
  

  
  

  

40 zł   
    

HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ 
  

MIESIĘCZNIK KRAKOWSKIEJ CHORĄGWI ZHP | ROKII 
  

  

  

02 
83 
  

    
    

czy jesteśmy 
wychowawci 
Wychowanie harcerskie, harcerski styl życia, meto- 

da wychowawcza to nie tylko ładnie brzmiące określe- 

nia, ale konkretna recepta sformułowana po dokładnej 

diagnozie, Przebieg "leczenia" - będzie zależeć od 

każdego drużynowego, Ostatnimi czasy jekby mniej o 

procesie wychowawczym, tym zachodzącym wewnątrz dzie- 

ciaka, zmieniającym jego mentalność, kształtującym 

właściwe cechy charakteru, uczącym życia i przeżywa 

nia w atmosferze przyjaźni, miłości i spokoju. Więcej 

natomiast o zewnętrznych atrybutach działalności har- 

cerskiej które najczęściej sprowadza ją dyskusję na 

przysłowiowe manowce,A w ogóle to chyba za dużo dysku 

sji, zwłaszcza takich, które nie są poparte konkret- 

nym działaniem, w dodatku, przynoszącym jakiekolwiek 

korzyści, Zbyt dużo w naszych szeregach* poz_ranctwa, 

Bztucznegu wytwarzania problemów, dyskusji dla samej 

dyskusji - czegu ewidentnym przykładem Są wielopodzin 

me spory o właściwie postawiony przecinek, Druh Prze- 

cinek potrafi bardzo dużo - nie dajmy SiĘ jednak zwa- 

riować, 

Dzisiejsza rzeczywistość jest niezwykle złożona, 

nie sposób więc, uciekać lub nie zauważać niekorzys- 

tnych trendów zachudzących w środowisku młodzieżowym 

i dziecięcym, Nie możemy uważać, że jak u nas jest 

wszystko w porządku - to nie ma sprawy, Służbę harce 

rską musimy interpretować szerzej - praca i poświęce- 

nie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla 

innych, dla potrzebujących pomocy, Nie stwarza jmy 

Sztucznych barier w przynależności do harcerstwa,Pra 

wo Harcerskie jest instrumentem wychowawczym a nie 

przeszkodą, czy wręcz barierą uniemożliwiającą przyję 
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Od redaktora 

mi ? 
cie do drużyny, Prostą sprawą jest wymaganie od dzie 

cka by szanowało starszych - trudniejszą n a u c z e- 

n i e tego. 

Tważam, że należy zbijać argumenty i tendencje pro 

wadzące do "hodowania" z harcerzy wyłącznie grzecz- 

nych dzieci, nieskazitelnie czystych moralnie - czj- 

11 tak wspaniałych aż wręcz nieprawdziwych, Każdy 

prawdziwy młodzieniaszek musi choć raz komuś "podbić 

oko” i zjeść "kradzione" jabłko z ogrodu Bąsiada, 

Tak robili i nasi ojcowie, Świat się nie zawalił ,Obu 

rzających się na mnie odsyłam do lektury książki A, 

Kamińskiego "Andrzej Małkowski*, Proszę przeczytać 

z jakich dzieci składa się drużyna pierwszego pelskie 

go harcerza, Mądry wychowawca musi mieć zawsze wyż - 

naczony cel, ale osiągając go musi przeżyć i gorycz 

porażki, 1 satysfakcję z Sukcesu wychowawczego, Tylko 

w ten sposób zdobywa się potrzebne doświadczenia, 

W numerze dalszy ciąg wspomnień Druha Gajdzika z 

pracy Berlińskiego Hufca ZHP, W tym roku obchodzimy 

70- lecie Harcerstwa w Niemczech, Z tej okazji przy-. 

gotowujemy majowy numer "HR" w całości poświęcony 

wspomnieniom i relacjom harcerzy spod znaku Rodła, 

Przypominając, że każdy numer *HR* jest opodatkowany 

na tablicę upamiętniającą zamacł: na wysokiego funkcjo 

nariusza policji i SS Koppego dokonany w Krakowie, 

zamieszczamy pierwszy tekst pióra Marii Wiśniewskiej, 

Do tej tematyki będziemy sukcesywnie powracać , i 

Wszystkim Czytelnikom, którzy nadesłali nam Życze- 

nia Noworoczne Serdecznie dziękujemy, Z przekazanych 

uwag i propozycji na pewno skorzystamy, 

  

         



      

Podkrakowski ruszył! 

Po komendzie "Kolejno odliczi" okazało się, że nasz hufiec to 47 dru 
tyn zuchowych i 29 harcerskich, Dzięki życzliwości Szczepu "źbicza Gro 
mada" /kreków-krowodrsa/ 1 Zielonego Szczepu 27 KDH /Kraków-Sródnieś - 
cie/ 53 harcerzy Hufca wsięło udział w tegorocznych zimowiskach, Pięć 
zadań 34iZ-1983, którym kierowała w Hufcu phm kałgorzata Kaczmarek „wyko- 
nażo 13 zastępów, Po kiika zbiórek zdążyły już odbyć kręgi metodyczne: 

zuchowy, prowadzony przez ha Zbigniewa *atuszka 1 harcerski pod wodzą 
hm Zbizniewa Czaderskiego, Od 14 do 23 lutego, przy ponocy Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, zorganizowa- 
no w żukowinie iatrzańsriej zimowisko szkoleniowe; przebywało na nim 39 instruktorów, w trakcie zimowiska zeb- 
rała się Rada iufca, Dokonano analizy stanu kadry Hufca, bazy materialnej, zdobywania stopni harcerskich i in- 
struktorskich, Rada przyjęła uchwałą o stworzeniu warunków do powstania na terenie Hufca zalążków środowiska 
Starszoharcerskiego - zastępów złożonych s harcerzy, którzy ukończyli ószą klasę 1 działających przy drużynach 
harcerskich, iimo"młodego wieku" Hufiec otrzymał już poważne zadanie: prowadzenie obozu Chorągwi w ramach CAS 
- 83. /MB/ 

[ Harcereki Turniej Drużyn Lotniczych = "Ikar - 83* 

Krakowskie Szczepy Lotnicze im,źwirki 1 wigury obchodzące w ubiegłym roku swoje 50-lecie istnienia 19 KDHL 

organizują wdniach 3-5 czerwca 1983 roku pod patronatem Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskie- 
go kolejny IX iiarcerski Turniej Drużyn Lotniczych - "Ikar-1983*, h 
lmpreza ta obejmie zawody modelarskie i bieg harcersko-lotniczy; poza tym prezentację dorobku drużyn lotni - 
czych. "Ikar-83" odbywa się już po raz 9, Głównymi celami tej imprezy są: nawiązanie kontaktów między har - 
cerskimi drużynami lotniczymi 1 wymiana doświadczeń, prezentacja przez drużyny swojego dorobku i osiapnięć, 

ocena i wyróżnienie najlepiej pracujących środowisk lotniczych w harcerstwie, Prawo uczestnictwa 1 zęłosze- 
nia czteroosobowego klucza ma każda drużyna lotnicza lub Farcerski Klub Lotniczy, Członkowie klucza /3 osoby/ 

ma ją iczyć we jach turnieju. Program turmieju obejmuje 'nas- 
tępujące konkurencje zespołowe: przeprowadzenie zajęć popularyzacji lotnictwa z zastępem harcerskim /budo 
wa latawców, kartonówek lub modeli kartonowo-beleczkowych), bieg harcersko-lotniczy sprawdzający ogólne wiado 
mości 1 umiejętności lotnicze i harcerskie z terenową grą harcersko-lotniczą, zawody modeli szybowców szkol- 
nych klasy A 1/2 "Jaskółka", pokaz dorobku lotniczego drużyny/demonstracja lotu modeli latających, wystawa 

'prac o tematyce lotniczej/, dodatkowo rozgrywane będą dla wainteresowanych zawody modeli ewobodnie latających 
Klasy P1A /A1), modeli kosmicznych kategorii S3A lub S3B - modeli czasowych ze spadochronem. Podczas turnieju 
zespoły oceniać będą komisje sędziowskie zaproszone z innych ośrodków lotniczych, Wyniki klasyfikacji ogólnej 
zostaną ogłoszone na zakończenie turnieju. Główną nagrodą będzie ufundowana przez Inspektorat Lotniczy GK ZHP 
statuetkc. Ikara, jako nagroda przechodnia, która po trzykrotnym zwycięstwie danego klucza drużyny lotniczej 
lub Harcerskiego Klubu lotniczego przechodzi na jego własność, Wszelkie informacje, zgłoszenia w terminie do 
5 maja 1983 roku i zapytania należy kierować na adreas: ha Tadeusz Kasprzycki, 30-047 Kraków ul.Chopina 16/9. 
wszystkim zainteresowanym mogą być wysłane indywidualne komunikaty organizacyjne, regulaminy 1 karty zgłoszeń 

