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działają ak GO [aKu, zastępy 
Nieobozowej Akcji tŁetniej - w 
Połsce południowej, tradycyjnie 

wspierane przez Sztab NAL współpracu jący 
z "Gazetą Krakowską". W GK. publikowane 
są ciekawe propozycje zadań, ale bujna 
wyobraźnia samych uczestników często je 
przerasta,  Dto autentyczne  meldunkś 

zastępu "Pogodne Łudki". 
Pisownia zgodna z oryginałem. 

Meldunek nar. i 

Czuwaj! Druchno. 

W tym pierwszym meldunku chcieliśmy 
zawiadomić, że dnia 29.VII.BBr. podczas 
Nieobozowej Akcji Letniej założyliśmy za- 
stęp "Pogodne Ludki”. Celem tegorocznej 
akcji NAL jest: 
- POMOC. Prźy gospodarstwie 
- rozwiązywanie zagadek. 
W tym roku, tego lata działają ze mną: 
mój kuzyn i kolega. Zastęp skałada się 
z szefa i mu podległych osób czyli. 
Szef: Krzysztof (HPK.S) 
Z-ca: Jurek (HLJ.0) 
Członek: Janek (HPJ.K) 
W tym roku przyjechaliśmy do babci aby 
rozwiązać zagadkę 0 zamku nasze hasło 
*KIP 1872". 
Panują dwie hipotezy (legendy): 
1. że działają tam podejrzani osobnicy 
2. to legenda że w 1872r. pewien zamożny 
bardzo ze słynącej Sławy król zamknął 
swego syna kalekę na wieży Zamkowej poza- 
trzaskał za sobą drzwi zostawiając mu 
kałamarz i pergaminy, chleb i wodę. Po 
paru dniach przyszło wyjechać do Niemiec, 
a krój zapomiiał o swoim Ssynie. Syn z 
rożpaczy pisał nieustannie pamiętniki. 
Aż pewnego dnia syn kaleka przemienił 

się w nieokreślonym sposobie 

rolnyn. 

w fŻwda 1 

| 

zaiut. 
Ta legenda jest prawdziwa ponieważ Spraw- 
dziliśmy tą wieżę i rzeczywiście były 
stare pożółkie pergaminy a na każdym jest 
napisane "KP 1872*. Ale też znaleźliśmy 
list napisany po łacińsku który mój kole- 
ga zna dobrze łaciński i odszyfrawał ten 
łist - wiadomość: "Patrz w sufit znaj- 
dziesz znak; idź prosto 2 lewo, 3 w prawo 
(kroków) później 5-ęć kroków na północ za 
mostem znajdziesz skarb" to wszystka zna- 
łeźliśmy w podziemiach. Przede wszystkim 
znaleźliśmy : windę szklaną. £. windę w 
grobie którą jak się położy to się zje- 
dzie na dół. Zjechałiśmy tę windą i 
doszliśmy do takiej czaski Która ma drzwi 
w postaci zębów. 
ło tyle na razie, będziemy informować 
druchnę e dalszych wypadkach. 

Czuwaj 

Meldunek nr.2 

Czuwa 1 druchna 

Mam na imię Krzysiek piszemy ten meldunek 
bo mamy dużo nowych spraw i tak zawłiada- 
miamy, że znaleźliśmy jeszcze znaki (to 
znaczy mój kolega) na Zamku. Ots one 
na baszcie jest znak? 
KAP 1872 
w lochach: 
OPR 
Wejście do lochów (obok głównej bramy) 

a 
Niewiemy co to oznacza trzeba za jakąs 
cenę się dowiedzieć. Trudno nam to przyj- 
dzie, ałe jakoś pójdzie. Sprawa że ne 
zamku działają jacyś podejrzani osobnicy 
te jest prawdą ponieważ jacyś starzy lu- 
dzie z zamku pytają się o mnie i o nóż, 
który ja go mam i nie wiem co robić. 
Pytam się o radę druchny 

Jesteśmy porządnie przygotowani do tei 

Tyzykownej wvorawy, 

Czuwaj! 
Tzef: HPKS. 
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śś 2 Nieobuzowej Akcji Letniej) 
OE EG das 6śGR ZA ste. 2 

Jigierd Fietkiewicz - 
FAROTENA sw óo dowie: > 66 Str. 4 
Marek .Kudasiewicz rozważa przy 
uasniącej watrze o nieczynnym 
DADA ZAGAD GA +s:8tT« 6 
ueper opowiada o Halnym 
ZD CLa ddiyca bewed e str.» 

piewajcie - namawia Jerzy 
DA CNA 0 GtG Colca „str.10 
logusław Śliwerski proponuje 
ćwiczenie na ..... "orszak str.12 
Arsen ji karuzela seksualna 
DOO ZZO E Skóówiwi str.14 
Małgorzata Miksza - żyć ale jak? 
ma literę "U" na-.-«scże.StO.I6 
3 spotkanie z życiorysem zapisa- 
ym piosenką 1 wierszem Wojcie- 
cha Dąbrowskiego na ......Str.20 
ladeusz Perzanowski - kilka 
inpresji po Zlocie na ....str.24 
Dalsze informacje o pierwszej 
pomocy na Str. 27 
dojciech Popiołek proponu je 
cztery łyki filatelistyki 
BEGG. . POŻĄDA str.29 
harcerską pioseni:; uiesiąca 
znajdziecie na ostr. 
A dalej Magazyn Andrzeja Mroza 
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Autorem zdjęcia nu okładce 

jest pwd. Marek Graniczkowski 

OD REDAKTORA 

ipiec 1980 roku został wpisany do bogatej 
historii Harcerstwa faktem odbycia Zlotu 
70-lecia Związku Harcerstwa Polskiego na 

Mazurach, w którym wzięło udział ponad 20-tys 
zuchów, harcerzy i instruktorów. Jak zwykle w his- 
torii ruchów społecznych przyjmuje się pewne daty 
jako symboliczne gdyż tak naprawdę powstały w roku 
1918 ZIP był czwartą z kolei organizacją o tej naz- 
wie. Niewątpliwie jednak w roku 1918 - roku uzyska- 
nia niepodległości przez Polskę powstała zjednoczo - 
na organizacja harcerska obejmująca swym zasięgiem 
wszystkie dotychczasowe zabory. 

Pierwsze, gorące jeszcze refleksje bezpośrednie 
po zakończeniu Zlotu przedstawia w ciekawym tekście 
druh Tadeusz Perzanowski. Dczekujemy na następne 
wrażenia, oceny uczestników Zlotu. Rezerwujemy na 
fie specjalne miejsca w następnych numerach. 

Czas na ocenę tego dużego zrywu naszego Związ- 
ku, pełnej mobilizacji setek drużyn, interesującej 
prezentacji dorobku harcerstwa powcli nadchodzi. 
Jak zwykle zdania są kontrowersyjne - i tak w zasa- 
dzie powinno być. 

My również many wiele poważnych zastrzeżeń 
jak choćby - nienawiązanie w programie Zlotu da 
tradycji zlotów poprzednich - wbrew pozarom nie 
chodzi wyłącznie o Spałę- gdyż w historii naszeyc 
ruchu Gdbyło się wiele znaczących zlotów nRarodc- 
wych i programowych, o których zwłaszcza w kon- 
tekście dziś występujących tendencji do wypełnianie 
tzw. białych plam histocii wactałoby wspomieć. 
To chlubne tradycje! 

Nie podoba nam się natomiast metoda zastosowana 
przez kilku prześmiewców z Agencji "Interpress" po 
piecwsze - pseudonim użyty w opracowaniu razesłanym 
po całym kraju Jędrzej Dałkowski jest trochę nie- 
smaczny (nawiązujący do twórcy harcerstwa), po dru- 
gie jak się jest tak odważnym i nieomylnym to po co 
się kryć za innymi osobami, po trzecie - tanie* 
demagogii to już naprawdę mamy za dużo. 

Czuwajcie druhowie z "Interpress-u", baczcis 
tylko żebyście nie przepuścili kolejnej warty. 

  pa w md 

Kedakcja "HR-a" serdecznie przeprasza 

zucha Maćka Turakiewicza za błędnie 

wydrukowane imię w > numerze "HR-a'_. 

    

  

  

  

  

  

   

  

    

   

    

      
   

  

     

   

       
   

   

      
     

   

     

   

       
    

  

     

   

    

    

  

    

  

    

   

  

   



  

  

  |   $ NASZ RUCH 
| 
| yślę, że nigdy nie wygasną Spory i go: własną inicjatywę, własną twórczość. 
| dyskusje na temat, czy coś jest iożna oczywiście powiedzieć, że przeciez 
| harcerskie czy niecharcerskie, i co zarówno tradycyjne rozumienie harcerstwa 

to znaczy, że jest harcerskie. I choć dopuszcza własną inicjatywę, np. wybór 
różne mogą się w odniesieniu do różnych sprawności do zdobycia, trasę biegu tar- 

"spraw i zajwisk pojawiać zdania i stano- cerskiego, jak i rozumienie urzędowe 
wiska, to na ogół występują dwa rozumie- zakłada samodzielne planowanie pracy 
nia: tradycyjne i uczędowe. Ale dotyczy to stosunkowo drobnych wycin- 

Hm PL Olgierd FIETKIEWICZ 
Scwpiikca 1 

WORCZOT 
  

  

  
      

Pierwsze rozumienie ;harcerstwa .i .wy- ków harcerskiej rzeczywistości, wypełnia- 
nikające z niego określenie czyjegoś nia, luk, natomiast tym bardziej zespół 
postępowania lub charakteru jakiegoś .Zes- jest, harcerski, im bardziej nawiązuje do 

połu czy zjawiska, ma swe .Źródło w. tradycji lub w im większym stopniu ucze- 
przeszłości. Kiedyś tam ustalono, że har- stqniczy w poczynaniach sterowanych z 
cerstwo, to jest to, i wszystko, co poza, ; góry .. 
to określenie wykracza, harcerstwem nie lymczasem dzieciom i młodzieży w tak 

jest. Jeśli więc powiedziano, że w har- zaprojektowanym harcerstwie po  proslu 
cerskim zespole jego członkowie muszą może być ciasno i nudno. Rozbudzona 
zdobywać sprawności, to jeśli to nie za- fantazja, pomysłowość, chęć przeżycia 
chodzi. - ten zespół nie jest harcerski. przygody - mogą się nie zmieścić w ramach 
Są i tacy, co uważają, że np. harcerzem . tradycji, mogą być niepokorne w stosunku 
jest nie ten, kto należy do drużyny do tego, czego oczekują władze wszelkich 
i złożył Przyrzeczenie Harcerskie, ale, szczebli. Po prostu - jest potrzebne 
ten, kto przyrzekał według historycznego miejsce na twórczość... 
tekstu sprzed lat. I tak dalej, i tak io właśnie, co to jest twórczość? 
dalej. Decydujące znaczenie dla harcer- Są tacy, co powiadają, że jest to domena 
skości mają kryteria wzięte z przeszłości artystów, coś tajemniczego i niedostęp- 
powielanie bardziej czy miej formalnych nego dla zwykłach ludzi, że nie każdemu 
wzorów; według tego ocenia się ludzi, dano zdolność. Tymczasem dziś uważa się, 
zespoły, inicjatywy, postępowanie. że jest to cecha, właściwa wszystkir 

Ale jest i drugie rozumienie har- ludziom. Każdy może być twórczy, a ist- 
cerstwa. Według niego, ważne jest przede nieje tyle rodzajów twórczości, ile dzie 
wszystkim to; czy postępuje się zgodnie z dzin aktywności ludzkiej. Może być zatem 
dyrektywami, przekazywanymi ze strony twórcza nie tylko działalność w dziedzi- 

    
władz, odgórnie. Istnieje przecież pro- nie sztuki, ale i - społeczna, polityczna 
gram ZHP w postaci uchwały zjazdowej, o- produkcyjna ... również w jakże prozaicz- 

d bowiązują uchwalone teksty Prawa i Przy- nej a ważnej dziedzinie ludzkiego życia, 
| rzeczenia, zatwierdzone instrukcje i re- jaką symbolizuje ... kuchnia; gotowanie, 

julaminy, co roku ogłaszane są różne kon- pieczenie itd. Twórczość oznacza działal- 
<ursy, współzawodnictwa, turnieje. Har- ność zmierzającą do stwarzania czegos 
cerskie jest to, co się robi zgodnie z nowego. Może odnosić się do przekształce- 
tyni odgórnymi dokumentami według tego _ nia Świata, lecz także - do jego poznania 
ocenia się ludzi, zespoły, inicjatywy, Podstawą do twórczości jest własna aktyw- 
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( postępowanie. ność człowieka, a w pedagogice coraz 
0 Warto może sobie w tym miejscu uświa- częściej mówi się o wychowaniu twórczym, 

h - domić, że oba sposoby oceniania harcer- o myśleniu twórczym, o warunkach rozwi ja- 
j skości przeoczają coś niesłychanie ważne- nia twórczości i procesów twórczych. 
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I wracajęc do chłopców i dziewcząt w 
zuchowych i harcerskich mundur«ach; oba 
rozumienia harcerstwa - jako powielania 
wzorców z wczoraj i realizowania odgórnie 
aroponowanych zadań, nie dają większych 

szans na twórcżzość,. na potrzebę jej roz- 

wijania w harcerstwie. Cóż, może poszuka- 

my innych możliwości? 
Ale, wydawać by się mogło, nie ma 

1akidj szansy ani potrzeby mały zuch, czy 

najmłodszy harcerz, ale wraz z wzrastają- 

cym wiekiem i doświadczeniem, będzie 
osiągać już szansa i warunki? Będąc. fun- 

kcyjnym, a zwłaszcza instruktorem - ma 

już pełne po temu możliwości?  . 

Otóż, jeżeli trzymamy się dwu naszki- 

cowanych tu wcześniej rozumień harcerstwa 
nie jest to takie pewne. Zuch i harcerz 

są członkami zespołu, instruktor i har- 

cerz starszy są organizatorami tego zeg- 

pału. W im większym stopniu czują. się 

osobiście członkami organizacji i świado- 

mymi harcerskimi wychowawcami młodzieży, 

tym bardziej mogą się czuć zobowiązani do 

kultywowania tradycji i  wypróbowanych 
doświadczeń lub stosowania do zaleceń i 

propozycji swych władz. Zwłaszcza, jeśli 

wą instruktorami nieco z przypadku 1 pa- 

czucia obowiązku, a nie z poczucia ra- 

dości bycia instruktorem, jeśli nie czują 

się pewni w roli przywódców młodzieży. 

