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OD REDAKTORA 

dniach J-15 czerwca przebywała w RFN har- 
w cerska delegacja naszej Chorągwi.Druhny i 

Druhowie ze szczepu"Czerwone Maki" byli 
goszczeni przez Związek Skautek i Skautów (BdP) 

z ERLANGEN koło NOrymbergi.Przygotowania do tej 
wspózpracy trwały długo,nie krócej starania o 
zgodę na nią.Dlatego też pierwszy wyjazd został 
przygotowany wyjątkowo starannie.Dwoma nowymi 
mikrobusami harcerki i harcerze z Nowej Huty za- 
wieźli do RFN piękną wystawę fotograficzną "Har- 
cerskie życie" i ekspozycję plakatów o tematyce 
ekologicznej oraz Pocztę Harcerską.W wyjeździe 
tym uczestniczył też wysłannik HR-a,obiecujemy 
więc szerszą relację,a może nawet specjalny numer 
zawierający artykuły przygotowane wspólnie przez 

obie współpracujące strony. 
Wyjazd się udał,skauci przygotowali interesu- 

jący program,serdecznie przyjmując swych rówie- 
śników na wielkim obozie,w domach i w siedzibach 
swych szczepów.Uczestnicy naszej delegacji mogli 
się po raz pierwszy spotkać z pracą organizacji 
skautowej,ale nie o to chodzi mi w tych kilku 
"słowach.Otóż dopiero z takiej okazji nasi harce- 
rze docenili wartość nauki języków obcych i po- 
trzebę rozumienia,oraz umiejętność oceny wszel- 
kich zjawisk społecznych,politycznych i uwarun- 
kowań historycznych.Dopiero w bezpośredniej pra- 
ktyce bezsporna okazała się potrzeba i takich tre 

ści w naszym harcerskim programie. 
Bardzo potrzebne są takie kontakty,i to nie z 

udziałem instruktorów wysokiego szczebla, lecz 
harcerek i harcerzy właśnie,by mogli nauczyć się 
osobiście rozumieć innych,ale też i cenić swą 
własną narodową rację.Rację stanu. 

ZE ZE OTOZ 

Autorką atrakcyjnego zdjęcia na okładce jest 
druhna Zofia lyman z Jeleniej Góry. 

Autorem zzdjęcia balonu "Harcerz" na okład- 
ce 5 numeru HR-a jest hm.Wojciech Pasiowiec. 

Rysunki na stronach:7,10,14,17 wykonał 
Mirosław Michalski z Łodzi. 
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isanie o patronacie może spowodować u wielu czy- 
Pp telników wzruszenie ramion. Mamy taką bogatą 

terminologię harcerską, wręcz gąszcz metodyczny, 
po co tu jeszcze wprowadzać coś nowego. Ci wszyscy, któ- 
rzy łyknęli nieco historii, przypomną sobie może, że bar 
dzo dawno temu istniała instytucja patronatu, ale wtedy 
był to patronat nad harcerstwem, sprawowany przez doros- 

łych, takie ówczesne KPH. W znacznie nowszej historii 

NASZ RUCH 

pieki przyroda (środowisko naturalne człowieka). Czy jest 
to tylko jeden z kierunków służby, który można podjąć 
lub nie, z którego można wybrać marginesowe zadania? 
Myślę, że właśnie z Harcerskiego Prawa wynika, że powin- 

niśmy sobie nazwać po imieniu to, co robimy lub robić 
powinniśmy. Każdy harcerz, każdy zastęp, każda drużyna... 
aż do szczebla całego Związku powinni być świadomi, że 
przyjaźń do przyrody od dawna już znaczy potrzebę stałej 

hm. PL Olgierd Fietkiewicz 

mieliśmy z kolei patronat ZHP nad budową Centrum Zdrowia 
Dziecka oraz nad obchodami 500 rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika. Ale te patronaty były czymś, co serwowano 0d- 
górnie. Patronat nad CZD polegał w praktyce większości 
drużyn na zarobieniu i wpłaceniu na fundusz budowy Cen- 
trum pieniędzy, czy to w czasie Alertu, czy przy innych 
okazjach. Inne zadania, na przykład bezpośredni udział 
przy pracach na budowie, były udziałem nielicznych. Pa- 
tronat nad obchodami urodzin Wielkiego Astronoma był 
czymś doraźnym, co poszło w zapomnienie. 
A tu chodzi o całkiem inne patronaty. 

Cóż to w ogóle jest patronat? Najprościej, 1 zgodnie 
ze słownikiem języka polskiego, jest to roztoczenie 1 
sprawowanie opieki nad kimś albo nad czymś. A więc coś 
bardziej konkretnego, niż służba społeczna, czy jakiś 
jej kierunek... 

Taką opiekę już sprawujemy. Sprawujemy przynajmniej 
jeden patronat, sami o tym nie wiedząc. Zupełnie podob- 
nie, jak pan Jourdain z komedii Moliera "Mieszczanin 

szlachcicem", który naglb się dowiedział, że nieświado- 
mie całe życie mówił prozą. 
Myślę tu po prostu, że jeśli na serio i naprawdę prze- 
strzegamy punktu Prawa Harcerskiego "Harcerz jest przy- 

jacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice", to 
z tego wynika, że przyrodzia, która znajduje się w po- 
trzebie (co nie jest od dawna tajemnicą!), która wyma- 
ga opieki, rzetelnie pomagamy. Jeśli robi to każdy har- 
cerz, każdy zastęp, każda drużyna, nie czekając na wy- 
tyczne i rozkazy, to znaczy, że choć go formalnie nie 
obejmowaliśmy, sprawujemy ten ważny patronat:nad polską 
przyrodą. Alerty, turnieja wiedzy obywatelskiej - to 
tylko sposoby koncentracji naszej uwagi na wszechobec- 
nym obiekcie troski 4 opieki, pokazania skali potrzeb 
sposoby zespalania wysiłków. Ale mijają turnieje, aler- 

ty, konkursy, pozostaje potrzebująca stałej troski i o- 

troski 1 opieki, na skalą małą i dużą, w każdym środo- 
wisku lokalnym a zarazem w całym kraju. Tak rozumiany pa- 
tronat nie oznacza, że tylko harcerze zajmują się ser- 
deczną opieką nad przyrodą; coraz wyraźniej poszerza 

się w całym społeczeństwie potrzeba ochrony naturalnego 
środowiska człowieka, różnorodne inicjatywy społeczne w 
tej dziedzinie popiera Patriotyczny Ruch Odrodzenia Na- 
rodowego. Ale harcerstwo może być dla tych ruchów spp- 
łecznych szeroką bazą, podbudową, a w niektórych miej- 
scach 1 momentach - czołówką. 

"łórowa przyroda - zdrowy człowiek" to nie tylko hasło 
niedawnego alertu, ale motyw przewodni harcerskiego pa- 
tronatu nad polską przyrodą, przejaw rosnącej świadonoś- 
ci ekologicznej. 

Czy może są jeszcze inne, podobne, nieświadomie speł- 
niane patronaty harcerstwa? Myślą, że nie. Z tego, że 
"harcerz spieszy innym z pomocą, nie opuści nikogo w 
potrzebie” nie wynika niestety, że harcerstwo np. pow- 
szechnie pomaga ludziom, którzy znaleźli się w biedzie. 
Tek bywa, nawet często, że harcerze spełniają różne do- 
bre uczynki, organizują patrole Harcerskiego Pogotowia 
Zimowego, pomagają starszym, chorym, samotnym. Ale nie 
Jest to stały patronat. "Harcerz pracuje rzetelnie, dba 
o wspólne dobro jak o własne”; nie można byłoby powie- 
dzieć, że harcerze powszechnie sprawują, w miarę swych 
możliwości, opiekę nad wspólnym dobrem, tym bardziej, 
że 1 troska o własne dobro harcerzy nie zawsze jest taka 
Jaką być powinna. 

Jeśli nie sprawujemy więc innych patronatów, czy po- 
winniśmy je sprawować? Czy trzeba zatem coś, czy kogoś 
otoczyć opieką, którą mogliby sprawować wszyscy hacce- 
rze, zastępy, drużyny, cały Związek? Co to takiego? 

Myślą, że jest takich potrzeb sporo, ale tu proponu- 
"je dwa lub trzy patronaty harcerskie; o jednym już była 
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mowa. Drugi, to patronat nad 
przez młodzież. 

Ten drugi patronat może wydać się zbędny. Każdy u- 
czeń uczy się czytać, ma szkolne podręczniki, zadane 
lektury; istnieją biblioteki, księgarnie. A przy tym 
wszystkim, wiele młodzieży uważa czytanie książek za 
stratę czasu, nudę i mordęgę, preferując telewizję, dy- 

skotekę, kino, piłkę. A książka, jak to napisał Leon 

Marszałek w wydanvm niedawno "Paszporcie do Świata", 

jest właśnie owym paszportem do Świata, Przy tym dobrych 
książek jest dziś za mało. Wiele aroydzieł literatury 

dla dzieci i młodzieży nie dociera do adresa Kiepska 

jest jakość książek, wysoka cena, sieć bibliotek także 
nie za gęsta, Rozbudzić miłość do książek, pokazać ich 

wartości, pomóc w dotarciu - to wszystko należy do za- 
dań patronatu wszystkich ludzi dobrej woli, wśród któ- 
rych nie powinno zabraknąć harcerzy, 4 raczej instrukto- 
rów 1 harcerzy. Ale harcerzy tekże. Niechby zaczęli od 
siebie. To znaczy przede wśzystkim, by osobiście zaczęli 
czytać. Poszukiwać książek. Wymieniać między sobą infor- 
macje o książkach. Pożyczać sobie książki (oczywiście, 
zwracając je następnie, terminowo, w dobrym stanie). 
Dyskutować o książkach. Początkować własne księgozbiory. 

Obać o książki, starać się przedłużyć ich żywot; w tym 
celu można nawet nauczyć się introligatorstwa. A zaraz 

potem wychodzić: ku innya. Organizować imprezy związane 
z książką. Punktem wyjścia do wszystkiego może być już 
"wspomniana książeczka Leona Marszałka: "Paszport do Świa- 

ta", wydana właśnie przez MAW. Warto ją zdobyć! 
To wszystko można zacząć od dziś. Nie czekając na for- 

malne ogłoszenie podjęcia patronatu, czy na <okolwiek. 

I tak mówiliśmy o dwu patronatach. Aje może jeszcze 
trzeci? Ten trzeci bardzo wiąże się z pierwszym. Chodzi 
bowiem po prostu o czystość. Bo wokół nas jest brudno. 

czytelnictwem książek 

  

Niestety, nader często nas to już nie razi, bo się przy- 
zwyczailiśmy. wzruszeniem ramion przyjmujemy wyczytane 

w prasie informacje, że oto grasuje salmonella czy gron- 
kowiec złocisty; nawet ładne nazwy... Nie razi stan 
szkolnej ubikacji, połamany płot, kurz na podłodze, za- 
śmiecony teren podwórza, a także ulicy, boiska, lasu, o- 
bozowiska... A bywa, że nawet na zbiórkę zjawiają się 
harcerze w brudnych, poplamionych mundurkach, a czasem 
i samym harcerzom zdałby się bliższy kontakt z mydłem, 
ciepłą wodą, nożyczkami. Ale czy stać nas aż na patronat 

czy to zadanie nie przerasta naszych sił? Oczywiście, 
tu także nie jesteśmy sami, np. szkolna koła PCK pewno 
byłyby naszym sojusznikiem, ale... A może jednak, nie 
czekajmy na alert czy rozkaz? 

Liczba potrzeb opieki harcerskiej może być dłuższa. 
Niszczejące zabytki kultury, budownictwa. Kondycja fi- 
zyczna młodzieży. Stan urządzeń technicznych w naszej 
szkole. To wszystko przykłady, gdzie może sprawować pa- 
tronat drużyna, szczep, czasem hufiec. Ale nie są to 
już przykłady patronatu ZHP sprawowanego powszechnie. 

Czy warto podejmować 1 sprawować patronaty, skoro 
ani Małkowski ani Prawo Harcerskie, ani uchwała Zjazdu, 
ani wymagania stopni nic o czymś takim nie mówię? Prze- 
cież harcerstwo ma iść do przodu, w przyszłość, a nie 
tylko oglądać się na to, co kto zapisał i ustanowił. 
Jako żywy ruch młodzieżowy, harcerstwo ma odpowiadać 
na potrzeby kraju i środowiska, zarazem wyzwalając aspi- 
racje harcerzy. Im ważniejsze to potrzeby, im wyższy 
poziom naszych aspiracji, tym harcerstwo jest cenniej- 
sze, tym więcej przeżyć i wartości z naszej harcerskiej 
służby wynosimy. Patronat jest, jak sądzę, szczególnie 
cenną postacią tej służby. 

  
  
  

  

  

4 METODYKA 

Drogie Koleżanki i Koledzy, miłośnicy mikroinformatyki! 

Redakcja "Młodego Technika" - inicjator wielu 
skcji z zakresu upowszechniania wśród młodzieży wiedzy 
informatycznej, postanowiła wystąpić z inicjatywą zin- 

tegrowania pracy różnych klubów, zajmujących się proble- 
tyką mikroinformatyki. Ma ona na celu między innymi 

wzajemne wspieranie się w zakresie przepływu informacji, 
literatury, wymiany programów, inicjowania wspólnych 
akcji itd. 

Do współpracy zapraszamy wszystkie kluby, które chcą 
nosić miano KLUBU MIKROINFORMATYKI MŁODEGO TECHNIKA 
- "InforMik". 

Aby móc nosić tę nazwę, należy spełnić kryteria, wy- 
mienione w załączonym regulaminie. Przyznanie przez re- 
dakcją prawa do używania tytułu ogłaszane będzie na ła- 

ch "Młodego Technika". 

REGUŁAMWIN 

WSPÓŁZAWODNICTWA O NAZWĘ: KLUB MIKROINFORMATYKI 
"MŁODEGO TECHNIKA - "INFORMIK" 

1. Do współzawodnictwa może przystąpić każdy 
klub, przestrzegający zasad, stanowiących fundament dzia 
łalności " InforMika" 

a) otwartość - członkiem klubu stać się może każdy, bez 
względu na wykształcenie, zawód, przynależność organi- 
zacyjną, status materialny. Stawiane członkom wymaga- 
nia mogą mieć charakter wyłącznie merytoryczny i etycz- 
ny; 
b) naukowy i twórczy charakter klubu - salon gier kom- 
puterowych nie ma prawa noszenia nazwy "InforMik". W 
klubie jest miejsce przede wszystkim dla tych, dla któ- 
rych komputer jest okazją do twórczego wyżycia się, po- 
głębienia wiedzy i szeroko rozumianego rozwoju osobo- 
wości; 
c) niekomercyjność - klubowe materiały, literatura, pro 
gramy etc., nie mają prawa stać się przedmiotem handlu. 
Klub nie może stać się szyldem, pod którym jedni miłoś- 
nicy informatyki będą w nieuzasadniony sposób zarabiać 
na entuzjażaie innych; 
d) aktywność - jedyną podstawą oceny członków klubu pa 
winny być szeroko rozumiane osiągnięcia. Podstawowym 

kryterium oceny klubu powinien być jego wkład w dzia- 
łalność całej sieci. Wkład taki winien być oczywiście 
mierzony możliwościami poszczególnych klubów, 

2. Klub posiada opiekę organizacyjną ze strony 
instytucji, organizacji, instancji itp.: domu kultury, 
technika, Pałacu Młodzieży, organizacji młodzieżowej, 
społecznej itd. 

3. Klub opracowuje własny regulanin (statut) 
działania. Redakcja nie zamierza ingerować w tego typu 
sprawy, pozostawiając je w gestii klubu. 

4.*Klub powinien działać na rzecz innych klu- 
bów "Młodego Technika" organizując w miarę możliwości 
spotkania specjalistyczne, sympozja, szkolenia, zimowis 
ka, obozy letnie itp - zapraszają nań zainteresowanych 
przedstawicieli innych klubów. 

5. Klub aktywnie współdziała z redakcją "Mło- 
dego Technika" w zakresie inspirowania, przygotowania, 
zamawiania materiałów do dodatku "InforMik". 

6. 0 tskcie przyjęcia klubu do zrzeszenia Klu- 
bów Mikroinformatyki Młodego Technika "Inforhik" reda- 
kcja informuje specjalnym pismem, a także na łamach cza- 
sopisi 

7. Redakcja zastrzega sobie prawo odebrania ty 
tułu Klubu Mikroinformatyki MŁodego Technika "InforMik" 
w wypadku braku aktywności oraz działalności niezgodnej 
z regulaminem. 

  

  

  

TOTALNA BZDURA 

25 czerwca 1987 roku twórcy radiowego seria- 
lu - rzeki (powodzi ,morza,słowaa klęski żywio- 
łów)'Matysiakowie'*uraczyli nas swą wizją hac- 
cerstwa.Różnie dziś nożna mówić o naszym ruchu, 
dobrze i krytycznie również ,ale widzenie współ- 
czesnego harcerstwa jako wizji "naczelników w 
randze ministra (sic!) przyjeżdżających wołgami 

na... ognisko" ,przywoływanie "Harcerstwa jak 
kryształjoczywiście tego starego międzywojenne- 

go,to już zupełna 1 totalna bzdurał 
Dobrze,że Matysiaków nie trzeba oglądać, jak 

podobnej chały w TV USA pt.Dynasty (Dynastia). 

PN. 
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MOTYWACJE 
1. Istota samopoznania. 

Samawychowanie, autoregulacja zaczyna się samo- 
poznaniem, dzięki któremu jednostka uzyskuje wiedzę o sa 

mej sobie. Psychologowie uważają iż sanopoznanie jest 
szczególnie ważnym sposobem doskonalenia adaptacji 1 
zdrowia psychicznego. Zgodnie z teorią Rogers 'a im wię- 
cej siebie znamy, tym lepsza jest nasza adaptacja. 
Jednostka nie znająca matod samopoznania ma skłonności 
do bezkrytycznego widzenia samej siebie bądź widzenia 
sią w świetle pozytywnych bądź ujemnych stron swojej o- 
sobowości . 

