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JR KRAKOWSKI MIESIĘCZNIK HARCERSKI 

HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ 

© Jedyne pismo harcerskie tworzone przez Czytelników 
© Tylko u nas o alternatywnych organizacjach skautowych 

© ZHP na obczyźnie 

© Wszystko o światowym ruchu skautowym 
© Wędrowanie — starszoharcerska wkładka metodyczna 

© Krąg ognia — zuchowa wkładka metodyczna 

WARUNKI PRENUMERATY: prenumerata kwartalna 15 000 zł, roczna 60 000 zł. 
Harcerska Oficyna Wydawnicza — konto PBK 0/Kraków 373407 — 16 90 z dopiskiem „HIR”” 
Prenumerata zagraniczna 18 US$ rocznie — Harcerska Oficyna Wydawnicza 
— konto PBK 0/Kraków 373407 — 1690 — 151 — 6787 z dopiskiem „HR”” 

masz pomysły lub interesujące propozycje, 

sytuacja w harcerstwie budzi Twoje emocje, 

byłeś na ciekawym obozie w kraju, lub za granicą, 

zorganizowałoś ciekawą zbiórkę, wycieczkę, grę, 

lubisz rysować, 

prowadzisz harcerską firmę, fundację, 
masz hobby do „uharcerzania” 
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okonujące się ANO na rynku wydaw- 
niczym i prasowym nie mogą nie mieć 
wpływu na prasę i wydawnictwa Związku 

Harcerstwa Polskiego. 
Nie ukrywamy, że poważny kryzys przeżywa 

i nasz miesięcznik (pisaliśmy o tym w apelach 
do Czytelnikow) stąd pewne opóźnienia, które 
tym numerem likwidujemy. 

"HR" jest jedynym pismem ZHP, które pow- 
stało poza koncernem RSW "Prasa, Książka, 
Ruch" i było redagowane całkowicie społecznie. 
Utrzymywało się wyłącznie z prenumeraty. 

Jednak kryzys gospodarczy Sprawił, iż z 
prenumeraty na rok 1990 mogliśmy wydać tylka 
trzy numery - resztę pokryła Harcerska Ofi- 
cyna Wydawnicza. 

Musieliśmy podjąć nowe: decyzje dotyczące 
roku 1991 - mimo wszystko będziemy pismo wy- 
dawać - a nawet w nowej szacie graficznej, by 
zachować już pewną tradycję harcerską (jes- 
teśmy jedynym „, własnym sumptem i najdłużej 
wydawanym pismem harcerskim w historii ruchu 
harcerskiego). 

Zwitacamy się jednak z wielką prośbą do na- 
szych wiernych Czytelników - jeszcze trochę 
cierpliwości. 

Dajcie nam jeszcze jedną szansę. 

Z serdecznymi CZUWAJ ! 

  

   



$EE=NASZ RUCH 

PRZESŁANIE 
delegatów Chorągwi Krakouskiej na zakończenie XXVIII Zjazdu ZHP 
  

Druhny i Druhowie ! 

Pod koniec obrad chcemy zająć stanowisko wobec przebiegu Zjazdu. 
Nie jest tajemnicą, że Zjazd nie do korńca wykorzystał  rysującą się 
przed Związkiem szansę. 
1. Mimo kilku gotowych wersji Statutu wobec niemożności consensusu 

przyjęto metodę pracy, która doprowadziła do uchwalenia Statutu nie 
w pełni wyrażającego filozofię odnowionego Związku. Cechuje go po- 
śpiech, zawiera szeręg błędów i niedomówień, nieporadności stylis- 
tycznych, uszczegółowień, które podważają wartość tego dokumentu. 

2. Wszyscy liczyliśmy na dokonanie przez Zjazd przełomu psychicznego, 
na odnalezienie wspólnej drogi, którą silniejsi pójdziemy dalej. 

Zbyt wiele było na tej sali wzajemnej niechęci, doszukiwania się złej 
woli, a zbyt mało refleksji nad tym co nas łączy. Nasza delegacja szcze- 
gólnie silnie odczuła atmosferę braku wzajemnego zaufania. Nasze środo- 
wisko w bardzo trudnych okolicznościach rozpadu jednej z najstarszych 
wspólnot harcerskich dokonało wyboru decyzji pozostania w ZHP. Jego 
przeobrażenie było dla nas jedyną drogą do naprawy harcerstwa, dlatego, 
po wielomiesięcznej pracy przyjechaliśmy na Zjazd z konsekwentną, cało- 
ściową wizją harcerstwa, propozycjami zmian. W sposób uczciwy i otwarty 
przedstawiliśmy ją delegatom Zjazdu, nie skrywając trudności z jej 
przeprowadzeniem. Uważamy, że nie powstały na tym Zjeździe warunki do 
spokojnego, rzeczowego jej przedyskutowania. Decyzję Zjazdu o przyjęciu 
konsepcji Statutu Komisji Zjazdowej przyjęliśmy ze spokojem i zrozumie- 
niem, ciesząc się, że nasza propozycja uzyskała poparcie części delega- 
tów. Niepokoi i martwi nas zamazywanie czystych opcji ideowych obydwu 
wersji Statutu. Boleśnie odczuliśmy szereg nieprzyjemnych gestów wobec 
naszej delegacji i posądzeń o manipulację delegatami. 
ZHP ma sens wtedy kiedy istnieje wspólnota, zrozumienie i poszanowanie 
zdania innych, gdy dyskusja i ścieranie się poglądów jest prowadzone 
otwarcie i twórczo. 
Z niepokojem obserwowaliśmy, że zamiast podkreślać wspólnotę i to co 
nas wszystkich łączy, uwypuklano to co nas dzieli. Przy wielogodzinnej 
dyskusji o tolerancji jednocześnie wbrew zasadom tolerancji, istniały. 
tendencje wypchnięcia ze wspólnoty harcerskiej naszej Chorągwi. 

Mimo tego pragniemy przekazać w imieniu delegacji krakowskiej i 
i tych wszystkich, którzy stoją z nią we wspólnym kręgu, że przyjęte 
przez Zjazd uchwały i dokumenty posuwają nas na drodze odnowy Związku 
Harcerstwa Polskiego. 

Przekazujemy nowemu Przewodniczącemu i Naczelnikowi Związku serde- 
czne pozdrowienie. 
Dziękujemy tym wszystkim, którzy usiłowali nas zrozumieć. Zapraszamy do 
dalszej współpracy nad odnową Ruchu Harcerskiego. 

. Wolą delegacji krakowskiej jest, by stanowisko to znalazło się w 
protokóle Zjazdu. 

CZUWAJ! 
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Prosto z XXVIII 

Zjazdu ZHP 

ie jest prostą rzeczą dokonać po- 
N głębionej analizy wyników XXVIII 

Zjazdu ZHP, czyniąc to w kulua- 
rach, w kilka minut po jego zakończeniu. 
Myślę, że Przesłanie delegacji krakows- 

"kiej do uczestników Zjazdu zawiera te 
podstawowe elementy, których nie udało 
się do końca przemyśleć i uchwalić na 
tym forum. Ale zacznijmy od początku. 

Proces odrodzenia Związku był nieu- 
chronnością historyczną. Jednak zakres 
tych przemian stanowił problem w całym 
ruchu harcerskim, w tym oczywiście i w 
naszym Związku Harcerstwa Polskiego. 

Obiektywnie możemy stwierdzić, że 
czynniki zewnętrzne w postaci Komitetu 
Odrodzenia ZHP, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Społecznej Rady ZHP z góry 
założyły, że proces odrodzenia się ZHP 
nie może nastąpić wewnątrz naszej orga- 
nizacji. Był to błąd, który niepotrze- 
bnie ustawił wszystkie strony w opozycji 
do siebie. 

Duże grupy reformatorskie, które wi- 
działy konieczność dokonania zasadni- 
czych zmian wewnętrznych w ZHP dzięki 
zręcznym manipulacjom .tych struktur 

"nie uzyskały oparcia we władzach swojej 
organizacji. Było to sprytne pociągnię- 
cie umacniające ówczesne władze w prze- 
konaniu, że to one są jedynie powołanym 
ciałem, do sztucznej reformy Związku. 

„Nie mogły one zrozumieć, iż Związek na- 
leży reformować siłami wszystkich ins- 
truktorów a nie wybrańców z Konopnic- 
kiej 6. 

Tak. i też został przygotowany XXVIII 
Zjazd ZHP. Nie dopuszczono, by Komisja 
Zjazdowa przedstawiła jedyny społeczny 
projekt statutu, preferując własny, przy- 
gotowany przez ustępującego Z-cę Naczel- 
nika. Zachowano natomiast w odwodzie 
projekt statutu napisany przez ustępują- 
cego Przewodniczącego Rady Naczelnej, 

który notabene, został "demckratycznie" 
wybrany na Przewodniczącego Komisji Sta- 
tutowej Zjazdu. Takie to siły reforma- 
torskie przystąpiły do odnowienia Związ- 
ku. 

By nie dopuścić do kompilacji ofi- 
cjalnego projektu statutu ze społecznym, 
dokonano rzeczy bez precedensu - posta- 
nowiono głosować, który statut ma być 
jedyną podstawą dyskusji. W pierwszym 
odruchu - rzecz bardzo demokratyczna 
ale w efekcie całkowicie wykluczono 
możliwość przeniesienia e. 
nowoczesnego projektu s 
wersji przygotowywanej n 
tysfakcję musi budzić fi: iż prawie 
1/4 delegatów,mimo wszystko opowiedziała 
się za projektem społecznym. | 

Dzięki tym manewrom powstał, rysujący 
nowe oblicze Związku statut, jednak nie- 
pełny, niespójny i niekonsekwentny, z 
którego interpretację będzie miałe poważ- 
ne kłopoty up. cena do jego wykładńi 
prawnej Centralna Komisja Rewizyjna. Sze- 
rzej o podstawowych różnicach, pomiędzy 
obowiązującym, a społecznym projektem 
statutu napiszemy w kolejnych numerach 
"HR-a". 

Szczególnie dużo miejsca poświęciłem 
mechanice uchwalania statutu, by unao- 
cznić jak trudno jest pewnym ośrodkom 

. władzy rozstać się z nią tak jak to się 
dzieje w wielu społecznościach głęboko 
demokratycznych. 

Mimo tych krytycznych uwag możemy o- 
%*enić XXVIII Zjazd ZHP jako moment prze- 
łomowy w historii naszego Związku. 

Po pierwsze - dokonano całkowitej 
zmiany władz harcerskich. 

drugie - utworzono nową funkcję 
- Przewodniczącego Związku Harcerstwa 
Polskiego. 

Po trzecie - wybrane osoby spełnia- 
ją oczekiwania szerokich kręgów instruk- 
torskich, stanowią nadzieję na zupełnie 
inne, demokratyczne sposoby sprawowania 
władzy. 

Po czwarte - uchwalony statut i sta- 
nowiska Zjazdu w zasadniczy sposoz zmie- 
niają charakter Związku na crganizację 
dawno oczekiwaną przez wiele środowisk 
harcerskich. 

Następny krok - to dalsze działania 
na rzecz połączenia harcerstwa w jeden 
bratni krąg i o tym też będziemy pisać. 

  

  

  HR 5    



  

      

| 

    

*$ 
NOWY STATUT 

Zjazd Związku uchwalił nowy Statut ZHP. 
Określił w nim charakter ZHP: 

$2. 

1. ZHP jest dobrowolnym i samorządnym 

stowarzyszeniem zuchów, harcerzy, har- 

cerzy starszych oraz instruktorów i 
działaczy harcerskich. 

N 

stycznych normach moralnych, wywodzą- 

cych się z uniwersalnych, kulturowych 

i etycznych wartości chrześcijaństwa, 

kształtuje postawy szacunku wobec każ- 

dego człowieka, uznając światopogląd 

za sprawę osobistą każdego członka 

Związku. 
Zjazd wpisał do Statutu Obietnicę, Przy- 

rzeczenie i Zobowiązanie: - 

$ 6. 

Harcerskie wartości wychowawcze ZHP o- 

kreśla: Obietnica i Prawo: Zucha, Przy- 

rzeczenie i Prawo Harcerskie oraz Zobo- 

wiązanie Instruktorskie. 

Obietnica Zucha 

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze prze- 

strzegać Prawa Zucha. i 

Prawo Zucha 

1. Zuch kocha Polskę. 
2. Zuch jest dzielny. 
3. Zuch mówi prawdę. 
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 

5. Wszystkim z zuchem jest dobrze. 

6. Zuch stara się być coraz lepszy. 

Przyrzeczenie Harcerskie 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić 

służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc 

bliźnim i być posłusznym Prawu Harcers- 

kiemu. . 
(lub do wyboru przez składającego Przy- 

rzeczenie): 
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić 

słyżbę Polsce, dążyć do Prawdy i Spra- 

wiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim 

i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

Prawo Harcerskie 

1.-Harcerz sumiennie spełnia swoje obo- 

wiązki wynikające z Przyrzeczenia Har- 

cerskiego. 
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Za- 

. Wychowanie w ZHP opiera się na humani- , 

| 

  

ASI 
wiszy. 

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie po- 
moc bliźnim. : 

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a 
za brata uważa każdego innego harce- 

rza. 
"5, Harcerz postępuje po rycersku. E 

6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się 

ją poznać. 3 

7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzi- 
com i wszystkim Swoim przełożonym. 

8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
0. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie 

i uczynkach: nie pali tytoniu i nie 

pije napojów alkoholowych. 

Zobowiązanie Instruktorskie 

Przyjmuję obowiązki instruktora Związku 

Harcerstwa Polskiego. Jestem świadomy od 

powiedzialności harcerskiego wychowawcy 

i opiekuna. Będę dbać o dobre imię hąr- 

cerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pra- 

cować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i 

umiejętności. Wychowam swego następcę. 

Powierzonej przez Związek Harcerstwa 

Polskiego służby nie opuszczę samowolnie. 

          
Raw 

=| harcerskie.pl 
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GOŚCIE ZJAZDU 

W Zjeździe ZHP uczestniczyli w charakte- 
rze gości m.in.: 

- prof. Henryk Samsonowicz - Minister 
Edukacji Narodowej 
dr Anna Radziwiłł - Wiceminister Edu- 
kacji Narodowej 
hm. Zdzisław Kołodziejski - Wiceprze- 
wodniczący ZHP poza granicami kraju 
hm. Krzysztof Dobrecki - Naczelnik POH 
prof. Janusz Orkisz - Przewodniczący 
Społecznej Rady ZHP 
Dominique Benard - Komisarz wykonaw- 
czy Regionu Europejskiego, przedstawi - 
ciel Światowego Biura Ruchu Skautowego 
przedstawiciele: 

- Ministra Obrony Narodowej 

- biskupa Bydgoszczy 
- Przewodniczącego ZNP 
- ZHR (w roli obserwatora) 

harcerscy posłowie 
przedstawiciele organizacji skautowych 
Austrii, Francji, RFN, Szwecji 
przedstawiciele Związku Harcerstwa w 
Czechosłowacji 
harcergcy seniorzy 
przedstawicielki Światowego Biura Skau- 
tek z Londynu. 