Powiedzmy sobie do tego, że stosowany 

w praktyce Związku tzw. System pracy Z 

kadrą wcale do własnej twórczości nie 

zachęca. Przeciwnie - nasze kursy, pod- 

ręczniki, odprawy, materiały programowe, 

ń 

sposoby kontroli i rozliczania zachęcają 

głównie do tego, by korzystać z gotowych, 

już sprawdzonych wzorców. Brakuje zachęt, 

by rozwijać i nagradzać własne, oryginal- 

ne pomysły Bank Zwariowanych Pomysłów, 

założony przez redakcję "Drużyny", był 

jedyny w swoim rodzaju, i prosperuje 

kiepsko. Brakuje kandydatur w konkursie 

"Harcerskich Nowatorów". Tymczasem, 

powiedzmy to sobie otwarcie, jeśli w 

jakiejś pracy nie ma człowiek Szans na 

własną inicjatywę, twórczość, to taka 

praca staje się nudna, nie daje satysfak- 

cji, taką pracę się z łatwością porzuca 

choćby nawet dotyczyła spraw wielkich i 

wzniosłych. I tak też bywa przy naszej 

pracy instruktorskiej! 
Mówiąc krótko i zwięźle - w tych 

NASZ RUCH 
  

amet wiaryiriwATORnAIZA nzANOWA Pa "0 ONA RKA 
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sprawach ucieczka może być 

przodu. Zarówno w odniesieniu do. młodzie- 

ży, jak i kadry instruktorskiej. Musimy 
przyjąć takie rozumienie harcerstwa, w 

którym liczy się i procentuje przede 
wszystkim własna inicjatywa, twórczość, 

spontaniczność, dające satysfakcję.- ża- 

dowolenie, chęć dalszego działania w 
podobny sposób, w tej samej sprawie. 

Warto może sobie uświadomić, że 

tak już bywało. Przede wszystkim wtedy, || 
gdy harcerstwo w ogóle powstawałó po raz ||[l 

kiedy | 
rodziło się na 'styku kilku koncepcji, |Ill 

kiedy to po prostu nie było jeszcze zbyt || 
wielu doświadczeń do powielania ani ukon- | 
stytuowanych władz z gotowymi propozycja- | 

pierwszy. na ziemiach polskich, 

mi i instrukcjami. Wtedy się musiało 
wszystko wypracować samemu, ale też wtedy 
chciało się to czynić! Podobnie w latach || 

doświadczenia 
władze się | 

zmieniły i były zajęte czym ińnym; wtedy | 
szeregowi instruktorzy. musieli. sobie ra- | 
dzić sami i dawali sobie z tym na ogół 

przełomów, . kiedy dawne 
przestawały. obowiązywać, a 

radę. ! 
To wszystko, oczywiście, nie oznacza, | 
należy z dnia na dzień zerwać z doś- | 

wiadczeniami przeszłości lub zrezygnować | 
jest III 

potrzebne i przydatne. Harcerstwo współ- | 
czesne jest kontynuacją swych poprzed- | 

ŻE 

z inicjatyw władz. To wszystko 

ników, a propozycje programowe są kanwą, 
na 
Ale przede wszystkim trzeba dostrzegać, 
ośmielać, premiować tych wszystkich, 
którzy proponują coś na nowo i pa nowemu, I 
I nie bać się nowinek, albo właśnie tego, | 

Komputery | że coś jest '"nieharcerskie". 
dziś są nieharcerskie, jutro. muszą być 
harcerskie. Jeśli harcerstwo ma wybiegać 
w przód. Ruchy ekologiczne nie mają swych 
komitetów koordynacyjnych i posiedzeń Zz 
udziałem delegatów władz ZHP, ale jeśli | 
nie staniemy się jedną z sił napędowych 

to- zaprzeczymy pryncypióm | tych ruchów, 
harcerstwa na całej jego drodze rozwojoó- 
wej. Pozwólmy instruktorom i młodzieży na | 
własną rękę odczytywać wyzwania Dprzy- 
szłości i wychodzić im napczeciw. Nie 
wystarczy hasło "dozwolone jest wszystko 
co nie jest zakazane"; trzeba premiować 
próby, nowinki i eksperymenty, a nie tyl-. | 
ko na nie pozwalać. 
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której można tworzyć nowe rzeczy. | 
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| N0 a uuzywiScice, wszelka przesada 

| jest też groźna. /espół nieustannie 
, . twórczy, który nie potrafi swych pomysłów 

, wcielać w życie, wciąż generujący nawe a 
| nie umiejący się skupić na dokończeniu 

| tego, co zaczął - po prostu nie dorósł 
| jeszcze do miana harcerskiego. 
| Według mnie, to "harcerskie" oznacza 

| 
| | 

  

przedće wszystkim twórcze, wybiegające w 
przyszłość, i - radosne. W tym "radosne" 
mieści się i nasza zasada dobrowolności, 

| i dobra robota, i skuteczność; bez nich 
/. nie będzie satysfakcji, a bez satysfakcji z i 
/. nie będzie radości, e *» 
| Natomiast, gdyby pytać o wychowawczy Foyscej 

aspekt harcerstwa, to powtórzę po raz w 
kolejny: wychowujemy dorosłych. A do- "VP RU 
rośli, to właśnie ludzie twórczy, radośni | 8 
1 ... odpowiedzialni. Za siebie, za to pt "$> 
co robią, za Polskę. Cała reszta - to 
środki do tego ... 

  

  

    

  

     

  

rozwa żania , ie wiem (a ŚC00a powtarzanie Oy 
3.5, tak faktycznie było, to tylko fan- 

przy gasnącej (7 N tazja jednego z korespondentów to- 
watrze | warzyszących VIII Zjazdowi kazała mu: roz- 

powszechniać niesmaczną anegdotę. Byłem 
na Zjeździe, dość nieciekawie spędziłem 
trochę czasu w wielkiej sali, ale pomó- 
wienie wydało mi się jednak zbyt "ostre". 
Podobno ten - ktoś, wyraził się o naszym 
szacownym zgromadzeniu: - Mie mój "cyrk" 

  
  

  

nił się. 
Nie obrażając więc Jubilata - Związku 

zastanówiiy się w takiej formule: co się 
działo później na arenie! 
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|" | - i zwinął majdan reportera. Jeżeli tak 
a kai fa«tycznie suponował, to dobrze że uciekł 
M. D > Ja (mimo też bardzo krytycznych opinii) 
a q pozostałem w "cyrku" do końca, gdyż spra- 
a | Q! CC wy były moje a i "cyrk" wspólny. 
1) 3 Cyrk to widowisko barwne, kolorowe, 

4 Ż Cc ' pełne zaskakujących "numerów" o najwyż- 
„| | | szym Kunszcie, budzące dreszcze emocji 
| i M da ale i znajdujące czas na popisy błaznów, 

M B sztuczki pseudo magiczne czy na tresurę 

| j Gg! N 4 dzikich zwierząt. 
W, > | [ratując miniony zjazd jako premie- 
j | © rowe przedstawienie czteroletniego sezonu 

| —A| Peak kusi mnie - by dzisiaj sprawdzić o ile, 
h "l + a=srejen + z 4 a k.. ; | Q_| © sŃ p od tamtego momentu, poziom występów zmie- 
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Były już "przegaduchy"sporów ideowych 
były kaskaderskie pomysły które powodowa- 
ły upadki głównych żonglerów "na łeb na 
szyję". Były magiczne sztuczki z wyborami 
na różnych szczeblach oraz tresura "dzi- 
kich" mustangów na komisjach instruktor- 
skich. Ba, widziałem nawet jazdę po linie 
która co prawda z jednej strony była pod- 
wieszona do podpory ale drugim kKoricem 
dyndała w bliżej nieokreślonych rejonach 
stabilizacji organizacyjnej, co oxazało 
się już w czasie trwania numeru |... 
Muzyka towarzysząca występom była raz 
pompatyczna, raz country tj. polowo-skau- 
towa. Były punkty programu które podobały 
się jednym a nudziły innych. Słowem -by- 
ło wiele w tym *cyrku", ale było... 

W chwili obecnej czujemy się jednak 
tak, jakbyśmy nie wiedzieli czy siedzimy 
w namiocie jako widzowie, jako artyści 
czy jaka obsługa. Jest nieciekawie - bo 
nie ma muzyki, nie jest wesoło - bo bez 
błaznów, bez. dreszczu emocji - bo nie ma 
akrobatów ani pod kopułę, ani w parterze. 
Wa domiar złego nikt z dyrekcji nie wy- 
chodzi by przeprosić tych którzy zapłaci- 
li biletem wieloletniego przywiązania. 
ila widowni gadają, szepcą! Podobno ma być 
jakiś numer tresury kręgów seniorów któ- 
rzy nie chcą nauczyć się marszu "noga w 
nogą", podobno odważnych kandydatów do 
indywidualnych akrobacji na szczeblach 
komend - też brakuje. Ktoś mawet plecie, 
że mają pogasnąć światła wyższej użytecz- 
ności publicznej bo brak funduszy na ża- 
rówki - smutno! 

Poczucie odpowiedzialności 
dzież, 
przedstawienia, tak wspaniale rozpoczęte 
przed 75-ciu laty, kontynuowane akcją "M" 
w Czasie okupacji hitlerowskiej czy nawet 
deklarowane opieką nad Kodeksem Ucznia i 
rzecznictwem młodzieży - to tylko wyryw- 
kowe przykłady dla pewnych okresów har- 
cerskiej służby. Dzisiaj w momencie na- 
rastającej ekspansji emigracyjnej młodych 
przy szerzącej się chłodnej kalkulacji 
zysków i strat w codziennych obowiązkach, 
przy dewaluacji pojęć patriotyzmu, tra- 
dycji czy kontynuacji "niepodległościowej 
misji ojców” uwikłanych w różne wojaczki 
na wszystkich Kraricach świata - brak pro- 
granu który by spełnił warunek zatrzyma- 
nia "przy scenie" grup przechodzącej obok 

za mło- 

tych najcenniejszych uczestników 

| |   ? 

nas młodzieży. Namiot stoi - ale "cyrk" 
nieczynny! o cp 

I snują się po głowie, pełnej jeszcze 
pamięci o barwnych widowiskach z prze- 
szłości imnyśli. Dlaczego coraz miej wi- 
dzów zbliża się do kasy naszych ideałów? 
Przecież ceny niskie, wystarczy wejść i 
chcieć coś robić! Ale czy to tak? Czy 
mogą nam zawierzyć? 

Może, wzoren operetki, forma tak 
spędzanego wolnego czasu już się przeżyła? 
Gdyby nawet tak było - to proszę jak o 
dobre imię operetki walczą jej zagorzali 
zwolennicy. A "cyrk" prawie pusty ... 

Skoro nie stać nas na atrakcję, na 
komputecy w naszych harcówkech (ciekawe 
naprawdę w ilu?) nie potrafimy .zabawić 
żadnymi grami, zwołajmy może - wiec! 
Wszak pod namiotem jest sporo miejsca! 
Dla tych w mundurach, i dla tych bez 
strojów organizacyjnych. Zróbmy wiec - 
tych skupionych i poważnie zamyślonych 
sytuacją dostrzeganą wśród młodziaży. 
Róbmy coś, namiot się starzeje, gnije - 
za chwilę płótno może zacząć "puszczać! v 
szwach, gdyż niektóre były szyte wiele 
lat temu, dobrą przedwojenną nicią. 

Nie wiadomo czy zdążymy się dogadać 
lub coś wspólnie ustalić nir: zagęszczone 
pod kopułą cyrku powietrze nia zatruje 
nas emitowanymi przez cywilizacja s<ażs- 
niami - ale spróbujmy, gdyż nie ma na co 
czekać... 

Wiadomo trzeba nam się jako wycna- 
wawcom na chwilę zmobilizować, Zacalmy 
zamiast reflektorów i jupiterów herCer- 
skie ogniska i zróbmy coś, bo "cyrk" jest 
nasz, ale i błonia, na których kiedyś gó 
rozbito - też nasze! 

Myślę, że dzisiaj nie powinno nam już 
zależeć jakiego koloru stroje ubiorą na 
przedstawienie aktorzy,komicy, kaskaderzy 
- ale niech trwa przedstawienie! Mawet 
numery oparte na powtórkach z przeszłości 
taktownie podane ż nowoczesnym sztafażen 
i (co najwazniejsze!) z szacunkiem dla 
zabranych. Może ustalimy co czynić z 
"cyrkiem" w II etapie reformy. Może od- 
dać go w ajencję, może jakaś spółka część 
przejmie w każdym razie zmierńmy mylący, 
stary szyld: "Zjednoczone Przedsiębior- 
stwa Rozrywkowe”. Jednoczmy się w myśle- 
niu - rozrywki dały nam już dobrze w kość! 

Piszę gorzko, myślę smutno = ale 
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wbrew pozorom nie rozdzieram megn serca, 
nie popadam w zwątpienie, nie propaguję 
destrukcji. Może sił już mniej niż kiedyś 
gdy sam potykałem się na trocinach areny, 
starając się uniknąć pouczeń tresćrów. 
Może już nie ten oddęch bym szedł po 
chwiejnej linie i to tyłem do rzeczywis- 
tości - ale przecież stać mnie (i wielu 
innych) na jakiś współczesny udział w 
przedstawieniu. Nie będę tresował papug 
- bo to i nie modne i papugi poszukały 
sobie już. lepszych posad: niż ofcruje 
"cyrk". Nie będę próbował treserki tygry- 
sów bo tygrysy już dzisiaj nie te, spo- 
kojne 1 z wytartymi futrami. ilie podejnę 
skoków na trapezie gdyż siat«ę ochronną 
ktoś dawno ukradł, ani nie Dędę opowiadał 
dowcipów - bo w reformie dowcip, to sinut- 
na rzeczywistość, a inne nikogo nie inte- 
resu ją. | i 

Może "rada pracornicza cyrku" (skoro 
nie ma sił dyre«cja!) zleci mi w ranach 
zespołów gospodarczych - sprzedaż progra- 
mów, prospektów i grę na trąbce (starej 
skautowej sygnałówce) która chociaż chry- 
pl - może jeszcze dać sygnał - że przed- 
stawienie dziś otwarte dla wszystkich 
młodych? =) | 
(Nie wiem ilu podobnych mi "cyrkovr- 
ców" zgłosi się, ale spródować warto 

-. tym bardziej, że tuż po przedstawieniu 
zebrać się na komitet doradców którzy 
chcieliby spisać wnioski do nowego, być 
może atrakcyjniejszego programu na naj- 
bliższe lata funkcjonowania cyrku”. 
Podejmuje się w tym celu "przewietrzenie" 
szeregów na szerokich grunwaldzkich po- 
lach. Warto też. przeprowadzić atestację 
śtanouisk w menażeriach Komend. Nagroma- * 
dziło się tem wiele okazów, które czekają 
tvlko na pożywienie, gdy tynczesem indy- 

widualni hobbyści majstrują przy zepsu- 
"tych reflektorach, a dyrekcja rozgląda 
się za inną areną. 