Samopoznanie czyni człowieka bardziej otwartym na o- 
sobiste doświaśczenia, zwiększając jego ochotę do pracy 

Bogusław ŚLIWERSKI jm 
hniki 
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krótkiego okresu czasu, zazwyczaj po upływie dnia. Isto 
tne jest przy tym, abyś wygospodarował sobie w czasie 
dnia, najlepiej wieczorem lub rano, chwilę na przeanali 
zowanie przebiegu dnia, który dopiero co upłynął. Ni. 
którzy autorzy zalecają aby postępować w tej analizie 
od chwil dopiero co minionych do dalszych (tj. od wie- 

czora do rana). Już grecki filozof Pitagoras znał war- 
tość takiego rodzaju samopoznania zalecając swoim ucz- 
niom, aby sobie każdego dnia odpowiadali na pytania: co 
uczyniłem, co zawiniłem, które obowiązki zaniedbałem. 

ZALETY tej metody: 
Regularna rejestracja własnego postępowania należy do 
najprostszych i najmniej wymagających metod samopozn 

zaiety i wady wg koncepcji psychologa..... 
UBOTA) MISKA efaeec-moaze moonowochwśskici 

„nad samym sobą, do samowychowania. Odrzucanie samopozna 
nia oznacza pośrednio także wyparcie się samowychowania, 
które jest najpóźniej w okresie adolescencji (od tego 
okresu aż do końca życia) głównym źródłem postępu w roz 
woju osobowym każdego człowieka. 

Często uważa się, że ci, którzy mają znikome osiągnię 
cia w samopoznaniu, mają także więcej osobistych pro- 
blemów; Samopoznanie ma bowiem pozytywny wpływ na polepe 
szenie społecznych kontaktów, co także wiąże się z lep- 
szym poznaniem innych. Niektóre badania naukowe potwier” 
dzają, że czym jednostka zna lepiej samą siebie, tym 
lepsze me przygotowanie do poznawania innych. h 

Zgodnie z badaniami Sears a (1963) ludzie, którzy ma 
ja jakąś ujemną cechę (którą'u nich dostrzegali inni), 
ale nie wiedzieli o niej, także sią do niej nie przyzna 
wali, mając tendencją przypisywania własnej negatywnej 
cechy innym osobom. Z danych wielu badaczy wynika, iż 
potrzeba samowychowania (a więc i jopoznania) wyraźnie 

objawia się w okresie dojrzewania (dojrzałości płcio- 
wej - J. Luric - 1966). W okresie późniejszym szczegól- 
nie w adolescencji i we wczesnej dojrzałości (dorosłoś- 
ci) ta potrzeba samowychowania nie tylko, że nie zanika 
ale w wielu przypadkach jest intensywniejsze. 

2. Metody samopoznania. 

A. Regularna rejestracja własnego zachowania, postę- 
powania. 

Metoda polega na tym, że-rejestrujesz "w duchu" lub pi- 
semnie co najważniejszego Zdarzyło się na przestrzeni 

nia. Dzięki tym właściwościom może być stosowana . już 

przez młodzież w młodszym wieku szkolnym. : 

W bratysławskim wychowawczym domu dziecka uzyskano dob. 

efekty adaptując tę metodę dla dzieci 10-letnich i star 

szych. Według dr Culena (1966) pracownika tego domu, 0- 

kazało sią przydatne zadawanie Ćwiczeń samowychowawczych 
które dziecko powinno samo np. z pomocą rodziców lub 

rodzeństwa realizować i ich wykonanie każdego dnia za- 
znaczyć. Ma na przykład codziennie ćwiczyć, odrabiać 
lekcje, myć ręce, zęby, itd. Każde z wykonanych zadań 
rejestruje np. przez pokolorowanie pola w tabeli. Dzię- 
ki tej metodzie dziecko zadowala się konstatacją nad 
liczbą pożytecznych lub niepożytecznych działań, śledzi 
ile ich jest a powinno dążyć do tego, aby było tych po- 
żytecznych działań z każdym dniem coraz wiącej zaś tych 
złych corsz mniej. Regularna rejestracja jest przydat- 

na także z innego punktu widzenia, praktycznego - ule 
psza planowanie czasu i ma spośród metod samopoznawanie 
relatywnie największe możliwości w doskonaleniu własne 
go systemu pracy i doskonalenia jakości pracy do czego 
jednostki udoskonalonym samopoznaniem dojrzewają. 

Codzienna rejestracja umożliwia taktowną kontrolę, czy 

badane osoby wykorzystują dostatecznie intensywnie czas 

Jaki mają do dyspozycji. Wielu z nich stwierdza, że nie 
ma wyraźnej przerwy między pracą a odpoczynki to 
Jest, że mają tendencją pracować 1 w tym czasie odpo 
czywać. Niektórzy studenci przeceniają istotę dłuższych 
odcinków czasu po uczeniu się i odwrotnie - niedocenia- 
ja krótkich okresów czasu wolnego, których dostatecznie 

re 
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nie wykorzystują. Jednocześnie stwierdzają, że dobrze 
jest mieć na każdą okoliczność jakąś pracę np. mieć 

pod ręką słownik obcojęzyczny oczekując w przychodni 
na lekarza lub w trakcie jazdy pociągiem (oczekując 
na pociąg). Niektórzy studenci wspominali o koniecznoś- 
ci zapewnienia obiektywnych fizycznych warunków do stu- 

diowania np. Świeże powiatrze, cisza itd. Te uwagi o 
własnym stylu pracy wiodą studentów do tego, że dążą 
do jego ulepszenia. (-) 

WADY tej metody: 
Wadą tej metody jest to, że u emocjonalnych typów ten- 
peramentalnych szczególnie długo trwają negatywne wspon- 
nienia, które w trakcie wieczornej analizy tuż przed 
snem znowu są przywoływane (uświadaaiane). Interesują- 
cą wskazówką przy takich negatywnych i nieprzyjemnych 
stanach powstałych wskutek rejestracji negatywnych prze 
żyć, jest koncentrowanie się w trakcie rekapitulacji 
tylko na przyjemnych, pozytywnych doświadczeniach z 
nionego dnia np. rejestrowanie ich w formie "dzienni- 
ka radości". 
Metoda ta 

znania. 
jest wstępnym krokiem do głębszego samopo- 

8. Regularne uwagi (refleksje). " 
Regularne uwagi (refleksje) dotyczące własnych dzia 
łań są bardziej złożoną metodą samopoznania niż prosta 
rejestracja własnego postępowania. Nie chodzi tu o zwy 
kłe stwierdzanie, że jeJnostka postąpiła tak lub ina- 
czej, ale chodzi o głębszą analizę przyczyn, przebiegu 
i efektów postępowania. Odpowiada się np. na pytanie, 

pod jakim wpływem jednostka zachowuje się i czy jej po 
stępowanie odpowiada normom moralnym, które chce res- 
pektować, np. dlaczego tych norm nie respektuje. Należy 
sobie uświadomić 1 to, w jakim stopniu osoba swym po- 
stępowaniem zbliża się lub oddala od swego ideału, ja- 
ki sobie wytknęła, czy też jej o żaden cel nie chodzi. 

ZALETY tej metody: 

Taka regularna samoobserwacja jest dobrą pomocą w uja- 
wnianiu własnych wad i pozbywaniu się ich, Kiedy czło- 
wiek dodatnio analizuje swoje wadliwe postępowanie, po- 
znaje często, że doszło w tym czasie do przewartościo- 
wania (obiektywnie złe postępowanie w danym momencie na 
tychmiast przedstawiło mu*sią jako dobre), że przecenił 

siłę uczuć,' które do złego występku go wiodły, że prze- 
nił miarę zadowolenia, które złe postępowanie miało 

mu zabezpieczyć, i że sobie nieuświadomił doczesności 
tego to zadowolenia. Przykładem takiego nieodpowiednie- 
go postępowania jest kłótnia. W sprzczce bowiem docho- 
dzi do przesunięcia pewnych wartości - człowiek moża 
myśleć, że coś sobie zdobądzie, załatwi (dopiero bar- 

dzo często później poznaje, że się sprawy tylko kompli- 
kowały), przecenia siłę swych emocji ("muszę mu to prze 
cież od serca powiedzieć") i zadowolenie z własnego wy- 
stępienia nie jest tak wielkie, jak mu się to z począt- 
ku wydawało. Występują później wyrzuty sumienia, czy 

aby kłótnią nie przesadził czy aby zbytecznie drugiej 
osobie nieubliżył itd. 
Oczywiście musimy po każdym złym postępowaniu być nie- 
świadomi wszystkich jego charakterystycznych zarysów 
1 odwrotnie - człowiek może dać się ponieść emocjon 
tylko dlatego, iż w danej chwili wie, że jego zachona- 
nie jest nieobiektywnie słuszne, sprawne, itd. Ta meto- 
da samopoznania umożliwia nie tylko poznawanie swo ch 
wad, pomyłek, ale i dotarcie do przyczyn, które do tych 
wad prowadzą, © tokże wzbudza dążenia do ich redukowa- 
nia.Dzięki niej doskonali się umiejętność poznawanie 
innych ludzi. Staje się obiektywniejszy w krytykowa- 
niu, ocenianiu czyichś pomyłek (wad). 
Regularna refleksja człowieka mobilizuje go, eby plano- 
wał swoje działania na najbliższą i dalszą przyszłość. 
Takie semopoznawanie jest również metodą poznawania 
własnej hierarchii wartości. 

WADY tej metody: 

Niewygodą tej metody jest to, że osoby neurotyczne nad- 
miernie zajmują się negatywnymi wspomnieniami i sytua- 
cjami konfliktowymi, Uwagi dotyczące własnego postępo- 
wania nie mogą być zamienione na roztrząsanie własnych 
utrapień i kłopotów. Metoda ta ani żadna inna nie może 
doprowadzić do szczegółowego rozdrabniania i analizowi 
nia problemów i kłopotów, które wcale nie zasługuję na 
nadmierną uwagą. Nie powinna ona także być umilaniem 
mylnych wyobrażeń o sobie samym. Niektóre osoby lękliwe 
bojażliwe mają skłonności do unikania uwag i pozostawa- 
nia w najmniej przyjemnych, a najbardziej wyczerpują- 
cych wspomnieniach, 
Efekty tej metody są już widoczne po krótkim czasie . 
(około 14 dni). 
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rosół , 
z kwoki 

osół jest wywarem z mięsa, zwykle wołowego lub 
kurzego ż dodatkiem warzyw i przypraw. Uwaga: 

mięso wołowe może być z krowy lub byka, e kurczą 

również z koguta! Rosół podaje się jako bulion czysty 

fub z jajkiem, albo rosół domowy z makaronem lub grzan- 

kami, a czasem Z ziemiakami . Rosół uchodzi od wieków 

lekkostrawne wręcz lecznicze - za danie wzmacniające, 
t 

dlatego podaje się go osobom chorym i osłabionym. J. 

w tym trochę przesady, ale swoją drogą dobry rosół może 

przyczynić się do poprawy samopoczucia. Rosół je się 

gorący, co wywołuje już po chwili silne pocenie się kon 

sumenta. Stąd powiedzenie: rozebrał się jak do rosołu". 

Rosół nie wymaga aby przeznaczać nań. mięso najlepszego 

gatunku. Panuje przekonanie, że ze starej kury jest naj- 
smaczniejszy. Dlatego też gospodyni wiejska z'góry prze 

widuje, która w stadku będzie kolejnym surowcem na ro- 

sół. Nigdy nie pozbawi życia kury użytecznej, to znaczy 

nioski, a tym bardziej kwoki. 
Jeszcze wyjaśnienie co to jest kwoka. Kwoka to natural- 
ny inkubator, który tylko przyczynia się do prze- 
tworzenia jaja w kurczę, ale spełnia rolę opiekuńczo- 

wychowawczą w pierwszych tygodniach życia kurcząt. 
Nikomu nawet do głowy nie przyjdzie żeby .przezna- 

czyć na rosół kwokę obdarzoną licznym kurzym potomstwem. 
Olaczego więc ten tytuł? 

Chodzą (pud)słuchy, że na posiedzeniu Rady Naczelnej 
wygłoszono mniej więcej taką opinię: "Wiele nowości mo- 
żna by wprowadzić do ruchu zuchowego, ale cóż, skoro 

starzy zuchmistrze jak kwoka piskląt, bronią zuchów przed 
naszą pomysłowością i inicjatywą". W domyśle wniosek: 
najlepiej "kwokę" przeznaczyć na rosół! To by dopiero 
był raj dla pomysłodawców. Co się nie udaje zrobić z 
harcerzami mcżnaby zrobić z maluchami, które utne i nie- 
doświadćzone wszystko przyjną co im starsi zaproponują 
Po równie utalentowanych nowatorach mamy w ruchu zucho- 
wym "Turniej wiedzy obywatelskiej;, "Zucha na 5", wielo- 
kilometrowe nocne rajdy, festiwale artystyczne, obozy 
pod prymitywnymi namiotami, wystawanie przez wiele go- 
dzin ne niezrozumiałych dla dzieci manifestacjach itp. 
Bo u nas nowator musi mieć pomysł i siłę przebicia, nie 
must mieć natomiast wiedzy o psychicznych i fizycznych 
możliwościach dzieci, o podstawowych wymaganiach peda- 
gogiki, nawet o zuchowym systemie metodycznym. Chyba 
jest rzeczą naturelną, że ktoś musi stać po stronie bez - 
bronnych dzieci, będących przedmiotem manipulacji żąd- 
nych awansów "nowatorów". Jeżeli milczy stosowna komisja 
Rady Naczelnej, to nie muszą milczeć inni, którzy rozu- 
mieją wagę sprawy. Dobrze, że z "kwoką" się jeszcze li- 
czą niektórzy przedstawiciele władz Związku, bo był 
czas, że byli płusi na wszelkie głosy nawołujące do ro- 
zwagi. Wówczas to powstała idea "unifikacji harcerstwa" 
i co najgorsze - została zrealizowana. Co prawda VII 
Zjazd ZKP odciął się od niej, ale skutki są nadal wido- 
czne: jaka szkoda, że'nie mogą odrodzić się kręgi pra- 
cy instruktorów zuchowych - najskuteczniejszy środek 
doskonalenia drużynowych, przygotowaniu ich następców, * 
wyrastania namiestników. 5 
"Unifikacja" jest niewywabioną plamą w historii ostat- 
niego 20-lecia ZHP,może poddać ją analizie i rozpows: 
chnić wyniki? Aby nie odradzały się pokrewne jej "cię- 
goty". Tak się składa, że zwykle nosicielami wiedzy o 
przeszłości są etorsi. Korzystanie z ich doświadcze- 
nia jest najtańszym sposobem unikania błędów. Uczenie 
się na własnych błędach jest przecież kosztowne, 

Honorariaw HR-e! 
Jak wiadomo naszego miesięczni - 

ka nie otrzymują wynagrodzeń. Dlatego nie można ich na 

zwać ani publicystami a tym bardziej dziennikarzami. 
Wysuniąta została propozycja aby honoraria wprowadzić. 
Ponieważ kasa Redakcji jest pusta, honoraria płacić 
będą autorzy. Jest to pomysł na miarę reformy gospodar- 
czej: zasili kasę, zmusi też do treściwego przedstawia- 
nia spraw, tym samym zaoszczędzi papieru i czasu na czy- 
tanie. 

8 SIB s 
Odpowiedz będzie... 

VAG oswowieaż druhowi Wojciechowi Ryszardowskiemu 

na jego felieton będzie! Ponieważ napisałem go na "prir 
ma-aprilis", dostanie odpowiedź napisaną w sam "dzień 

zucha". 
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RN oczekiwał, iż ZHP wspierając jego działanie 
udzieli mu pomocy w zakresie: pozyskiwania in- 
struktorów-naukowców do pracy z młodzieżą o 

skonkretyzowanych zainteresowaniach; pozyskiwania ludzi 
nauki - spoza kręgów instruktorów ZHP do pracy z mło- 
dzjeżą zdolną; podejmowania prób stworzenia w wyższych 
uczelniach harcerskich studenckich kół naukowych, współ - 
pracujących z URN zwłaszcza jako organizator centrum 

czy też obozu naukowego; poszerzenia naukowej współpra- 
cy z podobnymi formami pracy prowadzonymi przez resort 
oświaty; tworzenia warunków do wyłanienia uzdolnień w 
pracy drużyn, zastępów, klubów specjalnościowych; stwo- 
rzenia systemu wyróżnień uczniów o skonkretyzowanych za- 
interesowanich. 

ZHP w swoim dotychczasowym działaniu zbyt mało inte- 

resował się jednostkami, które swymi zainteresowaniemi 
daleko wybiegały poze przyjęty schemat. Nie docenia się 
leżącej u podstaw pracy naszej Organizacji roli instruk- 
torów społecznych - pasjonatów, którym praca zawodowa 
nie pozwala na prowadzenie drużyn, codzienny udział w 
pracach Organizacji, lecz są w stanie podejmować dzia- 
łalność w zakresie opieki 1 pomocy uczniom uzdolnionya 

Praca taka; naszym zdaniem, dzieli się na dwa okresy: 
- działalność śródroczną 
- działalność wakacyjną. 

Praca śródroczna, to przede wszytkim działania podej 
mowane przez drużyny, kluby, zastępy, szczepy w swoich 

Formy tej działalności powinny być jak naj 
berdziej zróżnicowane: od Szkolnej Akademii Wiedzy, po- 
przez różnorakie spotkania | sesje organizowane przez 
uczniów interesujących się daną dziedziną wiedzy, do 
zajęć indywidualnych. Zadaniem ZHP jest stworzenie tekich 
warunków by każda z młodych osób, szczególnie zaintere- 
sowana jakąś dziedziną, znalazła pomoc w rozwijaniu 
swych zdolności, pasji. Jednocześnie przy pomocy "ucz- 
niów-specjalistów" winno sią organizować zbiórki drużyn 
zastępów b mające na cełu zainteresowanie jak naj- 
szerszych rzesz uczniów określoną problematyką, popula- 
ryzowanie uniejątności 1 wiedzy. 