! 
' 

i 

NOWE WŁADZE 

W niedzielę nad ranem wybrano Przewodni- 
czącego ZHP. (po raz pierwszy po wojnie) 
i Naczelnika Związku. Na obie te funkcje 
zgłoszono tylko po jednym kandydacie: na 
funkcję Pr: ącego ZHP - ha. Ste- 
fana Mirowskiego, na funkcję Naczelnika 
- hm. Ryszarda Pacławskiego. 

W tajnym głosowaniu Przewodniczącym 
ZHP wybrano hm, Stefana Mirowskiego - o0- 
trzymał on 288 głosów. 
Druh Mirowski jest harcerzem od 1932 ro- 
ku. Swą harcerską służbę rozpoczął w 21 
Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. Igna- 
cego Prądzyńskiego, w której doszedł do 
funkcji przybocznego. 

We wrześniu 1939 roku przeszedł do 
Harcerskiej Służby -Obrony Warszawy. W 
czasie okupacji hitlerowskiej współorga- 
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BST 
nizował Warszawskie Szare Szeregi. Był 
kolejno hufcowym, komendantem Okręgu Po- 
łudnie, członkiem Komendy Głównej Orga- 
nizacji Małego Sabotażu "Wawer", współ- 
twórcą i pierwszym komendantem "Zawiszy" 
- najmłodszego pionu wiekowego Szarych 
Szeregów. W maju 1943 roku został komen- 
dantem ula "Wisła" - Chorągwi Męskiej 
Szarych Szeregów. Podporucznik Armii Kra- 
jowej, absolwent tajnej Szkoły Podchorą- 
żych. Stopień podharcmistrza zdobył w 
1942 roku, harcmistrza - w 1943, 

Po wojnie w latach 1945 - 1947 był 
zastępcą komendanta Chorągwi Warszaws- 
kiej. Aktywnie włączył się do odnowy 
polskiego harcerstwa w 1956 roku. W la- 
tach 1957 - 1958 był sekretarzem Central- 
nej Komisji Weryfikacyjnej Instruktorów 
Harcerskich i instruktorem w Komendzie 
Hufca Warszawa Ochota. 

Jest współtwórcą Społecznego Komite- 
tu Opieki nad Grobami Żołnierzy Batalio- 
nu "Zośka". 

Dla nas instruktorów ZHP jest niedo- 
ścigłym wzorem służby Ojczyźnie i wier- 
ności harcerskim ideałom. ) 

Naczelnikiem Związku wolą 315 głosu- 
jących nań delegatów został hm. Ryszard 
Pacławski. Druh Pacławski ma 31 lat, w 
ZHP działa od 1967 roku, a instruktorem 
został w 1976. 

Pełnił służbę na niemal wszystkich 
funkcjach instruktorskich: przybocznego, 
drużynowego, przewodniczącego kręgu in- 
struktorskiego, komendanta Hufca Ziemi 
Sanockiej, a przez ostatnie kilka miesię- 
cy - zastępcy naczelnika ZHP. 
Jako komendant hufca stworzył znako- 
mite środowisko instruktorskie. W swej 
służbie hufcowego realizował zasadę, że 
decydujący głos należy do drużynowych, a 
hufiec stwarza warunki do ich pracy. 

Druh Ryszard i jego hufiec jest dob- 
rze znany w środowisku starszoharcerskim, 
szczególnie wśród bieszczadników. 

Jako zastępca naczelnika ZHP dh Pa- 
cławski był m.in. inicjatorem I Ogólno- 
polskiej Zbiórki Hufcowych. 

Wiceprzewodniczącymi Związku Harcerstwa 
Polskiego zostali wybrani: 

hm. Jarosław Balon 
hm. Wojciech Katner 
hm. Maria Łyczka 

hm. Anna Zawadzka.   

HSI 

prz*ósia 
XXVIII Zjazd ZHP 

Bydgoszcz, 9.12.1990 r. 

b 
Jego Ekscelenc da 
Ks. Biskup KAZIMIERZ GÓRNY , 
Kraków 

Ojczyzna nasza w historycznym przeło- 
mie dnia dzisiejszego potrzebuje ludzi 
dojrzałych i odpowiedzialnych za wszel- 
kie wspólne dobro oraz gotowych do wy- 
rzeczeń i ofiar. Ludzi o takich cechach 
wychowywało polskie harcerstwo, które, 

« niestety, w czasach powojennych utraciło 

SE 
STANOWISKO XXVIII ZJAZDU ZHP 
"HARCERSTWO ŻEŃSKIE I MĘSKIE” 

Po wielu latach doświadczeń w prowa- 
dzeniu harcerskich drużyn żeńskich, męs- 
kich oraz koedukacyjnych uważany, że nie 
jest konieczne istnienie odrębnych orga- 
nizacji harcerskich: żeriskiej i męskiej. 

Widzimy natomiast potrzebę tworzenia 
programów i opracowań metodycznych, za- 
pewniających wszechstronny rozwój psy- 
chofizyczny dziewcząt i chłopców. Kluczo- 
we. jest zróżnicowanie wymagań na stopnie 
1 sprawności dla harcerek i harcerzy. 

Funkcjonowanie drużyn koedukacyjnych 
wymaga wypracowania modelu wspólnego wy- 
chowania dziewcząt i chłopców, gwarantu- 
jącego pełny rozwój ich osobowości. 

W sprawie wyboru charakteru drużyny 
Zjazd pozostawia decyzję poszczególnym 
środowi skom. 

XXVIII Zjazd ZHP 

Bydgoszcz, 8.12.1990 r. 

swój pierwotny blask, zmuszone odejść od 
swych pięknych ideałów. Trzeba więc, aby 
polscy harcerze powrócili do swych wiel- 
kich i najlepszych tradycji, trzeba aby 
się ponownie odrodził ideał harcerstwa 
w oparciu o chrześcijańskie wartości 
służąc Bogu, Polsce i Bliźnim. Go) 

Modlę się więc o to odrodzenie i pro- 
szę Boga, aby to piękne zawołanie "Czu- 
waj", zachęcało Was do nieustannej pracy 
nad sobą i do odpowiedzialności za wiel- 
kie wspólne dobro, jakim jest Polska. 

Z serca błogosławię wszystkim wysił- 
kom zmierzającym do odrodzenia Związku 
Harcerstwa Polskiego i. do połączenia 
wszystkich harcerek i harcerzy w Polsce 
i poza krajem. 

JAN PAWEŁ II, papież 

Watykan, dnia 6 grudnia 1990 r. 

DRODZY DUSZPASTERZE 
I MŁODZIEŻY HARCERSKA 

Przekazuję słowa Ojca Świętego Jana 
Pawła II skierowane do młodzieży harcers- 
kiej, w związku z grudniowymi zjazdami. 

Ż okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Pańskiego i Nowego Roku 1991, serdecznie 
życzę Duszpasterzom oraz Harcerkom i 
Harcerzom błogosławieństwa Bożego w pra- 
cy ku odrodzeniu w jedności. Niech temu 
służą przygotowania do spotkania z Ojcem 
więtym na Jasnej Górze oraz zlotu 80- 

lecia. 

Z serdecznym pozdrowieniem 
Przewodniczący Krajowego 
Duszpasterstwa 
Harcerek i Harcerzy 
Ks. Bp Kazimierz Górny 

BOŻE NARODZENIE A.D. 1990 
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"Qtrzymaliście ducha przy- 
brania za synów" (Rz 8,15) 

DROGA MŁODZIEŻY! 

1. Światowe Dni Młodzieży 
wyznaczają ważne etapy w życiu 
Kościoła, który u progu Roku 
Dwutysięcznego stara się coraz - 
bardziej uwydatnić swoje zada- 
nie ewangelizacji w świecie 
współczesnym. Pewne podstawowe 
prawdy nauczania ewangeliczne- 
go, które proponowane są wam 
każdego roku do medytacji „mają 
umocnić waszą wiarę i stać się 
nowym impulsem dla waszego apo- 
stolstwa. 

Jako temat VI Światowego 
Dnia Młodzieży wybrałem słowa 
św. Pawła: "Otrzymaliście du- 
cha przybrania za synów" (Rz 8, 
15). Są to słowa, które wpro- 
wadzają w najgłębszą tajemnicę 
chrześcijańskiego powołania: 
według planu Bożego. jesteśmy 
prawdziwie powołani, aby stać 
się dziećmi Bożymi w Chrystu- 
sie przez Ducha iętego. 

Czy można pozostać obojęt- 
nym wobec tak zawrotnej pers- 
pektywy? Człowiek - istota 
stworzona i ograniczona, wię- 
cej, grzesznik - przeznaczony 
jest, aby być dzieckiem Boga! 
Jakże nie wołać ze św. Janem: 
"Popatrzcie, jaką miłością ob- 
darzył nas Ojciec: zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi: i rze- 
czywiście nimi jesteśmy" (1 J 
3, 1)! Czy można pozostać nie- 
czułym na takie wezwanie oj- 
cowskiej miłości Boga, który 
zaprasza do wspólnoty życia 
tak głębokiego i intymnego? 

Światowy Dzień Młodzieży, 
który będziemy przeżywali w na- 
stępnym roku, niech przyczyni 
się do tego, aby to nadzwyczaj- 
ne zdziwienie przeniknęło was 
i wzbudziło w każdym z was 

* przylgnięcie coraz bardziej sy- 
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nowskie do Boga, naszego Ojca. 

2. "Otrzymaliście 
przybrania za synów..." z 

Duch Święty, prawdziwy 

ducha 

MOTYWACJE 
sprawca naszego dziecięctwa 
Bożego, odrodził nas w wodzie 
Chrztu do nowego życia. Od te- 
go momentu "sam Duch wspiera 
swym świadectwem naszego ducha, 
że jesteśmy dziećmi Bożymi" 
(Rz 8, 16). , 

„Co wnosi: zatem w życie 
chrześcijanina owo bycie dziec- 
kiem Boga? Święty Paweł pisze: 
"Albowiem wszyscy ci, których 
prowadzi Duch Boży, są synami 
Bożymi" (Rz 8, 14). Być synami 
Bożymi oznacza. zatem przyjąć 
Ducha Świętego, pozwolić pro- 
wadzić się przez Niego, być o- 
twartym na Jego działanie w 
historii naszego życia osobis- 
tego i w historii Świata. 

Wam wszystkim, drodzy Mło- 
dzi, z okazji tego Światowego 
Dnia Młodzieży, mówię: Przyj- 
mijcie Ducha Świętego i bądź- 
cie mocni w wierze! "Albowiem 
nie dał nam Bóg ducha bojaźni, 
ale mocy i miłości,'i trzeźwe- 
go myślenia" (2 Tm 1, 7). 

"Otrzymaliście ducha ptzy- 
brania za synów...".. Synowie 
Boży, to znaczy ludzie odrodze- 
ni przez chrzest i umocnieni 
przez bierzmowanie, są w pier- 
wszej linii budowniczymi nowej 
cywilizacji, cywilizacji praw- 
dy i miłości:są światłem świata 
i solą ziemi (por.Mt 5, 13-16). 

Myślę o głębokich przemia- 
nach, jakie dokonują się w 
"świecie. Dla wielu narodów o- 
twierają się drogi nadziei na 
życie bardziej godne i bar- 
dziej ludzkie. W związku z tym 
przypominam sobie słowa praw- 
dziwie profetyczne Soboru Wa- 
tykańskiego II: "Duch Boży, 
który przedziwną opatrznością 
kieruje biegiem czasu i odna- 
wia oblicze ziemi, pomaga że 
ewolucji" (Gaudium et spes,26 

Prawdziwie, Duch dzieci 
Bożych jest mocą inspirującą 
rozwój historii narodów. W każ- 
dej epoce wzbudza On nowych 
ludzi, którzy żyją świętością, 
prawdą i sprawiedliwością. 
Świat, poszukując z niepokojem   

MOTYWACJEEE=Y 
u progu Drugiego Tysiąclecia dróg współ- 
życia bardziej solidarnego, koniecznie 
potrzebuje oparcia się na osobach, które 
właśnie dzięki Duchowi Świętemu umieją 
żyć jako prawdziwi synowie Boży. 

3. "Na dowód tego, że jesteście sy- 
nami, Bóg wysłał do Serc naszych Ducha 
Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A 
zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz 
synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem 
z woli Bożej" (Ga 4, 6-7). Święty Paweł 
mówi tu o dziedzictwie synów Bożych.Cho- 
dzi tu o dar życia wiecznego, a jedno- 
cześnie o zadanie do realizacji już dzi- 
siaj; chodzi o program życia, mogący za- 
fascynować szczególnie was, młodzi, któ- 
rzy nosicie w głębi waszych serc tęskno- 
tę za wielkimi ideałami. 

Świętość jest podstawowym dziedzic- 
twem synów Bożych. Chrystus mówi: "Bądź- 
cie więc wy doskonali, jak doskonały 
de Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 48). 
więtość ta będzie wyrażać się w pełnie- 

niu woli Ojca w każdej okoliczności ży- 
cia. Jest to najdoskonalsza droga, którą 
wskazał nam sam Jezus: "Nie każdy, który 
mi mówi: © Panie, Panie > , wejdzie do 
królestwa niebieskiego, lecz ten kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 
niebie" (Mt 7, 21). : 

Powtarzam wam dziś jeszcze raz to, 
co powiedziałem w Santiago de Compostela: 
"Młodzi, nie lękajcie się świętości!". 
Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądź- 
cie pośród tych, którzy pragną osiągnąć 
cele godne synów Bożych. Uwielbiajcie 
Boga waszym życiem! 

4, Dziedzictwo synów Bożych niesie z 
sobą braterską miłość na wzór Jezusa, 
pierworodnego między wielu braćmi (por. 
Rz 8, 29): "...abyście się wzajemie mi- 
łowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 
12). Wzywając Boga jako "Ojca", nie moż- 
na nie rozpoznać w bliźnim - kimkolwiek 
by on był - brata, który ma prawo do na- 
szej miłości. Oto prawdziwie wielkie za* 
danie synów Bożych: pracować nad budowa- 
niem  braterskiego współżycia pośród 
wszystkich narodów. 

Czyż nie tego właśnie potrzebuje dzi- 
siejszy świat? Pośród wszystkich narodów 
dostrzega się zdecydowanie gorące prag- 
nienie jedności, będącej w stanie zbu- 
rzyć wszelkie bariery zobojętnienia i 
nienawiści: to wielkie zadanie odnosi się 

szczególnie do was, młodzi, atyście budo- 
wali społeczność bardziej sprawiedliwą i . 
bardziej solidarną. 

5. Przywilejem synów Bożych jest rów- 
nież wolność: także ona jest udziałem 
ich dziedzictwa. Dotykamy tu problemu, 
na który wy młodzi jesteście w sposób 
szczególny wyczuleni, gdyż chodzi tu o 
wielki dar złożony przez Stwórcę w nasze 
ręce. Jest to jednak dar, który należy 

' wykorzystać dobrze. Zbyt wiele bowiem 
fałszywych form wolności prowadzi do 
zniewolenia! 

