiedy z ironią lub 
powątpiewaniem. Czy rzeczywiście uczniowie klas lice- 
alnych mogą tworzyć prawdziwą naukę. Tego typu rozster- 
ką były jednak pierwszymi oznakaai potwierdzającymi 

predyspozycje badawcze uczestników. Nauka to głównie 
zwątpnienie, praca, znowu zwątpienie i tylko czasem r. 
dość tworzenia a potem ab ovo. 

Naukowe cele BEN-y były tak sforaułowane, aby ominąć 
jak najdalej model szkolny w najszerszym tego słowa 
pojęciu, a wprowadzić naukę w sferę praktycznych dzi 
łań badawczych. Praca naukowa jest 

e EN-a była Ekspedycją Naukową, a termin nauka 

bowiem rzemios- 

łem , które należy najpierw dobrze poznać od strony 
praktycznej, wręcz warsztatowej, a dopiero potem przy- 
stąpić do aktu tworzeni. Chcieliśmy więc na BEN-ie 

pokazać jak należy zbierać materiał naukowy (obojętnie 
czy to były inskrypcje, monety czy rośliny), jak go 
poselekcjonować, poddać krytyce. Pokonałiśmy pierwszy 

stopień - heurystykę, to znaczy zgromadzenie źródeł. 

ł jej przebiegu jestem szczególnie zadowolony. Konsek * 

wencja działań spowodowała, że nie opuściliśmy nicze- 
go - tak ważny postulat kompletności materiału został 
więc całkowicie spełniony, z tym problemem wiąże się 

prohlem cząsu i intensywności działania. Mało kto zda- 

wał sotie sprawę, że prace wykonane na obozie są dopie- 
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ro wstępną fazą w drodze do realizacji zadań. Dlatego 
tak wiele było niecierpliwości i zarazem niewiary w 
realizację programu. Konieczność kontynuacji prac w D 
kilku niejako etapach zmusza do wytrwałości, konsekwen- 
cji a przede wszystkim do poważnego podejścia do włas- 

nych rozsterek: "czy ja rzeczywiście chcę to zrobić?" 

Drugim etapem pracy była analiza zebranego materiału 
na obozie zimowym w lutym 1984 roku w Zakopanem. Ostat- 

ni etap - syntezy - był realizowany przez uczestników 
w archiwach i bibliotekach do lata 1984, Zebranię efek- 

*tów tej pracy i wydanie w formie katalogów monet, ins- 
krypcji, przewodników i zielników miało charakter czys” 

to techniczny. Znaczenie tych wydawnictw jest zbieżne 

z problenea ich naukowego charakteru. 0 wadze neszych 

opracowań najlepiej świadczy , że jest to materiał 
przez nikogo jeszcze nie opublikowany. Katalog monet 
Muzeum Historycznego w Sanoku był wydawnictwem unikal- 

nym, do tej pory w całej Po'sce ukazały się wyłącznie 
dwa katalogi muzealnych zbiorów monetarnych, nasz jest 
trzeci. Zostały w nim opublikowane omówienis trzech 
skarbów i dwóch znalezisk po roz pierwszy. Docent 
doktor A. Wikołajczyk - dyrektor muzeum Archeologicznego i 

Etnograficznego w Łodzi, który z ramienia PIAJN oraz 

ministerstwa Kultury 1 Sztuki wydaje pierwszy w Polsce 

tom skarbów monetarnych Z XVII wieku nie posiadał 

się ze zdumienia. że to właśnie my dotarliśmy do skar- 

archiwum 

harcerskie. 
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bów jemu nieznanych. Do swego wydawnictwa włączył je 
na podstawie naszego opracowanie. To samo dotyczy opra” 

cowania kotalogu inskrypcji. Do taj pory pod redakcją 
profesore Szymańskiego ukazoły się cztery zeszyty po- 
święcone inskrypcjom z obszarów Polski centralnej. My 
zebraliśmy materiał bieszczadzki prawie zupełnie nie- 
znany. Tylko kilka inskrypcji, tych najstarszych było 
odnotowanych w Katalogu Zabytków Sztuki. Ale i one 
były tam oprecowane. Nasze wydawnictwo było zupełnie 
nowatorskie. Teoretyczne opracowanie dziejów tego re- 
gionu powstałe w oparciu o Źródła archiwalne. 

Było to omówienie naukowej działalności naszego 
bbozu, uchwycenie jej stany, wskazanie na kierunki jej 
rozwoju. Niezbędną jednak rzeczą jest znaczenie innej, 

niewymiernej na razie sfery naszej aktywności Z całą 
pewnością przeprowadzone badania naukowe bardziej spre- 
cyzowały indywidualne zainteresowania. pogłąbiły .czy 
nawet pobudziły potrzebę wiedzy, umożliwiły sprawdzenie 

autentyczności zainteresowań. Z drugiej strony bardziej 
niż inne działenia przysporzyły każdemu wartości natu- 
ry ogólnoludzkiej, spotęgowane przez pracą w zespola 
1 metody określane jako harcerskie. 