„ Chociaż "cyrk" - to już nie ta roz- 
rywka, ma jednak tę zaletę, że wędruje. 
A wszędzie tam gdzie rozbije namiot 
gromadzi dzieci, młodzieży daje chwilę 
rozrywki, zapomnienia, relaksuje, a 
nasz - chciałby też wychowywać. 

Dziadek - były żongler 
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owiąło tej wiosny ośtro, a w nie 
których hufcach cesarsko i impe- 
rialnie. Oto wiatr przyniósł ośmio 

kartkową książeczkę wydaną sumptem wła- 
snym i na powielaczu, pod tytułem "Współ- 
zawodnictwo o tytuł najlepszego obozu HAL 
- 0B'. A w środku oh! jak ślicznie. 
Punkty, punkciki itp. Tak na przykład 
można dostać punkt (1 słownie jeden) za 
podpisaną umowę o pracę. Rozumiem, że 
społeczników wielu nie mamy ale żeby już 
punktować za branie pieniędzy? [rzy punk- 
ty można dostać za alfabetycznie ułożone 
Karty zdrowia uczestników. Protestuję! 
Za znajomość alfabetu w którejś tam kla- 
sie szkoły podstawowej otrzymuje się 5,0 
(bardzo dobry). Również trzy punkty dos- 
taje się za terminowe wysyłanie FAS;. 
Racja, to przecież nie nasz ińteres 
wziąć harcerzy na obóz gdy się zgłosili 
np. 10 czerwca. Mamy tak dużo chętnych na 
obozy, szczególnie na zagraniczne i 
przede wszystkim znajomych.  Narodem to- 
warzyskim to my jesteśmy. 
Rozdział kolejny książeczki traktuje o 
rozliczeniu akcji letniej. Tutaj mamy 
również punkty minusowe. Następnie pow- 
tórzony cały zestaw w formie dzienniczka 
ucznia, gdzie Pani w Hufcu wpisywać 
będzie datę, ilość punktów i złoży "wi- 
dziankę". Wybaczcie nie będę dalej pisał, 
szkoda czasu i papieru, papieru którego 
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orak na wydawnictwa naprawdę potrzebne, 
Odpowiedzialni za tego rodzaju druki uin- 
ni ich koszt ponosić z własnej kieszeni, 
a nie z funduszy organizacji. 

Ten sam hufiec proponuje tasie oto 

cudo jako rzecz programową do realizacji 
na obozie.  ... "wyścig  kwądryg" o... 
O Boski Imperatorze twa myśl żyje i trwa 
wiecznie. widzę już jak boski cezar Nero 
Claudius przytyka do boskich oczu Szma- 

ragd 1 przyglądając się pomysłodawcy za- 
daiń programowych, wygina:usta w łaskawyn 
uśmiecnu. Poczem wychylając się z nie- 
biańskich komyszy woła: Brawo: Brawo! 
Widzę też dalsze działania w kierunku 
stylizacji rzymskiej. Oto harcerze starsi 
na capstrzyk hufca wnoszą druha: Komendan- 
ta w lektyce. Lektyka płynie wśród grom- 
kich okrzyków "salve'", "salve", otoczona 
6 liktorami, a poprzedzana przez westalki 
Jakież to piękne, jakież rzymskie! Tylko 
analizując stronę organizacyjną widać co 
następuje: 
- westalki bez problemu, tych w harcer- 

stwie nie brakuje 
- liktorowie też nie problem. Wszak w 

hufcu działa 6-ścio osobowa drużyna 
starszoharcerska 

- niosący lektykę to już problem, 
większy bo harcerzy starszych braknie. 

Rodzi się pytanie czy harcerstwo 
musi być zbiurokratyzowane (punkty, punk- 
ciki, indeksy, indeksiki, wizytacje itp.) 
czy warto marnować czas 
bzdurne druczki? Czy nies lepiej wydruko- 
wać protokoły stopni? Nie najlepiej się 
dzieje w ZHP to fakt, ale czy na pewno 
poprawi się to instrukcjami, kodyfikacja- 
mi, kontrolami, wizytacjami. Wręcz przu- 
ciwnie odejdzie reszta instruktorów spo- 
łecznych, którym nie ma kto pomóc w za 
łatwieniu np. uriopu czy innych spraw 
wymagających załatwienia przed południem 
kiedy społeczny instruktor właśnie pracu- 
je. Chyba w tym celu powołaliśmy w orqa- 
nizacji społecznej aparat etatowy. Tak 
się składa, że w aktywie społecznym tiwi 
główny potencjał Harcerstwa, potencjał 
intelektualny i tu głównie skupia się 
niekłamana chęć do działania. Również 
i merytorycznym przygotowaniem i zapałem 
do działalności społeczni są górą. Trzeba 
im zapewnić warunki - po to funkcjonuje 
aparat etatowy. 
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(spotkanie czterech "wartakowskich" 
pokoleń) 
"Heniu-wręczam na [woje ręce prezent 
- cztery rozwinięte róże symbolizujące 
cztery pokolenia "Wartaków".:i wiele pącz- 
ków, które są zakorzenione głęboko w 
ziemi jak Wy w Ziemi. Wielkopolskiej" 
(podczas składania życzeń jubileuszowych 
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rozbawionych dziewcząt. Niestety możliwe 
było tylko śpiewanie z całą publiką. 
Puoliczność - to sami dobrzy znajami. 
*Jak dobrze, że jest Was tak dużo” - 
mówił poprzez sweje piosenki dh.Perzyński 

Wreszcie najpiękniejsza chwiła- za 
przyjaźniona. druhna Maria Tyczyńska z 
Wydziału Kultury Głównej Kwatery. wręcza d 

hri/erzy/guwAl/ [| | 

dła zespołu "Wartaki" z Koła na ręce kie- 
rownika zespołu-deruha Henryka Perzyń- 

skiego) - 

1. "PRÓBA" (koncert jubileuszowy w Domu 
Kultury w Kole) 

ełna scena ludzi w różnym wieku 
- od najstarszych, którzy. przed 
15-toma laty rozpoczynali reali-' 

zować pomysł śpiewających "Wartaków" do 
ich dzieci włącznie, Druh Henryk Perzyń- 
ski siedzi z gitarą wśród swoich pod- 
opiecznych. Koncert - jest w. kowencji 
wspomnieniowej. Refleksje 0. piosenkach i 
genezie ich powstawania wyraża sam autor. 
Ktoś ze sceny dopowiada, pubłiczność za- 
daje krótkie pytania. Potem śpiewanie: 
"Dwie drogi”, "Dniu słoneczny, dniu", 
"Przy ognisku".Trudno pisać o atmosferze 
jaka panowała na sali, bo padałyby 
wszystkie słowa rozpoczynające się od 
naj-. Była to autentyczna, wspaniała, 
wspólna zabawa. Kolejne "pokolenia" 
prezentowały piosenki ze "Swojego czasu". 
Najmłodsze "Wartaki" stały niejako w tle 
i stanowiły chórek do kolejnych piosenek 
z minionych 15-stu lat. Wreszcie piosenki 
najnowsze - laureatki krakowskiego fes- 
tiwalu "Shanties" i festiwali harcerskich 
Wróciła - na z góry dwie godziny - atino- 
sfera koncertów siedleckich i kieleckich 

w amfiteatrze na Kadzielni. Tak bardzo 
chciałoby się być na estradzie wśród tych 

kierownikowi "Wartaków' Krzyż ża Zasługi 
dla ZHP przyznany uchwałą Głównej Kwatery 
Do tego list gratulacyjny od dh. Naczel- 
nika Ryszarda Wosińskiego .i Komendanta 
Chorągwi Konińskiej ("Wartaki" są zespo- 
łem reprezentacyjnym Chorągwi). Ale to 
jeszcze nie wszystko. W trakcie składania 
życzeiń od przyjaciół zespołu zakwieciło 
się na scenie - wielki Kosz róż, mnóstwo 
pięknych bukietów. Długo trwały jeszcze 
oficjalne i mniej oficjalne gratulacje. 
iHajsympatyczniejsze były chyba życzenia 

uh. Jerzego Hamerskiego, który dodatkowo 
wyraził. pogląd, że "Koło: jest stolicą 
piosenki harcerskiej". Pozwoliłem sobie i 
ja złożyć życzenia od instruktorów i har- 
cerzy krakowskich, a szczególnie od ar- 
ganizatorów 
tacji Muzycznych. "Chrypa". Notabene dh. 
Perzyński będzie pracował w jury paź- 
dziernikowej "Chrypy". Ho. cóż, spotyka 
liśmy się w Siedlcach, w Krakowie i 
wreszcie w Kole. Jak to dobrze, że pio- 
senka potrafi tak bardzo zbliżać do sie- 
bie ludzi. 

"Dziękuję, że Mam się chce wracać -- 
powiedział Henryk Perzyński - te lob lat 

pracy zespołu to dzięki 'cierpliwości 

mojej żony, Która tyle razy znosiła moją 
nieobecność w domu". 

"Wystarczy nam zwykła ballada, 
a w balladzie kilka prostych słów. 
Na szare dni, na niespełnione sny, 
na serce, które mocniej bije znów". 
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io miejako cerdo i kwintesencję po 15- 

letniej "póbie" wyśpiewały "Wartaki" na 

zakończenie koncertu. 

2. PO "PRÓBIE" — . 
— —ą scenie jeszcze cały zespół. Bez 

unawianią Sżłę zostali wszyscy. 

Głośne rozmówy, okrzyki, gratula- 

cje t podziękowania. Przy wyjściu 2 sali 

  

czeka jeszcze najbliższa rodzina autora 

piosenek. Jako ostatni mają przyjemność 

złożenia życzeń solenizantowi. Jakże miłe 

są takie powroty” w rodzinne pielesze. 

Kwadrans później dwa autobusy gotowe 

są już do zawiezienia uczestników i gości 

koncertu na kolację, a właściwie wielki 

bankiet do oddalonego o 5 km od Koła Po- 

wiercia. W autobusie "Wartaków"  chorob- 

liwie wesoła atmosfera. Nasz autobus jest 

może miej wygodny, ale za to Szybszy i 
minie tamten na zakręcie- Śmieje się la- 
mek. Wymiana myśli, kto gdzie się pomylił 
podczas koncertu. A potem już koncert 
dowcipów i anegdot (tylko wśród swoich). 

Autobusy ruszyły. Na miejscu w domu 
kultury została jeszcze męska część "War- 
taków". Po chwili w autobusie umilkł gwa! 
"dartaki" zapadły w melancholię. Zastana: 
wiałem się co teraz myślą, jakie obrazy 
mają przed oczami. Może myślą jeszcze © 
koncercie, może o sukcesach kieleckich i 
siedleckich sprzed kilku lat, a może po 
prostu a tym, żeby wejść pod prysznic. 

Kasia wychyliła głowę przez okno i zam- 
knęła oczy, ktoś inny powiedział, że jest 

mu dobrze. 
"Dniu, słoneczny dniu, 
czy dla wszystkich spokojny byłeś. 

Daiu, słoneczny dniu, 
ile zboża skosiłeś,gdy stała na pniu. 
Dniu, słoneczny dniu”. 

Wieczorem oył jeszcze wspomiiany bankiet 

z wielkimi tortami, kotletami schiabowymi, 
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wszelkiej maści smakołykami. Doskonała 
okazja do rozmów 0 zbliżających się 
akcjach,przedsięwzięciach ' 1 zwykłych 
sprawach. Trochę plotek jak przy każdej 
podobnej okazji. Były także podziękowania 
od kierownika zespołu "Wartaki" dla przy- 
jaciół i członków zespołu. 

Późnowieczorny program wypełniła 

get
 

Z 

ognisko z udziałem mieszkańców Koła. 

Trwało ono dość długo, a skończyło się 

jak w "Panu Tadeuszu” wspólnym powrotem 

według dystynkcji w ważności Stanu. 

Na następny dzień jeszcze wspólna 

zdjęcie rodzinne 1 czułe pożegnanig, 

Szkoda, że tak mało mamy okazji do 
spotkań w podobnym granie. 

Na koniec należałoby wyrazić kilka 
myśli dotyczących tych lat, których pad- 
sumowaniem był jubileusz. Czyli wspomnieć 

a festiwalach i koncertach, w których 

brały udzieł *"Wartaki", w których otrzy- 
mywały nagrody i wyróżnienia. Przedjtawią 

tylko gd.rótowo kalendarzyk dla  tych,: 
którzy nie mieli okazji dotychczas Sły-. 
szeć zespołu, 
iestiwale siedleckie: 
- 19770, - główna nagrada 

19780. - wyróżnienie Naczelnika Ził 
19850. - II miejscę 
1986r. - I miejscę 

festiwale kieleckie: 
- 1974r, - nagroda w konkursie kręqu ogr 

niskowego rozgłośni harcęrskiej 
1975r. - złota i brązowa jodła 

1977r. - brążowa jodła 
1978r. - srebrna jodła 
1983r. - złota jodła 

festiwal "Shanties" 
- 1983r. - nagroda zaskoczenia 

1984r. - wyróżnienie 

Żespół występował podczas koncertu ostat 

niego zjazuu ZMP w 1965r. i w wielu fes- 
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tiwalach spółdzielni mieszkaniowych. 
Jednakże wciąż zachouuje swój harcerski 
charakter. Myślę, że jest jednym z tych 
zespołów harcerskich, którym udało się 
wypracować własny styl, Którym udało się 
zadomowić w czołówce najlepszych. Wa pcw- 
no "Wartaki" wypełniają dużą część hie- 

Bogusław ŚLIWERSKI 
hm PL 

Let ćwiczenia 
Po  zawończeniu 

struktor powinien niieć 

każdy. in- 
poczucie 

zajęć 

pe ne 

świadomości tego, dlaczego tak naprawdę 
jest drużynowym. 
Materiały 

Arkusz do autoańalizy, długopis, na- 

grania piosenek harcerskich na kasecie lub 

płycie, magnetofon lub gramofon. 
POZEELaJ zajęć 

1]. Prowadzący rozdaje wszystkim ucze- 
stnikom "Arkusz do autoanalizy” 

2. Praca indywidualna pczy muzyce 

(cicho odtwarzanych piosenek harcerskich). 
Każdy wypełiuia w/w arkusz, Starając się 
szczerze ustosunkować do zawartych w nim 

danych, uzupełnić je. Ważne jest przy tym, 
by nie analizować siebie takim, jakim 
chciałoby się być, lub jakim wypadałoby 
być lecz taxim, jakim jest się rzeczywiś- 
cie. Niu ukrywajcie swoich prawdziwych mo- 
tywów postępowania. 
3. Praca w małych grupach. 