W Encyklice "Redemptor Hominis" na- 
pisałem w związku z tym następujące sło- 
wa: "Jezus Chrystus wychodzi na spotka- 
nie człowieka każdej epoki, również i na- 
szej epoki, z tymi samymi słowami: * Po - 
znacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 
8, 32); uczyni was wolnymi. W słowach 
tych zawiera się podstawowe wymaganie i 
przestroga zarazem. Jest to wymaganie 
rzetelnego stosunku do prawdy jako waru- 
nek prawdziwej wolności. Jest to równo- 
cześnie przestroga przed jakąkolwiek po- 
zarną wolnością rozumianą powierzchow- 
nie, jednostronnie, bez wniknięcia w ca- 
łą prawdę, o człowieku i o świecie. Chry- 
stus przeto również i dziś, po dwóch ty= 
siącach lat, staje wśród nas jako Ten, 
który przynosi człowiekowi wolność opar- 
tą na prawdzie..." (nr 12), 

"Ku wolności wyswobodził nas Chrys- 
tus" (Ga 5, 1). To wyzwolenie dokonane 
przez Chrystusa jest wyzwoleniem od 
grzechu, będącego źródłem wszelkich znie- 
woleń ludzkich. Święty Paweł mówi :"Dzię- 
ki jednak niech będą Bogu za to, że gdy 
byliście niewolnikami grzechu, daliście 
z serca posłuch nakazom tej nauki, któ- 
rej was oddano, a uwolnieni od grzechu 
oddaliście się w niewolę sprawiedliwoś- 
ci" (Rz 6, 17-18). Wolność jest więc da- 
rem i jednocześnie podstawowym zobowiąza- 
niem każdego chrześcijanina: "Nie otrzy- 
maliście przecież ducha niewoli..." (Rz 
8, 15) - napomina św. Paweł. z 

Sprawą bardzo ważną i zasadniczą 
jest wolność zewnętrzna, zagwarantowana 
przez słuszne prawa cywilne. Słusznie 
więc cieszymy się, że powiększa się dziś 
coraz bardziej ilość krajów, w których 
respektowane sg podstawowe prawa osoby 
ludzkiej, pomimo że często. wymagało to 

wysokiej ceny ofiar i krwi. Wolność zew- 
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nętrzna jednak - choć tak drogocenna - 
sama w sobie nie może wystarczyć. U jej 
źródeł powinna być zawsze wolność wewnę- 
trzna, właściwa synom Bożym, którzy pos- 

tępują według Ducha (por. Ga 5, 16) i 
którzy kierują się prawym sumieniem mo- 
ralnym, zdolnym wybrać to, co jest do- 
bre. "...gdzie jest Duch Pański - tam 
wolność” (2 Kór 3, 17). Jest to, droga 
młodzieży, jedyna droga do budowania 
ludzkości dojrzałej i godnej tego imie- 
nia. 

Widzicie zatem, jak wielkie i zobo- 
wiązujące jest dziedzictwo synów Bożych, 
do którego jesteście powołani. Przyjmij- 
cie je z wdzięcznością i ogpowiedzial- 
nością. Nie zmarnujcie go! Miejcie odwa- 
gę, aby w sposób konsekwentny żyć tym 
dziedzictwem każdego dnia i głosić je 
innym. W ten sposób świat będzie się sta- 
wał coraz bardziej wielką rodziną synów 
Bożych. 

6. Punktem centralnym Światowego 
Dnia Młodzieży 1991 będzie ponowne spot- 
kanie- młodzieży z całego Świata. 

Tym .razem, na zakończenie spotkań 
i obchodów zwyczajnych, zgromadzimy się 
na wspólną modlitwę w Sanktuarium Czar- 
nej Matki Bożej z Częstochowy, w Polsce, 
w mojej Ojczyźnie. Wspominając przeży- 
cia pielgrzymki do Santiago de Composte- 
la (1989), wielu z was zapewne z radoś- 
cią podąży na to spotkanie w Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
w dniach 14 i 15 sierpnia 1991 roku. Po- 
niesiemy ze sobą, w naszych sercach i w 

modlitwach, młodzież całego 

Rozpocznijeie zatem już w tej chwili 
pielgrzymkę do domu Matki Chrystusa i na- 
szej Matki, aby rozważać, pod Jej spoj- 
rzeniem pełnym miłości, temat VI Świato- 
wego Dnia Młodzieży: "Otrzymaliście du- 
cha przybrania za synów...". 

Gdzie można lepiej zrozumieć, co 
znaczy być dziećmi Bożymi, jeśli nie u 
stóp Matki Boga? Maryja jest najlepszą 
Mistrzynią. Jej to zostało powierzone, 
podstawowe zadanie w historii zbawienia: 
"Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, ze- 
słał Bóg Syna swego, zrodzonego z nie- 
wiasty, zrodzonego pod prawem, aby wyku- 
pił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy 
mogli otrzymać przybrane synostwo" (Ga 4, 

archiwum . 
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Gdzie, jeśli nie w Jej macierzyńskim 
sercu, może być lepiej strzeżone dzie- 
dzictwo dzieci Bożych, obiecane przez 
0jca? Niesiemy ten dar w naczyniach gli- 
nianych. Nasza pielgrzymka będzie przeto, 

„dla każdego z nas, wielkim aktem zawie- 
rzenia Maryi. Udajemy się do Sanktuarium, 
które dla narodu polskiego ma szczególne 
znaczenie; jest to miejsce ewangelizacji 
i nawrócenia, miejsce, do którego przy- 
bywa tysiące pielgrzymów pochodzących 
ze wszystkich stron Kraju i świata. Od 
ponad 600 lat, w klasztorze na Jasnej 
Górze w Częstochowie, czczona jest Mary- 
ja w cudownej ikonie Czarnej Madonny. W 
momentach najbardziej trudnych w swojej 
historii, naród polski odnajdywał tam, 
w domu Matki, moc wiary i nadziei, wła- 
sną.godność i dziedzictwo dzieci Bożych. 

Dla wszystkich, młodzieży Wschodu 
i Zachodu, Północy i Południa, pielgrzym- 
ka- do Częstochowy będzie świadectwem 
wiary dla całego świata. Będzie to piel- 
grzymka wolności poprzez granice państw, * 
które otwierają się coraz bąrdziej na 
Chrystusa, Odkupiciela człowieka. 

7. Przez to Orędzie pragnę rozpocząć 
drogę przygotowania duchowego, tak na VI 
Światowy Dzień Młodzieży, jak również na 
pielgrzymkę do Częstochowy. Te rozważa- 
nia niechaj posłużą jako inspiracje na 
rozpoczęcie tej drogi, która jest przede 
wszystkim drogą wiary, nawrócenia i po- 
wrotu do istotnych wartości naszego ży- 
cia. 

A do was, młodzieży Krajów Europy 
Wschodniej, zwracam się ze słowami szcze- 
gólnej zachęty. Nie może was zabraknąć 
na tym spotkańiu, które zarysowuje się 
już od tej chwili jako historyczne spot- 
kanie między młodzieżą Kościołów Wschodu 
i Zachodu. Wasza obecność w Częstochowie 
będzie Świadectwem wiary o niezwykłym 
znaczeniu. 

A wy, droga młodzieży mojej ukocha- 
nej Polski, jesteście tym razem powołani, 
aby gościnnie przyjąć waszych przyjaciół, 
którzy przybędą ze wszystkich stron 
świata. Dla was i dla Kościoła w Polsce 
to spotkanie, w którym będę uczestniczył, 

- będzie nadzwyczajnym darem duchowym w a- 
ktualnej sytuacji historycznej, którą 
przeżywacie pełni nadziei na przyszłość. 

W duchowej łączności, klęcząc przed 

obrazem Czarnej Madonny z Częstochowy,   

MOTYWACJE 
zawierzam Jej opiece pełnej miłości cały 
przebieg VI Światowego Dnia Młodzieży. 

Wam wszystkim, droga Młodzieży, u- 
PZA mego ojcowskiego Błogosławień- 
stwa, 

Watykan, dnia 15 sierpnia 1990 roku, 
w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. 

Jan Paweł II, papież 

    
  

  ZBIÓRKA 
Z. SPŁĄTKIEM 

niektórych drużynach jest zwyczaj 
urządzania zbiórki przypominają” 
cej wieczerzę wigilijną. Na taką 

zbiórkę można przynieść domowe słodycze 
lub ciasto. Bywa, że wspólne kolędowa- 
nie rozpoczyna się od "kolędników" - 
krótkiego przedstawienia o pasterzach 
wyruszających do Betlejem szukać nowo na- 
rodzonego Jezusa. Tekst jasełek można u- 
łożyć samemu, można wykorzystać np. "Ja- 
sełka" Rydla. Poniżej plan zbiórki do e- 
wentualnego wykorzystania: 

1. Rozpalenie świecy kominkowej przy 
śpiewie "Wśród nocnej ciszy". 

Kolędowanie - śpiewanie kolęd. Na 
zbiórce wcześniejszej zapowiedzieć o 
przyniesieniu tekstów kolęd - najle- 
piej popularne książeczki do nabo- 
żeństw, w których zawsze są na końcu 
umieszczone kolędy. 

„ Odczytanie tekstu ewangelii według św. 
Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa 
(tekst w załączeniu). 

. Wspólne życzenia i łamanie się opłat- 
kiem. 

5. Gawęda drużynowego o zwyczajach świą- 
tecznych, wspomnienia rodziców lub in- 
nych zaproszonych na zbiórkę gości a 
dawnym obchodzeniu świąt Bożego Naro- 
dzenia. Gdy zabraknie konceptu można 
odczytać np. fragmenty literatury o 
zwyczajach świątecznych, wiersze a na- 
wet humory i anegdoty. 

. Na zakończenie wspólny krąg i poże- 
gnalna pieśń "Idzie noc". 

Uwaga: 
Nie zapomnijcie o choince. Odpowied- 

nio wcześniej należy zaprosić gości, ro- 
dziców i dawnych instruktorów - o ile 
jest taki zwyczaj. Zbiórka bożonarodze- 
niowa jest niekiedy jedyną okazją, by mo- 
gli spotkać się seniorzy i młodzi człon- 
kowie drużyny. Spotkania takie mogą prze- 
ciągać się na kilka godzin. Dlatego do- 
brze jest ustalić czas trwania zbiórki, 
tematykę gawęd i wspomnień oraz przewidy- 
wany termin (czasowy) jej zakończenia. 
Warto przypomnieć, .że gospodarzem harców- 
ki jest na takiej zbiórce zawsze drużyno- 
wy i on odpowiada za całość przygotowań. 

  

  

  a HR 13    



    

PRYMAS POLSKI 

Warszawa, 24 grudnia 1990 r. 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

Dziękuję bardzo za* pismo z dnia 
17 grudnia 1990 na temat Harcerstwa Pol- 
skiego po XXVIII Zjeździe oraz za miłe 
życzenia. 

Cieszę się z osiągniętego postępu w 
Harcerstwie. Przemiany idą powoli, wyma- 
gają wysiłku, ale to daje gwarancję ich 
rzetelności. > 

Całe społeczeństwo tęskni za prawdzi- 
wą odnową moralną młodego pokolenia, 
dlatego też Kościół, dzieląc te tęsknoty, 
wspomaga procesy, które będą opierać się 
na trwałych zasadach etycznych i na wy- 
pracowanych rodzinnych wartościach. Pro- 
szę Boga o wytrwałość dla Kierownictwa 
naszych Harcęrzy, życzę błogosławieństwa 
Bożego na cały Nowy Rok i serdecznie po- 
zdrawiam. 

* fo ba Fay 
Józef Kardynał Glemp 

PRYMAS POLSKI 

Szanowny Pan Przewodniczący 
Związku Harcerstwa Polskiego 
Stefan MIROWSKI hm. 
ul. M. Konopnickiej 6 
00-491 Warszawa 

_ HR 14 
archiwum 
harcerskie.pl 

  

Andrzej GLASS 

Kryzys 

czy parodia 

skautingu ? 

edni mówią o kryzysie idei skau- 
tingu w Polsce, inni twierdzą, że 
harcerstwo to polska odmiana ska- 

utingu, lecz różniąca się od niego w wie- 
lu punktach. Jeszcze inni mówią o potrze- 
bie powrotu do korzeni skautowych. 

Zastanówmy się nad tym, co to znaczy:: 
powrót do zasad skautingu? 

Prawie wszyscy wołają, że harcerstwo 
straciło atrakcyjność dla sporej części 
naszej młodzieży. Czemu? Bo zrobiono z 
niego "wielką zabawę" zamiast "wielkiej 
gry o swe życie". Bi-Pi w "Skautingu 
dla chłopców" (wyd. polskie z 1938 r.) 
pisał: Zaprawa skautowa odbywa się czte- 

rema drogami: 
1. Zaprawa charakteru jednostki 
2. Nauczenie rzemiosł 
3. Rozwijanie zdrowia fizycznego 
4. Służba dla państwa. ś 

Był to program na serio, bo był to 
"sposób na życie". 

Zaprawa charakteru odbywała się poprzez 
rozwijanie pomysłowości, spostrzegawczoś- 
ci, zaradności i zdolności pokonywania 
trudności, czyli wyrabianie samodzielnoś- 
ci i twórcze działanie. Dziś u nas nado- 
piekuńczość nauczycieli i wychowawców 
(harcerzy traktuje się niemal jak przed- 
szkolaków) paraliżuje samodzielną 
działalność zastępów. 

Uzyskaliśmy wysoki poziom rozwoju 
ruchu zuchowego.Lecz czy przypadkiem nie 
rozciągnięto doświadczeń z pracy z zu- 
chami na całą młodzież harcerską.Czy nie 
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odgrywają w tym dużej roli instruktorki, 
wykazujące nadmierną opiekuńczość w sto- 
sunku do chłopców. Skaut ma przypominać 
chłopca indiańskiego, czy średniowiecz- 
nego giermka, który wyszedł spod mat- 
czynych skrzydeł i pod okiem ojca wyra- 
bia swą zaradność, dzielność, odwagę i 
samodzielność - czyli męskość i odpowie- 
dzialność. 

Czy traktujemy Prawo Harcerskie na 
serio? Bi-Pi pisał w komentarzu do Pra- 
wa Skautowego: "Jeśli Skaut splami swój 
honor kłamstwem lub przez niedokładne wy- 
konanie rozkazu, kiedy mu zaufano na ho- 
nor, że go spełni, można mu kazać zwró- 
cić odznakę skautową i nie pozwolić jej 
już nigdy nosić". A ile lat temu po raz 
ostatni usunięto kogoś z naszego harcer- 
stwa za kłamstwo i odebrano mu Harcerski 
Krzyż? 

Bi-Pi sprawę kształtowania charakte- 
ru i postawy moralnej bardzo wyraźnie o- 
pierał o Boga. Pisał: "Każdy skaut powi- 
nien należeć do jakiegoś wyznania reli- 
gijnego i zachowywać jego praktyki". Nie 
chodzi tu o formy religijne, lecz o mi- 
łość bliźniego i poszanowanie norm etycz- 
nych. Dla Bi-Pi "Religia to bardzo pros- 
ta rzecz: l, miłość i służba Bogu 2. mi- 
łość i służba bliźnim". We wspomnianej 
wyżej książce osobny podrozdział to "0- 
bowiązki względem Boga" i są w niej na- 
wet uwagi o potrzebie wyrobienia pokory 
u skauta. Całe doświadczenie ludzkości 
wykazuje, że postawa etyczna człowieka 
ma silny związek z autentyczną wiarą w 
Boga i rozdzielenie tych spraw daje fa- 
talne skutki. 