1W3/ 
Z życia Związku, 
W dniach 14 1 15 lutego 1983 r. odbyła się w Opolu ina:zur=OJa obchodów 70-lesia ZKP w Niemczech, W mieście 
tym, znajdowało się do 1939 roku iiaczelnictwo tego Związku, Dziś tradycje Rodła — znaku Polaków w Niemczech - 
przyjęła Opolska Chorągiew ZEP, której drużyny, Szczepy i hufce noszą imiona związane s bohaterami walk o pol 
skość Górnego Śląska. W ich planach pracy,główną ideologiczną tematyką jest przybliżenie całej harcerskiej bra 
ci, historii ZHP w N.oraz historii walk 1 zrywów powstańczych polskiej ludności Ślaska, Rasłem przewodnim jest 
jedna z pięciu prawi Polaków w Niemczech: "Co dzień Polak narodowi służy”, Dnia 14-g0 odbyło się w Komendzie 
Opolskiej Chorągwi ZHP im;Bochaterów Powstań Śląskich spotkanie z byłymi działaczami ZKP w N.w którym uczestni 
czył z-ca Naczelnika ZHP dh hm PL Krzysztof Piotrowicz, były Naczelnik ZHP w N.dh hm PL Józef Kachel, przed - 
stawiciele Głównej Kwatery 1 zainteresowanych Komend Chorązwi, Uroczystości rozpoczęto od wjazdu na górę Św. 
Anny, zdzie pod pomnikiem Ozynu Powstańczego złożono wiązanki kwiatów, Następnie zwiedzano Muzeum Czynu Powsta 
ńczego w Leśnicy pod tą górą. 15 lutego, w Muzeum Śląska Opolskiego, odbyło się uroczyste otwartcie wystawy poś 
wiąconej ZKP w H, po którym przy kominku nastąpiło spotkanie pokoleń z miejscowymi zuchami, harcerzanf 1 instr 
uktoraaj szczepu im. Kodła przy zespole Szkół Mechanicznych w Opolu, Z tej też okazji, Komendant Chorągwi wydał 

rozkaz specjalny, w którym ozłosił, w okresie od 14.11 do 15.V1.1983 r. szczególną mobilizację w realizacji za 
dań Odznaki Chorągwianej "Harcerska Służba Opolszczyźnie — Rodło", w dniach 10-12 czerwca br, odbędziu się Cho” 

rągwiany Zlot Pokoleń na Górze św.Anny wraz % instruktorami 1 harcerzami byłego ZKP w N., połączony s patrioty” 
czną manifestacją młodzieży harcerskiej, Mamy nadzieję, że wszystkie drużyny 1 hufce związane w * jak k 
sposób z tym tematem, wezuą udział w Zlocie ruzem z drużynami chorąąwi opolskiej, Zainteresowanych kierujemy 
do Komendy Opolakiej Chorągwi ZHP - 45-043 Opole, pl.Armii Czerwonej 1. 
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RZECZNICTWO ?! 

Kiedy harcerz, zwłaszcza przepisowo umundurowany, 
przeprowadza przez ulicę staruszkę, nikt nie ma wątpli 
wości, że jest to dobry, harcerski uczynek, godzien 
uznania 1 pochwały. Szkoda, że zdarza się rzadko... 
Kiedy drużyna przez cełą zimę opiekuje się w swoim 
Środowisku seniorami, załatwia im zakupy, przynosi wę- 
giel 1 kartofle z piwnicy, zwłaszcza, gdy czyni to 
*%w ramach" Harcerskiego Pogotowia Zimowego, także spo- 
tyka się z uznaniem za harcerską postawę, harcerską 
służtę . Podobnie gdy opiekuje się maluchami, np. pro- 
Wadząc latem przy obozie "Zielone przedszkole", Ale, 
jeśli powiemy o harcerzach, że są oni.tym samym rze 
cznikami spraw i potrzeb ludzi starszych albo spraw 
1 potrzeb dzieci - zaczynamy odczuwać pewien niepokój 

Rzecznictwo jakichś spraw = czy to aby jest harcers— 

kie? 
Bowiem z tym rzecznictwem sprawa jakaś niepewna i 

niejasna. Naszą rzeczą jest owszem, wychowanie, ow- 
Szem - harcerska służba, Ale rzecznictwo? Do spraw, 
Problenów,potrzeb - powołane są ; 
tucje, organizacje, urzędy. My, harcerstwo, mamy przee 

de wszystkim wychowywać, trzeba nam w tym zbożnym izie 
le pomagać, A czy nas na rzecznictwo czyichś intere- 

Bów stać? 
Każdy harcerz żyje na tym świecie w określonych wa 

runkach, przeżywając właone roznaito problemy, kłopo- 
ty, trudności, Można, oczywiście, od nich abstraho — 

Mać, Umówić się, że harcerstwem jest tylko to, oo: dzie 

Je się na zbiórkach lub w związku z realizowanym zada« 

niem, a poza tym każdy niech radzi sobie sam, za przen 
Wodnika mając Harcerskie Prawo. Ale w dobrej drużynie 

sież różne insty- 

kłopoty 1 życiowe sprawy harcerzy na ogół znają zastę- 
powy,i drużynowy, 1 oni w pewnych sprawach 1 sytuao — 
jach starają się być rzecznikami spraw awoich harcerzy 

Przypomnijmy tu sobie z bardzo starej książeczki R.Phi 

lippsa "System zastępowy" 1/: "Pewien zastępowy ze 
sprawnością szewca opowiadał raz, jak tę Sprawność 
zdobył, Był on skautem w Londynie 4 zauważył, że chło- 
pey z jego zastępu nie mogą iść na wycieczkę za miasm 
to, bo nie mają pieniędzy na tramwaj, a rodzice nie 
pozwalają chodzić piechotą że względu na niszczenie 
obuwia. Zastępowy uzneł więc za jedyne lekarstwo zdo- 
być umiejętność naprawiania butów i poświęcał oo ty- 

dzień jeden wieczór na niesienie w ten sposób pomocy 
innym członkom zastępu". Te kłopoty i problemy mogą 
mieć różny charakter, dotyczyć drogi do szkoły, waru- 
nków nauki, prac w gospodarstwie rodziców, opiekowa- 
nia się młodszym rodzeństwem , możliwości zjedzenia 
gorącego posiłku w trakcie dnia, Oczywiście powołane 
są do pomocy i załatwiania spraw różne osoby i instym 

tucje ale czy harcerstwa nie obchodzą kłopoty naszego 
Druha?, 

W drużynie atarszoharcerskiej kłopoty i problemy 
rosną, ale z kolei 1 nie na Banego drużynowego bydzie 
spadać obowiązek zajmowania się nimi. lym bardziej, 
że występują kłopoty typowe dla wielu. Żle skonstruo- 
wany rozkład jazdy PKS-u, brak świetlicy dworcowej, 
skazują na różne utrudnienia drogi do szkoły wielu, 
nie tylko harcerzy. To eamo, gdy idzie o uzyskanie 

miejsc na sianejach,4 wiele innych, podobnych spraw, 
Oczywiście, można sobie powiedzieć, że powinni to do- 

strzec 1 załatwić dorośli 1 „,. czekać na Godota,Ale 
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EEEE NASZ RUCH 
można też 1 trzeba o swoje sprawy upominać sią: choć 
to nie dotyczy tylko harcerzy, harcerze właśnie, sta- 
nowiąc zgraną, zorganizowaną grupę, będąc przy tym 
osobiście zainteresowani, są szczególnie powołani ,by 
próbować pomóc sobie samyn i swoim kolegom.Nie wszys 
tko można załatwić we własnym zakresie, juk ów zas 
tępowy, który nauczył się w potrzebie szewstwa. Cza- 
sem pó prostu trzeba interweniować ; w dyrekcji szko= 

ły,w PKS-ie, a czasem zgłaszać się po' pomoc w harcer- 
skiej komendzie, zgłaszać spruwy i problemy "stawia" 
jąc je" na posiedzeniu rady hufca czy zebraniu szkol- 
nego samorządu. A przecież wszędzie tam mimy swoich 
ludzi ? 

1 to jest właśnię rzecznictwo, Znać problemy,kło- 
poty, trudności,starać się im zaradzić - samemu, lub 
wspólnie z sojusznikami, Może po prostu nie przyzwy- 
czailiśmy się do tej terminologii, 1 dla tego uważany 
ja za coś niejasnego, nieharcerskiego. Tymczasem jest 
to inaczej nieco nazwena, ale ta sama harcerska służ- 
ba, harcerska pomoc, tyle tylko, że nas sanych nie do- 
tycząca. I może dlatego jakby nieco wstydliwa? 