Sprawą bardzo ważną dla "ruszenia na szersze wody” 
z pracą z uczniem zdolnym jest powołanie w każdym więk- 
szym ośrodku, gdzie lietnieją ku temu warunki i możli- 
wości, ciała społecznego, które zejęłoby się koordyna- 

- obarczeniem 

cją 1 organizacją działań ruchu. Rada taka, składająca 
się z przedstawicieli różnorakich instytucji i towarzystw 
naukowych współdziałających 2 ZHP w zakresie organizacji 
ruchu, instruktorów-studentów, jak również uczniów-akty- 
wistów "centrum" miałaby za zadanie koordynację pracy 
w danej dziedzinie na terenie całego Związku, jak również 
ne swoim terenie. Rada ta byłoby również organizatorem 
sesji, obozów itp., i kierowałaby pracami uczniowskiego 

Przy poszczególnych instancjach, gdzie funk- 
cjonowały "centra" 1 ich Rady należałoby powołać spo- 
łeczne Wydziały - których kierownik miałby takie s 
uprawnienia jak pracownik etatowy ZHP. 

Rada | Wydział pośredniczyłyby również w ułatwianiu 
indywidualnych konsultacji, dostępu do laboretortów, bi- 
bliotek, archiwów etc. Początki takiej struktury w URN 
już zaistniały: działało kilkanaście uczniowskich cen- 
trów naukowych, jak również Federacja Klubów Informatyki 

"centrun". 

"Informik". Żadne z centrów nie misło jednak oparcia 
w środowisku, w którym działało. Spowodowane było to 
między innymi obawami etatowego aparatu Związku przed 

nowymi obowiązkami, które nie mieściły 
sią w utartych schematach, jak również daleko wykracza- 
ły poze rutynową dziełalność instancji ZHP. Nie znajdo- 
wały toż zrozumienie powody, dla których ZHP miałby 
zajmować się uczniami o skonkretyzowanych zainteresowa- 
niach, którzy intelsktualnie i osobowościowo często zna- 
cznie odbiegali od "ideału harcerza* jak również nie 
znajdował akceptacji takt konieczności wyjścia ZHP po- 
za swe organizacyjne ramy i zajmowania się uczniami 
niezorpanizowanymi. 

CO URN ZDZIAŁAŁ PODCZAS SWEJ 10-LETNIEJ PRACY? 

Po seminarium w Pasymiu opracowano teoretyczne pod- 
stawy działalności ruchu, które były weryfikowane pod- 
czas praktycznej działalności. Wiele spośród przedsta- 
wionych w tych założeniach problemów sprawdziło się w 
konkretnym działaniu, niektóre zostały odrzucone jaka 
nie akceptowane przez młodzież. 

Warto może zaznaczyć, że działaność URN nie była o- 
parta wyłącznie na teoretycznych przesłankach. Od wielu 
lat w chorągwi katowickiej zespół instruktorów skupio- 
ny wokół dr Zygmunta Kalisza ha-PL, organizował inter- 
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dyscyplinarne obozy, mające doskonałe efekty. Warto za- 
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geołogia i matematyka. Rosła też z roku na rok ilość 
  znaczyć, że gros instruktor ganizatorów 

URN wywodziło się spośród wychowanków dr Kalisza, Po- 
dobne, choć nieco inne w założeniach obozy organizowa- 
no w chorągwi łódzkiej, gdzie zajmował się nimi dr Ki 
rek Wiktorowski ha. Dołączone również do URN i rozsz: 
rzono działalność na skalę ogólnopolską inicjstywy re- 
gionalne: Harcerski Klub Chemików "Retorta" od wielu 
lat działający pod kierunkiem dr Piotra Górki hm PL 

przy Politechnice Śląskiej, szkolenie astronomów, prowa- 
dzone przy Planetarium Śląskim przez mgr Marka Szcze- 
pańskiego i innych. 

Przez trzy kolejne lata na bazie CSI w Oleśnicy 
prowadzono paobozowa seminaria aktywu ałodzieżowego. 

Dyskutowano tam założenia ruchu, wybierano najlepsze 

formy, szukano nowych: tam na przykład narodziła się 
koncepcja działalności "centrów naukowych”. Ca roku też 
jesienią w Ośrodku Harcerskim "Głodówka" odbywały się 
geainaria instruktorskie, programujące działalność URN 
ma rok przyszły. Tam rodziły się tematy sejników, sesji, 
obozów, zimowisk itd, tam ocenisno dotychczasową dzia- 
łalność. 

Działalność uczniowskich centrów naukowych, że wzglę” 
du na brak oparcia w swych środowiskach, koncentrowała 
się przede wszysękim wokół szkół instruktorskich w Cho- 
rzowie 1 Załączu. Szczególnie w tej ostatniej znalazł 
URN pomoc i zrozumienie: tam odbywały się co kwartał 
spotkania centrów, szkolenia itp. Tradycją stało się 

+ też organizowanie przez poszczególne centra sejmików i 
| gesji naukowych. Prezentowano na nich ihdywidualne 
prace uczniów, prowadzono nad nimi dyskusję pod kierun- 
kiem wybitnych przedstawicieli nauki, organizowano za- 
jęcia w laboratoriach itp. Ogółem zorganizowano: J s 
je dotyczęce ochrony środowiska (Kraków), sesję etno- 
graficzną (Łańcut), sejmik z zakresu nauk społecznych 
pn: "Młodzież wobec problemów współczesnego świata 

(Łódź) 1 inne. Planowano w 1986 roku sesję .archeolo- 

giczną. 

W 1982 roku rozpoczęto organizację ogólnopolskich o- - 

bozów naukowych: było ich wtedy 14 o tyluż specjalnoś- 

ciach. W 1986 roku planowano już tych obozów kilkadzie- 

siąt, w 21 specjalnościach. Niestety, z<powodu braku 

kadry (najczęściej harcerskiej) zaistniała konieczność 

rezygnacji z działalności w niektórych wziedzinach. 

Tak było na przykład z językiem angielskim i francuskim. 

Ogromne braki dobrej kadry wychowawczej, były najwięk- 

szą bolączką URN. Od roku 1985 jednak zaczęli włączać 

się w organizacją obozów i pracy URN wychowanki 

chu - w 1986 roku już oni mieli prowadzić samodzielnie 

obozy (np. języka rosyjskiego dla szkół podstawowych, 

chemiczne i astronomiczne w różnych środowiskach). 

Z przyczyn oczywistych kadra ta w większości przestała 

działać w ZHP, odsunęła się też od działalności społe- 

cznej. Dotyczy to zresztą większości aktywu URN. 

Z roku na rok obejmowano nowe dziedziny działania, 

na które istniało realne zapotrzebowanie młodzieży. W 

roku 1985 przybyła testrologia, a w 1986 dojść miała 

p zimowisk: w roku 1986 przeprowadzono ich 
nu. 

Powoli i systematycznie rozwijała się i umacniała 
praca uczniowskich centrów naukowych. Przygotowywały o- 
ne obozy i zimowiska, kształciły kadrę, udzielały wszech 
stronnej pomocy młodzieży z całej Polski. Pod koniec 
1985 roku najlepiej pracowały centra(w nawiasie podano 
opiekunów naukowych): chemiczne (dr Piotr Górka), języ- 

ka niemieckiego (mgr Paweł Banasiński), języka rosyjs- 
kiego (mgr Jolanta Smeja), filozoficzne (Iwona Hasslin- 

ger), astronomiczne ( Morek Szczepański), archeologicz- 
ne (dr Zdzisław Kaszewski) i wiele innych. Dobrze funk- 
cjonowała też Federacja Klubów Informatyki "Informik", 
spełniająca rolę specyficznego centrum *). 
0 właściwym działaniu centrów świadczył fakt, iż zgłosi- 
ły one chęć organizacji regionalnych obozów, zapewnia- 
jąc kadrę specjalistyczną 1 sprzęt. Było tak m.in. w 
przypadku centrum chemicznego i astronomiczniego - nikt 
jednok w ZHP z tej propozycji nie skorzystał. 
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Kluby "Informik" powołane zostały jako reakcja na 
autentyczne zapotrzebowanie społeczne. Pamiętać bowiem 
należy, że bez znajomości informatyki życie w XXI wieku 
będzie utrudnione, jeśli nie niemożliwe (powstanie zja- 

wisko tzw. analfabetyzmu informatycznego), a młodzież 
dziś ucząca się w szkołach średnich będzie przecież żyć 

1 pracować w XXI wieku. 
Opiekę merytoryczną nad działalnością klubów rozto- 
czył miesięcznik "Młody Technik", a całością prac Fe- 
deracji kierował mgr inż. Roland Wacławek. 

Istotnym czynnikiem , mającym wpływ na URN była dzia- 
łalność wydawnicza. Wydawany był "Preceptor - zeszyty 
naukowe uczniowskiego ruchu naukowego”, będący forum wy- 

miany doświadczeń jak również prezentacji dorobku ruchu 
1 indywidualnych uczniów. Federacja "Informik" wydawała 
comiesięczny Biuletyn-stanowiący istotną pomoc meryto- 
ryczną w, pracy klubów, cierpiących na brak literatury 
fachowej. 

Po nawiązaniu kontaktów z redakcją Wydawnictw Harcer- 

" - 
©" 
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skich MAW przygotowywane były przez poszczególne centre 
książeczki, przeznaczone dla aktywu ZHP, a mające po- 
móc w prowadzeniu zajęć na zbiórce poświęcenej określo- 
nej tematyce. Przygotowywane były one z zakresu chemii, 
astronomii, etnografii, elektroniki, informatyki, ar- 
cheologii, fizyki jak również album wszechświata opra- 
cowany przez centrum astronomiczne. 

W dniach od 1B listopada 1985 roku do 12 stycznia 

1986 roku w ośrodku harcerskim "Głodówka" prowadzona 
była obserwacja Komety Halleyą. Była to najpełniej 1 

najdłużej prowadzono w Polsce obserwacja tej Komety 

podczas jej obecnego zbliżenia do Ziemi. Obserwację 
prowadziły (w tygodniowych turnusach) 5-osobowe grupy 
uczniów pod opieką dwu astronomów z Obserwatorium w 

Chorzowie i Olsztynie. 
Do osiągnięć URN należało też wychowanie dziesiątków 

oliopijczyków, danie możliwości sprawdzenia samego sie- 
bie setkom uczniów przed podjęciem decyzji o wyborze 
studiów. Rezultaty prac wielu obozów publikowane były 
w formie sprawozdań w czaopismach naukowych, a zebrane 
materiały znajdują się w placówkach naukowo-badawczych. 
Sesja PAN poświęcona sprawom powołania biebrzańskiego 
Parku Narodowego korzystała z wyników pracobozów biolo- 
gicznych,a łosie (dwukrotnie!) w zimie, przy ekstrenal- 
nie trudnych warunkach, korzystając między innymi z 
pomocy wojskowych śmigłowców po rez pierwszy w Polsce 
policzyli uczestniczy zimowisk biologicznych, kierowa- 
nych przez mgr Mirosława Gromka. 

URN wychował też dziesiątki instruktorów ZKP dobrze 
propagujących w swych środowiskach idee URN, pracujących 
w centrach, wychcwujących młodzież, przy centrach sku- 
piały się dziesiątki sympatyków. Na obozach naukowych, 
zimowiskach dziesiątki osób z własnej woli 
wyraziło chęć wstąpienia do ZHP widząc swe miejsce w 
naszej urganizacji. Niestety, często powracając do 
swych środowisk osoby te nie miały możliwości dalszej 
pracy w ZHP z powodu... braku drużyny w szkole lub też 
zainteresowania... 

Coraz szerzej URN obejmował też Swym działaniem stbr- 

sze klasy szkół podstawowych, stwarzając możliwość 

długotrwałej opieki nad jednostkami szczególnie uzdol- 
nionymi. Ciekawe są w tym zakresie doświadczenia che- 
mików, atronomów 1  plenerdw plastycznych: podczas 
trwania pleneru w roku 1985 przygotowano ilustracje do 
"Świerszczyka” i zostały one tam wydrukowane w nakła- 

dzie 900 000 egzemplarzy! Zimowisko w roku 1986 przy- 
gotowała również dls tego czasopisma cykl przeznaczony 
dla dzieci z różnymi technikami malarskimi. 

... 

W roku 1986 zorganizowano jeszcze kilka obozów nauko- 
wych - większość z nich odbyła się w Załęczu, a kilka 
wa Fromborku. 

*) Federacja Klubów Informatyki "Informik' została 

rozwiązana w styczniu 1986 roku. Nazwa "Informik" 
jest zastrzeżona przez redakcję "Młodego Technika" - 

nosi tę nazwą stały dział dla początkujących, a od 1987 
roku magazyn komputerowy wydawany przez to czasopismo. 
Nazwę "Informik" noszą też kluby, które uzyskały na to 
zgodą od redakcji w wyniku spełnienia określonych warun- 
ków zawartych w specjalnym regulaminie. Zainteresowanych 
odsyłam do nr 4/86 MT lub nr 1/87 "Młody Technik-Infor- 
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Wyjeśniająco Szanowny Oruhu Redaktorze! 

Kto jest kia? 
Marta pracuje w chorągwi od niedawna. Na wniosek ko 

mendy otrzymała wydział starszoharcerski. Nie zna się 
na tym, ale po pierwsze inne etaty były już óbsadzone, 
a po Orugie jako panna na wydaniu ma szansę na trwal- 
sze poznanie jakiegoś starszego od siebis harcerza. I- 
naczej ma się s( z Elą. Trzeba ją było przenieść 
z wydziału zuchowego na harcerski że względu na niecen- 
zuralne słownictwo w kontaktach z instruktorami i dzieć 
mi. Natomiast sensacją była degradacja Morka. Decyzją * 
komendy przeniesiono go z wydziału instruktorskiego na 
zuchowy. Ponoć zgłupiał od ciągłych zmian w systemie 
kształcenia kadry i użerania się z hufcowymi. Po zli- 

kwidowaniu chorągwienej szkoły instruktorskiej cierpiał 
na czarnowidztwo i szerzył defetyzm wśród kadry. Z pra 
cy trudno go wyrzucić, bo chłop ma pięcioro dzieci, 
które musi wyżywić. Rrowadząc wydział zuchowy zinfanty- 
lnieje do reszty: i nie będzie groźny dla otoczenia. 
Całe szczęście, że harcerstwo jest organizacją wielo- 

pokoleniową - kombinacji i możliwości przesunięć je 
"w pierony", jsk mawia znajoma sprzątaczka, rozprow 
dzająca po firmie gazety i plotki. Od niej dowiedzi 

się, że szefową wydziału instruktorskiego zosta 
Zosia, dotychczasowa archiwistka, Fantastyczna dzie 
czyna! Szczęki jej chodzą z prędkością 60 sekund na mi- 
nutę, topiąc w lawinie słów każdego kto nieopatrznie 
znajdzie się w polu rażenia Słowem. Sama nie brała do 
tychczas udziału w kursach, ale bibliografię tematów 
zająć ma perfekt opanowaną. Na początek otrzymała ta- 
lon na mundur galowy i zieloną podkładkę pod krzyż 

harcerski. Lubi ten kolor w dodatkach do ubioru. Prze- 
wodnika zaliczono jej awansem za dotychczasową postawę. 

Wywiad z "Arsenen". ) 

88: Muszę przyznać, że twoje felietony czytuję 
z zainteresowaniem ale unawiając się na tą roznowę nie 
sądziłem, że spotkam sią z... 

A:...z kobietą? Myślę, 
zaskoczenie? 

BB: Cała przyjemność po mojej stronie, ale po- 
że scharaktyryzuję krótko czytelnikom twój 

że nie jest to przykre 

zwolisz, 
wygląd. 

A: Skoro nalegasz... 
88: Szatynka o piwnych oczach i średnim wzżoky 

cie. Znaków szczególnych brak, jeśli nie liczyć ujmu 
jącego uśmiechu 1 energicznego usposobienia. Skąd wziął 
sią pomysł twojego felietonowegc wcielenia? 

A: Muszę winą obarczyć męża. Jak wiesz harcer- 
stwo jest dla mnie odległym wspomnieniem „ale praca nę- 
ża 1 liczne kontskty towarzyskie z instruktorami zmusza- 
ją mnie do wysłuchiwania różnych sytuacji, jakie niesie 
z sobą praca w organizacji. Postanowiłam utrwalić nie- 
które z nich. Marek, przepisując mój pierwszy felieten 
na maszynie nadał mu męski charakter i tak już zostało. 

BB: Jak wiesz "Frontalna lipa" spotkała się z 
krańcowymi reakcjami środowiska od potępienia po aplauz 
wdzięczności. Druh AB Zadzwonił z gratulacjami do re- 
dakcji i obietnicą koniaku dla "Arsena". 

A: Większą przyjemność sprawi mi słodkie, impor- 
towane wino. A agresja i potępienie wzięły się z nieu- 
zasadnionych emocji, przewrażliwienia, wybujałej wyo- 
breżni itp. Mógłby to być temat na kolejny felieton. 

BB: Dziękuję za rozmowę. 

Podwyżka. 
Wiadomość o podwyżkach lotem błyskawicy obiegła ko- 

mendę. Będą wysokie - twierdzili poinformowani. Rosła 
stmostera napięcia £ oczekiwania. Póki co kupiłem żo- 
nie modne rajstopy, a synowi zdalnie sterowany  samo- 
chód. Skoro już gówniarz nie widuje ojca w domu, to „ 
niech się chociaż czymś pożytecznym zajmie.. Po tygodniu 

  

  

  

kurier z Warszawy doniósł o wysokich podwyżkach kie- 
rowntków GKi.Gorączka przeliczania miejsca w hierar- 
chii szczebli organizacyjnych ogarnęła wszystkich 
zainteresowanych.Jako kierownik wydziału zmieszczę 
się w ośmiu,dziewięciu patykach - rozmyślałem w dro- 
dze do domu.A konto przyszłych poborów kupiłem szan- 
pana i ciastka w Grand Hotelu.Żona lubi słodycze, ła- 
twiej też przełknie wieść o dodatkowych dyżurach i 
udziale w wizytacji po godzinach pracy.Kolejny tydzień 
przyniósł mniej pomyślne wieści.Jak doniosła kadrowa 
przeciętnie będą się kształtować podwyżki w granicach 
trzech i pół tysiąca złotych.Po kolejnych wyliczeniach 
wyszło mi,że zmieszczę się w granicach od 5-7 tysięcy 
złotych.Była to bolesna świadomość.Żona na pociesze- 
nie upiekła ciasto i pożyczyła od teściów pięć tysię- 
cy na nowe buty. 