Zgubiliśmy też co nieco z systemu za- 
stępowego Bi-PI. Pisał on bowiem: "Jeśli 
skautmistrz odda swojemu zastępowemu 
prawdziwą władzę, będzie się po nim wie- 
le spodziewał i pozostawi mu swobodę w 
wykonywaniu pracy, zrobi dla czynnego u- 
kształtowania jego charakteru znacznie 
więcej niż mogłoby uczynić jakiekolwiek 
wychowanie szkolne”. 

Pierwszy wniosek - to, że harcerstwo 
na ogół jest dalekie od skautowej zapra- 
wy charakteru. Ta za niska poprzeczka 
plus infantylizm metodyczny nie są atra- 
kcyjne dla młodzieży szczególnie star- 
szej. 

Skautowe nauczanie rzemiosł, to było 
przygotowanie do pracy zawodowej i znale- 
zienia swego miejsca w życiu. Był to 

« gprawnościami 

program przygotowania do doroszego ży- 
cia. Bi-Pi mówił o tym, jak dojść do pie- 
niędzy, zajmował się problemem wyboru 
kariery zawodowej i metod osiągania suk- 
cesów oraz problemem szczęścia osobiste- 
go. Są to sprawy pasjonujące także naszą 
młodzież starszą. Tylko, że takimi spra- 
wami zazwyczaj harcerstwo się u nas nie 
zajmuje. Nasze sprawności są zinfantyli- 
zowane i mają niewiele wspólnego ze 

skautowymi stworzonymi 
przez Bi-Pi. Ich cel jest zupełnie inny. 

Bi-Pi za pomocą metody skautowej 
przygotowywał do zadań na seric, do do- 
rosłego życia. Przykład: co dziś instru- 
ktor harcerski odpowie na pytanie. - co 
to jest puszczaństwo? Może wspomni o wy- 
cieczkach, biwakach i obozach, a może wy- 
mieni "Trzy pióra". A co pisał na ten 
temat Bi-Pi? "Puszczaństwo jest całkowi- 
tą wiedzą o zwierzętach. Zdobywa się ją 
śledząc i podchodząc je tak, aby można 
było obserwować ich naturalny sposób ży- 
cia..." Jest to metoda przygotowująca do 
rzetelnej pracy, A czy u nas są stosowa- 
ne takie metody działania? Szczytem jest 
obserwacja rodzajów biedronek w lesie 
(wg liczb kropek i kolorów), lecz i to 
rzadko. A to dopiero pierwszy krok do 
rzetelnej obserwacji. A teraz kucharze- 
nie: kto z harcerzy sam upiekł chleb? 
Tego Bi-Pi wymagał od skauta. 

Infantylizacja zadań podejmowanych 
przez harcerstwo jest jego groźną choro- 
bą. Jak często zastęp sam wybiera sobie 
trasę wycieczki czy miejsce na biwak? 
Przeważają zadania na niby: wskaż na pla- 
nie miasta, zabandażuj udającego złama- 
nie itp. Bi-Pi podawał metody zdobywania 
rzetelnej wiedzy w wąskim zakresie. U 
nas hołduje się zasadzie "o wszystkim po 
łebkach". Młodzież chce się wyróżniać 
konkretnymi trudnymi umiejętnościami. 
Tylko bardzo nieliczne zespoły harcers- 
kie potrafią to jej dać. 

Bi-Pi proponował poważne zadania w 
atrakcyjnej formie, u nas dominuje łatwa 
zabawa, o której celu wychowawczym naj- 
częściej się nie pamięta lub nie wie. 

Rozwijanie zdrowia fizycznego skautów 
m.in. wyraża się w codziennej gimnastyce: 
Czy nasi harcerze ją uprawiają? Czy zdro- 
wotność harcerzy jest lepsza niż ogółu 
naszej młodzieży? W Polsce co 50. kandy- 
dat nadaje się do lotnictwa, we Francji 
co 20. Sprawę zdrowia młodzieży harcers- 
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kiej przeważnie się tylko odfajkowuje po- 
przez ranną gimnastykę na obozach. 
Służba bliźniemu i krajowi ma związek z 
religią i patriotyzmem. Ważne jest nie 
tylko podejmowanie zadań na serio, lecz 
także to, by wypływały one z przekonań i- 
potrzeb młodzieży. Czy często harcerze 
odwiedzają Domy Dziecka i szpitale, co 
daje szansę wyrobienia wrażliwości na 
krzywdę drugiego człowieka? Czy autenty- 
czne osiągnięcia w zakresie służby ' są 
popularyzowane przez telewizję? Uwolni- 
liśmy się od akademii rocznicowych i 
"prac społecznie użytecznych" (a faktycz- 
nie wychowawczo często szkodliwych) .Lecz 
czy potrafimy zachęcać <da podejmowania 
poważnej służby? s 
Wnioski: 

* 1. W dzisiejszych trudnych czasach, żeby 
harcerstwo stanowiło wartościową pro- 
pozycję dla młodzieży, szczególnie 
starszej, musi przestać być dziecinną 
zabawą w harcerzy i' stać się poważną 
walką harcerzy o ich przyszłość, stać 
się "sposobem na osiągnięcie sukcesów 
osobistych i szczęścia". Aby to uzys- 
kać, należy skorzystać z doświadczeń 

archiwum 
harcerskie.pl 

skautingu. 
. To co niektórym wydaje się harcers- 

twem jako polską odmianą skautingu, 
zbyt często okazuje się parodią skau- 
tingu. Nic dziwnego, że tej infantyl- 
nej namiastki nasza młodzież nie chce 
akceptować i wybiera grupy nieformal- 
ne i budkę z piwem. Mamy więc raczej 
kryzys parodii skautingu niż kryzys 
skautingu. W przedmowie do wspomnia- 
nej książki Bi-Pi Zbigniew Trylski pi- 
sał: Skauting polski jako całość nazy- 
wamy harcerstwem. Można dodać: har- 
cerstwo na serio - to skauting. 

.„ Obawiam się, że niewielu naszych ins- 
truktorów przeczytało "Skauting dla 
chłopców" i faktycznie wie, co to 
jest skauting Baden-Powella. Chyba 
istnieje potrzeba wznowienia tej 
książki. Również rozpowszechnione u 
nas powojenne okrojone wydanie (z 
1946 r.) "Wskazówek dla skautmistrzów" 
nie zawiera całej koncepcji: skautingu 
przedstawionej w pełnym wydaniu pols- 
kim z 1930 r. Do tej lektury też war- 
to sięgnąć, jeżeli chcemy wrócić do 
naszych korzeni. 

  
  

  

s, ródeł polskiej pieśni kolędowej 
szukać należy w średniowieczu. 
Niektóre teksty powstały w XV i 

XVI wieku, przy czym czeskie Stanowiły 
tłumaczenie z łaciny i języka czeskiego. 
Pierwsze kolędy przywieźli - razem z in- 
nymi pieśniami religijnymi - Franciszkaż 
nie, którzy przybyli do Polski w połowie 
XIII wieku. Najstarsze kolędy. polskie 
posiadają przeważnie charakter reflek- 
syjna - opisowy, na plan pierwszy wysu- 
wają się jednak elementy modlitewne.Obok 
kolędy zakonnej, rozwinęły się w XVII 
i XVIII wieku kolędy świeckie, ludowe, 
pasterskie. Wiele z nich utrzymanych. 
„jest w rytmie tańców polskich, takich 
jak polonez, krakowiak czy mazur. Sporo 
jest także kołysanek i kolęd marszowych, 
pastuszych. Pieśni kolędowe śpiewano po- 
czątkowo tylko w kościołach,później zna- 
lazły one swoje miejsce w jasełkach, wy- 
stępach kolędników i różnych formach te- 
atralnych. 
Najbardziej znane kolędy polskie to m. 
innymi: 
- Bóg się rodzi (polonez, muzyka Fran- 

ciszek Karpiński, słowa ks. Jan 
Siedlecki, 1792 r.) 

- Gdy się Chrystus rodzi (autorzy niez- 
nani, 1843 r.) 

- Lulajże,. Jezuniu (tekst z ok. 1754 r., 
malodia - 1843 r. autorzy niezna- 
ni, kołysanka) Ę 

Mędrcy świata (marsz, muzyka - Zygmunt 
Oldelgiewicz, autor tekstu niezna- 
ny, 1878 r.) 

Mizerna, cicha (muzyka - Jan Karol 
Gall, słowa - Teofil Lenartowicz, 
1849 r., kołysanka) ' 

- Przybieżeli do Betlejem (tekst 1630 r., 
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muzyka 1853 r., autorzy nieznani) 

- W żłobie leży (muzyka - 1707 r., tekst 
1734 r,, autorzy nieznani) 

- wśród nocnej ciszy (pastorałka, 1853, 
autorzy nieznani) 

- Gdy śliczna Panna (kołysanka, ok. 1754, 
autorzy nieznani) 

- Witaj, gwiazdko złota (muzyka - Zygmunt 
Noskowski, słowa - Stanisław Rzęt- 
kowski, współczesna, z okresu mię- 
dzywojennego). 

"Teksty śpiewanych dzisiaj kolęd, których 
melodie to stylizowana XIX-wieczna muzy- 
ka, rzadko odbiegają od pierwowzorów. 
Pierwsze teksty kolęd wydane we Wrocła- 
wiu, w 1734 roku. Słynny do-dziś "Śpiew- 
nik kościelny" (z kolędami) wydał - już 
z zapisem nutowym melodii - Michał Mio- 
duszewski. A działo się to w Krakowie, w 
1838 roku. Zebrał on materiał pochodzący 
z rękopisów klasztornych Krakowa i jego 
okolic. Głównie były to zbiory SS. Bene- 
dyktynek, SS. Karmelitanek Bosych i Fran- 
ciszkanek (Klarysek) z klasztoru św. An- 
drzeja w Krakowie. W/wym. rękopisy prze- 
chowywane dziś są w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej. 
Kolędy zbierali później: Oskar Kolberg 
(1885-1890), ks. Jan Siedlecki (1878), 
T. Flasza (1903-1909) i inni. 
W latach zaborów i wojen a także w cza- 
sie pokoju, w miastach i we wsiach pols- 
kich pisano nowe kolędy i pastorałki, z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia. Są więc 
kolędy zesłańców rosyjskich i kolędy le- 
gionowe, kolędy więzienia krakowskiego 
na Montelupich i obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrilck. Napisano kolędy lwowskie 
i polonijne, góralskie i harcerskie. A w 
1980 roku powstała taka oto kolęda gdań- 
ska: 

"Narodził się w żłóbeczku, 
nie na scenie 
na narodów wschodnich ocalenie 
i zajaśniało w naszym 
Betlejem czarn, 
i podnieśli głowę - SOLIDARNI." 

W naszej tradycji kulturowej kolędy zaw- 
sze pełniły funkcję jednoczącą, niezale- 
źnie od burz dziejowych. Jak stwierdza 
muzykolog Wacław Panek "stanowiły.one 0- 
stoję życia rodzinnego i nadal są łącz- 
nikiem rodzinnym i ponadnarodowym. Są 
pieśnią zgody". 
W niniejszej wkładce prezentujemy kilka 

kolęd, mniej lub bardziej znanych w pol- 
kim środowisku harcerskim. 

1. KOLĘDA WALDKOLONA 
(Leśna kolęda) 

słowa: Maria Masłowska 

Cicho wszędzie i śnieg sypie, 
pachną świerki i mróz szczypie - 
Waldkolona dźwiga drągi, 
Waldkolona stawia sągi - 

Hej, kolęda, kolęda! 

Wigilia, wieczór w bieli, 
w domach się obrusy ściele - 
w domach ciepło i przytulnie - 
łzy, opłatek, święto wspólne. 

Hej, kolęda, kolęda! 

Moment przerwy mała chwila - 
każda stojąc głowę schyla, 
a na rzęsach bólu łzy... 
czemu płaczę? czemu ty? 

Hej, kolęda, kolęda! 

Ktoś z nas przecież musi wrócić 
i morderstwo im zarzucić - 
ktoś surowo będzie sądzić, 
ktoś inaczej będzie rządzić. 

Hej, kolęda, kolęda! 

Niech się wreszcie skończy męka, 
niech głód, zimno nas nie nęka! 
niechże człowiek będzie bratem - 
a nie wilkiem ani katem. 

Hej, kolęda, kolęda! 

Otrzyj łzy i bądź twarda - 
boś harcerka, Polka harda! 
Wróg nie może widzieć męki - 
ścinaj drzewka i licz sągi. 

Hej, kolęda, kolęda! 

Kolęda - wiersz grupy więźniarek z Ra- 
vensbrtick jest jach w lesie), har- 
cerek z Drużyny Żeńskiej "Mury", jaka 
działała w tym obozie koncentracyjnym. 
Wiersz ten pochodzi prawdopodobnie z ro- 
ku 1941. Hm. Maria Masłowska, absolwent- 
ka UJ w Krakowie, pedagog i wieloletnia 
instruktorka ZHP zmarła w 1972 roku. 

archiwum 
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2. LULAJŻE JEZUNIU, NA POLSKIEJ ZIEMI 1 

muzyka: melodia kolędy polskiej 
"Lulajże Jezuniu" 

słowa: autor nieznany 

  
  

      
Lulajże, Jezuniu, Dziecino Boska, 
dziś cała ku Tobie garnie się Polska! 
Lulajże, Jezuniu, na polskiej ziemi, 
choć chłodno i głodno, /bis/ 
lecz między swymi. 

Nie złoto, nie mirrę, lecz ojców prochy, 
niesiemy Ci w dani na dzień głodowy! 

Lulajże, Jezuniu ........ aaiswewne /bis/ 

Popatrz no, Jezuniu, w oczy sieroce, 
skróć mękę niewinnych, ich krwawe noce. 
Lulajże, Jezuniu 

Racz spojrzeć, Dziecino, na więzień mury, 
promyki wolności rzuć tam przez chmury. 
Lulajże, Jezuniu /b 

Spraw, Boża Dziecino, by w tej pożodze, 
odnalazł się naród na jednej drodze. 
Lulajże, Jezuniu 1 

Na gruzach wsi i miast niechaj wyrosną, 
wspaniałe osady tętniące wiesną. 
Lulajże, Jezuniu .... 

A gdy nam wolności zorza zaświsci, 
zakrzykną znów starzy,a z nimi dzieci. 
Lulajże, Jezuniu .......... sc Gs /bis/ 

(Fragmenty kolędy harcerskich Szarych 
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4. 0J, MALUŚKI, MALUŚKI   
  

  
    

Słowa: autor nieznany 
muzyka: ludowa z Podhalą   
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6. PO KOLĘDZIE 

słowa: Kazimiera Jeżewska 
muzyka: Jerzy Dargiel 

Idziemy harcerską wesołą drużyną, 
dalej po kolędzie z radosną nowiną 
nie żałując nóg, nie żałując nóg. 
Przynosimy dobre słowo i gałązkę 

świerczynową 
na każdziutki próg, na każdziutki próg. 

Kłap gębą turoniu, pląsaj Lajkoniku, 
chwiej się złota gwiazdo W rękach 

kolędników 
w płomienistych skrach, w płomienistych 

skrach. 
Przynosimy raźną śpiewkę razem 

z kolorowym drzewkiem 

A potem wesołą harcerską drużyną 
do każdego domu z wesołą nowiną 
skierujemy krok, skierujemy krok. 
Zaniesiemy gwiazdy lśnienie 

,i piosenkę i życzenie 
na ten Nowy Rok, na ten Nowy Rok. 