Tymczasem w większości szkół ponadpodstawowych, na 
początku roku szkolnego, organizujemy od wielu lat 
kampanię "Powitanie", Drużyny starszoharcerskie orga- 
nizują corocznie pomoc pierwszoklasistom, by łatwo i 
bezkonfliktowo pokonali trudny próg szkolny, wesali 
w nowe środowisko, zaadaptowali się w nin szybkó i do- 
brze.' Tym samym zdobywamy sobie nowych przyjaciół, a 
często 1 harcerzy, upewniamy się, że potrafimy wiele, 
I ani sobie z tego zdając sprawę, wchodzimy w rolę - 
właśnie rzeczników spraw młodzieży szkolnej. 

Kłopot z czym innym, Nam wszystkim w społeczeńst 
wie, nie tylko w harcerstwie - łatwo coś jednorazowe» 
go zorganizować, przeprowadzić, Zadanie, kampanię ,Z0r- 
ganizować, zrobić, podsumować, zająć się czym innym, 
Dażo trudhiej nasze dzieło kontynuować, za coś odpowia 
dać stale. Tego się przede wszystkim lękamy; to już 
odpowiedzialność , systeratyczność, czyli rzóczy tak 
bardzo dzisiejszemu społeczeństu potrzebne, I dlate- 
go właśnie, larcerze Rzeczypospolitej tego powinni sią 
uczyć 1 skutecznie nauczyć, Mino, że tak łutwo się 
zniechęcić, znudzić, zmęczyć. Ale też dlatego włąśnie 
robimy to w harcerstwie, po harcerskuj nie jesteśmy 

przecież ani grupą inicjatywrą związku zawodowego ucz- 
'niów, ani wielobranżową spółdzielnią usługową różnych 
spraw uczniowskich,ilajpierw i przede wszystkim druży- 
ny muszą stać się drużynami harcerskimi z prawdziwego 
zdarzenia, żyć swoim życiem, czuć się że sobą dobrze, 
ażyć się i sprawdzić w sprawach prostych, łatwych 1 ń 

przyjemnych. Zadania rzecznictwa muszą uznać za swoje 
sprawy 1 potrzeby, za własny naturalny obowiązek. 
Musza po prostu do tego dojrzeć, Dostrzec swe zadania 

także w Świetle Prawa Harcerskiego, Muszą zacząć od- 
czuwać satysfakcję £ tego, że to 1 owo udażo się zała- 
twić, że «.+ Stać nas na więcej. 

Od dorosłego Harcefza Rzeczypospolitej oczeku jemy 
przecie nie tylko tego, że będzie przeprowadzał 'staru 
szki przez jezdnięi spełniał inne indywidualne dobre 

KAEAREGNN| 0 DEME 
uczynki, Dorosłe społeczne życie wymuza nie tylko in- 
dywidualnego dostrzegania kłopotów innych ludzi, ale 
przede wszystkim zbiorczej aktywności w zwalczaniu zła 
w pomocy ludziom, Ktoś musi umieć dostrzegać potrzee 

by społeczne,-ktoś musi umieć organizować zbiorowe 
działania, ktoś musi prezentować inne, niż kelnerska 
("to nie ja - kolega"/ postawy. Wygodnie jest żywić 
-złudzenia, że nasz piękny Świat jest tak zbiurokraty- 
zowany, że za każdą sprawę odpowiuda jakiś urzędnik 
czy instytucja, a nam pozostaje: "Czyń każdy w swym 

kółku co kuże Duch Boży, a całość sama się złoży". 
Ktoś w skomplikowanym społecznym życiu powinien prze- 
jawiać otwartą postawę, gotowość nie tylko pełnienia, 
ale i organizowania służby, Ktoś? Harcerz. Ale harcert 
nawet Harcerz Rzeczypospolitej - musi Się kiedyś tego 

nauczyć, stopniowo po harcersku, i w harcerskiej dru- 

żynie. 

Owo, tak trudne do przyswojenia rzecznictwo nie* ogr: 
nicza się oczywiście do -szkoły i drużyny. Dotyczy 
rady hufca, gdy w imieniu harcerstwa zgłasza potrze- 
bę właściwego funkcjonowania szkolnej służby' zdrowia 
w mieście. By to podjąć, rada hufca musi coś na ten 
temat wiedzieć, Dotyczy rady chorągwi, rdy stawia na 

swym posiedzeniu potrzebę dofinansowania Nieobozowej 
'hkcji Letniej, w tym stanicy dla dzieci wiejskich w 

mieście wojewódzkim, Dotyczy władz naczelnych, gdy wa- 
lczą o-niepodrażanie sprzętu turystycznego dostępnego 
dla młodzieży, zabiegając o interwencję Komitetu d/s 
Młodzieży przy Radzie Ministrów, Wszystkie te przykła 

dowo pokazane sprawy dotyczą nie tylko harcerzy, ale 
harcerzy tukże. Trudno,by organizucja polskiego har 
cerstwa mogła się wzgardliwie odnosić do życiowych 

« spraw młodzieży, zajmując się tylko własnymi: nowym 
regulaminem sprawności, redakcją Prawa liarcerskiego, 
masowym wydaniem kolejnego śpiewnika itp.Choć 1 to są 
sprowy berdzo ważne i potrzebne. Ale czy tak właściwie 
byłoby po harcersku? 

Nie raz 1 nie dwa będziemy we wszystkich środowis- 
kach rozpatrywać istotę harcerstwa, jego ideały, prog- 
ram, metodę, ie raz 1 nie dwa wróci w dyskusji prob 
lem rzecznictwa przez harcerstwo spraw dzieci 1 mło- 
dzieży, a także rzecznictwa spraw dzieci /czyli służ- 
by dziecku/, spraw ludzi starszych, a także np.rzecz- 

nietwa spraw 1 potrzeb dzieci niepełnosprawnych, cho- 
rych,kulekich młodzieży zagrożonej demoralizacją, uk- 
ryty pod kryptonimen"Hieprzetarty szlak", I zapewne 
występuje tu pewneqo rodzaju sprzężenie zwrotne, Rze- 
cznictwa spraw może się na serio podjąć harcerstwo mo+ 
cene, autentyczne, dobre, Ale też z kolei harcerstwo, 
hermetycznie zamknięte na sprawy innych ludzi, to nie 
jest harcerstwo dobre, Nie jest też wcale ważne, czy 
terminu "rzecznietwo" będziemy w naszej praktyce 
używać, czy nie, Ważne jest to, byśmy byli nu sprawy 
innych ludzi wrażliwi, gotowi nieść pomoc indywidu- 
alnić 1 zbiorowo. Potrzebne jest to krajowi, ludziom, 
a także nam samym. Harcerzom i harcerstwu, 

Rzecznietwo?! Ależ taki 

  

MM6EG ów aGoZ 
Pisemko było dwu-kartkowe z rysunkami, drukowane 

na powielaczu. Chłopcy sami wykonywali rysunki, sami 

pisali 1 drukowali teksty - bez niczyjej pozocy - 1 

sami je sprzedawali, Na treść składało się Prawo Har- 
cerskie, znaki harcerskie, plany pracy, pieśni skauto- 
we, artykuły o treści historycznej itp. 

w 1925 roku istniały w Berlinie już dwie drużyny 
męskie: I MDH im.Zawiszy Czarnego /2 zastępy/, oraz 
II MDH im.Tadeusza Kościuszki /3 zastępy/, tworząc *ym 
samym zalążki hufca. Hufiec ten liczył pod koniec 1925 

HISTORIA  KEEEEENEEM 
?ewrą trudność w organizowaniu pracy stanowiło ros = 
rzucenie ludności na wielkich przestrzeniach Berlina, 
wymagało to dalekich dojazdów, zwłaszcza dla młodszych 
harcerek i harcerzy. Toteż. mieliśny jeszcze jedną 
drużyną w północno-zachodniej dzielnicy miasta Moabit, 

Harceraka młodzież brała ozynny udział we wszyste 
kich imprezach 1 obchodach świąt narodowych organiso = 
wenych przes polskie stowarzyszenia w Berlinie, W 19% 
roku odbyła się pierwsza wystawa drużyny in. Zawiszy 
Czarnego w Berlinie, W następnych latach harcerstwo 

O DZIEJACH R PL Paweł Gajdzik 

BERLINSKIEGO 

HUFCA ZHP W 
NIEMCZECH 

roku - 52 członków w tym 2 harcerki, Program pracy huf 
CA obejmował wycieczki i biwakowanie, obchody świąt 
narodowych i rocznio, przygoto”is harcerek i harce - 
rzy do zdawania próby na trzeci stopień 1 -rłożenia. 
Przyrzeczenia, W 1930 r.hufiec berliński składał się z 

trzech drużyn, gdyż do dwóch istniejących drużyn mę — 
Bkich, doszła drużyny żeńska im, Królowej Jadwigi. 