PRZEKŁAD I OPRACOWANIE: HM PL JANUSZ WOJTYCZA 
na podstawie F. i M. Holy ch "Hry na prirodu a s pri- 

rodou" 

DOŚWIADCZENIA * 

W końcu wyrównają nam od stycznia do maja, więc sumka 
będzie i tak pokaźna. Będzie z czego oddać. Kolejne dni 
przyniosły zaostrzenie dyscypliny pracy: żadnych spóź- 
nień i nieuzasednionego opuszczania miejsca pracy, Mo- 
że chcą nas zmilitaryzować? - zastanawiał się głośno 

powielaczowy. Przy okazji okazało się, że czeka nas 

zmiana siatki płac, u nie podwyżka. Bardziej od nomenkla 
tury interesował nas rodzaj banknotów. 

W dniu wypłaty polały się... krople walerianowe i na 
serce. Złota siatka płac zmieniła się w parcianą, Prze- 

ciętna wysokość podwyżek zamknęła się w kwocie dwóch 
tysięcy złotych. Od żony dostałem w łeb mokrą ścierką 

i przypalone naleśniki na obiad. Bez dodatkowej pracy 

i płacy nie mam co marzyć o schabowym... 

PE 
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Ponieważ zaznałem męki pragnienia, 
chciałbym wykopać studnię, z której 
1 inni mogliby pić. 

Ernest Thompson Seton 

zbiórki, realizujecie zadania zespołowe i nie 
pozostaje wam czasu na gry? Albo nawet zorgani- 

zowaliście klub ekologiczny 1 wśród bardzo ważnych spraw 
którymi się zajmujecie, nie wypada wam tracić czasu na 
tak niepoważne sprawy jak gry? 

Zauważyliście, że was prowokujeny? Świetnie, o to 
nam właśnie chodziło. Niebędziemy was namawiać do orgi 
nizacji gier ani przekonywać o pożytkach z nich płyną- 
cych. 0 potrzebie ich stosowania w praktyce 1 możliwo: 
ci uzyskania przy ich pomocy znacznych efektów wie każ- 
dy drużynowy. My tylko chcemy przypomnieć, że dobremu 
instruktorowi nie wystarczy papier 1 atrament. 

Zbiór gier, który nazwialiśny skarbczykiem, zawiera 
gry,związane z przyrodą albo przez swą tematykę albo 

przez miejsce, gdzie mogą być organizowane. Zostały one 
podzielone na statyczne i dynamiczne. Wierzymy, że przy 
dadzą się one wam zarówno w czasie zbiórek w harcówce, 

Z dobywacie stopnie i sprawności, organizujecie 

PRANASTKA | 

HM PL. JANUSZ WOITYCZA 

jak i na wycieczce, biwaku, czy obozie. Ułatwią przy 
tym zrozumienie funkcjonowania środowiska przyrodnicze- 
go. 

Wymagają przygotowania? Tak, i to czasem bardziej 
pracochłonnego niż opracowanie rocznego planu pracy. 
A może 2 Czasem opracujecie własny zbiór gier. Nie pow- 

stanie on od razu. Nie da sią go kupić ani stworzyć na- 

tychmiast. Będziecie go kompletować przezrok czy dwa, 
uzupełniać, doskonalić, zmieniać, odkrywać nowe forny, 
uzupełniać o nowe treści. Jednym z naszych celów jest 
inspiracja. Stworzenie czegoś nowego nie jest trudni 
spójrzcie tylko wokół oczami dzieci i spróbujcie prze- 
żyć spotkanie z przyrodą na ich sposób, rzeczy wokół 
siebie podzielcie i połączcie na powrót, sbsurdalnie, 
zabawnie i poważnie, zobaczycie wtedy w nich elementy 

gry. Wówczas bez trudności uda się wam przygotować skie” 
rowane do uczestnków dowcipne wprowadzenie do gry, baj- 

kowe czy romantyczne i pełne przygód, Wytrwale zbieraj- 
cie materiały do gier - przędmioty, obrazki i myśli, do 
pudeł, torebek, na tablice, i w notatnikach, Nie zapa- 
minajcie o tym, W wyborze właściwego sposobu przechwy- 
tywania tych materiałów mogą wam pomóc sami członkowie 
drużyny i wasi koledzy - instruktorzy. Nie pntrwa dłu- 
go a sami będą wam przynosić materiały do uzupełnienia 
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waszego wspólnego "tajnego" zbioru gier. W ten sposób 
powstanie zwyczaj, który pomoże wam zespolić drużynę, 
stanie się źródłem wspomnień 1 zachętą do dalszej pracy. 

+ a= 2 

O grach trochę poważniej... 
Gra stale towarzyszy naszemu życiu, choć w róż- 

nych jego okresach przybiera inną formę, treść i znacze- 
nie. Dziecko w wieku szkolnym już wyraźnie odróżnia grę 
od rzeczywistości. Jego gra sropniowo staje się zespo- 
łową, systematycznie rozwija intelekt: wpływa na rozwój 
psychiki, wrażliwości, uwagi, pamięci, wyobraźni, my- 
Ślenis, wzbogaca język, doskonali umiejętność wnios- 
kowania 1 motorykę. Pobudza do lektury, dostarcza doś- 
wiadczeń społecznych, uczy podejmowania i rozwiązywania 
problemów, nawiązywanie kontaktów społecznych, kształ- 
tuje postawy ita. Oczywiście, może przyczyniać się rów- 
nież do rozwoju negatywnych cech. Dlatego zachowanie 
dzieci w czasie gry , powinnó być przedmiotem naszej 

bacznej obserwacji, która pozwoli nam poznać cechy ich 
charakteru, stopień rozwoju uczuciowego i motywacje za- 
chowania. 

Trzeba powiedzieć, że nie dysponujemy jeszcze jedno- 
litą psychologiczną 1 filozoficzną koncepcją teorii 
gier. Odpowiedź pa pytanie o pochodzenie, powstanie, 
sens 1 istotę gry jest różna w zależności od punktu wi- 
dzenia bądacza i sposobu praktycznego zastosowania gry. 
Grę można traktować jako formę treningu praktycznych 
czynności albo jako środek orientacji dzieci w świecie. 
gywa także uważana za główną formę aktywności dzieci, 
umożliwiającą ich przystosowanie do Środowiska, w któ- 
rym żyją, rozwój emocjonalny 1 intelektualny. Inni zaś 
widzą w grze przejaw potrzeby aktywności w środowisku, 
potrzeby, która zwolna zamienia sią w proces pracy, 
Jest więc z czego wybierać. 

Wie jest łatwo także gry sklasyfikować. W praktyce 
wychowawczej utrwalił się następujący podział: 

A. Naśladowanie (zabawy temetyczne, teatrzyki, zabawy 
konstrukcyjne). Wagź 
Głównym elementem jest fabuła i możliwości "odegr 

nie”, regułami są sposoby i normy postępowania ludzi. 
Qo tej grupy według pewnych opinii wejdą tekże gry kon- 
strukcyjne - budowanie a może i twórcza działalność 
dzieci. 
B. Gry z regułami. 

Zasady gry są nieodłącznymi warunkami pełniącymi w 
zachowaniu dzieci w czasie gry rolę normatywną (np. 

gry sportowe, ruchowe, dydaktyczne). Had zgodnością z 
prawidłami czuwa sędzia - rozjence 1 kierujący grą, ale 
jak tylko przyjmie się ona w zespole uczestnicy semi 
stopniowo zaczną pilnować przestrzegania zasad. To jest 
kluczowy moment uspołeczniania, kiedy ujednolicają się 
społeczne normy postępowania: powstaje społeczna kon- 
trola, pochwała, osąd, kara. Uczestnicy rozstrzygają 
sytuacje sporne, a to zawsze, -na każdym pozionie rozwo- 
ju dzieci, kształtuje ich postawy społeczne. Na podsta 
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wie wykazywanego zainteresowania odnieńnymi typami gier 
możemy wyróżnić różne grupy dzieci. Chłopcy wolą współ- 
zawodnictwo i gry ruchowe, dziewczęta natomiast gry o 
wyrażnie określonych prawidłach i słownym wprowadzeniu. 
Dzieci bardziej rozwinięte intelektualnie wybierają 
gry dydaktyczne, mniej swobodne gry konstrukcyjne. 

Słuchając uważnie wypowiedzi uczestników w czasie 
gry, będziemy mogli ocenić nie tylko ich fizyczną i u- 

mysłową dojrzałość, miarę społecznego przystosowania 
ale także stopień bierności czy aktywności, hermetycz- 
ności zespołu, siłę norm obowiązujących w grupie, uczci- 

wość, skłonność do kłamstwa itd, Poznać możemy ich ocze- 
kiwania, zainteresowania, uczucia 1 postawy. Im więcej 

  

  

reguł dzieci muszą opanować, tym więcej umiejętności 
kierowania grą musi wykażać instruktor. 

CON 

Gry w pzzyrodzie 

Dla lepszej orientacji korzystających stosujemy 
stały schemat zawierający: 

  

Nazwę QLY miejsce, czas trwania, wiek uczestników, li- 
czebność grupy, 

cel Qry wykaz cech, które gra rozwija 

pomoce / wyliczania pomocy do przygotowania niezbędnych 
dla prowadzącego i uczestników 

przebieg gry 
opis przygotowania, realizacji i sposobu o- 
ceny gry. 

Inne warianty - propozycje modyfikacji gry 
Wiek uczestników - zuchy lub harcerze 
Liczebność grupy ma służyć ogólnej orientacji, z jakim 
najwięskzym zespołem można grę realizować. Przyjmujemy 
umownie: zastęp 6-10 osób, drużyna - więcej niż 10 osób 
dwa i więcej zastępów. 

Kolorowa. przygoda. 
Miejsce dowolne; czas:10-15 minut; zastęp zuchów lub 
harcerzy. 
Cel gry: uwaga, refleks, kształtowanie pojęć. 
Pomoce: 5 żetonów-"żywotów" dla każdego. 
Przebieg: graczom w kręgu rozdajemy żetony. Ka żdy z 
nich oznacza jeden "żywot". Wybierzcie pierwszy kolor. 
Pierwszy gracz powiniem odpowiedzieć nazwą zwierzęcia, 
rośliny lub minerału, które mają taką barwę i zaraz po- 
tem wybrać inny kolor dla swojego sąsiada itd. Odpowiedź 
musi nastąpić szybko np. co 2 czy 5 sekund, inaczej 
gracz traci "żywot" (podobnie jeśli wymieni użytą nazwę 
lub nie poda sąsiadowi innej barwy niż sam miał 
(Np. zielona - żaba, żółty - kanarek, biały... 

Pióra. , sierść , łuski... 
Miejsce: harcówka; czas: 15 min.; zastęp zuchów. 
Cel gry: czujność, szybkie odtwarzanie pojęć. 
Pomoce: przygotowana kostka do gry, 2-3 "żywoty" dla 
każdego uczestnika. 
Wprowadzenie: wyruszamy na polowanie bez broni - na po- 

lowanie z kostką. 
Przebieg gry: większy sześcian wykorzystajcie jako kos- 
tkę - na dwu polach narysujcie pióra symbolizujące pta- 

ki, na kolejnych dwu sierść symbolizującą ssaki futer- 
kowe, a na pozostałych łuski ryb. Rozdajcie "żywoty". 
Gracze kolejno rzucają kostką i podają 
nazwy zwierząt zgodnie z tym, jakie pole ukaże się na 
wierzchu: sierść-ssak, pióro-ptak, łuski-ryba (może 
być gad). Określcie maksymalny czas np. 3 sekundy. Poda 
ne słowo to "upolowane" zwierzę, na które nie wolno 
"polować" ponownie, kto się pomyli zwraca "Żywot". Kto 

wróci z polowania "Żywy"? 2 

Przyrodnicza kostka... 
Miejsce: harcówka; czas: 15 minut; zastęp zuchów, har- 
cerzy. 
Cel gry: Czujność, szybka orientacja, kształtowanie i 
strukturyzowanie pojęć. 
Pomoce: 5 czarnych znaczków dla każdego, kostka do gry. 
Wprowadzenie: w naszym przyrodniczym kasynie wygrywa 
ten, kto zna przyrodę. 
Przebieg gry: grający otrzymują czarne znaczki (ozna- 
czające punkty karne) i rzucają kolejno kostką: 1- ozna 
cza zioło, 2 - ptaka, 3 - ssaka, 4 - drzewo, 5 - owa- 
da, 6 jakikolwiek obiekt przyrodniczy. Ten, kto rzucił 
kostką, musi w ciągu 5 sekund podać nazwę gatunkową we- 
dług uzyskanej na kostce cyfry. Nie wolno użyć po raz 
drugi podanej już nazwy. Kto wykona polecenie w czasie 

może zwrócić jeden znaczek do puli. Kto się swoich' zna 
czków pozbędzie pierwszy? 

W moim rezerwacie żyja,... 

Miejsce dowolne; czas: 20 minut; drużyna (zuchy, harce- 
rze). 
Cel gry: wyobraźnia, szybkie odtwarzanie pojęć. 
Pomoce: papier, ołówki. 
Mprowadzenie: zwiedzimy nasz rezerwat, który sami wy- 
myśliliśmy i odszukany w nim najcenniejsze gatunki. 
Przebieg gry: najpierw przedstawiamy słownie wizję ja- 
kiegoś chronionego obszaru, np. takiego, który kiedyś 
zwiedzaliśmy. Grający są wyposażeni w papier i ołówki 
1 ich zadaniem jest wykonanie w czasie 5 minut wykazu 
5 chronionych zwierząt i 5 chrónionych roślin, takich 
które wydają im się najrzadsze i na które żaden z u- 
czestników gry nie wpadnie. Potem zliczacie karne pun- 
kty: gracze jeden po drugimodczytują swoje wykszy. Za 
każdy brakujący do 5 roślin 1 5 zwierząt gatunek oraz 
za wpisane gatunki nie pozostające pod ochroną gracz 
dopisuje sobie tyle puntków, ilu uczestników jest gry. 
Następnie przy odczytywaniu nazwy danego gatunku, zgła- 
szają się wszyscy ci, którzy go w swoich spisach umieś- 
cili. Zlicza się ich ilość i taką liczbę zapisują sobie 
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oni wszyscy. Na koniec zlicza się otrzymane punkty i 
wygrywa ten, kto ma nich najaniej, 
Nie dowierzajcie zanadto graczom, niech ocenę prowadzą 
sąsiedzi po wymienieniu się kartkami między sobą. 

Moja liczba oznacza 
Miejsce dowolne:;czas: 15 minut; zastęp (zuchy, harcerze) 
Cel gry: refleks, szybkie kszułtowanie pojęć, struktu- 
ryzacja wiedzy. 
Pomoce: torebka z liczbami na tabliczkach. 
Wprowadzenie: pod każdą liczbą coś się kryje, co ozna- 
cza moja 'liczba?... , 
Przebieg gry: torebka z tabliczkami zawierającymi licz 
by (kilka liczb od 1 do 10) krąży pomiędzy zawodnikami. 
Gracz losuje liczbę, odczytuje ją i próbuje w przyro- 
dzie znaleźć zjawisko odpowiadające wylosowanej licz- 
bie: np. "trzy" - oznacza koniczyną. Jej liść ma trzy 
płatki. "Cztery" - oznacza ilość pór roku (wiosnę, lato, 
Jesień, zimę). "Osiem" - oznacza pająka; pająk ma osiem 
nóg. Uznajemy za prawidłowe i sensowne wyjaśnienia, któ 
re oczywiście nie mogą się powtarzać. Ograniczcie czas 
oczekiwania na odpowiedź np, do 10-15 sekund. Kto sobie 

poradzi zwrace kartkę do zestawu. 

  

Chromone czy nie 
Miejsce dowolne, czas: 5-10 minut; zastęp (zuchy, har- 
cerze). 
Cel gry: uwaga, refleks, odtwarzanie pojęć i struktur. 
Pomoce: lista 20-30 roślin 1 zwierząt, wśród nich 8 
-12 gatunków chronionych - według oficjalnych wykazów, 
pewna liczba znaczków do gry - 8-12 dla każdego grają- 
cego. 
Wprowadzenie: na listę roślin, które mamy zebrać do 
kolekcji drużyny wkradły się gatunki chronione, Tych 
oczywiście zbierać nie będziemy i musimy je wykreślić. 
Przebieg gry: czytacie zwolna listę roślin i zwierząt, 
po każdym z nich robicie krótką przerwę (1-2 sek), Na 
każdy chroniony gatunek gracz powinien zareagować zło- 
żeniem czarnego znaczka do banku. Kto tego szybko nie 
zrobi, musi znaczek zatrzymać. Kto spróbuje oddać zna- 
czek po usłyszeniu nazwy gatunku, który nie jest chro- 
niony, otrzymuje za karę dwa znaczki. Zwycięża ten, kto 
ma najmniej czarnych znaczków. Grę możecie utrudnić w 
ten sposób, że sami będziecie pokazywać znaczki popraw- 
ne 1 błędne. Wygodnie jest przy tym posiadać pomocnika 
- sędziego. Na koniec ponownie odczytajcie listę gatun- 
ków pozostających pod ochroną. 
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DOBÓR 

Marek Kudasiew ICZ 

LATNY 
ak .przypadch „— 

poprzednim odcinku niniejszego cyklu zająłem 
W się wąskim problemem zdolności do uświadamiania 

sobie celów swej działalności przez drużynowych. 
Sygnalizowane tam przypadki całkowitego braku rozezna- 
nia wychowawczego tak w skali makro (działalności rocz- 

nej) jak 1 konkretnej zbiórki muszą jednak mieć jakieś 
powody, które dopuszczają do powstawania podobnych sy- 
tuacji wychowywania bez Świadomości: "jak i po co?". 
Mimo stosowanej "bariery zapobiegawczej”, jaką jest nie- 
wątpliwie odpowiedzialność i świadomość komend, które 
konkretnemu kandydatowi "na przywódcę" powierzają peł- 
nienie funkcji, nie są to przypadki znowu tak bardzo 

sporadyczni 

Myślą, że jednym z podstawowych powodów jest dyskuto 
wany zresztą i podnoszony w różnego rodzaju postulatach 
moment rekrutacji kandydatów na kursy instruktorskie, a 
potem (chociaż znamy przypadki omijania tego wymogu 
szkoleniowego) mianowanie na funkcją drużynowegor 
Sięgając do dokumentów najwyższej wagi, jak sprawozda- 
nia NRH przygotowywane na kolejne Zjazdy ZHP znajdujemy 
w nich od dawna np. stwierdzenia: "Nie zawsze prawidło- 
wo prowadzona była rekrutacja na kursy. Odnotowaliśny 
fakty rekrutacji "na siłę" uczniów, występowały duże 
trudności w kierowaniu nauczycieli na kursy". 
Lub podobne, chociaż późniejsze o cztery lata 

  
  

dalszym ciągu ok. 30 proc, instruktorów jest bez odpo- 
wiedniego przygotowania. Przyczyną tego stanu jest nie- 
prawidłowa rekrutacja" 2). 
Wiele także było narzekań 1 rozważań wydziałów instruk- 
torskich, komend chorągwianych szkół instruktorskich 
czy zespołów kadry kształcącej, jak rozwiązać najwłaści 
w.j sprawę naboru odpowiednich kandydatów na przyszłych 
drużynowych, ewentualnie jakie zastosować sposoby te- 
go naboru. 
Wymogi dle kandydatów na drużynowych mie zakładają żad- 
nych sprawdzianów wstępnych, egzaminów czy kwalifikacji 
stwierdzając jedynie ( np. w wymagantachna stopień pwd 

który poprzedzać winien mianowanie na funkcję) forma]- 
nie bez praktycznego przestrzegania tej zasady: 
"Stopień przewodnika może zdobyć każdy, kto posiada u- 
zdolnienia i _ zamiłowania wychowawcze. We współdzia- 
łaniu z dziećmi i młodzieżą, znajduje radość, umie być 
ich starszym kolegą i przewodnikiem". 
A więc wśród cech jakie można w końcu zdobyć poprzez 
dobre praktyczne przeszkolenia i działalność "za młodu" 
w dobrej drużynie, znajdujemy akapit odwołujący sią do 
"uzdolnienia", "zamiłowania", słowem - czegoś jak nau- 
czycielskie, pedagogiczne "powołanie", które "się ma" 
lub nie w samym sobie! 
Sprawa doboru kandydatów, z których many wykształcić 
nowych funkcyjnych drużyn nie jest nowa .Na przestrzeni 
dziejów rozwoju organizacji utyskiwano często, że "Na 
dotychczasowe kursy przybywał dotąd materiał nazbyt su- 
rowy i nieprzygotowany...",. i dalej o kursach, które: 
"...przyjmowały materiał nawet elementarnie z harcer- 
stwem nieobeznany, który dopiero na kursie miał po raz 
pierwszy zobaczyć metody naszej pracy"). 
Minęło wiele lat, postęp zaznaczył sią także w naukach 
pedagogicznych, praktyka pedagogiczna i wiedza na szcze” 
blu akademickim jest dziś częstą domeną doświadczonych 
instruktorów, a problem pozostaje nierozwiązany. 