(Kolęda znanego twórcy harcerskich pio- 
senek - Jerzego Dargiela, która po raz 
pierwszy wydrukowana została w "Druży- 
nie" nr 23, 15 grudnia 1957 roku. 
Hm. Jerzy Dargiel zmarł 21 sierpnia 
1973 roku). 

pod każdziutki próg, pod każdziutki próg. 

Idziemy gromadą śpiewając kolędy, 
niechajże się gromko rozlegają wszędy 
na calutki świat, na calutki Świat. 
Niech przeleci wieść nad światem 
że człek człowiekowi bratem. 
w progach ludzkich chat,-w progach 

ludzkich chat. 
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LLULIUUUWEHADULLEUELLLLNLI 
1. WIGILIJNA PASTORAŁKA 

Spłynął na ziemię pierwszej gwiazdy 
promień, 

najcichszej z nocy pora wyjść naprzeciw. 
Pędzi z nowiną mróz - świąteczny goniec, 
by - jak co roku - miłość w nas wzniecić. 

Na Wilię, na święta, na Nowy Rok 
życzenia szczęścia znów nad światem 

nkną. 
Niech moc truchleje, a nadziei płomyk 
niechaj ogrzeje ciepłem swym nasz dom. 

Jak sople lodu topnieją zawiści, 
sercom zmęczonym słów tak mało trzeba. 
Tak wiele pragnień noc ta może ziścić, 
ta noc, gdy księżyc Świeci bochnem . 

chleba. 

-słowa: K. Łojan 
muzyka; R. Pomorski 

Na Wilię 

Spłynął na ziemię pierwszej gwiazdy 
promień, 

szronem na szybie kolędę zapisał. 
Łamią opłatek już matczyne dłonie, 
to pora wspomnień, pora ukcłysań. 

Na Wilię 

(Kolęda z repertuaru Harcerskiego Zespo- 
łu p any? "Wołosatki" z Kielc - 1989 
rok 
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DOŚWIADCZENIA 

Łucja Z,emojć 

HARCERSTWO NA LITWIE 

leńska drużyna harcerska, która 
ziała przy szkole średniej im. 

Wł. Syrokomli, powstała 1 grudnia 
1989 roku. W tym dniu zorganizowaliśmy 
kominek harcerski, na który zaprosiliśmy 
tych, którzy od dawna interesowali się 
skautingiem, harcerstwem. Rozpalamy świe- 
ce, brzmi obrzędowa pieśń, brzmią słowa: 
"Qjczyzna!", "Nauka!", "Cnota!". Grupa 
młodzieży siedzi w kręgu, na twarzach 
skupienie, powaga, zaciekawienie... Opo- 
wiadamy o historii skautingu, o założy- * 
cielach harcerstwa, o Prawie, Przyrzecze- 
niu tej organizacji. Oprócz tego zapoz- 
najemy z piosenkami harcerskimi, pląsami. 
Taki był początek! 

Na następny dzień odbyła się pierw- 
sza zbiórka, na którą stawiło się sporo 
osób. Zaczęliśmy pracę. Nie wiedzieliśmy 
dokładnie jak mamy pracować, początkowo 
opieraliśmy się na literaturze harcers- 
kiej, na intuicji. Czytaliśmy książki, 
uczyliśmy się piosenek i gier, zapozna- 

Po kursie zorganizowaliśmy kilka biwaków, 
które pomogły sprawdzić naszą przyjaźń, 
wytrwałość. Tu poznaliśmy się nawzajem, 
nauczyliśmy się nowych piosenek, gier, 
praktycznie sprawdziliśmy nasze umiejęt- 
ności w dziedzinie kucherstwa, samarytan- 
ki, uczyliśmy się podstaw musztry har- 
cerskiej. Po kilku miesiącach byliśmy 
już zgraną grupą, która zmniejszyła się, 
ale stała się trwałą i nierozerwalną. 

Rozpoczęliśmy pracę w zastępach, zorga- 
nizowaliśmy sieć alarmową i kilka gier 
w mieście, które pozwoliły nam jeszcze 
lepiej poznać nasze miasto, historię 
Litwy i Polski. Po jakimś czasie nawią- 
zaliśmy kontakty z innymi drużynami har- 
cerskimi, skautami litewskimi, ukraińs- 
kim "Płastem". Odwiedzali nas i pomagali 
nam harcerze z Polski. 

Na wiosnę przeprowadziliśmy akcję za 
-robkową - sprzątaliśmy cmentarze, poma- 
geliśmy nauczycielom klas początkowych 
w przeprowadzaniu różnych imprez, zapoz- 
nawaliśmy małe dzieci z pracą zuchów, 
nauczyliśmy je pięknych piosenek i plą- 
sów. Na feriach wiosennych odwiedziliśmy 
Lwów, byliśmy przez kilka dni w górach 
Karpatach. Każdy dzień mieliśmy rozplano- 
wany, staraliśmy się poznać jak najwię- 
cej z dziedziny historii, literatury; od- 
wiedziliśmy we Lwowie groby "Lwowskich 
Orląt". 3 

Prawdziwym -sprawdzianem harcerskim 
był I Zlot Związku Harcerstwa Polskiego 
na Litwie. Tu odbył się bieg harcerski, 
przebiegający przez malownicze okolice 
Trok, Msza polowa celebrowana przez ks. 
Mirosława Balcewicza, ognisko ... Po pod- 
sumowaniu dwóch dni pracy zlotu okazało 
się, że nie jesteśmy gorsi od innych, a 
nawet w niektórych dziedzinach wiemy wię- 
cej, posiadamy duży bagaż harcerskich u- 
miejętności. To nas bardzo cieszyło, ale 
czekał nas nowy egzamin, obóz. Pierwszy 
obóz harcerski odbył się w Polsce, w Czę- 
stochowie, niedaleko Dobiegniewa. Przy- 
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z ) DOŚWIADCZENIA 
jechaliśmy nad piękne jezioro Osiek i tu 
mieliśmy okazję pokazać swoje zdolności. 
Rozpoczęliśmy od pionierki. Trudna to by- 
ła praca, bo za 3. dni zbudowaliśmy sobie 
prycze, stojaki na plecaki, stoły i stoł- 
ki, bramy obozowe. Nasz obóz "Wilno" ,jak 
mówili nasi przyjaciele z Polski, niczym 
nie odróżniał się od innych. Ale nikt 
nie wiedział ile nas to kosztowało. Było 
kilka chwil, kiedy myśleliśmy, że nie 
wytrzymamy, mieliśmy krwawe odciski na 
dłoniach, bolały nas ze zmęczenia nogi 

"1 ręce, a na dodatek gryzły nas wstrętne 
komary. Ale już po otwarciu obozu zmę- 
czenie nas opuściło. Żyliśmy pełnym ży- 
ciem harcerskim: nocne warty, dyżury w 
zgromadzeniu i w kuchni, nocne' gry, zdo- 
bycie sprawności, zawody sportowe i dużo 
innych ciekawych rzeczy. Czas był tak 
niemiłosierny i tak szybko leciał,że nie 
zauważyliśmy jak minęły dwa tygodnie i 
musieliśmy wyruszyć w Polskę. Przejecha- 
liśmy szlakiem Piastów, zwiedziliśmy Po- 
znań, Biskupin, Gniezno, Toruń, Warszawę. 
Trochę smutno było nam na dworcu war- 
szawskim, kiedy żegnaliśmy naszych kocha- 
nych przyjaciół z Warszawy. Ale czekało 
nas Wilno. Ukochane nasze miasto, które 
kochamy nad życie. 

A. Mickiewicz bardzo trafnie powie- 
dział kiedyś o nas, o tych co mieszkają 
poza granicami Polski: "Ojczyzna nie 
jest to miejsce, gdzie jest nam dobrze, 
nie jest to pewny stan pomyślności, nie 
jest to pewny kawał ziemi, opisany grani- 
cami, za którymi kończy się byt i dzia- 
łanie narodowe Polaka. Ojczyzna Polaków 
żyje i działa wszędzie, gdzie biją wier- 
ne serca jej synów." 

My, Polacy na Litwie, kochamy swoją 
Ojczyznę, chcemy tu odrodzić stare tra- 
dycje harcerskie i zachować polskość. Tu 
jest nasza Ojczyzna, tu jest nasz dom 
rodzinny, tu jest cząstka polskiej kul- 
tury. 

Obecnie nasza drużyna podzieliła się 
na męską i żeńską, utworzyliśmy pierwsze 
zastępy zuchów. W tym roku szkolnym: u- 
rządziliśmy Izbę harcerską, zorganizowa- 
liśmy kilka biwaków na Wileńszczyźnie. 
Tam zapoznaliśmy młodzież szkolną z har- 
cerstwem, zachęciliśmy ich do założenia 
zastępów harcerskich. 
Przed świętem zmarłych sprzątaliśmy cmen- 
tarze, a l listopada ustawiliśmy wartę 
honorową przy grobie marszałka Józefa 
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Piłsudskiego 
10 - ll listopada w naszej szkole odbył 
się zlot harcerzy Litwy i Białorusi po- 
święcony Dniu Odrodzenia Polski. Po uro- 
czystym apelu zwiedziliśmy cmentarze woj- 
skowe, złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy 
świece, ustawiliśmy chorągiewki biało - 
czerwone. Na Górze Trzykrzyskiej odbył 
się Apel Poległych, a wieczorem przy na- 
szej szkole ognisko. Na następny dzień 
zwiedziliśmy wystawę "Spotkanie z papie- 
żem", potem odbyła się Msza Święta w koś- 
ciele św. Ducha. 
Wieczorem moja drużyna przeżyła uroczys- 
te chwile. Po ognisku w gronie przyja- 
ciół, cztery osoby z naszej drużyny skła- 
dały przyrzeczenie harcerskie przy gro- 
bie marszałka na sztandar biało - czer- 
wony. 

Nasza drużyna l grudnia będzie obcho- 
dziła pierwsze urodziny. Myślę, że to 
będzie wielkie święto w naszej drużynie. 

Nie jesteśmy jeszcze mocną drużyną, 
daleko nam jeszcze do legendarnej wileńs- 
kiej Czarnej Trzynastki, ale mimo wszyst- 
ko chcemy działać, będziemy dążyć do te- 
go, aby wszystkie stare, dobre tradycje 
harcerskie powróciły na Wileńszczyznę. 

LLL<ŚŚP O G LĄ DY 

Michał Kowalski 

  

Początek grudnia, mimo zimowej pory, 
był dla polskiego harcerstwa okresem bar- 
dzo gorącym. Stał bowiem pod znakiem 
zjazdów trzech największych organizacji 
harcerskich:  kilkunastotysięcznych - 
Związku Harcerstwa Rzec: litej i 

cerstwa Polskiego, zwanego przez niektó- 
rych ZHP rok założenia 1956. 

rzypomię, że dwa pierwsze związ- 
ki wraz z Polską: Organizacją 
Harcerską i Stowarzyszeniem Har- 

cerzy Katolickich "Zawisza" to organi- 
zacje, które z końcem lat 80. wybrały 
własną drogę harcerską. Występując z ZHP 
zarzuciły mu polityczne uzależnienie, a 
na jego karb złożyły grzechy przeszłości. 
Wiele z tych zarzutów znajdowało potwier- 
dzenie w rzeczywistości, niemniej w ZHP 

„także podjęta została reforma. Brała 
„swój początek w środowiskach, które zde- 
cydowały się pozostać w związku, przy- 
wrócić mu należne miejsce, pozostać wier- 
nym ideałom towarzyszącym polskiemu har- 
cerstwu od zarania. 

Odnowa przesiąkniętego "słusznym o- 
kresem" kolosa nie mogła być łatwa ani 
krótka. Nie wszystkim też "harcerzom" za- 
początkowane zmiany były na rękę. Okres 
przejściowy, który nadszedł, polaryzował 
stanowiska, a na ZHP jako organizację 
padały ciosy i z prawa, i z lewa. W bu- 
'rzy dyskusji doprowadzono do: zjazdu,któ- 
ry zakończyć miał czas rozliczeń i prób. 
Zdawano sobie bowiem sprawę, iż zjazd 
precyzyjnie nakreślić musi ramy harcers- 
kiej organizacji na miarę końca XX wieku. 

("Dziennik Polski" 300/90) 

Nikt nie zamierzał zapominać o korze- 
niach i tradycji! Czy delegaci XXVIII 
Zjazdu ZHP podołali temu zadaniu? Zanim 
spróbujemy dać odpowiedź na to pytanie, 
pokażemy drogi, jakie przebyły pozostałe 
organizacje. i 

Zarówno ZHR,jak i ZHP - 1918 podjęły 
decyzję o zwołaniu swych zjazdów na kil- 
ka dni przed 6 grudnia, czyli datą wyz- 
naczającą początek obrad Związku Harcer- 
stwa Polskiego. We Wrocławiu i w Warsza- 
wie odbyły się więc równolegle dwa zja- 
zdy tzw. związków alternatywnych. 

Walny Zjazd ZHR zadeklarował chęć 
I współpracy z innymi organizacjami 

harcerskimi i skautowymi. Zapropo- 
nował stworzenie federacji ruchu harcers- 
kiego, w której skład (obok ZHR) wcho- 
dziłyby także ZHP-1918, ZHP - poza grani- 
cami kraju z siedzibą w Londynie, Pols- 
ka Organizacja Harcerska i Stowarzysze- 
nie Harcerzy Katolickich "Zawisza". Były 
to organizacje uznające prawo i przyrze- 
czenie harcerskie z roku 1936. Federacja 
taka - w zamierzeniu pomysłodawców - 
służyć miałaby reprezentowaniu Harcers- 
twa Polskiego w międzynarodowym ruchu 
skautowym, a także ułatwiać wzajemą 
współpracę . 

Znamienne, że zupełnym milczeniem po- 
minięto...ZHP. Zjazd natomiast potwier- 
dził obraz ZHR jako organizacji indywi- 
dualnej, podążającej własną, odrębną 
drogą. Ewentualne zjednoczenie harcers- 
twa polskiego odłożono na przyszłość. 

Zdecydowanie odmienne decyzje podjął 
Zjazd ZHP-1918, uznany za pierwszy od ma- 
ja 1939 roku. ZHP-1918 to organizacja 
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ROGIĄDBDRZEZY 
działająca według statutu z 1936 roku., 
opierająca tym samym swoje funkcjonowa- 
nie o zasady sprzed ponad półwiecza. Ka- 
tegorycznie odrzucono możliwość federa- 
cji, Według delegatów rozwiązaniem naj- 
lepszym byłoby stworzenie jednego Zwią- 
zku Harcerstwa Polskiego opartego o sta- 
tut z roku 1936, A zatem postulowano... 
przyłączenie pozostałych organizacji do 
ZHP-1918!1 Wyrażano zarazem gotowość na- 
tychmiastowych rozmów z "...ZHR, POH, 
SHK %Zawisza» i tymi środowiskami ZHP 
- 1956, które zachowały wierność ideałom 
tradycyjnego harcerstwa". Nie sprecyzo- 
wano jednak, na jakiej podstawie i przez 
kogo podjęta miałaby zostać weryfikacja 
tych ostatnich... 