Prowadzący dzieli uczestników zajęć: * 
na grupy 5-osobowe i prosi o zajęcie miej- 
sca w taki sposób, by wzajemnie sobie nię 
przeszkadzały (najlepiej byłoby, gdyby 
mogły pracować w oddzielnych pomieszcze- 
niach np. namiotach, pokoikach itp). 
Członkowie małych grup informują Się na- 
wzajem; w oparciu 0 wypełniony arkusz: 
dlaczego zostali urużynowymi? Co sądzą o 
tyn iani członkowie grupy? Stawiajcie so- 
bie dodatkowe pytania. Czy zgadzacie się z 
opiniami, sądami innych osób 0 was? 
Ustalcie, jakie motywy bycia drużynowym 
dominują wśród członków waszej grupy? 

*** (jo opracowania wykorzystano: 

KRĘ GU 

torili piosenki harcerskiej. Ich: prosenai 
naprawdę Śpiewa Się w drużynach, co jest 
niewątpliwym sukcesem. Nie każdy bowiem 
*laurcat może poszczycić się tym, że jego 
Piosenki przekraczają granicę estrady 
festin talowej i docierają pod strzechy. 
Śpiewajcie nam "uartaki" jak najdłużej. 

| 

QIACZEJO 
JESTEM DRUŻYNO 

4. Spotkanie plenarne. 
wszystkie grupy spotykają się ponownie 

by dokonać podsumowania własnej pracy. 

Zastanówcie się, czy można znaleźć wspólne 
motywy pełnienia funkcji drużynowego? 
Które z motywów są korzystne dla naszej. 
służby a które ją utrudniają? Wymieńcie 
się między sobą refleksjami na ten temat, 
5. Podsumowanie. 

Prowadzący zajęcia powinien dokonać 
podsuwowania zajęć. Może poprosić uczest- 
ników, by przyczepili do tablicy (duzego 
arkusza papieru) swoje arkusze Ssamoara- 
lizy, grupując je Jodtób podobieńs twa 
dominujących motywów. w tyn sposób można 
będzie wyróżnić kilka typów drużynowych. 
Przydatna może się tu oxazać Książka 
w. Adamskiego, Determinanty aktywności 
społecznej, PWN, Warszawa 1971, jako wzór 
do wyróżnienia typologii drużynowych. 

(uzupełnij puste rubryki innymi motywami, 
zaś do każdego z wynienionych niżej zadań 
ustosunkuj się zakreślając w oupowiedniej 
rubryce swój pogląd: "zgadzam się całkowi- 
cie”, "zgadzam się częściowo", "nie zga- 
dzam się”). 

bege L[nun- 
gem. Handbuch flr fliwertraining in 
der Pladfindergruppe, PPU Allzeit-bBe- 
reit-Verlag Wien 19784, s. 41-42, 
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Dłaczego jestem drużynowym? zgadzam się z tym | nie zgadzam się 
Dlatego, ponieważ: całkowicie |częściowo 
ł.chętnie pracuję z dziećmi, 

młodzieżą 

».mam dzięki temu większe 
poważanie 

3.mogę dzięki temu pomóc 
innym 

4.utrzymuję wiele kontaktów, 
nie czuję się osamotniony 

5.chcę być za wszystko od- 
powiedzialny 

6.daje mi to przygotowanie 
do zawodu 

].mogę przekazywać innym 
swoje doświadczenia, 
przeżycia 

8.chcę innym pokazać, jak 
rozstrzyga się różne 
problemy 

9.mogę się rożwi jać, 
doskonalić 

l0.mam dzięki temu więcej 
do powiedzenia niż inni 

11.chcę być wzorem dla 
innych 

12.dzięki temu nie muszę 
być. w domu 

15.mogę pomóc innym w ich 
rozwo ju 

14.czuję się pewnie ,bez- 
piecznie 

15.mogę dorównać mojemu 
byłemu drużynowemu 

16.mogę pomóc innym w ich 
problemach życiowych 

1/.nikt inny tego nie chciał 
czynić 

16.zdecydowali o tym harce- 
rze (zuchy) z mojej 
drużyny 

19.jestem dzięki temu waż- 
niejszy, mam władzę 

20.chcę się komuś przypodo- 
bać 
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o powrocie z rexkonwa- 

lescencji sięgnąłem . po prasę. 
Moją uwagę zwrócił intrygujący 

tytuł "Karuzela seksualna" w '"Filipince" 
z 24 kwietnia 1988r. firmujący wypowiedzi 
czytelników na wcześniejszy artykuł pod 
tym samym tytułem. Dwie z nich postanowi- 
łem przytoczyć w całości: 

"Chodzę do III klasy liceum. Pierwszy 
tydzień ferii spędziłam na zimowisku har- 
cerskim w B. Odnoszę wrażenie, że ludzie, 
którzy się szanują, trzymają się od tego 
typu imprez z daleka, a reszta na "trzy, 
cztery" łączy się w pary i zaczyna doko- 
nywać odkryć na polu seksualnym. Po 
trzech dniach miłości się kończą i zaczy- 
na się szukanie nowej wielkiej przygody. 
Taki stan trwa do końca, po czym ludzie 
nie żegnają się ze sobą i traktują na- 
wzajem jak gdyby nigdy nic. Ja przypadko- 
wo zaplątałam $ię w ten mechanizm. Zawsze 
sądziłam, że jestem rozsądna. Okazało się 
jednak, że jestem naiwna, zbyt ufna. 

długiej 

  

Spotkałam chłopaka, który wydawał mi się 
chłopcem ze snów. Wysoki, blondyn, miły 
uśmiech. Był instruktorem ZHP i tak jak 
ja miał stopień przewodnika, tak jak ja 
grał na gitarze, śpiewał, tak jak ja miał 
18 lat. Sądziłam, że nareszcie poznałam 

właściwęgo chłopaka. Nigdy nie miałam 
nikogo bliskiego i bardzo pragnęłam mi- 
łości. Graliśmy któregoś wieczora na gi- 
tarze, on śpiewał sentymentalne piosenki. 
Przegadaliśmy > godzin. Bawił się moimi 
palcami, był taki delikatny. Opowiadaliś- 
my o sobie, o swojej rodzinie, planach na 
życie. Nie muszę pisać, że. byłam nim o0- 

  

DY 

  

czarowana, zafascynowana i chyba szczęś- 
liwa. To był chłopak z ZSZ, ale planujący 
dalszą naukę, studia. Słowem wszystko tak 
jak można sobie wymyślić. 

Ale on miał na celu jedno - wciągnąć 
mnie jak najszybciej do łóżka, Oczywiście ' 
otwarcie mi o tym nie powiedział, ale gdy 
nie godziłam się na pocałunki, bo uważa- 
łam, że to za szybko i że to jeszcze bez 
sensu, on rozmawiał tylko o tym. Skończy- 
ły się tamte wspaniałe rozmowy, zaczęły 
się rozmowy o moich zasadach. [o, «że nie 
palę i nie piję, bardzp mu odpowiadało, 
ale trzecia moja zasada dla niego była 
nie do przyjęcia. Dla mie nie ma w tym 
nic nienormalnego, że dziewczyna osiem- 
nastoletnia jest dziewicą, a nawet nigdy 
się nie całowała. Uważam, że to wszystko 
ma sens między ludźmi, którzy się kochają 
On nie wierzył w miłość w tym wieku, a ja 
mu powiedziałam, że jeśli chce być ze mną 
to musi się zmienić. Nie zmienił się. 

Ostatnie dwa dni zimowiska spędz: łam 
w łóżku z wysoką gorączką. Kiedy tak bar- 
dzo chciałam,żeby był przy mie - on ba- 
wił się na ostatniej dyskotece. A moje 
życzliwe koleżanki opowiedziały mi szcze- 
gółowo jak "bardzo wesoło" się bawił. Ale 
jeszcze tej samej nocy pomyślałam - on ma 
rację, to ja jestem relikt przeszłości. 
Na sąsiedniej kanadyjce, zresztą choler- 
nie skrzypiącej, kochała się z chłopakiem 
moja koleżanka z klasy. W pierwszej chwi- 
li zesztywniałam z przerażenia. Bardzo 
chciałam zasnąć, żeby już nic nie słyszeć 
ale nie mogłam. Jak zakryć sobie głowę i 
uszy w Śpiworze?! Moja sytuacja może się 

  

  

  

 



| 
wydawać bardzo. śmieszna, ale ja tak nie 
myślałam. Dziwiła mmie 1 SszokoGwała de- 
terninacja mojej koleżanki, która zdecy- 
dowała się na coś takiego w sali, gdzie 
spało (7) 14 dziewczyn. Może naprawdę 
jestem reliktem nadającym się do skansenu 
a nie do życia, skoro mnie oburzają 
takie: sprawy? 

Pomyślicie pewnie, że pierwszy raz 
gdzi:kolwiek wyjechałam, że nigdzie nie 
chouzę, że siedzę tylko w domu. fo nie- 
prawja! W każde wakacje it ferie wyjeżdżam 
z domu na obozy, pod namiot i spotykam 
się z tym pierwszy raz. Po tym zimowiSKu 
czuję niesmak. A może raczej jest mi 
5mu tad?" 

Dziewczyna z zasadami 
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"Jestem uczniem IV klasy LOU, 
pół roku temu ukończyłem 18 lat. 
Moja -dziewczyna chodzi do klasy 
równoległej, ale jest o rok mlod- 
sza. Jesteśmy ze sobą już półtora 
roku, chociaż od początku ogólnia- 
ka jest między nami coś więcej niż 
tylko zwykła znajomość ze Szkoły. 
lo "coś więcej” to rodzaj współ- 
pracy w harcerstwie. 

Karuzela seksualna staje. Jej 
ruch jest , coraz  powolniejszy. 
Jednego, czego najbardziej mi no- 
trzeba, to spokoju. Winę za to po- 
nosi tempo Świata, szkoła, dom, 
praca. Potrzeba mi spokoju we dwo- 
je. Choćby długiego bardzo spaceru 
Ale na tym się nie kończy. Jest 
też seks. Ale stał się on bardzo 
subtelny, a czułość bije na głowę 
namiętność. [o, że mamy możliwość 
spać ze sobą w jednym łóżku alba 
pod jednym namiotem, wcale nie 
oznacza, że czułe pocałunki i suL- 
telne pieszczoty Są tylkó wspólną 
drogą do ... Do czegoś, co kiedyś 
na pewno nastąpi. Ale wtedy nie 
będzie się liczył ten jeden fakt, 
ale róvnież całe tło." 

Przygodny Czytelnik "F" 

le dwie instruktorskie wypo- 
wiedzi skłaniają do głębszych re- 
fleksji. Czy rzeczywiście możemy 
mówić o istnieniu w harcerstwie 
(np. na obozach, zitmowiskach, raj- 
dach itp.) karuzeli seksualnej, 
a jeśli tak,. to jak głęboko jest 
zakorzenione to zjawisko i jak mu 
przeciwdziałać? 

Pewien stacszoharcerski szczep 
wprowadził do sprawności  "frzy 
pióra" pióro czwarte. Jego posia- 
daczem zostawał ten harcerz śstac- 
szy, który wytrwał cały obóz w?%3 
wstrzemięźliwości seksualnej. Po- 
uobno sprawność cieszyła się dużym 
powadzeniem., Nikt jednak nie 
potrafił oe co dalej? 

cHĄ kRdÓM 
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oszukując sensu życia każdy z nas 
w pewnym okresie swej egzystencji 

stawia sobie pytanie: kim jest 

człowiek? Co odróżnia go od innych istot 
żywych? Jakle cechy wyznaczają jego czło- 
wieczeństwo? Na pytania te próbujemy od- 
powiedzieć sobie sami w oparciu o posia- 
daną wiedzę, doświadczenia życiowe, wy- 

czyli ABC 
o życiu 

człowieka 
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i wychowaniu 
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tyczącej człowieka, a. mianowicie - jaka 
jest jego natura? Ha. przestrzeni rozwoju 
myśli filozoficznej wyodrębniły się trzy 

zasadnicze Koncepcje opisujące ' natutę 

ludzką. Do nich należą koncepcje meta- 

fizyczne, empiryczne oraz te które trak- 
tują człowieka jako twórcę własnego 
świata. 

Małgorzata MIKSZA 

    

  

CZŁOWIEK "o JEao 
NATURZE I WYZNACZNIKACH 
CZŁOWIECZEŃSTWA 

kształcone poglądy. Dyskutujemy na te te- 
maty z rodzicami, nauczycielami, przy- 
jaciółmi. Czytamy książki, artykuły nau- 
kowe i popularnonaukowe o pochodzeniu 
człowieka, jego miejscu na Ziemi i 
Wszechświecie. W ten sposób tworzymy 
własny obrąz człowieka - kim jest w rze- 
czywistości, a : jakim być powinien. 

Kwestię tę  rozważali również na 
przestrzeni dziejów filozofowie, artyści, 
pisarze, historycy. Człowiek jest przed- 
miotem ' badań nauk społecznych (psycho- 
logii, pedagogiki, socjologii) i medycz- 
nych, które z różnych punktów widzenia 
próbują odpowiedzieć na pytanie; kim jest 
człowiek? Charakter ogólnej refleksji nad 
człowiekiem przyjęła filozofia, a szcze- 
gólnie jeden z jej dztatów: antropologia 
filozoficzna. 

