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arcerska Oficyna Wydawnicza w Krakowie zaprasza 

do współpracy i korzystania ,ze swoich propozycji 

wszystkie harcerskie komendy, drużyny i szczepy 

Wydawnictwo HOW 

proponuje wam szybkie I wszechstronne wydawanie 

- poradników metodycznych 

- podręczników dla drużynowych 

- monografii szczepów i drużyn 

- śpiewników harcerskich 

- prac historycznych 

- czasopism i biuletynów 

w krótkich terminach. Oferujemy również pomoc w opra- 

cowaniu merytorycznym wydawnictw, jak też i atrakcyjną 

oprawę graflczną. 

Drukacnia HOW 

oferuje szybkie usługi poligraficzne. Druk wszelkich 

wydawnictw zleconych Wydawnictwu, jak też i wykonywa- 

nie: 

| 

  

- druków organizacyjnych 

- plakatów (max format B3) 

- materiałów programowych 

- dyplomów i zaproszeń 

Kolportarz HOW 

proponuje stworzenie w Komendach Chorągwi i w większych 

Hufcach stałych punktów kolportarzu wydawnictw Oflcy- 

ny. Z wszystkimi zainteresowanymi osobami, posiadają- 

cymi rekomendację swej macierzystej komendy Chorągwi, 

łub Hufca dyrekcja HOW podpisuje umowę, oferując wy- 

nagrodzenie w wys. 10% od obrotu, gwarantując pierw- 

szeństwo w dostawach aktualnych książek. 

Krąg autorów HOW 

Wydawnictwo Oficyny nawiąże współpracę z autorami 

zainteresowanymi wydaniem swych prac. Każdą interesu- 

jącą książkę możemy wydać w sondażowym nakładzie Żtys. 

egzemplarzy. Jeśli książka osiągnie sukces - wydamy 

większy nakład. 
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w dniu 6: kwietnia 1988roku odszedł z grona 

instruktorów Hm STANISŁAW BUBAK 

. Całym życiem służył Ojczyźnie i wiernie realizował 

Prawo Harcerskie. Do Harcerstwa wstąpił w 1935 roku. 

Należał do Drużyny Zuchowej "Dzieci Słońca”. Po wyzwo- 

z bólem serca zawiadamiamy, że na Wieczną Wartę 

leniu w 1945 roku zapisał się do Czarnej Trzynastki 

Krakowskiej prowadzonej przez Druha Stanka. Byf' też 

"drużynowym zuchów. Był członkiem Drużyny instruktorów 

Zuchowych "Czaty Wawelskie”. 

Do ostatnich dni marca br. pracował w Komendzie Hufca 

JNadwiślański *Trop" pełniąc funkcje łącznika Komisji 

Rewizyjnej a od 8 listopada 1986 roku był członkiem 

Rady Hufca, Komendy. Hufca,, namiestnikiem zuchowym i 

magazynierem. Był'również członkiem Wydziału Zuchowego 

przy Komendzie Chorągwi im. Tadeusza Kościuszki w 

Krakowie. . 

Od lat najmłodszych do ostatnich dni życia spie- 

szył z pomocą wszystkim harcerzom i Insfruktorom. 

Szczególnie umiłował ruch zuchowy i na tym polu osiąg- 

nął wielkie sukcesy, a dowodem tego są liczne zastępy 

ludzi, którzy przeszli przez drużyny, które prowadził. 

Zamknął się długi, bo liczący 53 lata staż harcer- 

ski Druha Staszka. 

skromny, pracowity, zdyscypl inowany, © wielkim i dob- 

Szlachetny, Człowiek, niezwykle 

rym sercu. Życzliiwy i pogodny 
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losna już poza mami - czas na końcowe przygotow/wania do 

harcerskich obozów, do pożytecznego spędzonia wakacji I za- 

służonego odpoczynku. 

Szkoła jest ciężką pracą dla nauczycieli ate i przede wszyst«im 

uczniów. Nir jest odkrywczym stwierdzeniem, iż przciążenie naukę 

na.zych wychowanków jest nadmierne. Wiedzą o tym wychowawcy, ro- 

dzice, organizacje młodzieżowe, wiele na ten temat alarmujących ar- 

tykułów prasc wych. Trudno jest jednak o zrozumienie w tej materii 

na górnych pułapach decydentów oświatowych. Prawie pół roku mie,l 

co robić - pod dyktando sił małonowoczesnych (jest to określenie 

najdelikatniejsze z delikatnych) położono w grobie jeden podręcznik 

Brawo! Tylkc ta: dalej - która książka nzstępna do spalenia? Przez 

grzecznoś: wspomnę, że wchodzimy w XXI wiek. 

Niemniej - co. ruszyło. Od nowego roku mamy dwie godziny w ty” 

godniu mniej. Ale nie cieszmy się - nie wiadomo co skreślić 2 

materiału. Wszystko zostanie po staremu - 2 godziny miej w szkole 

ale 2 godziny więcej w domu. 

jakich mamy ludzi mądrych. Opinia społeczna = owszem ważna, 

trzeba się z nią liczyć - a jakże! Ale ostatni głos mamy MY URZED- 

NICY. 

Ponieważ dalej cisną się na usta komentarze polityczne - przej- 

dźmy do tematów miej kontrowersyjnych. 

W tym numerze HR-a "ozpoczyna inter.sujące wspomienia spisare 

piosenką hm ?L Wojciech Dąbrowski. Sposób przedstawienia swolstego 

harcerskiego Żżyciowrysu skłonił nas do zaproponowania Czytelnikom 

nadsyłania podobnych refleksji pod umownym hasłem "Mój harcerski 

życiorys......”. Przedstawcie w nim swoje spełnianie się w ruchu 

harcerskim. 

Zachęcam na wzór Wojtka do prezentacji własnego spojrzenia na 

harcerstwo. 

  
           



    

  

   

  

  

  

  

  

z ie tax dawno tem. pisałem w "HR-ze", że po- 

NŃ jecie "metoda harcertka” cdnosi się w gruncie 

rzeczy Drzede wszystkim do małych grup orga- 

nizacyjnych harcerstwa, to znaczy do drużyny i zastępu 

No i, co oczywiste, do incywidualnego harcerza. Tak 

więc ma zastosowanie tylko wewnątrz organizacji, a za- 

tem w odniesieniu do podstawowych grup członkows«ich 

ZHP: zuchów (jako metoda zuchowa), harcerzy, starszych 

harcerzy. Już z instruktorami o tyle jest to bardziej 

skomplikowane, jako że to oni raczej są tymi, którzy 

harcerską metodę stosują, natomiast wygląda to wszystko 

Inaczej, gdy spojrzy się na dorosłych (czy prawie do- 

funkcjonalnie grupę w rostych), jako wyodrębnioną 

nasżęj órganizacji. 

Olgierd Fietkiewicz hm PL. 
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Y 7 _MIUC 
„Ale - jak odnieść się do tych wszystkich ludzi, 

którzy byli harcerzami i starszymi harcerzami, a na- 

stępnie nie poczuli w sobie powołania do harcerskiego 

instruktprowania, którzy weszli w życie dorosłe, pra- 

cują i zarabiają, nie kontynuują wprawdzie przynależ- 

ności organizacyjnej do ZŁP, nawet w ruchu przyjaciół 

- ale uznali za swój - system wartości harcerstwa i 

osobiście uznają się nada! za harcerzy - harcerki? A 

jeśli takich jest wielu, jeśliby corocznie ich armia 

się powiększała - czy ZHP nie powinien być z tego za- 

dowa lony? Ba worawdzie bywa, że działacze piastujący 

ważne stanowiska w ZHP, przechodząc następnie na Inne 

odcinki działalności społecznej czy politycznej * z 

dnia na dzień zrywają więź z narcerstwem, i trudno 

mieć do nich o to pretensję. Wielu dorosłych z kolei 

uznaje pogląd, że "wyrośli już z harcerstwa”, że har- 

cerstwo było ważnym komponentem o«resu dzieciństwa i 

dojrzewania, ale pozostawanie w kręgu harcerstwa w ży- 

ciu dorosłym byłoby przejawan infantylizms. Pretensję 

o takie postawy moglibyśmy mieć tylko do siebie, skoro 

NASZ RUCH 

  

  

  

  

nie potrafiliśmy ukazać wartości harcerskiego $tylu 

życia. Za to wielu innych dorosłych chce nadal żyć po 
harcersku, marzejawia harcerski styl życia, uważa się 

wciąż za harcerzy, choć żadne formalne nici Już Ich 

nie wiążą z harcerską organizacją. Czy w stosunku do 

nich można by mówić cokolwiek o metodzie harcerskiej? 
Wielekroć mówiliśmy, że stopień Harcerza Rzeczy- 

aospolitej jest jakby harcerskim Znakiem Jakości dla 

dorastającego człowieka, patentem na dorosłość po har- 

cersku. Odtąd młody człowiek samodzielnie wędruje przez 

Świat, starając się czynić dobrze. Nie tylko umie współ- 
pracować w zespole, ale i - jeśli trzeba - przeciwsta- 

wić się zespołowi, ale i - jeśli tczeba - stworzyć 
wokół siebie zespół i posterować jego działalnością. 

UA. Dla. 
Jest dorosły, odpowiedzialny Zza siebie, potrafi przyj- 

mować odpowiedzialność za innych.Znalazł sens swego 

życia, ma swój system wartości, do czegoś w życiu dąży 

potrafi o coś walczyćjz zwyciężać i ... przegrywać. 

Może zostać instruktorem ZHP. Albo w ramach ZHP, już 

jako dorosły, wraz z Innymi dorosłymi, na czele mło- 

dzieży harcepskiej - walczyć o urzeczywistnienie pro- 

gramu harcerstwa w życiu społecznym; to właśnie tak 

nam dziś potrzebne "cywilne GS-y*., Może wreszcie po 

prostu, uczestnicząc w cywilnym życiu zawodowym i spo- 

łecznym, jako dorosły harcerz, osobiście przyczynieć 

się do tego samego swą aktywnością na różnych odcinkach 

tego Życia. 

Oczywiście nikt nigdy nie badał dotąd, czy tak 

jest rzeczywiście, czy dorośli Harcerze Reczypospolitej 

naprawdę wyróżniają się w życiu społecznym, w takim 

Jak olsał L. Marszałek w artykułe 

"ldeowe | wychowawcze wartości harcerstwa” ("Więź” 

1981 nr 9 "Harcerstwo" 1982 nar 8) o wychowankach har- 

cerstwa Z okresu międzywojennego: "W okresie Polski 

choćby stopniu, 
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Ludowej zwłaszcza w niemal heroicznym okresie odbudowy 

kraju,  odnajdywsła się więź między ludźmi z różnych 

środowisk pracy harcerskiej, którzy dostrzegali nagle 

powinowactwo postaw aktywności | szacunku dla pewnych 

wartości. Można było niekiedy tzw. gołym okiem roz- 

różnić w zespole ludzi tych, którzy mieli codowód 

harcerski.” 

Czy w odniesieniu do cywilnego Życia dorosłteco 

człowieka, uważającego się nadal za harcerza, możne by 

mówić taxże o harcerskiej metodzie? Otóż sprótujny. 

Przy pełnej świadomości, że może tu być mowa jedynie 

o indywidualnym jej traktowaniu, choć dzałania do- 

rosłego harcerza będą miały głównie kontekst społeczny 

Już raz (w numerze 12/84 "HR-a*) pisałem o "osobistej 

sprawności*), adresowanej do harcerzy starszych,«tórej 

wymagania na rck kalendarzowy sam sobie ustala zain- 

teresowany harcerz i którą też sam sobie przyznaje. 

Zupełnie podobnie można by to określić dła dorosłych. 

By jednak wyraźniej okraślić, o co w tym harcerstwie 

dorosłych mil chodzi, zaproponują teksty trzech kon- 

kretnych harcerskich sprewności dorosłych: a mianowi- 

cie: "*Qbrońca przyrody”, "Pionier nowoczesności” 

"Guru". Z łatwością można zbudować podobne wymagania 

dalszych sprawności, szerszych | węższych tematycznie, 

np. "Animator ku!tury" (orientowany np. na czytel 

nictwo książek, amatorski ruch artystyczny itd.), 

sSpołecznik* (jako organizator różnych form życia spo- 

łecznego, imprez różnego rodzaju), "Slostra” (pomoc 

dzieciom, ludziom chorym, niepełnosprawnym, starym, 

indywidualnie lub w domach dziecka ł szpitalach), 

"Orędownik zdrowia (sprawy higieny, profiłtaktyki 

zdrowotnej), "Twórca" (talent w służbie społeczeństwuł 

  

W każcej z tych sprawności chodzi, jak zawsze w ha: 

cerstwie, c zrozumienie jakiejś idei, której harcer* 

stwo jest oręjownikiem, o przyjęcie 'jej za swoją, © 

zdobywanie | poszerzanie związanej z tym wiedzy, o 

propagowanie idei, a przede wszystkim o osobiste 

działanie i organizowania działainości innch dla 

ziszczenia idei. W odróżnieniu od sprawności harcer- 

skich, te sprawności dorosłych zawierają zawsze kryr 

terium osobistej dorosłości, natomiast dopuszczają 

przejściowe odstępstwa od ideału harcerskiego, zatem 

| roty Prawa, jeśli bywa to czasem konięczne. Cziowiek 

dorosły, który uważa się za harcerza, sam dia siebie 

jest trybunałem i wyrocznią w sprawie, czy nadal 

pozostaje harcerzem, mimo jakegoś odstępstwa. No | 

sam sobie ustala ostateczne kryteria sprawności, sam 

ją sobie przyznaje, sam ustala odznakę; zwykie zapew- 

ne po prostu nosi ją tyłko w sercu. Jest więc ta meto- 

da - tylko indywidualna. Podobnie, jak tylko indywi- 

dualny charakter ma odtąd samowychowanie. 

Sprawności dla dorosłych tv raczej wskazanie  



  

    

Spraw dla Ludzi, w konwencji metody harcerskiej. <on- 

kretyzują one ideał wychowawczy harcerstwa, pokazują 

na orzykładach, co robić i jakim być w służbie idei, 

zapoczątkowanej harcerską służbą | przygodą w drużynie 

Być może, mogą zatem być jakimś drogcwskazem dia har- 

cerzy starszych, szukających swej drogi w życiu? 

Sprawność harcerska dorosłych 

OBROŃCA PRZYRODY 
  

1. Jestem człowiekiem dorosłym, odpowiedzialnym za 

sieble. Zarabiam na swe utrzymanie. Posiadam środki, 

by móc eh używać w obronie przyrody. 

2. Przyjąłem za ważną sprawę mego Życia - ideę 

ochrony przyrody - obrony naturalnego środowiska czło” 

wieka przed zagrożeniami. 

3. Uważam się za harcerza - harcerkę. Odstępstwa 

od harcerskiego ideału mają charakter przejściowy, wy- 

nikają z uzasadnionych przyczyn i okołiczności życia. 

4. Stale poszerzam swą wiedzę o polskiej przyrodzie 

jej bogactwie | zagrożeniach. Uprawiam turystykę i 

krajoznawstwo, często wędruję by wiadomości teoretycz- 

ne konfrontować z rzeczywistością. Zachęcam do tego 

innych. 

5. Należę do organizacji zajmujących się przyrodą 

I jej ochroną. Staram się być aktywny na rzecz reali- 

"zacji mych idei. Zdobyłem dużo wiadomości o problemach 

1 potrzebach ochrony przyrody, na święcie i w Polsce, 

stale wzbogacam swą wiedzę. 

6. W swym codziennym Życiu, w domu, w miejscu pra- 

cy, na wędrówce - staram się pomagać przyrodzie, sto- 

suję środki ł sposoby ograniczające zanieczyszczenia i 

zagrożenia. Staram się walczyć z Druliem i hałasem. 

7. Włączam się w społeczne inicjatywy na rzecz 

ochrony przyrody, w razie potrzeby sam je podejmuję. 

8. Popularyzuję w moim otoczeniu idee ochrony 

przyrody, a także środki i sposoby tej ochrony. 

Opiekuję się konkretnymi obiektami przyrody, sam lub" 

wraz z innymi. ż 

9. W razie stwierdzenia poważniejszych zagrożeń 

przyrody kontaktuję się z odpowiednimi instytucjami, 

sygnalizuję nibezpieczeństwa, biórę udział w akcjach 

mających na celu ich przezwyciężanie. 

sprawność harcerska dorosłych 

PIONIER NOWOCZESNOŚCI (nowęgo) 

  

1. Jestem człowiekiem dorosłym, odpowiedzialnym 

za siebie. Zarabiam na swe utrzymanie, posiadam środ- 

ki, by móc nimi dysponować przy rozwijaniu mich za- 

interesowań I pasji. 

2. Staram stę rozumieć kierunki przemian swiata i 

Polski oraz osobiście przyczyniać się do ich rozwoju. 

3. Uważam się za harcerza - harcerkę. Odstępstwa 

od harcerskiego ideału mają charakter przejściowy, wy” 

nikają z uzasadniónych przyczyn i okoliczności życia. 

m sze Za 

POGLĄDY 
  

  

    

  

4. Stale czytam i poszerzam swą wiedzę o świecie 

współczesnym, 0 prawach | kierunkach jego rozwoju, 

staram się rozumieć, ku czemu świat zmierza. 

5. Umiem posługiwać się: radiem, telewizorem,mag- 

netofonem, prąlką automatyczną, komputerem i innymi 

środkami technicznymi, użytacznymi w pracy i w domu. 

Umiem prowadzić samochód, pływać. Potrafię dokonywać 

drobnych napraw sprzętu domowego | w miejscu pracy. 

6. Poznaję, stosuję i oropaguję nowoczesne metody 

i techniki organizatorskie. 

7. Staram się śledzić i rozumieć nowe prądy w nau- 

ce, technice, kulturze, Uczę się języków obcych, 

8. Żyję w przyjaźni z kalendarzem i zegarkiem. 

9. Staram się rozumieć, od czego zależy postęp w 

moim środowisku, miejscu pracy, otoczeniu, staram się 

torować mu drogę. Popieram innowacje - w pracy, domu, 

otoczeniu, troszczę się o skuteczność działań w których 

uczestniczę. 

10. Myśląc o orzyszłości, zawsze rozumiem, że jej 

głównym wyznacznikiem jest szczęście ludzi. Staram się 

by ludzkie życie nie uległo stechnicyzowaniu; dbam o 

dobra i wartości kultury. 