Ostateczną decyzją stało się przer- 
wanie obrad z założeniem ich wznowienią 
w sierpniu przyszłego roku - już jako 
ewentualnego zjazdu  zjednoczeniowego. 

idać zatem dowodnie, że obrady 
Wow Zjazdu ZHP przyszło roz- 

poczynać w skomplikowanej sytua- 
cji. Miłą niespodzianką - już na samym 
początku - było przyjęcie zaproszeń i u- 
czestnictwo w zjeździe (w charakterze 
gości) m.in. wiceprzewodniczącego ZHP 
poza kranicami kraju - hm. Zdzisława 
Kołodziejskiego - przedstawiciela. Świa- 
towego Biura Ruchu Skautowego - Domini- 
que a Benarda. List do delegatów wys- 
tosował także ogólnopolski duszpasterz 
harcerzy, biskup Kazimierz Górny. To 
jakże swoiste poparcie było całemu 
związkowi w tak trudnej chwili bardzo 
potrzebne. Świadczyło o docenieniu o- 
gromnej pracy włożonej w odnowę ZHP. 0- 
wacje dla przedstawicieli londyńskiego 
ZHP i' światowego skautingu stanowiły 
znamienny, wzruszający dowód potrzeby 
jedności i powrotu do międzynarodowej 
rodziny skautów. Drogą do tego mogły 
stać się jednak dopiero uchwały zjazdu. 

Obrady trwały 4 dni (przeciągając 
się do późnych godzin nocnych) i przebie- 
gały często w nerwowej atmosferze. Zna- 
lezienie kompromisu dla ptoblemów zwią- 
zku nie było zadaniem łatwym. Trudna i 
nieraz ostra dyskusja wykazała dużą róż- 
nicę zdań i znaczące podziały reprezen- 
tantów wielu środowisk. Wzajemne stosun- 
ki cechowała często zdecydowana niechęć 
i nieufność. Końcowe uchwały - mimo 
probiematycznego charakteru niektórych 
z nich (zwłaszcza dotyczących struktur 
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ZHP) - świadczą jednak, że wśród delega 
tów zwyciężył zdrowy rozsądek i poczucie 
powagi chwili. Warto w tym miejscu pod- 
kreślić ważną rolę, jaką spełniła krakow- 
ska delegacja, czynnie uczestnicząc w o- 
bradach. Jej nowoczesna wizja ZHP była 
"jednak dla większości delegatów zbyt da- 
leko idąca. 

Zjazd przede wszystkim uchwalił nowy 
statut. Zawarty w nim charakter ideowy 
ZHP przedstawiony został w deklaracji: 
"Kim jesteśmy". Stanowisko to nakreśliło 
obraz związku jako wychowawczego stowa- 
rzyszenia, opartego na humanistycznych 
wartościach wywodzących się z etyki 
chrześcijańskiej. Wychowanie oparte jest 
na obietnicy i prawie zuchowym oraz przy- 
rzeczeniu i prawie harcerskim. Tu dysku- 
sja należała do najbardziej gorących. 0- 
statecznie zdecydowano się na dwie wer- 
sje oparte o zapis z roku 1936: "Mam 
szczerą wolę całym życiem pełnić służbę * 
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliź- 
nim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu" 
lub do wyboru przez składającego przy- 
rzeczenie: "Mam szczerą wolę całym żŻy-- 
ciem pełnić służbę Polsce, dążyć do Praw- 
dy i Sprawiedliwości, nieść chętną pomoc 
bliźnim i być posłusznym Prawu Harcers- 
kiemu". 

jazd określił także stanowisko wo- 
bec historii harcerstwa. Krytycz- 
nie odniesiono się do wielu spraw 

i działań, zwłaszcza z okresu ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Nie odcięto się 
wszakże od często bardzo różnych, ale 
przecież własnych losów. Wyrażono potrze- 
bę obiektywnej oceny historii ,dostrzega- 
jąc także pozytywne elementy, których na- 
wet w najcięższych czasach nie brakowało. 
XXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskie- 
go zwrócił się do wszystkich organiza- 
cji harcerskich o podjęcie dialogu. Dia- 
logu opartego na ideałach bliskich wszy- 
stkim harcerzom - służby Bogu, Polsce i 
bliźnim. W tym miejscu rodzi się pytanie 
- czy porozumienie polskiego harcerstwa 
będzie możliwe? Odpowiedź wydaje się 
twierdząca, tym bardziej, że po zjazdach 
trzech największych organizacji (nie róż- 
niących się już w istotnych kwestiach) 
na ich czele stanęli nowi ludzie. Miejmy 
nadzieję - ludzie otwarci i mądrzy, dla 
których zakończenie sporów i dążenie do 
wspólnoty harcerstwa polskiego jest spra-, 
wą główną! 

MARSZAŁEK SEJMU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, 5.12.90 r. 

Do 
Uczestników Zjazdu 
Związku Harcerstwa Polskiego 

w Bydgoszczy 

na ręce 
Pana Harcmistrza 
Krzysztofa Grzebyka 
Naczelnika 
Związku Harcerstwa Polskiego 

Dziękuję serdecznie za zaproszenie 
na Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego w 
Bydgoszczy. Niestety, z ważnych powodów 
muszę pozostać w Sejmie i dlatego nie mo- 
gę osobiście być razem z Wami. 

Tą drogą chciałbym przekazać Wam kil- 
ka myśli. Stoi przed Zjazdem odpowie- 
dzialne zadanie dokonania podsumowania 
ostatniego okresu działalności, wypraco- 
wania nowego statutu organizacji i wy- 
boru władz. Jestem przekonany, że Wasze 
rozsądne i podyktowane dobrem dzieci i 
młodzieży oraz ruchu harcerskiego, decy- 
zje utorują z czasem drogę do jedności 
polskiego harcerstwa. 

Myślę, że w obecnej, złożonej sytua- 
cji politycznej, należy dołożyć wszel- 
kich starań aby partykularyzm i ambicje 
organizacyjne nie doprowadziły do roz- 
+trwonienia ponad 80-letnich doświadczeń 
polskiego harcerstwa. Chodzi również o 
to aby nie dopuścić do podziałów poli- 
tycznych już u najmłodszych. 

Życzę Zjazdowi uchwalenia takiego 
programu, aby godził wartościowe trady- 
cje z odważnym widzeniem celów jutra, by 
dobrze służył on wychowaniu współczes- 
nych, najmłodszych Polaków. 

Oczekuje od Was tego młodzież, ocze- 
kują tysiące "dorosłych harcerzy", któ- 
rzy, w tym ruchu, w różnych epokach zdo- 
bywali pierwsze doświadczenia życiowe i 
wytwarzali w sobie harcerską postawę. 

/-/ Mikołaj Kozakiewicz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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KRAJDWE DUSZPASTERSTWO 
HARCEREK I HARCERZY 

Do 
Uczestników Zjazdu. 
Związku Harcerstwa Polskiego 
w Bydgoszczy 

Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i 
Harcerzy życzy wszystkim Drogim Uczest- 
nikom Zjazdu ZHP w Bydgoszczy, by przy- 
czynili się do spełnienia oczekiwań Naro- 
du Polskiego - w odrodzeniu całego har- 
cerstwa na zasadach chrześcijańskich - 
jako służba Bogu, Polsce i Bliźnim oraz 
by przywracając wspaniałe tradycje har- 
cerskie - w jedności powitać Ojca Świę- 
tego na Jasnej Górze. 

Z serdecznym pozdrowieniem 
i błogosławieństwem 

+ Kazimierz Górny 

Przewodniczący Krajowego 
Duszpasterstwa 
Harcerek i Harcerzy 

Kraków, 6.12.1990 r. 
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o niezwykłych odwie- 
dzinach, pozwólcie, 

że przedstawię znakomitego 

N im zacznę opowiadać 

=<£<ź DOŚWIADCZENIA 
ce o swoją wolność i wol- 
ność innych. Wyzwolenie z 
faszystowskiej niewoli i za- 
raz nowa, ukryta podstępnie 

gościa i nieznanego pewnie niewola, jaką przyniósł to- 
wam jeszcze gospodarza.Oto talitaryzm komunistyczny, 
krótka prezentacja: Świadomość beznadziejnego 
"Nasze hasło brzmi - błęki- życia bez szans i nadziei 
tne niebo - ponieważ .pod na jakiekolwiek zmiany i 
błękitnym niebem, w świetle wreszcie niespodziewany cud, 
słońca spędzamy nasze życie potężne wyzwolenie świado- 
i nasze myśli są błękitnego 
nieba, to znaczy radosne, a 
kiedy są chmury, wiemy, że 
błękitne niebo jest poza ni- 
mi i ukaże się znowu". 

Ernest Thompson Seton 

ax 

"Jedynym i ważnym zadaniem 
Autorskiej Szkoły Samoroz- 
woju jest uczynić się zby- 
teczną. W miejsce systemu i 
schematu wprowadzić życie i 
szczęście, co znaczy także 
innymi słowy - czynność sa- 
modzielną". 
"Zabierzmy ręce od człowie- 
ka i pozwólmy, by mógł sta- 
wać się 

TYM KIM JEST." 

mości całego narodu w 
wszechogarniającym wszystko 
i wszystkich RUCHU DO WOL- 
NOŚCI - w ruchu "Solidar- 
ności". 

Pracowałem w szkole 
przez 25 lat. W latach sie- 
demdziesiątych odważyłem 
się dokonać pierwszej próby 
"przedzierania się" do wol- 
nego człowieka. Wykorzystu- 
jąc pozycję dyrektora stwo- 
rzyłem w szkole warunki, w, 
których uczniowie i nauczy- 
ciele mogli wykorzystać swo- 
je możliwości rozwoju.Znie- 
siony został prawie całko- 
wicie obowiązek szkolny - 
czyli system represyjny, a 
uczniowie mogli w coraz wię- 
kszym stopniu decydować sa- 
mi o swoim rozwoju. Dzisiaj, 

W pierwszych latach sta- gdy opowiadam o tej niezwy- 
nu wojennego los zetknął 
mnie w sanatorium z wysokim, 
szczupłym lekarzem, panem 
doktorem Wyrwalskim. 

Z uwagą i życzliwością ba- 
dał moje ciało i duszę po- 
kiereszowane chorobami i 
stresami. W jego lekarskim 
gabinecie odciętym od świa- 
ta przemocy i nieposkromio- 
nej buty generała "zbawcy" 
panowała cisza, w której 
najważniejszy był człowiek. 

kłej, wielkiej "wyprawie"do 
własnej wolności uczniów, 
rodziców i nauczycieli wro- 
cławskiego liceum w latach 
totalitaryzmu, często spo- 
tykam się ze zdecydowanym 
niedowierzaniem słuchaczy - 
a jednak tak się zdarzyło. 

Przyszły dni solidarnoś- 
ci, mogliśmy wyjść z ukry- 
cia. 12 grudnia 1981 roku w 
uniwersyteckiej sali zgroma- 
dzili się uczestnicy sesji, 

Poczułem się nagle bezpiecz- na której zatwierdzono au- 
ny i zacząłem rozmawiać swo- torską szkołę kształtowania 
bodnie. W dalszych spotka- 
niach pacjenta z lekarzem 
stawaliśmy się coraz bar- 
dziej ludźmi, którzy mają 
podobne _ dążenia, cele. 

Opowiadałem 0 swojej 

postaw twórczych. Idea tej 
szkoły była wynikiem do- 
świadczeń naszej przygody w 
III liceum wrocławskim. 
Autorska szkoła żyła -formal- 
nie kilkanaście godzin, by 

tragedii - o przegranej wal- dalej już istnieć w stanie 
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wojennym, w podziemiu, a "jej sens był w 
tym, że ona nie istniała"(taki tytuł wy- 
wiadu ze mną o tej szkole nadała redak- 
torka "Tygodnika Powszechnego"). Myśl ta, ' 
wyznaczająca jedną .z dróg do wolności, 
zaledwie we mie kiełkowała. 

Dr Wyrwalski słuchał i pewnego dnia 
sięgnął do stosu zeszytów i książek, 
które stale leżały na jego biurku i za- 
Czął opowiadać o swojej, innej drodze do 
tego samego celu, który tak zdecydowanie 
ukierunkował . mnie w latach ostatnich. 
Spotkaliśmy się nagle pod szczytem, jak 
wędrowcy idący. z różnych miejsc różnymi 
drogami . + 

Była to droga nie znana mi i bardzo 
ciekawa. Młody, wrocławski lekarz i fas- 
cynacja harcerstwem, leśnym skautingiem, 
powrót do rodzinnego Żywca, praca zawo- 
dowa w sanatorium. w Jaworzu. Twórca ru- 
chu, który "żył" jeszcze w coraz bar- 
dziej zwyrodniałych formach "socjalisty- 
cznego harcerstwa" - Seton ginął w nie- 
pamięci. Długie godziny dyżurów w sana- 
torium - i dr Wyrwalski wyrusza w poszu- 
kiwanie swego przyjaciela Setona, zapom- 
nianego już dawno. 
Pielgrzymki po bibliotekach, listy do 
wielu krajów tropem Setona i tych, któ- 
rzy w jakikolwiek sposób byli z nim zwią- 
zani. Powoli rosły materiały. Długa, be- 
nedyktyńska praca nad ich wykorzystaniem, 
praca naukowa, ale przede wszystkim jak- 
że widoczna w trakcie relacji o swoich 
poczukiwaniach - radość z odnalezienia 
kogoś bardzo bliskiego. Powstaje książ- 
ka, jest wydawca, chociaż z jego strony 
„ta był akt odwagi. W tym roku miałem w 
ręku kolejne wydanie. Jeszcze jedno o- 
pracowanie, utrwalona historia ruchu 
wśród młodzieży. To dobrze, bo "narody, 
które tracą pamięć, tracą życie". Tak 
odczuwałem jeszcze niedawno czytając 
książkę dr Wyrwalskiego o "leśnym skau- 
tingu". Czytając kolejno doznałem nagle 
jakby iluminacji, oświecenia, ujrzałem 
głębię i wyrazistość idei Setona, jej 
wyczuwalny rezonans ze wszystkim, co 
rodziło się we mie na mojej drodze do 
wolności. Oto z mojego wewnętrznego świa- 
ta wyłaniało się dzięki Setonowi, to co 
dotąd było nieznane, niewidoczne. 
Moje odczucia, myśli, spostrzeżenia, 
które znalazłem na kartkach książki dr 
Wyrwalskiego, w nim samym, w jego upar- 
tej wędrówce po historii zdarzeń, które 

minęły dawno, które wkrótce znowu nadej- 
dą, bo nie spełniły się do końca, będą 
refleksją w tym opracowaniu. 
Słyszę wyraźnie głos Setona: "Zawsze 
przejmowała mnie duchowa pustka tych 
pierwszych osiemnastu lat mego życia,po- 
niżanych, zdeformowanych. Życzyłbym s0- 
bie, abym wszystkim chłopcom i dziewczę- 
tom mógł pomóc w szybkim przełamianiu te- 
go, tego co ja zdołałem dokonać tak poma- 
łu i tak boleśnie". 

