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1988.02.22-24. V. MISTRZOSTWA ZKP w narciarst- 

N wie zjazdowym. W mistrzostwach brało udział 12 

"Skrzyczne" rozegrano w dniach: 

jednostek harcerskich: siedem chorągwi: Bielska, 

Krakowska, Nowosądecka, Wał- 

pięć Harcerskich Klubów 

("Halny"), 

Częstochowska, „Gdańska, 

brzyska i Zielonogórska, 

Narciarskich: Bielski, Koniński, Krakowsk] 

Nowosądecki i Rzeszowski. 

Na starcie stanęło 89 zawodników w tym 31 harcerek. i 

58 harcerzy podzielonych na osiem grup wiekowych. Po 

dwóch dniach rywalizacji na stoku o różnicy wzniesień 

180m Mistrzynią ZHP na rok 1988 została Alina OMBACH 

z Chorągwi Nowosądeckiej, Mistrzem ZHP został Andrzej 

JAWORSKI z HAN-u Rzeszów. 

w poszczególnych  ka- Zwycięzcami indywidualnymi 

tegoriach wiekowych w dwuboju slalomowym zostali: 

Grupa_l. - młodziczki 

1/. PRZYBYŁA Oorota (HKN Bielsko Biała) 

2/. SZIM Aleksandra (HKN Nowy Sącz) 

3/. KUCHTA Ewa (Komenda Chorągwi Gdańsk) 

Grupa 11. - juniorki młodsze 

1/. KOCHAN Sylwia (Chorągiew Krakowska) 

2/. KOŁEK Katarzyna (HKN "Halny" Kraków) 
3/. WŁOCH Grażyna (Chorągiew Biel.ska) 

Grupa Ill. - 

1/. HADUCH Joanna (KKN "Halny" Kraków) 

2/. BOCZARSKA Agnieszka (HKN Nowy Sącz) 

3/. FABIA Anna (HKN Bielsko Biała) 

Grupa_1V._ - seniorki 

1/. OMBACH Alina (Chorągiew Nowosądecka) 

2/. KACZMAREK Elżbieta .(HKN "Halny" Kraków) 

3/. OZAIST Małgorzata (Chorągiew Krakowska) 

Grupa Y. - młodzicy 

1/. ZUBEK Mariusz (Chorągiew Bielska) 

2/. GAJDOSZ Daniel (Chorągiew Nowosądecka) 

3/. WÓJCIKIZWICZ Andrzej (HAN "Halny" Kraków) 

Grupa VI. - juniorzy młodsi 

1/. SZYMCZYK Marcin (HKN "Halny" Karków) 

2/. SUŁDRZYŃSKIWo jeiecn (Chorągiew Krakowska) 

3/. KOŁAK Mateusz (HAN Nowy Sącz) 

Grupa VII. - juniorzy 

1/. BATOROWICZ Eryk 1/«N "Halny" Kraków] 

2/. SZYMANIK Stanisław (rKN Rzeszów) ; 

3/.SMAJDOR Jarosław (HAN Nowy Sącz) 

Grupa VIII, - seniorzy 

1/. JAWORSKI Andrzej (HKN Rzeszów) 

2/. JANKOWSKI Tomasz (Chorągiew Gdańsxa) 

3/. ŻMUDA Jan (Chorągiew Bielska) 

uniorki 

W punktacji zespołowej zwyciężył Harcerski Klub 

Narciarski "Halny" KRAKOWSKIEJ Chorągwi ZHP, 

otrzymał kryształowy Puchar Przechodni Naczelnika ZHP 

który 

ih: R +4 zak AUE z) R EEK KA R 
p Ajn kati Rz) zin Arora 

  

     

miejsce zdobył HKN Nowy Sącz, który otrzymał Puchar 

Komendanta Bielskiej Chorggwi ZHP. Następne miejsca 

zajęły: HKKN Bielsko Biała, Chorągiew Krakowska, Cho- 

rągiew Nowosądecka, Chorągiew Gdańska, Chorągiew Zie- 

lona Góra, HKN Konin, Chorągiew Częstochowska i Cho- 

rągiew Wałbrzyska. 

Organizatorem Mistrzostw była Krakowska Chorągiew 

ZHP. Komitetowi organizacyjnemu przewodził Druh hm.PL 

Jan OZAIST, jego zastępcą był hm. PL Jerzy Rychlicki, 

Sędzią Głównym hm PL Józef Drożdż. 

wodów był: Okręgowy Związek Narciarski w Bielsku-Białej. 

Realizatorem za- 

Zakończenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminnego w Szczyrku przy udziale reprezentanta Głównej 

Kwatery ZHP Druha Gerarda Żurawika. 

Zwycięzcy otrzymali: puchary, dyplomy 1 nagrody. 

Mi STRZOSTWACH 

ZHP... może tym razem w Koninkach - Ośrodku sportowym 

Postanowiono spotkać się za rok na VI 

Huty im. Lenina z Krakowa. 

Potrenujemy i ... zobaczymy! 

  

rh. sma ESO EÓK WWE 

SPROSTOWANIE : 

W numerze 11/87 

posiadaniu odznaki wydane z okazji 75-lecia harcerstwa 

zaprezentowaliśmy będące w naszym 

Odznaka przypisana Chorągwi Przemyskiej wydana została 

przez KCh ZKP w Lublinie w 1986r. wystawy 

lubel- 

z okazji 

prezentującej dorobek harcerskiego środowi ska 

skiego na przestrzeni 75 lat. Odznakę łatwo skojarzyć 

z Ziemią Lubelską ponieważ przedstawia Jelonka w ko- 

ronie - hreb Lubelszczyzny. Lilijka harcerska i zarys 

liścia dębu w tle odznaki wraz z herbem symbolizują 

harcerstwo aa całej Ziemi Lubelskiej, gdzie początek 

wzięły dzieje harcerstwa dzisiaj wspólne kilku Chorąg- 

wion przede wszystkim: bielskopodlaskiej, chełmskiej, 

  

  

  

  

  

(w poprzednim roku był w posiadaniu Chorągwi Nowo- "lubelskiej, zamojskiej i siedleckiej. 

sądeckiej). Drugie miejsce ex equo zajęły: HKN Rzeszów Odznaka została upowszechniona razem z katalogiem 

i Chorągiew Bielska, która otrzymała Puchar Okręgowego wystawy wraz z krótkim zarysem historii Chorągwi 

Związku Narciarskiego w Bielsku-Białej. Czwarte Lube !skiej. 
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REDAKCJA 

3-01 KRAKÓW 
KARBIELICKA 31 

Tel. 33-79 93 Talex 0325686       W bieżącym numerze kontynuujemy dyskusję przedzjazdową pod 

nasłem "odliczanie czasu”. Prezentujemy trzy ciekawe wypowiedzi 

z seminariów organizowanych przez GK ZHP w Cleśnicy i Perkozie. 

    

W związku z Załęczem Szkoda, Że w tych spotkaniach nie uczestniczą wszyscy zaproszeni. 

Olgierd Fietkiewicz........ str. 4 Atmosfera bojowa - twórcze myślenie o sprawach Związku sprzyja 

O tragedii na Babiej tworzeniu nowych wizji, propozycji różnorakich zmian w funkt jono- 

Ee waniu organizacji. Odczuwa się jednak jakby małą bojaźń przed 

D. Radwan, A.P. Filipek, prezentacją poglądów "przewracających* dotychczasową strukturę 

NA od E zc L0T= LZS str. 6 myślenia. Otwarcie, śmiała myśl, niestereotypowe podejścia otc 

mef Raj aystębuje wyznaczniki potrzeby chwili. Ruch harcerski przeżywa widoczny 

"Przeciw Schematom".......- str. 8 kryzys. Wciąż nie odnajdujemy recepty na uzdrowienie postaw 

Janie Sa charakteryzujących się pasją społecznikowską. Coraz częściej domi- 

AST PTZLLANOWOCECOERE str.15 nującą rolę zaczyna odgrywać pieniądz, a raczej czas poświęcony na 

P. Niwiński odczuwa jego uzyskanie. W wielu wypadkach jeden etat to za mało by zbudować 

Kolorowy żawrót głowy”....str.16 rasczywistosc a nie wizję średniego poziomu życia. [en ogółno- 

GiaSkaWak tUoomtT Nas lev krajowy trend, ba czasami konieczność, nie mógł ominąć kadry ln- 

«Miejsce dla Stolema*...-.- str.16 struktorskiej. W ten sposób zauważalnie ubywa znaczna część po- 

Fe. Dębski prezentuje tencjału wychowawczego naszego ruchu, Wyraźnie skraca sią czas 

aiókiat ze Głatsg6 Gaańi- pełnienia konkretnych fynkcji - szczególnie drużynowych. Nie ha- 

saEirEeichowzho Błzód . mawiam do bicia na alarm, daleki jestem od skrajnego pesymizmu - 

IX Zjazdem ZHP niemniej nawołuję do spokojnego przeanalizcwanią tych niekorzyst- 

st. "Harcerstwo a zuchy*...str.18 nych tendencji stawiających tamę rozwojowi jakże szlachetnych, i 

S$. Wajda marzy o bliskich nam ideałów. Z niemałym zaażenowaniem, z poczuciem wztydu 

potrzebie i istocie nieraz - obserwuję małostkowość i nieumiejętność patrzenia trochę 

Srzswdówj „ożdsóć „Gos str.21 szerzej niż na własne podwórko części naszego druhowieństwa. 
S"BadztóchotwieńGdzi że Wszyscy tworzymy wielką wspólnotę a jak czasami trudno jast się 

harcerz to też człowiek....str.24 nam dogadać, jak przyjaciel z przyjacielem, jak OUruh z uhem. 

B Sasi waśzkiwGłćżantijć Dla jasności - nie chodzi mi wyłącznie o kKrylieria ulityczne 

Gimastykę rół...-11111---- str.25 tak modne od, pewnego czasu, funkcjonujące jak słowę - wytrych. 
Krokocatówawa idzie o współną oapowiedziainość za iuży iak drogiego nam nhar- 

pamiętnik drużynowego cerstwa. Odczuwamy potrzebę przyjęcia świeżej porcji tienu - nie 

POWER CTĘEMEPM śtra 27 zbędnego do pobudzenia nowych treści | wartości dla naszego powo- 

A WIELachdch wóto Ut łania do spolecznej służby dzieciom i młodzieży. 

Biosiwcho Jeni„dla Nasze łamy są w dalszym ciągu szeroko otwarte na każdę myśl, 

SG KDE AL str.28 Zade; | propozycje BARR os) A motywacje do dzia . 

zek 5 z erdecznie przepraszamy Czyts!lników za kolejne opóźnienia 

| gestii druku, ale wynikają one z przyczyn niezależnych od a Staramy 

a się natomiast tak redagować miesięcznik by opóźnienifa nie dezak- 

e obratowaniezzjązyku basic: tualizowały zawartych materiałów. 

kasaiy6 A.sMroza, oraz Lamus A tak swoją drogą to jeszcze raz zachęcamy Was do znalezie- 

nia kolejnych naszych prenumeratŚw. Warunki ekonomiczne są bez- 

względne - więcej przyjaciół - tańszy pojedynczy egzemplarz Hh-a. 
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yło to tak: któregoś  przedpołudnia dzwoni te- 

łefon. Zgłasza się druh Buchcic i filuternie 

B zaczyna od tego Że "Nazwisko nic druhowi nie 

powie...” Tak jakby mie sprawdzał,czy czytuję go w 

"HR-ze”. Czytuję i gustuję, a do tego - spotkal i śmy 

się chociażby latem w Kielcach, kiedy to odwiedziłem 

sławetny festiwal... Chodziło o to, że. przygotowuje 

się właśnie specjalny numer "HR-a" o Załęczu, na luty, 

I że jestem proszony, żebym w nim coś napisał. Akurat 

miałem zaległy "normalny" artykuł i do tego przeżywałem 

niemiły niepokój, zwijzany z ankietą czytelniczą ogło- 

szoną w numerze 9, gdzie były przecież m.in. posta” 

wione pytania o pooutarnofć poszczegóinych autorów. 

Może już zatem w redakcji znają wyniki, może nie są 

dla mnie korzystne, czy więc jest sens cokolwiek pisać 

jeśli moje pisanie nie jest popularne? Ale druh Buchcic 
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rozpoczynała budować swoją szkołę instruktorska, znaj- 

dując móstwo sojuszników, umiejąc zmobilizować do ro- 

boty młodzież. Tak więc, kiedy przyjechałen. po raz 

plerwszy do samego Załęcza, było. to wtedy po prostu 

miejsce na to wszystko. Na tym miejscu jeden niewielki 

obiekt stały, poza tym namioty, obozy, normalne zajęcia 

obozowe, w mojej pamięci został jeszczę jakiś obozowy 

festyn o tematyce internacjonalistycznej, nie najlepiej 

zorganizowany, | przegadany obóz językowy. Ale przede 

wszystkim w mojej świadomości utrwalił się Człowiek ze 

swoją wizją. Budzi szacunek nie to, że ktoś ma odważną 

wielką i barwną wizję, lecz to, że potrafi tę wizję 

konsekwentnie wcielić w życie. A druh komendant nie 

"wiedział jeszcze na długo przed VIl Zjazdem ZHP, że 

oto buduje Centralną Szkołę Instruktorów Harcerskich, 

natomiast już wtedy zaczynał dia "Nadwarciańskiego 

  

Olgierd Fietkiewicz hm PL 
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mie zaskoczył, tak więc niespodzianie dla siebie sa- 

mego miękko się zgodziłem, no i trzeba się wywiązać ze 

zobowiązania... Więc to czynię, nie odkładając na 

ostatnią chwilę. 

Pisać w związku z Załęczem jest mi i łatwo i tru- 

dno. Łatwo, bo wiele razy tam byłem, znam nieco ludzi 

z nim związanych, a Załęcze w ogółe dobrze mi się 

kojarzy. Będzie trudno, bo wiem, że nie napiszę Do tym, 

czego się po mie spodziewają zamawiający, z tym Załę- 

czem związani dziś. Nie chcę pisać o miejscu (że 

pięknie, choć to prawda), Budynkach, gabińetach ito. 

rzeczach. Chcę pisać o Ludziach i Lugzkich Sprawach, 

J to raczej przy okazji Załęcza, niż wprost o samym 

Załęczu. Tym miej się to zapewne spodoba zamawiającym 

że będzie miało głównie charakter osobisty, wspomin- 

kaw: . 

Otóż pierwszy raz z Żałęczem spotkałem się bynaj- 

mej nie w zakolu Warty, lecz w wizji Człowieka. 

jadąc do Załęcza, zajechłem do Komendy Chorągwi w Sie- 

raczu, gazie w gabinecie konerdanta miałem okazję po- 

patrzeć na rozrysowane, szczegółowe plany zagospodaro- 

wania terenu, na szkice mających tam powstać obiektów. 

Posiuchać, co tam się będzie działo. Były to iata 

siedemdziesiąte, niedawno powstała Cnorągiew Sieradzka 

Grodu" zbierać książki: zamawiać, kupować, "organizować" 

Zobaczcie tę bibliotekę! A przecież wszystkie te bu- 

dynki, w których dziś są pracownie.l biblloteka - były 

tylko na pąpierze I wizji. 

Nie pamiętam, czy był to mój drugi czy trzeci po- 

yt w Załęczu, ale rok 1979, a dokładnie 8 .sierpnia 

tegoż roku. Otóż tego. lata redakcja "Harcerstwa" była 

pomysłodawcą i współorganizatorem inicjatywy. pod nazwą 

"Krąg Ognisk Harcerskich”; zobacz "Harcerstwo" 1979, 

numer 11. Był to rodzaj antyfestiwalu artystycznego. 

To znaczy, poszczególne obozy, mogły zgłosić do konkursu 

swe otwarte ogniska, organizowane we własnym śŚrodowis- 

ku obozowania. To nie obozy miały gdzieś przyjeżdżać, 

by je oceniono, lecz to jury wędrowało po Polsce, by 

na miejscu ocenić przebieg ogniska według przyjętych 

kryteriów. Chodziło też o to, czy w obliczu olbrzymie- 

jących festiwali i imprez estradowych - harcerskie 

ognisko ma jeszcze szanse. W skład jury wchodziło nas 

kilka osób, na szczęście tych ognisk zgłoszono nie 

tak wiele. |, dodajmy, idea sprawdziła się nad podziw. 

Natomiast moi współorganizatorzy | współjurorzy pod 

koniec przestali się w tych rolach sprawdzać. Tak więc 

wyjeżdżając na kolejne ognisko koło Mielca, odbyte 7 

sierpnia, wiedziałem już, że mój sympatyczny kolega 
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nie pojedzie, bo coś ma właśnie ważniejszego: radź 

sobie sam! Tak więc pojechałem przez Rzeszów na ów 

obóz, po drodze zorganizowałem sobie jurorów (dziękuję 

druhna 1.1),.i było fajnie. Następne ognisko, następ- 

nego dnia - miało być właśnie w Załęczu. A już w dro- 

dze pod Mielec, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, do- 

wiedziałem się, że na to kolejne ognisko na odmianę 

nie pojedzie sympatyczna koleżanka; też ma coś waż- 

niejszego. Na szczęście mam rodzinę; po ognisku i 

krótkim śnie na rzeszowskie lotnisko, stamtąd raniutko 

lot do Warszawy, na lotnisku czekał na miie syn za 

kierownicą "malucha", wow drogę. Nie, jeszcze nie do 

Załęcza. Z moją niedoszłą współ jurorką byłem przecież 

umówiony na spotkanie w kawiarni w Piotrkowie, bo 

mlała dojechać z Kielc, z festiwalu, | miała prawo 

przypuszczać, że -.informacja: o odwołaniu jej udziału 

  

  

    

wszystko w kotłach i garnkach, można było brać i jeść 

do woli, choć bez stołówkowej elegancji. Pamiętam też 

późniejsze spotkanie zespołu teorii harcerstwa, które 

odbyło się jakby na okolu bardzo wtedy napiętego 

programu szkoły, kiedy kadra musiała prowadzić jakieś 

centralne kursy młodzieży ze szkół artystycznych, « 

równolegle odbywała się wystawa i glełda komputerów, | 

coś tam jeszcze; tak więc nie nastąpił wtedy spodzie- 

wany Żżywszy kontakt intelektualny zespołu szkoły | 

teoretyków harcerstwa, lecz pozostał cień zawodu, 

A z czym mi się Załęcze - jako miejsce | Szkoła 

- kojarzą dziś? To oczywiste. Z Ludźmi. Bo są tam 

Ludzie, którzy mają dziś ciekawe wizje, bardzo mi 

bliskie. Dotyczą takich choćby spraw, jak harcerstwo 

na wsi, jak nowoczesność w harcerstwie, jak ochrona 

środowiska naturalnego, wiążą się z postacią Tadeusza 

  

  

mogła mie nie złapać w drodze. [ak więc zmarnował i śmy 

godzinę na zbędnym oczekiwaniu w Piotrkowie. W Załęczu 

"zorganizowałem” trzeciego współ jurora (syn był drugim) 

| ... Nie, nie pamiętam ani jednego fragmentu ogniska, 

za to pamiętam po, prostu ognisko jako całość, które 

mie uspokoiło, i dyskusję z kadrą po ognisku. Upewni- 

łem się wtedy, że z tymi tradycyjnymi formami kultury 

harcerskiej nie jest jeszcze tak źle. Oczywiście, na- 

dal znam, lubię i cenię osoby, które nie chciały mi 

towarzyszyć na tych ogniskach, tyle że żadnej z nich 

nie nazwę już druhem czy druhną... Cóż, ja składałem 

Przyrzeczenie w okresie, gdy "na słowie harcerza po- 

legaj jak na Zawiszy” było jeszcze w Prawie Harcer- 

skim... W każdym razie Załęcze skojarzyło mi się wtedy 

po prostu z harcerstwem, niby zwyczajnym, ale w blasku 

ognia. 

| jeszcze parę razy byłem w Załęczu. Już w Central- 

nej Szkole instruktorów Harcerskich, Na posiedzeniu 

Rady Społecznej Uczniowskięgo Ruchu Naukowego, gdy ra- 

da ta (i ruch) przeżywały już pewien kryzys. Ale Za- 

łęcze było tylko tłem dla naszego spotkania, którego 

nie wspominam najmilej. Z Załęcza został mi wtedy w 

pamięci głównie obraz posiłków, gdyż w warunkach koń- 

czących się prac budowlanych i porządkowych podawano 

    

Kotarbińskiego. Te wizje są nadbudowane na fundamencie 

normalnych funkcji Szkoły, a to także jest mi bliskie, 

bo rozumiem smak dopracowywania się wraz z uczestniką- 

mi kursów - nowych doświadczeń, satysfakcję z dobre; 

roboty "twarzą w twarz” z młodymi instruktorami. Aie 

już tu na wstępie pisałem: budzi szacunek nie to, że 

ktoś ma odważną, wielką i barwną wizję, lecz tio, że 

potrafi tę wizję konsekwentnie wcięlać w życie. Chyba 

tak jest w Załęczu, chyba dłatego Załęcze staje się 

ważnym, pulsującym ośrodkiem na harcurskiej mapie 

Polski. Więc mam nadzieję, że te wizje będą się urcze- 

czywistniać, mimo tego, że się trzeba przebi Jać przez 

szarość, codzienność, że można się znudzić | znułyć. 