Sprawność harcerska dorosłych 

GLRU 

4. jestem człowiekiem dorosłym, odpowiedzialnym za 

siebie. Zarabiam na swe utrzymanie, posiadam środki, 

by móc pomagać innym. 

2. Znalazłem sens swego Życia, potrafię określić 

wyższe cele, którymi się w życiu kieruję. 

3. Uważam się za harcerza - harcerkę. Odstępstwa 

od harcerskiego ideału mają charakter przejściowy, wy” 

nikają z uzasadnionych przyczyn I okoliczności życia. 

4. Staram się dużo wiedzieć, stale doskonalić umysł 

I charakter. 

5. Staram się pomagać innym ludziom, zrozumieć ich 

troski i kłopoty, niczego jednak nikomu nie narzucam, 

także własnej rady | osoby. 

6. Można na mie polegać. Nie obiecuję niczego 

lekkomyślnie, a z przyjętych zobowiązań staram się 

wywiązać jak najlepiej. 

72. Nie przedkładam własnej wygody i korzyści nad 

potrzeby Innych ludzi, którzy mają prawo oczekiwać 

mojej pomocy. 

8. Staram się być opanowanym, nie róagować gwał- 

townie na zło, choć mu się sprzeciwiam. 

9. Staram się okazywać na zewnątrz radość, po- 

godę, optymizm. Chwile słabości staram się przetrzy- 

mać w samotności, nie obciążając Innych swolmi troska- 

mi i kłopotami. 

10. Jeśli trzeba - nie waham się przed organizowa- 

niem innych do pomocy I działania. 

11. Jestem skromy; za to, co robię dla ludzi. * 

nie oczekuję korzyści ani uznania. Odczuwam rądość z 

tego, że stać mie na to, by móc z siebie dawać Innym, 
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typów 

gdzieś istnieje charakterystyka rożnych 

studentów, to z pewnością na pierwszym 

miejscu znaleźć nożna osobnika o niewielkich 

asplracjach naukowych, :le za to z dokładnie sprecyzo- 

wanymi chęciami .zarobienia. Powszechny pogląd o 'tym, 

ża studenci to ludzie żyjący na krawędzi nędzy pomału 

się dewaluuje. Trudno tu oczywiście sprawę generalizo- 

wać, ale chęć osiągnięcia jak najwyższych korzyści 

finansowych wśród braci żakowskiej wyraźnie wzrasta. 

Sposobów na osiągnięcie tego celu jest wiele. Należy 

tylko trochę pokombinować, pomyśleć, a czasem popraco- 

W takiej 

nizacje 

wać, sytuacji wydawać by się mogło, że orga- 

działające na wyższych uczelniach nie mają 

przed sobą różowej przyszłości. Studenci bowiem masowo 

popadając w wir robienia pieniędzy nie mają już czasu 

Jakąkolwiek 

Trudno się więc dziwić, 

ani ochoty na działalność społeczną. 

że większość organizacji mło- 

dzieżowych cierpi na chroniczny brak ludzi chętnych do 

działania. Pieniądzy to nie daje, a z tak zwaną satys- 

Sytuacja 2SP, ZSMP, 

jest mimo wszystko taka tragiczna. Skoro istnieje chęć 

fakcją różnie bywa. czy ZKP nie 

do robienia forsy, należy ją we właściwy sposób wy” 

korzystać. Jak lep na muchy działa na studentów hasło 

MOP (Międzynarodowy Obóz Pracy). Jest to imoreza opła- 

Jeżeli ktoś 

to zarabia "na czys- 

calna, szczególnie dla ludzi.z inicjatywą. 

potrafil odpowiednio zalnwestować, 

100 Ou0zł. Nie jest 

ale w porównaniu ze stypendium naukowym wynoszącym od 

3 do Jest 

się przeuczać, bo 

a należy kombinować, 

ale z drugiej strony MOP to 

to” około to kwota astronomiczna, 

7tys. złotych na pewno atrakcyjna. to żywy 

przykład na to, że nie ma sensu 

jest to sztuka dla sztuki, 

Tak, 

okazja do zarobienia raz, 

ponie- 

waż to się opłaca. 

najwyżej dwa razy w roku i 

co dałej? Nie ma większego problemu. Zawsze można za- 

brać się za solidną robotę w jakiejś studenckiej spół- 

dzielni pracy. 

Tak, jest to sensowne, ale potencjalny harcerz anga- 

żując się w taką spółdzielnię nie będzie już miał 

czasu na działalność w związku. 

tylko dla 

a przede wszystkim dobrze płatnej pracy 

Poza tym spółdzielnie 

są atrakcyjne elity, bowiem otrzymanie w 

miarę dobrej, 

jest dia szara<a problemem trudnym do przeskoczenia. 

Spółdzielnie'pobierają ponadto około 30-40% podatku, a 

dziennie nie można zarobić więcej niż £tys. złotych, 

Do niezbyt miłych przeżyć nałeżą choćby sytuacje gdy 

jakaś starsza kobieta spoglądając wymownie na myjącego 

okna wystawowe tonem studenta, wytrawnego pedagoga 

zwraca siłę do swojego wnuczka: "Widzisz Piotrusiu, jak 

  

| 

nie będziesz się uczył, to będziesz musiał też tak 

ciężko pracować”. ż 

A może by tak zabrać się za handel? Ważne jest tu 

tylko to, by zdobyć odpowiedni, to znaczy poszukiwany 

towar. Jednym z najbardziej dochodowych są książki. 

Bardzo intratny interes to wszelkiego rodzaju pod- 

ręczniki dla przyszłych, lekarzy. Bestsel lerem wśród 

nich jest "Anatomia" Bochenka. Tego typu spekułacyjnej 

działalności nie należy jednak popierać. 

Liczba chętnych do wsłąpienia do ZKP  wzrosłaby 

"może, gdyby Związek na szeroką skalę zajął się 

Funduszem Akcjł Socjalnej Młodzieży. zadaniem ZHP 

byłoby obejmowanie patronatu nad ludźmi chcącymi za- 

robić pieniądze, które mieliby zamiar przeznaczyć na 

wspólny cel. Jest to niewątpliwię konkurencja dla 

spółdzielni studenckich, bowiem zarobki FASM-u są 

wo!ne od podatku. 

Problem nie tkwi w tym jak robić pieniądze, tylko 

gdzie. Możliwości jest wiele, nie zawsze jednak 

można znaleźć instytucję w ramach której można by je 

było zrealizować. 

"Wbrew pozorom studentów chętnych do działalnuści 

ludzie obar- w organizacjach jest wielu, jednak są to 

czeni prob I emami związanymi często z utrzymaniem 

rodziny, co w obecnej sytuacj! nie' jest w Polsce 

łatwe. Jeśli student jest samotny, tzn. nie posiada 

żony, dziecka, to powinien w jakiś sposób odciążać 

rodziców, a przynależność do organizacji społecznych 

tego nie załatwia, a wręcz przeciwnie, jest zwykie 

powodem nowych wydatków. Student wywodzący się z 

rodziny niezamożnej może liczyć na stypendium socjal- 

ne. Stypendium to jest jednak bardzo małe i z reguły 

nie wystarcza na opłacenie domu studenckiego i sto- 

łówki nie mówiąc nawet o stancji. Poza tym nie ma 

chyba osoby, która nie chciałaby wyglądać ładnie i 

modnie a to kosztuje. 

Trudno wymagać by ZHP, czy jakakolwiek inna or- 

ganizacja zajęła się działalnością charytatywną | 

pomagała biednym studentóm egzystować na uczelni, 

Nie można też winy za kiepski obraz działalności or- 

ganizacji na uczelniach zwalać na leniuchów studentów, 

którzy 

chcą pracować w 

tylko 

niedomogi 

wszelkich wartości nie 

idel i interesują się 

tym co? gdzie? za lie? Taką sytuację wytworzyły 

Studenci jakby 

akademie i inne 

wyzuci z duchowych 

imię którzy 

ekonomiczne w naszym kraju. 

zapommieli o tym, że uniwersytety, 

wyższe uczelnie nie zostały powołane do Życia Jako 

instytucje chroniące chłopaków przed wojskiem, a dla 

dziewczyn jako blura matrymonialne. Podstawowym za- 

daniem studenta jest studiowanie. Organizacje stu- 

denckie mogą spełniać rolę alternatywy problemy dnia 

codziennego studenta, powinny być też dla niego formą 

Qr- 

ganizacja jest zwykle dodatkowym ciężarem, a trzeba do 

relaksu. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. 

niej należeć bo inaczej szanse wyjazdu na MOP są nikłe. 

Jak nie ma MOP-u to nie ma pieniędzy. | 

to błędne koło. 

tak toczy się 
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Narodziny-życie-śmierć. W trzech słowach zawarty 

jest bieg życia człowieka. Ale pomiędzy tymi wyrazami 

mieści się bardzo wiele zdarzeń o różnym znaczeniu, 

nasileniu, różnej barwie i intensywności. Są |ludzie, 

którzy żyją dniem codziennym. Ich czyny i myśli oscylu- 

ja wokół spraw bieżących. Martwią się choćby, że na ko- 

łację zamiast polędwicy jedli ser żółty albo, że wy- 

łączono prąd I nie mogli obejrzeć do końca filmu w te- 

   

   

lłewizji. Radości i smutki związane są u nich z prozą 

życia codziennego. Jednak wielu z nas zatrzymuje się na 

chwil ię w krórymś ułamku swego życia, by zadać sobie py- 

tanie: jaki jest sens życia? Pytanie krótkie, języko- 

znawca powie: "zdanie proste”. Ale czy w rzeczywistości 

proste? Zapewne-niezwykie trudne i złożone. 

Pytanie to zadają sobie ludzie w różnym okresie 

swego życia. Bywa, że staruszek dopiero przed śmł_rcią 

zapyta siebie: "po co żyłem?, dla kogo?7, co osiągnąłem? 

Najezęście] jednak pytanie to po jawią się na progu doj- 

rzewania. 7 

Nadchodzi taki czas, gdy młody człowiek pyta sam 

siebie: "ku czemu zmierza moje żŻycie?, jaki ma ono 

sens, czy w ogóle warto żyć?, co robić, by mimo różnych 

przeciwności losu życie było wartościowe, szczęśliwe i 

piękne?”. Pojawiają się równolegle pytania: w czym 

odnaleźć sens życia? - w zdobywaniu dóbr materialnych, 

w nauce, sukcesach zawodowych, działalności społecznej, 

a może wielkiej miłości, czy założonej rodzinie? Te 

pytania raz 'postawione będą nas mobilizować do poszu- 

kiwania na nie odpowiedzi. 

Poszukiwanie sensu życia jest ważną sprawą z punktu 

widzenia rozwoju osobowości młodego człowieka. Fi!'ozof 

- Stefan Kaczmarek uważa, że "właściwe zrozumienie 

sensu życia napawa człowieka wiarą w siebie, wskazuje 

mu kierunek działania zgodny z własnym powołaniem i 

rolą w społeczeństwie”. Chyba tak jest istotnie, gdyż 

czata 
Małgo” z 
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potrzeba sensu życia nadaje ogólny kierunek rozwo ju 

człowieka wpływając na kształtowanie się postaw i moty- 

wacji Obuchowski 

twierdzi słusznie, że "bez zaspokojenia potrzeb sensu 

działania. Psycholog - Kazimierz 

życia - człowiek nie może funkcjonować normałnie, nie 

może mobilizować wszystkich swoich zdolności w maksy- 

na Inym stopniu”. 

Cechą specyficzną pytania o sens życia jest konie- 

czność indywidualnego i samodzielnego poszukiwania na 

nie odpowiedzi. Rodzice, choćby byli najtroskiiwsi, 

nauczyciele, wychowawcy (np. drużynowy) -najlepsi, ko- 

łedzy i przyjaciele najwspanialsi -nie udzłelą nam 

wprost odpowiedzi na to ważne pytanie. Mogą nam oczy” 

wiście pomóc w rozstrzyganiu tego problemu, służąc 

choćby wiedzą, życiowym doświadczeniem, radą, Jednak 

tendencja do "zamykania się” w sobie w okresie doras- 

tania stanowi dodatkowy symptom do prób samodzielnego 
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poszukiwania sensu życia. Sytuacja taka prowadzi często 

do pewnego zagubienia się młodego człowieka w świecie. 

Z jednej bowiem strony uczestniczy on w różnych płasz- 

czyznach życia: rodzinnym, szkolnym, organizacy inym 

(m.in. w ZH”) a z drugiej - "zamyka się” w sobie. 

Cełem dorastającej dziewczyny i dorastającego chłopca 

staje siłę obok wędrówek z drużyną "wędrówka” w głąb 

siebie. Jest to podróż niepokojąca, Zagadkowa, nęcąca 

i wspaniała zarazem. Zalnteresowanie światem zew- 

nętrznym przesuwa się w tej wędrówce w głębię własnej 

osobowości. Jest to bardzo ważńy moment dla człowieka 

- dostrzega on bowiem s«. psychiczną odrebność i nie- 

powtarzalność. To z kole! mobilizuje go do lepszego 

poznania s'ebie | szukania sobie sensu życia. 

Zaspokajanie potrzeby sensu życia hywa jednak bar- 

dzo różnie pojmowane, w młodości nie trudno o pomyłki. 

Na przykład wybór drogi życiowej jest niedostosowany 

do możliwości danej jednostki. Pewien chłopak sens swe- 

go życia widział w niędzynarodowej sławie sportowej. 

Nie dostrzegał Rzy” CR że nie ma ku temu żądnych 

realnych przesianek: nie trenował odpowiednio inten- 

sywnie, nie dbał o swój rozwój fizyczny itp. Wadliwość 

postępowania wyrażać się też może w zbyt ogólnym ok- 

kimś 

zostanę", "ja wszystkim pokażę, na co mie stać" nic 

reśleniu sensu życia. Stwierdzenia typu: "ja 

konkretnego nie mówią i nie wskazują realnego kierunku 

działania danej osoby. 

Sensu życia nie należy również utożsamiać z osią- 

ganiem celów "krótkodystansowych". Nie można "więc w 

zdobyciu piątki z klasówki, wymarzonego sprzętu sterso, 

czy najmodniejszych spodni upatrywać sensu. życia. 

Poszukiwanie sensu życia wiąże się Ściśle z 

kształtowaniem się u młocego człowieka światopogiądu. W 

okresie dorastania mówi się nawet o kryzysie świato- 

poglądu. W dzieciństwie jednostka przyswajała od do- 

rosłych poglądy dotyczące problemów Źródeł BYTU, życia 

na ZIEMI, pochodzenia CZŁOWIEKA, Wraz z wiekiem, roz- 

wojem intelektualnym | uczuciowym prawdy przy jmowane 

niemal bezkrytycznie w dzieciństwie, przestają być tak 

oczywiste. Stąd młody człowiek sam zaczyna stawiać 

sobie pytania natury światopogłądowej. Dzieje się to 

też dlatego, że w odróżnieniu od prawd naukowych,, 

prawdy światopogiydowe nie są oczywiste i jednoznaczne 

Co do twierdzeń matematycznych dorastający człowiek nie 

ma tylu emocjonalnych wątpliwości,co do natury BYTU, 

których powstaje ŻYCIE Itd.. Owe wątpli- 

wości potęguje fakt stykania się w życiu z różnymi ro- 

praw, według 

dzajami światopoglądu, choćby w .szkole ze światopog- 

lądem religijnym. Dobrze się staje, że młody człowiek 

ma możliwość poznawania różnorodnych nawet światopog- 

lądów, wówczas jego indywidualny, dojrzały wybór i 

akceptacja danego światopoglądu stanie się dobrym dro- 

gowskazem w życiu; pomagać będzie w poszukiwaniach 

sensu życia. Należy przy tym pamiętać, że prawdy świa- 

topogłądowe nie powinny być nikomu narzucane. Jeśli 

podlegamy przymusowi, to tym większy nasz sprzeciw. Nie 

znaczy to, że osoby dorosłe-rodzice, wychowawcy nie 

_czyna niezwykle surowo oceniać swoje oraz innych ludzi 

| 

mają żadnego wpływu na kształtowanie się indywidualnego 

światopoglądu u młodego człowieka. Mają, i to często 

dość znaczny pod NozGoi to że są dla młodzieży dużym 

autorytetem pod względem moralnym, intelektualnym, 

potraflą wzbudzić szacunek i zaufanie. 

Wypracowanie własnego światopogłądu ma zasadnicze 

znaczenie dla rozwoju osobowości. człowieka, spełnia on 

zarazem wiele istotnych funkcji. BDsycholoś - jąnusz 

Reykowski wymienia nop. funkcję mobi!lzującą człowiake 

co działania, do podejmowania przez nlego trudnych 

zadań życiowych. Śwłatopogiąd spełnia dalej funkc ję 

wartościującą, czyli światopogląd jednostki może wy” 

stępować jakc norma według której ocenia ona postępo” 

wanie innych ludzi. Nażrną rolą światopoglądu jest wy” 

pełnianie przezeń funkcji kantrolnej wobec własnego 

postępowania oraz funkcii wyjaśniajacej różne zaiwi ska. 

Światopogliąć spełnia też funkcję integracyjną, tzn. 

scala poszczególne poglądy człowieka tworząc konsek- 

wentną całość, zapewniającą poczucie wewnętrznego ładu 

WymTfenia się jeszcze funkcję obronną światopoglądu, 

gdyż może on wówczas "bronić" człowieka przed ięklem, 

zwątpieniem, utratą sensu życia oraz funkcję ofensywną 

gdy zachodzi konieczność walki o własne sfżckosagia*; 

W okresie dorastania śŚwiatcopog!ąd nłodego człowie- 

ka jest jeszcze nieustabilizowany, jednak posiada on 

cechę dużej intensywności w zakresie wymienionych po- 

wyżej tunkcji, co prowadzić może, jak wspomniano, da 

odrzucenia zaszczepionych przez dorosłych przekonań 

światopoglądowych lub ich ponownej weryfikacj!. Wszy” 

stkie te przemiany prowadzą do ustabilizowania się 

śŚwiatopogłądu w wieku dojrzałym. 