W dociekaniach ska człowiekiem za- 
uważyć można różnorodne kierunki myślenia 
i rozstrzygania poustawowcj kwestii do- 

Koncepcje metafizyczne mają swe źród- 
ło w filozofii greckiej (Platon). Później 
podejście metafizyczne . odnajdujemy w 
średniowieczu (św. Augustyn) i czasach 
nowożytnych (B. Pascal). Koncepcja ta 
znalazła również swe odbicie w filozofii: 
świeckiej( m.in. I. Kanta i Kartezjusza) 
Mimo, że w ramach metafizycznej koncepcji 
człowieka było wiele jej odgałęzień, 
cechą wspólną był fakt ujmowania człowie- 
ka ze strony wartości ponadczasowych, 

absolutnych. Natura ludzka miała być 
czymś niezmiennym, zupełnie odecrwanym od 
historii, życia społecznego. Jednostka 

zgodnie z tą teorią miała więc ciągle 
dążyć do doskonalenia swej ułomnej cie- 
lesności i duchowości, by zbliżyć się da 
ideału człowieka (który w realnej rzeczy- 
wistości nice istniał). B. Pascal postulo- 
wał: "Nie uczy się ludzi, jak być 
ludźmi, a uczy się ich wszystkiego in- 
nego; im zaś nigdy tyle nie zależy na 
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tuszcie, co na tym, aby być ludźmi. 
Zależy im wyłącznie na umiejętności jedy- 
ej rzeczy, której się nie uczą" 1. 
Podstawowym problemem filozofów w zakre- 
sie omawianej teorii były więc rozważania 
kim i jakim człowiek być powienien, co 
musi uczynić, aby Stać się doskonałością 
pod względem aoralna-duchowy? 

Druga koncepcja człowieka była prze- 
ciwieństwam metafizyki. Empiryści próbo- 
wali udpowiedzieć na pytanie, nie jakim 
człuwiek być powinien, lecz jakim on jest 
w rzeczywistości. Już w okresie Renesansu 
N. Machiavelli i M. Montaigne pczedsta- 
wili w swej twórczości pisarskiej jed- 
nostkę ludzką pełną wad, przywar i zalet 
również, a więc taką, jaką była ona na- 
prawdę. W czasach nowożytnych problema- 
tykę empirycznej teorii człowieka podjęli 
m.in. 1. Hocobes, OD. Hume, K.L.Montesquieu 
Monteskiusz choćby z dużą rezerwą odnosił 
się do opisów człowieka mających na celu 
ukazanie jega cech idealnych. "Kto.usiłu- 
je zamkiąć ludzkie uczucia w ramach ja- 
kiegoś systemu - pisał - ten popełnia 
największy z możliwych błędów. Obraz 
człowieka, Który możemy znałeźć w księ- 
gach, zawierających zbiór ogólnych twier- 
dzeń, z reguły niemal błędnych, jest 
zaiste jek najbardziej daleki od prawdy”2. 

Irzeci zasadniczy nurt daciekań nad 
naturą człowieka znalazł swe odzwiercied- 
ienie w koncepcji traktującej człowieka 
jako twórcę własnega Świata. Już w Rene- 
sansie Pico della Mirandola w "Mowie o 
godności człowieka” podkreślił rolę 
aktywności ludzkiej jaka drogi urzeczy- 
wistniania się człowieka w Świecie.W epo- 
kach późniejszych stanowisko to reprezen- 
towali m.in. .f. Bacon, W, Hegel i K.Marks 
Kencepcja ta, którą rozwinął najpełniej 
K. Marks akcentuje rolę pracy w tworzeniu 
się natury ludzkiej. Natura człowieka 
kształtuje się więc w trakcie twórczego 
działania, w konkretnych warunkach spo- 
łecznych i historycznych. leoria ta pod- 
kreśla zarazem dialektyczny stosunek 
człowieka i Świata. Człowiek wzrastając w 
danym Środuwisku - kraju, miejscowości, 
rodzinie, szkole grupie rówieśniczej, 
organizacjach: młodzieżowych (np. ZHP) 
podlega jego  addziaływaniom. Zarazem 
człowiek jako istuta twórcza przetwarza 
to środowisko zgodnie z swymi potrzebami 
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i moźliwościami, 
Dociekania filozoficzne nad człowie- 

kiem nie zamykają się naturalnie roz- 
ważaniami na temat jego natury.W dziejach 
myśli o człowieku pisano także o takich 
cechach, które wyraźnie precyzowały jego 
człowieczeństwo. Dzisiaj uważa się, że do 
cech specyficznie ludzkich należy: życie 
społeczne ludzi, umiejętności techniczne, 
język ekspresji i porozumiewania się ). 
Ponadto istnieje pewien zbiór szczegól- 
nych wartości, które człowiek ustala 5c- 
bie i próbuje realizować. Chodzi tu głów- 
nie o wartości moralne i wartości 
estetyczne. Tych wartości nie ma w 
święcie materialnym, w przyrodzie. Czło- 
wiek musi sam wytworzyć realne warunki 
ich zaistnienia i ujawniania się w świe- 
cie. Na tle procesów naturalnych tworzy 
więc człowiek Świat kultury, w którym 
mają możność ukazać się wartości moralne 
i estetyczne. Świat kultury jest specy- 
ficznym Światem człowieka; tworząc dobra 
kultury człowiek staje się istotą twórczą. 
Poprzez taką działalność z kolei człówiek 
realizuje sam siebie, w wytworzonych 
dobrach kultury zostawia jakby piętna 
swej osobowości, lo jest podłożem jego 
poczucia szczęścia oraz sensu życią. 
Trafnie zauważył R. Ingarden, że "natura 
ludzka polega na nieustannym wysiłku 
przekraczania granic zwierzęcości tkwią- 
cej w człowieku i wyrastania ponad nią 
człowieczeństwem i rolą człówieka jako 
twóccy wartości. Bez tej misji i bez tego 
wysiłku wyrastania ponad samego Siebia 
człowiek zapada z powrotem i bez ratunku 
w swoją czystą zwierzęcość, któca stanowi 
jego śmierć” 4. 

_" Słusznie też traktowano rozum za Ga- 
chę wyróżniającą człowieka ze świata Q[- 
ganicznego. Człowiek posiadając rozum -' 
myśli, posługuja się mową, narzędziami 
tworząc kulturę, nauką, sztukę i religię. 
Do filozofów gloryfikujących rozum nale- 
żał m.in. Platon, który uważał, że prawdę 
Q świecie można zdobyć tylka poprzez poz- 
nanie tego, co jest w stanie ojarnąć ro- 
zum. Rolę rozumu podkreślał  równięż 
I. Kant i B. Pascal, który pisał: "Myśl 
stanowi wielkość człowieka” 5. 

Obok rozumu jako cechy specyficznie 
ludzkiej podkreślano ralę uczuć wyższych 
w Sstawaniu się pełnym człowiekiem (np. 
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miłości, o której już pisał łam). Natomiast iiym 1 przeciwko sobie samemu" 6. 
uczucia takie jak; zazdrość, nienawiść, : Innymi cechami podkreślającymi istotę 
obłuda, pogarda poniżają człowiesa woDec człowieczeństwa, o których wspominają fi- 

samego siebie i innych osób. Jedność ro- lozofowie, etycy, przedstawiciele nauk 
zumu i uczuć podkreślał np. K. Dąbrowski społecznych Są: godność ludzka, honor 

pisząc: "nie tyiko wiedza, ale także oraz [eprezentowanie właściwych postaw 
zdolność przeżywania wszystkiego co ludz- wobec życia jako wartości, wobec przyrody 
kie jest drogą do przyszłoś c1. len odjaw kultury i społeczeństwa. Zagadnienie 
scalenia rozumu i uczucia, intuicji 1 szczęścia człowieka, jego Świata wartości 
doświadczenia, działania i refleksji może moralnych również należą do spraw oktceś- 
ustrzec ludzkość od zbrodni przeciwko in- lających jego człowieczeństwo. 
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Godność "' jest rzeczywiście cechą 

swoiście” ludzką. M. Ossowska, znany pol- 
ski etyk uważa, że "godność ma ten, kto 
umie bronić pewnych uznanych przez siebie 
wartości, z których obroną związane jest 
jego poczucie wartości własnej i kto 
oczekuje z tego tytułu szacunku ze strony 
innych" 7, Podobnie ważną dla człowieka 
cechą jest honor. R. Ingarden w "Ksią- 
żeczce o człowieku” pisał, że człowiek 
jest jedynym stworzeniem na Ziemi, dla 
którego istnieje pojęcie honoru i jego 
poniżenie. Dla zachowania swego honoru 
niejeden człowiek potrafi poświęcić 
życie! Prawdę tę podkreśla dobitnie hin- 
duski aforyzm: 

"Honor jest skarbem dla człowieka 
cenniejszym od pieniędzy 

niech go otacza twa opieka 

honor jest skarbem dla człowieka... 

Kto go  roztrwonił, próżno czeka 
na nowy, mrąc wśród nędzy- 

honor jest skarbem dla człowieka 
cenniejszym od  pieniędzy'...B. 

ważne jest również, jakie człowiek 
żywi postawy wobec życia. lo, jaki sens 
nadaje swej egzystencji, co uważa za wac- 
tościowe, ku czemu zmierzają jego poczy- 
nania, czyni go jednostką niepowtarzalną 
wśród inaych ludzi. W epoce techniki, 
urbanizacji, komputeryzacji szczególnego 
znaczenia nabiera nasz stosunek do Świata 
przyrody.O0d tego,czy będziemy ją niszczyć 
czy harmonijnie z nią współżyć 1 ochre- 
niać, zależą przecież losy całej ludz- 
Kości. Znacie zapewne ruch o nazwie 
"WOLĘ BYĆ"? Młodzi ludzie, a zatem i 
HARCERZE mogą bardzo pięknie .przyczy- 
nić się do ochronienia tego, co dla czło- 
wieka jest najcenniejsze na Ziemi: 
czystej wody, zielonych drzew, złotych 
pól i lasów pełnych zwierząt. 

historia cywilizacji ludzkiej po- 
kazuje, że człowiek z jednej strony 
dążył do swego udoskonalenia tak pod 
względem fizycznym, jak: umysłowym, mo- 
ralnym, estetycznym, z drugiej zaś nisz- 
czył to, co było jego światem. kymownym 
tego dowodem były i są wojny. Ciągle więc 
mamy do czynienie ze sprzecznymi tenden- 
cjami w działaniach ludzkich, wyrażają- 
cych się w kategorii zwycięży kiedyś, 

MOTYWACJE 
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zalezy od nas samych, od tego jak bęuzie- 
my pojmować odpowiedzialność za siebie, 
innych ludzi i świat w którym żyjemy. 
I chyba zwycięstwo tej pierwszej ten- 
dencji -twórczości, byłoby wyznaczni- 
kiem prawdziwego człowieczeństwa. 
A Ty jak sądzisz? 

|| wm w Z W o w z A e A A PA ARA RA” W” M MD RE WK CA W ARK: NRA GREG GW GR GM O: OE PA RÓ WRZ Ń 

Wypisz według ważności pięć cech, 
które uważasz za najistotniejsze w cha- 
rakterystyce prawdziwego człowieka. Obok 
w podobny sposób wypiszcie te cechy, 
które człowieka harńbią. 

Przyślij swoje wypowiedzi, 

Książki polejmujące zagadnienie natury 
człowieka, cech. wyznaczających czło- 
wicczeristwo, to m.in: 
- Suchodolski B. Kim jest człowiek? 

Warszawa 1965, 
- Mackiewicz W. 

rzeczy, Słynne 
Warszawa 1902 

- [Ingarden R, 
Kraków 1987 

- Wilson £E. O naturze ludzkiej, 
Warszawa 1900 

- Marin E. Zagubiony paradygmat - natura 
ludzka, Warszawa 1976 

- Kozielecki J. 0 godności człowieka, 
łarszawa 1977 

- Tanalski U, Człowiek w teorii Jana 
Pawła II, Warszawa 1986 

- Szczepański J. Sprawy ludzkie, 
warszawa 1984 

Człowiek miarą wszech- 
sentencje filozofów, 

Książeczka o człowieku, 

PRZIEŁDE ! 

1. B8.Pascal, Myśli, Przekład T. Żeleń- 
skiego  (Doya), Warszawa 1977, s.48 

2, Montesquieu, Myśli, Wybór i wstęp 
L. Gluck, Warszawa 1987, s.33 

3. Za B. Suchodolskim, Kim jest człowiek? 
Warszawa 19705, 5.69 , 

„.8..Pascal, Myśli «.+. 0p; Oltom.-112 
. K. Dąbrowski, Wprowadzenie do higieny 

psychicznej, Warszawa 1979, s.27 
7. M. Ussowska, Q człowieku, moralności 

i nauce, Warszawa 1983, 5s,518 
8. R. Kwiatkowski, Aforyzmy, sentencje, 

przysłowia WSCHODU, Warszawa 1985,s.48 
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zapisany piosenką i wierszem 
gaj 
o, ŁA imą 61/62 roku uczestniczyłem w 

kursie instrukturskim Zorganizowa- 

nym przez Komendę Staromiejskiego 
Hufca "Wawel", w Kasinie Wielkiej. Prowa- 
dziła ten kurs kamendantka nufca hm. Anna 
Szeliga. Na jej ręce kilka minut po pawi- 
taniu Nowego Roku l stycznia ŁYGŹ2 roku, 
przy ognisku, wśród ośnieżunych choinek 
złożyłem Zobowiązanie instruktorskie i 
zostałem mianowany w stopniu przewodnika. 

lak rozpoczęła się moja służba instruk- 
torska, chociaż de iacta funkcję drużyna- 
wego pełniłem już od roku. 

Wiele miejsca na Kursie poświęcam 
wprowadzeniu "nowego systenu metodycznego 
ZHP”. Była to jedna z wielu niezbyt uda- 
nych prób modyfikacji tradycyjnej harcec- 
akiej metodyki przez gorliwych "poprawia- 
czy” systemu, polegająca na ograniczeniu 
roli stopni harcerskich i zastąpieniu 
ich zdobywaniem sprawności - zespołowych 
i mian (twórcą tej nowej ideologii har- 
cerstwa i bezsensownych zmian opartych na 
wychowaniu zespołowym Dył w Owym Czasie 
m.in. autor książki "Uwaga zespór”, twórca 
drużyn wałterowskich, pracowiik GK ZHP, a 
późniejszy Qaziałacz opczycji Jacek 

Kuroń). iłapisałem wówczas, na melodię po- 
pularnej piosenki o bikini, którą lanso- 

wał Mieczysław Wojniczi, zariobliwą pio- 
senkę pt."Inastruktor ciężkie ma życię..." 

INSIRUKTOR CIĘŻKIE MA ŻYCIE 

Insćruktac ciężkie ita Życie, mój Boże! 
Zdobywa z truden są wiedzę przez rok, 

FYF% 

  

A choć pracuje wytrwale, jak może 
Nic dalej nie wie, bo Zmiany co krok. 
REF. 

Qo przyszły hasła nowe programowe, 
I wskazówki systemowe 
I w mianach jest zmiana 
I nowy plan. 
Sto nowości, wzrost ilości 
Nowych form sprawozuawczości 
1 liczne wytyczne - 
Zapowiedź zmian. 