A zatem - że się nie zdarzy jak z molmi współ jurorami 

z Kręgu Ognisk Harcerskich, kiedy to idee zaczęły się 

sprawdzać, lecz przestali - ich animatorzy. Tak więc 

Załęcze kojarzy mi się dzisiaj nie tylko ze wspomie- 

niami, jakimi się podziellłem, lecz przede wszystkim z 

wizjami przyszłości i ludźmi, co do których wierzę, że 

są w stanie im sprostać. To wszystko na tle harcerstwa, 

Jako pięknego ogniska; a wiemy, że po to, by się pali- 

ło, trzeba starannie przygotować i stale dokładać 

gałęzi, a mimo to raz przygasa, a raz - pięknie sią 

rozpłomienia. Maluje mi się to Załęcze na zielono - W 

kolorze drzew, traw i nadziei. 
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arcerze z hufca podkrakowskiego mieli pecha. wić. W plecakach mają swoje dwa śpiwory. Pozostają 

Nie otrzymali tylko zgody Sanepidu. Może zresz- sami na otwartej przestrzeni nie osłonięci niczym od 

tą to nie był zwykły pech, gdyż na ich miejsce wzmaga jącego się wraz z nastawaniem zmroku wiatru, nie 

zaraz wskoczyło zimowiską z jaklegoś zakładu pracy. schowawszy się nawet do śpiworów. Kilkaset metrów 

Dlatego pojechali na tydzień do schroniska. dalej jest ias, kilkadziesiąt grań, za którą mogliby 

Tego wieczoru jak codzień rozmawiali, grali na gi- się choć trochę uchronić przed straszliwą wichurą. 

tarach śpiewali.  Około18 9 do pokoju wszedł kierownik 

schroniska. Zrozumieli szybko. Potrzebna jest pomoc. Opiekun I pozostała trójka rusza dalej, dochodzą do 

e s<czyłu i kierują się do schroniska. Po drodze spoty- 

Zimowisko Duszpasterstwa Ludzi Pracy-Wola było kają dwie turystki, które «z dziećmi schodzą do schro- 

zupełnie nielegalne. Ot, jeszcze jesienią kierownik niska i zawiadamiają o wypadku.Oplekun próbuje wrścić 

zarezęrwował kwatery prywatne w Wieprzcu i tyle. Nie mimo olbrzymiej wichury do pozostawionej dwójki. 

interesowały go wymogi formalne. Bezskutecznie... 

2 końcem stycznia do Wieprzca przybyła 25-osobowa ze 

grupa młodzieży w wieku 12 - 18 łat wraz z opiekunem Harcerze szybko przygotowali się do wyjścia i po 

i żoną kierownika. Przez pierwsze dni odbywali krótkie chwili 9-osobowa li grupa ratownicza czekała w gop- 

wycleczki po okolicy. rówce. W tym czasie kierownik schroniska porozumiał 

4.02. 12 osób wraz z opiekunem wyszło na dłuższą jak się krótkofalówką z 1 ekipą ratowniczą. Wreszcie: 

planowali 3-4 dniową wycieczkę w góry. Nocowałi w Jest! Zupełnie przypadkowo, w czasie nawiązywania 

schronisku na Hali Krupowej. Rankiem 7 uczestników łączności ratownik znalazł plecak a po chwili pozosta- 

odmówiło dalszej wędrówki i wróciło do Wieprzca. Na wioną dwójkę. Wzywa przez krótkofalówkę drugą ekipę a 

| 

| 

D Rad | orota Radwan 
Andrzej P. Filipek 
Marek Dud arek Duda | 

—.. 

dalszą drogę w kierunku Babiej Góry zdecydowało się sam przenosi dwójkę z odkrytej przestrzeni do miejsca 

5 osób, które wyruszyły wraz z opiekunem. Nie' szli gdzie byliby choć troche osłonięci. Niestety dziewczyna ę 

szybko, szlak był wyraźny, pogoda słoneczna. Około nie dawała już znaku życia. Chłopak żył jeszcze, ale 

4399 zrobili sobie dłuższy wypoczynek. Z przełęczy znajdował się w okropnym stanie. Również ratownik był 

Krowiarki nie poszli niebieskim najkrótszym szlakiem straszliwie zmęczony. 

do schroniska na Markowych Szczawinach.ale znacznie W tym czasie ze schroniska wychodzi druga - har- 

trudniejszym - przez Babią Górę... cerska grupa. Rozpoczyna się mozolna wędrówka. 

Tymczasem warunki pogarszały.się, wzmaga się wiatr. Szczęście, że trawersując zbocze góry zauważyli znaki 

Powoli siły uczestników wyczerpują się. Niosą przecież świetlne dawane przez ratownika | szybko do niego 

ciężkie plecaki. Poruszają silę parami. Najstabsza z dotarii. Podzielili się teraz: jedna grupa sprowadzała j 

grupy 15-letnia Ula z 18-letnim Tytusem idą na końcu, chłopaka żółtym szlakiem, podczas gdy druga zwoziła 

najpóźniej docierają do następnych kopców. Werótce też tobogan z dziewczyną. Straszliwy wysiłek *w życiu nie 

są na tyłe osłabieni,' że opiekun postanawia ich zosta- byłem tak zmęczony* powiedział później jeden z harce- 

rzy. 
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Po zniesieniu dziewczyny do schroniska próbują ją 

jeszcze reanimować. Skute lodem włosy, oszroniona, 

siną twarz, ubranie przymarznięte do ciała. W czasie 

prób reanimacji z inosa puszcza się krew. Przybyły 

00 © 
około 21 

nie z nią sprowadzono do schroniska chłopaka. Zaczęła 

lekarz stwierdza jej zgon. Niemal równocześ- 

się walka o jego Życie. Był przemarznięty, przemoczo- 

ny, w szoku. Nie wolno było dać mu zasnąć. Począt- 

kowo zachowywał się spokojnie, później zrobił się 

agresywny. Chłopak, a nie był to ułomek, bił wszystkich 

dookoła, wyrywał się=nie podobały m się rzeczy, w 

które go ubierano do szpitala, gdzie po kilku dniach 

doszedł do siebie. 

Natomiast rzeczy, które miał na sobie jakoś długo 

błądziły zanim dotarły do właścicieli - harcerzy. 

Trzej współobozowicze chłopaka nie chcieli niczego 

użyczyć ze swoich rzeczy w czasie akcji ocieplania. 

4. 1 

Nie będziemy analizowali błędów popełnionych przez 

opłekuna feralnej wycieczki. Każdy, kto zna zasady 

bezniecznego poruszania się w górach (a do takich chy- 

! 

kolwiek z ofiar? 

W jaki więc sposćb zabezpieczyć góry przed ludźmi nie- 

odpowiedzialnymi? Zamknąć jednych ani drugich nie ma 

sensu. Nie można nikomu zabronić wędrówki po górach, 

choć czasem naprawdę warto by było. 

Poza tym stanowczo zbyt wielu osobom góry kojarzą się 

z pijatykami w schroniskach i na polach namiotowych. 

Ostatnio w TVP głośno 6 stacji kiimatycznej w 

Bieszczadach czyli raju dla narciarzy, oraz turystów. 

Czynna cały rok stacja klimatyczna to także boiska, 

baseny, stadnina koni, hotele, śliczne szlaki turysty- 

czne, wszelkiego rodzaju usługi I słowem cuda. 

Może to jest właściwy sposób na uniknięcie wypad- 

ków. Może asfaltowe sziaki, przy których co 50m stoją 

bucki z pamiąt«ami będą bezpieczniejsze. 

A może wystarczy systematyczne szkolenie praktyczne, 

zdobywanie uprawnień organizatora turystyki, zapewnie 

nie wycieczkom przewodników. 

A może my harcerze weźmiemy się do systematycznej pra- 

cy - nie akcji i tak jak robi wielu druhów I będziemy 

Ja? 
«jeszcze o z    

ba należą harcerze) zauważy je bez trudu. My harcerze 

jesteśmy związani z górami w sposób szczeyólny. 

Dzłałają przecież szczepy, drużyny górskie. Harcerze 

wędrują po Tatrach, Bieszczadach, Beskidach... Góry 

są niewątpliwie atrakcją ale są również niebezpieczne. 

Nie wszyscy Jednak o tym pamiętają. Lekkomyślność. 

nierozwaga mają często tragiczne następstwa. 

Co można zrobić aby podobne wypadki nie miały miejsca? 

Istnieje przepis mówiący, że w górach powyżej 1000m 

mogą przebywać uczniowie powyżej 16 lat i to tylko 

w okresie letnim (15Vł - 151X). Grupy powyżej 10 osób 

powinny chodzić wyłącznie z przewodnikiem. Ale czy 

nawet najlepsze przepisy potrafią wrócić życie której- 

babiej górze -- 

odnawia! i szlaki, zagospodarujemy  rozlatujące $tę 

dewastowane bacówki, poznaczymy góry. Może za parę lat 

kierownik schroniska powie jakiejś wycieczce "cywi łów 

nie ma wprawdzie przewodnika, ale jest w schronisku 

harcerz, on was przeprowadzi bezpiecznie. 

A może... Pewnie pomarzyć wolno. Marzenia mają to do 

siebie, że nie zobowiązują. Ale zobowiązuje nas pamięć 

oflar własnej lub cudzej lekkomyślności. Warto o tym 

pamiętać. 
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otychczasowy przebieg dyskusji o istotnych 

zmianach w harcerstwie nie zadawala wszystkich, 

nie spełniając oczekiwań wielu środowisk. 

Z czego to wynika? Po pierwsze - z nabpuszonego języka 

wypowieczi, po drugie - ze skrajności polegającej na 

operowaniu pogiądami bądź o wysokim stopniu abstrakcji 

bądź nadmiernie +szczegółowymi, po trzecie - znaczna 

część instruktorów nie zabiera głosu wychodząc z za- 

łożenia, iż i tak nic się nie zmieni. Jeżełi tych os- 

tatnich nie umotywujemy a dalsza dysputa będzie tak 

jałowa - nie roku ję nacziei na elementarne zmiany, 

które powinny nastąpić w ruchu harcerskim. 

Stąd dylemat - czy naprawić związek poprzez wpro- 

wadzenie kosmetycznych zmian, czy też reanimować idee 

ruchu harcerskiego w sensie trwąłych i nie obliczonych 

na krótki okres czasu wartości niezbędnych do właści- 

wej pracy wychowawczej, podporządkowując tym celom 

całą sformalizowaną strukturę związku. Każdy nowoczesny 

człowiek, rozumiejący istotę zmian społecznych zacho- 

dzących od kilku lat w naszym kraju, powinien zde- 

cydowanie opowieczieć się za koncepcją rozwoju ruchu 

harcerskiego. Przemawia za tym historyczna analiza do- 

wodząc, że każda próba określenia zbiurokratyzowanych 

ram i podporządkowania ruchu tylko jednej dziedzinie 

- zawsze nie wychodziła harcerstwu na zdrowie. Po pro- 

stu idea Jarcerska jest wielowątkowa, bardziej stała 

w treści niż w formie i wraz z rozwojem społeczeństwa 

musi odpowiadać na jego bieżące oczekiwania i potrzeby 

Nie da jej się włożyć do skansenu i pokazywać kolejnym 

pokoleniom jak eksponaty w muzeum. Musi ona Żyć spo- 

łecznie, preferując treści o głębokich wartościach wy- 

chowawczych. ; 

Opowiadając się za wizją harcerstwa jako ruchu 

trzeba zwrócić uwagę na kilka niezwykle ważnych ele- 

mentów w tworzeńiu nowoczesnego harcerstwa. Przygoto- 

wywana nowa ustawa o stowarzyszeniach w momencie jej 

wprowadzenia może spowodować zachwianie się monopolu 

na przodownictwo w ruchu młodzieżowym dotychczasowych 

czterech podstawowych związków. hażne jest, aby zro- 

zumieć, że nie spowoduje tej zmiany sama ustawa ale 

określone zapotrzebowanie społeczne na realizowanie 

własnych aspiracji w różnorodnych organizacjach, ru- 

chach, stowagzyszeniach. Stąd przed ruchem harcerskim 

staną nowe zadania, trzeba będzie zwiększyć konkuren- 

cyjność programową - a kto wie czy nie zajdzie ko- 

nieczność walki o pozyskanie podmiotu wychowania czyli 

własnych członków. W naturalny sposób powinien roz- 

wiązać się stary harcerski problem - ilość czy jakość 

- na rzecz nowego sposobu myślenia - miejszość ale z 

dużym i niekwestionowanym autorytetem. Potwierdza tę 
  

tezę duży rozwój tzw. "ruchów alternatywnych”, które 

w swej warstwie intelektualnej powstają nie na wez- 

wanie |Ildera o gromadzenie się wokół jego osoby by 

realizować jakąś ideę, a wręcz odwrotnie - ludzie 

jednoczą się wokół idei i dopiero poszukują autoryte- 

tów wspomagających ten ruch. Warto z tej sytuacji wy” 

ciągnąć wnioski dla naszego ruchu. Jedno jest pewne 
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- na czele wszystkich struktur, począwszy od drużyno< 

wego a na naczelniku kończąc muszą stać nosiciele 

ide] :harcerskich zapalający do właściwej realizacji 

wartości harcerskich a nie oderwani od życia i pod- 

miotu wychowania dobrzy urzędnicy pracujący dla 

siebie. Nie oznacza to, że czołowa kadra związku jest 

zła - dziesiątki tysięcy członków korpusu Instruktor- 

skiego to łudzie zaangażowani i autentyczni społeczni- 

cy - ale niestety uwikłani w system wielu niepotrzeb- 

nych działań. 

Sprzyja temu system obowiązujący w całym państwie, 

polegający na kompleksowym ocenianiu związków, or- 

ganizacji i stowarzyszeń za ich generalną, całościową 

działalność co prowadzi do wzrostu sprawozdań, cią- 

głego zbierania nowych danych i w konsekwencji do... 

zaokrąglania ocen na każdym szczeblu sprawozdawczym. 

Brakuje,natomiast analizy i konkretnej oceny udziału 

wszystkich organizacji społecznych w rozwiązywaniu 

nabrzmiałych społecznie spraw. Czyli ocena plonowa nie 

uwzględnia współdziałania wielu organizacji w społecz- 

nym froncie działania, Stąd postulat aby oceny 

przeprowadzać w poziomie. Taki sposób myślenia .-do> 

prowadzi do odbiurokratyzowania i zlikwidowania /dzia- 

łań pozornych na rzecz umocnienia autentyzme 1 _roz- 

winięcia społecznikowskich pasji tysięcy ludzi. Muszą 

oni poczuć, iż działają z własnego zapotrzebowania na 

spełnienie się w społecznej służbie a.nie z nakazu 

nieomylnych ludzi ze szczebli.. 

Ta rzeczywistość ciąży nad dyskusją przedz jazdową. 

Dotychczasowa rozmowa jest ostrożne nie śudófzjąca w 

tzw. pryncypia i co jest zauważalne nie przynosi, jak 

na razie, konkretnych propozycji zmian |) fożwiązań w 

skali całego związku. Stoi to w opozycji dc społecznej 

potrzeby istotnych zmian w harcerstwie.GRÓzi (ham nie- 

bezpieczne w swym wyrazie przeniesienia "dyskusji 

szczegółowej na obrady Zjazdu. A przecież qnaxvZjeździe 

powinniśmy. zadecydować o generalnych kierurnkach>=dzia- 

łania ruchu w oparciu o alternatywne propozyEje *oa- 

wiązań. Nie jest to forum do pośpiesznie twórzonych 

sądów i decyzji. 

Propozycje konkretnych zmian zawarte w 10 tezach 

tego tekstu mają pobudzić do zmiany sposobu myślenia 

w wielu istotnych sprawach naszego ruchu. Pewna nie- 

możność wyzwolenia się z utartych schematów życia, 

postępowania i artykulacji problemów jest kategorią 

obiektywną, ale bez próby uwolnienia się z niej nie 

Jest możi iwa symb ioza nowoczesnej myśli z nowymi pro- 

cesami społecznymi zachodzącymi w naszym kraju. Ten 

kto przezwycięży tę sprzeczność ma szansę uzyskania 

społecznej akceptacji swej służby dla dzieci i mło- 

dzieży. Jednak jest jeszcze jeden waruriek - nowe myśle- 

nie władzy nie może polegać tyko na otwartości na 

kontrowersyjne poglądy i propozycje, ale przede wszy- 

stkim na konkretnych jej posunięciach wzbogaca jących 

praktykę życia codziennego 0 nowe fakty. O fakty 

zmieniające rzeczywistość. 

    

Ideały harcerskie - zmiana czy nowe odczytanie 

Problemy wychowania Ideowego są szeroko poruszane 

w dotychczasowe j dyskus ji „Powiem Jasno - są to sprawy 

najważniejsze które zdecydują o obliczu ruchu harcer- 

skiego. Prezentowane stanowiska są często rozbieżne, 

ich autorzy nie mogą się zdecydować czy należy je 

zapisać od nowa czy inaczej odczytać - nadając im nowe 

treści. Wydaje się, że bez rozwiązania tego problemu 

nie będzie można uzyskać względnej jednomyślności. 

A przecież, jak wykazuje ponad. 75-cio letnia tradycja 

naszego ruchu - ideały harcerskie stały się uniwersal- 

ne i sprawdziły się w każdej, jakże krańcowo różnej, 

sytuacji historycznęj naszej Ojczyzny. Skąd więc te 

pytania? Otóż trwający od kilku lat w naszym kraju 

kryzys społeczno - ekonomiczny spowodował istotną 

zmianę w mentalności społeczeństwa doprowadzając do 

podważenia wielu dotychczasowych wartości | fdeałów, 

wyrażając się w stopniowym braku zaufania do wszelkich 

ośrodków władzy. Śwolste rozdwojenie jaźni ideowej 

nie mogło nie odbić się także w ruchu harcerskim. Stąc 

zrazu nieśmiałe, później wyraźniejsze propozycje 

zmłany roty Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Po- 

wi e dzmy. zobie jasno - te propozycje trzeba rozważyć, 

Spokófńte | bez zbędnej emocji. W dobie postępującej 

jawności życia politycznego nie można odrzucać a'prio- 

rt Żadnych: nowych tendencji. Miast upierać się ń 

jednym stanowisku trzeba poszukiwać rozwiązań alterna- 

fywnych, sałysfakc jonujących większość środowisk '«spoe- 

łeczńych. Sztuczne pomi'janie tej kwestii nie przy- 

sporzy nam autorytetu. Stąd istnieje konieczność kom 

pleksawej (dyskusjł nad zapisem Prawa | Przyrzeczenia 

harcefskiego ale w połączeniu z zapisem ldeatów har- 

cerskich//Te sprawy są nierozerwalne, Tylko kompiekso- 

we rGzwśążanie tych dylematów może doprowadzić do no- 

wego ódEzytania ideałów ruchu harcerskiego. Tym bar- 

dzyćją że podstawę prawną mamy - jest nią jedna 2 

uękwa! ostatniego Zjazdu. skoro powiedziało się A - 

trzeba wyartykułować B; 

Kiika propozycji opubiikowały "Motywy" = myśry, 

że tradycyjny tekst polegający na nieznacznych po- 

prawkach zwycięży - w tym duchu orzedstawiam propo” 

zycję nie naruszającą tradycyjnego układu ale zmisnia- 

igcą pewne wartości. 