Wraz z przemianami światopoglądowymi zachodzą bar- 

„dzo istotne zmiany w strukturze moralnej młodego czło- 

wieka. Charakterystyczny krytycyzm młodzieńczy i w tej 

dziedzinie przybiera jaskrawe barwy. Młoda osoba za- 

postępowanie, Dlaczeno ludzie wygłaszają pewne poglądy 

moralre, ale według nich nie postępują? - zastanawia 

się dziewczyna czy chłopak. Dlaczego w życiu codzien- 

nym spotykamy się ciągie z nieuczciwością, zakłamaniem 

MORALNOŚĆ, SZLACHETNOŚĆ, 

PRAWDA? Gdzie podziały się wartości ponadczasowe i 

ponadhistoryczne, jak: DOBRO, PIĘKNO, SPRAWIEDLIWOŚĆ? 

Pojawienie się tego rodzaju wątpliwości natury mo- 

okrucieństwem? Gdzie jest 

ralnej świadczy o przekraczaniu bardzo ważnej granicy 

w moralności człowieka - od moralności heteronomicznej 

do moralności autonomicznej. Moralność heteronomiczną 

cechuje to, że respektowanie norm moralnych wypływało 

z nakazów | zakazów od dorosłych. Dziecko uczy się 

postępowania moralnego poprzez naśladownictwo czynów 

rodziców, krewnych, później wychowawców i innych osób. 

Dorośli stosulą różnorodne metody wychowania moralnego 

jak choćby nagrody | kary, przyzwyczajanie do zachowań 

aprobowanych moralnie, perswazję, sugestię i wiele in- 

nych kształtują sylwetkę moralną dziecka, Oddziaływują 

przy tyn własnym przykładem osobistym, co również ma 

istotny wpływ na to, jakim pod względem moralnym staje 

się człowiek. 
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Fakt respektowania norm moralnych narzuconych z 

zewnątrz w okresie dorastania zaczyna wywoływać bunt i 

zaczyna się ów próces przekształcania własnego systemu 

wartościowania moralnego. To prowadzi do fazy autono- 

młicznej w moralności. W niej człowiek przyjmuje i 

respektuje normy mora!łne z autentyczneco, wewnętrznego 

przekonania o konieczności ich istnienia. 

Czas poszukiwania sensu życia, okres pytań natury 

światopogiądowej | moralnej, związany z tym nawet 

«bunt* przeciwko istniejącemu porządkowi świata ma 

charakter przejściowy. Wraz 2 osiągnięciem pewnej 

dojrzałości intelektualnej, uczuciowej i społecznej 

problemy* te normują się, nabierają cech dorosłości. 

Zapwne i w kolejnych etapach życia człowiek powracać 

będzie do pytania o sens życia, a i problemy światopo- 

glądowe i moralne nie będą mu obce. Zagadnienia te 

wplecione będą w całokształt życia jednostki, pomagać 

jej będą w rozwiązywaniu różnych problemów stając się 

ogólnym kierunkiem postępowania. 
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Dróg, Które wiodą do odnalezienia indywidualnego 

sensu życia jest wiele, każdy musi ją sam odnaleźć, 

często długo błądząc lub odnajdując ją dopiero u kresu 

swego życia. ale ważne jest to, by nie zniechęcać się,   

<= MOTYWACJE ZL——'! 

nie porzucać poszukiwań po porażkach życiowych. Nawet 

tych porażkach, które według nas są nie do odbudowania 

są bardzo bolesne, pozostawiają trwały ślad na duszy. 

Niektórzy nawet nie potrafią dalej normalnie żyć; 

"uciekają" w świat ułudy - alkohol, narkotyki, pro- 

młskuityzm (seks bez żadnego ograniczenia | uczucia) 

lub -śmierć. 

Lecz, jak mądrze powiada japoński aforyzm: "Nie sztuka 

umrzeć, sztuka żyć w słońcu i kwiatów woni, każdy po- 
trafi w ziemi zgnić, nie sztuka umrzeć, sztuka żyć... 

Mocno zasady tej się chwyć. śmierć cię i tak dogoni 

- nie sztuka umrzeć, sztuka żyć w słońcu | kwiatów 

woni**. 

JEŚLI JESTEŚ INSTRUKTOREM: 

  

- Spróbuj zainspirować dyskusję w drużynie na temat 

'w rodzaju: 

Jaki jest Twój sens życia; czy kiedykolwiek zasta- 

nawiałeś się nad tym problemem? 

Jaką rolę w Twoim życiu odgrywa Światopogląd; ct 

wpływa według Ciebłe na kształtowanie się świato- 

poglądu człowieka? 

Jakie postępowanie nazywasz moralnym; co kształ- 

tuje sylwetkę moralną jednostki? 

Co to znaczy być tolerancyjnym (np. w odniesieniu 

do różnic światopogliądowych)? 

Jak pomagać sobie I innym w przezwyciężaniu po- 

rażek życiowych; co sądzicie o ludziach popełnia- 

jących samobójstwo? 

Jest to dobra okazja do lepszego poznania dążeń 

życiowych harcerzy, ich zapatrywań na sprawy związane 

z sensem ludzkiej egzystencji, rolą światopoglądu, 

moralności w życiu człowieka. Może zauważysz, że wy- 

wołanie tego typu problemów w dyskusji stanie się dla 

niektórych harcerzy plerwszym krokiem do zastanowienia 

się nad tym: jak żyć? Przysłuchanie się wypowiedziom 

będzie też możliwością do pewnej oceny stopnia rozwoju 

światopoglądawego czy moralnego osób uczestniczących w 

dyskusji. Może stanowić to inspirację do zastosowania 

przez Ciebie mowych metod wychowawczych, choćby przez 

arganizowanie różnorodnych, atrakcyjnych w sensie od- 

działywania na osobowość młodego człowieka zajęć. 

Pomagać w tym mogą podsuwane przez Ciebie książki | 

artykuły traktujące o sensie życia ludzkiego, sprawach 

związanych z kształtowaniem się światopoglądu i mo- 

ralności. Do omawianych spraw można oczywiście nawią- 

zywać przy okazji wspólnych wyjść do xina czy teatru. 

Treści filmów I sztuk teatralnych bardzo często w spo- 

sób bezpośredni lub pośredni odwołują się do zagadnień 

o których mowa. 

- Jako instruktor bądź zarazem przewodnikiem I doradcą 
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w życiu swych podopiecznych. Niechaj Twoja ogólna po- 

stawa wobec życia ma charakter afirmujący, co nie oz- 

nacza, byś był spostrzegany jako człowiek pozbawiony 

problemów życiowych. Jednak ogólna postawa traktująca 

życie jako wartość, najważniejszą i najwspanialszą 

inspiruje do zachowań podobnych. Zyskasz sobie zaufa- 

nie i przyjaźń u harcerzy, którzy w trudnych sytuac jach 

życiowych,a być może I tych najtrudniejszych zwrócą 

się do Ciebie o pomoc. 

- Szczególnie zwróć uwagę na oscJy nieśmiałe, zamknięte 

w sobie mające kłapoty z własną osobowością. Być może 

należą one do grupy osób bardzo wrażliwych, uczucio- 

wych, wszystkie sprawy z natury biorące jakby "od we- 

wnątrz*. Dla obserwatora są nawet ludźmi jakby zadu- 

fanymi w sobie, wywyższającymi się. Nie są to jadnak 

mniej wagtościowe jednostki. Często właśnie te osoby, 

Jak twierdził światowej sławy psycholog, Kazimierz 

Dąbrowski posiadają ogromny potencjał rozwojowy. Fakt, 

że przez osoby z zewnątrz widziane są jako jednostki 

zagubione, mało elokwentne, nie potrafiące nawiązać 

kontaktów towarzyskich nle powinien ich przekreślać 

jako ludzi miej wartościowych. Należy im raczej po- 

magać w przekraczaniu trudnych dla nich granic - od 

świata wewnętrznego do zewnętrznego. 

JEŚLI JESTEŚ HARCERZEM: 

- "Doznawaj samego slebie” jak mawiał Sokrates. Z psy” 

chcłogicznego punktu widzenia zapoznawaj się z etapami 

rozwoju osobowości, abyś mógł ocenić, na którym pozio- 

mie tego rozwoju sam się znajdujesz. Wiąże się to z 

możliwością dalszego samorozwoju,   - Obserwuj wnikliwie ludzi z którymi przebywasz. 

Zacznij od najbliższych rodziców, nauczycieli, rówie- 

śników, przyjaciół, sympatii. Zamiast «arytykować spró- - Oprócz wiedzy zdobywanej w szkole spróbuj poprzez 

buj zrozumieć ich postępowanie, bądź bardziej tole- samokształcenie (indywidualne lub w małej grupce) 

rancyjny dla ich poglądów. Pomagaj im w kłopotach, wgłębić się w dorobek filozofii, etyki, estetyki, 

wtedy i Ty będziesz mógł na nich liczyć w trudnych sy- Nauki te rozważają wszechstronnie zagadnienia typut 

tuacjach. Jakże cenne mogą stać się rozmowy z rodzica” k Im jest człowiek, Jaka jest jego natura, jak w 

mi, drużynowym, wychowawcą szkolnym, zaufanym przy- różnych koncepcjach fllozoficznych rozumiano pojęcia 

Jacielem czy sympatią na tematy dotyczące sensu życia, MORALNOŚCI, DOBRA, PIĘKNA, SZCZĘŚCIA? Analiza dorobku 

wyboru drogi życiowej. tych gałęzi wiedzy stanowić może podłoże do samodziel* 

nych refleksji nad własnym światopoglądem, pomożę w 

«< Nie "zamykaj się" całkiem w sobie. Chociaż jest to krystalizowaniu się indywidualnego Świata wartości 

specyficzna cecha Twojego wieku, z samopoznaniem, tzw, moralnych. Jeśli jesteś osobą wierzącą | praktykującę 

"dialogiem wewnętrznym” połącz uczestnictwo w kołach staraj się zasady I wartości religijne w pełni reąall- 

zainteresowań, klubach, organizacjach (np.PTTK). zować w życiu codziennym. Staraj się przy tym wzbogacać 

Nile omijaj kina, teatru, filharmonii, galerii sztuki, swą wiedzę religijną, by lepiej rozumieć własne i In- 

wycieczek krajoznawczych | tych *w nieznane”. Czytaj nych postępowanie. 

ciekawe książki, nie tylko tektury szkolne. Wszystko - Bądź tolerancyjny wobec ludzi o innym niż Twój świa” 

to rozwinie Twoje zalnteresowania kulturalne, społe- topoglądzie. Ważne jest, by każdy człowiek budując 

czne, estetyczne, rozbudzi tkwiące w Tobie talenty. indywidualny model życia miał prawa do wyboru własnego 

Uwrażiiwi na sprawy innych ludzi. A to także jest rodzaju światopoglądu ł potem według niego konsekwent" 

cenną wskazówką "jak żyć?” nie postępował, 
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- Może będzie odpowiadać Ci taka dewiza życiowa, 12.Czy zdarzyło Ci się biorąc udział w głosowaniu, 

według której warto żyć: ŻYCIE JEST SENSEM ŻYCIA, odmówić swego głosu -jaklemuś kandydatowi, który był 

TRZEBA JE CENIĆ ZA SAM FAKT, ŻE ZOSTAŁO NA! DANE. pod każdym względem najodpowiedniejszy na wybierane 

[e dzlisz? Możne teza ta stanie się przedmiotem 
o o tym sądz e stanowisko w klasie lub zakładzie pracy, ale różni 

dyskusji w gronie przyjaciół, krewnych czy kołeqów Z 
; się od Cieble gustami „poglądami i zwyczajami nie 

ruż harcerski : drużyny ej ma jącymi wpływu na funkcję, jaką by pełnił? 

-2 +2 
SPRAWDZIAN DLA KAŻDEGO: CZY JESTEŚ TOLERANCY JNY? 

13.Czy robiłeś w oczy lub poza plecami uszczypl iwe 

TAK NIE uwagi, z wyraźnie pogardliwą Intencją zazywałeś 

2 Ć "pedałem" lub "ciotą" kolegę, którego zasadnie (lub 

1. Czy zdarzyło Ci się mówić lub myśleć o koledze: 

* jaki on głupi, przed klasówką biegnie do kościoła” 

-3 +3 

bezzasadnie) podejrzewałeś o skłonności homosek- 

sualne? -3 +3   
14.Czy zdarzyło Ci się czytając jakąś książkę i na- 

© darzyło Ci esię mówić lub myśleć o koledze: h 

h WE > z potykając jakiś pogląd niepokojąco dobrze uzasad- 
«On jest podejrzany, bo 'nigdy nie chodzi do koś- z 

Ę w : > nę niony, a sprzeczny z tym co sam myślisz, odkładać 

ła”. 8 +: +3 3 
cioła : książkę mówiąc sobie: "To nie może być prawda, bo 

3. Czy zrezygnowałeś kiedyś z jakiejś przyjaźni, bo autor jest komunistą albo na odwrót, "bo autor jest 

On (Ona) okazał się innowiercą, członkiem innej księdzem"? 2 33 

narodowości, przybyszem z innego regionu Polski lub 

r ki innej organizacji partii czy związku 
oazę w >> ? u. 1 Jeśli zebrałeś w tym sprawdzianie 28-32 pkt jesteś 

zawodowego? = = nowoczesnym, tolerancyjnym młodym człowiekiem. Jeśli 

4. Czy zerwałeś kiedyś przyjaźń z jakimś kolegą lub od 20-27 pkt masz pewne cechy nietoleranycjności w 

koleżanką tylko dlatego, że nie zgadzał się z. Tobą swoim nastawieniu wobec Innych, które warto usunąć 

w poglądach na takie sprawy, jak istnienie Boga, przez pracę nad sobą. Jeśli masz zaledwie 10-19 punktów 

życie pozagrobowe itd. - -3 +3 to naprawdę wiele Ci brąk do nowoczesności. Jeśli zaś 

5. Czy uznajesz za nienowoczesnego i śmiesznego każ- wynik sprawdzianu wyraził się w wielkościach ujemnych 

dego, kto nie nosi modnego Twoim zdaniem ubrania, (np. minus 10 lub minus 20), to pomyliłeś epokę I po- 

modnej fryzury i lubi inną muzykę niż Ty? -2 *2 winieneś żyć w czasach inkwizycji, która paliła na 

stosach inaczej ERPRAMCE 

6. Czy uważasz i ogłaszasz za "idiotę" każdego kolegę, 

który uznał film okrzyknięty przez klasę jako 

wspaniały, za "nudną chałę*, na oglądanie której 

szkoda czasu? -1 +1 

7. Czy zdarzyło Ci się wyśmiewać i szydzić z przeko- 

nań babci lub dziadka i mówić im, że są "staro- Temat związany z zagadnieniem poszukiwania sensu 

świeccy” i "nie z tego świata”, bo głosili tezy, 1 problemem afirmacji życia jest bardzo rozległy. Ten 

których za słuszne nie uznajesz? -3 +3 krótki tekst nie wyczerpuje naturalnie całości zagad- 

8. Czy .przeżywając kryzys własnych przekonań świato- nienia. Jego pogłębienia i rozszerzenie odnajdziesz, 

poglądowych, roblłeś świadomie rzeczy, o których w następnych częściach cyklu "ŻYĆ - ALE JAK? 

wiedziałeś, że zabolą matkę lub babcię, tylko po 

sto, aby demonstrować swają nowoczesność i udowad- 

niać ich staroświeckość? -3 +3 

ż * Przypisy: 

9. Czy potępiasz ludzi, którzy mają inne gusty w Ii- 

teraturze, cenią inne książki | uważasz ich zawszę 1. Stefan Kaczmarek, Rozważania o życiu ludzkim, 

'za gorszych od siebie? 1 ŻY Warszawa 1977, s.9-10 

10.Czy często w sporze iub dyskusji używasz zwrotu: 2. Kazimierz Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, 

"Przestańmy się kłócić, na tę sprawę istnieje wiele Warszawa 1966, s.229 

poglądów i pozostań przy swoim zadaniu, tak jak ja 3. Irena Obuchowską. Okres dorastania, Warszawa 1983, 

pozostanę przy swoim”? +3 -3 s.70-71 

4. Remigiusz Kwiatkowski, aforyzmy, Sentencje, Przy- 

słowia Wschodu, Warszawa 1985, s.28 

wiele spraw, a mimo to ich lubisz i szanujesz? 5. Weronika | Mikołaj Kozakiewiczowie, Przewodnik po 

+3 -3 młodości, Warszawa 1986, s.138-140 

11.Czy wśród swolch kolegów i przyjaciół masz takich, 

z którymi często się kłócisz, masz różne poglądy ną 

  

  

  

  

   



  

  

  

  

  

          
działa masowa ideowo - wychowawcza or- 

i młodzieży szkolnej - Organi- 

Rumun I | 

W ganizacja dzieci 

zacja Pionierska Socjalistycznej Republiki Ru- 

* 

która od 

ona aż trzy poziomy: 

munii, roku 1976 jest samodzielna. Posiada 

- plonierów starszych z klas V - Villi 

It - IV 

- Sokołów Ojczyzny w wieku od 4 do 7 

- pionierów młodszych z klas 

łat. 

Wiekowo porównywalnymi z zuchami są przede wszystkim 

młodsi plonierzy, ale Sokoły Ojczyzny są zjawiskiem 

jedynym w swoim rodzaju i dlatego warto się przy niech 

zatrzymać. 

METODYKA 

Sokoły Ojczyzny są ruchem bardzo młodym, bo pierw 

sze 1976/77. ich grupy powstały w roku szkolnym 

Deklaracja z tego okresu brzmi następująco: * or- 

ganizacja Sokołów Ojczyzny ma przygotować dzieci do 

przyszłej pracy i życia w kolektywie. Wychowywać w 

duchu miłości i szacunku do partli pracującego ludu - 

Komunistycznej Partii Rumunii. Sokoły Ojczyzny mają 

rozwijać działalność zmierzającą do współdziałania | 

między dziećmi 

innych narodowości, których ojczyzną jest ukochana Ru- 

muńska Republika Socjalistyczna”, 

braterstwa rumuńskimi, niemieckimi 1 

W praktyce sokoły ojczyzny mają uczestniczyć w 

przygotowaniu słę do nauki szkolnej, a te, które znaj- 

dą się w klasie |, do wstąpienia w szeregi pionierów, 

Sokoły Ojczyzny mają swoje prawo obejmujące 9 punktów: 

Sokół Ojczyzny: 

- jest wierny narodowi i partii, 

- kocha pracę I naukę, 

- kocha rodziców i pomaga im, szanuje wychowaw- 

ców i nauczycieji, 

- jest uczciwy, sprawiedłiwy I odważny, 

- jest dobrym przyjacielem i 

ga Innym, 

- kocha 

jak trzeba tę poma 

I chroni przyrodę, troszczy sięo rośliny 

ogródku | 

śpiew, gry i sport, 

i zwierzęta w domu, 

- lubi jest zawsze wesoły, 

- dba o to, aby czynić dobrze. 

szkole, 

Ruchem sokołów ojczyzny kierują rady pionierskie 

różnych szczebii, które komisje do 

spraw sokołów ojczyzny. W komisjach zasiadają nauczy” 

ciele, przedstawiciele rodziców i 

gających. 