DOŚWIADCZENIA 

Nie mam aspiracji by dać przepis na rozwiązanie tego 
- zastanówny się więc jakie praktycznie istnieją możli- 
wości w miarę dobrego wyboru najlepszych kandydatów do 
przyszłych funkcji. Pierwszy sposób to (brzmiące już 
jak truizm!) zapewnienie prawidłowej pracy harcerskiej 
od zastępów, drużyn przez szczepy, kręgi instruktorskie 
1 ich komendy. Śledzenie indywidualnych przypadków, 
wnikliwe i systematyczne ocenianie, stosowanie różnego 
rodzeju prób i inspiracji z bogatego arsenału harcer- 
skich możliwości - daje napewno najlepsze przówiadc: 
nie o "powołaniu" kogoś w przyszłości do pracy z dru- 
żyną "na własne konto"! Sposób jest na tyle powszech- 
nie zasadny co i złożony, że niezależnie od rozwiązań 
będzie sprawdzał się nadal w środowiskach dobrych, nie 
znajdując zastosowania w środowiskach słabych. 

Druga możliwość - to sformalizowanie wymogów przyj” 
mowania na kursy według ściśle przestrzeganych kryte- 
riów, które zresztą mogą być (w dzisiejszych realnych 
warunkach organizacji!) zbyt wysokie. Wydaje się, że 
nie mogą one być jednak węższe niż przedstawiony tu 
przykładowo kanon wymagań: 

- kończone 15 lat, minimum 2 lata pracy w ZHP w tym 
bezwzględnie 1 rok jako szeregowy oraz 1 rok na fun- 
kcji zastępowego lub przybocznego, 

posiadanie stopnia tropiciela oraz otwartej próby na 
stopień odkrywcy, udział w minimum 1 akcji obozowej 
(zimowej lub letniej), 
ukończoną klasę VIII i dobrą opinię jednostki typu- 
jacej (komendy szczepu lub wyjątkowo szkoły, przy 
rozpoczynanej działalności harcerskiej w środowisku). 

Praktyka wskazuje, że mimo stawiania pewnych wymagań 
(podobnych j.w.) komendy przysyłają (stosując metodę 
"zaskoczenia" lub "faktów zaistniałych") kandydatów w 
wieku 13-14 lat, bez żadnej przeszłości harcerskiej, 
licząc , że "dziecka 1 tak nie wyrzucą", bo i nie 

cd na str. 22 
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  POGLĄDY + 
utora "Nieoczekiwanego plonu frontalnej lipy" 

A wzruszyły łzy Głównej Zuchnyi nieuzasadnione, 
emocjonalne, demagogiczne insynuacje innych 

osób tak dalece, że próbuje dodać ciepłych kolorów do 
smutnego obrazu frontalnej wizytacji. Cenię jego wr: 
łliwość, ale nie zgadzam się z treścią i wymową "niema- 
lowanych obrazków". Swoja stanowisko spróbuję uzasadnić. 

Zacznę od definicji felietonu: 
"jest to gatunek obejmujący różnego rodzaju praso- 

e utwory publicystyczne, przeważnie cykliczne, odzna- 
czające się na ogół zwięzłością i popularną, przystępną 
formą, subiektywizmem ujęcia i nastawieniem 
na bezpośredni kontakt z czytelnikiem, lekkim, gawę- 
dzierskim, często żartobliwym stylem ,elementani humoru 
satyry, parodii itp., występującymi w różnych układach" 
("Literatura PolskaPrzewodnik encyklopedyczny” PWN. 

Warszawa 1984 r., str.255). 
W świetle tej definicji i z dziennikarskiego punktu 

widzenia felieton "Frontalna lipa" był napisany popraw- 

  

  

M iał rację Andrzej Mróz, gdy zdefiniował w swym 
kwietniowym Magazynie własności pierwiastka o 

złowie zczej nazwie Arsen. Występowanie tegoż po- 
za tablicą Mendelejewa, okazało się groźne już w tym 

m numerze naszego miesięcznika. Oto mój sąsiad na 
łamach - czyli Arsen właśnie, właściwym sobie bezkompro- 
misowym stylem dokonał wiwisekcji pewnej frontalnej wi- 
zytacji hufca w jednej z 49 chorągwi naszego Związku 
Rzecz była napisana , jak może większość SARI R 
mięta, na krawędzi pamfletu,  karykatutalnie ujmujące- 
go częsty przypadek podjętego działania, które w zało- 
„żeniu potrzebne 1 przemyślane - w praktyce okazuje się 
według Arsena mącząco chybione. 

Felieton ujęty w takiej formie wzbudził ogromne zain- 

teresowanie. Okazało się, że jest odbierany w wielu Śro- 
dowiskach jako bezpośredni i personalny atak na uczest- 
ników wizytacji, których przecież odbywamy wiele, nat 
szej Chorągwi nie wyłączając. I nie byłoby w bad 
niedobrego, gdyby nie pewien drobny szczegół, wychwyco- 
* z” przez naszą współpracowniczkę, druhnę Krysty- 

Otóż artykuł ten, w swej czarno-białej bezkompromisowoś- 
ci uczynił niezamicrzoną krzywdę tym wszystkim instruk- 

torom- harcerzom, którzy bez względu na okoliczności 
starają się jak najlepiej spełnić swą pracę, dając z 
Siebie w każdej sytuacji więcej, niż nawet służbowa po- 

winność z tytułu zatrudnienia wymaga. W tym roku harcer- 
skim młody i niezrutynizowany jeszcze zespół kadry w 
naszej Chorągwi prowadził 1 prowadzi szereg wizytacji 
hufców. Jest taka wizytacja, szczególnie w terenie wiej- 
skim nierzadko dosłowną kwadraturą koła. Trzeba dojechać 
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nie, bez zarzutu, a w dyskusji jaką wywołał nikt z u- 

czestników opisywanej wizytacji nie mógł zarzucić foł 

szowania czy opisywania nieprawdziwych faktów. Są one 

tak bardzo wymowne, że aż karykaturalne (w czym nie mo- 

ja zasługa). 

W tym kontekście bzdurą jest posądzanie autora o per 

sonalny atak na uczestników wizytacji skoro ci, nieli- 

czni, zaangażowani w nią uczestnicy mieli głównie pr 

tensje o to, że nie ma słowa o ich ofiarnej, mrówczej 

4 ciężkiej pracy. Owszem, nie było z następujących Po 

wodów: 
- po pierwsze - felieton nie był kroniką czy reportażem 

odnotowującym wszystkie fakty (zabrakło w 

nim również kilku bardzo groteskowych), 

- po drugie - opisywał on znane mi fakty powoływania 

zespołu i prowadzenia wizytacji i tych 

faktów się trzymał. Nie znany był mi natomiast stopień 

zaangażowania w wizytowanie drużyn każdego z Członków 

zespołu (a też był różny). W związku z czym zabrakło © 

nim właściwego akapitu, 

ma zbiórki możliwie szerokiego wachlarza drużyn w naj- 

dziwniejszych porach, spotkać się z kadrą, dla której 

podstawowe znaczenie ma nie kontrola a pomoc i porada 

lub choćby satysfakcja z faktu rozmowy przy, filiżance... 

a zgrozo! kawy!!! A dzieci? Ileż radości noże sprawić 

zuchom fakt wspólnego pląsu z najgłówniejszą Zuchną? 

A że ta wspaniała dziewczyna, która zuchy gdzieś czter- 

dzieści kilometrów od miasta odwiedza, na oczy już ze 

zmęczenia nie widzi, to już doprawdy dzieci nie obcho- 

dzi. 
Można zrozumieć załamanie się wielkich planów wizy- 

tacji, gdy życie dziś bezlitośnie rozbija najlepsze na- 

wet założenia, gdy trzeba się zmierzyć też ze sztanpą, 

rutyną, czy po prostu zwykłą obojętnością. 

Naszej chorągwi nie są obce te problemy. Nie mieliśmy 

szczęścia do frontalnych wizytacji hufców, szczególnie 

gdy jeszcze niedawno w grę wchodziły domniemane aninozje 

lub wyimaginowane ataki jako efekt posiewu rozwichrowań 

nastrojów społecznych dlatego też żle się mola zdaniem 

stało, że akurat ten właśnie artykuł akurat teraz opubli* 

kowała nasza redakcja. Żle, bo zbyt często dzisiaj udzia” 

łem wielu niezwykle ofiarnych instruktorów staje się 

zniechęcenie, bo trudniej spotkać życzliwą radę, bo co- 

paz rzadziej pracujemy w zespole, bo praca nasza staje 

się spełnianiem służbowego obowiązku, a nie radością 

tworzenia w harcerskim kręgu. 
Bo coraz częściej zostajemy -sami - wystawieni na 

czyjś atak, jak by to można było odczytać z felietonu 

Arsena, jeśli już tak zaszliśmy daleko, że czyjaś chęć 

krytyki niezamierzonych, ale faktycznych błędów staje 

- po trzecie - uważam za niemoralne wykorzystywanie za- 

angażowania i pasji niektórych pracowni - 

ków przy złym organizacyjno-metodycznym przygotowaniu 

1 prowadzeniu wizytacji przez przełożonych. Życie spo- 

łeczne dostarcza wielu przykładów potwierdzających te- 

zę, że "nie wystarczy robić słusznie", gdy przełożony 

tworzy warunki 1 organizacją pracy przekreślającą 2 

góry efekty pracy lub tuszującą rzeczywistość. 

W świetle powyższych wyjaśnień tracą Swą siłę zarzu- 

ty 1 próby usprawiedliwień przez autora "Nie lowanych 

obrazków" tego co się zdarzyło. To nie felieton druhu 

Piotrze, sle zła praktyka, organizacja i prowadzenie wi 

zytscji wywołały szkodę. Udział w trzech frontalnych 1 

pach można było uznać za lojalny wobec przełożonych na” 

sochizn, w czwartej - nie zamierzałem uczestniczyć. Szko 

da zdrowia. Wszyscy zainteresowani nogą po prostu umó- 

wić się, że jestr trochę dobrze, trochę źle i zamiast 

szarpać się w najdziwniejszych porach po wsiach, wypić 

kawę podczas wspólnego spotkania w jednej z krakowskich 

kawiarni. Efekt będzie ten sam. , 

się asumptem do posądzeń o niemoralne rozgrywki perso- 

nalne. 
Jski stąd wiosek? Otóż kondycja nasza instruktorska 

staje się niedobra - tracimy poczucie wspólnoty w har- 

cerskim działaniu. Coraz trudniej nam znaleźć wspólny 

język w codziennej pracy. Nie reagujemy na potrzeby na- 

szych harcerskich druhów, ale też i zamykamy sią w so” 

bie coraz bardziej, pozwalając na to by działo się źle 

by miejsce kręgu instruktorskiego zajęły relacje czys- 

ta służbowe. 
Trudno się dziwić, że nieobojętni chwytają się częs- 

to szokujących sposobów , jak Arsen właśnie, chce on 

przeciwdziałać tej sytuacji za wszelką cenę. Jednak tą 

ceną nie może być skrzywdzenie tych, którzy mogli po- 

czuć się po prostu negstywnie ocenieni groteskowym obra- 

zkiem akcji mogących rzeczywiście wywołać u niewtajen- 

niczonych w prozaiczną rzeczywistość mocno mieszane u- 

czucia. 
Sądzę osobiście, że często dziś, zbyt cienka jest 

geazcze granica miądzy trudną praktyką codzienności a 

konfliktem i skrywanymi animozjami, stąd skutki felie- 

tonu mogą wywołać więcej szkody niż pożytku. Dlatego 

też, jako vice-naczelny HR-s winien jestem inieniem 

Redakcji obrządowe gałązki jałowca, rzucone do harcer- 

skiego ogniska tym wszystkim, którzy artykuł Arsena o- 

debrali jako osobistą urazę. Nikt tego nie chciał. Mam 

nadzieję, że druh Arsen też wybaczy starszemu nieco re- 

dakcyjnemu koledze tych parę słów przygany. 

hm PL Piotr Niwiński 
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  DOŚWIADCZENIA * 
CD.ZE STR. 17 

wyrzucają - na czym cierpi poziom szkolenia. 
Trzeci sposób winien być bezwzględną praktyką prze- 

prowadzania rozmów (oprócz w/w wymogów formalnych) na 
etapach: 

- zgłaszającego tj. komendy szczepu, szkoły, hufca, 
- przyjmującego na szkolenie np. z komendantem kursu, 

śnstruktorską "komisją przyjaciół", doświadczonych 
drużynowych, którzy potrafią "zakwalifikować" kandy- 
dsta do pewnej orientacyjnej grupy mniej lub bardziej 
zaawansowanych kursantów. 

I własnej praktyki stwierdzam, że rozmowa podobnego ty- 
pu nie musi być wcale "egzaminem" a często jest nawet 
momentem "przełamania lodów", likwidacją szeregu stre- 

sów, jakie dręczą kandydata do wymarzonej funkcji. 
Najtrudniejszym jest zdecydowanie o przydatności 

wśród kandydatów kierowanych administracyjnie przez 
władze szkolne różnego poziomu. Rekrutujący się często 
spośród młodszych nauczycieli nie zawsze posiadających 

za sobą dobrą (lub ogóle jakąś) przeszłość harcerską. 
O tle kwalifikacje wg. podanych wyżej kryteriów musia- 
łyby ze zrozumiałych względów być skorygowane (np, ze 

względu na wiek kandydatów)- nie właściwym jest tu jed- 
noznaczne przyjmowanie założeń o przydatności do funkcji 

drużynowego. 
Uważam, że ryzyko przesunięcia kandydata nieprzygotowa- 

nego z tego typu rekrutacji do "kursu wstępnego", wy- 

równującego (1 nie dającegonarazie uprawnień instruk- 

torskich!) wiedzę i umiejętności harcerskie winno być 

wliczone w ryzyko "pracy z kadrą" w "system kształcenia 

kadry", jeżeli ma przynieść wyniki oczekiwane od "wy- 

typowanych do harcerstwa" nauczycieli, uczuciowe zwią- 

  

zanie i poczucie jedności z kadrą idącą wspomnianym 
wieloletnim systemem własnych harcerskich doświadczeń 

do sukcesów wychowawczych. 
Drugie "ryzyko" szkoleń winno być związane ze świa- 

domością szkolących i szkolonych, że zakwalifikowanie 
na kurs nie jest równoznaczne z jego ukończeniem. Kur- 
sanci, którzy już w pierwszym okresie daliby się nieste 
ty poznać jako "przypadkowi" uczestnicy szkolenia, po- 
winni być wyeliminowani na pewnym etapie. Łatwo jest 

„to przeprowadzić metodą zaliczania "zadań kursowych", 
wielokrotnie sprawdzających przydatność kursantów. 
Okres wstępny "kwalifikacyjny" kursu mógłby też 
sprzyjać ukazywaniu postaw obowiązkowości, odpowiedzial 
ności, dyscypliny czy wdrożenia się do stylu harcerskie 
go życia i postępowania łącznie z przestrzeganiem Pra- 
wa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 

Wspomniana na wstępie odpowiedzialność komend ty- 
pujących kandydatów na szkolenie winna być w bardzo zna 
cznym zakresie składnikiem rozliczania pracy komend, 
właśnie ilością wytypowanych "właściwych" i "przypadko- 
wych" kandydatów, To ważne kryterium - skoro podstawo- 
wym obowiązkiem komend jest wspieranie pracy jednostek 
podstawowych. Dziwnym wydaje się zbyt łagodne traktowa 
nie zagadnienia kogo "władze" typują, przewidują na wy- 
chowawcze funkcje, jakajest odpowiedzialność komend za 
przyszłość podległych organizacyjnie jednostek. 