Przyrzeczenie Harcerskie 

Mam szczerą wolę całym postępowaniem służyć Tobie 

Ojczyzno, w mim życiu rozwi jać Twe zaszczytne ideały, 

dążyć do pokoju i szczęścia ludzi, 

być posłusznym Prawu Harcerskienu. 

Prawo Harcerskie 

1. Harcerz służy Polsce ludowej i dla niej sumiennie 

spełnia swoje obowiązki. 

2. Harcerz chce zmieniać świat na lepszy - jest zawsze 

z tymi, którzy dążą do wolności | równości ludzi. 

3. Harcerz cięglie się doskonali - w życiu stawią sobie  



  

  

  

  

  

wiełkie cele. 

Harcerz obiera sobie dziedzinę wiedzy, w której 

chca przodować 

-
 

* 

Harcerz jest sprawiedi iwy i odważny - śmiało broni 

słusznej sprawy. 

Harcerz jest niezawodnym kolegą, spieszy innym 2 

pomocą, nie opuści nikogo w potrzebie. 

Harcerz chętnie pomaga rodzicom, dba o dam rodzinny 

w
 

. 
m
 

. 
a
 

. 

szanuje starszych. 

Harcerz umie rzetelnie pracować, jest gospodarny ł 

dba o dobro społeczne jak o własne. 

Harcerz .poznaje piękno I tajemnice przyrody, walczy 

o
 

. 

o jej zachowanie w stanie naturalnym. 

140.Harcerz chce być silny i sprawny, szlachetny « 

słowach i uczynkach, walczy z wszelkimi nałogami 

6% „w 
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dalej 1?y szuksmy nowycłe rozwiązan 
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W tej dziedzinie w ostatnich latach przeżywamy w 

harcerstwie same skrajności. Od tota!łitaryzmu progra- 

wić, czego wyrazem były tendencje do centralnego 

kierowania organizacją poprzez program - co powodowało 

że o tej samej godzinie, w tym samym dniu wszystkie 

drużyny zuchowe, harcerskie i starszóharcerskie robiły 

to samo. W tej sytuacji harcerze "wyrywali sobie sta- 

ruszki żeby je przeprowadzać przez ulice”, zamęczali 

kombatantów 1 tzw. ciekawych ludzi m zadając im te 

same pytania. Później przyszła era samodzielności pro- 

gramowej drużyn ale jakby niedowierzając, iż będzie to 

;<moż I iwe władze harcerskie zaczęły tworzyć cały pakiet 
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propozycji programowych pbopełńisjąc przy tym ową kar- 

dynalne błędy. Po pierwsze - wszystkię propozycje 

programowe oparto o zasady konkursu, współzawodnictwa, 

zdobywania konkretnych tytułów. Wszystko szczegółowo 

opisano, stworzono regułaminy bez możliwości manewru 

dla drużyn doprowadzając do paradoksu, iż na plerwszy 

w powojennej historii Ziot ZHP nie może jechać wy- 

różniająca się kilkuletnią pracą drużyna ale tylko 

taka, która zdobędzie tytuł drużyny grunwaldzkiej. 

Można I tak, tylko po co? Po drugie - wszystkie pro- 

pozycje programowe były propozycją dla drużyn ale... 

dyrektywą dla komend, co doprowadziło do całkowitego 

ubezwłasnowoinienia hufca, który zamienił się w prze- 

kaźnik danych statystycznych, sprawożdań, opisów | 

ocen funkcjonowania tych propozycji. Takie ogranicze- 

nie funkcji komendy hufca nie ma nic wspólnego z nowo- 

czesnym kierowaniem I uniemożliwia realizację programu 

umacniania drużyn - programu, który stanowi o harcer- 

skim być albo nie być. 

By ograniczyć te niekorzystne tendencje należy 

całkowicie zmienić funkcjonujący system organizowania 

programu centralnego. Z pełną świadomością używam 

sformułowania "organizacji programu” gdyż jedynym do- 

kumentem, z którego propozycje można wyprowadzać po- 

winna być Uchwała Programowa pode jmowana na kolejnych 

Zjazdach ZHP. Należy podjąć zadania w następujących 

kierunkach: 

1. Budować propozycje programowe wykorzystując natu- 

ralne zapotrzebowania drużyn - czyli tworzyć rodzaj 

wspólnot drużyn realizujących podobne w treści 

zadania. 

2. Doprowadzić do takiej sytuacji by própozycje podej- 

mowały drużyny które chcą i które mogą je zreali- 

zować bez określania warunków wstępnych. Będzie to 

zgodne ze starg harcerską zasadą - najpierw dzla- 

łania, później efekty. | 

3. Organizować sztaby, kluby, wspólnoty kierujące 

konkretnymi propozycjami, na wzór dawno zapomnia- 

nych "klubów pancernych” i *"niewidzialnej ręki". 

4. Sztaby powinny bezpośrednio przyjmować zgłoszenia 

i meldunki, pomijając inne szczeble organizacyjne. 

5. Nie rozliczać z ilości wykonywanych : propozycji w 

"sensie globalnym ale z ilości udziału drużyn, w 

poszczegdlnych propozycjach - będzie to naturalna 

eliminacja niótrafionych zadań. 

6. Każda propozycja powinna być wzbogacona o konkretne 

wydawnictwa typu - dyplomów przyjęcia do wspólnot, 

materiałów metodycznych wspomaga jących zadanie itp. 

7. W propozycjach zasygnalizować cel, problem do za- 

łatwienia a nie podawać obowiązujących form reali- 

zacji - suma wykonywanych zadań, różnorodność form 

stanowić będzie o. bogactwie programowym związku. 

8. w większym stopniu propozycje wiązać z wymaganiami 

na kolejne stopnie I sprawności harcerskie. 

Takie kryterla funkcjonowania propozycji prog- 

ramowych powinny obowiązywać na wszystkich szczeblach 

organizacyjnych naszego związku. 
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inną sprawą godną rozważenia jest sens pode jmowa- 

uła tzw. uchwał programowych przez hufce | chorągwie, 

szczególnie w dotychczas stosowanej formie. Może jest 

czas by odejść od tej zasady, która w pewnym stopniu 

ogranicza samodzielność programową drużyny na, rzecz 

tworzenia planu działania określającego szczegółowy 

harmonogram realizacji programu. Popatrzmy co się 

dzieje w tej materii. Konferencja sprawozdawczo-wybor- 

cza hufca podejmuje uchwałę programową, która po raz 

pierwszy poprawia o nowe treści wynikające z podobnej 

uchwały konferencji chorągwianej. Ta z kolei poprawia 

jej tekst o nowe zapisy uchwały konferencji chorąg- 

wianej. Ta z kołei poprawia jej tekst o nowe zapisy 

uchwały Zjazdu - częstokroć burzącej całkowicie jej 

układ - po czym następuje kolejne dostosowywanie 

uchwały hufca. Ta zabawa nie umacnia drużyny, powoduje 

zasadnicze rozterki drużynowego, który wybiera mniej- 

sze zło,.. i realizuje własny program niekoniecznie 

zgodny z uchwałami kolejnych szczebli. 

Jakie wyjście? Tylko poprzez uproszczenie, budowy 

programu związku tak by drużynowy otrzymał raz na 

cztery lata jeden dokument programowy - kierunki pro- 
    

gramowe ZHP. Zaufajmy drużynowemu, nosicielowi 

harcerskich, że wystarczy to do opracowania sa 
o 

programu drużyny. b 7 

Metodyka czyli od infantylizmu treści do 

formy 

Całe nieszczęście w Związku polega 

większość kadry uważa się za doskonałych 

Stąd powstają progi - od infantylizmu tręś w ruchu 

zuchowym do infantylizmu formy w ruchu stafszóharcer- 

skim, od próby naukowego określenia defi 

harcerskiej do praktyki życia codziennego, gdyldruży-        

   

  

   

  

nowy realizujący stopnie harcerskie ciągłe 

czasu na zdobywanie sprawności przez harce , 

nie rozwi jam tych tematów bo dyskusji jest 

padku za dużo - uważając, że czas je przyją 

fakty | rozpocząć działania praktyczne. 

Czas na rozpoczęcie wielkiej ofensywy metodycznej, 

określenia naszych słabych punktów 1 sformułowania 

zasad nowego podejścia - niekoniecznie wbrew tradycji. 

System zastępowy polegał m.in. na przewodnictwie w 

zastępie starszego  harcerza. Dziś w zdecydowanej 

większości zastępowymi są rówieśnicy. Czy wyciągnę- 

liśmy z tego wnioski? Tego rodzaju pytań możemy po- 

stawić wiele. Chodzi jednak o przesunięcie ciężaru 

poszukiwań metodycznych z rozważań teoretycznych na 

rzecz zdecydowanych rozwiązań praktycznych. Z teorii 

może powstać piękna książka czy praca naukowa, Sszko- 

puł w tym by nie zabrakło czytelników. Bo cóż nam 

dadzą takie rozprawy gdy ... zabraknie harcerzy. 

Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być propozycja 

skupienia wszelkich sił i środków w określonym czasie 

na praktyczną batalię metodyczną ale w konkretnych 

sprecyzowanych zagadnieniach np. wyszukiwanie | prze- 

przywódców dziecięcych, szkolenie autentycznych 

  

     

  

     
       

  

      

   

funkcjonowanie zastępu, zastęp zastępowych, zbiórki 

drużyny, praca przybocznych itp. Tej akcji podporząd- 

kowane byłyby propozycje programowe, seminaria, spot- 

kania, kursy, odwiedziny w drużynach. Naprawianie 

całej, w sensić ogólnym, metodyki w Związku nie przy- 

niosło i nie przyniesie oczekiwanych efektów. 

Wielu drużynowych nie może znaleźć właściwego 

miejsca, motywacji do działania | ma podstawowe trud- 

ności w określeniu swej roli w drużynie.Podziękować 

oni mógą tym reformatorom, którzy wykreślilii z me- 

todyki i kursów osiem głównych zadań drużynowego. 

A może powrócić do nich? 

Kształcenie - o traceniu ideałów i środków 

w błędnym kole 

Kształcenie to następne zagadnienie podlegające 

permanentnym zmianom w Związku. Brak stabilizacji, 

odejście od określenia kogo właściwie chcemy kształ- 

cić a także posłanie w niepamięć sposobu kształtowa- 

nia osobowości insturktora doprowadziło nas do pew- 

nego rodzaju błędnego koła. Kształcimy tysiące a 

nieprzeszkolonych drużynowych ciągle od Iat 

pemaie się w granicach 30%. Powiedzmy sobie 

z od kilku lat pasjonuje nas struktura 

ja( szkoły centralne, międzychorąwiane) a nie 

procesu. Mamy do czynienia z klasycznym 

rmy nad treścią. Są oczywiście wyjątki    

  

   
   

zanazE wielu nakładów finansowych w szkołąch 

centalnyc h 

krutacji a: 

do kar 

A ró: 

ale wszystko to przepada gdy system re- 

archalczny, sprowadzający się niestety 

Kandydatów - by zapełnić przyznany limit. 

ożna zastosować zupełnie inny tok rozu- 

Wnego czasu obserwuje się zjawisk pełnienia 
insturktorskich (na różnych funkcjach) w 

je krótszym czasie, nie przekraczającym kilku 

gie spostrzeżenie to znaczne obniżenie wieku 
drużynowych. Po trzecie - zbyt długie oczekiwanie na 

kolejny awans instruktorski (myślę o tunkc ji a nie 

stopniu) powoduje odchodzenie do związku jednostek o 

dużej wrażliwości i ambicji wewnętrznej. Trzeba z tych 
przesłanek umieć wyciągnąć wnioski godząc, zdawałoby 

się rzecz nie do pogodzenia. 

Po plerwsze'  - określić w znaczeniu systemowym 

okres czasu pełnienia funkcji - drużynowi 3 - 4 tata, 

szczepowi 2- 3 lata, funkcyjni hufca 2 - 3 

funkcyjni chorągwi 3 - 4 lata. 

lata, 

Po drugie - przyjąć założenie, że drużynowi to 

w większości dziewczęta | chłopcy w wieku 16 - 20 lat. 

Po trzecie - uznać za naturalny awans organizacyjny 

drogę - drużynowy, szczepowy, funkcyjny hufca, funk- 
cyjny chorągwi. 

Po czwarte - wprowadzić zasadę, że szkołi się na 

wyższą funkcję a tym samym na wyższy stopień wg sche- 

matu - poszerzając wiedzę o aktualnej funkcji - przy- 
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gotowywać do funkcji wyższej. 

Po piąte - przyjąć kardynalną zasadę, że na kurs 

drużynowych kierujemy wybi jających się przybocznych i 

autentycznych iiderów - aktywnych harcerzy, na kurs 

szczepowych wybi jających się drużynowych, na kursy 

funkcyjnych hufców wybi jających się szczepowych itd. 

Teraz możemy określić podstawowe poziomy kształ- 

cenia doprowadzając do podmiotowości tego systemu. 

Poziom | 

Szkolenie drużynowych (stopień pwd) 

Poziom I 

Szkolenie najlepszych drużynowych na funkcje szczepo- 

wych (stŚpień phm) 

Poziom Ill 

Szkolenie najlepszych szczepowych na funkcyjnych hufca 

Szkolenie najlepszych funkcyjnych hufca na funkcyjnych 

chorągwi (kursy kadry kierowniczej) 

Pozlom V ż ż 

1. Szkolenie instruktorów (pwd, phm, hm) nie pode jmu- 

jących funkcji podstawowych - kształcenie specja- 

. Jlstyczne (kadra kształcąca, HAL, NAL, specjalności 

imprezy) - ich działalność będzie dorywcza w zależ- 

ności od własnych możliwości i potrzeb jednostek 

_ harcerskich. 

2. Szkolenie Instruktora 

sznur czy podkładka - członkowie KPH itp.) 

działacza (np. specjalny 

Takie ułożenie struktury pozwala nam na: 

- precyzyjne obliczenie (przyjmując czas pełnienia 

funkcji) ilości uczestników kursów. 

- stworzęnie pełnego, czytelnego systemu naturalne- 

go rozwo ju ł awansu społecznej kadry instruktor- 

skiej 

- dowolne modyfikacje programów kursów, kształcenie 

kadry w zależności od potrzeb konkretnych śro- 

dowi sk 

- upowszechnienie pogłądu, iż podstawowa większość 

drużynowych to ludzie stosunkowo młodzi, co może 

znacznie podnieść jakość pracy drużyn (ludzie w 

tym wieku realizują autentyczne potrzeby przy- 

wódcze) 

- zapewnienie drogi awansu ludziom młodym 

Zaproponowane rozwiązania nie podważają naszej do- 

tychczasowej tradycji długoletniego pełnienia funkcji 

drużynowych przeż autentycznych realizatorów ldel har- 

cerskich. im więcej ich będzie tym lepiej dla ruchu, 

który istnieje od kilku dziesiątków lat dzięki prze- 

kazywaniu dorobku wychowawczego jednych pokoleń - nas- 

tapnym. Tej tradycji nie wolno nam zaprzepaścić. Dla 

malkontentów tej propozycji należy wspomnieć, że droga 

awansu instruktorskiego przypomina figurę stożka. im 

wyżej - tym miej) funkcji do objęcia. Taka jest na- 

turalna prawidłowość. 

Na koniec uwaga zasadnicza - system ten może fun- 

kcjonować tylko przy następującym założeniu: kształci- 

my w zdecydowanej większości nosicieli idel harcerskich 

  

  

  

  

  

a nie tylko jak dotychczas, dobrych rzemieślników. 

Każdy absolwent kursu musi czuć się propagatorem Idel 

ruchu harcerskiego. Wokół każdego z nich powinni sku- 

piać się następcy. 

Kadra instruktorska czyli być albo nie być harcerstwa 

W pewnym sensie podstawowe sprawy dotyczące korpu- 

su instruktorskiego zostały omówione w poprzednim 

rozdziale. Teraz jednak zastanówmy się nad problemem 

funkc jonowania grup instruktorskich skupionych w 

kręgach. Wszelkie dotychczasowe ustalenia dotyczące 

pracy instruktora w kręgu miały charakter mimo wszy- 

stko administracyjny. Od obowiązku pracy instruktorów 

w kręgach do tworzenia sztucznych planów działania i 

zasad organizacyjnych. Po czterech latach okazało się, 

iż poza obowiązkiem pracy w kręgu nic innego nie za- 

proponował i śmy całemu korpusowi instruktorskiemu. 

Obowiązkowe seminaria sprawy nie rozwiązały. 

Zastanówmy się czy istnieje potrzeba wprowadzania 

statutowego obowiązku zrzeszania się w kręgi. Czy 

przez obłigatoryjny obowiązek nie zatraciłiśmy natu- 

ralnej potrzeby każdego propagarora idei harcerskiej 

do spotykania się w gronie jemu podobnych, przekazywa- 

nia własnych i „skorzystania z innych doświadczeń 

  

życiowych, wymiany poglądów a nawet przekazywania 

własnych problemów i niepowodzeń - by uzyskać nową 

motywację do działania, 

Ruch harcerski będzie tylko wtedy autentyczny gdy 

nie wszystko slę skodyfikuje i tym samym zostawi 

pewien margines (i to wcale nie mały) na inicjatywy 

wynikające z doświadczeń środowi skowych. 

Jak wykazała praktyka w dobrze pracujących hufcach 

należałoby przyjąć za fakt, iż każdy instruktor po- 

winien należeć nie z obowiązku ale z potrzeby do jed- 
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nego lub dwóch kręgów - ale kręgów inaczej określo- 

nych niż dotychczas. 

Pierwszy rodzaj to kręgi metodyczne (drużynowych 

zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich) i kręgi 

metodyczno - organizacyjne (szczepowych, kwatermi- 

strzów). 

Drugi rodzaj to kręgi skupiające wszystkich in- 

struktorów szczepu. 

Tym sposobem instruktor uczestnicząc w kręgu me- 

todycznym realizowałby w praktyce rozszerzone samo- 

kształcenie, natomiast spotykając się w kręgu in- 

struktorów szczepu mógłby spełniać się nie tylko w 

obszarze merytorycznej działalności - ale w wymiarze 

szerszym, notywującym do rozwinięcia własnej osobo- 

wości. Czyli uczestnictwo w kręgu powinno wynikać z 

własnej potrzeby a nie z obowiązku. Jak do tego dopro- 

wadzić - oto jest problem wagi zasadniczej. 

Samorządność - czyli mowa o czymś czego nie ma 

Od kilku kadencji system przedstawicielski w 

    

   

  

   

    
   
     

  

      

         
   

     

     
    

    

  

większości z radnych. Utarł się niedobr 

aparat harcerski przygotowuje plan pracy, 

"tematy i sugeruje sposoby rozwiązań w 

gotowanych wcześniej projektów uchwał - 

niających przebiegu dyskusji. Analizując 

rad stwierdzimy w nich brak wielu znaczę! 

dowiskach autorytetów. Możemy wreszcie o nić, że 

większość cennych inicjatyw wychodzi organów 

fęniania 
    

samorządowych. Jest to wynik nienajlepsze 

    

rad wszystkich szczebli. - 

Należy zastanowić się nad demokratyż 

wyborczych obowiązujących w naszym Związku. 

może być wiele - cel jest jasny - istnieje 

uaktywnienia form samorządności w naszej orga 

Jednym z rozwiązań może być następująca propozycja re- 

gulaminu wyborczego. 