Sokoły ojczyzny pracują całymi 

działu na miejsze jednostki. 

posładają m.in. 

organizacji wspoma- 

drużynami, nie ma po- 

Drużynę prowadzi oddelegowany członek KPR, albo pionier 

z wyższej klasy, odpowiednio przygotowany, 

Symbolem drużyny Sokołów Ojczyzny jest proporzec, 

na którym z jednej strony znajdują się barwy narodowe 

Rumuni I niebieski, żółty i 

drugiej stronie znak sokoła. 

(Pionowo: czerwony) a na 

Rumuńskie sokoły ojczyzny mają ze wszystkich podobnych 

organizacji najbarwniejszy strój: 

- pomarańczowa bluzeczka z naramiennikami i znakiem 

sokołów ojczyzny na lewym rękawie, 

- czerwony krawat z trójbarwnym lamowaniem, 

spodnie lub spódniczka błękitnego koloru, 

blałe podkolanówki, * 

czarne półbuty lub sandały, 

na głowie niebieska czapeczka z czerwonym szlaczkiem 

Chłopcy mają przy czapce daszek, dziewczęta nie. 

Młodszych pionierów można odróżnić przede wszystkim 

po blałych beretach.,Starsi noszą granatowe. Funkcyjni 

noszą sznuryi 

- czerwone, 

- żółte, 

- niebieskie. 

druh franek 
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rodziłem się ... Na tyle późno, żeby okres Sza- 

rych Szeregów i pierwszych lat Harcerskiej 

Służby Polsce był dła mie historią, ale na ty- 

le wcześnie, żeby moje szkolne lata przypadły akurat w 

okresle reaktywawania harcerstwa i powrotu do naj- 

piękniejszych trądycji ZHP. Miałem szczęście trafić do 

27 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Piotra Wysockiego 

przy Szkole Podstawowej nr. 16. 

Było to 4 lutego 1958 roku i ien szczęśliwy orzy 

padek zdecydował o całym moim dalszym życiu. £ył L2 

wspaniała drużyna, sięgająca swoimi korzeniami począt- 

Hm PL Wojciech Dąbrowski 

ŻYCIOR 
zapisany piosenkć 

ków łat trzydziestych, dwukrotnie odradzana: plerwszy 

"raz po długiej wojennej nocy wiosną 1945r. i drugi raz 

w grudniu 1955r, natychmiast po Zjeździe Łódzkim. 

Prowadził ją w owym czasie student Akademi i Medycznej 

- Adam Wołoszyn, a jego przybocznym był Janek Vetulani 

student prawa UJ. (Niestety obaj zbyt wcześnie odeszli 

na wieczną wartę: Janek kilka lat później utonąt w 

czasie spływu kajakowego na Dunajcu, Adam- lekarz, nie 

przeżył zawału własnego serca w 1978r. w wieku zaled- 

wie 43 lat.). Obaj byli wspaniałymi instruktorami. Im 

zawdzięczam, że mimo niechęci z jaką szedłem na pierw- 

szą zbiórkę» pozostałem w harcerstwie do dzi$. 

O swoich początkach w harcerstwie pisałem min. w 

tygodniku "Drużyna" (nr. 8 z 20 lutego 1966r.), co 
znalazło się także w wydaniu książkowym w zbiorze 

wspomnień instruktorów ZKP "We własnych oczach*: 

"w... Harcerstwo.w moim życiu odegrało szczególnie waż- 

ną rolę. Ponieważ oc dzieciństwa wychowywałem się w 

towarzystwie osób dorosłych, zmuszony byłem we własnym 

zakresie organizować sobie zajęcia. Rozwinęło to nie- 

wgtpliwie moją pomysłowość, zaradność i samodzielność, 

rozbudziło zamiłowanie do książki | do nauki..." 

"... Wróciłem właśnie ze szkoły (byłem już wVil kłasie) 

kiedy zadzwonił telefon Mój kuzyn Krzysztof, który w 

porozumieniu z ojcem zapisał mnie do harcerstwa, nie 

  

  

    

  

Zdawał sobie sprawy z tego, że ja o niczym nie wiem. 

Zawiadamiając mnie o terminie zbiórki mówił,że wszyst- 

ko udało mu się załatwić, że barcz liczy na mie i 

muszę koniecznie przyjechać. Byłem tak zaskoczony, że 

przez chwilę nie mogłem wydobyć głosu, Oświadczyłem 

jednak - telefon dodawał mi odwagi - -że nioadzie nie 

pójdę. Przecież nikogo tam nie znam - to był mój 

zasadniczy argument. Po prostu bałem się obcych ludzi. 

| co ja tam będę robił? 

Krzysztof nie dawał jednak za wygraną. 

- | jak ja teraz będę wyglądał! - krzyczał do słuchaw- 
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i wierszem 

ki. Tyle starań i wszystko na nic! wymyślał mi jeszcze 

przez chwilę. - Musisz przyjechać, rozumiesz?! 

Nie śmiałem mu się sprzeciwiać.Byłem na ogół po- 

słuszny, uległy I nieśmiały. 

- Jak chcesz - powiedziałem. - Przyjadę. 

Zrezygnowany, odłożyłem słuchawkę. Czułem ogromny 

żal i złość, że wszystko ułożono beze mie. Zbierało 

mi się na płacz. Jak oni mogli to zrobić! 

Dziś zdaję sobie sprawę, czym stał się dla mie 

ten dzień w moim życiu, wiem jak dalece mie zmienił i 

wpłynął na moje losy i czuję ogronną wdzięczność, lecz 

wtedy wydawało mi się że wyrządzono mi krzywdę..." 

"... Harcerstwo stało się moim hobby. Cbecnie nie wy- 

obrażam sobie życia bez harcerstwa, wakacji bez obozów 

wycieczek, biwaków | wieczornych ognisk. Drużynowy 

umiał „zapalić nas do czynu, odkrył przed nami czły 

urok harcerstwa, związał nas węzłem przyjaźni i zwią- 

zał z organizacją. | to jest jego zasługą. I! taki po- 

winien być dcbry drużynowy..." 

M Wszystko co osiągnąłem zawdzięczam harcerstwu. 

Zdobyłem określoną pozycję społeczną | odnalazłem 

swoje miejsce w śŚwiccie. Znalazłem coś, co stało się 

pasją mojego życia. Czuję, źe spełniam ważne społecz 

nie zadanie, że robię to tak, jak tylko najlepiej po- 

trafię. Taka świadomość jest źródłem wiefkiej satys- 
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fakcji | zadowolenia z pracy, Takiej pracy warto po- 

święcić wszystkie siły | wszystkie umiejętności. 

Nie wiem, czy przekonałem was o wielkiej przemia* 

nie jaklej w mym życiu dokonało harcerstwo. . Trudno 

jest w słowach wyrazić tc, co naprawdę się' czuje. 

Zapewniam jednak, że harcerstwo w niejednym młodym 

życiu może odegrać wielką, pozytywną rolę. I właśnie 

my, Instruktorzy musimy zdawać sobie z tego sprawę, Ż 

wszystko zależy od nas, od naszej postawy, przekona 

  

zaangażowania... 

W lipcu 1958 roku byłem na pierwszym w swoim życiu 

  

obozie harcerskim w Ostrem koło Żywca. Tam zdobyłem 

stopień młodzika, a na stokach Skrzycznego nocą 27 

lipca złożyłem Przyrzeczenie. 

10 lat później, w liście do swego byłego drużyno- 

wego Adama Wołoszyna pisałem: 

"Drogi Adamie. Nie wiem czy pamiętasz, alę dokładnie 

40 lat temu o iej samej porze składałem na Twoje ręce 

Przyrzeczenie harcerskie. Była wtedy taka sama jak 

  

dziś, chociaż - nie! Dzisiaj na pewno nie wydarzy się 

nic szczególnego, Czym mogłaby się wryć w pamięć zwyk- 

ła noc, podobna do setek innych, nadchodząca po szarym 

dniu pełnym, codziennych obowiązków ... A tamtą noc 

pamiętam, jakby minęła przed chwilą. To może jest 

dziecinne | zbyt sentymentalne, lecz tamte chwile za- 

liczam do nujpiękniejszy h wspomnień i ciągle przyży- 

wam je ua nowo. Miałem wówczas 13 łat i móstwo kom- 

pleksów, które starałeś się we miie przełamać. Nauczy- 

łeś mie życia w gromadzie, kazałeś mi w siebie u- 

wierzyć, udowodniłeś, że mogę się na coś przydać. To 

był mój pięrwszy obóz, a mimo to nie dałeś mi niaądy 

odczuć, że byłem żółtodziobem. Starałeś się o to, że- 

bym pokochał harcerskie życie i muszę przyznać - udało 

cl się to w pełni. To musiał być naprawdę dobry obóz, 

skoro po tylu latach wracam do tamtych wspomień (...) 

Zima 1958/59 byłem na plerwszym zimowisku w Poro- 

ninie. Zimowisko nazywało $ię "Piekło". śomendantem 

był *"Lucyper" - phn. Aleksander Haupt. | właśnie wtedy 

napisałem słowa swojej pierwszej obozowej plosenki 

"Piekło w Poroninie" Na melodię popularnego wówczas 

"Deszczowego !foxtrota” <tórego śpiewała wtedy Matasza 

Zyłska. 

Na melodię "Deszczowego foxtrota" 

Zimowisko 27 KDH w Poroninie, styczeń 1959 

PIEKŁO W PORONINIE 

Obudzili się mieszkańcy Poronina 

Z wiełkim niepoko jem, 

£o czarcie roje 

Siedlisko swoje 

Pod Galicową Grapą zbudowały 

Czyniąc przez dzień cały 

wielki wrzask. 

Sam Lucyper tam zamieszkał 

1 komendę nad czartami trzyma, 

I choć jest zima 

Trudno wytrzymać, 

Bo biesy takie harce wyprawiają, 

Że aż zamierają 

Ludzie wsi. 

Szybko w piekle płynie czas, 

Czarty się krzątają, 

Albo idą igrać w las, 

Lub się wygrzewają. 

Na drugim obozie w lipcu 1959 roku byłem już za- 

stępowym. Był to wędrowny obóz kolarski, którego trasa 

prowadziła z Krakowa przez Nowy Sącz, Grybów, Gorlice, 

Iwonicz, Rymanów, Jualę do Rzeszowa. Jasło, Śrosno, 

Towarzyszyła nam na trasie melodla jugosłowiańskiej 

plosenki, której nauczył nas komendant obozu - szcze- 

powy 27 KDH Aleksander Haupt. | właśnie do tej mełodil 

w miejscowości Odrzykoń na biwaku tuż pod murami zamku 

napisałem "Marsz kolarski" który od wielu lat towarzy- 

szy obozom Zielonego Szczepu. 

Melodla jugosłowiańska 

Obóz kolarski 27 KDK, 

Odrzykoń koło Krosna, 21 lipca 1959 

Komendant: Aleksander Haupt 

MARSZ KOLARSKI 

Świeci słońce , szumi gaj. 

Komendancie, rozkaz daj! 

Jedźmy więc, póki czas, 

Gdy przygoda wzywa nas 

Poznać | pokochać polski kraj. 
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Szosa wije się wśród wzgórz, 

Pośród łąk i złotych zbóz. 

Śmieje się cały Świat, 

jedzie rad Każdy 2 więc 

Wiatrów 

'a$ 

nie tękając się i burz. 

Życie płynie, jak we Śnie, 

Gdy drużyna razem mknie, 

Urzekł nas szosy gwar 

| włóczęgi dziwny czar. 

Jedźmy więc w nieznane dotąd wsie. 

  

  

  

  

      GODAr JZĘUA NAS Poznał 
. 

I PokolHAC LSI 
t. ś      

      

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
   

Następna piosenka powstała rok później w sierpniu 

1960r. drużyny 27/2 KDH "Leśni Ludzie” 

Lubniu. Komendantem obozu był pwd.” Czesław 

«Guclo*, jego przybocznym 13 

stokach Kiczory odbyła się wielka uczta malinowa, 

że popularnym przebojem była wtedy 

piosenka Rocco Granaty "Marina, Marina” 

biłem ją na plosenkę o malinie. 

na obozie p 

Oramus 

ja byłem sierpnia na 

akurat włoska 

łatwo przero- 

  

    

  

dd | 

Malina, Malina 

Słuchajcie opowieści o młinie 

Kiczora w całej ckolicy słynie, 

Że kiedy tylko lipca czas orzemini: 

Czerwieni się od malin każdy krzak. 

Szukają małin chłopi I letnicy, 

Szukają "Ludzie leśni", chociaż dzicy, 

Z Kasinki, Łubnia, z całej okolicy, 

Bo każdy łatwo ich oceni smak. 

Malina, małina, malina 

Na krzakach tych malin jest w bród, 

Malina, malina, malina 

Czerwona i słodka 'ak miód. 

Gdy czas wolny mamy 

Wszystkich zapraszamy 

Do 

By malin szukać tam. 

lasu wyruszamy 

Gdy 

z 

Mąliny zajadamy 

ich pełno mamy 

lasu powracamy, 

O miam, miam, miam, miam, miam. 

    
  

MA LI - NIE 
LET NI - CY 

KI 
Szu- 

Stu CHAJCIE OFOWIESCI O 
CHŁOPI 

KAJĄ LEŚNI WDZIE cHocCIAŻ Dzicy z KA > 

  

KIEDY TYLKO LUBCĄ CZAS PRLE- MI-NIE 
SINKI LJBNIĄ Z CACE O-KO* 

CZĘR- 

  

    

    

     
     

     WIENI SIĘ OD MAŁ) KAŻOY | KRZAK 
KĄŻDY ŁATWO ICH OCENI SŁU     

                   
JA = 

CzER - 
SHIAK MA- LINA MALI NA AŚ LI-NA 

  

  

  

Melodia włoskiej piosenki "Marina, Marina" Rocco Gra- a $ H <= 

nata. : A = 
STKACH 

Obóz "Leśnych ludzi” 27 KDH w Lubniu k/ Myślenic  * pa oś uz WY A MY z Aa zee WR „DO 

Piosenka napisana w czasie "LUczty malinowej” 15 sierp- 

nia 1960r.     
  
  

Komendant obozu: pwd. Czesław Oramus 4 w WYZUSLAMY BY As ać fa 

Druk: "Na przełaj” nr 45 z października 1961r. (I na- są NY wsńpany 

groda w konkursie piosenek obozowych "Pegazie, podaj EE: FE; Brel 
  

mi skrzydła”.) 
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Na zimowisku w SZkłarskiej Porębie (w czasie Akcji Zi- 

mowe j 1961 roku, komendant: Aleksander Haupt), powsta-     

  

    

  

      

     

ła plosenka "Zimowisko”, będąca przeróbką lansowanego 
5 p 

przez Marię Koterbską przeboju Allana pt."Lunaparki". 24 - KO u1$:Ćo , 21 > MO-<A$KO, LE-ŚNI WDŁUE 

Obie piosenki: "Malina, malina” oraz "Zimowisko" zdo- 

były | nagrodę w konkursie na tekst plosenki obozowej 
z 

"Pegazie, podaj mi skrzydła* organizowanym przez re- KNIEJA „UDOCZYS 00 BIACO SLISKO ŚME4 SIĘ SŁRZY 

dakcję tygodnika "Na przełaj” | były drukowane w nu- 

merze 45 w październiku 1961 roku. 

WITAJ ZHIHO TAJ ZIRO wiS LO 

Z Imowi sko 

    

  

BIE TAK BUSKO WAŁTrO JECHAĆ | TAHNĄ DZUENEĆ yy 

Zimowisko, zimowi sko Prz s » R: | 

"Leśni Ludzie”, "Knieja", "Uroczysko". 

  

  

  

Biało, ślisko KAŻDE ZO - W1-sio  PRZYGOD 3 DOsTAŃCZY 
Śnieg się skrzy. ak = 

4. 1 1 | j. 

Witaj zimo! 
A 

Witaj złmowisko! Wu PADA SNIEG BUG Doorrą | SWI LAŁ 

Choć Sudety nie tak blisko 

Warto jechać tam na dziesięć dni, 

Bo każde zimowi sko BIAŁY SML UNOUA SORATA uł WA 

Przygód sto dostarczy ci.   
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Pada śnieg, biało dokoła, WODY MWŁA 2E JUŻ zw ©Y RKNĄĆ 

  

A . 

NARTY VEZ 
Szumi las. 

Narty weź, zima wesoła 2 

Wzywa nas. 

  

  T c 

f STOKU 1GNAĆ NA SWIEGU JAK O KROKU 
Biały szał! Każdy zawoła, 

Że już czas, 
Melodia piosenki "Lunaparki* z rep. Marii Koterbskiej. 

Muzyka: Allan 
By iknąć po stoku, 

' |grać na śniegu = 
Zimowisko Zielonego Szczepu 27 KDH w Szklarskiej Porę” 

błe. Styczeń 1961, Komendant: Aleksander Haupt 
Jak co roku. 

Zimowisko... itd 

  

Wiesław 
Buchcic 

  

   

    

         

",..Co by tu jeszcze spieprzyć panowię 

co by tu jeszcze...” 

W. Młynarski 

odobno kruk krukowi oka nie wykole. Zobaczymy? 

Chciałbym tym razem zamieszać w krakowskim ko- 

KOLORÓW 
ZAWRACANIE 
ŁOWY ONA NAND 
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ckiego. Podejrzewam, że już wszyscy domyślają się o co 

chodzi. Tak, 

go kolorowego -zawracania głowy, 

jak to jest w 

(innymi wszak się nie zajmuje) i da sobie I nam spokój 

tak, chodzi o Bieszczady. Na początku te- 

miałem nadzieję, że 

zwycząju,TV zasygnalizuje ważki „robilem 

Ale przeliczyłem się. Redaktor Zielonacki 

typem upartym i 

nia zgodnie z jego własnymi 

okazał się 

innych do działa- 

Może nię za- 

bilerałbym głosu w tym I tak ponad miarę rozdmuchanym 

potrafiącym nakłonić 

interesami. 

incydencie, ale ostatnio ogliądara przeze mie audycja 

zbułwersowała mie do tego stopnia, że zacząłem zasta- 

qie 

zwłaszcza, 

nawiać się, czy cała ta "zabawa" zatacza zbyt 

szerokich i groźnych kręgów, że gra pro- 

wadzona jest "nie fair". (Może to skrzywienie zawodowe tych, 

którzy jak to mówią, we współczesnym sporcie "robią" i 

z niego żyją). 