    

8 En frohes Wcihnachtsfest 
und viel Gludkim Neuen Jahr 

phm Wojciech Popiołek 

nieg, śniegiem i choinka, a prawdziwych świąt 

chyba by nie było bez okolicznościowych kar- 
tek. Kartki z życzeniami wysyłają przed Święta” 

mi Bożego Narodzenia ludzie na całym niensl świecie 
w samych tylko Stanach Zjednoczonych wysyła się ich o- 
koło 3,5 miliarda. 

Dzieje kartki z życzeniami liczą sobie prawie 500 
lat. Obecnie na stoiskach znajdują się kartki, do pro- 
dukcji których użyto... mikroprocesorów. Jedne z nich 
potrafią odtworzyć ludzki głos i przemówić sedecznya 
tanem do adresata, inne Śpiewają jak ptaki lub grzmią 
jek grom. Na jeszcze innych widnieją wizerunki choinek, 
na których zapalają się i gasną najprawdziusze Świateł 
ba, Wszystkie są zasilane mikroskopijnymi bateryjkani. 

Technika jest nowa, pomysł natomiast - bardzo st: 

ry. Otóż już w 1878 roku pewien Anglik wprowadził na 
tynek pocztówki dźwiękowe. Między dwie tekturki wmon- 

tował płaski balonik-gwizdek. Wystarczyło taką kartkę 
ścisnąć palcami, aby zaćwierkała jak wesoły ptaszek. 
łwyczaj wymienienia kartek z pozdrowieniami sięga XV 

wieku, kiedy to w Europie zaczęto zostawiać wizytówki 

z życzeniami przyjaciołom, którym składało się wizytę 
w dzień Nowego Roku. Wtedy były to często niewielkie 
drzeworyty, na których ryto napisy zawierające drobne 
życzenia na nadchodzący rok. W Anglii zwyczaj ten 
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został przerwany w 1652 roku, kiedy to Purytański Par 

lament zniósł obchody Bożego Narodzenia. Święta - w 

obecnej oprawie - zostały przywrócone do życia dopie- 

ro za panowania królowej Wiktorii. Właściciele skle- 

pów zaczęli wówczas dołączać karteczki z życzeniami 

da wizytówek przesyłanych klientom. 

Ważną datą w historii kartki Świątecznej jest rok 
1843. Karol Dftckens nepisał wówczas swoją "Opowieść 

Wigilijną", a dla uczczenia tego wydarzenia jeden z 

ekskluzywnych londyńskich sklepów przy Old Bond Street 

rozpoczął jako pierwszy sprzedaż okolicznościowych 

kart wizytowych. Koło skłepu przechodził pan Henry 

Cole - znany w Anglii propagator systemu pocztowego, 

wprowadzonego w Anglii trzy late wcześniej iopartego 

na opłatach wnoszonych przez nadawcę (w formie znacz- 

ka pocztowego), nie zaś jak dotąd - ojbiorcę przesył- 

MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR 

(wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku) 

U dołu zostawione było miejsce na podpis nadawcy. 

Przez długie lata Anglicy wymieniali z okazji świąt 

własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami, ale stop- 

niowo zaczęły pojawiać się karty drukowane. 

Słynny "London Times" i parę innych gazet angielskich 

patraktbwały sprawę tak poważnie, że co roku na ich 

łemach pojawiały się obszerne recenzje i oceny wprowa- 

dzanych na rynek wzorów. Królowa Wiktoria osobiście 

wysyłała ich ponad tysiąc. ; 

Lecz od tego. momentu zaczyna się amerykański rozdział 

w dziejach kartek świątecznych. W roku 1874 mieszka- 

niec Bostonu, pan Louis Prang, ulepszył technikę dru= 

ku wiełobarwnego co sprawiło, że jego kartki były o 

wiele ładniejsze niż te, które sprzedawann w Europie. 

  

ki. Pan Cole wpadł więc. na pomyśł, aby przysłużyć się 

nowej poczcie wysyłając do przyja6iół karty z życzenia* 

mi i poprosił swego znajomego - Johna Calcotta Hors- 

ley'a, o zaprojektowanie odpwiedniego obrazka. Horsley 

wykonał ręcznie około 1000 kart z okolicznościowymi 

napisami. Do chwili obecnej zachowało się ich kilka- 

naście. Na kartce widniał napis, który wkrótce miał 

zrobić oszałamiającą karierę: 

Na przestrzeni XX wieku popularność kart świątecz- 

nych cięgle wzrastała - dziś na całym Świecie wysyła 

się ich co roku miliardy. h 

Są różne - śmieszne i wzruszające, sentymentalne i ki- 

czowate. Te najnowocześniejsze zadziwiają pomysłowoś- 

cią. Ale - bez względu na język, w którym są pisane - 

podstawowa treść ich pozostaje taka sama, jek :półto- 

„ra wieku temu na kartkach Horsley a: 

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWFGO ROKU 
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