- Wybierać 2/3 składu rad wszystkich szczebli w 

wyborach bezpośrednich (np. 2/3 rady hufca w wy- 

borach rejonowych, 2/3 rady chorągwi podczas 

hufców, 

2/3 rady naczelnej podczas konferencji sprawo- 

konferencji sprawozdawczo-wyborczych 

zdawczo-wyborczej chorągwi) 

- 1/3 rad wybierać w trakcie konferencji hufców, 

chorągwi | Zjazdu ZHP. 

- powołać obligatoryjnie cztery zespoły rad - 

programowy, metodyki, wychowania gospodarczego, 

akcji letniej i zimowej 

- wprowadzić zasadę koniecznego udziału członków 

rad w pracy tych zespołów 

- wprowadzić statutową zasadę rozliczania się 

członków rad przed swoimi wyborcami - dzięki 

czemu zostanie zachowana podstawowa relacja po- 

| 

wodująca właściwy przebieg informacji l decyzji 

w pionie i poziomie. W ten sposób uspołeczni się 

proces decydowania 0 podstawowych sprawach 

Związku. 

Sporo kontrowersji budzą projekty powołania prze- 

wodniczących rad. Nie ulega wątpliwości, że powrót do 

tworzenia następnego szczebla władzy w stowarzyszeniu 

mającym ewoluować w kierunku ruchu harcerskiego byłby 

nieporozumieniem. Powtórzymy, że idzie o udemokraty- 

cznienie sposobu kierowania ruchem, o większą samo- 

rządność  motywującą całe rzesze korpusu instruktor- 

sklego do oddania się służbie czieciom I młodzieży. 

Należy uszanować te dążenia. Nie posunie ich do przodu 

pomysł wprowadzenia dwuwładzy. ) 

Można natomiast pójść w kierunku poszukiwań nowych 

rozwiązań uaktywniających pracę rad. Nie mogą to być 

działania nakązowe, administracyjne ale system wyni- 

kający z potrzeb czy nawet ambicji uczestniczenia w 

pode jmowaniu określonych decyzji. Nie należy się bać 

zwiększenia kodwiotów władzy. Właśnie ta obawa pro- 

wadzi do ograniczania samorządności. Należy przyjąć, 

ż.w ruchu iharcerskim cele organów samorządowych I 

tożsame. Taki sposób rozumowania będzie 

nowoczesności w myśleniu o harcerstwie. Po 

rozważaniach można wysunąć następującą 

Ę ć kompetencje prezydiów rad chorągwi i 

Ra z organów władzy (są to organy” 

mające tradycji w ZHP powołane, gdy powstała 

acja SZMP, by upodobnić strukturę do innych 

izacji) na rzecz zespołów przygotowujących 

pdzenia rad. 

dia (kto wymyśli lepszą nazwę otrzyma na- 

B) składałyby się z przewodniczącego i 

członków - szefów zespołów rady. 

, zadań zespołów rady chorągwi I Rady Naczelnej 

ależałoby opracowanie rocznych planów (tematów) 

posiedzeń rady, przygotowywanie konkretnych ma- 

teriałów (przy współpracy merytorycznych wydzia- 

łów komendy chorągwi, GK ZHP)na posiedzenia 

plenarne rady, opiniowanie propozycji programo- 

wych, organizacyjnych i ekonomicznych, przygo” 

towywanie projektów uchwał. 

- Do zadań prezydium należałoby więc merytoryczne 

przygotowanie posiedzeń rad a do przewodniczące- 

go prezydium dodatkowo przewodniczenie jej po- 

siedzeniom. u 

Jest to oczywiście jedno z rozwiązań nmroż.iwych do 

przyjęcia. Propozycja powyższa wychodzi naprzeciw 

tendenc jom uspołeczniania systemu pode jmowanych aecyz j I E 

służy uaktywnieniu ciał samorządowych - czyni ich 

pracę bardziej twórczą. Nie bez znaczenia będzie za- 

tarcie niemiłego wrażenia o dominacji aparatu harcer- 

sklego. Ten sam system będzie można wprowadzić w 

dużych hufcach. 
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Wychowanie gospodarcze - probiem ciągle 

niedostrzegany 

  

  

    

  

Można 

samej zasady, 

snuć wiele propozycji, sprzeczać się dla 

można tworzyć nowe wizje I programy ale 

w ekonomice „będzie zawsze funkcjonować podstawowe 

prawo że dwa dodać dwa musi być zawsze cztery. 

Tu. nie można bujać w obłokach - tu trzeba koniecznie 

działać. 

Nowy ład ekonomiczny, najnowsze przemiany w gos- 

podarce jak nigdy uprzytamiają nam konieczność 

odejścia od schematów i tradycji upowszechnianych w 

naszym Związku. Jest to zresztą ciekawy. paradoks - 

tradycyjne postępowanie w innych dziedzinach jest 

naszą chlubą - tu niestety może prowadzić na manowce. 

Jedno jest pewne - skończyły się czasy gdy państwo 

dofinansowywało nas w każdej wysokości. Dziś jest inny 

Ale jak to 

że na 

sposób myślenia. Dajcie coś i wy sami. 

zrobić? Aktualne relacje cen tak się wywróciły, 

jeden namiot 10-cio osobowy biedna drużyna musi zebrać 

prawie 6.000 butelek (a 

- trzeba mówić już o ciężarówkach do ich zwiezienia. 

Taka jest prawda. A może podnieść składki członkowskie? 

o makulaturze nie wspomnę) 

Optymiści! Przyjmując składkę w wysokości  1.000zł 

miesięcznie od harcerza - drużyna nie zarobiłaby nawet 

na 10 dni obozu harcerskiego. Cóż więc robić? Przede 

wszystkim nie załamywać rąk. Konieczne jest w Związku 

opracowanie jasnego, konkretnego i efektywnego syste- 

mu zdobywania środków przez drużyny. W tej sytuacji 

nie może decydować nerwowość. Wszędzie słychać na- 

wotywania do tworzenia spółdzielni harcerskich i 

innych organizacji zarabiających dla Związku. Popieram 

te propozycje, pod jednym warunkiem. Można spółdziel- 

nie tworzyć tam gdzie zostaną spełnione wszystkie wy- 

mogi dla tej bardzo odpowiedzialnej * działalności. 

Nie mogą one stać się głównym celem działalności 

drużyn I innych jednostek harcerskich. 

Natomiast w skali całego Związku trzeba przygo- 

tować kompleksowy program działalności ekonomicznej 

w nowych warunkach prawno-gospodarczych. Chodzi o to , 

by w niedalekiej przyszłości rozważyć możliwość powo- 

jako organu założycielskiego szeregu łania przez ZHP 

przedsiębiorstw zabezpieczających produkcje akcesor iów 

harcerskich (łącznie ze sprzętem biwakowym i obozowym) 

Korzyść z tego będzie dwojaka - konkretne dobra 

materialne i stosowny zysk z produkcji przekazywańy 

na potrzeby statutowe Związku. 

Na pierwszy rzut (w doble przekazywania przedsię- 

biorstw radom narodowym szczebia wojewódzkiego) pro- 

ponuję wystąpić a zmianę organu założycielskiego 

Centralnej Składnicy:Harcerskiej. Podstawa jest - kie- 

a nawet działała 

Łodzi). 

dyś CSH była własnością harcerstwa, 

niezależnie w województwach (Czuj-czyn -w 

A nazwa tej firmy tak dla nas brzmi swojsko! 

Statut ZHP - konkurencją dla Leksykonu? 

Prace nad podstawowym dokumentem Związku, trzeba 

WY 
  

  

  

  n 
przyznać są, najbardziej zaawansowane. To dobrze. Nie. 

Zjazdu ZHP gdzie statut 

całą salę. Jest to za poważny do- 

skutki 

Na Zjeździe możemy mieć przy- 

  

możemy popełnić błędu z VII 

był 

kument, 

tworzony przez 

nlosący Istotne prawne, by nie był 

szeroko skonsultowany. 

gotowane alternatywne propozycje rozwiązań, niemniej 

Jak 

jest bardzo 

ogólny zarys musi być zaopiniowany u fachowców. 

wynika z "przecieków” zespół 

ambitny i 

Nie 

zastrzężnia 

redakcy Jny 

o dużej pojemności. 

lekkle 

statucie 

przygotowywuje dzieło 

przesądzając o zawartości 

budzi pomysł 

problemów funkcjonowania ZHP. Zostawmy jednak 

merytorycznej 

umieszczania w 

całości 

plerwszeństwo znakomitemu Olgierdowi Fietkiewiczowi. 

Propaganda harcerska - czyłi jak nie nadążać za życiem 

Mamy 

terze metodycznym, mamy Rozgłośnie Harcerską i 

własną prasę - tygodniki i pisma o charak- 

wresz- 

cie własny program w telewizji. Wydaje się, że wszyst- 

ko 

niezawodny mechanizm szwajcarskiego zegarka. 

trybiki 

jest w porządku. Jednak nie jest to precyzyjny i 

Poszcze- 

gólne kółeczka i nie współpracują, całe urzą- 

dzenie nie jest oliwione. Ten zegarek, owszem pokazuje 

czas - tyle, że przeważnie niezgodny z rzeczywistym. 

! w tej materii brakuje nowoczesnej koncepcji 

tworzącej zwarty i jasny, mądry i potrzebny model pro- 

idel 

informacja 

Publikuje 

organizatorów, 

pagandy harcerskiego ruchu. Dominuje nadal 

o uroczystościach i okazjonałnych 

fakty, 

bieżąca 

imprezach. się pewne które satys- 

fakcjonują tylko nawet informacje o 

posiedzeniach rad wszystkich szczebli mają charakter 

informacyjny a nie stanowią pogłębionej analizy istot- 

nych problemów nurtujących nie tylko środowiska har* 

cerskie. Omawiając te problemy mam na myśli propagandę 

w całym harcerstwie a nie tylko w centrali. Niemniej 

jak mówi znane przysłowie pewne zmiany w sposobie 

kierowania tą dziedziną muszą być rozpoczęte od góry. 

Odnosi się wrażenie, iż wszystkie agendy harcer- 

skiej propagandy działają na własne wyczucie. Znane 

były niedawne trudności merytoryczno-organizacy jne 

Rozgłośni Harcerskiej. zawieszonej pomiędzy centralą 

harcerską a Radiokomitetem, ciągle mamy do czynienia z 

poszukiwaniem właściwego wyrazu telewizyjnego magazynu 

"Krąg" - słowem wiele zależy od harceskich zapaleńców 

działających w środkach masowego przekazu a nie od 

wypracowanego systemu. A co się stanie gdy zapaleńców 

braknie? 

Tyle wynurzeń na temat ważkich problemów rucnu 

harcerskiego spowodowanych przede wszystkim chęcią 

ukierunkowania dyskusji na obszar praktycznego sto- 

sowania metody harcerskiej. 

Konieczne są systemowe rozwiązania w 10-ciu za- 

gadnieniach opracowanych powyżej. Od stopnia ich przy” 

gotowania, bogactwa treści i form zawartych w zapro- 

ponawanych rozwiązaniach będzie załeżeć powodzenie 

kampanii sprawozdawczo-wyborczej Związku. Czas naj- 

wyższy żeby przesunąć ciężar właściwy ze spraw kadro- 

rozsądne myślenie o przyszłości ruchu har- wych na 

cerskiego. 
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watpliwości 
iedziałem sobie Onegdaj na ławeczce (piękne 

S mamy lato tej zimy) na Placu Zamkowym w Nowym 

Sączu, gdzie do harcerskiego urzędu wojewódz- 

kiego potrzeba mnie zagnała. A, że kierownicy Dpo- 

szczególnych wydziałów wiele czasu spędzać muszą w 

różnych "Zusach”, "Gusach" i pekapeerach, to i ja 

miałem kilka godzin wołnego czasu, delegację podpisaną 

I podstemplowaną (z możliwością wpisania odpowiadającej 

mi daty), a słoneczko grzało wiosennie. Siedziałem 

tedy na miejsu, na którym (pi razy drzwi) 57...kilka 

lat temu król Jagiełło z księciem Witoldem naradzali 

się co robić, jak nalać wrogie plemię krzyżackie. 

Dziś także kilkaset metrów dalej Zygmunt Pierwszy z 

Henrykiem Zastępcą (zauważcie, że komendanci chorągwi 

nowosądeckiej obaj mają imiona królewskie) prowadzą 

równie ważne, strategiczne rozważania dotyczące po- 

dobnego problemu. Czyli co tu robić, aby nie paść 

pod Grunwaldem jak mistrz wielki Ulryk. 

Tamci władcy średniowieczni mieli dobrze. Pozakła- 

daii blaszane mundurki, proporczyki w łapy, powtórzyli 

jedną obrzędową pieśń i jazda na zlot. Program zlotu 

też prosty - iść i lać wszystko co krzyżackie. A dziś? 

Program na trzy tygodnie obozu do zatwierdzenia w 

centrali. 'A sytuacja daleko bardziej skomplikowana. 

Bo pomyśleć tylko: 

1. Zlot ma być dla drużyny nagrodą, ale ponieważ obóz 

musli się samofinansować,' to uczestnicy powinni za- 

płacić wcale niemałą sumę pieniędzy za pobyt na 

grunwaldzkich potach. 

2. Ma być prezentacją możliwości i samodzjetności naj- 

lepszych drużyn, a sama idość powołanych już sztabów, 

podsztabów, zespołów konsultantów i innych ciał musi 

skutecznie ograniczyć obiecaną swobodę. 

3. Ma być jednym z głównych celów wymiany doświadczeń 

i propagowania tego co w drużynach najlepsze, a roz- 

rzucenie obozów na tak wielkim terenie uniemoż! iwi 

realizację tego ważnego założenia, 

Wątpliwości jest dużo więcej, ale boniewzż każdy 

ma inne, przeto niech się na swój rachunek z nimi 

męczy. Ja mam tylko nadzieję, że sądecki zamek, z 

którego po ostatniej wojnie została jedna baszła | 

ładnie położony plac, będzie znów szczęśliwy dla grun- 

waldzkich strategów, tak jak był przeo 5 wiekami. 

A swoją droga nie spotkałem ani jednego instruktora 

który chwaliłby pomysł tego kontrowersyjnego Złotu. 

Żeby jeczcze wiedzieć co my tam możemy wygrać I kto ma 

być zwycięzcą? Dobrze polnformowanych proszę o wyjaś- 

nienie w zapieczętowanych listach z napisem "tajne ła- 

mane przez poufne*. 

(Dyrektor HOW - powiedział, że ziot pod Grunwaldem 

może być daleko bardziej interesujący niż przypuszczają 

programowcy, z tym, że inny resort ma być w takim 

przypadku organizatorem). Zobaczymy 

Pozdrowienia z województwa nowosądeckiego 

pwd. Janio S$. 

n-ca* z peryferii 

*n-ca =* następca 
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okół wyciągu elegancki tłumek dostojnie szu- 

W suje dobrze wygładzonym zboczem.Szykownie opa- 

leni panowie, wdzięcznie kolebiąc się na końcu 

orczyka spoglądają na pędzące w dół sylwetki. Nie, nie 

szukają wzrokiem żadnych powabnych kształtów pań 

uprawiających ten sport.Każdy na tym stoku ma w oku 

sprawny licznik! "Narty - 100 papierów - słabo, ol 

Ten, to ma sorzęt. Patrz same buty to ćwiara! E, tam 

będzie mało! To ten sezon z erefeniu chłopie! Jak się 

posuwa w milioniku, to się ma ten styl, no nie? Jasne, 

ja tam z arbajtu przy czereśniach sobie przywiozę, 

będzie posezonowa wyprzedaż”. 

Takie rozmówki lecą w powietrzu, a ty biedny czło- 

wieku zastanawiasz się, skąd się tu znalazłeś - jaki 

to «raj i co to za ludzie. Stoisz na swoich starych 

odrapanych rodzimych nartach, w wytartym ocieplaczu 

i robisz w tył zwrot, by leśnym traktem popędzić      
  

  
MIEJSCE 
DLA 
STOLEMA 

phm Sławomir Sprawski 

... Ludzie niechętnie odnosili się do Stojemów... 

Były duże, niezgrabne, zdawać by się mogło zbyt powol- 

ne jak na swój wzrost. Nie budziły zrozumienia ich 

odmienne obyczaje. Były inne, obce. 

Stolemy zaś świadome swych ułomości i otaczającej ich 

niechęci, trzymały się zdala od ludzi, skrzętnie ukry- 

wając przed nimi swoje uczucia, troski i radości...” 

ewnego dnia miałem prowadzić zajęcia z zastępem 

"Stolemów". Czasami są na obozie takie zastępy, 

o których trudno cokolwiek powiedzieć, które 

nie zbierają ani pochwał, ani kar. "Stolemy" były ta- 

kim zastępem. Myślę, że gdyby raz nie pojawiły się na 

majdanie, długo nikt by tego nie zauważył. Ciążyło na 

nich dodatkowo piętno ułomności. Był to jedyny zastęp 

koedukacyjny, a utworzyli go ci, dła których brakło 

miejsca gdzie indziej. Ponadto otrzymali jeden wspólny 

namiot, prowizorycznie tylko przegrodzony parawanem Z 

koca. Dla tych czternasto - piętnastolatków na pewnó 

nie był to fakt bez znaczenia, jeśli wprost nie niós! 

ze sobą upokorzenia. 

Na ten obraz nakłada się jeszcze lekko zaskakująca 

nazwa - "Stolemy". Słomiana kukła na długich, cienkich 

nogąch z patyków, wyobrażała jednego z tych olbrzymów 
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gdzieś w odległą dolinę tak, by wiatr zatykał oddech, 

a śnieg ciął po twarzy jak tysiące szpilek. 

Po drodze spotykasz dwie starsze panie, które na 

zwykłych drewnianych nartach idą sobie tą samą drogą. 

Rozmawiacie chwilkę,bo tak nakazuje stary obyczaj na 

sziaku. Pijecie z termosów cudownie gorącą herbatę z 

sokiem malinowym | chłoniecie tą tętniącą życiem 

dziewiczego lasu... ciszę. Wierzyć się nie chce, że 

są jeszcze takie miejsca, i to nieopodal harcerskiej 

Głodówki. Pędzisz dalej, kończy się las, | wypadasz na 

rozległy stok, zakończony kilkoma drewnianymi domami. 

Ogromny pęd niesie ciebie przez Świeży Śnieg - tylko 

Chwila, i 

już jesteś u zaprzyjaźnionych gospodarzy, którzy już 

za sobą czujesz chmurę wzbi janego pyłu 

z okien ciebie zobaczyli i czekali z gorącym mlekiem. 

Nieopodal, przy strumieniu pędzi na nartach wopista, 

odbywając swą służbę 'na leżącej Do l ina tu granicy. 

wygląda bajkowo, rozmawiamy o tym i owym, co się tu 

od zeszłego roku zmieniło - bedzie wreszcie linia 

Półtorej 

zolnej wspinaczki - o dziwo wcale nie męczy. Pomaga 

energetyczna - | czas wracać. godziny mo- 

słońce i wspaniałe widoki na Tatry, pomaga dzięcioł 

przedziwnie rzeźbiący stary wiatrołom. Pomagają liczne 

ślady leśnych mieszkańców. 

Po drodze spotykasz chłopców, którzy zapuściłi się 

tu na sankach - razem wracacie do schroniska na u- 

pragniony obiad po czubki włosów pełni lasu,ciszy i 

górskiego powietrza. Powietrza.... 

Wieczorem włączasz w jadalni schroniska telewizor 

na "Panoramę dnia” i z ust ulubionej spikerki słyszysz 

wiadomość ze |Szczyrku o tym, że obok wyciągu wspaniali 

bogowie narciarstwa zostawiłi bez pomocy w zaspie 

11 letniego chłopca - na śmierć. 