Nie zapomnę jak moja matka z cierpie- 
niem i radością zabierała swą opiekuńczą 
rękę z mojej - nieporadnej i niecierpli- 
wej, bym mógł dalej iść sam. Pamiętam o 
tym stale, nawet wtedy, gdy wydaje mi 
się, że nie pamiętam. W ruchach skauto- 
wych, harcerskich i tych, które z nich 
się wywodzą często nie dostrzega się owe- 
go ważnego, istotnego dla nich wszyst- 
kich i ich działania, gestu matczynego, 
od którego zaczyna się własna, samodziel- 
na człowiecza droga, nie pamięta się 
matki, nie zna się JEJ, żmudnej i cier- 
pliwej nauki, naszych pierwszych samo- 
dzielnych kroków - nie znamy życia, dzia- 
łań, myśli SETONA. 
Po wielu ruchach, organizacjach, insty- 
tucjach, których celem było stworzenie 
warunków do samorozwoju młodego człowie- 
ką została tylko żałosna forma bez treś- 
„ci, bez sensu, działania dla działania. 
Nie można oszukać siebie, nie wolno oszu- 
kiwać innych. Nie potrafimy iść samo- 
dzielnie, przewracamy się, nie wiemy, 
gdzie iść dalej, więc nie wstydźmy się 
wrócić do matki i wysłuchać. już uważnie, 
jej rad, wskazówek, zrozumieć je głębiej. 
Siądźmy jeszcże raz z Setonem przy ogni- 
sku, zobaczymy w jego. oczach niebieskie 
niebo, które tak ukochał, a gdy będzie 
ukryte za chmurami poczekamy razem z nim 
na słońce i radość z ISTNIENIA własnego 
i z ISTNIENIA świata, którego część prze- 
cież stanowimy. 

Stan wojenny - zdawało się, że rady- 
kalnie i bezpowrotnie zniszczy wszelkie 
przejawy samodzielności, samorozwoju. To 
były przecież ścieżki wiodące do wolnoś- 
ci wewnętrznej człowieka, której jawnie 
wypowiedziano tę wojnę. Jednocześnie co- 
raz głębiej uświadamiano sobie potrzebę 
wyzwolenia własnej osobowości. Coraz 
trudniej wytrzymać w despotycznym domu, 
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represyjnej szkole, wrogim systemie spo- 
łecznyn. 

Jedni godzili się z istniejącą rze- 
czywistością, inni szukali ratunku. Po 
internowaniu i odejściu ze szkoły zamie- 
szkałem w góralskiej chatce koło Żywca. 
Przyjeżdżałem na krótko do wrocławskiego 
domu. Spotykałem się z tymi, którzy byli 
ciekawi owych czasów w "trójce" (III li- 
ceum we Wrocławiu), gdy uczeń miał prawo 
do godności, do SIEBIE. Opłakiwali swój . 
niewolniczy codzienny szkolny los i od- 
chodzili. 

Jest taka granica,. po przekroczeniu 
której nie można już wytrzymać ciężaru 
ludzkiego cierpienia i niemożności - 
trzeba zacząć działać. Zacząłem organizo: 
wać nieporadnie, w ukryciu działania, 
których celem było budzenie świadomości, 
jak ważna jest wolność wewnętrzna czło- 
wieka, jak ważne jest by zaczął sterować 
sam swoim życiem. Ruchowi temu nadałem 
nazwę - Towarzystwo Działań.dla Samoroz- 
woju Człowieka. Istotą tego ruchu stała 
się zorganizowana działalność tworzenia 
warunków dla samorozwoju człowieka. Cel 
towarzystwa wiązał się ściśle z zasadni- 
czymi, społecznymi potrzebami wyzwolenia 
się z totalitarnej niewoli od wewnątrz, 
a wyzwolenie wewnętrzne jest warunkiem 
koniecznym i wystarczającym wolności cał- 
kowitej, gdy człowiek chce i może być 
wolnym, żyje w wolnym kraju, wolnym spo- 

łeczeństwie i w wolnym swoim świecie we- 
wnętrznym. 
Zawalił się gmach totalizmu, Towarzystwo . 
Działań dla Samorozwoju zostało zareje- 
strowane, uzyskało osobowość prawną ,sta- 
ło się legalnym środowiskiem dla tych, 
którzy chcieli opuścić swoje "niewolni- 
cze dusze” przez tyle lat kształtowane w 
niewolniczym świecie. Z potrzeb uczniów, 
ich rodziców, nauczycieli, z ich cierpie- 
nia, marzeń, wizji, z umierania ich oso- 
bowości w totalitarnym systemie zrodziła 
się szkoła - Autorska Szkoła Samorozwoju, 
w skrócie ASSA. Była wyraźniejsza niż 
każda inna działalność towarzystwa. Mu- 
siała to być szkoła, bo we współczesnym 
społeczeństwie o życiu człowieka decydu- 
je system edukacyjny, ale ta szkoła od 
razu została zapisana w cudzysłowiu. Jest 
ona "trapem* przerzuconym między brze- 
giem, który chcemy opuścić, a statkiem, 
którym ruszymy w podróż, gdyż "człowiek 
nie musi żyć, ale musi żeglować.” To 
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Szkoła Autorska - bo jej kształt ogólny, 
konstrukcję nadały konkretne osoby, by 

było wiadomo, co proponuje szkoła i kto 
proponuje. ; 
Samorozwój - to jej cel główny, jednozna- 
czny, determinujący logikę życia, zdecy- 
-dowanie określa jego sposób życia. 

Droga samorozwoju jest trudna i od- 
mienna od dotychczasowej, przed jej roz- 
poczęciem prawie wszyscy się bali, lecz 
nie tyle drogi ile siebie. Autorska Szko- 
ła Samorozwoju, po długiej walce o środ- 
ki materialne i formalną zgodę na istnie- 
nie, została oficjalnie zatwierdzona na 
uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. 
Około trzystu uczniów, ich rodzice, nau- 
czyciele i sympatycy słuchali w skupie- 
niu,jak przedstawiciel kuratorium czytał 
dokument uznający istnienie Autorskiej 
Szkoły Samorozwoju. Słuchałem i nie wie- 
rzyłem, tyle lat marzeń, działań i już.. 
tak jakoś łatwo? 

- Możemy już jutro tworzyć - każdy dla 
siebie - szkołę, jaka będzie mu potrze- 
bna, bo taka jest istota ASSA. Możemy, 
ale czy wiemy, czego chcemy i jak to zra- 
bić? Po tylu latach na uwięzi - zostaliś- 
my oślepieni światłem wolności. Trzeba 
szukać w sobie, w innych, w historii. Są 
drogowskazy niepewne, niejasne, ale są: 
doświadczenia jednostkowe odważnych wę- 
drowców, próby rzeczywistych działań i 
te udane i te nieudane, głos gorącego, 
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odważnego serca Korczaka, ukochanie czło- 
wieka, który nie może się bronić - DZIEC- 
KA, podmiotowe widzenie człowieka w psy- 
chologii humanistycznej i filozofii pod- 
miotu. Są takie drogowskazy "zapomniane" 
niepamięcią i "zapomniane" zakazami. Do- 
piero teraz, gdy Szukamy codziennie w 
sobie odpowiedzi na wiele pytań - nie- 
cierpliwie, rozpaczliwie w próbach samo- 
dzielnego marszu do siebie, zaczynamy o- 
glądać się w przeszłość. 
Spojrzałem uważnie i zobaczyłem postać 
Setona i jego idee. Wezmę na pewno od 
niego, to co zrozumiałem i co jest mi te- 
raz tak bardzo potrzebne. Około 1 000 u- 
czestników ASSA wyruszyło w drogę, każdy 
idzie swoją, ale razem tworzymy wspólną. 
Wiem już, że Seton jest z nami. 

W słowach "Nasze hasło brzmi - błę- 
kitne niebo..." zawarta jest cała istota 
samorozwoju, dzisiaj już nie tylko odczu- 
wanego intuicyjnie, lecz także badanego 
i opisywanego. Człowiek cywilizacji nie 
ma innej alternatywy niż powrót do sie- 
bie, czyli do natury, z której wyrasta, 
do której należy i w której żyje i żyć 
musi. Bliżej siebie - to bliżej natury, 
bliżej natury - to bliżej siebie, rea- 
lizuje siebie, swoje możliwości, które 
są jedynym jego orężem w walce o życie, 
jedynym, lecz jakże bogatym w nieograni- 
czone wprost sposoby życia. A to jest 
właśnie samorozwój, zaczyna żyć w pełni, 
gdy żyje naturalnie w harmonii ze świa- 
tem rzeczywistym. 

Natura - to błękitne niebo, słońce, 
chmury, nasze życie, radość, oczekiwania, 
całość świata i życia - niczego nie mo- 
żna się wyprzeć, z niczego zrezygnować. 
Świat jest całością i nawet wtedy, gdy 
widzimy go w kawałkach, pozostaje całoś- 
cią. 

Na to, że Seton tak głęboko zrozu- 
miał istotę rozwoju człowieka, odkrył 
właściwą drogę człowieka, wpłynął niewol- 
niczy klimat jego rodzinnego domu. "Może 
dlatego, kiedy w wieku 18 lat mogłem o- 
puścić dom, odszedłem szczęśliwy, jak 
ktoś, kto opuszcza więzienie i wychodzi 
na wolne powietrze." Opuścić więzienie 
- to uwolnić się od tego, co ogranicza 
nasz rożwój, życie w pełni. Czy to wys- 
tarczy? Tak zrobiliśmy na początku, stwo- 
rzyliśmy ASSA - oazę dla odważnych, dla 
tych którzy opuścili bezpieczne, lecz 
niewolnicze postawy życia. Co dalej? Czy 

szukać dalszych dróg? Czy to wystarczy? 
Czy nie przekształcą się one w podobne 
do dawnych, sterowane tylko innymi łagod- 
niejszymi rękoma, tak jak było już w wie- 
lu ruchach. Czuliśmy niepewność i lęk, 
by nie oszukać siebie i innych. 
Seton już tak dawno, w XIX wieku, odkrył 
w Swym życiu to, do czego dochodzimy dzi- 
siaj z takim uporem. "Rzeczywiście moje 
życie nastąpiło, gdy opuściłem Londyn, 
aby odejść na stepy i tam na szerokiej 
przestrzeni Zachodu, gdzie wszystko było 
normalne i naturalne, oderwać się od 
strasznej nauki, która zaćmiła moje dzie- 
ciństwo i poznać nieco rzeczywiste życie 
i rzeczywistą miłość. 
„..byłem jak jastrząb, który uciekł z 
klatki i kiedy nadeszła szczęśliwa oka- 
zja latania, zaledwie wiedziałem, jak 
rozkładać skrzydła. Ja, który kurczyłem 
się w więzieniu, znalazłem się naraz na 
Zachodzie 
„..kto lata wysoko, cieszy się błękitem. 
...moje instynkty, które teraz opanowały 
moje życie, były lepszymi przywódcami 
niż mój rozum. E 
...pomału, bardzo pomału przyszło świa- 
tło, które uznałem za prawdę: rozumowa- 
nie jest tylko osobistym zdaniem, jest 
skrzywione i zaciemnione wychowaniem w 
młodości. Instynkty są nagromadzoną dzie- 
'dziczną mądrością praojców nas wszyst- 
kich, twórców mądrości, którzy prowadzi- 
li ludzkie plemię." 

W myślach Setona odczytałem wreszcie 
najgłębszą dla mnie prawdę. W dotychcza- 
sowych poszukiwaniach najpierw droga da 
wolności prowadziła mnie przez negację 
istniejącej rzeczywistości, w której 
ktoś zawsze lepiej wiedział, kim mam być; 
potem były próby kreowania nowej rzeczy- 
wistości, nowego Świata, w którym ja i 
inni ludzie mogliby żyć w godności i 
szczęściu. Ten świat winien być urządzo- 
ny własnymi rękoma. Czy. jest jednak taki 
świat i jaki on ma być? Istnieje sposób, 
by go Stworzyć nie wiedząc dokładnie, 
jaki ma być - to trafna utopia. Tworzymy 
wizję, idee niemal utopijnego życia i 
staramy się iść do niego, żyć w nim, 
choć go nie ma w rzeczywistości i choć 
pozornie żyjemy w świecie innym, dalekim 
od naszego wymarzonego. Powoli, uparcie 
tworząc w sobie nowe wartości, postawy 
do przyszłego, naszego świata, przenosi- 
my się do tego, którego nie ma, nie 
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czekając aż zaistnieje materialnie i or- 

ganizacyjnie. Najważniejsze są przecież 
przeobrażenia w naszym świecie wewnę- 
trznym, od nich zależy niemal wszystko, 
a takich zmian możemy dokonać nie ogląda- 
jąc się na ewolucję świata zewnętrznego. 
Oddycham z ulgą, nie muszę czekać aż zgi- 
nie obecny świat i nie muszę przygotować 
na tę chwilę nowego. To dobre wyjście w 
obecnej skomplikowanej sytuacji: tworząc 
siebie autentycznego jakby opuszczam te- 
go, którego kazano mi "mieć", którego 
wydrukowano często bez mojej zgody. Ten 
marsz nowo powstającego człowieka w sta- 
rym świecie jest jednak bardzo trudny i 
bez przybliżonej choćby. orientacji może 
wywołać lęk i rezygnację. Co może stano- 
wić taką orientację dla każdego i dla 
wielu? 
- Pewnie doświadczenia tych, którzy od 

wieków przemierzali swoje drogi rozwo- 
ju samodzielnie, często zupełnie sa- 
motnie, szykanowani przez tych, co sta- 
li obok, 

- marzenia, myśli tych, którzy nie wybra- 
li się w niebezpieczną drogę, lecz o 
niej śnili na jawie, 

- działania podejmowane przez niewielu 
dla wielu, w których próbowano otwie- 
rać drogę samorozwoju dla odważnych. 

Zwycięstwa i porażki, dalekie wyprawy i 
odwroty mają duże znaczenie, gdy przyj- 
rzymy się im uważnie. 
Wreszcie drogowskaz moim zdaniem najważ- 
niejszy, najpewniejszy, który odnalazłem 
w idei Setona. Jest to wewnętrzne, głę- 
bokie moje własne przekonanie, że zasad- 
nicza, najlepsza wskazówka, dokąd mam 
iść jest we mnie i w każdym z nas, jeśli 
oczywiście będę szedł sam,. sam się roz- 
wijał. Otrzymałem bowiem w chwili urodze- 
nia dar najcenniejszy, niezniszczalny: 
potencjalne możliwości własnego rozwoju, 
bycia w pełni człowiekiem w Świecie, w 
którym wypadło mi żyć. W moim maksymal- 
nym rozwoju jest "zaszyfrowany" jego kie- 
runek, najlepsza droga ze wszystkich o- 
becnie możliwych, więcej - jest nawet 
przewidywana droga, której jeszcze nie ma. 
Mam więc jakby program bardzo wielu moż- 
liwości, które mogą się urzeczywistnić, 
ale mogą również pozostać nie zrealizo- 
wane . - 

Znalazłem więc w sobie odpowiedź na 
pytania - dokąd mam iść i jak mam iść. 
Muszę tylko zapewnić, by nikt jej nie wy- 
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muszał, nikt nie zakłócił. Seton uważał, 
że jest to możliwe, gdy człowiek znaj- 
dzie się pod błękitnym niebem-i poczuje 
taką łączność z naturą, ze światem, że 
będzie dostatecznie blisko siebie i świa- 
ta, by móc sam spokojnie i bezpiecznie 
dla siebie realizować własne człowieczeń- 
stwo. Niezależnie od wieku wie się wtedy, 
kim się jest i czego się chce. 