Dowód. Red. 

wojewodę krośnieńskiego, 

Przedstawiciel 

Zielonacki zaprosił do studia wice- 

speca od budownictwa i "och- 

roniarza”. władzy jak się można było 

— spodz i ewać nie zajął jasnego stanowiska, ale pozostała 

= dwó jka miała możliwość zaprezentowania swoich poglądów 

w tzw. temacie. Ale przypomi jmy sobie jak owe racje 

były widzom programu przekazywane. Otóż gro czasu wy- 

=pełniła wypowiedź 

= klimatycznej, proponu jącego różne miejsca dogodne dla 

lokalizacji Red. Zielonacki 

zsię jedynie, czy w proponowanych miejscowościach stale 

"budowlańca" - zwolennika stacji 

przedsięwzięcia. martwi ł 

-będzie miał wymarzone 400m, a "ochroniarza" zaangażo- 

wano do pokazywania ki jem na mapie miejsc przyszłej 

„dewastacji Bieszczadów, Tak się 

z tunnie* złożyło, że brakło w audycji czasu na wyłoże- 

"nie argument ów. które chciał 

jakoś jeszcze "niefor- 

przeciw, zaprezentować 

zapędzony do kąta przedstawiciel ochrony śródowiska. 

Do chwili nadania tej audycji nie mkałem konkret- 

nego zdania, czy stację można, czy nie można w Biesz- 

cządąch lokałizować. Po niej nie mam wątpliwości. 

Jeżeli już dyskusję prowadzi się nie fair, 

żadnej gwarancji, że będzie 

uczciwie. W którejś z poprzednich audycji p zawracaniu 

to nie ma 

inwestycja prowadzona 

głowy red. Zielonacki pochwalił się odznaką "Zasłużony 

Bieszczadom” | fliuternie acz retorycznie zapytał; co 

ma robić, przyjąć, czy oddać. Ja bym radził oddać. 

A oto niektóre powody. . 

1. Red. Zielonacki zaleca protesty zbiorowe. Bo "niech 

każdy wypowie się indywidualnie”. Ale RAT tak by 

młało być, to red. Zielonacki wygłoskł swoje zdanie 

Już dawno I 

A tymczasem co nowy zawrót głowy pomysłodawca agi- 

powinno mu się odebrać prawo głosu. 

tuje, dobiera zwolenników, wyszukuje argumenty "za" 

czaruje efektami, wstawkami fllmowymi itp. czyli 

swój jeden głos pomnaża przez setki swoich głosów, 

To jest fair? A może kiika następnych audycji po” 

prowadzą, (bez udziału Z.) dyrektor Biesz- 

czadzkiego Parku Narodowego, Klub Ekologiczny, Liga 

"Ochrony Przyrody itp. mając do dyspozycji ten sam 

red. 

aparat propagandowy? 

Czy redaktor jest naorawdę miłośnikiem Bieszczadów, r
 

POGLĄDY 

'£o po pierwsze, 

  

  

  

  * 

swoich zasług? Wątpię w to. 

  

mimo Stacja to party- 

kułarny interes ludzi z forsą I tzw. socjety, do 

której niewątpliwie redaktorzy telewizyjni należą. 

i tu niewątpliwie targa mą zazdrość, że nie mam 

grubego portfela I nie jestom na ty z redaktorem 

np. Borewiczem. Popatrzta ludzie, taki ze minie pies 

Ale chcę bronić nikomu 400m. 

zjazdu na nartach w Bieszczadach. Niech sobie zjeż- 

ogrodnika. ja nie 

dżają. Proszę bardzo. 

Tylko, 

stacji 

że w takich jak dziś warunkach, 

Jeździć nie 

marsz pod górę z nartami na plecach, schroniskowa pry- 

to zwolennicy 

klimatycznej chcą. Kilkugodzinny 

cza, jajecznica i herbata, a w końcu ki ikunastominuto- 

wy zjazd w dół. To się nie kalkuluje. Bo przecież dużo 

wygodniej własnym samochodem pod hotel z sauną i 

cingliem, 

dąn- 

kulturalne to- 

na dół 

smród, w 

ka- 

My mamy 

telewizją satelitarną, video, 

szybka kabinowa kolejka na górę, 

A to, 

lasy, 

już 

stację klimatyczną jak w raju. 

warzystwo, 

szus | szpan. Europa. że w Tatrach 

Beskidach przetrzebione martwe rzeki, czyli 

tastrofa ekologiczna, to inna. sprawa. 

ba ju! 

najpierw, naprawić to co żeśmy wcześniej spieprzyli, a 

-Baju - A może 

później, jak się okaże, że potrafimy lepiej | madrzej, 

zabierać się do rzeczy wielkoświatowych. Co! 

Mieszkańcom krośnieńskiego przy tym bajeruje się, 

że województwo wiecie, rozumięcie, zyska, wzbogaci się 

Czyżby. To 

dlaczego nowosądeckie nie jest? Kilkanaście milionów 

będzie krainą miodem | miekiem płynącą. 

turystów rocznie zostawia tu swoje pieniądze. A gdzie 

one są, skoro Wojewódzka Rada Narodowa zmuszona była 

turystów 10% ha- 

racz do cen, aby można jako tako utrzymać istniejący 

nałożyć na mieszkańców województwa i 

stan obiektów turystycznych. 

Tak, 

klego zawracania głowy, zostanie jak się wydaje tylko 

że z tymi pleczonymi gołąbkami z bieszczadz- 

zawracanie głowy. 

Nie chcę nikogo namawiać, a wręcz odradzam pisanie 

protestów zbiorowych I 

Tv. 

organach włądzy, w Instytucjach ij organizacjach powo- 

indywidualnych do krakowskiej 

Namawiam do protestowania w prasie, w Sejmie, w 

łanych do ochrony resztek zdrowej przyrody i zdrowego 

rozsądku przed zawracaniem głowy w Bieszczadach | 

każdym Innym miejscu, 

! jeszcza na koniec. Żałuję, że komendant kroś- 

nieńskiej chrągwi: ZHP nie ma do dziś wyrobionego zda- 

nia. Ciekawi mnie, kto lub co ma mu to zdanie wyrobić, 

a po drugie, czy w przyszłej kadencji 

nie powinniśmy stawiać na tych, którzy jednek. jaklęś 

zdanię mają wyrobione. ź 

Na zakończenie chciałbym namówić do akcji zwalczą- 

jącej pomysł red. Zielonackiego tak długo, póki nie 

zostanie w naszym kraju przywrócona równowana ekologi- 

czna. h 

Trawestując Inną niż w mottcle piosenkę Wojciecha 

Młynarskiego chciałbym orzypomiieć, że u nas *...Tąk 

możliwości trzeciej kategorii, pomysły ka” 
.ze . 

to jest, 

tegor ii 

  

  

  

  

 



  

  

  

  * METODYKA 
  

hm PL Bogusław 
Sliwerski 

MOZ 
ztałcenia 

w zespole 
[ DRUŻYNIE,SZCZEPIE, 
KRĘGU] 

Cel: 

Każdy uczestnik ćwiczenia (harcerz, instruktor) 

  

powinien po jego zakończeniu dysponować własnym planem 

kształcenia, dokładnie go określić i czas jego obowią- 

zywania. 

Materiały: 

Arkusz papieru pakowego (najlepiej biały) lub sta- 

re plakaty z możliwością wykorzystania (do pisania) ich 

odwrotnej strony; pisaki, długopis dla każdego uczest- 

nika, arkusze papieru (kartki), kiej roślinny, taśma 

klejąca, program kursów (harcerskich, instruktorskich). 

Przebieg zajęć: 

1. Prezentacja tematyki zajęć. 

Celem naszego spotkania jest wspólne zajęcie się 

problemem projektowania przez każdego z nas swojego 

kształcenia (doskonalenia) - harcerskiego / instruktor= 

sklego. 

2. Określenie celów (praca indywidualna): 

Zapisz w swoim notatniku cel swojego kształcenia 

na dany rok. Co chciałbyć osiągnąć poprzez kształcenie? 

Dlaczego chcesz się czegoś uczyć? Po co chcesz się da- 

iej kształcić? (W czasie tej pracy indywidualne j można 

odtwarzać cicho jakiś utwór muzyczny z kasety czy płyty). 

Po wykonaniu zadania należy zanotować na osobnej kar- 

teczce cel swojego kształcenia i wywiesić ją na tablicy 

(przyklelć na odwrotnej stronie plakatu itp.) Kiedy 

już wszyscy, wywiesili swoję karteczki celów przechodzi” 

my do następnej fazy zajęć: 

Faza planowania r rupowa 

Przedyskutujcie w małych grupach: 

+ Czego chciałoyś się nauczyć: - sam 

- w grupie 

"'łoby w przyszłości zmienić, inaczej zaplanoweś czy 

MAE CAKE ZAC OE EIZO R ZZO, 
| ZOZ EC 0 OZ TDÓWZO ZE REZ ZEREWIRZO 

EE OCET NARA TY RWIE 
REZ RĘZOTC 

| DAT u WR ECA TWARZE 

- na kursie? 

3.1 Każdy bierze swój notatnik i zastanawia się, które 

cele (zadania) kształcące chciałby sam realizować. 

3.2 Na osobnym plakacie grupy każdy odnotowuje, czego 

chciałby się uczyć w zespole. 

3.3 Na trzecim z plakatów uczestnicy odnotowują, na 

jakim kursie chcieliby zdobyć wiedzę I umiejętności 

4. Analiza możliwości (praca » grupach) 

4.1 Jakie potrzebuję środki do samokształcenia (pkt. 3.1) 

(książki, materiały, doradców itp)? 

4.2 Jakie musimy zorganizować imprezy, zajęcia, aby 

przekonać się o potrzebach kształcenia zespołowego? 

4.3 Ustalanie listy osób - uczestników poszczególnych 

kur sów. 

5. Faza decyzyjna, 

5.1 Plan Indywidualnego kształcenia: 

Każdy notuje w swoim notatniku, jakie cele chciałby 

osiągnąć, kiedy powinien je zrealizować | jak chca 

je urzeczywistnić. 

5.2 Podjęcie decyzji o wyborze miejsca I czasu organi- 

zacji danego kursu np. 1984.06.15 godz 1630komenda 

Hufca. ilość uczestników zgodna z listą (pkt.4.3). 

Po zakończeniu opisanych taz wie: 

- każdy harcerz (instruktor to, czego chciałby się sam 

nauczyć; 

- Instruktor odpowiedzialny za kształcenie, jakie musi 

zaplanować formy kształcenia | kogo powinien w nich 

uawzględnić; 

- instruktor d/s kształcenia, kto będzie uczestnikTeń 

jakiego kursu. 

W tym miejscu kończy się nasze ćwiczenie. 

5. Kontrola 

Po zakończeniu cyklu form szkoleniowych (w czasię 

wakacji, roku harcerskiego itp) należy omówić ich rea-- 

łilzację, pod kątem tego: 

= co zostało zaplancwane? Co zreałlzowano? Co należa” 

ugoskonał Ić? 

  

———— z 

* Bergegnungen. Handbuch fir das Fuhrertralning in der | 

Pfadfindergruppe, PPO Atlzelt-Bereit- Verlag Wien | 

1084, s. 38-40   
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akie miejsce w systemie wyeęhowania gospodarczego 

ZHP przypada harcerstwu akademickiemu? Moim zda- 

niem tak postawione pytanie trąci wazeliną. Albo 

jest to kolejne hasło dla propagandy "reformy" albo 

wizja jakiegoś snu. Umieszczając hasło wychowania gos- 

|podarczego w ZHP "na swym sztandarze” nis mam na myśli 

jakiegoś konkretnego pionu w Związku. Związek jest je- 

den i dla takiej całości należy moim zdanięm mówić o 

wychowaniu gospodarczym. 

Skromnie biorąc gdyby podjąć tylko działalność fi- 

nansowo-gospodarczą Krąg Harcerstwa Akademickiego mógł- 

by zarobić na *"swoje utrzymanie” w ciągu powiedzmy 

trzech miesięcy. Ale to nie jest sensem hasła "wycho- 

wanie gospodarcze”. Zacząć należałoby od próby wyjaś- 

nienia pewnych wątpliwości powstających na początku. 

„Otóż gdy dwóch mówi tak samo - nie zawsze mówi to samo! 

(Niżej podpisany spotkał się kiedyś z zarzutem, że nie 

można mówić o wychowaniu gospodarczym w całym ZHP, 

bowiem jest tp organizacja skupiająca podmioty o różnej 

i zdolności do czynności prawnych. Starałem się zrozumieć 

|-— r WA'CCHOWANIE 
mego rozmówcę ale do dziś wydaje mi się, że do konca 

nie wiedział o czym rozmawiamy. Jeżeli bowiem wychowa- 

nie godpodarcze traktować tylko jako stworzenie możli- 

wości zarobienia pieniędzy, to jest to chyba grube 

nieporozumienie. KHA skupiają głównie studęntów, ci zaś 

mogą pracować w studenckiej spółdzielni pracy | kło- 

potów z pieniędzmi uniknąć. Ja jednak, jeśli wolno mi 

mieć własne zdanie uważam, że hasło powyższe ma trochę 

inną treść. Zawarte są w nim dwa słowa I dopiero połą- 

czenie ich terści daje obraz całości. Wychowanie bywa 

różnie określane. Można je ujmować jako *... szczególny 

rodzaj ludzkbej działalności, który po lega na zamierzo- 

nym wywołaniu określonych zmian w ©osobowości czło- 

wiekać! 2... 

czesnym jest kształtować ludzi tak, aby uniell oni żyć 

rzeczą najważniejszą w wychowaniu współ- 

w warunkach współczesnej cywilizacji, aby potrafili po- 

dołać zadaniom, które im stawia, aby korzystali z moż- 

liwości kulturalnego rozwoju, którego im dostarcza, 

aby wiedzieli ku :czemu i jak dążyć, z jakich źródeł 

czerpać radość życia. ** 3. 

Ramy tego artykułu nie pozwałają na głębsze roz- 

strząsanie problemu. Chciałbym tylka w tym miejscu pod- 

<reślić, że mówiąc” o wychowaniu gospodarczym musimy 

zamiętać o obu członach tego hasła. Dlatego nie można 

nówić o wychowaniu gospodarczym w KHA, lecz hasło to 

należy traktować jako element programu całego Związku. 

POGLĄDY * 

Ale tylko jeden z elementów. Najważniejszym elementem 

z pewnością winno być wychowanie przez pracę, naukę, 

sztukę czy wypoczynek. Rysuje się tutaj ogromne pole do 

wykorzystania dorobku jednego z największych wychowaw- 

ców naszych czasów - Tadeusza Kotarbińskiego. Wychowa- 

nie w poczuciu szacunku dla pracy, wdrożenie prakseolo- 

gicznego myślenia u wychowanków to ogromny cel, któremu 

moim zdaniem należy się poświęcić z nie miejszym za- 

pałem niż samemu zarabianiu pieniędzy. 

Choć wynalazek Fenicjan jest chyba ponadczasowy, 

możemy głośno krzyczeć, że naszym celem nie jest zara- 

blanie pleniędzy. Wychowanie jest kosztowne i wymaga 

nakładów. Można to robić taniej lub drożej lecz bez 

finansów obyć się nie można. W dobie erupcji mikrokom- 

puterów np. Amstrad 6128 kosztuje dziś na rynku ponad 

pół miliona złotych, A ile kosztuje obóz drużyny? 

Gdy ktoś spyta skąd wziąć pieniądze na obóz czy 

sprzęt, moja odpowiedź będzie jedna - zarobić. Druhu 

drużynowy, komendancie kręgu nie czekaj na to aż ktoś 

Ci pieniążki podaruje. Rusz głową | zapracuj. 

Form zarobkowanią jest wiele. Od sprzątania czy 

zbiórki złomu po harcerskie spółki, spółdzielnie, zes- 

poły gospodarcze, czy działalność na rzecz FASM-u a 

nawet .... przedsiębiorstwa harcerskiel 

Obserwując opory na jakie natrafiłem I nadal natra- 

fiam przy powołaniu Harcerskiego Zakładu Usługowo - 

Produkcyjnego *SKAUT" (Sp. z 0.0. z siedzibą w Poznaniu) 

mogę śmiało stwierdzić, że wielu "harcerskich decyden- 

tów” bol się tej inicjatywy tylko dlatego, że do końca 

nie rozumieją o co chodzi. Dotychczas pieniądze szły w 

formie dotacji | wszystko było jasne. Nowa forma to no- 

we kłopoty. To fakt. Ale ryzyko podejmowania takich 

działań jest chyba miejsze niż ryzyko ograniczenia 

działalności Związku z powodu słabości ekonomicznej. 

Onegdaj zwrócono się do Zespołu Gospodarczego Ogól- 

nopolskiej Rady Harcerstwa Akademickiego z prośbą o op” 

racowanie regulaminu podejmowania działań na rzecz 

FASM-u przez środowiska harcerskie. Projekt był potrzeb- 

ny na wczoraj - bo jak powiedziano, ZHP zaczyna reali- 

zować program wychowania gospodarczego. Znajoma maszy” 

nistka ekspresowo przepisała rękopis, Zapłaciłem jej za 

usługę i wysłąłem projekt do Głównej Kwatery. Upłynęło 

ponad 8 miesięcy I nic. Cisza trwa, Jeśli mamy mówić o 

wychowaniu gospodarczym to musimy się również nauczyć 

cenić czas i pieniądze - swoje | innych. (0 szacunku 

dła człowieka nie wspomnę.) Należy mieć poczucię warto” 
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  * POGLĄDY 

ści swych słów. Z przyjemnością usłyszałbym, że projekt 

był zły lub dobry. Byłby to dowód tego, że ktoś zaln- 

teresował się tą pracą i ją ocenił. Uciekło lato, prze- 

minęła jesień, minie zima. Regulaminu FASM-u w ZKP nie 

ma. Jaka jest wartość środków, które można było wypra- 

cować? Ci którzy znają autora teksu wiedzą jakimi suma- 

mi mógł operować (tylko przez same porównania z brat- 

nimi organizacjami). Innym niech starczy informacja, że 
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są to kwoty niemałe nawet dla człowieka aktywnie ucze- 

a 

stniczącego w życiu gospodarczym. Tym, którzy nie wy- 

jechali na obóz czy biwak z powodu braku sprzętu czy 

pieniążków mogę powiedzieć, że są winni tej sytuacji - 

tylko błagam nie zwalajcie odpowiedzialności na system 

itp. Tu zawinili konkretri ludzie! 