  

  

które według miejscowych podań żyły w okolicy. 

Zajęcia - wprowadzenie do terenoznawstwa - prowa- 

dziłem bez większego przekonania i nadziei na aktywne 

uczestnictwo zespołu. Wiadomo "Stolemy". Gdy w trakcie 

zajęć poprosiłem ich o zaśpiewanie oczekiwałem dłu- 

giego zastanawiania się, Zzwiekania jak zawsze w po- 

dobnych sytuacjach. Ku mo jemu zaskoczeniu "Stolemy" od 

razu | zdecydowanie wyraziły chęć zaśpiewania jednej, 

konkretnej Jeden z chłopców wziął plosenki. gitarę | 

zaintonował polską wersję przepięknej ballady "| am 

salling". 

Uderzyła mie niezwykła ekspresja ich śpiewu. Odniosłem 

wrażenie jakby na moment przenosili się myślami w świat 

swoich niespełnionych, młodzieńczych marzeń. 

Był w refrenie taki moment, gdy głos prowadzącego wy- 

mykał się spod kontroli i uciekał gdzieś wysoko, nie 

licząc się z jakimikolwiek prawidłami. Oczywiście był 

to ewidentny fałsz muzyczny, ale w specyficzny sposób 

podkreślający ich szczerość i autentyzm. 

Myślę, że śpiewali w pełni świadomi swych braków, nie- 

pewnych głosów i nie było w tym żadnej pozy. 

W swolm niezrozumiałym dla wszystkich języku mówi ł i 

coś o sobie. 

Gdy po zajęciach, oczekując na obiad, rozmawial i śmy 

bardziej swobodnie, przekonałem się jak mocno są 

związani z harcerstwem. W plecaku jednego z nich zna- 

łazł się nawet "Har- 

cerki na zwiadach*, wtedy u progu lat osiemdziesiątych 

egzemplarz pcwielanego wydania 

była to absolutna rewelacja. 

Zajęty pracą w swoim podobozie zetknąłem się ze Sto- 

l emami Było to ponownie dopiero po kiiku dniach. 

ognisko obozu z przewidziasą prezentacją zas:ępow. 

Przez cały czas byłem zajęty udzielaniem ostatnich 

wskazówek molm podopiecznym, którzy owładnięci 

rywalizacji nieustannie o coś dopytywali 

duchem 

się. 

W pewnym momencie usłyszałem głos wywołujący "Stolemy" 

Każdy chciał zaprezentować się od jak 

też chcieli 

Skuleni, 

najlepszej 

strony. Oni się podzielić 

trochę 

tym co mieli 

najlepszego. 

balladę. 

Co się stało po chwili? - Nietrudno sobie wyobrazić. 

Czyjś nieopanowany śmiech, kpina i 

chodzące 

spięci rozpoczęli swoją 

zaskoczenie prze- 

we wstyd. Przestrzeń między nimi a 

obozu powiększyła się jeszcze bardziej. 

Od tej 

Parę dni później wypadła mi 

dzień biegania i 

resztą 

pory "Stolemy" „były jeszcze miej widoczne, 

służba w obozie. Cały 

zaglądania w jego najciemiejszę za- 

Gdy w końcu znużony przysiadłem na chwilę w 

pobliżu namiotu, dobiegła mie znajoma pieśń. Zdumiony 

wsłuchiwałem się w jej słowa. 

kamarki. 

"Stolemy" śpiewały może 

trochę ciszej, ale na pewno z tą samą mocą, z tą samą 

wiarą, co za plerwszym razem. 
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od koniec lutego br. w oleśnickim zamku miaro jak iekoszeć Stało się inaczej, bo nim się zakończyła 

p miejsce pierwsze spotkanie Stałego Seminarium we władzach centralnych ZKP zwyciężyła koncepcja t.zw. 

Zuchewego przed IX Zjazdem ZHP. "unifikacji Harcerstwa”. 

Czytelnikom HR-a udostępniamy obszerne fragmenty z wy- Koniec lat sześćdziesiątych to likwidacja wydziałów 

powiedzi od której rozpoczęła się dyskusja na temat: zuchowych i  namiestnictw, zuchowych kręgów pracy, 

Harcerstwo a zuchy. odebrania ruchowi cieplickiej szkoły instruktorów, 

i Zuchy w historii harcerstwa pozbawienie go "Zuchowych Wieści” i inne. 

Próby naprawienia błędów podjęto już w 1975 roku, 

Pozycja i znaczenie ruchu zuchowego wewnąirz nhar- następnie ua VII Zjeździe ZHP. Wiele się odtąd zmieni- 

cerstwa nie „zawsze były jednakowe. Pierwsze dziesię- ło na korzyść, ale nie wszystko. 

clolecie istnienia harcerstwa odnotowało tylko po- Kilkadziesiąt lat istnienia ruchu zuchowego w 

jawienie się ruchu wilczęco-zuchowego. W dwóch okresach obrębie ZHP pozwala na uogólnienia, dopatrzenie się 

i |  quchu zuchowego nie: było: W czasie okupacji hitlerow- pewnych prawidłowości. Oto parę z nich: 

skiej, oraz w latach od połowy 1949 roku do połowy a/ Ruch zuchowy nabiera rozmachu, kiedy jest kie- 

1956r. (0.H. ZMP). Były jednak conajmiej 'dwa przy- rowany cZAŁKKIGTE <drżoż wydział zuchowy złożony Z 

padkil, kiedy ruch zuchowy spełnił rolę "lokomotywy" utalentowanych organizatorów i zuchowych metodyków o 

ciągnącej całą resztę harcerstwa: vówczas, kiedy ru- ustalonym autorytecie, 

szyła ofensywa zuchowa Aleksandra Kamińskiego w latach b/ Ruch zdchowy funkcjonuje prężnie, wówczas, 

trzydziestych, oraz wówczas kiedy odradzał się ruch kiedy wydziały zuchowe komend chorągwi są bezpośrednio 

zuchowy w ramach paromiesięcznej egzystencji Organi- kierowane przez wydział zuchowy G.K. Podporządkowanie 

zacji Harcerskiej Polski Ludowej (sierpień - grudzień* ruchu zuchowego osobom iub gremiom nie zrającym jego 

1956r.) oraz na początku wznowionej działalności ZP specyfiki zawsze dawało 'wyniki mierne lub negatywne, 

w 1957r. Ruch zuchowy wrastał w strukturę ZHP powoli, c/ Ruch zuchowy jest efektywny, jeśli korzystać 

można przyjąć, że proces ten rozpoczął się powstaniem może z pewnej autonomii wewnątrz ZHP t.zn: ma prawo 

Wydziału 'Zuchowego w Głównej Kwaterze Żeńskiej, a samodzielnego tworzenia projektów programu, doboru 

zakończył na XI Walnym Zjeździe ZHP? w Krakowie, w 1531 treści, metąd i sposobów realizacji, a także kontroli 

roku. wprowadzania ich do praktyki itp. Ruch zuchowy powinien 

Najwyższą pozycję przyznano ruchowi zuchowemu na swoje potrzeby nie tylko kształcić ale wychowywać 

w 43% O.H.PL. Wówczas kierował nim Jerzy Majka w instruktorów i ich pomocników, prowadzić wymianę przo- 

randze zastępcy Komendanta Głównego do spraw zuchowych dujących doświadczeń,aktualizować treści itd. 

Wydział Zuchów tej Organizacji był najprężniejszym wy- d/ Ruch zuchowy jest częścią Związku i nie może 

działem, o dużych możliwościach samodzielnej pracy, z realizować innych celów ideowych i wychowawczych niż 

pełnym zabezpieczeniem sił 'i środków. Wyniki też miał cały ZKP. Zadania z tego wynikające muszą być jednak 

znakomite: W ciągu paru miesięcy, rozpoczynając pracę tak zmodyfikowane, aby odpowiadały możliwościom wieku 

od zera odtworzono ruch zuchowy w rozmiarach dawniej dziecięcego, draż nie były sprzeczne z zasadami meto- 

nie do pomyślenia. Oczywiście, pośpiech nigdy nie daje dyki zuchowej. 

efektów doskonałych - były niedopatrzenia, powierz- Il Czy "u zuchów nie jest jeszcze tak źle”? 

chowność i inne wady, ale możliwe do naprawienia. 

Wydawało- się, że rozpoczęta poć koniec 1957r. druga 

ofensywa zuchowa, przejdzie do historii z taką opinią W obecnej sytuacji, ruch zuchowy nie ma co liczyć 
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na bazę rekrutacji przyszłych instruktorów, jaką 

tradycyjnie była gałąź starszoharcerska Związku. 

Unikatem jest młodzieniec, który najpierw był 

zuchem, harcerzem, 'później będąc w drużynie starszej 

podjął funkcję przybocznego w drużynie zuchowej, a 

ponadło posiada predyspozycje do pracy z dziećmi i 

nłezbędny zapał. Tacy są potrzebni najbardziej, ale 

"*Antków Cwaniaków” już harcerstwo nie wychowuje. 

Pozostał ruchowi jeszcze partner, któremu zależy na 

podtrzymaniu pracy z zuchami, a jest nim szkolnictwo. 

To ono kieruje nauczycieli do prowadzenia drużyn zu- 

chowych. Przyjmujący taki obowiązek na siebie nauczy- 

ciełe na ogół nie mają harcerskiej przeszłości, a 

także żadnego przygotowania do pracy z zuchami. Część 

pozwala się wysłać do Oleśnicy i w ciągu dwóch tygodni 

uzyskuje podstawowe kwalifikacje. Ale co drugi nauczy- 

ciel prowadzi drużynę, czasem przez wiele łat, bez 

żadnego* kursu. Prowadzi tak, jak wyobraża sobie że 

jest najlepiej, chociaż zajęcia nie przypominają w 

niczym zuchowych nie tylko w metodzie, ale również w 

treściach. 

"U zuchów nie jest aż tak źle” - zdanie wypowiadane 

zbyt często i przez długich kilkanaście lat działa jak 

środek nasenny. "U zuchów” jest równie źle jak w całym 

Związku. Może to "źle" przejawia się odmienniej niż np 

u harcerzy starszych, bo i kandydatów na zuchów nie 

brakuje (a tam akurat na odwrót), natomiast szczepy 

starszoharcerskie posiadają (łącznie) duże rezerwy 

niewykorzystanych instruktorów, a zuchy nie. 

Ruch nasz zmuszony jest do szukania przyszłych kadr 

starszoharcerskim i poza ruchem nauczyciel stwem. 

Co jakiś czas uwagę naszą skupia następujące zjawisko: 

    

  

  

  

  

Do pracy z zuchami garną się harcerze będący uczniami 

ostatnich klas szkoły podstawowej. Oni są przybocznymi 

a bardzo często faktycznymi drużynowymi mimo braku 

stopnia i granatowego sznura. Pracują u boku drużyno- 

wego - nauczyciela, lub prowadzą zbiórki pod jego 

okiem. Niedawno nawet zaobserwowano tu i ówdzie praw- 

dziwą "inwazję małolatów”. Z drugiej strony żyją 

dziesiątki tysięcy nieczynnych (głównie ze względu na 

wiek) instruktorów zuchowych na tyle uczuciowo związa- 

nych z naszym ruchem, że byliby skłonni do niego wrócić 

na apel o pomoc. Może wyjście z trudnej sytuacji 

kadrowej byłoby tworzenie "duetu" - harcerz - "małolat" 

+ zuchmistrz - "weteran"? 

Zdania na ten temat są różne, ale może przyjąć to jako 

rozwiązanie przejściowe? Istnieje szansa, że z owych 

"małolatów” wyrosną za parę lat bardzo wartościowi 

instruktorzy. Mówi się, że dobry ruch zuchowy opiera 

się na dwóch filarach: młodych, pełnych pomysłów i sił 

drużynowych (i przybocznych) oraz wytrawnych pedagogach 

- instruktorach. 

Model "duetu" spełnia, w dużej części ten posłułat, 

brak mu tylko rozwiązań organizacyjnych. 

wnioski z rozważań czy u zuchów jest dobrze 

czy źle w kwestii kadrowej, jako węzłowej na obecnym 

etapie można by ująć następująco: 

Trzonem kadry pracującej bezpośrednio z zuchami są 

nauczycielki (i będą jeszcze bardzo długo). Należałoby 

w związku z tym kadrę tę przygotowywać jak na jwcześnie] 

przez szkolenie studentów studiów nauczycielskich, 

głównie o kierunku nauczania początkowego | wychowania 

p”zedszkolnegD, a nie oooizastówać na podawaniu prze- 

widzianej programem metodyki harcerskiej. 

Dla czynnych nauczycieli powinny być organizowane 

kursy drużynowych o zróżnicowanym programie,. oraz w 

różnych formach i w różnych odcinkach czasowych. 

Trzeba też uznać za niezbędne masowe przeszkolenie 

nauczycieli - opiekunów drużyn. 

III W co _ł jak mają się zuchy bawić? 

Czy możemy być zadowoleni z tego, w co bawią się 

dzieci na zbiórkach? Ktoś może zapytać: A co na tc 

zuchy? 

Zuchy bawią się w wiele rzeczy, nawet o nieatrak- 

cyjnej tematyce, bo przecież nie mają wyboru. Część 

zuchów (głównie chłopców) zniechęca się, natomiast 

zostają dzieci którym sprawia przyjemność samo prze- 

bywanie i zabawa w granie rówieśników. 

śmierci 

postaci ruchu 

Zbliża się  10-ta rocznica Aleksandra 

Kamińskiego, największej zuchowego, 

może to być okazją do zastanowienia się nad następującą 

kwestią: Czy przypadkiem za dużo go n'e powielamy, a 

za mało go naśladujemy? 

Naśladować go trzeba w sposobach dochodzenia do 

słusznych wniosków i dobierania najwłaściwszych roz- 
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Dziś dzieci bawią się w coś innego niż w czasach 

autora "Antka Cwaniaka”. Nie trzeba nawet organizować 

wielkich badań: Dzieci bawią się w to, co im zasuge- 

rują seriale telewizyjne. Wiele lat temu, kiedy stał 

się popularny serial "Czterej pancerni i pies", zau- 

ważono że dzieci bawią się w bohaterów tego filmu. 

Wówczas rozpowszechniono regulamin sprawności *"Pan- 

cerni* wraz ze wskazówkami i pomysłami reałizacy jnymi 

dla drużynowych. Odniesiono sukces. Nie wiadomo dla- 

czego to cenne doświadczenie nie znalazło naśladownic- 

twa. 

Jeżeli trzeba sformułować wniosek kdńcowy tych 

rozważań!” to może być następujący: 

Jednym ze sposobów unowocześnienia pracy i wychodzenit 

naprzeciw akłualnym potrzebom zabawy u dzieci, jes! 

umożliwienie im przeżywania łosów bohaterów z tele 

wizyjnych filmów w gronie zuchów - rówieśników. 

Czy nie jest możliwe, żeby razem z rozpoczęciem pro* 

jekcji serialu dla dzieci, w *Zuchowych Wieściach* 

„kazał się regulamin stosownej sprawności wraz z su- 

gest iami dotyczącymi realizacji? 

Szczytem marzeń nazywać można taką sytuację, że zespół 

zuchowych metodyków wybiera spośród wielu filmów dla 

dzieci takie, które uważa za najcenniejsze z punktu 

widzenia potrzeb wychowawczych i te są kierowane dc 

emitowania przez telewizję. A może już widzieć takie 

fllmy na videokasetach, rozprowadzanych po krajt 

drogą organizacyjną do szkół i drużyn? "Ponad szczy- 

tem marzeń”, czyli nierealna wydaje się możliwość 

sugerowania twórcom. filmów potrzebnej nam tematyki. 

Ale to wymaga silnej pozycji ZHP w systemie wychowania 

społecznego, a jak wiadomo do tego daleko. 

1V Czy naprawdę mamy ruch zuchowy? 

Śckśle rzecz traktując, trzeba na to pytanie od- 

powiedzieć negatywnie. Nie ma ruchu zuchowego jako 

służby dzieciom, pode jnowanej spontanicznie, wypełnią- 

nej z pasją, łączącęj w całej Polsce w jedną rodzinę 

Instruktorów zuchowych, harcerzy- "terminatorów" i 

setki tysięcy zuchów. Taki ruch: istniał w czasach 

kamykowskiej ofensywy, przy powojennych odbudowatł 

ruchu zuchowego w 1944/45 i” 1956/57 oraz w latach px 

nich następujących. Byty to progi: trzech młodośc 

ruchu zuchowego (wg periodyzacji zastosowanej prze 

Leona -Dmytrowskiego). Pierwsza młodość trwała mie 

Jak 10 lat, druga niespełna 5, a trzecia? 

Trzecia skończyła się dawno. 

Czy nie czas juź na czwartą młodość? Chyba nie trzeb 

przerwy w działalności, aby nastąpiła ożywcza młodość 

może wystarczy stagnacja, taka jaką mamy od lat" 

Co nam jest do tego potrzebne: 

1. Program służby, któryby mógł przyciągnąć auten- 

tycznych społeczników, uzyskać poparcie m.in. 

rodziców I szkoły. 

2. Stworzenie zamkniętego, własneao systemu przy 
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sposabiania kadry, polegającego m.in. nie tylko na 

kształceniu, a również na wychowaniu przyszłego in- 

struktora, emocjonalnego, trwałego związania go N 

pracą  zuchową,  pojmowaną Jako "służba Ojczyźnie 

przez służbę dziecku" 

- posiadanie własnej struktury organizacyjnej i sporej 

autonomii wewnątrz ZHP. 

Program możę być pociągający, jeśli będzie wyraźnie 

namierzony na zwalczanie patologii współczesnego życia 

lub łagodzenie |ich skutków. 

Może się koncentrować wokół takich problemów dziecka 

jak: 

- życie wśród dorosłych przemęczonych i rozdrażnionych 

trudnościami życia codziennego, nie ma jących ani 

uczuć ani umiejętności rodzicielskich, naruszających 

jawnie zasady moralne i prawne tym samym nie dających 

właściwego przykładu, na koniec skrajne przypadki 

głodzenia łub niedożywienia dzieci, niedostatecznego 

ubierania, wreszcie nagminnego bicia i maltretowania 

potomstwa, 

- Życie części dzieci w biedzie i poniżeniu, obok 

dzieci rodziców zamożnych, troskliwych (nawet do 

przesady) przynosi poczucie niezasłużonej krzywdy i 

buntu. Nadchodzą lata, w których coraz więcej będzie 

na jednym krańcu dzieci biednych a na drugim dzieci z 

domów barsizo bogatych, 

- pobyt w szkole realizującej przeładowane programy w 

przeludnionych klasach pod kierunkiem niezadowolonych 

ze swego losu nauczycieli, powodujący napięcia i 

stresy u obu stron, fizyczne i psychiczne deformacje 

dzieci. 

- przebywanie w skażonym środowisku wielkich aglo- 

meracji miejskich, dużej ilości dzieci narażonych na 

poważne i nieodwracalne uszkodzenia młodych organi zmów 

a także przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach bez 

niezbędnego dla dziecka ruchu. 

Ktoś powie: Przesada, większość dzieci ma dobre 

warunki rozwoju, wystarczy przyjrzeć się naszym zuchom 

Jest to prawda, bo nasze zuchy to dzieci z zasobniej- 

szych i bardziej kulturalnych domów, grzeczne, układne 

i dobrze się uczące. Dla dzieci "gorszych" miejsca 

wśród zuchów nie ma, a z punktu widzenia społecznych i 

narodowych „potrzeb właśnie odwrotnie być powinno. 

Jeżeli kiedyś podejmiemy trzecią ofensywę to nie po to 

by mieć dwa miliony zuchów, ale po. to, żeby wśród 

półmilionowej rzeszy znilazły się te, którym ruch 

zuchowy jest najbardziej potrzebny, który przywróci 

im dzieciństwo, złagodzi poczucie krzywdy i choćby w 

części je naprawi. 