Różne były dzieje tych drużyn do roku 1930, w za = 

leżności od zainteresowań młodzieży, warunków politycz 
Ro-narodowościowych, oras umiejętności drużynowego w 
atrakcyjnym prowadzeniu zbiórek i układaniu programu 
zajęć, Młodzież pochodziła przeważnie rodowiska 
robotniczego, niezamożnego, oraz częściowo ze starszej 

młodzieży rzemieślniczej, materialnie niezależnej. 

polskie s Niemiec brało udział w krajowych i zagranica 
nych imprezach. W 1924 roku harcerze polscy z Niemieo 
brali udział w pierwszym Zlocie Narodowym i na drugim 
Jamboree w Kopenhadze, w 1929 r,w II Zlocie Narodowym 
w Poznaniu, oraz w wyprawie na trzecie Janboree w Li- 
verpool /Anglia/ brało udział 8 harcerzy berlińskich 
wraz z Naczelnikiem, W 1931 r,ZEP w M. jest reprezento- 
wane na Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze przes 5 
harcerzy berlińskich /w tym 1 autora niniejszego opra- 
cowania/ również harcerze barlińscy biorą udział w 
poświęceniu Ośrodka Kszaticenia Instruktorów Harcer = 

skich w Buczu, W roku 1933 ZEP w N.representowane było 
na czwartym Jamboree w GÓd6118 na Węgrzech, W 1934 r 
na Zlocie ZEP Zagranicznego w Warszawie , w 1935 roku 
w Spale 1 w 1937 r.na Jauboreg w Holandii, 

Poważnym mankamentem hufca berlińskiego był brak 
kadry kierowniczej 1 instruktorakiej, całe ZHP w Nien- 
czech posiadało do 1935 r. jednego instruktora, któryu 
był hm Józef Kwietniewski, Został on w 1934 r. przenie- 
siony przez centralę Zwiąsku Polaków w Niemczech do 
Bytomia w charekterze sekretarza gimnazium polskiego. 
Wówczas to, na krótko, hufoowym został dh Henryk Rogo- 
ziński, Po jego rezygnacji pod koniec 1934 r,a tej fun 
koji, komendantem zostaje dh Edmund Rydsyński, Tworzy 
on kolektywny zespół czyli komendą hufca, Zastępcą je- 
go zostaje dh Paweł Gajdzik, a kierowniczką drużyn że- 
ńskich dh Helena Lehrówna, Wszelkie zanierzenia, jak 
plany pracy, sprawy kadrowe, organizacyjne, metodyka, 
szkolenie saatępowych 1 drużynowych, akcje wycieczk" = 
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RZE HISTORIA 
we, obozowe i kursy - planowane były 1 opracowywane 
przez komendę hufca, a następnie były poddawane pod 
dyskusję 1 do akceptacji na Radzie Hufoa. Rada Hufca 
składała się z trzyosobowej Komendy Hufca, oraz wszys 
tkich drużynowych ośmiu jednostek,względnie ich przybo 
eanych. Odtąd praca w hufcu zmieniła się zasadniczo, 
nabrała większego rozwachu tak w zajęciach na zbiór — 
kach jak 1 w harcerskim przygotowaniu wycieczek, biwa- 
kowaniu, letnich obozach i kursach w Polsce 1 w Niem- 

©zech. Powiększał się także hufiec o dalsze drużyny 
w terenie a mianowicie: W Szczecinie, Magdeburgu, Han- 
nowerze, Senftenbergu i Calau, Wszystkie te jednostki 

sorganisowane były w 1936 r. W chwili obecnej miejsco- 
wości te znajdują się w trzech różnych państwach. 

Kiedy w dniu 31 marca 1935 r. odbyło się Walne Ze- 
branie ZAP w Niemczech, wybrało ono nowy Zarząd ZHP 
w 8. którego przewodniczącym został Paweł Kwoczek /ub. 
w 1904 r/, Był to prawnik, adwokat, osiedlony w Opolu, 

Był om jedynym adwokatem na polskim Śląsku, o dużym 
doświadczeniu w pracy społecznej i gruntownej, zna jomoś- 
©1 problemów polonijmych. Znany był z wielkiej odwagi 
niejednokrotnie występował jako oskarżyciel Niemców! 
w obronie ofiar germanizacji, 

14 kwietnia 1935 r,ukonstytuował mię Zarząd ZHP 
w Nieaczech, a Naczelnikiem został dh Józef Kachel, 
Był to człowiek młody, energiczny, szalenie odważny 

1 świetny organizator. Stworzył śmiały i szeroki pro= 
gram harcerstwa. On to wyprzedzając pociągnięcia orga- 
nisacyjne młodzieży hitlerowskiej, zainicjował szeroki 
ruch zuchowy od pierwszych lat szkolnych dzieci i mło- 

dzieży. Objął on harcerską pracą organizacyjną, pop - 
rzez obozy, kursy askoleniowe młodzieży 1 kadry kiero- 
wniczej, młodzież polską we wszystkich skupiskach po= 

lonijnych na terenie Niemiec, szczególnie uwzględnia- 
jąc Śląsk, Pogranicze, Pomorze Zachodnie, Mazury, War- 
mię i Berlin, Hufiec berliński zawdzięczał nowemi Na- | 
czelnikowi bardzo wiele, Już po roku odbywają aię obo- 
zy w Niemczech - na Śląsku, oraz w kraju, jak również 
kursy szkoleniowe instruktorskie, ZEP w Niemczech mo- 
że się poszczycić 18 instruktorami, kilku następnych 
kończy próby instruktorskie, W 1936 r.hufiec berliński! 

posiadał już 3 podharcmistrzów w tym jedną druhnę. Nom 

wa i ułoda komenda hufca ma duże osiągnięcia w pracy. 

Rastępuje rozkwit drużyn, a praca rozwija się prawidło 
wo. Kolektywna praca w Komendzie hufca 1 Radzie Hufca 
przyczyniła się do powiększenia ilości drużyn do B je» 
dnostek, a to: 
1 MDH im, Zawiezy Czarnego - drużynowi: rok 1934 - i, 

Rogoziński, rok 1935 = Edmund ś dydzyiakt rok 
1937 - Hipolit Dominiak, 

11 MDH im, Tadeusza Kościuszki - drużynowi: Tadeusz 
Skąpski, Bernard Maciejewski, 

III MDA im.Kó,Józefa Poniatowskiego — Auiiynować 1931- 

-36 Paweż Gajdzik, 1937-39 bogdan Kowalski. 
IV MDH im. Józefa Piłsudzkiego - drużynowi: Józef Kun 

rsejka, 1935 r - Edward Kmiecik, 1935 r — 
Paweł Gajdzik, 1937 r » 0,Stanik. 

V ŚDH im,Królowej Jadwigi - drużynowe: 1927 r - M.Źół- 

NEWEWEOCK © Mic 
kowska, Z.Górska, H,Lehrówna, Stefania Przy 
był. 

II ŻDH im.Em1114 Plater - drużynowe: 
Kisielewska, 

Gromada Zuchów Żeńskich "Szarotki" ;: Helena Lehrówna 
Krąg Starszych Harcerzy: Witold Zdrankowski, 

St.Kapuścińska, 

Oczywiście na skutek braku akt hufca, nazwisko 
podano z pamięci, bo były mi znane jako zastępcy Ko- 
mendanta Hufca, bądź też z relacji druhów: Edmunda 
Rydzyńskiego 1 Hipolita Dominiaka, 

W 1935 r,oraz w 1936 działalność komendy hufca ob- 
jęła tekże teren poza Berlinem: na Łużycach, w Niem - 
czech Środkowych, oraz na Pomorzu Zachodnim, 

Aubasada RP w Berlinie powiadomiła mnie o koniecz- 
ności zgłoszenia się w Szczecinie do polskiego konsula 

pana Sztarka, w sprawach harcerskich. Pojechaliśmy za- 
tem komendantem dh Rydzyńskim do Szczecina, W Szczó- 
cinie dh Rydzyński zajął aię zorganizowaniem Koła Przy 
jaciół Harcerzy wśród rodziców naszych druhów, a ja za 
jąłem się instruktarzem 1 szkoleniem zastępowych i har 
<erzy. Ustaliliśmy, że pierwsza niedziela miesiąca bę- 
dzie terminem naszych wizytacji, U konsula poznaliśzy 
podczas pierwszej bytności dh Aleksandra Omieczyńskie- 
go, nauczyciela i pierwszago drużynowego drużyny 
szczecińskiej. Po nim objąż tę funkcję dh Leon Chnara, 

młodszy od dh Omieczyńskiego, 
Pozostałe niedziele miesiąca przeznaczyliśmy na 

wizytacje innych skupisk Polskich jak Senftenberg 1 Ca 
lau, gdzie zaczął prowadzić drużynę dh tadeusz Piwoń - 

ski, do Magdeburga - gdzie drużynowym został dh Kas - 

perczak, oraz do Hanoveru - tam prowadził drużynę dh 
Matysiak, 

Szczecin był specyficznym Środowiskiem polonijnym, 
gdyż poza członkami Związku Polaków tam osiadłymi is- 

tniała także bardzo duża grupa obywateli polskich, któ 

rzy przyjeżdżali w charakterze sezonowych robotników 
rolnych, Z wypowiedzi konsula wynikało, że młodzież 1 
dzieci tychże polekich obywateli, hitlerewcy siłą sta- 
rali się wciągnąć do awoich szeregów i trzeha było te- 
mu zapobiec, W tych rozmowach brał również udział 
oprócz nas dh Aleksander Omieczyński, żył to odważny, 
pracowity i szlachetny, kulturalny i serdeczny druh. 
Prosił nas o progran i materiały metodyczne oraz lite- 
raturę harcerską. Po kilku miesiącach prowadzona pod 
jego kierunkiem drużyna zaczęła pracować sanodzielnie. 