Przedstawione tu koncepcje zmierzają do systemu "pi- 

ramidy", selekcji konsekwentnej i stopniowej, Przykła- 
dy zostaną na pewno podważone stwierdzeniami o "braku 

chętnych" do działania na funkcjach, o braku (przez 

całe lata) kandydatów, którzy zastąpiliby wysłużonych 
i "zmęczonych" takim stanem rzeczy instruktorów. Oczy-. 

wiście koniecznym jest rozważenie szeregu wersji szcze” 
gółowych przypadków , niemniej jednak w momencie gdy by- 

lejakość, brak odpowiedzialności, niechlujstwo zaczyna 
się od nieobsadzonych funkcji a kończy na przypadkach 
występowania zatruć na obozach - żadne zabiegi nie są 
bezzasadne. Przyszłość Związku jest bowiem o tyle wa- 
runkowana znaczącymi efektami wychowawczymi, o ile na 
funkcjach wychowawczych - drużynowych będą "dobrani" 
najlepsi do funkcji a nie "przypadkowi" w szerokim te- 

go słowa znaczeniu. Praktyka obserwowana na co dzień 
wykszuje tu szczególną rozbieżność od teorii w momencie 
gdy Związek "przymierza się* do XXI wieku, a społeczeń” 
stwo domaga się efektów wychowawczych na miarę współ- 

czesnych pojęć tolerancyjności światopoglądowej, pa” 
triotyzmu, "jedności w inności", służby zaangażowanej 
na miarę "racji stanu" Związku. 
Przypisy: 

1) »sprawozdanie Rady Naczelnej ZHP za lata 1977-1981" 
wyd. MAW Warszawa, 1982, roz, V 

2) ugprawozdanie Rady Naczelnej ZHP za lata 1961-1985", 
wyd. RSW "Prasa-Książka-Ruch", Warszawa 1985, roz.V 

4) Alojzy Pawełek: "Odbudowa pracy w drużynach harcer- 
skich", wyd STER Warszawa 

3) program prób instruktorskich ZHP 
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iele osób ma swoją szufladę, dolną półkę czy Po 

prostu pudło, w którym gromadzą "skarby". Instruk 

łor zuchowy zbiera takie przedmioty, które nie 

mieszczą się w Kronice drużyny, kręgu albo do niej sią 

nie nadają, a wyrzucić ich żal. Przedmioty te często wy 

korzystuje się ponownie. Bywają też pretekstem do wynye 

4lenia czegoś nowego. Jeden mógłby nazwać te zbiory 

śmietnikiem, inny archiwum. Dla mnie są one jednyn ze 

źródeł planów pracy. Ponieważ zamierzam wkrótce przedsta 

wić projekt planu pracy namiestnictwa'na rok przyszły 

drużynowej kręgu i innym członkom referatu, stąd sięa 

do swoich skarbów. 
Biorę do ręki wzór indeksu jaki 11 przed ki 

ku laty uczestnicy kursu drużynowych zuchowych organizo 

wanego przez krąg drużynowych. Kurs wtedy nazywał się 

wydziałem Zuchologii, kursanci byli żakami. Jeszcze do 

niedawna miałam wspeniały gronostajowy kołnierz (oczy- 

element stroju rektorskiego. Niestety 
tście z bibuły) 

x 
została wykorzystana do 

nia zachowsł się, gdyż bibuła 

innych majsterek. W przyszłym roku będzieny mieć inne 

potrzeby szkoleniowe niż wtedy, gdy pomysł z życia stu- 

denckiego przeniesiono do gwary kursu drużynowych. Kr 

4 nemiestnictwo będzie reczej prowadziło doszkoleni 

krótkie, wyjazdowe, najlepiej w październiku. Wa wrze” 

dniowym "podpowiadaczu" trzeba umieścić instrukcje i 

przykładowe plany pracy. Jak zwykle namiestnictwo po” 

winńo zuchom (drużynowymi zajnuje sią Krąg) zepropono- 

PROPOZYCJE 

wać po jednej imprezie na miesiąc. Ale należy je uatra- 

kcyjnić, skorelować z planami pracy hufce, Wydziału Zu- 

chowego komendy chorągwi. 

Zepewne we wrześniu, będzie złaz jesienny Hufca, jego 

wersja zuchowa powinna być jeszcze ciekawsza niż do tej 

pory. Bywało już na sportowo, przyrodniczo, ale nie by- 

ło jeszcze na przykład... na ludowo. W październiku cze 

ka nas święto pieczonego ziemniaka, Nie pamiętam aby zu 

chy uczestniczyły w konkursach rzeźbiarskich, może zapro- 

ponować konkurs rzeźby w ziemniaku. W listopadzie prze- 

prowadzimy turniej piłki, a w grudniu przegląd piosenki 

zuchowej, a na przyszły rok zapowiedzieliśmy przegląd 
k na . Należy w iu zmobilizować 

się do nieobozówki szczególnie dlatego, że zmieni się 
termin ferii. W lutym zorganizujemy choinkę zuchową, 

może połączymy ją z Imieninani Zucha. Marzoc to oczy- 
wiście wiosenne Święto Zuchów, w kwietniu turniej szós- 

tek, a w maju - zuchowe wędrowanie, w czerwcu Dzień Zu- 
cha, a potem kolonie. Musimy się bardziej zaangażować w 

propagowanie MOZ-tów i Odznaki Choręgwianej, Skoro Wy- 

dział Zuchowy będzie lensował w przyszłym roku lalki 1 
teatrzyki kukiełkowe : powinniśmy z tego skorzystać. 
Wśród moich skarbów zaplątały się dwa slajdy przedsta- 

wiejące drugą worsję kukiełek mojej drużyny zuchowej. 

Pierwsze lalki otrzymaliśmy, te drugie zrobiliśmy sami. 
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Były one nie tylko aktorami ale stanowiły część totemu. 
Po raz pierwszy zagrały w baśni o królewiczu Krzywo- 
dziobie. Żywot ich byłby dłuższy gdyby nie ich twarze, 
wykonane z gipsu, którym powleczono pończochy wypchane 
papierami. Piękne twarze lalek oczywiście popękały pod 
wpływem uderzeń, toteż zrobiliśmy inne lalki - całe z 
masy krochmelowo-ligninowej. Dopiero te są trwałe i słu- 
żą nadal. 
Wiele moich skarbów to majsterki - czapki, lalki, wytwo- 
ry z modeliny, kwiaty z drutu powleczonego kolorowymi 
rajstopami, jest tu i list wysłany z kolonii zuchowej. 

kształt misia 1 pochodzi z "Japońskiej" kolonii, 
na której origami nie było nam obce. Sprawność Japoń- 
czyka zdobywaliśmy po raz pierwszy jeszcze przed emisją 
w telewizji filmów o Shogunie czy Osin. Łatwiej było 
wtedy kadrze zrealizować założone cele, zwłaszcza wycho 
wawcze. Kiedy spróbowaliśmy ponownie zdobywać z zuchami 
tę sprawność wspierając się wspomnianymi filmami, nie 

były już takie twórcze. Szkoda. Żal mi także pie 
go kimona. Pożyczone komuś już nie wróciło. Na pocie- 
szenie mam jego fotografię. Kiedyś była też "grecka" 
kolonia. Po niej pozostał mi wzór jednego z nakryć gło- 
wy - hełm z zuchowej wojny trojańskiej i dysk olimpij- 
ski. Tematyka kolonii najczęściej wynika z zaintereso- 
wań komendanta, czy kadry albo z tego, jakie sprawności 
można kupić w CSH. Chociaż ostatnio mniej liczymy na 
Składnicę i sami wyszywamyznaczki potrzebnych nam spraw- 
ności. W skarbach rozróżnić też mogę sprawności zdobywa- 

ne z zuch Niedawno zdobywaliśmy Wilaka w nawiąza- 
niu do harcerskiego jubileuszu. Sprawność te przetrwało 
nawet w nazwach trzech nowo pr ych drużyn 7 
Wśród zuchów naszego Hufca różne starocie też mogą być 

nowością. Ostatnio na imprezie zuchowej pojawiły sięt 
hulajnoga, szczudła , skakanki - zuchy przyjęły zabawy 
z tymi rekwizytami entuzjastycznie. Z nowoczesną tech- 

kogoś z jakiejś okazji przedmioty niewykorzystane, jak 
np. kukłę Marzanny. Miała być wystrzelona w rakiecie 
w kosmos, była jednak zbyt ciężka w stosunku do rakie- 
ty 1 należało zrobić Marzannę mniejszą. Pomysł do sce- 
nariusza Wiosennego Święta Zuchów został zaczerpnięty 

z Zuchowych Wieści. Sięgamy dą tego pisma, zwłaszcza do 
dostępnych nam roczników wznowionego w latach osiemdzie- 
siątych pisemka, tym chętniej, że łatwo móżemy odszukać 

artykuł na interesujący nas temat, posiadając coś co 
nazwaliśmy bibliografią Zuchowych Wieści. 
Wśród pamiątek znalazłam pisane w Kręgu fraszki. Dobrze 
jest się pośmiać z siebie 1 z zimy, której wtedy, w 
styczniu 1984 roku właściwie nie było.Jest i kolorowa 
plansza "leśnej gry” - rodzaju współzawodnictwa drużyn 
na kolonii zuchowej Słowo - współzawodnictwo - jakoś 
wtedy nie podobało się drużynowym, ale leśną grę przy- 
jęli. Może i przy układaniu ostatecznej wersji planu 
pracy zastosować jakąś grę wśród członków namiestnictwa? 
To jest pomysł!   

  

hm Henryk Czechowski 

2a 
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Nowy film krótkometrażowy o harcerstwie 

Znany polski reżyser filmów krótkometrażowych 
Włodzimierz Dusiewicz zakończył pracę nad filmem "Bo- 
jowe szkoły", 'który już wchodzi na ekranych kin. 
Jest to obraz dokumentalny, czarno-biały, wyprodukowany 
przez Wytwórnię Filmów "Czołówka" w Warszawie. Taśma 
16 mm, czas projekcji 22 min. 
Po filmach "Harcerskie Ślubowanie", "Zawiszacy" zrealizo 

wanych po 1981 roku powstał film "Bojowe szkoły”. Zawie- 
ra on interesujące materiały ze zbiorów archiwalnych 
państwowych 1 prywatnych. Przedstawia początki dzia- 
łania harcerstwa w konspiracji od września 1939 roku 
i strukturę organizacji w tym okresie, Akcja filmu to- 
czy się między innymi na terenie Krakowa 1 Warszawy. 
Reżyser opowiada © bohaterskiej dziełalności harcerzy 
w wieku 15-18 lat oraz o instruktarach harcerskich te- 
go okresu. 

(Hcz) 
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ż są 

ypędzony przez "Gestapo" w Zakopanem w paździer 
niku 1940 roku, wracałem przez Kraków do mej ro 
dzinnej wsi Biskupice (pow. Zabrze). Wysiadłem 

w Krakowie z pociągu i udałem się przygnębiony na prze- 
chadzkę do miasta, kto wie, może po raz ostatni, by 

zwiedzić prastary Kraków, miasto królów naszych, koleb- 
kę naszej kultury. 
Idąc ulicami miasta, w którym panoszył się żołdak nie- 
miecki, minąłem Barbakan, gdy wtem po przeciwnej stro- 
nie ulicy zobaczyłem postać mi tak znaną, postać, która 
kilka lat temu przebywała wśród nas -uczniów polskiego 
gimnazjum w Bytomiu, udzielała nam rad, wskazówek i u- 
czyła nas matematyki. A może się myliłem? Nie! To nikt 
inny, jak Jan Smoleń, jeden z profesorów pierwszego pol- 
skiego gimnazjum w Niemczech, w Bytomiu, Wzruszony, a 
zarazem szczęśliwy, że los pozwolił mi spotkać tak zac- 
ną osobę, przebiegłem ulicę i stanąłem przed profesorem 
spoglądając przez chwilę,na niego, czy mnie pozna 
wzruszony nie wiedziałem, co powiedzieć. Zacny profe- 
Sor wziął mnie w ramiona, wycałował i płaksł, Płakali- 
śmy razem - to były łzy radości. Pierwszym jego pytani. 
było: skąd się tu wziąłeś, co porabiasz, czy rodzice 
żyją, co wiesz o kolegach. Opowiedżiałem w krótkich sło- 
wach moje przeżycia, o kolegach, że pierwsi zginęli pod 
Warszawą. Polacy - obywatele niemieccy, musieli spoglą- 
dać na bohaterską obronę swych braci, nie mopąc im po- 
móc, musieli strzelać, gdyż nie mieli wyboru - śmierć 
lub życie - zginęli z rąk"gestapowców". 

Wspominaliśmy o naszych profesorach, kolegach, naszej 
Szkole, o naszej walce o słowo polskie, o walce o każdą 

duszę polską. Pożegnaliśny się, wierząc mocno, że w wal 
ce o wolność ojczyzny wyjdziemy zwycięsko. Ufajcie nam 
profesorze - rzekłem na pożegnanie - przecież Wasze wy- 
chowanie, nauka rady, Wasze przestrogi nie poszły na 
marne! 
Zostaliśmy i zostaniemy wierni swej Ojczyźnie, tak mówi 
nasze hasło Polaków w Nienczech: 

w walce, siłę cą 
1 mocą tej słuszności, wytrwamy i wygramy!” 

Wierzę Wam, którzy spokojnie i z zaciśniętymi zębami po 
traficie znosić prześladowania i spoglądać śmierci w o- 
czy . Pozdrów wszystkich, których znasz i spotkasz, wier- 
nych synów ludu śląskiego 1 powiedz im, by pomimo wszyst 
ko wytrwali, bo godzina wolności 4 dla Was się zbliża. 

Wzruszony spoglądałem za odchodzącym profesorem Janem 
Smoleniem, za człowiekiem, który gorąco kochał młodzież 
którego celem było przez naukę przekazać młodzieży wie- 
dzę, służyć jej radami i wychować ich na dobrych i wiet 
nych synów swej Ojczyzny. ż 
Spoglądałem za człowiekiem, który nie tylko był nauczy- 
cielem młodzieży, ale 1 ludu śląskiego. Pamiętam, jak 
co sobotę wyjeżdżał do oddalonych wsi i mi steczek na 
Śląsku Opolskim, nie bacząc na trudy i znoje, by tam w 

izdebce szkółki polskiej przemówić słowea polskim do 
rolnika, górnika, hutnika - Polaka - by utwierdzić ich 
w wierze o słusznych prawach, w wierze, że ziemia na 
której żyją jest i była ziemią polską z dziada pra- 
dziada! 
Minęła wojna, wróciłem po kilku latach tułaczki przez 
Ukrainę, Rumunię, Serbię, Węgry, Austrię i Niemcy, pę- 
dzony przez wroga - do domu, do wolnej już Ojczyzny 
w październiku 1945 roky 1 wtedy dowiedziałem się od 
znajomych o bardzo tragicznej śmierci profesór Jana 
Smolenie, który zginął w czasie pracy. 
Sprawdziły sią jego słowa wypowiedziane w październiku 
1940 roku. Godzina wolności wybiła 1 dla nas, dla ludu 
śląskiego! 
Odszedł od nas na zawsze. Żyje jednak w pamięci rolni- 
ka, górnika, hutnika, uczniów, wychowanków, swoich ko- 
legów profesorów - niezapomniany. Nauczyciel młodzie- 
ży 1 ludu śląskiego. Dumny jestem, że nie zawiodliśmy 
jego zaufania, jego wiary w nas. ; 
Nie ustaliśny w wlace, walczyliśny, wytrwaliśmy i wy- 

  
  
  

graliśmy. Cześć Jego pamięci! 
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OPRACOWANIE TESTU 
HMPL A. SZELIGA-TĄCHORSKA 

T adeusz Mitera - ps. "Dziadek" (25.04.1095 - 3. 
07.1986). 
Urodził się w Skołyszynie koło Jasła, w rodzinie 

nauczycielskiej. Studia ukończył na Uniwersytecie Jagiel- 
lońskim w Krakowie, na Wydziale Chemii. Jak to było w 
owym czasie przyjęte, jaka absolwent uczelni, obowiąza- 
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ny był odbyć bezpłatną praktykę w szkole. Uczył zatem 
bez wynagrodzenia przez półtora roku w VII Gimnazjum im. 
Tadeusza Kościuszki w Krakowie, a następnie, po złożeniu 
egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną - z che- 
mii, mineralogii i fizyki, został gianazjalnym "nauczy- 

cielem mianowanym" w Raństwowym Gimnazjum im. Staszica 
w Chrzanowie. Tu,w okresie od 1 września1935 roku do 
1972 (z przerwą w czasie okupacji) uczył do czasu przej- 
Ścia na emeryturą. W pamięci kolegów nauczycieli zapisał 
się jako człowiek bardzo aktywny, działacz społeczny, 
przyjaciel młodzieży, dobry kolega dla młodych kadr nau- 
czycielskich. Okres okupacji hitlerowskiej wypełniła mu 
praca w tajnym nauczaniu - najpierw w Krakowie, a póź- 
niej, na skutek konieczności ukrywania się przed gosta- 
po - w Goszczy. 

Profesor Tadeusz Mitera przez szereg lat był opiekun: 
hufca harcerskiego. Prowadził też szkolne Koło Polskie- 
go Czerwonego Krzyża, przedmiotowe Koło Chemiczne - w 
którym przekazywał Swoim wychowankom własne umiłowanie 

zawodu chemika. Opiekował się Spółdzielnią Uczniowską, 
prowadził chór szkolny, którego występy były stałą częś- 
cią składową wszystkich szkolnych uroczystości. Był ini- 
cjatorem i opiekunem Koleżeńskiej Kasy Pożyczkowej. Na- 
leżał do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i brał w nim 
Cłynny udział, wygłaszając szereg odczytów. 

W latach 1946-1948 był członkiem Powiatowej Rady Na- 
rodowej w Chrzanowie jako delegat z ZHP. W latach 1945- 
-1970 był członkiem Powiatowego Zarządu PCK w Chrzanowie. 
M okresie lat 1952-1958 prowadził międzyszkolny Ośrodek 
Nauczania Chemii. Od 1959 roku do 1964 pełnił funkcję 
kierownika Sekcji Chemicznej w Jkręgowym Ośrodku Me- 
todycznym w Krakowie, będąc również z ramienia Ministra 
Oświaty recenzentem podręczników szkolnych z chemii i 
książek popularno- naukowych z tej dziedziny. Jego au- 
torstwa jest książka "Szlakiem złota, żelaza i glinu" 
wydana w 1959 roku przez Naszą Księgarnię. 