Na studiowanie od nowa brak czasu, 

Któż zresztą zdała zrozumieć to Sam, 
Więc hufiec radzi jak wybrnąć z impasu 
1 udział w kursie zalecą wziąć nam. 
REF, 

Bo przyszły..... 

Na niebie słońce, na ziemi śnieg łeży, 
Do harców lasu zaprasza nas cień, 
Lecz urok zimy nie dla nas, harcerzy, 
Dla nas wykłady przez cały są dzień. 
REF. 

Bo przyszły ..... 

Upłynąi dzień w ciężkiej pracy i znoju, 
łapada noc « odpocząć już czas, 
Lecz nawet wtedy nie zaznasz spokoju, 

koszmarne Sny całą moc dręczą nas, 

REF. 
że nasła nowe Syżźie przyjdą 

Piosenka przez długi czas była. dość 
popularna mie tylko w hufcu Stare Miasto, 

ale i w całej Uhaorągwi Krakuwskiej, wy- 
korywałem ją często na różnych naradach 

 



| 
i kursach, także w obecności ówczesnego 
laczelnika ZHP Wiktora Kineckiego , ale 

- 0 dziwo! - przez wiele lat nie traciła 
+«wojej aktualności: .metody szkolenia po- 
znstawały wciąż takie same, a permanentne 
zalany systemu metodycznego (i nie tylko) 
wiele razy dawały się instruktorom 
porządnie we- znaki. 

Będąc już instruktorem powoli za- 
cząłem się przyglądać pracy całego hufca. 
w lokalu komendy przy ul. Krakowskiej 13 
prowadzona była wówczas (jesienią 1962r.) 
akcja "otwartych drzwi" dla młodzieży 
mitezorganizowanej z terenu dzielnicy 
Kazimierz. lInicjatorką akcji była nie- 
strudzona komendantka hufca, radna Dz.R.N 
Stare Miasto hm. Anna Szeliga. Moje spo- 
strzeżenia stały się inspiracją do napi- 
sania żartobl iwych Kupletów. > ż 

STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL" 

W walce z trudnym elementem 
Szczyci się eksperymentem 
Zdobywając w mieście sławę 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Mając ta-kie możliwości 
Dla społecznej działalności 
Całą chce rozwiązać sprawę 

STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL" 

Tyle kadry i funduszy, 
Że Kazimierz z posad ruszy, 
I osiągnie wiet poprawę 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Młodzież się przestanie włóczyć, 
Picia wódki się oduczy, 
Gdy jej.w klubie poda kawę 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Młodzież zaraz skończy z grandą, 
Gdy my do niej z propagandą, 
Więc urządza jej wystawę 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Choć zniszczono eksponaty 
Odżałuje wszystkie straty 
I totemy i buławę 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Niech się młodzież wychowuje, 

ZAINTERESOWANIA EEEE *» 
  

  

  

  

Hiech nam lokal demoluje, 
Dla niej serce ma łaskawe 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Niech grasują biedne dzieci, 
Choć nam tynk z sufitu leci 
I niejedną stracił ławę 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Może śmiecić, kto wesoły, 
wybić szyby, niszczyć stoły, 
Widać stać na ich naprawę 

STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Propagujmy więc wandalizm, 
Tak buduje się socjalizm, 
Bo przegonić chce Warszawę 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Tak osiąga się wybawcze 
Rezultaty wychowawcze, 
Wkrótce w tym osiągnie wprawę 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Jak rozniosą wszystkie sprzęty 
Skończą się eksperymenty, 
Na zieloną pójdzie trawę 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Teraz wiedzą już w dzielnicy, 
Kto rozrabia na ulicy, 
Kto wieczorem czyni wrzawę: 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL". 

Skąd się nam chuligan bierze, 
Kto najgorszy jest? Harcerzeł 
Kto w sprzeczności żyje z prawem? 
STAROMIEJSKI HUFIEC "WAWEL" 

I nim lata dwa upłyną, 
Hufiec ochrzczą nam ..,meliną, 
I ujrzymy nagle w zimie: 
STAROMIEJSKI.... 

GANG "KAZIMIERZ" I 

Hufca wprawdzie nie rozniesiono, za 
to na skutek licznych nieprawdziwych za- 
rzutów i pomówień w dość nieprzyjemej || 
atmosferze władze znienacka  odwołały | 
druhnę hanxkę Szeligę z funkcji komendanta 
Dla instruktorów hufca, zwłaszcza takich 
jak ja młodych zapaleńców, był to cios w 
samo serce. Hanka była dla mnie wzoretr 
instruktora, nauczyciela wychowawcy, była   
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tą, która kształtowała mój charastec i 
moją postawę. floteż w podziykowaniu, ala 

także w poczuciu pomoj nnego żalu 30 marca 

1963 roku na poż zgnalnym spotkaniu ża- 

dedykowatem jej swa ją kolejną 
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Tak się w życiu przedziwnie układa, 
lczeba odejść, choć serce drży, 
Irzeba serce uciszyć, 
Zanim drżenie usłyszy, 
Zanim w oczach pojawią się łzy. 

Niełatwo zapomnieć, jeśli się kuchało 
ł odejść, gdy serce z ixami pozostało, 

Nie zapomnimy twego głosu 1 postaci, 

"Mie 

=ŻŻŻ=== ZAINTERESOWANIA EEEE 

W pamięci zbyt głęboki wspomnień zogtał 

Ślad, 
serce każdy Sercem Swym Zajpłaci. 

zapomnimy tych minionych lat.. 

Za Iwoje 

Ilie zapomnimy! 

la przyjaźń z byłą komendantką lufca 
przetrwała do dziś, osobiste i koruspon- 

dencyjńne kontakty towarzyszyły mi cały 

czas, jej rady i doświadczenia ułatwiły 

mi kolejne życiowe i zawodowe decyzje, 
pomagały czerpać wzór jako nauczycielowi 
i wychowawcy. 

w tym czasie nadał prowadziłem druży- 
nę. I wówczas poświęcałem jej każdą wolną 
chwilę, chciałem, żeby organizacja była 
dla moich harcerzy, tym czym była dla 

mnie, starałem Się przekazać im to 
wszystko, co sam przeżyłem w drużynie. To 
był mój obowiązek i wiełki wobec harcer- 

stwa dług wdzięczności. . 
Przyjaźń harcerską ceniłem zawsze 

jako największą wartość, Szukałem przy- 
jaciół i sam chciałem być przyjacielem 
dla swoich harcerzy. Dlatego dwie następ- 
ne piosenki napisane wiosną 1963 roku i 
dedykowane mojej drużynie poświęciłem 
właśnie harcerskiej przyjaźni. 
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TU ZNALAZŁEM PRZYJACIELA 

lu znalazłem przyjaciela, 
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Jest harcerzem, tak jak ja, 
W smutku 'zawsze rozwesela 
I pociechy słowa zna 
ławsze blisko siebie. 
Znajdę go w potrzebie, 
Odkąd przyjaźń nasza trwa. 

Dobry kompan do zabawy, 
Na włóczęgę poprzez Świat, 

Dzieli ze mą wszystkie sprawy 
Wierny druh, najdroższy brat. 
Powie: "Ja pomogę." 
diem, zaufać mogę, 
Bo nie -rzuca słów na wiatr. 

Wspólne łączą nas przygody, 
Uvozowe łączą dni, 
Wspólne troski i przeszkody, 
ispólne cele, każdy Świt. 
Znają to harcerze, 
Stąd się przyjaźń bierze, 
la, o której każdy śni. 

Piosenka "Tu znalazłem przyjaciela" 
drukowana była w "Drużynie" pr 50 z 
ll grudnia 1966 roku. 
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CO JEST NAJWIĘKSZYM SZCZĘŚCIEM? 

Kto na włóczędze przygody zaznał moc, 
Kto pod namiotem niejedną spędził noc, 
Kto na biwaku z jednego kotła jadł 
J pośród nas 

w wieczorny czas 
przy ogniu w kręgu siadł, 

Kto ramię w ramię zdobywał szczyty gór, 
Kto tajemniczy przeniknął nacą bór, 
Kto na obozie przyjaciół zdobył stu, 
len dobrze wie, 

że gdzie, jak gdzie, 
lecz szczęście znajdzie tu. 

Bo jest największym ze Szczęść, które zdam 
len fakt, że przyjaciół tu Mam, 
Bo wtedy w robocie, 

w potrzebie, kłopocie, 
nigdy nia jestem sam. 

Gdy w smutku pogrążam się tań 
I każda zawodzi mnie broń, 
ło znajdzie się rada, | 

gdy działa gromada, 
znajdzie pomocna dłoń 
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|   ue da 601: melduję posłusznie ,że Zlot ZHP 
się skoriczył a mnie nadal nie 
jest dane zasnąć... 

Nachodzą mnie różni cichociemi: 
eee jedni w mundurach z plecakami, in- 

ni w okularach i spódnicach, 
a dwóch mnie nawet mikrofonem straszyła 
i wszyscy pytają o takie bezeceństwa, że 
aż strach je w eter puszczać. A to - czy 

hm PL Tadeusz PERZANOWSKI 
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Jedni ze zlotu wracają, a inni wyu- 
szają - też na zlot i nawet ZHP, tyłu, że 
za ocean. Miny podobne stroją choć pod- 

niedosłyszę. Przy tym ' ciekaw 
jestem, czy jak polska kultura i gościn- 
ność nakazuje, zaproszenia na oba zloty, 
w obie strony poszły? 

Czuję się jak w fotoplastikonie, bo 
obrazki przed oczami latają i nawet ich 

zatrzymać nie NOJĘ, więc patrzę. 
Kazał zlot siłę drużyn, tych które 

RNA 
w „Lo     

imoresji po Zlocie 
zlot zorganizowano dła uczczenia 70 rocz- 
nicy zjednoczenia polskich organizacji 
skautowych i harcerskich, czy może dla 
uczczenia 100 rocznicy urodzin A.Małxow- 
skiega? 
Lub też - kogo mianowano kwatermistrzem 
zlotu w 2010r. (bo cokół w Stębarku już 
murują)? 
Albo; czy to prawda, że tron po Wielkim 
Mistrzu wkrótce odziedziczy Najważniejszy? 
A ja nawet nie wiem, gdzie ów tron stoi 
- 4 jak tu być kompetentnym?! 

Uciekam więc w górę gdyż w dole 
trochę stressowo, tak jak pod Grunwaldem 
i podeszwy jeż zdzieram, bo droga rozko- 
pana jak ta ścieżyna w Stębarku, po 
której ongiś miał Zawisza ganiać, a teraz 
brać robotników rolnych nie chce jej 
utwardzenia rękami rozśpiewanej harcer- 
skiej młódzi. 

Pewien, że tu mie nikt indagował nie 
będzie, stanąłem na Królewskim Wzgórzu 1 
patrzę jak Jagiełło z Kopca. ; 

Wraca z Warmii wiara roześmiana, Z 
marzeniami ptasim pórem spisanymi, Z ple- 
cakami przygód, ale kadra od niej różna. 
Zgodnie ze współczesnym obyczajem Ciet- 
piętniczą minę przybiera, albo też ska- 
zańcami się zowie, tyle że z figlarnym 
podszeptem.. . 

samodzielnie pracują. widać była je 
w codzieńnej służbie ziemi pod Olsztyn- 
kiem, lasowi w Mowej Kaletce, ludziom 
Warmii 1 Mazur - mieszkańcom i turystom. 
Kto na codzień tego dostrzec nie potrafił 
mógł się o tym przekonać na dwudniowym 
Złazie, gdzie drużyny samodzielnie Zzor- 
ganizowały 130 otwartych imprez prezentu- 
jących niemalże wszystko, co w harcers- 
twie się zdarzyło przez 77 lat, aktualne 
życie drużyn i komend, a także nie małą 
ofertę na przyszłość. Jeżeli którejś z 
drużyn pomagały w prezentacjach komendy 

to tylko z braku wyobraźni ich funkcjo- 
nariuszy - nie należy tego zjawiska my- 
lić z mądrą inspiracją harcerzy przez 
wielu instruktorów komend. Przy tej sile 
drużyn czasem raziła słabość komend: 
brak zaufania do harcerzy i młodej kadry, 
nie przekazywane informacje, opóźniony 
posiłek, zagubiony autokar. tieliczne ta 
przypadki, ale były. 

Potrafią drużyny wiele, lecz skuteczność 
ich działania zależy od zabezpicczeńia ze 

strony komend - taka jest ich rala i Laki 
winien być Klerunek zmian w Życiu organi - 
zacyjnyia. 

Mieliśmy okazję zobaczyć komendantów, 
Kkierowiików, także naczelników w kotkret- 
nym działaniu wychowawczy, organizacy j- 
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abowym. Najbarcziej należy cenić 
tych, którzy nie przeszkadzali drużynom 
w ich obozowym życiu, inspirowali in- 
„truktiorów do pracy nad sobą, byli gos- 
polarzuai SsKrawka ziemi nad jeziorem, 
tych którzy potrafili do obozu przywieźć 

micierzystego wojewodę, Ssfilmować TĘCE 
kuchar«i, a gdy harcerze poprosili - 

chwycić z4 Datutę i dyrygować harcerską 
orkiestrą. ilieliczni ż nich byli wizyta- 
torami, inni - na szczęście w większości 
- byli zaracnymi organizatorami, duszą 
obozów i wzorem człowieka, 

Pokazał zlot ja« różne drogi z tego 
Grunwaldu prowadzą. i jeżeli drogowskazy 
na czas nie zostaną postawione, to trud- 
no będzie zwołać pospolite ruszenie pod 
jednym sztardarem. Bo oto sygnały w czas 
zlotu staży się fax«tami, a fakty to już 
rzeczywistość. Jeśli się jej nie aranżuje 
(=: zmienia) to pozostaje ją akceptować, 
bądź od niej uciec - tylko dokąd? 

Roty Prawa i Przyrzeczenia Harcer- 
skiego wysagają zmian. Inne stosowali 
narcerze po jednej, inne po drugiej stro- 
nie "Olimpu" pod Jedwabnem choć wspólnie 
się rozunieli, pracowali i bawili - jed- 
nemu sztandarowi i temu samemu Przewod- 
niczącemu łady Państwa  salutowali. 
Dłużej milczeć i przymykać oczy wobec 
larcerzy nie przystoi - jeżeli nowej 
roty przed Zjazdemn ZHP nie zaproponuje 
Rada Maczelna, to inne rady okażą się 
skuteczniejsze w działaniu. A swoją drogą 
- Wojsko Polskie na naszych oczach wpro- 
wadziło nową rotę żołnierskiej przysięgi. 