Można przypuszczać, że w tym kierunku rozwinięty 

program, może przyciągnąć młodych ludzi, którzy nie 

ulegli jeszcze społecznej znieczulicy i otępieniu. 

Na pewno znajdzie zwolenników i pomocników w naj- 

starszym pokoleniu zuchmistrzów. 

Pozostaje tylko pytanie: Czy znajdzie zrozumienie 

wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego? 

Być może odpowiedź da nam IX Zjazd Związku. 
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  fe Ę tawiamy od dłuższego czasu pytanie o. nowo- 

e 
Ś 

s w Materiały ze. spotkania "stałego czesność w harcerstwie. Stawiamy przed sobą 

seminarium przed !X Zjazdem ZHP zadanie: uczynić harcerstwo nowoczesnym, Czyż- 

S f. które odbyło się pod koniec lute- by dlatego, że nastała moda na nowoczesność? Jakie 

te an go w Szkole Harcerstwa Starszego jest źródło dążeń do unowocześniania życia, w tym tak- 

Wajda "Perkoz" (str. 21-24) że |iarcerstwa? Dlaczego chcemy unowocześniać? Czy 

3 "stare" jest złe? - zapytajmy wprost! 
    
  

Możemy wieść spór, ale będzie nierozstrzygnięty: 

nYdauma r 4 jedni będą bronić tezy, że stare jest dobre, tylko 

p "RL Dy że..., drudzy będą udowadniać: było może i dobre, ale 

£ się przeżyło i potrzebne. jest nowe. 

5 > Jeśli dziś z taką natarczywością pojawia się 

1 problem nowoczesności, to dlatego, że tkwi w nas pewne 

gE ma A JAJ rozczarowanie tym, co jest,niezadowolenie z tego, co 

p" Re PPE BA 2 | AA'AR. jest i przekonanie, że trzeba dokonać zmian, by było 

, inaczej - lepiej. A miast "tepilej" mówimy "nowocześ- 

j niej”. Bo za dążeniem do nowoczesności - myślę - kryje 

się coś więcej, niż tylko chęć udoskonalenia. Kryje 

się dążenie do gruntownej przebudowy. Mówimy: tak Jak 

jest, dalej być nie może. [Trzeba przebudować to co 

jest, by było inaczej, dokonać zmian zasadniczych. 

Gdy jednak tak postawimy problem, rodzi się 

pytanie: czy aby na pewno chcemy dokonać zmian za- 

sadniczych? A rodzi się dlatego, że obawiamy się 

charakteru owych zmian. "Zmiany zasadnicze” - kryje 

się za tym coś, co niepokol, bo jest nieznane! Nasza 

natura taka już jest, że choć dąży do zamian, zmian 

| zbytnio nie kocha, A jeśli jeszcze nie wie, co z tego 

wyniknie - tym bardziej się boi. 

Spróbujmy jednak tak „właśnie problem postawić: 

unowocześnić harcerstwo znaczy przebudować, a to 

znaczy - dokonać zmian zasadniczych. | spróbujemy 

sobie powiedzieć, czego owe zmiany zasadnicze mają 

dotyczyć i jaki ma być zakres tych zmian. 

Wyjdźmy od takiej tezy: aby przebudować Związek, 

aby dokonać zmian zasadniczych, trzeba przebudować 

nasze o Związku, o harcerstwie myślenie! Od przebudowy 

myślenia trzeba zacząć. O harcerstwie musimy zacząć 

najpierw inaczej myśleć i mówić, bo nasz dotychczasowy 

sposób myślenia i mówienia powodował, że tak a nie 

inaczej działaliśmy, a tym samym spowodował i to, że 

dzisiaj stan harcerstwa nas nie satysfakcjonuje. 

Myśląc posługujemy się pewnym językiem. Konfucjusz 

mówił, że gdy źłe się dzieje z państwem, naprawę trze- 

ba zacząć od zmiany języka. Tadeusz Kotarbiński nato- 

miast pokazywał, że język jest narzędziem czynu. 

Bo czyn, działanie poprzedza zwykle myślunie: to co 

sobie w myślach powiemy, zaplanujemy. 'To dlatego prze- 

budowę harcerstwa musimy zacząć od przebudowy naszego 

myślenia. 

Czego dotyczyć może przebudowa myślenia o harcer- 

stwie? Czego - jeśli ma dotyczyć spraw zasadniczych. 

Ano - właśnie najpierw kwesti zasadniczych: celów, 

dążeń, ideałów, które przecież wyznaczają wszystko 

inne. 

  

Czy "przebudować" znaczy zmieniać zupełnie? Odejść od 
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wszystkich celów, dążeń, ideałów, którymi kierowal i śmy 

się dotychczas? Nie! Ma to być przebudowa. Mamy zatem 

inaczej myśleć, inaczej spojrzeć na to wszystko, co 

dotychczas uznawaliśmy za swoje cele, ideały, dążenia 

Może z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Może, ale 

przedę wszystkim trzeba "materiał *", którym dysponuje- 

my, ukształtować inaczej, nadać mu inną strukturę, 

poszczególne "elementy" ustawić w innej hierarchii i 

w innych nieco wzajemnych zależnościach. A więc nie 

odrzucamy tego wszystkiego co było dotychczas, nie 

zburzymy w gruzy, by budować na nowo z nowego mater iału 

ale rozbierzemy na elementy najprostsze, by zbudować 

z tego inną strukturę, podobną, ale inną. 

Dotychczas mówiliśmy "ZHP jest organizacją ideowo 

- wychowawczą”. Formułowal i śmy ideał wychowawczy. 

Zgodnie z ideałem wychowawczym mieliśmy budować pro- 

gram działania, dobierać formy działania. 

Mówi I I śmy też, że ZHP jest organizacją społeczno - po- 

lityczną, ale przede wszystkim ideowo - wychowawczą. 

Mówiiiśmy też, że chcemy zaspokajać potrzeby dzieci i 

młodzieży, w jakiejś mierze także instruktorów. 

Zadajmy sobie pytanie: 

czym jest ZHP, a szerzej harcerstwo? 

Ale nie w ogóle. Zapytajmy: czym jest harcerstwo z 

punktu widzenia dzieci i młodzieży? Zapytajmy czyją 

jest organizacją-ZHP z ich punktu widzenia. Zapytamy, 

czym jest ZHP z punktu widzenia rodziców, czego 

oczekują. A dalej zapytajmy: czym jest, czym powinno 

być z punktu widzenia polityków, kierowników życia 

publ icznego.Mogllbyśmy nieco jeszcze te pytania po- 

mnożyć. Ale zatrzymajmy się na dwóch stwierdzeniach: 

- z punktu widzenia dzieci, młodzieży z harcerstwo, 

ZHP to organizacja stworzona dla ich wspólnego życia, 

działania, dla zabawy, przygody, organizowania sobie 

w niej wolnego czasu, zaspokajania potrzeb, 

- z punktu widzenia dorosłych harcerstwo to organizacja 

wychowu jąca, przygotowująca do życia, kształtująca 

osobowość, a także dająca dzieciom i młodzieży moż- 

liwość zaspokojenia ich potrzeb. z 

Czym innym nieco jest więc harcerstwo, ZkP, z 

punktu widzenia dzieci i młodzieży, czym innym z 

punktu widzenia wychowawców, rodziców, kierowników 

życia publicznego. ż 

ż Pozwólcie teraz na dygresję. 

Kiedy dziś mówi Się o przebudowie socjalizmu, o 'grun- 

towne j przebudowie życia społecznego, to mówi się 

głównie o przebudowie dotychczas realizowanego systemu 

wartości. Michaił Gorbaczow przypomiał (przecież... 

nic nowego) że człowiek jest najwyższą wartością 

socjalizmu, że socjalizm ma być ustrojem dla człowieka 

a nie człowiek dla socja!izmu. Oczywiście, to pewne 

Chodzi 0 

systemu socjalistycznego - systemu spółeczno. - poli- 

uproszczenie. istotę sprawy. Przebudowa 

tycznego, ekonomicznego, ukierunkowana jest na* do- 

prowadzenie do sytuacji, w której dobro człowieka 

będzie tożsame z dobrem społecznym, w którym człowiek 
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będzie urzeczywistniał swoje dobro uczestnicząc w 

urzeczywistnianiu dobra społecznego. 

Ktoś powie: przecież zawsze podkreślano, że czło- 

wiek jest w socjaliźmie dobrem najwyższym. Prawda, 

podkreślano, aż do znudzenia. Ale praktyka nie współ- 

brzmiała z tym założeniem. Michaił Gorbaczow przypom- 

niał to założenie, by wyprowadzić z niego praktyczne 

konsekwencje, by je naprawdę realizować. 

Powróćmy do zasadniczego wątku. Spojrzenie na 

socjalizm z punktu widzenia człowieka, dobra człowieka 

jest dla nas podpowiedzią. Jeśli teraz spróbujemy od- 

powiedzieć sobie na pytanie, z czyjego punktu widzenia 

przede wszystkim powinniśmy rozpatrywać harcerstwo: 

dzieci i młodzieży czy dorosłych, odpowiedź nie sprawi 

nam kłopotu. Dzieci i młodzież są solą harcerstwa. 

ich i dła nich jest harcerstwo, a nie oni dla har- 

cerstwa. Zresztą, w tym jesteśmy zgodni. Ale nie 

jesteśmy jednomyślni w konsekwencjach tego faktu. 

Bo jeśłi patrzeć będziemy z punktu widzenia dzieci i 

młodzieży przede wszystkim, to wtedy przebudu jemy 

swoje myślenie, ideały, założenia, cele harcerstwa - 

będziemy je formułować nieco innym językiem. Nie 

sformułujemy ideału wychowawczego, bo działalność 

młodzieży harcerskiej nie jest ukierunkowana na wy- 

chowanie, ale sformułujemy, określimy coś innego. 

Dalej - nie będziemy wyprowadzali naszego programu z 

ideału wychowawczego, ale z czegoś innego. Dalej - 

nie będziemy tworzyli, poszukiwali metody wychowania, 

ale przede wszystkim metodę czegoś innego. Czego? 

Pozwólcie najpierw na konkretny przykład różnicy 

podejścia do celów, ideałów. 

Możemy powiedzieć tak: chcemy wychować człowieka 

(harcerza) miłującego Polskę. Patriotę. Będzie to 

sformułowanie mieszczące się w ideale wychowawczym. 

Ale możemy powiedzieć i tak: chcemy być patriota- 

mi, nasze umiłowanie wyrażać w pracy dla Polski. 

Dobro Ojczyzny, umiłowanie Ojczyzny, to coś, co sta- 

nowi dla nas wielką wartość. 
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Zobaczmy: mówimy niby to samo, ale nie to samo. 

Pierwsze sformułowanie zawiera w sobie ce! dla wy- 

chowawcy. Cel dorosłych w stosunku do dzieci, mło- 

dzieży. Drugie - zawiera również cel dla dorosłego, ale 

I cele dła dziecka, dla młodej dziewczyny, chłopaka. 

Niewielka zdawałoby się różnica, ale przecież zasad- 

nicza. Pierwsze sformułowanie wyznacza program dzia- 

łania wychowawcy. Drugie wyznacza program dla wszystkich 

człorków organizacji. 

Czy jest to różnica zmieniająca zasadniczo ideowe 

założenia Związku? Nie! Harcerstwo w jednym i drugim 

będzie Wartość 

Jest ta sama. innym językiem, 

stawiamy ją jako wartość wspólną zuchów, harcerzy i 

przypadku organizacją patriotyczną! 

Tylko mówimy o niej 

instruktorów. Wpisujemy ją w inną konstrukcję - nie 

do ideału wychowawczego, ale do harcerskiego systemu 

wartości. 

Tak *mozna spojrzeć na każdy "element" naszego 

ideału wychowawczego, o który toczymy spory. Każdy 

jest wyprowadzony z jakiejś wartości. Ideał wychowaw- 

czy określają wychowawcy dla siebie, by wiedzieć, co 

i*po co robić z dziećmi i młodzieżą. System wartości 

natomiast, wyrażony jeszcze językiem dzieci i mło- 

dzieży (to wcale nie znaczy, że infantylnie) jest czy 

może stanowić punkt wyjścia i dla działania wycho- 

wawcy i dla działania dzieci i młodzieży. 

Oto jeden kierunek przebudowy naszego myślenia 

o harcerstwie! Przebudowy myślenia o tym, czym jest 

ZHP, czyją jest przede wszystkim własnością, a w kon- 

sekwencji przebudowy celów: nie ideał wychowawczy, ale 

system wartości. To istotna, choć niewielka różnica. 

A teraz spójrzmy na jeszcze jeden - ważny aspekt 

problemu: czy harcerstwo może wychowywać, gdy powiemy 

sobie: "Chcemy być patriotami* zamiast "chcemy wy- 

chowywać patriotów”? 

Tak! Może! Ba - dzieciak również może być wtedy 

wychowawcą samego siebie! Nie tylko coś konkretnego 

dla Polski może zrobić, ale jeszcze sam siebie będzie 

wychowywał! z 

Nie zaprzeczyłem spełniania przez Związek funkcji 

ideowo - wychowawczej. A tylko i aż(!) powiedziałem 

o innym ustawieniu celów! Nie jest to tylko różnica w 

języku - to różnica w języku, który ma praktyczne 

konsekwencje. Inne ustawienie celów prowadzi do sytu- 

acji, w której człowiek, zuch, harcerz, instruktor - 

każdy może być jego realizatorem. W którym zuch, har- 

cerz, instruktor - każdy - rzeczywiście może być jego 

podmiotem. 

Lecz to nie wszystkoł Nie tylko o to chodził 

Chodzi także o przebudowę hierarchii wartości! 

O ustawienie na szczycie tej hierarchii inhej wartości 

niż stawialiśmy dotychczas. Dotychczas na szczycie 

stawialiśmy dobra społeczne. A teraz - myślę - to 

człowiek, zuch, harcerz, instruktor, każdy człowiek 

mógłby stać się wartością. najwyższą. Stąd między in- 

nymi na ZHP musimy spojrzeć z pozycji tych, których w 

ZKP iest najwięcej - dzieci i młodzieży. 

| znów - tu nie chodzi tylko o jedną wartość. 

Nie jest to pajdocentryzm. Gdyby tak tyło, rację mie- 

liby ci, którzy twierdzą, że zapominamy iż "natura" 

człowieka jest dwojaka: tkwi w niej nie tylko dobro, 

ale i zło. Swoje miejsce w hierarchii wartości, którą 

y także 
społeczne, czy np. 

przychodzi nam dziś inaczej ustawić, mają. 

inne wartości - dobro 

Ojczyzna. Rzecz w tym, czy np. to Ojczyzna ma być dla 

człowieka czy człowiek dla Ojczyzny. Niby to samo,ale 

nie to samo. 

Natomiast nie jestem pewien, czy rzeczywiście 

człowiek ma być tą wartością najwyższą, czy szerzej- 

-dobro człowieka. Dobrem człowieka jest świat, w 

którym żyje: inni ludzie, ziemia, przyroda, ale i 

kultura, itd. 

zagłada. Więc może tą wartością najwyższą winien się 

cywilizacja techniczna, Światu grozi 

stać świąt, jego istnienie? A może na szczycie hie- 

rarchii wartości te dwie wartości: człowiek | świat 

winny być równorzędne? 

Teraz dopiero możemy myśleć o nowoczesności, to 

znaczy przebudowaniu naszego dotychczasowego programu. 

Co to znaczy unowocześnić program? Wyprowadźmy go Z 

systemu wartości. Odpowiedzmy, jaki program może wy- 

nikać z systemu wartości, na którego szczycie są te 

dwie: człowiek i świat człowieka. 

Człowiek, a więc konkretny harcerz, zuch, także 

instruktor, ich dobro, szczęście. Musi to byś program 

zaspokajania najżywotniejszych potrzeb,real izowanie, 

osiąganie wartości, które dla zucha, harcerza, |ln- 

struktora są ważne! Przecież to zasadnicza reorientacja 

naszego dotychczasowego programu! Ale wcale nie znaczy 

że oznacza, iż zawsze będziemy robić coś innego, niż 

robiliśmy dotychczas. Druga z równorzędnych wartości - 

świat, świat, który musimy uchronić od grożącej zagła- 

dy, bo jest najwyższym dobrem człowieka - znów wyzna- 

cza program działania nieco inny, niż dotychczas. 

Ale my nie tylko musimy uchronić świat ód zagłedy, my 

mamy także przebudować życie społeczne naszej Ojczyzny 

Polski, 

tylko dorosłym, ale dzieciom Ii młodzieży także! To 

życie które przecież czasem doskwiera, nie 

droga do poszukiwania programu. | znów - czy zupełnie 

innego niż dotychczas. Nie! Rzecz w tym, że progran 

społecznego działania, bo taki wyprowadzić można z tej 

wartości, z tego celu, będzie nie tylko programem 

wychowania i wychowawców, ale programem wszystkich 

- zuchów , harcerzy, instruktorów. Zmienianie świata, 

Polski - tak, jak zuchy, harcerze, instruktorzy razem 

potrafią. 

Teraz widać jasno, że poszukiwaniem odpowiedzi na 

pytanie o będzie poszukiwanie 

odpowiedzi nie o metodę wychowania, ale działanie zu- 

nowoczesność metody 

chów, harcerzy, instruktorów. Trudnych odpowiedzi: jak 

odkryć najżywotniejsze potrzeby? Jak stworzyć program? 

Jak go realizować? A może pytanie o metodę winno być 

pytaniem o coś innego? Może dziś powinniśmy pytać 

'sieble raczej, jaką zastosować metodę przebudowy myśle- 

nia? Może od tego trzeba zacząć? 
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rszula Sobkowiak takimi oto (m.in.) słowami 

definiuje metodę harcerską: s uq ZAPSCEANBZ U- 

kształtowany w toku rozwoju organizacji ... 

zespół” itd. Niestety - dów "rozwój organizacji" 

ukształtował naszą metodę w sposób wielce dyskusyjny 

- pod woalką tradycji ukryła się sztampa i stereotyp. 

Składa się na niego mundur, służba, rajd i obóz, har- 

cerska piosenka i musztra, sprawności i 

Wyliczanka nie kończy się na tym, ale dalszy ciąg 

każdy mógłby dopisać sobie sam. Dziwnie przypomina ona 

"wykplwane przez nas wypowiedzi nieharcerzy na temat 

ich wyobrażeń o naszej organizacji. Czy to my upodab- 

7 gminnej” czy ona jest 

tylko 

niamy się mimowolnie do "pieśni 

- pomimo naszych zaprzeczeń - nięznacznie 

uproszczonym obrazem nas samych? Tak czy inaczej opi- 

sanego powyżej stanu rzeczy nie powinniśmy tolerować. 

Sprawa jest jednak. trudna ponieważ wielu instruktorów, 

ba - nawet harcerzy (kolejność ta jest zamierzona) 

schematów w swojej harcerskiej działalności w ogóle 

nie dostrzega. Czują się awangardowi, otwarci ku no- 

wemu. Do czasu gdy ktoś wpadnie na pomysł np. utworze- 

nia harcergkieg> zespołu heavy metalowego. Ileż gr omów 

spadłoby. na Głowę nieszczęsnego pomysłodawcy! Nie 

wspominając nawet o tym, że koncepcja nadania takiej 

grupie tytułu "Zespół reprezentacyjny ZHP” najlepiej 

wyglądałaby na półce z książkami Wellsa” i Lema. 

Wykonywanie. pod szyldem ZHP nowoczesnych utworów 

związanych nawet z pokojem czy inną tematyką równie 

bliską 

bluźnierstwo, 

samości! Tylko czym jest owa "tożsamość", czy jej sy- 

nonimami nie są (lub czy nie mają wkrótce szansy stać 

"kon- 

treścią ideowym naszego Związku to przecież 

to ogromny krok w kierunku utraty toż- 

się) przymiotniki "ortodoksyiność” czy wręcz 

serwatyzm”? Cele do których dążymy w naszej pracy wy- 

się być ludźmi 

specjalnych 

magają od nas jedynie abyśmy starali 

w pełnym tego słowa znaczeniu. To chyba 

barier nam nie stawia, tak więc nasze zawężone spoj- 

rzenie to jedynie skutek procesu samoograniczenia się. 