Przy tych wszystkich zajęciach zawodowych działał 
bezprzerwy w harcerstwie, do którego wstąpił w 1919 roku 

w Krakowie, do drużyny im. Dionizego Czachowskiego. Przy- 

rzeczenie harcerskie złożył na ręce druha gen. Józefa 
Hallera w 1921 roku. Dalsze harcerskie lata to zdobywa- 
nie wszystkich po kolei stopni młodzieżowych, a następ- 
nie instruktorskich. W 1931 roku został mianowany harc- 
mistrzen. 

Tadeusz Mitera był instruktorem, który w organizacji 
pełnił kolejno wszystkie funkcje od zastępowego do człon 

ka Komendy Chorągwi. Znany i ceniony nie tylko wśród 
grona instruktorskiego Podgórza, ale i całego Krakowa, 
Prowadził wiele harcerskich obozów 1 kursów szkolenio- 
wych. Uczestniczył w Zlocie 

          

Skautów słowiańskich w 
Pradze w 1931 roku i w IV Jamboree w GUdóliG na Węgrzech 
w 1933 roku oraz w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Pol- 

skiego w Spale w 1935 roku. 
Jak bardzo Tadeusz Mitera był ceniony wśród grona in- 

struktorskiego Krakowa może świadczyć fakt, iż wchodził 
w skład członków Honorowego Sądu Harcerskiego przy Za- 
rządzie Oddziału ZHP w Krakowie. Był również współpraco- 

        

wnikiem Wydziału Drużyn Harcerskich w Krakowskiej Komen- 

dzie Chorągwi. 

Mimo swoich pasji do nauk ścisłych, jego zainteresowania 

obejmowały również muzykę. Skomponował na przykład ne- 

łodię do ułożonej przez instruktora hufca chrzanowskiego 

- Z, Krawczyńskiego - modlitwy harcerskiej, a prowadząc 

w hufcu chór harcerski, na XI Walnym Zjeździe ZKP w Kra- 

kowie w lutym1931 roku zaprezentówał harcerską kantatę 

napisaną przez Jerzego Brauna do nuzyki B. Walka-Walew- 

  

  

skiego. 
0d 1931 roku mimo pracy zawodowej w Chrzanowie, był spo- 

łecznym hufcowyn Podgórza. W okresie dwudziestolecia nię- 

dzywojennego w Podgórskim harcerstwie działał niezwykle 

sprawnie zespół harcerzy pod nazwą "Wilcza Gromada”. 

Powstał ón z członków zastępu "Wilków" z 1 PoDH. Wydawa- 

1i własne pisenko pt: "Wilczy Głos". Przez następne lata 

aż do 1939 roku pozostając w harcerstwie, członkowie te- 

go zespołu wspomagali się nawzajem, a druha Miterę jako 

komendanta Hufca, w harcerskiej pracy na terenie Podgó- 

rza. Jak wspomniał druh Wojciech Beliczyński: "często 

izba harcerska była naszym domem, a zastęp drugą rodzi- 

ną. Uczyliśny się wspólnie wybierać najlepszą i prawa 

drogą orez rozwiązywać i zawiązywać węzły życiowe. Stop- 

nie i sprawności rozwijały nasze zainteresowania 1 

_zamiłowania." To też wspierany przez swych przyjaciół 

"Dziadek" działał prężnie ne terenie Podgórze, a najwię 

kszy rozkwit jego pracy przypada na rok 1934. Hufiec o- 

bejmuje wtedy drużyny od Wieliczki przez Piaski Wielkie, 

wolę Duchacką, Dębniki i Kurdwanów, aż po Myślenice. 

Mówi o tym anonimowa piosenka hufca, której jedna ze 

zwrotek brzmi: 

Rośnie, rośnie więc też 

Harcerski Podgórz fest, 
Bo jest tam jeden człowiek morowy, 

Nazywa się druh "Dziadek - hufcowy..- 

    

0 roku 1939 druh Tadeusz Mitera wspominał: "W chwili 

wybuchu drugiej wojny światowej byłem nowo mianowanym 

nauczycielenchemii, fizyki i matematyki w Państwowym Gim 

nszjum 1 Liceum im. St. Staszice w Chrzanowie. Równocze- 

śnie jako instruktor harcerski w stooniu haremistrza 

prowadziłem hufiec harcerzy w Podgórzu. W związku z tą 

funkcją byłem przez Komendą Chorągwi ZKP w Krakowie mia- 

nowany "komisarzem Pogotowia" i z chwilą wybuchu wojny 

organizowałem na swoim terenie pomocniczą służbą wojsko- 

wą orsz _ ochronę ludności cywilnej. Wraz z 

pełniącą służbę sanitarną w Pogotowiu Ratunkowym w Kra- 

kowie i falą uchodźców dotarłem do Gródka Jagiellońskie- 

go, a następnie do Równego, skąd po wkroczeniu wojsk s0- 

wieckich, po licznych trudach udało nam się wrócić z koń- 

cem października 1939 roku do Krakowa. Tutaj zacząłem U- 

dzielać bezinteresownie lekcji w kręgu młodzieży pocho- 

dzącej ze znajomych rodzin". 
Jesienią 1939 roku na tajnej naradzie instruktorów, 

harcerskich w Krakowie, jako mało znany w środowisku, 

na komendante chorągwi hercerzy powołany został phm 

Stanisław Rączkowski, niedawno przybyły z Poznania. U- 
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stalając obsadę instruktorską w terenie, druhowi Tadeu- 

szowi Miterze polecono zorganizowanie konspiracyjnej 

działalności harcerskiej w Podgórzu. 1 tak, równocześnie 

prowadząc tajne nauczanie, pracą w sekcji charytatywnej 

Rady Głównej Opiekuńczej w chsrskterze kierownika schro- 

niska dla wysiedlonych w Krakowie-Podgórzu przy ulicy 

Zamojskiego, prowadził tajną działalność harcerską w 

ramach Szarych Szeregów. 

W maju 1941 roku poszukiwany przez gestapo, musiał 

opuścić Kraków. Pod zmienionym nazwiskiem, nadal prowa- 

dząc tajne nauczanie, jaka Walerian Mironiak zamieszka- 

ły w Goszczy w powiecie miechowskia, gdzie pracował jas 

ko stróż nocny w majątku Zubrzyckich. Przetrwał tam do 

końca wojny, bądąc również członkiem Batalionów Chłop- 

skich. 

Po wojnie ponownie objął posódą nauczyciela ginna - 

zjalnego w Chrzanowie i znów całym sercem poświęcił się 

pracy harcerskiej. Przez pierwsze dwa lata powojenne 

prowadzi hufiec harcerzy w Chrzanowie. Odsunięty od pra- 

cy w latach 1956-7 ponownie wraca do harcerstwa 1 pracu- 

je w komendzie hufca ZHP w Chrzanowie w referacie dru- 

żyn harcerskich. Po roku 1960 ogranicze swoją działal - 

ność do opieki nad drużynami szkolnymi i sprawuje ją 

aż do pójście na emeryturę. Przez „cały ten okres u- 

trzymuje stały kontakt z hufcam Podgórze w Krakowie, w 

którym to w latach 1956-7 pełnił funkcją drużynowego 

drużyny drużynowych. 

W 1978 roku Hufiec Podgórze w r jch "Sztafety Pokor 

leń" zorganizował uroczystości 60-lecia pracy harcec- 

skiej "Dziadka". Z tej okazji jubilat otrzymał od ówczes 

nego Naczelnika ZKP - hm PL Jerzego Wojciechowskiego - 

dyplom, gratulacje i list z podziękowaniem za pracę har- 

cerską i instruktorską. Jak o sobie powiedział druh 

Mitera, harcerstwo uformowała jego charakter, dało mu 

szereg głębokich przeżyć, nauczyło zaradności życiowej, 

pogłębiło metodycznie pracę nauczycielską z ałodzieżą, 

przyzwyczaiło do trudów 1 niewygód, a tym samym dało m 

możność łatwiejszego przetrwanie okresu okupacji hitle 

rowskiej. 

Oruh Tadeusz Mitera - "Dziadek", w uznaniu zasług od- 

znaczony został między innymi Krzyżem Kawalerskim Orde- 

ru Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem za Za- 

sługi, Medalem X-lecia PRL. Zaś Hufiec Kraków-Podgórze 

wpisał go do Kroniki i odznaczył jako Zasłużonego dla 

Hufca. Zmarł J lipca 1986 roku i pochowany został na 

podgórskim w fe. W pamięci ins 

i harcerzy pozostanie na zawsze jako wzór człowieka 1 

instruktora harcerskiego. 

    

    

    

Źródła: 

hm Józef Kret - relacja, 

prof. dr Mieczysława Mitera-Dobrowolska - wspo 

mnienia, 

prof. dr Stanisław Rączkowski - relacja, 

Sprawozdanie Zarządu Oddziału ZHP w Krakowie 

za rok 1934, 

mgr Władysława Wojnarowa -relacja. 
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pałdziernika 1984 rok. No i dobrze: - Wstaje się! 
- mówię i powoli wygrzebuję się z wilgotnego ko- 
konu śpiwora. Wychodzimy przed szałasy. Bartek 

przeciąga się, potem do uszu naszych dochodzi odgłos in- 
ny niż szum wiatru, czy plusk deszczu. To codzienny po 
ranny obowiązek, choć okoliczności przecież są średnio 
norwalne dla nas. Chwila zadumy, jakieś zdjęcia wschodu 
słońca i maszyna TKH rusza znowu. 

łnów ktoś goni po wodę, herbatka, konserwa, zupka. 
Śpiwory zostają w szałasach, żarcie też. Do horolezki 

wędruje nieodłączny "Zenit TTL", krem, okulary, anora- 
czek, sprzęt i kurtka puchowa. J 
- Na to co,ruszamy?! - ni to pyta ni stwierdza Władek i 
ruszamy w górę. Najpierw kamole, głazy, jeszcze jakaś 
trawka; po pewnym czasie wychodzimy na małą przełączkę, 
Tu odpoczynek. Hagda rozdaje cukierki i'po chwili zsu- 
wamy się w dół, by po jakimś czasie ponownie zacząć wła 
zić pod górkę, "po błocku skisłym, w mgłę 1 wiatr". Po- 
gode jak TKH-owski "drut" 

kie cóż to? Zaczyna się robić trochę ślisko, fuj! - * 
nieprzyjemnie. Po doświadczeniu (dość przykrym) z zimy 
1983/84 zaczynam wchodzić coraz ostrożniej | wolniej 

po ośnieżonej ścieżce położonej na zboczu o pochyłości 

około 60*. Wreszcie zostaję na końcu naszego dziewięcio- 
osobowego sznureczka. [o krok to oddech i strach. 

Głupie myśli: po jaką cholerę ja się tu pchałem, czył 
tam w dole hyło mi źle? No to tersz mogę być w dole, 
ale szybciej niż myślę 
Ręka sama ściąga horolezkę, odpina czekan i mocno go u- 
Jmuje. Gdy zostaję parenaście metrów z tyłu - sznure- 
czek staje. 
- Co jest! - krzyczy Pejczu. 
- Nic, ja chyba wrócę! - odpowiadam, ale wbrew sobie ro 
bię kilka kroków do góry. 
Pot zalewa oczy, w których stają wyraźnie obrazy z osta 
tniej zimy: śnieg, krew, i... 
- No, co z tobą? - pyta Władek, który zszedł do mnie. 
- Ja złażę - mówię zrezygnowany, spuściwszy wzork, 
- Jak ci zeraz przyłozę! Nie wygłupiaj się - zaczyna się 
Jak się okazało, skuteczna perswazja. 
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Mo i cóż było robić - idę powolutku przed Władeczkiem 
do góry, klnąc wszystkie góry, skałki, wzniesienia... 
Ale do czasu.-Po chwili strome podejście się kończy, Wy 
chodzimy na wznoszące się równomiernie i dosyć łagodnie 
w górę, kamienne plateau. 
- Pepsi powinieneś mi postawić! - mówi z uśmiechem 
Władek. A ja, żeby zagłuszyć czający się na dnie mojego 
JA watyd, szybko mówię 
- Pewno, że /tak. Po zejściu ci stawiam, nie ma sprawy. 
1 myślę sobie, że jeszcze trzeba będzie tędy złazić. 
Qcieramy pot z czoła, smarujemy się grubo mazidłami, 
wkładamy okulary podwijając rękawy i podwijamy rękawy 
wkładają okulary - jednym słowem jest tu tak dużo śnie- 
gu, a gorąco, że hej! 
- Popatrz, że to się nie topi - rzuca w zadumie Bynio. 

Gienek dyszy i rusza raźno "pod górkę". Bartek robi to 

co trzeba zrobić, aby mieć poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku. 

Idziemy a wysokość wzrasta. Władek raz po raz patrzy 
na altimetr. To już ponad 5000 metrów nad poziomem mo- 
rza. Rozpoczyna się mozolne przejście rozpalonego słoń- 
cem, długiego, śnieżnego pola. Powoli spadam na końcową 
pozycją. Podczas któregoś z kolei postoju wyprzedzam 
jednak Bynia, no...i już nie jestem na końcu. A w dro- 
dze? A w drodze mijamy wycieczkę z Izraela, która wy- 
szła z Kyangdin dwa dni wcześniej. 
Ale to nie jest ważne. Ważny jest każdy krok naprzód. 
Słońce pali i powoduje pragnienie nie do zniesienia. Co 
jakiś czas zatrzymuję się i patrzę w przód. To jeszcze 
berdzo daleko. Trójkąt przełęczy czarno rysuje się w 
tle błękitnego, usłanego cumulusami "pięknej pogody" 
nieba. I znowu do tyłu czy Bynio jest deleko czy blisko. 
Pod zmączoną czaszką plączą się myśli - dobrze być przed 
Byniem, który jest ostatni, ale też dobrze jest być 
blisko Bynia. Następny krok zużywa resztki energii 1 
znów trzeba stać. Przed ogromnym głazem spotykamy się 
wszyscy, ci co przyszli na początku czekają na ostatnich. 
Chwila ciszy, od czasu do czasu zakłóconej czyimś sapa- 
niem, suchar, łyk harbaty miątowej z bidonu. Cel wydaje 
się jeszcze tak bardzo odległy, Idziemy już chyba 
z pięć godzin. Wreszcie zbiera się Gienek i mówi: 

  

  

  

- Ja pójdę sobie powolutku do przodu. . 
I rusza wymachując kijkami narciarskimi "Polsport". 
Wkrótce i my ruszamy, spotykamy paru Izraelczyków. Wza- 
jemna wymiana uśmiechów na słowa nie ma ani siły, ani 

zcze kawałek śnieżnego pola i stajemy pod 
śnieżną ścianką. Przed nami Izraelczycy. Rozpi 

naja poręczówkę! ponieważ kawałeczek jest trochę ryzy- 
kowny. Znowu niepewność - to już tu? To jest cel? E, chy 
ba niemożliwe... 
Każdy patrzy z przerażeniem | podziwem na drobnych tra- 
garzy w krótkich spodenkach i kusych marynarkach. Ale 
nie to jest ważne, lecz coś innego, co przyciąga nasz 
wzrok - widok bosych nóg tu na wysokości 5100 m (lub 
według wskazań altimetru - 5200 m). Wreszcie przychodzi 
moja kolej. Korzystamy z poręczówki Żydów. Obciążony 
tzw. "zimowymi wygłupami" ?) stawiam ostrożnie nogi, a- 
sekurując się czekenem i czepiając się śliskiej, grubej, 
konopnej poręczówka, która przechodzi potem w Czerwo- 
nego, zachodniego "mamuth 'a"*”. Łopocze na wietrze orta 

lion anoraku - słońce schowało się za chmurką i chłodno 
się robi. Jeszcze parę matrów i... ale jeszcze wcześniej 
bo... była godzina 12.40, gdy na Gonja La (5132 m) sta- 
nął dumny zwycięzca, traper podniebnych perci - Gienio.- 

Strach i niepewność wywołana trawersem przechodzi w 
dość dziwaczne uczucie. Nagle czuję się jakiś lekki... 
wszystko jest tak wspaniałe! Obejmujemy się z Władkiem, 
z każdej twarzy wyziera coś tak podniosłego. Łza się w 
oku kręci. I myśl, że pomimo wszystko, pomimo tych złych 
myśli ja stoję sobie tutaj, chłodzony wiaterkiem wieją- 
cym z Langtangu do Helambu. W przypływie jakiejś nie- 
przepartej dumy błądzę oczyma po horyzoncie, wypatrując 
tybetańskich siedmiotysięczników błyszczących w słońcu. 
Wyciągam z horolezki* cukierki, ktoś daje suchary. Tra- 
dycyjne zdjęcie z czekanem. Wesołe rozmowy z Żydami - 

toż to prawie krajanie! Matka jednego urodziła się w 
Krakowie, matka innego w Drohobyczu, a ojciec w Przemy- 
Ślu. Wymiana adresów, uścisk dłoni 1 wykorzystując jesz- 
cze niezwinięta,linę zaczynamy odwrót, a właściwie po- 
wrót w "doliny". 

Potem wesołymi grupkami zjeżdżamy w śniegu, wracamy 
pod kamień, myśląc o tym, by jak najszybciej znaleźć 
się wśród swoich na dole 1 móc sią z nimi podzielić 
ilością wrażeń - nie bylejakich w końcu! Na postojach 
Władek opowiada o zjazdach na nartach z Koziego Wier- 
chu, Gianek też coś opowiada, trwa wesoła wyniana wra- 
żeń. Każdy wymienia obiektyw standardowy na tele lub 
szerokątny. Robosiowi aż broda błyszczy się miedziano 
w promieniach zachodzącego słońca. 
Znowu błotno-śniażne zejście stromym zboczem napina 
rozluźnioną trochę ostrożność. Noga kontroluje każdy 
poślizg, by w razie czego ostro panować nad sytuacją. 
W ręce - nieodłoczny towarzysz - pomarańczowy czekan 
"Interalp", który nigdy nie zawiódł. Skacząc potem ra- 
dośnie z morenki na morenkę docieramy do szałasów. 
Jest jak w wierszu "alpinistycznym" Stanisława: 

"Kiedy wieczór ma się ku zachodowi 
Alpinista wybiera półkę, 

wbija hak i 

idzie spać!" 
Wydaje się, że wszyscy zapomnieli, że do 22-giej mamy 
być na dole. Wspólne gotowanie, wymiana wrażeń, mordy 
rozpalone przygodą i gorącym barszczem, 

Czas jednak ruszyć w dalszą drogę. Tu brak lata ek 
daje się nam we znaki, wywołując dziwne ómocje u Wład- 
ka. Fakt, że ciemno jest jak w..., ale to jeszcze nie 
powód do nerwów. 