la początku czerwca 1939 r.zontał aresztowany, tortu- 
rowany w różnych więzieniach i w końcu zamordowany w 

dniu 10 września 1941 roku, Oddał życie jak wielu wspu 
niałych członków ZEP w Niemczech. Pozostał w naszej 
pamięci tzn, dh Rydzyńskiego 1 mojej zawsze żywy 1 ta- 
kim jakiegośmy znali 1 cenili, Nigdy o nim nie zanom- 
nimy, 

0 coraz większej współpracy Naczeinika z nurcami 

4 órużynowymi w terenie oraz znajomości ludzi może 
ówiadczyć fakt, że już w 1935 r,dh Paweł Gajdzik nia 

nowany został członkiem Naczelnictwa ZIP w N,2 przy- 
działem instruktażu drużyn w Środkowych, Północnych 
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ywiście ciekawy 1 y wygląd, Powstaża 

przy tej okazji również biblioteczka harcerska, której 
woześniej nie było, Wszystko zostało zaprogramowane: 
zbiórki zastępów, drużyn, zajęcia Rady Hufca itp.Oozy- 
wiście nasza praca poddana została ocenie druhom s krę 

na kursach, Wyszkolona kadra kierownicza 'powiększyła gu starezych harcerzy, Ocena ich była posytywna 1 ta 
mią, praca kształtowła nię coraz ciokawiej,Vzrastał nasza rękodzielne praca przekonała ich robotników 1 
poziom wyszkolenia harcerskiego w drużynach, W 1937 r, rzemieślników — do nas, Znaleśliśny wspólny język, by= 

ła nim po prostu praca, W tem sposób mieliśny w nich 
sojuszników i dobrych doradców 1 to było najistotniej- 
szą tajemnicą naszego dalszego powodzenia 1 sukcesu, 

Rydzyński zastępcą Przewodniczącego ZIP w Niemczech. Mogliśmy teraz otwarcie naszych harcówek połączyć © 
Naczelnictwo ZHP s bytomia zostało przeniesione do wystawą prac harcerskich do której mogły się włączyć 
Opola, jego działalność scaliła szeregi ZHP w N.w jed- wszystkie harcerki 1 harcerze, Przekonaliśny sią 1 my 
ną potężną organizację, Zaniepokojone rozrostem orga- i rodzice, jakie umiejętności 1 zdolności posiada na- 

mizacji władze hitlerowskie,po uprzednich próbach włą- esa młodzież i jak silnie była zaangażowana w służbie 
czenia harcerstwa do Hitler Jugend,wobec odmowy podję- harcerakiej. Rzeczywiście wystawa była wspaniała tak 

pod wsględem ciekawych eksponatów, jak 1 ich ilości, 
dwie najwiękeze sale w Domu Polskim przy Dresdener 
Strasse 52 były zajęte eksponstami po brzegi, 

Ccraz trudniej było nau znaleść czs na wtsytowanie 
zbiórek, coraz liczniejszych zastępów, dlatego powsta- 

fię Poleki, metodykę harcerską, zdobywała sprawności ła myśl wydania czasopisma - miesięcznika "Harcerz" © 
oraz umiejętności orientowania się w terenie, uczyła objętości 10-20 atron, Pierwszy egzemplarz ukazał się 
się programowania zbiórek, W zastępach wzrosło zainte- w październiku 1935 roku, Niewiele tych egseuplarsy 

resowanie pracą harcerską, która już odtąd  Ppra- ukazało się, na przeszkodzie stał brak papieru, a na- 
widłowo dostosowana do psychicznego rozwoju dzieci 1 kład jednego wydania wynosił, 100 egsenplarcy. Dzięki 
młodzieży, dawała dobre rezultaty, Drużyny powiększały pracownikowi technicznemu w Centrali Zwiąsku Tey, 
eię liczbowo, W całym ZHP w N.ilość harcerek i harce- Antoniemu Brzozowskieau, sdobyliśny papier x zapasów 
rzy wzrosła blisko czterokrotnie, w kwietniu 1935 r, Centrali, ale to wystarczyło na krótko, la Pisany, 
było 942 członków, a w kwietniu 1939 roku było już ich przydział papieru nie mogliśny liczyć, Jednak kil 

3225, miesięczników ukazało się, Redaktoraąi byłi: Halena Le 
Nim jednek hufiec doszedł do ilościowego wzrostu  hrówna, Edmund Rydzyński 1 Paweł Gajdzik, Edmund opra- 

gwych członków, trzeba było w nim przeprowadzić kilka  cowywał szczególnie szatę graficzną, był w tym nieza — 
zasadniczych zmian tak kadrowych jak i programowych,  stąpiony 1 moim zdaniem snarnował zwoje zdolności, bo 
Pierwszym zadaniem było przekonanie kręgu starszych _ został ekonomistą, Graficzna szata była naprawdę cie- 
|harcerzy /których dzieci także już były harcerzami i kawa i przezawiała do wyobraźni swoimi rysunkami kary- 
harcerkami/, że w ZHP w N,nie pracujemy zawodowo z po- katur, wspaniale również ilustrował toksty, Wybór tek- 
lecenia Centrali Związku Polaków, co powodowało ich _ stów był również bogaty: powieści dla zuchów i harce- 
nieufność do nas. Trzeba było pozyskać ich zaufanie. rzy, uateriał askoleniowy, terenoznawstwo, kącik maj- 

Pamiętać przy tym należy, że órodowisko polonijne skła gterkowania, rozrywki umysłowe, piosenki Jaro: 

dało się w większości z rodzin robotniczych, żywiących oraz różne ogłoszenia: zbiórek, wyciecsek, balu har 

nieufność do inteligencji. Trzeba było znaleźć wyjscie cerskiego itp. 
aby zyskać ich zaufanie, Trzeba było im - dorosłym — 
doświadczonym robotnikom udowodnić, że my także enany 
pracę fizyczną. Toteż. sabraliśmy się z dh Rydzyńskim 

do generalnego remontu dwóch harcówsk, połączonych 

w pionie na wysokość dwóch pięter, krętymi drewniany 
mi schodami, Posalowliśny zarówno schody jak i har- 
cówki, dobierając oczywiócie odpowiednie wzory, kolory Czech i nosili go wszyscy nA lewym rękawie munduru, 
1 odcienie tak farbami olejnymi jak i kredowymi. Prace Pod lilijką umieszczona była nazwa pas ownaci druży- 

stolarskie jek i w metalu wykonalióny sani, Remontowm- ny lub hufca, a nad lilijką byż napi ZHP w Niem * 

ne rownież były meble 1 malowane odpowiednimi kolorani czech", Są to fraguenty naszej pracy harcerskiej 1 

Pasującymi do wystroju wnętrza, Ponad to srobiiiśny _ siaj trudno oddać kliwat 1 szezegóły które byśyby w 
gabloty s serwisem fotograficznym PAT, a uzdolnione _ tym wypadku subiektywne i trudne do wyrażenia, e: po” 
w malarstwie artystycznym haroerki wykonały wycinki siadamy dzinsiaj żadnych dokumentów, zresztą i sd 

ludowe oraz portrety patronów drużyn. ludowe wycinan- nio było ich dużo, ze wsględu na stałą o ca 
kl oiągnęży się wokół wszystkich ścian, dając haroówką Sostapo, które azczególnie interesoważo się. baroerst- 
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Niemczech oraz na łużycach. Ź Naczelniotwa k 

ly regularnie naterinły, okólniki, legitymacje itp. 
Dzięki ecisłym kontaktom z Naczelnictwem, hufiec nie 
nie czuje się wyodrębniony odczuwał pomoc i dzięki 
tej pomocy mógł planować akcję letnią oraz szkolenie 

dh Edmund Rydzyńaski i dh lielene Lehrówm zostali tek- 
że mianowani członkami Waczelnictwa. Zaś w kwietniu 
1939 roku podczas Walnego Zebrania został dh Edmund 