Co więcej. - nasz tok myślenia narzuca tym którzy chcą 

stopnie... 

być razem z nami. O ile mogę porównać ZHP do ogrom 

nego ogrodu kryjącego w sobie niezliczone możł lwości 

przeżycia przygód, niespodzianek (oczywiście - nie 

tylko najprzyjemniejszych) każdy wstępujący do Związku 

przypomina człowieka, który po wejściu do tego ogrodu 

został wprowadzony w alejkę, którą uprzednio przeszło 

już wielu i dodatkowo surowo polnstruowany by przy- 

padkiem nie schodził z niej I nie oglądał się zbytnio 

na boki. Taki 

za to bezpieczny - 

spacer nie -jest może najciekawszy, ale 

trasa jest bardzo znana i wieło- 

krotnie  wypróbowana. Uniwersalne formy, kierunki 

- ruch w ZHP przypomina obecnie gruby pień, z którego 

dopiero na poziomie starszoharcerskim I instruktorskim 

wyrastają wątłe raczej przylegające do pnia pędy 

- inicjatywy programowe, którym zresztą klimat wew- 

nątrzzwiązkowy raczej nie służy. A gdyby spróbować 

rozbić ramy tego głównego obecnie nurtu programowego? 

Zamiast krytykowanych propozycji centralnych zdać się 

na zadania wynikające z potrzeb członków Związku 

(dzisiaj potrzeby i propozycje częściowo się pokrywają 

lecz propozycjom daleko jest do wyczerpania potrzeb). 

Równouprawniony monopolista programowy znalazłby za- 

pewne godną konkurencję. Zresztą - czy któryś z ruchów 

wieloprogramowego Związku skupiałby kiikadziesiąt czy 

kilka tysięcy harcerzy byłoby sprawą drugorzędną. 

Głównym celem całej operacji byłoby takie przekształ- 

cenie związanych z nim możliwości. Inaczej mówiąc 

- każdy mógłby robić to, na co ma ochotę, o ile byłoby 

to zgodne z ideowymi pryncypiami ZHP. Inne ogranicze- 

nia? Atrakcyjność, może coś jeszcze. Przy okazji poz- 

bywamy się fałszu towarzyszącemu nam obecnie, gdy 

mówimy,że harcerz ma inne potrzeby niż nia - harcerz i 

tym usprawiedi iwiamy brak określonych form działania w 

naszej pracy. A przecież - na szczęście - harcerz to 

też człowiek! 

Rzecz jasna takie jak powyższe koncepcje wymaga ją 

tytanicznej pracy nad złamaniem schematów. i nad prze- 

kształceniem organizacji by mogła sprostać nowym za- 

po ' jej 
moglibyśmy mówić o pełnej otwartości, o zaspokojeniu 

daniom. Ale moim zdaniem dopiero wykonaniu 

potrzeb każdego harcerza itd. Wtedy moglibyśmy przestać 

się martwić o antagonistyczne nastawienie do nas 

członków ruchów nieformalnych. Postulowane współ- 

działanie członków ruchów harcerskich i tych, wspom- 

nianych przed chwilą musiałoby zupełnie naturainie po- 

prostu zaistnieć. 

Cały powyższy tekst jest rzecz jasna tylko szalenie 

ogólnym zarysem propozycji kształtu programu, Iiecz 

możnaby się pokusić o jego rozwinięcie. 

Na koniec mała dygresja. Znajomy instruktor opowiadał 

mi kiedyś o 

podobno - zapaleńcu harcerskim: 

swoim z kolei znajomym, niesamowitym - 

"On przecież potrafi 

teraz myśleć tylko o harcerstwie i tylko w harcerstwie 

pracować!"* Być może przyjdzie kiedyś czas, gdy podobny 

okrzyk będzie mówił o człowiku jedynie tyle, że stara 

się aby mu było coraz lepiej i aby on sam stawał się 

coraz lepszy. 

  

  

  

  HR 24   
archiwum



    
  

    
  

      

    
  * MOTYWACJE     
  

zy dostrzegliście, że zabawa jest dla głodnych 

dzieci czymś znacznie ważniejszym, niż zjedzenie 

posiłku? Czy zwróciliście uwagę na to, że kie- 

dy dzieci nie chcą się ze sobą razem bawić to postępują 

jak dorośli, i to w ten najbardziej niewłaściwy spo- 

sób? Tak? W istocie. Zaczyna się od stwierdzenia:' 

"Ja się z Tobą nie bawię”!, "Ja się z Tobą nie kole- 

guję!”, "My z nim nie trzymamy..." itd. Takie reakcje 

jak to  niebawienie, niekolegowanie, nietrzymanie 

utrwalają się w nich, Dlaczegoo tym piszę we wstępie? 

Otóż zdaniem W. Lewi ego zabawa, gra jest dla 

dziecka całym jego Życiem, podczas gdy dla dorosłych 

życie jest grą. Gra jest początkiem powstawania sto- 

sunków międzyludzkich, pierwszych kontaktów, jest 

eliksirem naszego życia. Gra jest jednakże i trenin- 

giem wszelkich możliwych I niemożliwych sytuacji ży- 
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ciowych. Óra jest prastarym zajęciem, które przez mi- 

nione tysiąciecia przeniknęło nam, do genów | nie wiem, 

ile wiedzy i umiejętności, ile prawdy | radości po- 

trafi ona wnieść na swych "motylich skczydełkach” do 

dziecięcej duszy | wyobraźni, a lle z tego potrafi 
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przenieść przez barierę dojrzałości i dorosłości. 

Faktem jest jednak, że dzieci systematycznie oduczają 

się grać, stając się permanentnymi pechowcami w życiu. 

Jeżeli chcecie się przekonać o tym, jak dalece od- 

uczyliście się być sobą, wykonajcie ponłższe ćwiczenia 

Jedno I to samo słowo "TAK" wyraźcie: ; 

głośno; cicho; krótko; długo; niepłynnie - jąkając się; 

zdecydowanie; ze zdziwieniem; z fascynacją; w zamyść 

leniu; wyzywająco; ze smutkiem; czule; ironicznie; 

wściekle; władczo; 2 zawiedzeniem; triumfalnie; 'by 
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zabrzmiało, jak słowo "NIE". 

Podobnie przećwiczcie wyrazenie słowa "NIE" lub 

jakiegokolwiek innego słowa czy dowolnego zdania, mo- 

nologu itp. Śwój stosunek do rzeczywistości zewnętrznej 

lub wewnętrznej możemy wyrazić nie tylko słownie, ale 

i zachowaniami pozasłownymi, które niosą z sobą tysią- 

ce znaczeń, barw, odcieni (rp. uśmiech, uścisk dłoni, 

wzfuszenie ramion, uniesienie brwi itp.). 

lle z tego repertuaru możliwych reakcji wykorzy 

stujecie? Niewiele. A dlaczego? Dlatego, że ogranicza 

was rola "siebie samego" oraz obniżone w tym względzie 

wymagania otoczenia. Człowiek jest istotą, która sama 

dla siebie jest największym i najsilniejszym cenzorem 

własnych reakcji. Jesteśmy stróżami swoich zachowań. 

Czy dobrze się z tym czujemy? Porozmawiajcie chwilę 

o tym. 

Spróbujcie się uwolnić od swojego "dozorcy" przez pod” 

jęcie próby wyrażania słowa "JA* przynajmiei na 20 

różnych sposobów, wkładając weń różny sens, odmienne 
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zabarwienia emocjonalne. Za każdym razem ukażcie po- 

przez to słowo inne swoje samopoczucie. Może to być 

dowolne słowo, wasze imię, dowolne zdanie. Co czu” 

liście przed wykonaniem zadania, co w trakcie, a co 

po jego realizacji? Co się w was dzieje? Jesteście 

swobodniejsi, wasze samopoczucie zmienła się stosownie 

do wyrażanych uczuć, postaw, wrażeń z jakimi wyraża- 

liście dane słowo. 
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lub tekst: 

przechodząc płynnie z szeptu 

Przeczytajcie jakikolwiek wiersz 

szeptem; jak najciszej; 

do jak największej głośności; "wyrzućcie” to z siebie 

jak kulomiot; wyraźnie w ślimaczym tempie; jakby było 

wam strasznie.zimno; jakbyście mieli w ustach gorącego 

kartofla; jakbyście mieli za chwitę stracić Życie; 

Jakby to mówił koń, który się właśnie nauczył mówić; 

jak 

jakby słuchała Was cata 

robot; jak komputer; jak 5-letnia dziewczynka; 

ludzkość, 

jak ważne jest okazywanie sobie 

zaś wy chcielibyście 

ją przekonać do tego, 

przez ludzi ten 

tekst miłość, itd. 

Ćwiczenie to można sobie nagrać na magnetofon. Posłu- 

dobra; jakbyście wyznawali poprzez 

nie mając do tego innych środków 

chajcłe siebie i podziwiajcie, wybierzcie najbardziej 

autentyczną ekspresję słowną. Porozmawiajcie o tym 

ćwiczeniu ze sobą. Czego dowiedzieliście się o sobie? 

Prze jdźmy teraz do treningu zachowań pozasłownych. 

Spróbujcie usiąść na krześle tak, jak: 

przewodniczący komisji 

kwiat; kasjerka w kasie; małpa; która chce naśladować 

egzaminacyjnej; pszczoła na 

wasz sposób siedzenia; zbity pies; triumfujący pies; 

kot wybierający się na spacer np. Klakier od Gar game la 

ukarany Pinokio; narzeczona w czasie uroczystości 

ślubu; świnia na traktorze; Hamlet - Książe duński; 

Jeździec na koniu; ciężarna kobieta; przestępca na 

ławie oskarżonych; kosmonauta w skafandrze. Imorowi- 

zujcie. Przyjrzyjcie się swemu samopoczuciu. 

łdź tak, jak chodzi: , 

dziecko uczące się chodzić; lew - Iwica; pijany; 

baletnica; goryl; ameba; pruski żołnierz; Romeo, który 

MOTYWACJE 
  

  

  

  

  

nie może doczekać się Julil...; jak idzie zegarek - 

wyraź to i wyćwicz, ten rytm. 

Uśmiechnij się tak, jak śmieje się: 

usłużny Japończyk; pies do swego pana; kot do słońca; 

człowiek uszczęśliwiony; matka do noworodka; noworodek 

do matki itp. 

Wyraź niezadowolenie, jak: 

dziecko,. któremu zabrano zabawki; człowiek, który chce 

ukryć uśmiech; wściekły pawian; Napoleon itp. 

jak: 

kozioł; 

Skacz, 

kangur; wróbel; profesor demonstrujący studen- 

tom ruchy małpy: itp. 

Śpiewaj, jak śpiewa...; pisz, jak pisze...; myśl, 

jak myśli... : a 

Abyś mógł wybrać sam siebie. Wybór 

się w różne role bycia takim i 

Po co to wszystko? 

zaś wymaga wcielenia 

takim, wypróbowania siebie, odczucia bogatej palety 

wewnętrznych stanów i doznań. Oczywiście, że wszystkie 

go spróbować nie można. Zakłądajcie takie "wewnętrzne 

skarbonki” i gromadźcie w nich intonacje, ruchy, gesty 

wymieniajcie sobie różne sposoby odczuwania i myślenia 

Jeśli 

trzy razy w tygodniu to zdaniem W. Lewi ego po takiej 

będziecie poświęcać na to ćwiczenie 20 minut 

gimnastyce ról odczujecie nagle godną podziwu świeżość 

ducha, znikną hamulce w kontaktach międzyludzkich i 

zwiększy się u was poczucie optymizmu. 

5 cdn. 

Przypis: 

1/ V. Levi, Umeni jednat s lidmi, Milada Fronta, Praha 

1985 

  
  

  

  

  HR 26   
| archiwum



  

  

  
  

  * MOTYWACJE 

  

NIEDZIELA: 

Myślę o tym, jak powiedzieć pani dyrektor Ą 

planowanym biwaku, aby nie usłyszeć po raz któryś z 

rzędu: nie, nie, nie! A jeżeli odmówi? Grymas na twa- 

rzach dzieci, którym w zamian za biwak proponuje się 

pomalowanie płotu, pozbieranie papierków lub wyróżnie- 

„nie typu: zróbcie imprezę dla szkoły aby wreszcie było 

widać harcerzy. Jestem przerażony, ale muszę spróbo- 

wać | 

PONIE' 7: 2LEKs „Gł 
Z  mieszanyni uczuciami walę skoro świt do 

szkoły. Dzieci odprowadzają mnie wzrokiem dając w 

myśli błogosławieństwo. Wchodzę! Jedna z drużynowych 

uśmiecha się ironicznie, po czym rzuca hasło. "Kto nie 

ma w głowie, ten ma w nogach”. Pani dyrektor zauważa 

mnie kątem oka, odruchowo podnosi słuchawkę. Rozmowa 

z X trwa około 20 minut. Pani dyrektor proponuje mi 

rozmowę w drodze do kuratorium. Decyduję się błyskawi- 

cznie | odpowiadam: "Nie mogę, bo idę na dziesiątą do 

szkoły." 

WTOREK : 

Po lekcjach próbu ję znowu. Pani dyrektor nie 

zastaję. W ramach resompensaty na korytarzu spotykam 

szczepową, która nawiasem mówiąc już od trzech miesię- 

cy próbuje zorganizować spotkanie inauguracyjne dru- 

żynowych szczepu. Chcę przystąpić do ruchu drużyn 

sztandarowych. „Po krótkiej rozmowie odsyła .mie do 

komendanta rejonu. idę | dowiaduję się, że wszelka 

korespondencja między hufcem i szkołą glinie gdzieś 

na drodze sekretariat - szczepowa. Jestem nadal bez 

regulaminu! Ktoś robi ze mnie coś, miejsza z tym co. 

ŚRODA : 

W dniu dzisiejszym oszczędzam sobie biegania i 

  

wysyłam swego brata. Pani dyrektor już nie była, ale 

za to brat wpadł w: szpony dwóch nauczycielek, bądź co 

bądź nauczycielek '- drużynowych. Próbowały uświadomić 

małego biednęgo harcerza, Jak źle wpływam na młodzież 

w drużynie. Całe kazanie na temat - co by się złego 

| 

nie stało, to wszystko ludzie z naszej drużyny lub pod 

ich wpływsm. W tym samym dniu jeden z harcerzy pisał 

długopisem po ławce. Zrobiono awanturę na całą szkołę, 

Postanowiono zwołać radę pedagogiczną. Drużyna jest 

kompromitowana przed dziećmi na każdym kroku. Oczy- 

wiście użyte argumenty wzbudza ją wśród dzieci wybuch 

śmiechu. Zarzucono mi, że podważam autorytet nauczy- 

cieli 1 uprawiam samowolę. Brat, po powrocie do domu 

usiądł i opowiadając mi to prawie płakał ze złości, a 

potem zadał mi pytanie: dlaczego nie jest tak, jak mi 

opowiadałem o harcerstwie całe wieczory? Po prostu 

załamał się. Zobaczył fałsz, wszystko co najgorsze | 

Jak w takiej sytuacji młodzi ludzie mogą mieć prze- 

konanie do tego co robią? 

CZWARTEK: 
Znowu ' jestem w szkole. Po ciężkich bojach 

wreszcie łapię panią dyrektor, która jeszczę nie 

zdążyła zdjąć płaszcza, Ładuję z grubej rury, żeby 

pozwoliła zrobić biwak. Prawie padam przed nią na ko- 

łana, błagalnie otulam ją wzrokiem i proszę w myślach 

o wypowiedzenie słowa - tak. Po chwili milczenia spro- 

wadza mie na ziemię i mówi: nie wiem. Wkurzam się 

maksymalnie i ledwie panuję nad sobą. Dyrektorka broni 

się przed moimi atakami twierdząc, że od niedawna 

przejęła szkołę. Po wypowiedzeniu tych słów uchylają 

się drzwi i ukazuje się boska postać druhny szczepowej 

Od tego momentu według maksymy; co dwie głowy te niw 

jedna zaczęło się bombardowanie miie zarzutami :człowieęk 

z mojej drużyny przeze mie miał kłopoty w jego spra- 

wie zostanie zwołana rada pedagogiczna. Po tych sło- 

wach startuję z gabinetu szybciej niż wszedłem, 

wypowiadając słowo - czuwaj! 

- PLĄTEK: 

Jest już po radzie pedagogicznej. Okazało się, 

że za tak kryminogenny wyczyn popisania ławki - uczeń 

ósmej klasy na kilka miesięcy przed ukończeniem sznóły 

zostaje z niej wydalony. Żeby było weselej komenda 

szczepu klika minut później oznajmia mi super radosną 

wiadomość, że nie jestem już drużynowym. Argumenty 

były tak śmieszne, że nawet się nie broniłem. Po dłu- 

giej rozmowie postanowiono mnie ułaskawić, wzamian za 

wzłęcie na swoje barki realizacji planu pracy całego 

szczepu. Oczywiście mina mi zrzedła, ale gdy przeczy- 

tałem ten plan zróbiło mi się iżej na duszy. Plan 

pracy szczepu, który ma 12 drużyn, zamykał się w 5-clu 

imprezach na poziomie drużyn zuchowych. Temu dam prze- 

ciż radęt 

SOBOTA: 

Nareszcie! Zbiórka o godz. 107 Wchodzę do 

szkoły. Harcerze stoją pod drzwiami, bo wszechwładny 

woźny oznajmił, że wypastowano podłogi. Pzeczywiście, 

o: 

błygzczą . prawie jak marmur. Zabieram wszystkich i 

idziemy do pobiiskiego Domu Kultury. Przekonuję ich, 

że wydarzenia z tygodnia są ewenementami na skalę 

ogólnopolską. Patrzę im w oczy i myślę sobie: "Boże, 

ja mi dobrze! Najważniejsze, że człowiekowi. się 
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ledawno pewien dziennikarz zagraniczny "przy- 

gwoździł* swego rozmówcę pytaniem: "Tylę się 

mówi w pańskim kraju o wychowaniu dla pokoju, a 

"uczniowie polskich szkół oceniani są za znajomość 

musztry tudzież wiedzy o ściśle wojskowym charakte- 

rze...” , 

Nie pamiętam jak brzmiała odpowiedź, ale pamiętam 

moją ulgę, że nie spytano o wychowanie dla pokoju w 

harcerstwie. 

Nim przejdę do meritum postawionego problemu ro- 

zejrzyjmy się za punktem odniesienia, albo też za w 

miarę przekonywującą analogią. No - niech to będzie 

wymiar sprawledliwości. W obszarze problemów z tą 

dziedziną związanych często spotykamy się z pojęciem 

ducha i litery. Instytucja sądownictwa wyrosła z po- 

trzeby dążeń ludzkich do sprawiedliwego podziału praw 

i obowiązków, do sprawiedliwego werdyktu w sytuacjach 

spornych. Owa dążność do zaspokojenia potrzeby spra- 

wiedłiwego osądu jest duchem, społecznym oczekiwaniem, 

trendem, który rządzi jednostkowymi orzeczeniami. 

Zdarza się jednak, że owe jednostkowe normy prawa 

znajdują się w rażącej sprzeczności ze snołecznym od- 

czuciem. Powiadamy wówczas, że litera prawa jest w 

  

sprzeczności z jego duchem. Może się wówczas zdarzyć, 

że odwoływanie się do litery prawa nie pociąga za sobą 

oczekiwanych społecznych skutków. Fakty powstałe w wy- 

niku stosowania litery prawa przestają wówczas funkcjo- 

nować w systemie sprawiedliwości | zdarza się że ich 

strukturą jest niesprawiediiwość.. Problem rozróżnienia 

ducha i litery dotyczy wielu innych poza sprawiedli- 

wością dziedzin życia społecznego a w tym także in- 

teresującego nas problemu wychowania dla pokoju. Pod 

pojęciem ducha rozumiem system wartości i związańy z 

nim kontekst, strukturę, w jakiej występują fakty. 