Nie płaczmy, że "brak kadry czy namiotów”. Stworzyć 

» należy warunki a kadra się znajdzie - wystarczy dotrzy- 

mać raz danego słowa. Jeśli chodzi o sprzęt to jeżeli 

brak go *na rynku, należy rozpocząć własną produkcję. 

Jeździł po Polsce człowiek z gotowym pomysłem na pro- 

chciał rozmawiać. nim nie dukcję namiotów. Nikt z 
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Pomysł kupiłem. vłymaga trochę orób, testów, naxładów i 

lekki namiot biwakowy mógłby pojawić się na rynku. Lecz 

zdaje ml się, że się nie pojawi bowiem termin umowy wy” 

aasa, a producenta brak. 

W "Motywach" spisane rozmowy członków SKI AE Poznań 

zatytułowane "Szansa". Cóż, szansa jest ciągle ale czy 

są chętni do poniesienia ryzyka? Nie ma postępu bez ry- 

zyka riepowodzenia. To banał, ale jakże gorzkie jest 

rozczarowanie gdy się oczywistych prawd nie uświadamia? 

Ze swej strony mogę zaproponować pomoc. Każdy kto 

się zgłosi po poradę, jaką formę działalności gospodar- 

czej podjąć, co jest wymagane itp. otrzyma ze.taw in- 

formacji opracowanych według mojej najlepszej wiedzy. 

Pomogę też opracować zestaw potrzebnych dokumentów, za 

zwrotem wydatków. Rozmawiać jednak chciałbym z konkret- 

nymi ludźmi - człowiek mus! mieć imię i nazwisko i mieć 

świadomość, że rozmawiamy konkretnie I! poważnie. Chęt- 

nych zapraszam na zajęcia prowadzone w ramach "warszta- 

tów wychowania gospodarczego”. Trochę to kosztuje - bo 

trzeba przyjechać do Poznania i przyswoić sobie różne 

natki. Mogę rozmawiać również Indywidualnie. Jestem In- 

struktorem w Wydziale Instruktorskim Komendy Chorągwi | 

Poznań. Myślę, że komendanci KHA mie znają (prżynaj= 

miej ze zbiórek komendantów kręgów). Oto moja kolejna 

propozycja dla realizowania programu wychowania gos- 

podarczego w ZHP. A jaka jest Twoja...? 
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1- Hellodor Muszyński, Wstęp do metodologi pedagogiki, | 

PWN, Warszawa 1971r., s.35 | 

| 2- Bogdan Suchodolski, Wychowanie dia przyszłości, 

ę Warszawa 1959, PWN, s.16 

d Od Redakcji 

Druhowi Mirkowi proponujemy stałą kolummę w "HR". 

k Czekamy! 
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łele mamy dziś powodów satysfakcji gdy mowa o 

ruchu artystycznym w harcerstwie, jeśli mierzyć 

dokonania porównaniem ze stanem poprzednim. Po- 

zycja kieleckiego festiwalu w środowisku sztuki dzie- 

cjęcej i młodziężowej, ranga imprezy siedleckiej jako 

symbolu niezwykłej kariery harcerskiej piosenki, która 

doczekała się iście lawinowego napływu nowych tekstów, 

przeglądów regionalnych i tematycznych, 

uGawęda” jako modelowy przykład dla setek 

zespołów w kraju i zagranicą, to najbardziej znaczące 

mełodii, 

tego typu 

przykłady rangi wychowania przez sztukę, jakie w coraz 

szerszym stopniu opanowuje harcerstwo. Ostatni spis 

wykazuje istnienie ponad 1300 drużyn uznających się za 

artystyczno-kulturalne. Jest to liczebnie druga grupa 

drużyn po turystyczno-krajoznawczych a przed MSR-moto- 

ryzacyjnymi. Na taki 

setek instruktorów. Nie było by jednak tak znaczących 

syntezy 

stan rzeczy złożył się wysiłek 

wyników gdyby u narodzin ruchu w jego wersji 

wielu nurtów zapoczątkowanych jesienią 1956 roku, nad 

instruktorami wyłamującymi się z tradycy jnych schema tów 

metodycznych nie czuwał Dobry Duch w postaci kierowni- 

ka. komórki poświęconej w Głównej Kwaterze 

Harcerstwa. Dla nas, drużynowych widzących swe miejsce 

piękna 

kulturze 

w organizacji, poprzez preferowanie kategorii 

była Tosia jak powszechnie ją nazywaliśmy czyli Teodora 

Dąbrowska ratunkiem w biedzie, wsparciem w potrzebie, 

inicjatorem, twórcą sytuacji w której odnosiliśmy suk- 

cesy. , 

Obracając się od wczesnej młodości w Środowisku in 

struktorów harcerskich podatnych na postęp I innowacje 

dostrzegała wzrastającą rangę wychowania społecznego 

| kształtówania osobowości 

Toteż swej pracy w GK nadała od razu wielki rozmach. 

Nawiązując do doświadczeń roku 1945 

Centralnego Harcerskiego Ośrodka Propagandy Kultural- 

przez kontakt ze sztuką. 

utworzonego w 

  
no Artystycznej, którym kierował Jerzy Dargiel, skupia 

wokół siebie takich instruktorów jak Elżbieta Dziem- 

bowska, Jaga Wardas, Wanda Chotomska, wspomniany Jerzy 

Dargiet, Władysław Skoraczewski, Andrzej Kieruzalski, 

innych. Tosia Jerzy Litwiniuk, Roman Huszczo i swym 

czarem osobistym na który łatwość na- 

kontaktów i 

współpracy z nimi, 

składały się 

wiązywania sztuka poskramiania rogatych 

dusz i jednała ich sobie stwarza- 

niem warunków rozwoju, eliminacją sytuacji narzucania 

woli. Wszystko swe j to przyczyniało się do ciągłego 

powiększania się grona jej współpracowników i konso- 

lidacji 

współdziałania. 

ich na płaszczyźnie wzajemnej życzliwości i 

Tosia bacznie śledziła życie organi- 

zacji wyłapując i przygarniając do siebie tych, którzy 

gdzieś tam w kraju sami w pojedynkę szukali swega. 

miejsca w organizacji, otoczeni niezrozumieniem czy 

wręcz niechęcią. W tej grupie był | autor tych słów. 

Dzięki Tosi znałazłem się w środowisku ludzi 

cych w światku dziecięcej 

zespołem CUDAKI 

obozach artystycznych, przeglądach, kursach, organizo- 

znaczą- 

kultury. Z prowadzonym przeze 

mie miałem możność brać udział w 

wanych przez Główną Kwaterę. Tosia nie ograniczała się 

do kontaktów służbowych. Jak przystało na. wychowawcę 

harcerskiego z prawdziwego zdarzenia, zatarta była u 

niej granica między tym co służbowe a tym co prywatne 

w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zaliczony zostałem 

podobnie jak pozostali współpracownicy do grona jej 

stałych przyjaciół. Przyjaźń przeniosła się z czasem na 

kręgi 

którzy z wybltniejszych Makusynów zna jdywa li podczas 

rodzinne a także na członków mej drużyny. Nie- 

swych studłów w Warszawie, stałe oparcie w mieszkaniu 

państwa Dąbrowskich na Pawiej 44. Syn państwa. 

Dąbrowskich Paweł bywał na obozach Makusynów na prawach 

członka korespondenta. 

Odwiedza jąc Warsząwę miło I pożytecznie było wpaść 

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

do pokoiku na Konopnickiej 6 gdzie oprócz dobrego sło- 

wa i zachęty otrzymać można było pokaźną porcję ma- 

teriałów repertuarowych. Dzięki tym odwiedzinom zgro- 

madziłem pokaźny zbiór wydawnictw tak zawsze poszuki 

wanych przez kierowników zespołów artystycznych. Tosia 

OGNISKOWYCH  KONCEPTÓW  po- 

jako druk powielony później w formie 

wkładka do pisma DRUŻYNA. 

pwien czas była redaktorem serii tych broszur, 

zainicjowała wydawanie 

myślanych zrazu 

broszury wydawanej jako 

Przez 

których ukazało się kilkanaście (ostatni jaki posia- 

dam nosi numer 15). Pomysł na którym oparta była 

seria broszur jest najprostszy z możliwych i 

Otóż 

mów które wystawia! liśmy | 

W OGNISKOWYCH 

teksty nowych 

szkoda że 

zaniechany. Tosia drukowała scenariusze progra- 

namawiała nas 

KONCEPTACH 

harcerskich piosenek. Zapotrze- 

do opisu me- 

todycznego. ukazywały się 

nuty i 

bowanie na ten rodzaj materiałów zrodził ideę wy- 

puszczania serii książek z materiałami 

NASZE OGNISKA. 

tej seril poświęcony problemom metódycznym opracowany 

repertuarowymi 

pod wspólnym tytułem Numer pierwszy 

został właśnie przez Teodorę Dąbrowską. Do dziś zestaw 

książeczek pod tym tytułem jest podstawowym kanonem 

tekstów używanych w masowej praktyce drużyn artysty- 

cznych. W obszernych szafach wspomiianego pokoiku 

  
można było znaleźć egzempiarze z materiałami reper- 

tuarowymi wojskowych biuletynów, wydawn'ctwa regio>+ 

nalne oraz ksijżki wydawane przez Centralną Poradnię 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Tosia ściągała te 

skąd 

zależy od tego jaki wybór tekstów ma pod ręką 

materiały się dało z myślą o nas, wiedząc jak 

wiełe 

klerownik zespołu. 

Swą dz!ałalnością organizatorską, jako autor i 

wydawca a przede wszystkim jako inspirator i doradca, 

była Tosia jak ten Dobry Siewca rzucający ziarno idei 

Gdy 2 Głównej 

Kwatery przeszła do pracy w Ministerstwie Kultury I 

wychowania przez kontakt ze sztuką. 

Sztuki, nadal bacznie czuwała nad tym, aby ziarna te 

zaowocowały. Swym doświadczeniem i wsparciem służyła 

następcom zawsze skora do pomocy, póki starczyło sił,na 

każdą prośbę reagowała uczynnie 

współdziałanie organizatorskie kieleckiego festiwalu 

działań. A jej 

było 

i innych tego typu mieszkanie do 

ostatnich Jej chwil ludzie 

życzliwość I 

miejscem, gdzie my 

terenu zawsze znajdywaliśmy schronienie, 

ciepło. W naszej pamięci pozostała jako uosobienie 

przyjaźni. W społecznej pamięci Związku pozostanie 

jako jeden 2 pierwszych budowniczych harcerskiej 

kultury. 

  

  
  
  
  

angażując się we: 
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monolog dziewczynki 
w wieku szkolnym... 
  

JERZY BARANOWSKI 

poci tRiia na = " 
BJ BE iR EA h ż; c z u A 

"DRZE me SZPAK LA z) że tedcteie 

ch, mamuslu kochana! Jak na tej kurso-wycięczcć 

było fajnie. Mówięci! W tamtą stronę całą noc 

w pociągu śpiewaliśmy, a zaraz rano, było jakieś 

miasto z zabytkami, ale nikt nie wie jakie, bośmy za” 

snęli. Cała klasa. Mówię ci, fajnie wszyscy pokładł 

się, gdzie mogli: Józek na schodach do banku, ja na 

grobie księcia Światopełka, a nasza pani tylko nas bu- 

dziła i zaganłiała do kupy, ale już pod wieczór to sama 

weszła niechcący do basemu z łabędziami | tak się wy- 

biła ze snu, że potem nawet w teatrze oka nie zmrużyła 

tylko słuchała - jak tam na scenie coś krzyczą. Fajnie 

było - mówię ci - dracznie. 

Ałe w tym obozie przejściowym to jeszcze fajniej, 

wiesz, bo mieliśmy namjoty żaraz przy możcie. To 

wszyscy się bali przechodzić na drugą stronę rzeki 

Ca? Oj, mamusiu, bó ty nie rozumiesz. No zwyczajnie, 

bo most był wysoki, kolejowy, a właściwie to go nie 

było, bo się dopiero budował. Tytko jedna poręcz była, 

a tu przepaść | tu przepaść. Olek jest od ciebie od- 

ważniejszy, a tylko do połowy dosżedł t wiatr go flutł 

w dółł Fajnie było, mówię cil A jaki dumny był potem. 

- fo co „mówi - że wodę ze mie pompowali, ale co się 

przejechałem karetką, to moje, nie ... Oj, mamo! Ty 

tylko "Boże i Boże"! Nie bój się. Widzisz, a ja prze- 

szłam po tej poręczy z Krzychem. No, bośmy byll ostroż- 

ni. Zaczekaliśmy, jak nie będzie wiatru, w nocy. Oj, 

mówię ci, w ogóle tam fajnie było ... Bagna! ... 

Trzęsawiska! Cała ziemia chodzi, jak idziesz, tylko 

musisz uważać, żeby z kępy na kępę, z kępy na kępę, bo 

jak się zapadniesz, to koniec - wciągnie Ale co 

tam, mie z Krzychem to może wciągnąć o! (gest-figa). 

0j, mamo, co miałam nauczyć się, to wcale nie po łobu- 

zersku, wszyscy tak u nas robili figę dla draki, że 

niby te bagna nas właśnie nie wciągną - rozumiesz 

Ale i łąki tam fajne! To Krzycho mówi; a weźmiesz do 

  

  

olejny podsądny stojący przed kolegium orze- 

kającym robił bardzo solidne wrażenie. 

- Więc jak doszło do popełnienia tego wybryku przez 

oskarżonego? - zapytał ze zdziwieniem przewodniczący. 

— Wysoki sądzie! - jęknął oskarżony, rozglądając się 

na wszystkie strony - Harcerzeł Wszędzie harcerzel 

To straszne, llu tych harcerzy jest na śŚwiecie.. 

- Proszę przejść do sprawy - przerwał przewodniczący 

- Jak doszło do zajścia? 

- Poznałem ją, wysoki sądzie, zaraz pierwszego dnia. 

Przyjechała do tego samego domu wczasowego. Blondyna. 

Intelektualistka. Na wieczorku zapoznawczym zapropo- 

nowała ml grę w inteligencię, a potem wyznała, że 

jest nieszczęśliwa w małżeństwie. Orugiego dnla by 

liśmy na ty, a trzeciego przenieśliśmy się z: plaż 

na wydmy. Kocyk pół kilo czereśni i papier, bo mie 

liśmy grać w łę inteligencję. Pogoda plerwszorzędń



  

  

  

  * PROPOZYCJE   

st żabę? ... No, to ja wzięłam, żeby sobie nie my.lał 

łe tani ważny - nie..." 

Ach, fajnie było! ... Co? ... Oj, mamo! Taką ma- 

Nie bój 

się nie 

lutką żabkę się! Że ją trochę potrzymałtam 

w ustach, to nic jej stało; harcerz szanuje 

Kic, kic, I poleciała na łąkę 

że ty też.. 

przyrodę, słowo daję ... 

a Krzycho mówi, no teraz to ci Już wierzę, 

0j, mamo, wcale nie! Tylko, że Ja też ... no ... a 

zresztą co ci będę mówić, to takie nasze sprawy z 

Krzychem, intymne - wybacz - ty tego nie zrozumiesz... 

Co? ... Oj, mamo, ty tylko "ach Boże i ach Boże". A 

właśnie wcale tak nie by'o, bo to Krzycho plerwszy po- 

n, że mogę wziąć dla ciebie 

GGKAN +1 jaki 

wiedział, że "tak cię ko 

do gęby chrabąszcza, z 'wojej widzisz, 

zblądł, 

też musiałam, 

ale wziął, sama mu złapałam. To 

(dąsa się) Tak, aha! 

jest fajny: 

potem ja Taki czyn 

to wcale nie głupstwo, mamusiu. Jak mamusia mówi, że 

głupstwo. to niech mamusia spróbuje, czy 

tatko tak weźmie chrabąszcza dla mamusi. Chociaż jest 

proszę; 

od Krzycha dużo większy. A! ... Ja się wcale do was 

nle wtrącam, czego na mie krzyczysz? Teraz na mie 

krzyczysz, a tatuś też dla ciebie zrobił: czyn, jak 

mieszkałaś na dugim piętrze. z 

A właśnie, że wiem. Wlazł na słup telegraficzny na 

jakiegoś tulipana, 

Aha! 

tak wiem, 

wprost twego okna i ci tam zaczepił 

czy coś. W niedzielnym garniturze. A tu ulewa. 

No, to co, że mie jeszcze nie było, ale i 

bo babunia to mi wszystko opowiada ... Oj mamusiu, 

co ci? ... | czego się zmartwiłaś - dziwna jesteś. 

Przecież wiesz, że wcale nie spadł z tego słupa, bo 

jak przyszedł milicjant i powiedział: panie kolego, 

nie można to zlazł na 

dół i 

byłaś na wycieczce 

łazić po własności społecznej, 

poszedł się z tobą ożenić; chociaż w ogóle nie 

Albo na przykład, czy ty byłaś 

duszą dzwonu? Widzisz, - a ja byłam. Mówię ci, 

          

jaka draka... Oj, żeśmy zwiedzali 

Mówię ci, 

dwadzieścia 

zwyczajnie, jak 

wieżę katedry. mame, jak tam wspaniale na 

górze. Co najmiej plęter wysokości! 

A tu tylko taka czeluść poć nami i nietoperze. A nad 

tą czeluścią dzwon. To zaraz Stefan, a Stefan, wiesz, 

jest cięty na Krzych, 20 mu Krzych kiedyś wylał na 

teb gorącą zupę. No, to Stefan założył się zaraz z 

fistaszków, że Krzychem o dziesięć deka niby Krzych 

nłe skoczy I nie przyczepi się do tego dzyndzyka, co 

Jest w dzwonie i 

cho mówi o! 

bie wyrabiam charakter. | 

dynda. No, wiesz, fajnie było! Krzy* 

(gest-figa) a właśnie, że skoczę, bo s3o- 

od razu hop, żeby nie, tak 

fajnis! Złapał się i wisi, I mówi: a widzisz teraz, że 

nie jestem baba, tylko wiszę. No, to ja też za nim hop 

Mówię i; 

tylko czeluść... 