Twórca psychologii humanistycznej - 
Maslow uważa, że to właśnie potrzeby ins- 
tynktoidalne, które wyparliśmy z hierar- 
chii naszych potrzeb należy przywołać 
znowu do życia. To one najlepiej wskazu- 
ją nam naszą własną drogę rozwoju, one 
inspirują samorozwój. W zarysowanym por- 
trecie człowieka samorealizującego się, 
Maslow wymienia jako najważniejszą cechą 

. umiejętność bycia bliżej natury, bo ona 
głównie czyni człowieka zdrowym, lepiej 
umiejącym sobie radzić w życiu. Seton wi- 
dział to jako problem przełamania sztucz- 
ności i powrotu do normalnego zdrowego 
życia ciała i ducha. Ą j 
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"Jest cicho. Choinka płonie. 
Na szczycie cherubin fruwa. 
„Na oknach pelargonie 
blask świeczek złotem zasnuwa, 
a z kąta, z ust brata, płynie 
kolęda na okarynie: 
Lulajże Jezuniu..." 

(K.I. Gałczyński) 

ielone drzewko jodłowe lub świer- 
kowe - choinka ubrana w bombki, 
zabawki i łakocie, opleciona zło- 

tymi łańcuchami, przybrana w anielskie 
włosy, jarząca się tysiącem barw i świa- 
tłami kolorowych świeczek - to stary 
zwyczaj, nieodłącznie związany ze Świę- 
tami Bożego Narodzenia. 
Przywędrowała do nas z Niemiec, na prze- 
łomie XIX i XX wieku. Sam zwyczaj wywo- 
dzi się jednak ze starożytnego Rzymu, 
gdzie w Nowy Rok odwiedzano się wzajem- 
nie, trzymając przystrojone zielone ga- 
łązki w rękach. Kolorowe bombki, barki 
kruche jak mgiełka rozpowszechniły się w 
Polsce już sto lat temu. Do dziś słyną w 
świecie polskie wyroby i stroją choinko- 
we drzewka-we wszystkich domach na całym 
świecie. 

„A pod choinką oczywiście szopka. Koniecz- 
nie krakowska, najpiękniejsza ze wszyst- 
kich. Z Twardowskim, pastuszkami, krako- 
wiakami, postaciami z historii Polski i 
najróżniejszymi innymi osobami. Ba- 
jecznie kolorowa i doskonała w architek- 
tonicznej formie. Obok szopki - upominki. 
Dowody pamięci, sygnały emocji i nośniki 
wzajemnej więzi międzyludzkiej. 

Pod choinkę "Harcerza Rzeczypospoli- 
tej" mam dla Was - drodzy Czytelnicy - i 
ja skromny prezent. Nieznane piosenki 
"Wieniawy" - generała Bolesława Długo- 
szewskiego - herbu "Wieniawa", legendy 
polskiego wojska II Rzeczypospolitej, 
"szalonego szwoleżera" i pierwszego uła- 
na Polski. 
Z wykształcęnia lekarz i artysta -malarz 
był także Wieniawa uzdolnionym człowie- 
kiem pióra. Napisał sporo artykułów, pam- 
fletów politycznych i scenariuszy. Jest 
także autorem pamiętników i wielu tłuma- 
czeń utworów literackich zagranicznych 
twórców. 

Urodzony w 1881 roku w Maksymówcę 
(woj. lwowskie) ukończył Uniwersytet 
Lwowski (medycyna) i Wyższą Szkołę Wojen- 
ną. Studiował także kilka lat malarstwo 
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na Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu. 
Przez długie lata był Wieniawa ulubionym 
adiutantem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Zajmował również stanowisko Komendanta 
wojskowego miasta Warszawy, a tuż przed 
II wojną światową wyjechał do Rzymu, 
gdzie objął funkcję ambasadora Polski we 
Włoszech. Gdy rozpoczęła się II wojna 
światowa wyjechał z żoną i córeczką Zu- 
zią do Stanów Zjednoczonych. Wg. histo- 
ryków - nie doceniony przez rząd gen. 
W. Sikorskiego, dręczony depresją i Smut- 
kiem z powodu utraty wolności przez swo- 
ją Ojczyznę, popełnił samobójstwo 1 lip- 
ca 1942 roku, skacząc z jednego z wie- 
żowców Nowego Jorku. Pochowano go na 
Long Island,a we wrześniu 1990 roku pro- 
chy tego słynnego Polaka spoczęły na 
starym Rakowickim Cmentarzu w Krakowie, 
w kwaterze legionistów polskich. Bole- 
sław Wieniawa - Długoszowski był przed 
wojną znanym bywalcem warszawskich loka- 
li i kabaretów, ulubieńcem artystów i 
poetów. Kochał sztuki piękne, teatr i 
piękne kobiety. Ale nade wszystko kochał 
wojsko. To dla żołnierzy właśnie 
pisał swoje piosenki i pieśni, ukazując 
powaby strzeleckiego i legionowego ży- 
cia. Były one bardzo proste, często ru- 
baszne, wesołe — tworzył je autor ku po- 
krzepieniu 'serc żołnierzy „ale z dużą 
dawką drwiny, kpiny i humoru. 
Tak zresztą pisał o nich: "Pretensji nie 
miały do natchnienia i poezji, nie na 
pegazach skrzydlatych przychodziły na 
świat lecz na grzbietach poczciwych ko- 
był swojego chowu lub na pospolitych ka- 
sztanach gemeinach, czasem Austriakom, 
czasem Niemcom "odtańczonych", te proste 
nasze, dość często nawet prostackie pio- 
senki, one spełniały swe wojenne zada- 
nie, rozweselając nasze szeregi w doli 
lub niedoli wojennej. Rodziły się w sze- 
regu a podchwytywane w marszu przez szwa- 
dron czy kompanię czasem stawały się mo- 
dne w całej brygadzie, by w końcu zga- 
snąć przy jakimś ognisku w opuszczonej 
kwaterze, innym nowonarodzonym ustępując 
miejsca. Ogólnie ulegając modzie i ja o-. 
chrypłym basem śpiewałem moje piosenki, 
które znalazłszy niekiedy łaskę w uszach 
i temperamencie kolegów towarzyszyły w 
pochodach memu pułkowi (pierwszy pułk 
Beliny), czasem nawet przenikając do ba- 
talionów naszej piechotki. Pierwsza z 
tych żołnierskich pieśni powstała jeszcze 
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przed I wojną światową." 
("Muzyka" nr 5/7 -1935 r.) 

A oto fragment jednej z piosenek Wienia- 
wy, napisanej do melodii francuskiej 
Ivette Guilberta: 

"Idziem zawsze,na przedzie 
ram pam pam, ram pam pam 
Belina w bój nas wiedzie, 
gdy trąbka szarżę gra: 
tra ra - tra ra 
gdy trąbka szarżę gra..." 

Nosi ona tytuł "O pierwszym patrolu" i 
została napisana po wycofaniu oddziałów 
strzeleckich z Kielc, w roku 1914. 

Belinie poświęcił autor szereg innych je- 
szcze piosenek. Znana jest np. "Piosenka 
szwadronu ułanów Beliny”, oparta na melo- 
dii francuskiej "En avant la continiere": 

"Naprzód marsz, szwadronie pierwszy, 
błyszczący pałasz ściśnij w pięść. 
Idź przez grad kul, przez bój 

najszczerszy 
kochanej Polsce wolność nieść..." 

Utwór ten powstał we wrześniu 1914 roku. 

W sierpniu tego samego roku narodziła 
się piosenka pt.- "Wstąp bracie między 
strzelce": 

"Bo w strzeleckim gronie 
służba to.nie żarty, o, nie!... 

Ta bardzo znana piosenka doczekała się 
także wersji peowiackiej. Za melodię po- 
służyła jej francuska piosenka. 

Wykorzystując natomiast piosenkę francus- 
kich studentów napisał Wieniawa taką oto 
śpiewkę: 

"W medycynę naszej doby 5 
nikt nie wierzy, nie! 
szczęściem wszystkie dziś choroby 
wojną leczą się. 
Choryś człek - idź, bracie, na 

wojenkę 
straw ten lek a będziesz żył przez 

wiek..." 

Piosenka ta powstała w październiku 1914 
roku, w czasie odwrotu oddziałów strze- 
leckich w kierunku Krakowa. 0 utworze 
tym autor pisał: "Jakie zaś jest działa- 
nie strachu, wiedzą wszyscy, nawet ci,co 

KUSTTU RCA 
nie znają mej piosenki popularnej nie- 
gdyś w beliniackich szaregach a sławią- 
cej wojnę jako najskuteczniejszy środek 
na wszystkie choroby". 

24 sierpnia 1916 roku powstała piosenka 
generała  Wieniawy, której nadał tytuł 
"Taka była rozmowa". Powstała ona w o- 
bozie wojskowym nad Styrem, gdy żołnie- 
rze wystąpili do Komendy Legionów z żąda- 
niem poprawy warunków socjalno - byto- 
wych. 

"Bando, bando 
czegóż ty jeszcze chcesz? 
Toć każdy żołnierz 
ma srebrny kołnierz 
w poprzek, wzdłuż i szerz. 
Smutna, smutna, 
smutna jest dola ma 
bo życzeń moich nie chce zrozumieć 
świetne AOK... 
Bando, bando 
mnie na ustępstwa «stać. 
Nowe sztandary i order stary 
możem ci jeszcze dać..." 

Melodia ludowa. Piosenka doczekała się w 
późniejszym okresie wielu przeróbek (rów- 
nież w harcerstwie) a jej melodia znana 
jest do dziś. > 
F. Sławoj - Składkowski w swoim pamiętni- 
ku pisał tak o "Bandzie": "spoiła ona 
wszystkich jednym węzłem wesołej kpiny z 
poczynań naszych opiekunów". Najlepszy 
to dowód jak emocjonalne wartości wnosi- 
ły w wojsko piosenkowe teksty Wieniawy. 
Do typowo rubasznych piosenek należy 
śpiewka pt. "Szedł ułan raz na odpoczy- 
nek" zaś "Hej,,za biurkiem w Piotrkowie" 
to przeróbka utworu Gustawa Ehrenberga 
"Bartłomiej Głowacki". Ten wesoły "mar- 
szyk" - jak to określił sam Autor - śpie- 
wa się na melodię piosenki "Grzmią pod 
Stoczkiem armaty". Unikatowa już dzisiaj, 
pierwsza polityczna piosenka Wieniawy 
(pamflet, napisany prawdopodobnie w II 
połowie 1915 roku) jest związana swą 
treścią z gen. Władysławem Sikorskim. 

Krytycy uważali, że tylko niektóre 
piosenki Wieniawy - Długoszowskiego mają 
charakter poetycki, większość to typowe 
utwory polityczne. Jeden z nich Kazi- 
mierz Kosiński, charakteryzując piosenki 
tego autora, pisał że: "proste i bezpie- 
czne w wyrazie, swawolne niejednokrotnie 
w treści, zawierały w sobie wszystko, co 

== 
się na przeżycia duchowe żołnierza złoży- 
ło, od wspomnień i rozpamiętywania mi- 
nionego szczęścia do marzeń o przyszłym 
szczęściu". I tak chyba jest naprawdę z 
piosenkami tego nieznanego dziś autora, 
którego skromną twórczość chciałam przy- 
pomnieć. 

Jeżeli zechcecie się bliżej z nią 
zapoznać,a może nauczyć niektórych pio- 
senek Wieniawy, polecam Wam - drodzy Czy- 
telnicy - wydaną w 1989 roku nakładem U- 
niwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
antologię "A gdy na wojenkę szli Ojczyź- 
nie służyć". Opracował ją Adam Roliński 
a w jego pracy znalazło się aż 235 pio- 
senek żołnierskich, znanych i popular- 
nych a także ok. 30 % anonimowych, nie- 
znanych pieśni. Gorąco polecam to opra- 
cowanie, które nabyć można w magazynie 
książek Działu Wydawniczego UJ, mieszczą- 
cym się w Collegium Novum przy Plantach 
krakowskich. Sporo w tym śpiewniku utwo- 
rów religijnych, strzeleckich, peowiac- 
kich, ludowych i patriotycznych. Są też 
legionowe kolędy: 8 

"Podnieś rączkę, Boże Dziecię, 
pobłogosław naszych w polu, 
tych, co walczą, zwyciężają 
i tych co giną w boju, 
Oto kwiat Twojej młodzieży, 
wszystko na bój krwawy bieży. 

" Pobłogosław Ty im, Panie 
daj im w Tobie zmartwychwstanie..." 

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku ! 

 



KSUCETOU RZA 

  

      

«grudzień 1990 

Andrzej Krzysztof 
Torbus 

+z-* 

pora zakończyć z latem wojowanie 
i ciepłą szubę ubrać zamiast liści, 
zaraz zbudzone pomkną w zamieć sanie 
wiatr gołoledzią drogi nam wyczyści 

a my przez wiosnę wyrzuceni z miasta 
ciepłego szukać przychodzimy leża 
a śladem po”nas spadająca gwiazda 
i cichy pomruk zranionego zwierza 

więc wędrujemy od lasu do lasu 
chyłkiem przez pola przemykając nocą 
a psy co strzegą drzemiącego sadu 
liżą nam ręce nie wiadomo po co 

pora zakończyć z latem wojowanie 
i dalej w drogę już wyruszyć pora 
chać z naszych wierszy nic nie 

pozostanie 
góry nam wieczny dymić będą chorał. 

FRASZKI Z MDJEJ CZASZKI 

NA HARCOWNIKA 

Zanim rozpoczniesz 
Zjazdowe harce 
Pomyśl przez chwilę 
Co możesz stracić 
W szalonej walce. 

NAIWNY 

Z trybuny Zjazdu 
Głosi banały 
I oczekuje 
Za to pochwały. 

z. 

Choć nieraz w swoim życiu pobłądził 
Bezwzględnie zawsze innych osądził. 

POD CHOINKĄ 

I w najlepszej rodzinie 
Czasem podłożą świnię. 

FRASZKA OPTYMISTYCZNA 

Druh druhence rękę poda 
Kiedy piękna jest i młoda. 
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KULTURA 

GWIAZDKOWE ŻYCZENIA 

Nowy Rok.już do drzwi puka, 
Za dni parę będą Święta. 
Coś się w kraju wydarzyło ? 
Mamy wreszcie prezydenta ! 

Mamy także liczne Związki, 
Co odbyły swoje zjazdy. 
I wspaniałych kilku mędrców, 
Czekających na swe gwiazdy. 

Gdy im one się ukażą, 
Zaraz tuż po Nowym Roku. 
Niech za nimi szybko ruszą, 
Nas zostawią, będzie spokój ! 

Tego życzę druhnom, druhom, 
Całej reszcie mych rodaków. 
Dużo zdrowia, szczęścia wiele ! 

Magazynier "Z braku laku" 

FRASZECZKA POD CHOINKĘ 

Gdy skonsumował 
Gwiazdkowe winko 
Resztę Świąt spędził 
Pod choinką.   

CENA 3000zł 
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