Poprzez krzaczki przedziermy się do lasu rododendronowe” 
go, komentując zaistniałą sytuację. Ale trzeba się 
spieszyć, na dole czekają przecież ludzie, którzy o nas 
nic nie wiedzą. 

Błądząc po omacku docieramy do strumienia, który 
przekraczamy i słaniając się na "ostatnich" nogach £ 
pragnienia i zmęczenia wdrapujemy się na morenq. Gdy do 
chodzimy do schroniska w Kyangjin zastajemy noszych w 
oczekiwaniu. A co dalej? Każdy zrzucił plecak z pleców, 
wyciągnęliśmy juwle 1 zaczęły się "posiedy" przy tur- 
koczącym równo nocną porą juwelku i stojącym na nim 
rosołku, czy nieodlącznym barszczu. 

Kładąc się na karimat w śpiworze myślą o tym co mo- 
gło mnie ominąć, cżego mogłem nie doznać, o co mógłbym 
być uboższy. Tak, uboższy. Bo kto tego nie odczuwa jest 
o tę odrobinę biedniejszy. 

Być może jakiś słynny "łojarz" czytając te wspomnie- 
nia uśmiechnie się z politowaniem lub ironią, bo czym- 
że jest prawie turystyczne wejście na jakąś tam prza- 
łęcz (co z tego, że w Himalajach), choć wyżej położoną 
niż 5000 metrów? 
A ja? Ja pokonując skałkową "drogą przez róże” odczuwam 
podobną satysfakcję i radość pokonania trudności. Może 
tu, w Langtangu tych trudności nagromadziło się więcej, 
ale przez to 1 uczucie było silniejsze, jak silniejsze 
bywa uczucie przy powrocie do kogoś kto czeka pomimo 
wszystkich przeciwności losu, nie zrażony chwilowym 
niepowodzeniem. To stąd bierze się ten górnolotny ty- 
tuł, ponieważ najłatwiej nazwać to, że sią wygrało z 
samym sobą - zwycięstwem. A czym jest to co się czuje? 
To smak, a że czasami bywa gorzki - pamiętam dobrze o 
tym, ale ten "ganjaloowski" był w gruncie rzeczy sło- 
dziutki. Jak wymrożona w górach czekolada na szczycie. 

Przypisy: 

1) pORĘCZÓWKA 
- line umocowane w miejscach wymagających ostrożnoś- 
ci, przy jaj pomocy można bezpiecznie poruszać się 
w górę lub w dół 

Ż)»z1MOWE WYGŁUPY" Samborewicza 
- to był wypadek w Tatrach w zimie poprzedzającej wy 
jazd do Nepalu. Przeleżał się wtedy kilka tygodni w 

szpitalu j 

5) "MAMUTH" 

- lina syntetyczna, rdzeniowa produkcji zachodniej 

4) HOROLEZKA 
- lekki plecaczek wspinaczkowy. 
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uważyliśwy, że przed użyciem instrukcji INPUT 
z wygodnie jest wprowadzić na ekran tekst obja- 

śniający sens informacji, na jaką komputer o- 
czekuje. Wymaga to użycia oddzielnej instrukcji PRINT. 
W wielu "dialektach" BAS C-a dopuszca się jednak u- 
mieszczenie objaśniającego tekstu bezpośrednio na INPUT 
- zostanie on potraktowany tak samo, jak w PRINT. 
Ciąg instrukcji: 

1 B INPUT "PODAJ BOK KWADRATU"; 
2 W INPUT A 

można zastąpić pojedynczą instrukcją: 

1 f INPUT "PODAJ BOK KWADRATU, A 

Nasze dotychczasowe programy tworzyły ciąg instrukcji 
wykonywanych ściśle kolejno, i tylko jednokrotnie przy 
każdym uruchomieniu programu. Największą korzyść z au- 
tomatycznego przetwarzania informacji odnosimy jednak 
wtedy, gdy realizujemy wielką liczbę powtarzalnych ope- 
racji wykorzystując możliwie krótki program. Zastosujny 
mikrokomputer do wyświetlania na ekranie tablicy pier- 
wiastków kwadratowych. dla kolejnych liczb od l poczyna- 

jąc, co np 8.81; 

18 CLS 
2 WLET X=1 
38 PRINT X, SOR x 
4 8 LET X=X+8.81 
5 8 GO TO 38 

Po skasowaniu ekranu przez CLS nadajemy zmiennej X po- 
czątkową wartość 1. Następnie dla sktualnej wartości X 
wyświetlamy zarówno samo X jak i pierwiastek kwadratowy. 
W kolejnej operacji zwiększ.my wartość X wynosi 1.61 
- po czym przeskakujemy ponownie do linii 39. Umożli- 
wia to instrukcja skoku bezwarunkowego GO 10.,Jest ona 
wyjątkiem od zasady wykonywania programu w kolejności 
rosnącej numeracji wierszy, Jako następra po 60 TO wy- 
konuje się bowiem zawsze instrukcja z wiersza, którego 
numer następuje bezpośrednio za słowem G0 TO. Skok na- 
stąpi zawsze, niezależnie od oko.iczności, stąd nazwa: 
bezwarunkowy. 60 TO interpretujemy więc tak: PRZEJDŹ 

DQ wiersza o zadanym numerze. 

Uruchomiamy teraz nasz program przez RUN. Ekran zaczął 
wypełniać kolejne wiersza tabeli: 

1 
1.08499 
1.04995 

  
  

  = K   

wypełni cały ekran, sktywności komputera to jednak nie 
wstrzyma, Program będzie się wykonywał dalej, czy tego 
chcemy, czy nie. W końcu w programie nie ma żadnj in- 
formacji o jego ewentualnym zakończeniu, zaś nasz mikro 
komputer niewolniczo realizuje przepisany ciąg czynnoś- 

GiFy+ 
Widzimy więc, że "inteligencja" komputera jest dokład 
nie równa "inteligencji" realizowanego przezeń progra 
mu. Cechą inteligencji jest zaś zdolność do wyboru 
różnych wariantów działania w zależności od aktualnego 
stanu rozmaitych warunków, w których działanie to ma 
miejsce. W BASIC-u jest to możliwe przy wykorzystaniu 
instrukcji skoku warunkowego. 
Póki co, jedyną możliwością przerwania wykonującego się 
w nieskończoność programu jest wyjęcie wtyczki z gniaz- 
dka sieciowego lub, mniej brutalne, wyciśnięcie klawi- 
sza BREAK (przerwij), w który przewidujący konstrukto- 
rzy wyposażyli nasz mikrokomputer. 
widzicie więc jakie "brutalne" środki musimy użyć dla 
przerwania pracy programu wyświetlającego tablicę pier 

tków kwadratowych z ostatniego odcinka. O wiele ko- 
rzystniej byłoby wyposażyć program w możliwość sprawdza 
nia "po drodze" rozmaitych warunków (np. osiąunięcia 
przez zmienną zastanej wartości końcowej). Stwierdzenie 
spełnienia warunku powodowałoby określoną, z góry prze- 
widzianą reakcję programu, Można to osiągnąć instrukcją 
warunkową: "JEŻELI został spełniony warui taki to a 

taki TO WTEDY instrukcja wykona się tylko wtedy, gdy 
spełniony będzie umieszczony wcześniej warunek; w prze- 
ciwnym razie program, jak gdyby nigóy nic, przejdzie do 
wykonywania kolejnego w numeracji wiersza. JEŻELI "= 

IF, TO WTEDY » THEN. Zastosujmy instrukcję warunkową w 
programie wyświetlającym kwadraty liczb całkowityoci--od 
16 do 28 

18 LET X = 18 
28 PRINT x, xł 2 
JB LET X=X+1 
AW IF X 28 THEN GO TO26 

Ten program już "wie", kiedy skończyć: po "przestawie- 
niu" wartości X na kolejną liczbą całkowitą (inst,38) 
bada się, czy wartość X jest jeszcze nie większa (mniej 
sza lub równa) od zadanej wartości końcowej, czyli 36. 
Dopóki jest mniejsza lub równa (warunek spełniony) wy- 

konywana jest instrukcja 60 TO 29, i następuje wydruk 
wartości X i jej kwadratu. Gdy X przekroczy 26, przy 
kolejnym wykonaniu instrukcji 4 warunek spełniony nia 
wykona się instrukcja warunkowa i program zostanie za-* 

  

kończony. W większości dialektów BASIC-a po THEN zna- 
leźć się może dowolna w zasadzie instrukcja. Zawarty 
pomiędzy IF a THEN warunek w najprostszym przypadku two 
rzą dwa dowolne wyrażenia arytmetyczne, rozdzielone 
symbolem akcji: 

  

symbol | _ znaczenie przykład zastosowania 
  

i 
równość IF A » 5 THEN GO TO 168% 

nierówność IF X  f THEN LET Y=18 

mniejszość IF X 0 THEN PRINT "X UJEMNE" 

mniejszość 
lub równość IF B+l= X/2 THEN GO TO 10 

większość IF SQR(X) 1.5 THEN LET L=L+1 

większość 

lub równość IF ABS(X)=ABS(Y)+1 THEN GO TO 5     
  

Symbol relacji określa więc jeden z sześciu podstawo- 
wych rodzajów zależności między liczbami. Niektóre sym 

bole złożone są z dwóch znaków, inaczej niż w matematy- 
Ce - wymika to z braku znaków np. w standardowym zesta- 
wie znaków (w komputerach SINCLEAR symbole . . 
wybiera się pojedynczym wciśnięci:m odpowiedniego klawi- 
sza). Znaczenie symbolu = jest tutaj znacznie bliższe 
Jego metematycznej interpretacji: żadne przepisania, 
zmiany wartości zmiennych nie mają tu miejsca. W instruk- 
cji warunkowej najpierw wyznacza się wartości obu wyra- 
żeń, a dopiero potem ustala się, czy zachodzi określo- 
na symbolem relacja (zależność). Po operacji porównania 
wyliczone wartości są odrzucane, jako już niepotrzebne. 
Wynikiem operacji porównania jest bowiem odpowiedź TAK 
lub NIE - warunek spełniony - warunek niespełniony. 
Teraz czas na przykłady: oto program sprawdzający zna- 
Jomość historycznych dat i przykładowy efekt jego wyko- 
nania na ekranie: 

18 PRINT "PODAJ ROK BITWY POD WIEDNIEM" 
28 INPUT R 
39 IF R = 1683 THEN 60 TO 68 
48 PRINT "JESTES NIEUKIEMI POPRAW SIE" 
58 GO TO 18 
6% PRINT "PRAWIDLOWO!" 
RUN 
PODAJ ROK BITWY POD WIEDNIEM? 1673 
JESTES NIEUKIEM! POPRAW SIE PODAJ ROK BITWY 
POD WIEDNIEM? 1683 
PRAWIDLOWO! 
READY 

Instrukcja 39 sprawdza zgodność podanej przez zasiać 
jącego za klawiaturą delikwenta odpowiedzi z zaprogr 
mowaną wartością poprawną, W razie zgodności wyświetla 
Się tekst pochwalny i program zatrzymuje się. W przeci- 
wnym wypadku na ekranie pojawia sią nagana i odpytywa- 
nie zaczyna się do nowa - aż do otrzymanie poprawnej 
odpowiedzi |   

ULTURA 

Pranie obuwia tekstylnego 
Obuwie tekstylne (trampki, tenisówki) nożna znakomicie 
uprać w pralce automatycznej. Program nastewiamy na 30*C 
1 wyłączamy wirówkę. Suszymy następnie w przewiewnym 
miejscu, wypychając obuwie (aby nie straciło fasonu) 
zmiętymi gazetami - trzeba je kilka razy zmienić. 

Bez lodówki 
- miąso możemy przechowywać do trzech dni owijając je 
w liście chrzanu i tłusty pepier a następnie wkładając 
do naczynia. Przykryć, postawić w chłodnym miejscu. 
Można również owinąć mięso w czystą zmoczoną w occie 

tkę lub zalać w naczyniu kwaśnym mlekiem lub serwat- 

sło ubijamy mocno w kamiennym garnku solimy, przy 
krywamy, chronimy przed Światłem 1 ciepłem. Można też 
po ubiciu zalać zimną, osoloną wodą, 

- ryby patroszymy, solimy i nacieramy ki 
wym. Płuczemy dokładnie przed jażeniem, 

- biały ser zawijamy w płótno, zmoczone w osolonej wo- 
dzie i dajemy w chłodne ale suche miejsce, co pewien 
czas płótno moczymy w wodzie. 

licylo- 

lakier do paznokci 
- nie zgęstnieje szybko jeśli trzyma się go w chłodnym 
miejscu, np. na dole lodówki. Tek przechowywany lakier 
szybciej schnie i mniej odpryskuje. 

Migrena, , 
Migrenicy winni unikać niektórych artykułów żywnościo- 

wych, takich jak: żółty ser i czekolada, słonina, szyn- 

ka, cebula, czosnek i fasola - aktywizujące w sposób 

szczególny naczynia krwionośne w obrębie czaszki. 
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Kontynuuję prezentację rysunków Doroty Gurbisz, 
studentki V roku Akademii Sztuk Pięknych w Kra- 
kowie.Dorota rozpoczęła studia z dużym powodze- 

niem na Wydziale Fdrm Przemysłowych ,ale potem 
przeniosła się na Grafikę.Bardzo ciekawie pra- 
cowała na Ogólnopolskim Harcerskim Plenerze 
Artystycznym w Gołkowicach,prowadząc zajęcia z 
młodzieżą harcerską o szcaególnych uzdolnieniach 
plastycznych.Duży talent. = 
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VOLENS NOLENS 
- chcąc nie chcąc 

VDLENTE DEO 

- 2 woli Boga 

VOLUNTAS REGIS SUBREMA LEX 
- wola kró najwyższym prawem 

VOX POPULI, VOX DEI 
- głos ludu to głos Boga 

VOX UNIUS, VOX NULLIUŚ 
- głos jednego to żaden głos 

VOTUM SEPARATUM 
- zdanie odrębne 

VIVE ET ME AMA! 
- żyj 1 kochaj mniej! 

VIVITE LAETI! 
- zyjcie wesoło! 

VITAE, NON SCHOLAE DISCENDUM EST 
- trzeba się uczyć życia, nie dla szkoły 

VITAE SAL AMICITIA - Solą życia jest przyjaźń. 

Wyjeżdżający na wakacje zobowiązani są 
zabrać ze sobą dobrą pogodę z domu. 

a a” R „| 

savoir vivre =.>) 
Piękne staropolskie przysłowie "Gość w dom - Bóg 

w dom" poczęło się w zamierzchłych czasach ustalonego 
dobrobytu i wielkiej pojemności mieszkań.. Dziś wobec 

zasadniczo zmienionych warunków gospodarczych, mieszka- 

niowych i finansowych, nie można , a nawet nie wolno, 

powoływać się na nie, chcąc uszczęśliwić kogoś swoją 
osobą na dłuższy pobyt. 

KULTURA 
U innych narodów, niemniej z gościnności słynących niż 
my, pojęcia o niej są odmienne od naszych. Gospodarze 

1 goście wiedzą, czego mogą oczekiwać nawzajem od sie- 
bie, ażeby przyjemność z odwiedzin była obopólna. Weźmy 
jako przykład Anglię, kraj pełen kultu dla tradycji 

gościnności, skąd przyszedł do nas zwyczaj zajazdów na 
week-endy, gdzie zajeżdżanie w odwiedziny jest zwyczajem 
przyjętym nie tylko w sferach uprzywilejowanych mająt- 
kowo, czego najlepszym dowodem są pokoiki gościnne, bu- 

dowane przy dwuizbowych mieszkaniach. Ale pomimo tak 
korzystnych urządzeń nie odważyłby się tam nikt, cho- 

ciażby z rodziny, na przyjazd bez uprzedniego porozu- 
mienia się i bez wyraźnych zaprosin. Mimo, że gość w 
Anglii nie wytrąca z równowagi porządku domowego, jak 
to się u nas przeważnie dzieje, nie staje się od razu 
najważniejszą w domu osobistością, wokół której musi 
się skupić uwaga wszystkich, którą trzeba bez ustanku 
zabawiać, zamęczać przesadną troskliwością, nie spusz- 
czać z oka, przeładowywać jedzeniem - zdarza się, że 
1 własnego łóżka ustąpić, pożyczyć bieliznę, piżamę, 
drobiazgi toaletowe zapomniane w pośpiechu i niewiadomo 

"co jeszcze. Mimo, że tam gość podporządkowuje się zwy- 
czajom domu, do którego przyjechał, bierze czynny u- 
dział w codziennym trybie życia i nie żąda specjalnych 
dla siebie względó:, które by go zapewne tylko krępowa- 
ły. 

Radość z przyjmowania i odwiedzania przyjaciół lub 
rodziny może być tylko wtedy obustronna, kiedy ludzie 
potrafią oprzeć życie o mądre i niekrępujące zwyczaje, 
kiedy prawo gościnności nie bęczie pretekstem do wy- 
zyskiwania sytuacji, Bo to, co się u nas dzieje z za- 

jezdami, a raczej najazdami krewnych i znajomych jest 
nadużyciem praw gościnności i skrajnym egoizmem. 

Gościnność jest ozdobą każdego ogniska domowegu i 
magnesem przyciągającym serca ludzkie, jest cnotą, któ 
rą każdy człowiek powinien kultywować. Ale żądać goś- 
cinności, nia dając nic z siebie w zamian i nie kieru- 
Jąc się żadnymi względami wobec tych, z których uprzej- 
mości się korzysta - jest z gruntu fałszywym pojęciem 
o gościnności, które wartopotępić. Trzeba o tym mówić 
bez osłonek i wyraźnie, ażeby wreszcie otworzyć oczy 
jednostkom grzeszącym przeciw prawu prawdziwej gościn- 

- EPL. 
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