ły decyzję o zakazie noszenia mundurów harcerskich i 
odznak,Nastąpił okres różnorakich szykan 1 prześlado= 
wań, Niezależnie od tego młodzież harcerska organizo- 
wała obozy i kursy tak w Niemczech jak 1 w Polsce, i 
na nich poznawała historię kraju ojczastego, gengra - 

W tym okresie, zaprojektowałea połączenie Rodła - 
znaku Polaków w Niemczech - z lilijką harcerską. Pop> 
rosiłem znowu Edka żeby wykonał to w rysunku, ponie - 

waż jak napisałem wyżej = robił te sanakomicie, Odtąd 
lilfjka s Rodłem stała się herbem całego ZAP w Niem -  
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wem. Bie tylko oni się nami interesowali, Odebrał: 
kiedyś pocztę z "Reichsjugendfihrung" czyli kwatery 
Hitler Jugend, które nas zapraszała na rozmową. Oczywi 
ście nie reagowaliśmy na tego rodzaju zaproszenie, 
przy którym na dodatek przesłano nam wykonane w kolo - 
rach wzory mundurów młodzieży hitlerowskiej, na pię - 
knym kredowym kartonie, Widocznie cheiano nan zainpo= 
nować wyglądem mundurów. Następna poczta proponowała 
nam umieszczenie w górnym rogu naszych sztandarów, tuż 
przy drzewcu, mały sztandar ze swastyką, Z naszej stro 
ny odpowiedzią było milczenie, lecz spodziewaliśmy się 
jakiejś następnej akcji. Nastąpiła ona niebawem, wspo- 
unianym uprzednio zakazem noszenia mundurów harcers - 
kich oraz odznak. Lecz do tego czasu korzystaliśmy 
nadal ze awobody i odbywaliśmy nasze biegi harcerskie 
1 slot hufca w 1939 róku w Priedrichshagen koło Berli- 
na . Trudno sobie dzisiaj wyobrazić zbiórkę, raport 1 
wymarsz ośmiu liczebnie dużych drużyn ze sztandarani 

z białymi orłami i se ćpiewsm piosenek harcerskich 
wśród mundurowych i cywilnych Niemców taatych czasów, 
Świadczyło to przecież o zorganisownym rucha oporu 
wobec faszyzmu niemieckiego, Zdjęcia z tych iupres har 
serskich można jeszczę snależć w albumie fotograficz — 
nym wydanym z okazji 25 lecia ZAP w Niemczech w 1938 r 
Oczywiście nie omijały naa przy okazji biwakowania, 
biegów harcerskich, obozów - szykany, aresztowania 
oraz dokładne odnotowania w kartotekach gestapo na - 
szych personaliówi funkoji, Przydało się to im póź - 
niej gdy geatapo aresztowało i umieściło w obozach kon 
centracyjnych, wielu naszych harcerzy 1 harcerki - gi- 
nęli mordowani przez oprawców hitlerowskich, Jeszcze 

praed braćmi z Szarych Szeregów - ginęli niesłomni 
w swoich patriotycznych postawach, Należy się im hołd 
1 szacunek, Pamiętajmy o nich w roku 70-lecia Zwiąs- 
ku Harcerstwa Polskiego w Niemozech, które przypada 
w tym roku. 

  

odznaki sprawności 
Osad iónsit tokży ustókówonć w cśli toż 

winięcia w każdym chłopcu raaiłowania do zajęć ręcz- 
nych i rzemiosła, które może mu ostatecznie stworzyć 

karierę 1 nie żostawia go na progu życia bezradnego 
1 zrozpaczonego. 

Odznaki -te pomyślane są jako z a c hę t a dla 
chłopca do zajęcia się pracą fizyczną i robienia pos- 
tępów na tym polu, Są znakiem dla widza, że je osią- 
gnął; nie mają one wcale świadczyć ,że ich posiadacz 
jest m 1 a t rz em w danej dziedzinie. Jeżeli tyl- 
ko uczynimy ze Skautinzu formalny schemat poważnego 

szkolenia w sprawnościach, utraciny całą istotę i var 
tość wychowania skautowego i przekształcimy mię w coś 

w rodzaju szkoły, tylko bez doświadczonych znawców 

przedaiotu nauczania, 
'hcemy by chłopcy nasi zdobywali WSZYSTKO  po- 

prz. radosne wychowanie samych siebie, płynące z zew 

nątrz, a nie drogą narzucania im formalnego szkolenia 
z zewiątrz. 

Celem systemu odznak sprawności w Skautinęu jest - 

również chęć dania drużynowemi narzędzia, którym mógł 

by obudzić w chłopcach gorliwość, aby wszyscy chłopcy 
zajmowali się pracami które mogą im być przydatne w 
kształtowaniu charakteru czy rozwijaniu ztęczności, 

Jest to, narzędzie które zastosowane że zrozumie 
niem 1 sympatią musi obudzić nadzieję i ambicję nawet 

w najtępszych 1 opieązałych, którzy w innych przypad- 
kach byliby szybko zdystansowani i pozbawieni wszel- 
kich spraw w wyścigu życia, Z tego powodu poziom spra 

wności został celowo nieokreślony: Naszym kryterium 

zdobywania odznaki nie jest osiągnięcie pewnego po- 
ziomu umiejętności, wiedzy lub zręczności lecz ILOŚC 

WYSIŁKU WŁOŁONEGO PRZEZ CHŁOPCA DLA ZDOŁYDIA TEJ UMIE 
JĘTNOSCI, CZY ZKĘCZNOŚCI. Daje to nawet tym na azarym 
końcu możliwość Btanąć na równi ze świetniejezymi 1 
lepiej wyposażonymi braćmi. 

Rozunny drużynowy, który zna psychologię Bwoich 
chłopców, może tu stworzyć oŚmielające chłopca wyrów- 
nanie szans, jskim będzie równy start mniej zdolnego 

chłopca razem ze zdolniejszym jego kolegą, A opiesza- 
łemu chłopcu, w którym pod wpływem wielu nieudanych 
poczynań wytworzył się kompleks niżezości, można uła- 
twić jedno czy dwa powodzenia, by zachęcić Bo do zwięe 
kszenia wysiłków, Jeżeli tylko próbuje, choćby był 
nie wiem jak niczdarny organizator może przyznyć mu 
odznakę, a to zazwyczaj dodaje chłopcu ochoty do dal- 
szych prób, aż zdobędzie dalsze sprawności i stanie 
się normalnie wyszkolonym, 

Egzamin sprawności nie jest współzawodnictwem, 

lecz indywidualną próbą. Drużynowy 1 egzaminator mi- 
szą więc pracować w ścisłej harmonii 1 każdy pószcz 
gólny przypadek rozpatrywać indywidualnie, rozważając 
gdzie patrzeć przez palce, a gdzie podwyższać wymaga- 
nia, 

Są tacy, którzy uważają, że należy stawiać wysokie 
wymagania dla uzyskania odznaki, abv ci byli w da 

nej dziedzinie iaprawdę "pierwszorzędni", Jest to bar 
dzo słuszne w teorii; otrzymacie w ten eposób garść 
istotnie sprawnych chłopców, naszym jednak celem jest 

zainteresować w B z y Bt k i c h chłopców, Drużym 
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nowy, który daje chłopcom na początek łatwy płotek, 
zauważy, że będą ekakali z zapełem i zaufaniem we wła 

sne siły, gdy natomiast każe im skakać od razu przez 

kamienny mur, zniechąci ich zupełnie do skoków. 
2 drugiej strony, nie chcę, bynajmniej, zalecać 

innej ostateczności, mianowicie by rozdawać odznaki na 

podstawie bardzo powierzchownej znajomości przedniotu, 
W tym wypadku egzaminator powinien użyć całego swoje 
go rozsądku 1 dyskrecji, mając na oku główny cel. 

Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że wydanie odz- 
maki mie jest współmierne s wysiłkiem włożonym w jej 

USPRAWN 

zaobyoie, Haszym celom jest wychomnie chłopców na 
h i 

tosty otyłateiń a nie pracujących na pokaz, 
pobłaża jących sobie ludzi, Drużynowy powinien mieć 

sią na baczności, by położyć kres polowaniu na oózia- 
ki i zdawać sobie sprawę, kto jest "ayśliwyn", a kto 
gorliwym,poyażnym pracownikiem, 

Tak więc snaczenie sprawności skautowych zależy 
w dużym stopniu od samego drużynowego 1 od jego ną- 
drego postepowania, 

E hm Marian Bubak 

SPRAWNOŚCI 
Ważną częścią systemu stopni harcerskich jest sya- 

tem sprawności. Podobnie jak stopnie eą one jednym s 
najtrwalszych elementów metodyki harcerskiej, Upewnić 
w tym może zamięszczony obok fregment "Wskazówek dla 
skautaistrzów" Baden-Powella, Celem sprawności jest 
budzenie i rozwijanie zainteresowań harcerzy Oras po 
maganie im w zdobywaniu umiejętności,najpierw w zaatę 
pie i w drużynie przy pełnieniu różnych specjalistycz 
nych ról, a potem - w dorosłym życiu. 