- żeby nie był taki mądry, no nie? ... 

fajnie było, wisimy soble, a pod nami 

aha i 

tam na dołe ciącnąć za 

nie bój się, 

ta gruba Julka - ona zawsze na złość - zaczęła 

sznur | zadzwoniła naml. Oj, 

człowiek nie dzyndzyk - nie daje rady, zresztą Julka 

zaraz uciekła ... Jak to nasza pani? ... Nie, nasza 

pani nic nie mówiła, No, naprawdę mamusiu, ani słowa 

bo jakżeśmy wisieli na tym dzyndzyku, to poszła do 

miasteczka po pomoc, żeby nas zdjąć, tło co miała mówić? 

A potem jeszcze fajniej było, bo jak nam ręce ścierpły 

to przyjechali strażacy | kazali nam spadać na taką 

sieć. Ach, mówię ci, mamo! Cała kalsa nam zazdrościłał 
w 
Wszyscy zaczęli skakać na tę sieć... Oj, nie mamusiu, 

strażacy nie mogli jej zabrać, bo byśmy spadli za da- 

leko. Jak to, co zrobili? Nic. Tylko pokiękali I za- i 

czeli się modlić... Abo ja wiem, może dlatego, że to 

kitedra? Fajnie było! Mówię ci! Chcesz fisłaszków 

masz, sama wygrałam, bo wiem że bardzo lubisz ... 

Co jesteś taka blada? O rany, tatusiu - mamusia mdle- 

je! Nie mam pojęcia dlaczego! 

  

| w ogóle natura sprzyja. 

się tak miły 

Leżymy, opalamy się, wy- 

tworzył 

bliżej, 

intymny nastrój, my tak coraz 

Podchody. Na 

wydmach. Ale nic. Następnego dnia poszliiśny do lasu, 

Kocyk - pół 

mowy. Rozumieliśmy się bez tego. Leżymy sobie tak 

coraz bliżej, raptem harcerzel 

kiło porzeczek, o inteligencji nie było 

pod drzewkiem sam na sam * przyrodą, nastrój intym- 

niejszy, 

A tak 

"'aptem - harcerze! Marsz na azymutl W lesie, 

ten drański azymut wytyczyli, że przez sam 

środek naszego kocyka przechodził. Ale nic. Nazajutrz 

poszliśmy nad jezioro. Wynająłem kajak, cztery złote 

godzina | popłynęli lśmy na majaczącą w oddali wysepkę, 

Wynająłbym i motorówkę, ale nie było. Płyniemy, pły- 

niemy, coraz dalej od świata, od ludzi, podpływamy - 

obóz! Drużyna wodniaków. Po całej wyspie ich pełno. 

Zapraszali nawe* na obiad, ale gdzie nam tam było do 

kupiłem bilety i namówiłem czterech współ lokatorów | 
z pokoju na koncert solistów opery. Wykręcali się| 

jak mogli, ale ostatecznie poszli. Zostal i śmy sami. | 

Cicho spokojnie, cztery łóżeczka | my. Siedz'!my tak | 

sobie, siedzimy, nawiązujemy ten kontakt, nastrój | 

intymy, raptem -wall ktoś do drzwi. Lecę, otwieram, | 

patrzę - harcerze! Gęby uśmiechnięte, zadowoleni, aż; 

przykro patrzeć i krzyczą: "Zapraszamy na ogni ska | 

drużyny” "Latających Jaskółek"!...* | właśnie wtedy | 
nie wiem, co mi się stało- zawyłem i plerwszego z| 

brzegu druha ugryzłem w łyckę ... Wysoki sądzie, ja | 

się pytam, czy wysoki sąd wytrzymałby na molm miej- | 

RED. +5 

Zapadł wyrok uniewinniający. 

| 
| 

| 
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obiadul... Wróciliśmy. Wreszcie nie bacząc na koszta 
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nic nie było, bośmy głośno nie dzwonili, | 
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ałeżą do jednych 2 najbardziej starych I roz- 

powszechnionych gier. h 

najwcześniejsze ślady kart do gry na naszym 

kontynencie wiążą się -z okresem wypraw krzyżowych. 

Druga połowa XIV wieku oraz wiek XV stanowią ckres 

szczególnego rozpowszechniania się gry w karty. Żadna 

dotychczasowa gra nie stała się tak popularna jak <ar- 

ty. Dawa ły one także możność kombinacji 4 kalkulacji, 

będąc równocześnie rozrywką prostą w użyciu i tanią,co 

też nie było bez znaczenia. 

HOBBY 
  
  
  
  

tarokowe numerowane liczbami rzymskimł przyjmowały 

jedną ze scen alagorycznych, za najsilniejszą (su- 

periore a tutti) z czego powstało określenie atutu - 

najsłiniejszegc koloru w grze. 

QOdmiennym rodzajem kart do gry są karty liczbowe, 

określane jako "cartes de point” , <Raleacie, "pip 

cards”. Posiadają 52 karty, z czterema kolorami czyli 

seriami, oznączone symbolami, które dzielą się na 

liczbowe i figuralne, tzw. honory - króla, krółową czy 

waleta. 
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PHM WOJCIECH POPIOŁEK 

Mają więc karty swoją historię. Przywędrowały do 

has znad Reny i Sekwany w XV wieku. Pierwsza w Polsce 

wzmianka o kartąch to zakaz ich użymania w ustawach 

krakowskiej bursy "Jeruzałem*, ogłoszony w 1455roku. 

Początkowo grano jedynie dla przyjemności, z cza- 

sem w celach hazardowycn, Co w konsekwencji zadecydo- 

wato później o nie nadzwyczajnej opinii karciarstwa. 

Nie ma całkowitej pewności, gdzie narodziło się kar- 

ciane szaleństwo. Istnieją przypuszczenia, że kolebką 

kart był Egipt, gdzie posługiwali się nimi kapłani w 

praktykach wróżbiarskich. 

Potencjalnym zbieraczom hazardowych i niehazardo- 

wych osobliwości warto przypomnieć, że karty do gry 

służyły pierwotnie do ... wróżenia. * 

Pierwsze karty wykonane były z papirusu, Czyli 

pergaminu chińskiego, jak również ze skóry i jedw.biu. 

Prawdziwe szaleństwo karciane przynosi wiek XVIII. 

Tyrania kart jest obyczajowym fenomenem tego s$tułecia. 

W samej tylko Francji wydawano rocznie dwa millony 

talii. 

Karty używane w CFuropie sprowacza SIĘ w zasadzie 

do dwóch typów: kart 

Wczesne karty tarokowe, 0 charakterystycznie wydłu- 

tarokowych Oraz liczbowych. 

żonym formacie, %43 kartami figuralnymi, ilustrującymi 

sceny Z życia codzi.ennego, wierzenia, symbole. Karty 

Najstarszą kartą był i jest do teraz tuz, czyli as 

dalej król, kralka, czyli dziesiątka, wyżnik (rycerz), 

niżnik (giermek), dziewiątka, Ósemka, siódemka i 

szóstka itd. W Polsce już w 1531 roku sam Zygmunt 

August grywał w karty na Wawelu ze swymi dworakami, a 

w czasach jego panowania rozpowszechniła się gra we 

sFlusa” - jego ulubiona. 

Najwcześniejsza grupa połskich kart do gry, okre- 

śtona jako grupa krakowska, obejmuje trzy takle, a to 

przypisywaną Bartoszowi Kartownikowi, sprzed 1558 roku 

Marcina Skorupki z roku 1595 i Wo jelecha Franczyka, 

która była równocześnie pierwszą pochodzącą Ł krakow” 

skiej fabryki otwartej w 1637 roku. Zachowały się one 

w formie pociętych arkuszy drzeworytniczych. 

W 1665 roku w Warszawie została założona tabryka 

kart do gry przez J. Du Porta, za której przykładem 

powstały także inne: A. Witlinka i P, Baumana. W fab- 

ryce Du Porta zostały wykonane z końcem XVIII wieku 

karty do gry w wista, które wprowadziły po raz pierwszy 

znakowanie serii na wzór włoski z motywem *coppe, de" 

nari, spade, basotoni”. 

Z fabryką Gottiego ł Baumana łączy się talia, złożona 

z 36 kart, które przedstawiały polskich królów: Ka- 

złmierza Wielkiego, Zygmunta Starego, Jana ili So- 

bieskiego, Stanisława Augusta oraz wyżników I niżników 

  
  
  
  
  par 
 



*$ ! 
w strojach szlacheckich i wojskowych z końca XVIII w. 

Po wojnie światowej powstały na terenie Polski fa- 

bryki, najpierw w Grodnie, Lwowie | Warszawie, a potem 

w 1926 roku w Krakowie.Była to filia firmy "Piatnik". 

Produkowała ona karty w taliach po 24, 32, 36; 54 I 

do kanasty po 55. W czasie Il wojny fabryka wypusż- 

czała karty wg wzorów niemieckich i tak do roku 1947, 

Obecnie produkcja połskich kart do gry wynosi ponad 

2 miliony sztuk talii rocznie. Weszliśmy z kartami 

na rynkł zagraniczne. Karty wg oryginalnych polskich 

wzorów największym wzięciem cieszą się w ... Anglii. 

Niedościgli w pfodukcj! kart są jednak Hiszpanie. 

W kraju karty drukuje się na trójwarstwowym kartonie, 

produkowanym w Zakładach Papierniczych w Jeziornej. 

Ten specjalny karton musi mieć między dwoma warstwami 

  

papieru wklejoną cieniutką jak pajęczyna tkaninę. 

Zableg ten powoduje, że karty nie prześwitują. 

Rysunki kart nie odbija się jak dawniej z kamieni Ili- 

tograficznych, lecz z płyt cynkowych na maszynach of- 

fsetowych. Jeżeli karty mają być powleczone warstewką 

lakieru nitro, to kartony kąpie się w emulsji kazel- 

nowo-woskowej, kalandruje tak długo aż karton stanie 

się śliski, sprężysty I gładki. 

Początkującym kartofilom trudno radzić tropienie 

zabytków historycznych bezpośrednio. 

Przy pewnym wysiłku finansowym można jednak wejść w 

posiadanie różnych współczesnych druków karcianych, 

będących reprodukc jami dawnych wzorów. 

Kartofliiia może być bardzo pouczającym hobby, 

gdyż współczesni producenc: kart są bardzo pomysłowi w 

dobłeraniu tematów przewodnich. Obecnie na kartach 

można spotkać architekturę, samoloty, stroje regional- 

ne, głóśne postacie historyczne, bohaterów sportowych, 

a nawet karykat'ry polityczne. 

i Oprócz tradycyjnych kart do gry są jeszcze karty 

dla dzieci, ze słynnym "Czarnym Piotrusiem" na czele, 

karty do gler umysłowych, np. "Cluedo",. a także nie- 

przeliczone mnóstwo kart reklamowych, których koszulki 

populacyzują znak firmowy linii okrętowych, stacji 

benzynowych, reglonów turystycznych, muzeów sztuki itp 

HOBBY | 

Czy chcąc zostać kartofllem trzeba od razu ku- 
pować całą talię? Niewątpliwie byłoby to kolekc joner- 
stwo najwyższej klasy, ale bardzo ryzykowne. Inni 
bowiem mogą być też kartofilami, ale 

się tylko pojedynczymi kartami. 

zadowala jącymi 

Początkującym zbieraczom, radzę obmyślić jakąś 

oryginalną  specjalizacją.Można więc zbierać karty 

"przaestępne", czyste, czyli zapasowe, dżokery, karty 

z tabelką punktacji brydżowej. Można wiąc zbierać np. 

wyłącznie damy, królewskie korowody lub tyklo drużyny 

junaków. 

Ciekawą formą kolekcjonerstwa jest zbieranie tylko 

kart markowych - z wybitą nazwą producenta, jego zna- 

klem firmowym. Można zbierać same koszulki, bez wzglę- 

du na wartość kafty. 

Z kartofilią wiążą się też liczne dziwactwa zble- 

rackie. Są kolekcjonerzy przedmiotów codziennego użvt- 

ku zdobionych symbolami karcianymi: pudełka po papie” 

rosach opakowań po artykułach spożywczych, okładek 

książek, kasetek, szklanek, bioczków zapisu brydżowego 

Cłekawe może być również zbłeranie dowciów rysun- 

kowych z rekwizytami karcianymi, sztonów Z kasyn sry; 

pasjansów, samcuczków do brydża; ficzydeł do tradycyj- 

nej gry angielskiej "cribbage". 

Przede wszystkim radzę zbierać nie w sposób chao- 

tyczny, ale - obrać sobie jakieś hasło przewodnie, 

A jak prezentować swoje zbiory? 

Próżno by szukać w sklepach specjalnych klaserów, ka” 

talogów czy "albumów - jakich dorobił się już światek 

filatelistów czy nunizmatyków. 

Zbieranie całych talii i przechowywanie ich w orygi- 

nalnych opakowaniach, pozwala dodatkowo poznać konst- 

rukcje introligatorskie ż Ich w przeciwnym razie tra- 

conymi bezpowrotnie dodatkowymi walorami estetycznymi. 

Niektórzy producenci przyklejają na spodzie opako- 

wania jakąś wybrakowaną kartę, ale z prawidłową ko- 

szulką (rewersem) w celu zapoznania przyszłego użyt- 

kownika z jej wzorem graficznym. 

Oryginalne opakowanie to nie tylko często wspania-” 

ła kolorystyka, ale także cenne informacje źródłowe: 

znak handlowy, nazwa producenta, rok wydania, wreszcie 

zaś bliższe szczegóły o sposobie wykonania i temat,ce. 

Chwalenie się posiadanymi taliami nie może mieć 

charakteru bałaganiarskiego.Każdy zbieracz musli sobie 

tutaj określić własne grupy tematyczne z ewentualnymi 

dalszymi podziałami w miarę rozrostu kolekcji. 

Warto przeznaczyć na ten cel dostatecznie duże 

tekturowe pudełka, chroniące zblory przed światłem i 

wiigocią - ale trzeba je umieszczać w miejscach nie 

przegrzanych | w miarę przewlewnych. 

Pojedyncze karty można prowizorycznie przechowywać 

w kłaserach fliletalistycznych, albumach do zdjęć czy 

pocztówek lub w plastikowych etui. 

Jeżeli zać chcemy, aby nasza kolekcja karciana nie 

niszczyła się, to nle używamy eksponatów do bleżących 

gler towarzyskich - do tego celu trzeba mięć karty 

podręczne. 
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„Funkcje dodatkowe. 
Dotychczas zaznajomiłiśmy się z podstawowymi ele- 

men t ami języka BASIC. Poznaliśmy m.in. instrukcję 

przypisania (LET), instrukcją wejścia-wyjścia (INPUT, 

PRINT), 

(IF.IHEN, GOTO, GOSLB. „RETURN, STOP), najważniejsze 

funkcje oraz struktury danych: łańcuchy i tablice. 

instukcje sterujące wykonywaniem programu 

Zdobyta wiedza daje nam już niejako "podstawy rze- 

miosła” programistycznego. Umiejętność programowania 

  
to oczywiście nie tylko znajomość listy instrukcji. 

Stworzenie sensownogu programu wymaga jeszcze jasnego 

uświadomienia sobie algorytmu i umiejętności skonkre- 

tyzowania go w postaci ciągu operacji odbywających się 

na odpowiednio zorganizowanych danych. Dobra zna jomość 

"rzemiosła" pozwala jednak zaoszczędzić podczas pro- 

gramowania wiele wysiłku i umożliwia zbudowanie pro- 

gramów bardziej eleganckich, efektywniejszych, bar- 

dziej komfortowych dla użytkownika. Spróbujmy zatem



% ! 
zapoznać się z niektórymi spośród dodatkowych możli- 

wości, drzemiących w BASIC-u większceści mikrokompute- 

rów. Ale uwaga! Dodatkowe elementy języka BASIC mogą 

nie występować we wszystkich maszynach, często „różnią 

się nazwą lub szczegółami działania. Wprowadzenie da- 

nych pochodzących "z zewnątrz" maszyny potrafimy zor- 

INPUT. się jednak, że 

niezbędnych do działania programu, ma 

(tab! ice zbiór 

języków obcych). Wprowa- 

ganizować instrukcją Zdarza 

część danych, 

charakter niezmienny przellczników, 

słówek w programie do nauki 

dzanie takich danych z kławiatury po każdorazowym uru- 

chomieniu programu to strata czasu - znacznię wygodniej 

byłoby je zawrzeć w samym programie. Nadać wartości 

zmiennych można w takim wypadku instrukcją przypisania 

Jeśli lub kilkaset, 

użycie 

Jednak danych jest kilkanaście 

takiej liczby instrukcji byłoby przypisania 

  

szalenie niepraktyczne, zwłaszcza gdy dane mają za- 

pełnić tablicę. W takim wypadku posłużymy się raczej 

instrukcją READ (czytaj). Instrukcja READ działa po- 

dobnie jak INPUT. Różnica że zbiór da- 

nych nie jest wprowadzany z zewnątrz, lecz jest zawar- 

leży w fakcie, 

ty w samym programie, w ciągu instrukcji DATA (dane). 

Zacznijmy od przykładu: w poniżs'ym programie potrzeb- 

ne będą dwie dwunastoelementowe tablice. Pierwsza, 

liczbowa D, zawiera liczby dni kolejnych miesięcy roku 

tekstowa M$, nazwy miesięcy. przestępnego, zaś druga, 

Wartości elementów tablicy wprowadzimy w pętli instru- 

kcją READ: 

10 DiM D(12) 

20 DIM MS (12) 
30 FOR 1=1 TO 12 
46 READ D(1) 

50 NEXT | 5 
60 FOR 1*1 To 12 
70 READ MS(1) 

HOBBY | 

80 NEXT I 

90 DATA 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31 

100 DATA 31, 30, 31, 30, 31, 

110 DATA "STYCZEŃ*, "LUTY", "MARZEC” 

126 DATA "*KWIECIEŃ"”, "MAJ", "CZERWIEC" 

130 DATA "LIPIEC", "SIERPIEŃ", "WRZESIEŃ" 

140 DATA "PAŹDZIERNIK", "LISTOPAD", "GRUDZIEŃ* 

W momencie napotkania w trakcie wykonywanie programu 

po raz pierwszy Instrukcii READ następuje przeszukanie 

całego programu od początku - aż do znalezienia pierw- 

DATA. 

llścię instrukcji DATA (elementów tych może być wiele, 

szej instrukcji Płerwszy element zawarty na 

rozdzielonych przecinkami) zostanie przypisany zmienne j 

READ. Gdy instrukcja READ zo- 

staje napotkana po raz kolejny (np. w pętli), pobrany 

wskazanej w instrukcji 

zostanie następny element na liście poprzednio od- 

szukanej instrukcji DATA. Gdy elementy na liście in- 

struscji DATA się wyczerpią, komputer ponownie prze- 

szukuje program w poszukiwaniu instrukcji DATA, tym 

razem jednak rozpoczynajac poszukiwania od następrej 

insteukcji za poprzednio wykorzystaną Instrukcją DATA. 