Vskazał zlot na potrzebę współistnie- 
nia w programie i metodzie tradycyjaych i 
nowoczesnych" rozwiązań, na nowe spojrze- 
nie, na konieczność burzenia utartych 
schematów. 

Wiekowemu harcmistrzowi, mistrzowi od 
"ociosywania mgły” z przyczyn "intelek- 
tualnych" bardzo się nie spodobała Har- 
Ctruka Watra Złotowa. Za to spodobała się 
harcerkom starszym, które nie znając mnie 
opowiadały przy lodach swe przeżycia z 
"cudownej imprezy”, w czasie której 
"specjalnie dla nas malowano reflextoraui 
las i niebo, konie i balony", a ydy usły- 
szały przez głośniki "bicie serca i ga- 
wędę Maczelnika, to zrozumiały, że w hac- 
cerstwie słowa i historia mogą być różne 
ale rzeczywistość i serca są takie same". 

ROZMOWY   | dc 
Pierwszy raz w życiu poczuły się "tak 
bardzo razem ze wszystkimi, nawet z po 
ważnym Naczelnikiem". 

Złazowy festyn udowodnił, że mistrzo- 
wie od pionierki i zdobnictwa potrafią 
twórczo myśleć i umieją wykorzystać kom- 
putery nie tylko do zabawy. Uuraz kosza- 
lińskiego salonu gier planszowych ptyka- 

  
jącego w szwach od tłumu zainteresuwanych, | 
zmusza harcerskie wydawnictwa do ziańany 
planów wydawniczych - to znakomita formą 
działania wychqwawczego, w czasie guy 
tradycyjne świetlicowe gry i zabawy trę= 
cają infantylizmem. 

To co w harcerskiej metodzie okazało 
się stęchłe, to ograniczanie możliwości 
swobodnej ekspresji twórczej - harcerze 
tego wręcz żądają (świadczy a tym 6 tya. 
uczestników spektaklu i warsztatów pan- 
tomimy wałbrzyskich harcerzy, tłumy w 
"radości tworzenia" barcerzy płockich, 
konińskich, krośnieńskich i rzeszowskich, 
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w także w wielu innych, pokrewnych impre- 

ch dla harcerzy, zastępów i drużyn). 

sSpecjałności harcerskich drużyn oka- 

5
 

zały się mało znane (1) i bardzo pożądane. 
lo konkretna oferta dla nastolatków. 
Dlatego całe zastępy wystawały w kolej- 
kach do poznańskictr samochodziarzy pre- 
zentujących własny dorobek i ... naj- 
nowsze larpany (o nazwie drużyny-Honker); 
tłumie otaczano warszawskie cykłomobile, 
a salon lotniczy gdańskich harcerzy z 
"Wzlotu"” oferujący modelarnię i prezentu- 
jący modele, balony, motolotnie i spado- 
chrony nie był- w stanie zadowolić 
wszystkich pomimo różnych form prezen- 
tacji, instruktarzu fachowego 1 poradni 
ietodycznej dła zastępowych i drużynowych. 
Podobnie było. u gdańskich żeglarzy, 
konińskich pożarników, a konie i harcer- 
scy masztalerze (z Brzegu, Bydgoszczy 
4 Gniezna) obleqani nan- stok. na koniec 
złazu ledwo powłóczyli nogami. 

Nie sposób opisać .całej oferty pro- 
gramowcj zlotu i wniosków z niej wynika- 
jących, ale warto utrwalić jedno negatyw- 
ne zjawisko: HARCERZE NIE UMIEJĄ OBDZOWAĆ 
Z TROSKĄ Q ŚRODOWISKO NATURALNE. Zlot nie 
pokazał jak rozbijać obozy bez uszczerbku 
dla otoczenia - brak obozowych oczysz- 
czalni ścięków (choćby własnych z fauny, 
bąuź zakupionych - biologicznych, czy 
najprostszych - źwirowych); piękne obozy 
drużyn (np. konińskich i kaliskich har- 
Gzrzy) wytrawnyn puszczaństwem powodowały 
szkodliwą niwelację piaszczystych stoków; 
w lasach nagminnie pozostawiano  nie- 
spożytkuwane drewno (to nic, że ułożone 
w. stosy); Śmieci zakopywano w ziemi; 
łatryny nagal budowano bez konstruowania 
warstw  ochrańnych. Program harcerskiej 
skologii musi zacząć się od drużyny i jej 
obozu. 

<lot był zwierciadłem wartości co- 
dzieiwej pracy drużyn a nie propagandowe j 
sztapy. Potrafili to dostrzec goście 
zarówno ci zwyczajii - codzienni sojusz- 
nicy i rodzice, jak i ci najwyżsi - z 
Przewodniczącym Rady Państwa na czele. 
Harcerskie służby informacyjne mają teraz 
mie lada zadanie, by tałewizyjny obraz 
"«laszczących i śpiewających harcerzy" 
(sprzed złotu) zamienić na zlotowy obraz 
cadzieruiej harcerskiej służby. Ta warun- 
kuje społeczną ocenę i autocytet harcer- 
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stwa,. operatorzy videokroniki już 

umiejętność posiedli. 
Był też zlot przykładem mądrej współ- 

"pracy seniorów harcerskich z najmłodszymi 
Trudno o obrazki bardziej przejmujące dla 
obserwatora i wychowawcze dla uczestnika 
niż choćby te, z kieleckiego obozu, na 
którym i dziś już sędziwy uczestnik Jubi- 
leuszowego Zlotu ZHP w Spalę codziennie 
z harcerzami wypływał na jezioro, gawę- 
dził, uczył szacunku dla his torii, życia 
i człowieka. 

Zlot stworzył okazję do spotkań 
harcerzy z najznamienitszymi Polakami 
były to dyskusje, gorące, otwarte i bez 
zakłamania. Nie wiem czy wielu harcerzy 
po spotkaniach inaczej postrzegało prob- 

lemy, ale wiem, że niejeden zamiast pre- 
zentowania przekonań, zaczął prezentować 
własne myślenie. Gdyby tak pójść tym 
tropem oddać konkretnym drużynom w 
"ajencję" np. scenę teatralną, kabaretową 
a może jakiś stały program telewizyjny? 
Na każdym kroku zlot przekonywał, że 
swoboda i zaufanie to początek twórczego 
myślenia i działania! Tylko czy stać nas 
na takie zmiany? 

Obozowanie drużyn na Warmii i- Mazu- 
rach w ramach Zlotu ZHP było okazją do 
nauki i porównań myśli programowej, roz- 
wiązań metodycznych, płaszczyzn harcer- 
skiej służby i poziomu harcerskiej kul- 
tury, Nie wszyscy z tych co zwą się naj- 
lepszymi z tej okazji skorzystali. Byli 
tam ci, którzy o harcerstwie mogą po- 
wiedzieć wiele, nie tylko o jego prze- 
szłości ałe ż przyszłości, którzy jak 
Małkowski, Kamiński, Grodecka, Mauersber= 
ger czy Grażyński wiedzą, że harcerz choć 
"ma oczy z tyłu" to zawsze jest na czele 
i idzie przez życie do przodu. 

Dobrze się też stało, że w 560 roacz- 
nicę śmierci Zawiszy Czarnego z Grabowa 
Zlot ZHP przyniósł nowy instrument me- 
todyczny - Znak Zawiszy - tak potrzebny w 
stawaniu się dorosłym człowiekiem i oby- 
watelem swojej oczyzny. 

Migają te obrazy przed oczyma lecz 
chyba zejdę: już z tej góry. Wktótce 
wrzesień, a to, czas rzetelnej pracy 
drużyn. Jest co robić. 

- bez odbioru... 
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euwne krwawienia możemy i potrafimy 

Pp zatamować. Dgólna zasada: jeżeli 
źródło krwawienia jest widoczne - 

to najlepszą i najprostszą metodą jest 

uciśnięcie miejsca krwawienia. I -to Sil- 

nie, jak najsilniej tylko można! Ucisk na 

krwawiące naczynie krwionośne spowoduje, 

że jego Światło się zamknie i powstaną 

warunki do powstania skrzepu. Nie usuwaj 

krwi z miejsca krwawienia, nie wycieraj 

skcrzepów! Skrzep jest źródłem substancji 

przyspieszających krzepnięcie! 

Jeżeli możesz, to uciśnij naczynie, 

które doprowadza krew do obszaru krwawie- 

nia. Przy krwawieniąch z nosa - ściśnij 

koniec nosa między palcami. Przy krwawie- 

niu z przedramienia zaciśnij tętnicę ra- 

mieniową (wewnętrzna stroną ramienia), 

a przy krwawieniu z podudzia - zaciśnij 

ręką tętnicę udową. Aby wiedzieć jak to 

uczynić - sprawdź na sobie gdzie tętnica 

udowa przebiega. Łatwo ją wyczuć. Jej 

tętnienie jest wyczuwalne w kanale pach- 

winowym (w zgięciu między udem a dolnym 

brzuchem). lane tętnice są niedostępne w 

ramach I pomocy. Jeżeli nie udało Gi się 

zacisnąć tętnicy ręką, a pacjent znacznie 

krwawi i może się wykrwawić, to możesz 

pomyśleć o założeniu opaski uciskowej na 

kończynę, zaciskając tętnicę na odcinku 

bliższym sercu niż miejsce krwawienia, 

Opaskę zakładamy wyłącznie na udo „lub 

ramię! 

METODYKA €Y 
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Pamiętaj, że taka opaska, nieprawi- 

dłowo założona, w sporej części przypad- 

ków prowadzi do utraty koriczyny (Uszko- 

dzenie naczyń i nerwów). Założona opaska 

jest bardzo bolesna. Jeżeli nie musisz 

- mie zakładaj. jeżeli musisz jednak 

wybrać między utratą kończyny, a utratą 

życia - to zrób to. Jeżeli przejeżdżający 

pociąg odciął człowiekowi nogę i krew 

bucha z rozerwanej tętnicy - to załóż o- 

paskę. Pamiętaj, że opaska uciskowa musi 

być odpowiednio szeroka. Musi być założo- 

na tak silnie, aby krwawienie ustało. 

Jeżeli opaska nie spowodowała zatrzymania 

krwawienia, a przeciwnie - krwawienie 

jest większe - to znaczy, że ucisk opaski 

jest za słaby. Załóż ją silniej bo się 

pacjent wykrwawi. 
Szczegółową technikę zakładania 

opaski znajdziesz w każdym podręczniku I 

pomocy. Pamiętaj = ucisk ręką może być 

prawie jednakowo efektywny, a nie spowo- 

duje urazu. Jeżeli cię ręka boli od ucis- 

kania - niech cię ktoś zmieni. 

Każde większe krwawienie (praktycz- 

nie biorąc wieksze objetością od 2 - 3 

szklanek - w przypadku człowieka dorosłe- 

go) prowadzi do powstania wstrząsu. 

Dzieci mające miej krwi - wchodzą we 

wstrząs szybciej i łatwiej. Podobnie osa- 

by chore na Serce (na przykład po zawale 

serca) nie potrafią sobie poradzić dobrze 

z utratą krwi. 
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duchodzi Do wystąpienia 
również szybciej jeżeli pacjent doznaje 

wstrząsu 

silnego 

zimno. 
Pierwszymi objawami wstrząsu są: bla- 

dość, poczucie zimna, pocenie się pacjen- 
ta, nudności, wymioty. Co robić? 

Jeżeli wstrząs jest spowodowany Kkrwa- 
wieniem -- tamować Krwawienie. Jeżeli 
krwawienie jest niewidoczne (na przykład 
do jamy brzusznej) lub niemożliue do 

bólu lub gdy jest narażony na 

zatamowania - położyć pacjenta poziomo, 
z nogami uniesionymi. Jeżeli pacjenta 
boli złamana noga lub ręka - założyć 
jak najszybciej unieruchomienie. Ból na- 
pewno będzie mąiejszy. 

Czy dawać coś do picia, 
radzą niektórzy? 

NIE! 
Po pierwsze płyny się źle wchłaniają 

z przewodu pokarmowego „u osób we wstrzą- 
sie, po drugie pacjent może się zachłys- 
nąć (a zachłyśnięcie powoduje zachłystowe 

jak często 

  
zapalenie płuc, bardzo często kończy się 
śmiercią). Z tego powodu pacjent udający 
się na operację powinien mieć pusty 

żołądek. Pacjent po wypadku często trafia 
na stół operacyjny po co więc go narażać 
na powikłania, skoro wiadomo ,że płyny się 
nie wcnłaniają dobrze du krążenia? 

Po drugie - czy dawać środki przeciw- 
bólowe? Doustnie nie ma sensu nic dawać z 
tego samego powodu. I tak się nie wchłoną 
Domięśniowo - z racji upośledzenia krąże- 
nia - wcnłonie się nie wiadomo ile leku i 
w jakim czasie. Pozostają dożylnie nar- 
kotyki. Ale to powinien podawać lekarz. 
Zostawmy więc ten problem na boku, jako 
nie dla nas do pokonania. 

Po trzecie - ogrzanie pacjenta. 
Krok "Av zahamowanie utraty ciepła. 
Przykcyjmy pacjenta ciepłym kocem, nie 

wystawiajmy go na zimny wiatr. Usuiimy, 
w miarę możliwości, mokre i marznące 
odzienie i przykryjmy pacjenta ciepło, 
Krok "B" - jeżeli można przenieśmy go do 
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ciepłego pomieszczenia. Pamiętajmy, że 
przenosić wolno tylko osoby z unierucho- 
mionymi złamaniami, w pozycji leżącej 
(zwłaszcza wobec wstrząsu! ). 

Czasami wstrząs nie jest spowodowany 
utratą krwi, a chorobami serca (zawałem 
serca) lub odczynem uczuleniawym. W tych 
postaciach wstrząsu postępowanie winna 
być inne, ale wiedza w tym zakresie 
wykracza poza ramy harcerskiej I pomocy. 

ZEMDLENIE 

Lzęsto 

wstrząsem. 

mylone jest zemdlenie ze 
Wstrząs (zwany również 

z języka angielskiego szokiem)  spo- 
wodowany . jest utratą oojętości krwi 
krążącej (lub zaburzeniami pracy Serca). 
W praktyce o wiele częstsze są natomiast 
inne stany zwane zemdleniam (omdleniami, 
zapaściami). Spowodowane są one zaburze- 
niami pracy układu nerwowego. Osoba przed 
zemdlerniem jest blada, nie za bąrdzo się 

  | | <<
Ż 

orientuje co się z nią dzieje - w końc 
traci przytomność i upada. 