Po VII Zjeśdzię ZEP, zgodnie ze stanowiskiem "iiar- 

go wyboru aprawności, 
W trzech numerach "Ha tropie" /4.1V,198%, 9.V. 1982, 

6.V1.1982/ wydział Starszoharceraki GK ZHP przedstawił 
swoje propozycje, Zestaw został podzielony na 5 grup 
sprawności: 

- związane z wewnętrznym życiem drużyny starszoharce- 
rskiej /20/, 

- rzemieślnicze /12/, 
- związane s harcerską służbą innyn /6/, 

- gamowychowawcze /4/, 
  Gerze Starsi o sobie", przy sprawno 

ści przes harcerzy starszych, na razie według dowol- 
- /0, grupa otwarta/, 

Przy okazji polecam naszym czytelnikom zaniosz-0ne 
  nych regulaminów. W GK ZHP prace nad z0 

stały podjęte jedynie przes Wydział Starszoharcerski, 
Przypomina to nieco budowanie i cyselowanie dachu 
ma murach /sprawności młodasoharcerskie/ o wątpliwej 

„jakości, Do wypowiedzi ma temat fundamentów /grupa 
sprawiości "Kim może być zuch"/ 1 powiązania z nimi 
reszty budowli - zachęcam instruktorów zuchowych, 

„Próby opracowania własnych zestawów sprawności po- 
djęto również w środowisku krekowskiu, 

Qelem artykułu jest próba prseglądu prac mad spraw 
nościani i reflekaji nad kierunxeni dalszych działań 
w tym zakresie. 

1. Przegląd zestawów sprawności, 
Sprawności harżerskie wprowadzone jako obowiąsu ją 

08 w drużynach ułodazoharcerskich rozkazem Naczelnika 
ZHP z dnia 2,01,1978 r., zostały kamieszczone w kaią= 

teczce "Sprawności harcerskie,Odznaki,Stopnie", MAW, 
Warszawa 1980, Zeataw obejmuje 174 sprawności .podzie= 
lone na 12 grup tematycznych. 40 sprawności /oanaczo- 

mych + / uznano za trudne, a B /++ /- za bardzo trud- 
na, jest to tylko informacja dla harcerza dokanu jące- 

tam ą 
Sprawności opracowane przez zespół KIHAM - Kraków, 

zostały zebrane w książeczce "Sprawności harcerakie” 
wydanej w 1981 roku nakładem Harcerza Śląskiego.Zen- 
taw zawiera 61 sprawności dostosowanych do systemu 
stopni KIHAM: 

- 15 sprawności / + / - na posiomie młodzika-ochotni 
nski, 

- 24 sprawności / +» / - ma poziomie wywiadowcy-t-o- 
picielki, 

- 22 sprawności / +++ / - na poziomie ćwika - pionie 
rki. 

Harcerz może zdobywać sprawności z poziomu nie niższe 
go/niż aktualnie sdobywany stopień, 

W serii "Biblioteka drużynowego”, wydawanej przez 
Komendę Krakowskiej Chorągwi ZHP, pojawiły sią ostat- 
aio"Sprawności starszoharcerskie" - projekt Białego 
Szczepu ZEP w Krakowie. 104 sprawności zestawu są po- 
dzielone na trzy grupy se względu na stopień trudnośw 
ot: 

- grupa podstawowa / + / licząca 35 sprawności - dln 

JRKIEAREESEE EZ OTOK ZOZTOZCOK ET ZOORAA EEEE ESO OCÓOZRKE 
harcerskie.pl        
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karcerzy zdobywa jączch niżeze stopnie, 

- 45 sprawności II stopnie / ++ / - dla harcerzy pog 
łębiających umiejętności harcerskie i zainteresowa 
nia, 

- 24 sprawności harcaiatrzowakie / +++ / - przesna- 

czone dla harcerzy sdobywających stopień harcersa 
orlego. 

Podział ten, jak piszą autorzy propozycji dh dh hm An- 
drzej Pelczar HR i hm Piotr Hiwiński HR, jest oriente- 
cyjny i nie przypisuje on sztywno sprawności do stop- 
ni, 

Sprawności zawarte w powyższych opracowaniach z 
tawiłem w tabeli. Że względów praktycznych, dla łat- 

wiejszego porównywania zawartości zestawów, podzieli 
łem je na grupy tematyczne tak, jak są podzielone sp- 
rawności ułodszoharcerakie ; »+*- ma znaczenie inne 
dla każdego zestawu, opisane powyżej, Kilka sprawnoś- 
si mających wyraśnie charakter Bamowychowawczy umięń- 
ciłem oddzielnie, Jestem przekonany, że analiza tej 
tabeli będzie bardzo pżyteczna dla wszystkich próbują 

ETEENETH (ZEK. WKM tNNENNNM METODYKA KEES 
cych zaprowadzić jakiś porządek w "ówiecie sprawności; Widać wyraśnie, że najbogatszy w sprawności jest zesta. młodszcharceruki; w pozostałych zestawach niewiele 
Jest takich sprawności, o które należałoby go wzboga- 
cić, Trzeba jednak wyjaśnić, że ilościowa przewaga ze. 
stawu ułodszobarcerskiego w grupie pierwszej jest po- 
żorna. Sprawności tej grupy mie cieszą się popular- 
nością wśród harcerzy, Jedną s przyczyn jest pewnie 
fakt, że według ich wymagań hiatoria naszego kraju 1 
harcerstwa zaczyna się dopiero w 1939 roku, wiele z 
treści tej grupy po Sierpniu 1980 roku 1 utraciło na 
zawsze sens, O tym, że taka grupa tematyczna jest po- 
trzebna nie trzeba nikogo przekonywać, Należy azybe 
ko zabrać się do opracowywania jej na nowo. 

Dla lepszego sorientomnia Czytelnika w różnicach 
podejścia do foruułowania sprawności przytaczam poni- 
tej brzmienie wymagań jednej » najpopularniejszych 
sprawności - kronikarza = w czterech porównywalnych 
zestawach, 

  

Zestaw GL ZAP - 2,01,1978 Żestaw Zespołu KIIAM 
Kraków 

Lostaw 4ydzi 
iału Star - 
szoharcera- 
kiego GK ZHH 

'go Szczepu 

  

1 Autasador przy jaźni 
drużva 

Wiedza Iskra 4 
o Polsce | korespondent 
1 Świecie | sanifest Lipcowy 

Młody obywatel 3% 
Polaka 
Przewodnik po Isbie Pamięci . 

'odowe j 
Światowid 8 
Nasz rodowód 

ambasador + % 

  

1i Chemikoraiowikss Saper 
sę | żącznik Strzelec 

zaać Mistra musztry sojak 
0: Młody apadochroniarz 
Ośczyzny | wsy-owiec 

Obserwator 
Obserwator lotniczy 
Przyjaciel żołnierza 
Strażak 
strażak mechanik * 
Strażak obozowy 
Strażak ratownik we 
Znawca ruchu drogowego 

Zwiadowca 

lekka stopa 

łaczasści nio j *$s 

iropiciel Mistrz 
2 musztry 

Zwiadowca 
5, Sygnalista 
Strzelec 

  egu% KOlUDM 
Pitagoraa 
BibLiofi) 
Esperantysta % 

Tłumacz £ Przyjaciel książki 
Organizator nauki własnej 

Przyjaciel książki £ 
Bibliofil 4+ 

Archeolog 
Badacz 
Tłumacz 

  

1 Astronauta « _ Radioanator 3 
qdechnika | Flektroakuatyke fadiomodelarz * 

Elektronik *  kądiotechnikeę 
Elektryk © Telegrefigta 
kinooperator * Teleteehnik % 
krótkofalowiec « Młody Technik 

wca pojazdów mechanicznych 
jater do wszystkiego 

Sprawne       je + Spraw 
Majster do wara tiara Nasłuchowiec 

  
me ręces TelefonistadSlusarz 

lachanik 
Hydraulik 
Elektryk 

diotropiciel 
e sżocpereta 
Kachani. 
Ma jeter KA wszystkiego | 6 
Elektromechani 

Radioteleqrafista ji 
Radioelektronik 444 
kierowca mechanik 
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m być Mleczarz 
«architekt 
Bartnik 
Hodowca 
Machanik 
Kistre A, 

dziediac ski, 
Mistrz pędzla 

Ogrodnik % Mistrz z « 
Krawiec 
Stolarz 

  

Gospodarz drużyny 
Konserwator doi 

konserwator sprzętu obozowego 
da rni 

gospodarz 
styk k Zielars 4 

Kmteralatre +. 