Literą będą tu owe fakty na które złożą się wypowiedzi 

słowne, oemńty metody, deklaracje, rozwiązania or- 

ganizacyjne. Problem w tym aby występowąła zgodność 

litery z duchem, metod z celami, teorii i praktyki. 

Co by się nie powiedziało i ile by się nie mówi ło 

o obronnej doktrynie wychowania wojskowego, to nie da 

się zakwestionować tezy, że duch, sedno, kwintesencja 

tego wychowania nie są zorientowane na wartości takie 

jak: poszanowanie tożsamości przeciwnika oraz po- 

szukiwanie płaszczyzny współdziałania z nim. Duch 

wo j skowe j pedagogiki zorientowany jest na wartości 

4 
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A przeciwstawne, na pomiejszenie czy negowanie systemu 

wartości przeciwnika 1 świadome powiększenie, rozbu- eeji 
PLM LLITAŁ 
z) szeregów. W grę bowiem wchodzi konieczność ukształto- 

dowanie wartości składających się na morale własnych       wania wiary w zwycięstwo, wiary w słuszność walki. Ta 

wiara w słuszneść sprawy | wiara w zwycięstwo musi 

jednoczyć wszystkich żołnierzy i tym wartościom pod-       
„.porządkowanę są wszystkie elementy odziaływania na 

osobowość ludzi w mundurach. Dlatego nie nioże być mowy 

w wo j sku o pielęgnowaniu indywidualności i poszanowa- 

niu odrębności osobniczej. Liczyć się musi przede 

wszystkim sprawność oddziału w bezbłędnym wykonywaniu 
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poleceń dowódcy. Można na terenie koszar wywiesić 

dziesiątki plansz z hasłami nawołującymi do pokoju, 

oficerowie polityczni mogą wygłosić wiele pogadanek na 

temat pokojowej poldityki naszego państwa a wo j skowi 

kapelani mogą podczas mszy nawoływać do nastawienia 

lewego policzka gdy ktoś uderzy cię w prawy. Dzlałanie 

to będzie bez wpływu na oscbowość dopóty, dopóki na- 

czelną wartością ucieleśnioną w duchu systemu pracy 

jest traktowanie jednostki instrumentalnie, jako 

kamienia na szaniec. 

Dopóki istnieją państwa głoszące roszczenia do 

terytoriów znajdujących się pod inną administracją, 

dopóki władze tych państw stoją na straży interesów 

jednej grupy ludności wbrew pozostałym, dotąd wojska w 

takiej postaci i z taką orientacją pedagogiczną istnieć 

muszą. Głoszenie haseł pacyflizmu w rodzaju "precz z 

armią" fest przejawem myślenia: na poziomie egzaltowa- 

nej panienki czy bujającego w obłokach młodzieńca. 

Problemem natomiast jest czy orientacja pedagogiczna 

stosowana w wojsku winna pozostać w obszarze parkanu 

koszar czy też przenikać także mury szkół. | tu miejsce 

na wyraźne określenie stanowiska: Stop! Szkoła powinna 

być miejscem gdzie uczy się sztuki dialogu, poszuki- 

wania płaszczyzny współdziałania nawet z ideowym prze- 

ciwniklem, gdzie wychowuje się dla społeczności plu- 

rat izmu światopoglądowego, politycznego, ekonomi cznego» 

Duch wychowania wojskowego z tymi wartościami jest w 

sprzeczności. Tu jednostka. nie może być środkiem do 

celu. Tu jest wartością samoistną. 

Jeśli spotkamy szkołę w której osobowość, indywi- 

dualność, odrębność ucznia jest tępiona w imię reali- 

zacji programu rozumianego na wzór uczenia się książki 

telefonicznej na pamięć, co łatwo będzie skontrolować 

systemem testowym jednolitym dla wszystkich, jeśli w 

imię dobra kolektywu klasowego można łamać psychikę 

odmieńców, to szkoła ta nie wychowuje dla pokoju, Mimo 

że w dzienniku odnotowano zgodnie z prawdą o wygłosze- 

niu dziesiątka pogadanek o wychowaniu dla poko jowej 

koegzystencji a korytarze szkolne zdobią gabloty po- 

święcone przyjaźni narodów. Duch owiewający jej pracę 

sprzyja innym wartościom. 

| tu wrócić możemy do przykładu o którym mówił ów 

dziennikarz. Zdarzyć się także może, że oto w jakiejś 

szkołe jest zwyczaj rozpoczynania lekcji raportem 

wzfętym wprost z reaulaminu musztry. Nauczyciel wycho- 

wania obronnego może mieć krajowe Sukcesy w zawodach 

strzeleckich z udziałem swoich uczniów, korytarze mogą 

być udekorowane reprodukc jami obrazów batalistycznych, 

a mimo tego szkoła z wielkim powodzeniem może reali- 

zować ideały wychowania dla pokoju. Dzieje się tak gdy 

duch tej szkoły ukierunkowany jest na współpracę, na 

wzajemne zrozumienie, na poszanowanie indywidualności 

każdego członka społeczności szkolnej, jeco poczucia 

własnej godności i. poszanowania godności drugiego 

człowieka. 

Rozwodzę się tu, na łamach harcerskiego plsma o 

POGLĄDY 

    
        
wychowaniu wojskowym i wychowaniu szkolnym. A jak 

problem wychowania dła pokoju przedstawia się w naszych 

szeregach? Wiem ale nie powiem. Rachunek sumienia 

musi być tu dokonany indywidualnie. To bardzo ważne 

zagadnienie i wymagające gruntownego przemyślenia. Nie 

mogę jednak powstrzymać się z uwagą szczegółową i nz 

czasie. Mam na myśli ideę grunwaldzką o której ostat” 

nio tak głośno. Tu też możemy mówić o literze i o 

duchu. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o jej aspektach 

pro-pokojowych, to każde dziecko w naszym kraju za- 

chowa się jak ów berbeć z bajki o nagim królu. Tymi 

skojarzeniami rządzą wizje narzucone przez Ma,ejkę 

I Sienkiewicza. Te stereotypy są nienaruszałne i nie 

tędy wiedzie szlak wychowania dla pokoju. 
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satyryczne opowiadanie w stylu science fiction 
w/g J. Kozieleckiegjo „Smutek spełnionych baśni "... 

kształceniu w harcerstwie 2564 roku pisało się 

i mówiło równie często, jak o pogodzie. Jako 

kronikarz muszę się usprawiedłiwić Dostrzega- 

łem ten problem. A jednak odczuwałem twardy opór przed 

wejściem do  kształceniowej dżungli. Kiedykolwiek 

próbowałem ją przekroczyć ,zachodziły rzeczy smutne i 

przykre. W końcu doszedłem do wniosku, że o kształce- 

niu można pisać źle albo - wcale. Wybrałem to drugie. 

Wo la łem 

czarnowidztwa. Lojalnie teraz przyznaję, że takie ro- 

narazić się na zarzut jednostronności, niż 

zumowanie było błędne. - Kronikarz, który ukrywa nrfe- 

wygodne fakty nie jest bezstronnym opisywaczem zjawisk 

- powiedział mi kiedyś szef i miał rację. 

Pewnego dnia zadzwonił „do miie harcmistrz Przytyk 

z Głównej Kwatery. Udzielałem mu konsultacji z me- 

todyki +ł był mi. za to wdzięczny. 

- Organizujemy wycieczkę do Aries gdzie znajduje 

się Reedukacy jnu Centrum Instruktorów. Może po jechałbyś 

z nami? - Oczywiścię - odpowiedziałem zadowolony. 

Aries leżało na granicy galaktyki Taurus; było 

otoczone malowniczymi terenami biwakowymi. Leciel i śmy 

do niego krętą przypominającą spiralę trasą. Po 

godzinnym pokonaniu kilku milionów 1iat świetlnych 

lądowal iśmy na teceńle Reedukacy jnego Centrum Instruk- 

torów. Wyglądało tajemiiczo. 

- Dlaczego nosi ono tak dziwną nazwę? - spytałem 

dyrektora, harcmistrza Pokutę. 

  

- Widzę - odpowiedział z pewnym zdziwieniem - że 

nie pochodzi druh z tych okolic, gdzie o takich cen- 

trach mówi się coraz więcej. 

- Jestem visiting instructor - wyjaśniłem. 

- Umieszczamy w naszym centrum absolwentów kursów 

instruktorskich, którzy inaczej zginęl iby w obcym dla 

nich świecie. *ot trafla do nas zakalec z masowej 

piekarni. 

- Coraz więcej tego zakalca - powiedziałem. 

- To prawda, w najbliższym czasie liczba reedu- 

kacyjnych centrów będzie prawie taka sama, jak liczba 

normalnych szkół instruktorskich, i to jest zjawisko 

zdrowe. ; 

- Zdrowe? - powiedziałem zdziwiony. - To przecież 

znaczy, że Aasze kształcenie jest chorel 

- Nieważne jest to, jakie jest kształcenie, ważne 

jest to, że umieliśmy nad nim nadbudować zdrowy system 

reedukacji - odparł. 

- Rozumiem - powiedziałem z goryczą. 

Zaczeł I śmy zwiedzać centrum. Weszliśmy do sali, 

w której siedzieli młodzi instruktorzy. Ich głowy 

były nienatualrie duże; wydawało mi się, że ich ciało 

puchnie. i pęcznjeje. Widok ten nie był zbyt przyjemy. 

- Kim oni są? - spytałem. 

- Oficjalnie nazywamy ich Jopami, czyli Informa- 

tion Overloaded Persons - wyjaśni.ł, 

- Encykłopedyści? 5 

- Taklego okreśjenia używano dawniej - stwierdził 
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chodzenia - odparł. 

Patrzyłem, jak jeden z instruktorów rozwiązywał 

problemy. Siedział koło szyby, za którą znajdował się 

granatowy sznur. "Spróbuj zdobyć sznur” - powiedział 

nauczyciel. "Nie znam żadnej metody” - odpowiedział 

instruktor. "Zastanów się” - zachęcał pedagog. "Zbi ję 

szybę” - zaproponował nauczyciel. "Ale jak?" - rzekł 

instruktor. Przyznam szczerze, że ten prosty test zro- 

bił na mie duże wrażenie. Wiedziałem, że w Centrum 

Doskonalenia Kadr |Instruktorskich, które kiedyś od- 

wiedziłem, nawet harcerze orli dają sobie radę z po- 

dobnymi problemami. 

Nie miałem czasu przemyśleć tych spraw, ponieważ 

przeszliśmy do następnej sali. Znajdowało się. w niej 

wielu młodych instruktorów, chyba absolwentów kursów 

harcmistrzowskich. Mieli głowy wąskie, spłaszczone i 

małe, niektóre przypominały jaja strusta, ich ciała 

były wątłe i cherlawe. Wygłądałi, jak łudzie chorzy. 

- Nie mogę sformułować diagnozy - powiedziałem 

szczerze. 

- To Namy, czyli Narrow Minded. 

  

- Ograniczeni specjaliści, tunetowcy...? - spyta” 

łem. 

- Tak, wiedzą wszystko o niczym - powiędzłał ba- 

nainie. - Reedukacja tych instruktorów jest szczegól” 

zó nie trudna. Pod wpływem cyklicznej monotonii kształce- 

nia obniżył się ich iloraz inteligencji. Stracilj 

j wszelkie pasje ł zalnteresowania. Czy druh wie, że 

„ wielu z nich nie słyszało o Małkowskim czy o Baden-Po- 

we I lu? 

- Ofiary systemu - powiedziałem nieostrożnie. 

- Można tak to nazwać. 

- Jakie są wyniki reedukacji? - spytałem. 

- Niestety, przeciętne. Zaledwie kiikanaście pro- 

cent instruktorów wraca na funkcje w instancjąch. 

Większość pracuje w archiwach.Są jednak również przy” 

padki ciężkie, które wymagaję leczenia. Myślimy o zbu” 

dowaniu szpitala dla nerwowo chorych na widok har- 

cerza. 

Przesziiśmy do następnej sali. Siedzieli w niej 

Instruktorzy, za którymi wiokły się wielkie fioletowe 

cienie. 

- To szczególnie ciekawe przypadki - rzekł Fokuta 

- Tych już znam - powiedziałem. 

- Niemożi Iwe! - rzekł z cieniem zawodu. 

- Spotykam Ich często podczas wizytacji drużyn - 

wy jaśni łem. 

- Tak, jest ich szczególnie dużo - rzekł Pokutą, 

- To prawda - powiedziałem. 

  

- A teraz odwiedzimy nasze posągi z biało-czerwo= 

nymi podkładkami - zaproponował Pokuta. 

- Dobrze - powiedziałem. ale w rzeczywistości 

nie młałem ochoty zwiedzać czegokolwiek. Szybko pd- 

łączyłem się od grupy wizytatorów i patrzyłem na sza- 

- Musimy ich nauczyć myśleć - powiedział. rzejące w dali kontury Ziemi. Sę chwile w których na- 

- To trudne? wet kronikarze czują się zmęczeni. Chociaż wiem; że 

- Równie trudne, jak powtórne nauczanie inwalidów nie powinno im to się zdarzać. A w. . M. 

- Na czym polega reedukac ja? 
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Na schemacie blokowym 

podprogramu - jest 

przedstawiony na rysunku. 

symbo lem 5 operacji złożonej - 

prostokąt o podwójnych bokach 

  

          
  

Powrót z podprogramu do programu wywołującego 

nastąpić może instrukcją RETURN. RETURN 

może jednak w podprogramie wystąpić: więcej niż raz, 

jak no. w poniższym podprogramie, który tak przedsta- 

Y, że niezależnie od po- 

czątkowych wartości po powrocie zawsze X=4V; 

wyłącznie 

wia wartości zmiennych X i 

Cz. H 

3000 IF X=<Y THEN RETURN 

3010 LET V=X 

3020 LET Xs=Y 

3030 LET Y=V 

3040 RETURN 

Instrukcje 3010 + 3030 zamieniają wartości zmiennych X 

yw 

Operacji 

występuje ona y rozmaitych programach. Zwróćmy uwagę 

w przypadku, gdyby początkowo X było większe ody. 

zamiany warto przyjrzeć.się bliżej - często 

spełniającej 

x. 

in- 

na nieodzowność zmiennej pomocniczej V, 

wartości zmiennej 

tylko dwóch 

"nieuchronnie do 

rolę chwilowej "przechowalni* 

Narzucające się początkowo użycie 

strukcji: LET X=Y, LET Ys=X, prowadzi 

utraty wartości X... Wywołując podprogram nie musimy 

tinii: 

runkach może być uzasadnione wskakiwanie do wnętrza. 

koniecznie skakać do pierwszej w pewnych wa- 

W wielu wypadkach ten sam program może mieć kilka wa- 

riantów, wywo ływanych skokami do instrukcji o różnych 

numerach. Po ustawieniu parametrów itp. dalsza część 

być 

już wspólna dla wszystkich wariantów, jak np. w poniż- 

podprogramu (czasem nazywanego procedurą) może 

szym podprogramie. zaokrągla jącym wartość * liczby X do 

1 (wywoływanie przez GO SUB 40909) 

przecinku (GO SUB 4020): 

lub 3 miejsc po 

4000 LET K=19 

4010 GO TO 4030 

4020 LET K=1000 

4030 LET X=K*X+9.5 

4046 LET X=INT(X)/K 

4050 RETURN 
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TANDEM BONA CAUSA TRILMPHANT 
- 

TANTI EST QUANTUM HABET 7 

TE TUA, ME DELECTANT MEA - 

TEMPERATA 
FORTUNA OPTIMA - 
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Nadeszła nbc ciemna, koniec dnia, 

ktoś hejnał na trąbce cicho gra, 

Dobranoc, dobrze śpij, niech ci 

dobre sny. l 

Ognisko dogasa, sypią skry, 
. 

las zasnął, na niebie księżyc lśni. 

Już wszystko otula nocy 1. 3, 

piosenką żegnamy piękny dzień. 
c= 

| muzyka: 

się dziś przyśnią 

Jacek Chlebda 

    

  

   

spostrzeżeniach oblecał donieść w 

Tegoroczna zima przypomina jesień. Zimowiska czekały 

na śnieg. Tylko niektórzy mieli szczęście jeździć na 

nartach. Nasz szalejący reporter taki oto obrazek 

widział w okolicach Zakopanego. Można powiedzieć, że 

miał tak zwanego reporterskiego nosa. O innych swych 

  

ki 

== 

      

  

następnym numerze. 

      

e poważnych obrażeń kieszeni. 
(> ac Ę 

  

ab SRR a Ri, 

a 

WIADOMOŚCI ZASŁYSZANE 

W radio pojawiła się audycja, którą zapowiada się jako 

ludzi myślących. Jak dotąd jest 

jedyna audycja opatrzona takim komentarzem. 

Dia 

A może i 

przeznaczoną dla to 

kogo więc przeznaczone są4 pozostałe 

idąc za przykładem, 

audycje? 

gazety, będą zaznaczały, 

które artykuły są przeznaczone dla ludzi myślącycn. 

Nile czytając wszystkiego będzie można pewne artykuły 

pominąć, zaoszczędzając wiele cennego czasu. 

TYLKO BLA_LUDZI MYŚLĄCYCH. 

Jak się dowiadujemy ma się odbyć sympozjum na temat: 

- Mierni ale wierni czy 

- wierni ale mierni. 

Osoby zainteresowane tym tematem i mające doświadcze- 

nia w tej dziedzinie proszone są o zgłoszenia, które 

przekażemy organizatorom. 

Dyskrecja zapewniona. Do zobaczeniał 

W związku z pogłębiającym się deficytem papieru toale- 

towego przepraszamy naszych współpracowników, że nie 

możemy wywiązać się z umowy - jeden artykuł, jedna 

rołka. Na ostatniej naradzie podjeliśmy przykrą dla 

Was i dla nas decyzję, 5 artykułów * 1 rolka. 

Mamy nadzieję ,„ że ta smutna i trudna decyzja nie 

wpłynie na ilość oraz jakość dostarczanych materiałów.     
do 

Kilku 

w jednym z urzędów doszło tragicznego wypadku. 

Pękła bariera biurokracji. urzędników doznało   
 



  | 
  

PETRONIUSZ 

tł. Julian Ejsmond 

  

    
    
  

SAPIENTIAE PRAECEPTA 

(przypisy mądrości) 

est niebezpieczne za dużo 

posiadać złota, 

jak nie posładać go wcale. 

Równie jest niebezpiecznie porywać    się śmiało na wszystko, 

jak tchórzyć zawsze i stale. 
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Źle jest milczeć uparcie i źle jest w Sźęęfć 
idą waj 
ZRP 

Pa26 PRA" ap. 

mówić za dużo. 
pady    

Kochanka wasza na mieście   
równie wam może dokuczyć, jak 

żona co mieszka w domu, 

gdy zagniewani jesteście. 

Wszystko com tutaj powiedział każdy 

z was wiedział od dawna   prawda to jest oczywista. 

ZIMA w WIERCHOM. I 

Wszyscy znają tę prawdę, wszyscy 

jej słuszność przyznają, Zima w Wierchomli podkowami dzwoni 

ale z niej nikt nie korzysta. i ma futrzaną czapę z chmur 

od nocnych kurniaw nie uchroni 

poszczekiwanie psów 

że one wietrzą przyjście lutych mrozów 

wie każdy człowiek gór 

ubiera śniegiem szyty kożuch 

aby nie płoszyć w sadzie snu 

sycząc pękają w ogniu drwa bukowe 

na szron rzucają cień 

powała pachnie letnim miodem 

uschniętym zielem sień 

Zima w Wierchomii podkowami dzwoni 

strumyki w biegu zatrzyrnując wpół 

od nocnych kurniaw nie uchroni   
s4 

         poszczekiwanie psów 
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