Wszystkie dane zawarte w instrukcjach DATA można 

jako jeden cląg kolejno ułożonych ele- 

Dostęp do tych elementów także kolejny: 

takim porządku, w 

Jakim zostały umieszczone w programie. Jak zauważył śmy 

dane w DATA mogą mieć charakter zarówno Jak 

programistę konieczność 

starannego przemyślania zarówno 

jak I kolejności 

READ X 

znaków, 

więc traktować 

mentów. jest 

instrukcja READ wykorzystuje je w 

llczbowy, 

i tekstowy. Nakłada to na 

sposobu umieszczenia 

danych w programie, ich wczytywania. 

Gdy no. w instrukcji program napotkał ujęty w 

cCudzysłowy łańcuch nastąpi zatrzymanie 

gramu i wyświetienie komunikatu o błędzie. 

W jednej 

zmiennych. 

pro” 

instrukcji READ można umieścić kilka nazw 

Działanie takiej wieloelamentowej instrukcji 

READ odpowiada kolejnemu działaniu kilku instrukcji 

wczytujących po jednym elemencie. Liczby I łańcuchy 

mogą w zbiorze DATA dowolnie się przeplatać - trzeba 

tylko zatroszczyć się o właściwy porządek Ich wczyty- 

Omówiony poprzednio program wczytujący liczbę 

zmodyfixować taki 

wania. 

dni i nazwy miesięcy można by nop. 

....d.... 

30 FOR i=1 TO12 

40 READ M$ (I),D(1) 

50 NEXT I 

60 DATA *STYCZEN*, 31, "LUTY", 29, "MARZEC” 

70 DATA 31, "KWIECIEN", 30, "MAJ", 31 

itd. 

Przez inną organizację danych pogram uległ uproszcze- 

niu. Co się stanie, gdy po wczytaniu ostatnich danych 

program opuści pętlę, przechodząc do linii 60 I na- 

st$ypnych? Po prostu niec. instrukcje DATA są orzez pro- 

gram ignorowane - po napotkaniu 

instrukcję 1 

DATA program prze- 

skaku je przechodzi do całą następrsaj 

w kolejności. 
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ima tegoroczna płata okrutne figle. Raczej 

można by powiedzieć, wróciły !ipcowe tempera- 

tury (zanotowałem *4 *£ w lipcu tego roku nad 

pol sklem, morzem). Śniegu jak na fekarstwo, tempera- 

tura w skęńcu dochodzi do +15*C, a halny raźno zwiewa 

ostatki śniegu. Ulicami Zakopanego płyną potoki wody. 

Potoki wody: zmieszane Z potokami. ba z wezbraną rzeką 

turystów, którzy odwiedziił Zakoparie w poszukiwaniu 

śniegu, słońca, a przede wszystkim dobrego powietrza. 

Nic w tym dziwnego skoro na ochronę środowiska idą 

miliony, zakłady pracy płacą miliardowe kary za za- 

nieczyszczanie środowiska naturalnego, a w Krakowie 

stężenie różnych świństw w powietrzu dawno przekroczy” 

ło wszelkie normy rozsądku.Jak na razie jedynie w kil- 

ku województwach wynaleziono trucicieli. Są to obozy 

harcerskie, którym się wzorania wynajęcia tererów O ile 

niezbudu ją oczyszczalni ścieków i różnych innych 

urządzeń. Słusznie, tak trzymać - Harcerze do hoteli i 

na zagospodarowane biwakowe pola - tam i wódeczność 

jest 1 inne rzeczy też. Nie odrywać młodzieży od rea" 

llów, nizch wyrabia sobie charaktery w warunkach twar- 

=---ź POGLĄDY 

  
| | | b 

  

dego tzw. "życia". Krakowski Dom Turysty w czasie ferii 

witał potencjalnych trurystów karteczką "Nieczynne 

- zimowiska harcerskie". Brawo! To jest tol? Tak trzy- 

mać druhowie decydenci!1! Nie jakieś tam zimowika 

drużyn w góralskich domacn, ale sołłdne ceny w solid- 

nym hotełu. 

Mieszkańcom Krakowa oddycha jącym codziennie "świe- 

żym" powietrzem, nie trzeba tłumaczyć by młodzież wy- 

jechała poza miasto.Nie młodzieży kochana, wy jechać 

na zimowisko, czyli mieć w miarę godziwe warunki za- 

kwaterowania i wyżywienia, a nawet gdzieniegdzie 

jeszcze płacić w granicach rozsądku i na miarę naszych 

zreformowanych w Il Etapie portfeli nie jest sprawą 

prostą. Gmina latrzańska nie pieści turystów, a jeśli 

już, to pieszczoty są sadystyczne I! ograniczone do 

bodźców finansowych. Bo to 10% dodatek do cen, tzw. 

"turystyczny", to ceny wyższe, bo Zakopane, to te ceny 

wyższe jeszcze wyższe bo sezon itp. Przyjętą stawką za 

łóżko plus wyżywienie całodzienne jest kwota 1500 do 

25003. 

Wydział Oświaty w Zakopanem dla harcerzy nie ma 

żadnych propozycji po za jedną, Oy do Zakopanego nie 

przyjeżdżać. Podobnie i władze harcerskie w Zakopanem 

nie mają nic do zaoferowania, a pomóc i nie potrafią 

i chyca nie bardzo mogą. Zresztą Hufiec żyje własnym 

życiem robiąc harcerstwo dla nlecużej grupy chętnych i 

robiąc te dobrze. 

Jednak na ulicach stolicy Tatr widać wielu har- 

cerzy Są też harcerze z "drugiego oblegu”. Autentycz- 

ny diałoo brzmiał miej więcej tak: 

Osoby: grupka harcerzy i wartownik przy wejściu na 

teren zimowiska. 

- Czuwaj! Czy tutaj są harcerze z Poznania? 

- Nie u nas nie ma. My jesteśmy z K. 

- A nie wiecie gdzie oni mogą być? 

- o iłe wiemy to innych zimowisk nie ma. 

- bo, ja pytam o harcerzy, a nie o oficjalne zimowiska 

Tutaj druh pełniący obowiązki wartownika norma lnie 

ząłupiał. Przechodzący mimo instruktor przyszedł z po- 

mocą służbowemu, wyjaśniając,że: 

- Oficjalnych zimowisk nie ma, nie ma też grup  har- 

cerskich "na dziko”. 

Padło zwięzłe wyjaśnienie - Nam nie chodzi o oficjal- 

ną organizację harcerską, nam chodzi o prawdziwych 

harcerzy. 

- To znaczy tych nie podlegających GK ZHP? 

- Tak, właśnie o prawdziwych. 

Tutaj dialog się urwał, bo osłabiony logiką wynurzeń 

młodego scouta(?17) instruktor osunął się omdlon;y; 

bowiem, świadomość jago nie udźwignęła bezmiaru pogar- 

dy płynącej z tego tax prostego dla wtajemniczonych 

rozróżnienia harcerzy prawdziwych od nieprawdziwych 

(czyt. reżimowych). Czy do tej poga-dy dawał prawo 

krzyż harcerski uwypukiony u grawera i skórzany krzyż 

zawieszony na szyi oraz "Białe sprawności"? Chyba nie, 

bo wymowa przytoczonych symboli wydaje się całkiem 

(BPER__ 
inna. 
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Swoją drogą, po pokonaniu toru przeszkód jakim byty zrozumiałe i do wykonania przez ludzi poświęca” 

jest organizacja akcji zimowej, gdzie wszyscy "poma- jący zwój prywatny czas? 

gają” deklaracjami, ale brak atrakcyjnych łokalizacji. czy potrzebne sg wielkie zgrupowania w tzw. ośrodkach 

Nie uświadczysz normalnych wymagań organizacyjnych, harcerskich, gdzie ceny i koszty są wysokie, sto- 

prostych przepisów, a przede wszystkim realnych ułat- łówki jak garkucnnie, a pracowników płatnych całe 

wień i uproszczeń właśnie dla harcerstwa, bo to i or- roje? 

ganizacja zarejestrowana (a jakże!) i wyższej użytecz- - Czy nie lepiej realnie poprzeć akcję obozów I zimo- 

ności, jawi się pytanie czy nie lepiej właśnie nie- wisk organizowanych ©orzez szczepy czy drużyny 

oficjalnie? Żarty na bo«. Zamiast tego kilka tzw. (nie tylko do znuczenia mówić o tym) w oparciu © 

"prostych pytań”: społeczną kadrę? Jeśli nie lepiej to napewno taniej. 

- czy nie można w skali kraju spowodować by harcerze W razie wątpliwości wystarczy porównać koszty, 

mogli prostymi środnami, bez konieczności budowy Tak to 2 Zakopanego dostrzegłem stolicę. Zawdzę- 

"pałaców snów" dla >anepldu zimować na Podhalu w czam tc zapewne czystemu górskiemu powietrzu I dobremu 

prywatn,ch kwaterach, skoro mgą u nich mieszkać klerunkowi wiatru. Oby dowiał do stolicy i odświeżył 

wszyscy? powietrze i urzędy, a taxże głowy. A wtedy do zobacze= 

- czy nie można przepisy dostosować do wymogów zdrowe” nia w zimowej podhalańskiej republice harcerzy, 

go rozsądku i metody wychowawczej Harcerstwa tak by Już Matkowski w ZAKOPANEM, „1.1102 

  

cząt z różnych stron 2 niemiec Przysposobiano nas do 

przejścia do Raciborza, gdzie budowano dla nas szkołę 

2 wielkimi przeszkodami, Chłopcy uczyli się w Bytomiu. 

(Nigdy jej dla nas nie zbudowano). 

Nauka w Tarnowskich Górach dała "i dużo zadowole” 

nia, Byłam oczarowana tym co się toczyło. Zamieszkałam 

w internacie. Nasze życie było "skoszarowane". Rozkład 

/ dnia był dla nas obowiązkiem. Tu zapisałam się dę 

zuchów a później do harcerstwa. Ubiory były przeważnie 

jednolite. Miałyśmy szkolne mundurki i harcerskie mun* 

durki. Nasze starsze dziewczynki opiekowały się młod” 

szymi - byliśmy jak jedna rodzina, Naszą dyrektorką 

z była pani Klotylda Godzińska. Kochała nas jak matka 

a!nows IC Miąłyśmy | inne panie, które się nami zajmowały | 

wprowadzały nas w tajniki życia "internackiego" I ucz” 

s alowskiego. Jrgani zowano wycieczki krajoznawcze. 

Zwiedziłam dużo miast w Polsce. Organizowano obozy 

harcerskie, biwaki | ogniska. Było fajnie nauczyłam 

się dużo płosenek, które śpiewałyśmy wspólnie. Miatyśs 

my piękną świetlicę, były też sale na naukę i sale ną 

gry 1 zabawy. W 1939 roku w lipcu byłam na koloni 

letniej koło Bydgoszczy i to były moje ostatnie zor- 

ganizowane beztroskie wakacje. Zamknięto granice i 

powrót do domu był niemożliwy. Wtedy miałam 16 iat woj 

   
ój ojciec Józef Schnarbach syn Piotra urodził na zastała nas w pocjągu koło Kutna - jechałem do 

się Gietrzwaldzie w rodzinie chłopskiej w czasie Skarżyska Kamiennego - w "siną dal”. W październiku 

Mii: bardzo angażował się, gdył spodzie- 1939 roku powróciłam do Mojdów do rodziców po kapitu- 

wał się, że Warmia wróci do Polski - niestety wyszło łacji. Teraz dopiero odczułam na własnej skórze trudy 

inaczej. Ja urodziłam się w Mojdach pod Olsztynem w życia. Było i więzienie i przymusowe roboty i zniewagi 

1923 roku. Ojciec od młodych lat uczył nas o Polsce. ita. Życie w Tarnowskich Górach | harcerstwie na 

Czytał nam książki z wędrownej bibiloteczki jak też i obozach pozwoliło mi znieść dalsze trudne lata. Wojną 

«Gazetę Olsztyńską”, którą prenumerował. Mnie wystał to jeden koszmar, Po wojnie podjęłam pracę w zawodzię 

do polskiej szkoły do Wymoja. Nasz nauczycie! Piotr nauczycielskim, Obecnie już tylko mogę powspominać 

Jasiek dał mi dużo wiedzy o Polsce. Uczyłam się tamte dobre i te ciężkie lata mego życia. Odnalazłam 

pllnie, to też wnet mysłano mie do Gimnazjum w Tar- kilka koleżanek z "Raciborzanek* z którymi spotykam 

nowskich Górach wówczas po polskiej stronie - gdzie słę czasami. Duże już od nąs odeszło ną zawsze, 

uczyły się Polki z niemiec. Byto nas około 130 dziew- 

ż Kaott srząmKą”_ —- 
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w lesie ci zagrają drzewa 

w polu ci zaśpiewa ptak 

deszcz opowie ci legendę 

do snu ukołysze wiatr, 

Płomień ognia cię ogrzeje 

a piosenka radość da 

wędruj znami nry: 
każdy cię już tutaj zna. 

stowa: Mirosław Souczek Ref. Wędruj z nami..... ... 

muzyka: Ryszard Pomorski 

Kiedy młode lata miną 

Póki cię nie zżarła nuda kiedy sił już będzie brak 

póki się jeszcze masz kiedy nogi już zmęczone 

póki ci nie straszne słońce nie powilodą cię na sz!ak. 

wielki deszcz i silny wiatr - 

Siedząc w.cieple przy kominku 

Póki lubisz liczyć gwiazdy zapatrzony w ognia blask 

przy ognisku trzymać straż będziesz w ciszy snuł wspomienia 

spakuj plecak, załóż. buty tamtych ogni słyszył trzask. 

dalszy ciąg już chyba znasz. 

Ret. Wędruj z nami...... kaz 

Ref. Wędruj z nami lasami, polami + 

| maszeruj bez końcą, bez celu 

A gdy spotkasz przygodę 

wtedy szybko się dowiesz (Jedna z płosenek firmowych Harcerskiego Zespołu 

że tak warto na luzie czasem żyć. Wokalnego "Wołasatki" z Kielc) - 1987 rok.   
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ANDRZEJA MROZŃ 

    

© ŁACINA contra łucina 

PRO AETERNA REI MEMÓRIA - Na wieczn, rzęczy pamiątkę 

PRO ARTE - Dla sztuki 

PRO BONO PÓBLICO - Dia dobra publicznego 

PRO ET CONTRA - Za i przeciw 

PRO CENTLUM - Na sto 

PRO FORMA - Dla formy, dlą pozoru 

PRO MILLE - Na tysiąc 

P.M. « PRO MEMÓRIA - Dla pamięci 

  

PRO PATRIA ET SCIENTIA - w imię nauki i wiedzy 

  

PROMISSA CADUNT IN DEBITLM - Przyrzeczenia stają się 

długiem.       AŻ
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.* OBY NOWE YyKŁUGĄŁO 

SIĘ SZYBCIEJ i NIE TYŁKO 

Z oKĄZJ! WIELKANOCY / 

     
      

U NAS 

Tak to u nas 

W naszym kraju 

Praca w HOW-ie 

Pracą w raju. 

+ 
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norca DE SŃe- miasto 
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| PERSPEKTYWA 

+ 5 Cieszą się harcerze 

. Nie tylko w Krakowie, 

Że płany na przyszłość 

Wydrukują_ w HOW-ie. 

EE   
  
  

  

WYWIAD 

Oruhu dyrektorze 

HOW do you do? 

- Nie najgorzej     
   

   

          

  

  

PUNKT PATRZENIA 

Gdy przestał być komendantem 

1 został dyrektorem 

Na ścianie przed swym biurkiem 

Powiesił dziewczę gołe. 

O b 
K. 

   
  

  
  

  

  

  
AKROBATA 

Tęgi z niego dyskutant - 

Kto zna go tak o nim powie 

W każdej dyskusji umie 

Postawić problem na głowie   
  

  

  

  

  

 



  

  

  

  w KULTURA LŚ 

O KOBIETACH: Pegocia 
ARABSKIE 

Kobieta podobna jest do cienia. Jeśli ją ściqasz 

- ucieka, jeżeli *y uciekasz - idzie za Tobą. 

Kobieta bez wstydu jest jak potrawa bez soli. 

Kobieta jest wielbłądem, który ułatwia mężczyźnie 

przejście przez pustynię życia. 

ARMEŃSK IE j 
Z czterdziestu słów kobiety zapamiętaj jedno. 

Praca potrzebuje męskiej ręki, słowo potrzebuje 

kobiecych ust. 

CHIŃSKIE 

Milczeniem nigdy sobie kobieta' sprawy nie popsuła. 

  

Umysł kobiety - żywe srebro; ich serca to wosk. 

PERSKIE ; 

Piękną kobieta jest rzeką, w k.órej toną mędrcy. 

Zanim kobieta raz się ubierze, to niebo zachmurzy 

się i wypogodzi się siedem razy. 

POLSKIE 

Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się 

nie da. 

Wół rogami, a baba językiem kole. 

Nie ma mięsa bez kości, a baby bez złości. 

Baba w progi, cisza w nogi. 

Stara panna i z kamieniami na drodze się wadzi. 

Dziewczynka cię dziś oszuka, a jutro poszuka. 

TURECKIE 

Dobre wino I ładna kobieta to Cwie miłe trucizny. 

WIETNAMSKIE 

Wytrwałością pokona się kobietę nawet najbardziej 

  

rozsądną.   
WŁOSKIE 

Nie każdy, kto ma swoją Ksantypę, musi być ko- . 

niecznie Sokratesem. 
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