Po chwili wraca do siebie. 
Z reguły (chociaż nie zawsze!) jes 

to stan «Który nie wymaga intensywnej I 
pomocy (jeżeli tylko pacjent nie rozbił 
sobie nosa). wygląda groźnie ale tak nie 
jest. Wystarczy ofiarę tego 
potrzymać w „pozycji leżącej przez parę 
minut. Potem można: pozwolić usiąść na 
chwilę, a po paru dalszych minutach - mo- 
że ona wstać. Próba natychniastowego 
wstania po zemdleniu z reguły kończy się 
tym, że pacjent znowu mdleje. Lepicj jest 

więc zemdlonego (ą) trzymać w pozycji 
leżącej. Jeżeli widzimy, że ktoś ma ocho- 
tę zemdleć, a siedzi - to polećmy mu na- 
chylić się gwałtownie do przodu. Taka pa- 
zycja zmienia dystrybucje «Krwi w naczy- 
niach krwionośnych człowieka na tyle, że 
w wielu przypadkach udaje się przeciwdza- 
łać wystąpieniu zemdlenia. 
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nany psycholog, dr Wzlliam Mennin- 
gen twierdzi, iż zbieractwo jest 
tak naturalne dla człowieka, że 

trudniej jest określić, dlaczego ktoś nie 
ma hodby, aniżeli określić dlaczego je ma 
Nieuniejętność rózwinięcia w sobie jakie- 
goś hobby może być spowodowana defektami 
w rozwoju osobowości. Zbierajmy więc 
znaczki, by być zdrowym duchowo ł 

Nowości roku 1988 
Ministerstwo Łączności ogłosiło plan 

emisji znaczków pocztowych, które będą 
wydane .w tym roku. Przewiduje on wpro- 
wadzenie do obiegu 18 emisji obejmujących 
50 znaczków, upamiętniających przeważnie 
ważniejsze daty czy rocznice, 
w I kwartale zaplanowana 
emisje znaczków: 
* Odnowa Zabytków Krakowa - 1 
* Przyroda - ważki - 6 znaczków 
* Seria sportowa = 6 znaczków 
W II kwartale: 

następu jące 

znaczek 

EMR 29 
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* Międzynarodowy Rok Grafiki Projektowej CRACOVITANA 

- 1 znaczek 
* Malarstwo - 6 znaczków W ramach wielotetniego cyklu emisyj- 
* Światowa Wystawa Filatelistyczna JUVA- nego "Odnowa zabytków Krakowa", realizo- 

LUX 88 Luksemburg - 1 znaczek wanego od 1782 roku Ministerstwo Łączno- 
* Światowa Wystawa Filatelistyczna FIN- Ści przygotowało kolejny znaczek pocztowy, 

LANDIA 88 - 1 znaczek który został wprowadzony do obiegu w po- 
W III kwartale: łowie roku 1987. 
* Pomnik Powstania Warszawskiego - l zna- Znaczek wartości nominalnej 10 z, 

czek przedstawia późnogotycki bastion obronny 
* Europejska Konferencja FAQ w Warszawie Barbakan Krakowski, rzadki tego typu i 

- 6 znaczków jeden z nielicznych zachowanych w 
* Wojna obronna 1939 - 2 znaczki dzisiej obiektów architektury obronnej z 
W IV kwartale: XV wieku. Na znaczku umieszczony jest 
* ówiatowy Dzień Poczty: - 1 znaczek również znak Ochrony Światowego Dziedzic- 
* 45 lat Ludowego Wojska Polskiego - ad- twa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO. 

znaczenia bojowe - 2 znaczki 
200 rocznica Sejmu 4-letniego - l zna- 
oGókć „Wydana została również koperta pierw- 

* 70 rocznica Niepodległości Polski szego dnia obiegu (FDC) z ilustracją 
seria historyczną - 6 znaczków przedstawiającą bramę Barbakanu. Znaczek 

* 70 rocznica Niepodległości Polski na tej ozdobnej, pamiątkowej kopercie 
seria gospodarcza - 6.znaczków został skasowany okolicznościowym stem- 

* Poczet Królów i Książąt Polskich. - 2 plem pocztowym z rysunkiem herbu Krakowa 
znaczki z sygnetem burmistrza Krakowa z 1590roku. 

* Nowy Rok 89 - 1 znaczek Ukazały się również karty pocztowe 
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| 
iiązanć z tą tematyką. Pierwsza została 
wydana z cyklu "Głowy Wawelskie". Na 
wydrukowanym na niej znaczku pocztowym 
wartości nominalnej 5 zł przedstawiona 
jest głowa "Wojownika", zaprezentowana 
już w 1964 roku na znaczku wartości nomi- 

nałnej > zł. Kartka ukazała się jako obie- 
gowa 1 być może, będzie powtarzana, 

Druga * kartka wartości nominalnej 

52 (również w krakowskim cyklu propagu- 

jącym odnowę zabytków Krakowa) poświęcona 

została jednemu z barokowych pałaców 

Krakowa z fragmentami gotyckimi - Krzysz- 

toforom z XVIII wieku w Rynku Głównym 25, 

gdzie mieści się obecnie Muzeum Histo- 

ryczne Miasta Krakowa. Na wydrukowanym na 

kartce znaczku pocztowym widnieje portal 
głównego wejścia do pałacu, a na ilustra- 

cji - fragment dekoracji stiukowej Balta- 

zara Fontany "Upadek Faetona" z początków 
XVIII wieku znajdującej się na sklepieniu 

jednej z sal pałacu. 

Zbiory filatelistyczne "Cracoviana" 
wzbogaciły się również o oryginalny da- 
townik pocztowy (reproduku jemy). 

WYSTAWY 

W ubiegłym roku odbyły się dwie wiel- 
kie wystawy filatelistyczne. Pierwsza 
miała miejsce od 13 do 21 czerwca. 
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna 
CAPEX (87 w Toronto (Kanada), zorganizo- 
wana została na 100-lecie Królewskiego 
Towarzystwa Filatelistycznego. Z tej 
okazji Poczta Polska wydała pamiątkowy 
znaczek przedstawiający pejzaż kanadyjski 
z nietypową architekturą budownictwa 
kaszubskiego, o wartości nominalnej DU 2. 
Był on przypomnieniem osadnictwa polskie- 
go w Kanadzie a przedstawia symboliczną 
postać polskiego osadnika na tle pejzażu 
i drewnianych chat, a nad nimi napis: 
Polscy osadnicy w Kanadzie - Ontario - 
Kaszuby. Wystawa zaznaczona została 
reprodukcją jej znaczku. 

W październiku odbyła się Światowa 
Wystawa Filatelistyczna w Kopenhadze - 
HAFNIA (87. Z tej okazji Poczta Polska 
wydała 6 znaczków. Ilustrują one najbar- 
dziej znane baśnie pisarza i poety duń- 

HOBBY 
A 

€, 
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skiego  H.Ch. Andersena (1805-1875): 
10zł - Calineczka, 10zł - Słowik, 202zł > 
Dzikie łabędzie, 20zł - Dziewczynka z 
zapałkami, 203: - Królowa śniegu, 40zł - 
Dzielny ołowiany żołnierzyk.Na wszystkich 
sześciu znaczkach umieszczony jest znak 
SWF "HAFNIA 87". 

  

CIEKAWOSTKI 
* Poczta ONZ emitowała ósmą serię 16 

znaczków (drukowanych w arkusikach) 
z wieloletniego . cyklu emisyjnego 
pn. "Flagi krajów członkowskich ONZ". 

* Francja wydała już okolicznościowy zna- 
czek zapowiadający Światową wystawę 
filatelistyczną ' "Philexfrance 87", 
która otwarta będzie w lipcu 1989 roku 
w Paryżu 

W Hiszpanii ukazał się bloczek zapo- 
wiadający Letnią Olimpiadę 1992 roku 
w Barcelonie. 

* W ZSRR ukazał się znaczek upamiętnia- 
jący 100 rocznicę urodzin amerykań- 
skiego działacza ruchu robotniczego 
1 pisarza Johna Reeda, autora słynnej 
książki 0 Rewolucji Październikowej 
"Dziesięć dni, które wstrząsnęły 
światem", 

* Drugi raz z kolei Poczta Polska wprowa- 
dziła do obiegu specjalny znaczek z 
okazji Nowego Roku. Tym razem w dniu 
14 grudnia ub. roku wydała walor war- 
tości nominalnej 15 zł upamiętniający 
Nowy Rok 1988. Na znaczku przedstawiony 
został rysunek symbolicznego. Mikołaja 
z choinkami na tle gwieździstego nieba 
1 napis: Nowy Rok, Jednocześnie z nia 

ukazała się koperta pierwszego dnia obie- 
gu  (FDC) opatrzona okolicznościowym 
stemplem pocztowym. 
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HARCERSKA PRZYJAŹŃ 

słowa: Elżbieta Kuryło 

muzyka: Antoni Mleczko 

i 
j 
k nas otoczył przyjażnym kręgiem, 

Ą Spraw codziennych oddalił, 

my śpiewamy naszą piosenkę 

' środku ogfiisko się pali. 

/ erpień nam gwiazdy rzuca nad głowy, 

  

_k łatwo w przyjaźń uwierzyć, 

j ączył nas piękny wieczór sierpniowy 

rcerki, harcerzy. 

Ddblask ogniska złoci nam twarze 

sowa zahuka czasami, ! 

| aw głowach tyle kłębi się marzeń 

i tyle jeszcze przed nami. 

wad drzewem księżyc przystanął blady 

i spłoszył dwa nietoperze, 

a my śpiewamy naszą balladę 

narcerki, harcerze. 

archiwum 

        

        
Między gwiazdami a blaskiem ognia, 

pośrodku wielkiego świata 

rodzi się przyjaźń, Co jak pochodnia 

światło przeniesie przez lata. 

Rodzi się z ciepłym zapachem trawy 

z ziemią rodzinną przymierze, 

kiedy śpiewamy naszą balladę 

harcerki, harcerze. 

Choć jesień liście zmyje deszczami 

a zima śniegiem zamiecie, 

harcerska przyjaźń wciąż będzie z i1aml 

będzie marzeniem o lecie. 

Gdy znów siądziemy przy sobia bliska 

na leśnym rozstaju ścieżek 

i zapalimy nasze ognisko 

harcerki, harcerze. 

(Piosenka z repertuaru Harcerskiego 

Zespołu Artystycznego "Krak" z Krakowa) 
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iNajkrótsza recenzja  Zlotowej  Watry: Cytat z VIDEOKRONIKI: | 

"Konie przeszły galopem". L2 "Cieszy ias iakt, że jedynymi Śladami 
e z 7 Zlotu Zł? w tradycji grunwaldzkiej nie 

| o : hędą ślady podków". 
, |lelegram Poczty Harcerskiej "Grunwald": 

RD SERZĄ Or Cytat z programu TVP: 
Malbork informujemy, że Wielki Mistrz nie 
był kobietą. sarceżki z obozu archaolc- "Podczas Apelu ZHP najpierw wystartował 
gicznego." łuch z Kalisza, później Harcerz z Krakowa 

Ą Pac” a na koniec odbył sią vzlot z bdańska." 
uchańe w rozgłośni Radia Zlotowegoj 4 Ri aa 

| (zapewne pieśń rycerska) : 

"... a gdybym był zlotowym i z naglu 
  

  | (mieczem A.M.) szalał - to co byś Najczęstszy cadiogram w eterze: 
Ę . 5 OŁ SKS r 

| powiedziała? Czy coś byś przeciw miała? „410. melduje: nie ma w całym wojewódz- | 

- 0j, chciała bym, ciała" ... < twie". | 
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UyiG SZEeNn1ia 

1. xomendantów, Którzy oczekiwali, żu 

znakiem Zawiszy będzie gieraek Sul isa, 
gorąco przepraszamy za wręczenie netuło- 
wej plakietki 

) - Pion Programowy. 

2. Harcerska spółka transportowa JAAN 
- HONKER z Poznania oferuje na Zlucie 
ograniczoną odpowiedzialność za przewóz 
osób. 

3. Kompania flagowa ZSMP z Olsztyna w ź- 
mie udział w każdej imprezie niacow'j. 
Zaproszenia niepotrzebne. 

4. Kwatermistrza preliminującegóo złut 
na Polach Grunwaldu w 2010r, prosimy 
o pilne zakończenie rozliczenia podchouów 
z 14l0r. : 

- Harcerska Komisja Historyczna. 

  

. e! 

2. Zmartwionego druha, który źle trawił 
ponieważ nie: zdążył obejrzeć programu 
"Ogniobrania" pocieszany: Skoro ogień 
pobrać zdążył, powinien się cieszyć, że 
nie został przezeń strawiony 

- organizatórzy 

6. Harcerkę, która bardzo dyskretnie 
(na oczach 20 tysięcy osób) podała kwiaty 
"chłopcom z nieba*wynajmę do uroczystości 
rodzinnych 

- obserwator lotniczy. 

7. Dżentelmenów w granatowych garniturach 
różowych krawatach i ciemnych okularach 
prosimy o zwrot beczki, która nan znik- 

„nęła ze Wzgórza Pomikowego w dniu 21 
lipca br. Analiza wody naprawdę zbędna 

        
    

;|Doniesienia agencji INTERSTRESS: - harcerska drużyna pożarnicza z Konina. 

"1. Wtorek ' 1988.07.19. Sztab Zlotu. 8. Pilot samolotu AN - Ż, który w Oryź- 
| Stębark. Druhna Jagiełło w spiekotę linach wziął na pokład 10 harqgerskich 
rb wiodła druha Piechotę na piechotę spadochroniarzy, a nad Grunualdes 
| "wyrzucił" 12 osób, proszony jest o 
.|2. Wniosek z dyskusji przedz jazdowej pouanie. informacji: czy  rozmożcnia 
| -  puprawka do regulaminu musztry: dokonał przez podział mieczem, przez 

... podczas apelu przed komendą "Na pączkowanie, czy też za pomocą probówki 
prawo PATRZ!" sprawdzić czy już jest i czyjej? 

| | „, Naczelnik ... - kronikarz zlotu. » |     
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0 źpłiza się Łi0Ł na yrurwaldzkiuh po 

Humanum errare est Jiasch. W szeregach harcerzy pospolite 

To wcałe nie znaczy. | ruszenie. Jedni czyszczą przyłbice, chcąc 

Że ciągle musimy błądzić p” wystąpić z otwartymi. Drudzy Szykują 

Kochani rodacy. 
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