Gospodarz * © 
Kwatermistrz 45% 

Gospodarz * 
kagazyaier |ę ę 
Skarbnik 
Kwatermistrz 4: 

Zaopatrzenio4 

Kateraistra 
kagazynier 
Skarbnik 

  

vir 
Przyroda 
chro! ochrona 

naturalne- 
go Środo- 
wiska 

Leśnik 
Przyrodnik 
Ornitolog 
Miłośnik kwiatów 
Miłośnik parku narodowego 
Przyjac sieleni 
Przyjaciel zwierząż 

Meteorolog 
wodniak 

Przyrodnik : 
Przyjaciel ptaków 
Leśnik 
Opiekun zwierzyny J* 
Zielars 44% 

  

VIII 

Higiena 
zdrowie 
opieka 
społeczna 

Dietetyk + Ratownik + $ 
Higienista Sanitariuas 
Higienista obozowy 4 
Kolega na męća 

kun chorych * 
Opiekua dzieci 
Pionier zdrowia 
Przy ja seniora * 

Higienieta *% 
Sanitariusz j + 
Opiekun dsieci 
o: je Opiekun chorych 

Higienista 4 
Sanitariusz | 54 
Ratownik 
Starszy ratownik $94 

Sumarytanin 
Wychowawca 

Korczako+iec 
Opielan chor 
Społecznik 

  

Aktor 
Dekorator 

Prezenter 
* 

cz 

  

  

Dziennikarz 
eżyser 4% 

Rzeżbiars 
pień 

Trębacs 

  

Miłośnik kina 
Miłośnik teatru 

Organizator zajęć świetlico- 
wych 

lalkars 
jdobnik       

Gapdaiarz «* 
kkodnić La- 

Spiewak 
Melonan 

bo. 
BiBT fotka rzew 
Redaktor + 4 
Etnograf$ 
Plastyk $ + 
Wodzirej   

  

Gra jek 
Śpiewak 
Trębacz 
Wodzirej   

  

x 
Sport, 
Kultura 

fizyczna 

xi 

Turystyka 
kra joznaw-f 
s wo 
obozownicej 
two     

Giunastyk lokei sta 
Narciarz jlimpi jezyk 

1zkarz Koszykars 
Lekkoatleta 
Polarnik   datka: Tenisieta + 

Mistrz Ringo 
Kibic towy Mistra tk: 
Mistrz piłki ręcznej 
Mistrz białej piłeczki 

rz gier i zabaw simowych 
Mistrz bai 
Jarciarz alpejczyk, « 
Łuczni 

„ekkoa tleta 
jcznik ikkoa tlet:   

łucznik 
Sanecskarz 
  

żywak 
Narciara__ 
pisa boiska   

zywak kia 
rciars ed acik     dzia 

lywak ratownik ** 
Narciars-a1pojenyk, 

  

Ka jakara Kolars 
Krajoznawca Kuchoik 
Motorowerzystaę Podróżnik 
Motorowodniak 4 a> 
Terenosnawca raap £ 
wędrowiec łyga górski 4ż 

Lekka stopa ą 
Przewodnik po mieście 
Przewodnik po okolicy 
Technik obozowy 

+ 
Bocmnik Kabe 

RL ze. +3: 

5%   Sobieradek obozowy 
kuchcik 
Turysta 
łazik 
łazik góraki 

ra 
Technik obozowy 
Saper 
Kuchar 
Terenosnawc: 
Przewodnik po okolicy 
Przewodnik po mieście | 44 

ognia 
Terenoznawca 
Pionier 
Kuchaistra   włóczęga 

Włóczęga góraki 
Na.   roiarz-turysta     

archiwum 
harcerskie.      
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Wodniak-turysta 
Kolarzctuzysta ś J zh 
Pioni. wyg: 
Kuokarz dosk 
Terenoznawca Oza oa2y = 
w górski 

<a narciarski 

  

Dziażkowieć Szachista % 
Szaredzista 
Wędkarz 
Kolekcjoner 
Numizmatyk 

(onstruktor latawców 
ucharz doskonały 

Mistrz Fotografii 4 
Modelarz sskutnik 
Kodelarz szybowców 

Fotoamator i 
= 

fotograf 
Mistrz Tołobnacii *:a 

  

Sprawności       krzy pióra H( 
rolinka fiadwiiej 

1 Pilip         

Kronikarz 

4. wg. zestawu GK ZEP /str.140/ 

wiedza, 

1.Wiem czyn zajmuje się kronikarstwo, na czym pole- 
ga wkład kronikarzy w rosszerzanie wiedzy histo- 
rycznej, znam nazwiska najsłynniejszych kronikarzy 
polskich 1 wiem jaki okrea opisali w ewoich dzie- 
łach. 

„śnam różne rodzaje zapisu kronikarskiego, wiem ja- 
kie warunki powinna spełniać dobrze prowadzona kro- 

nika,rejestrująca fakty z życia kraju, miejscowoś- 
ci, szkoły, drużyny itp. | 

Umiejętności. 

1. Umiem pisać starannie i czytelnie, wykorzystać 

różne spoBoby zdobienia ksiąg /pisuem gotyckim, 
inicjałami, iluminacją, rysunkami, akwarelami itp/ 
Potrafię umiejętnie wykorzystać w pracy kronikar- 
(WBkiej materiały uzupełniające, takie jak: rysunki 
fotografie, wycinki prasowe, nagranfa na taónie 
magnetofonowej. 
Potrafię W zajstjący sposób opisać iiocnystość 
szkolią, wybrany dzień ha obozie, wycieczkę, spot- 
kanie lib inną iuprezę harcerską. 

Działanie, 

1. Pełniłem funkcję kronikarza zastępu, drużyny lub 
obozu, włączyłem kolegów do współredagowania kro- 

niki, wykorzystując przygotowane .przez nich tek- 
sty i materiały, 

Zaprojektowałem oprawę plastyczną kroniki zastę- 
pu, drużyny lub klasy, zastosowałem wybraną for- 
mę zapisu kronikarskiego, 

B. Wg. zestawu KIHAM /atr,47/ 

1. Prowadził kronikę zastępu lub drużyny przynajaniej 
przez trzy uiesiące lub jeden obóz, 

Sporządził notatki w,kronice na podstawie opowia- 
dania 1 wywiadu. 
Zaprojektował oprawę plastycsrą kroniki, 
Stosował kilka rodzajów piana ozdobnego i technik 
1lustracyjnych, 
Umiejętnie korzystał w prowadzeniu kroniki z pomo- 
cy członków zastępu /fotografie, rysunki, teksty/, 
Dbał, aby kronika była obecna na wycieczkach i 
uroczystościach harcerskich /wpisy ciekawych osób 
pieczątki, bilety/. 

Wg, zestawu BS /atr.37/. 

Prowadził kroniką zastępu lub drużyny. 
Wykonał wpis do kroniki obozu, wysłał koresponden- 
cję z obozu do prasy, 

„Napisał notatkę lub dostarozył zdjęcia własnej 
-roboty do gazetki szozepowej. 

D, Wg,zestawu WS GK ZiHP/Na tropie"- 9.05.82 r./ 

Potrafi opisać zdarzenia z życia pastępu, drużyny 
oraz swojego środowiska, podkreślając umiejętnie waż 
ne 1 ciekawe momenty, Potrafi intęresująco gawędzić 
o historii swojej drużyny, jej bohaterze lub histo- 
rii harcerstwa, Umie estetycznie pisać, stosować kil 
ka technik ilustracyjnych 1 kilka rodzajów ozdobnego 
piana, 

Próba: Przynajuniej przez 5 miesięcy /lub jeden tur. 

nus obożowy/ opiekował się kroniką albo też działem 
kronikarskim w gazecie, zadbał, aby do kroniki/gaze- 
ty/ pisali inni harcerze, Przedstawił pod ocenę, pod- 

czas próby, » najmniej trzy najciekawsze własne za- 
pisy kronikarskie. 

2. Jak powinien być skonstruowany system sprawności? 

Sprawności KIHAM 1 BS formułowane są bardzo kon- 
kretnie, zaś wymagania opracowane przez OK ZHP,zwłasz 
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cza młodszoharcerskie, można traktować jako punkt 
wyjóciowy do przygotowania przez zainteresowanego har. 
cerza przy pomocy drużynowego azczegółowego programu 
próby, dostosowanego już do warunków działania konkre 
tnej drużyny. Pojawia się tylko pytanie, ilu drużyno- 
wych potrafi to robić rzetelnie, Odnosi się wrażenie, 
że sprawności młodszoharcerskie są zbyt "przegadane", 

że za mało w nich konkretnych zadań do wykonania, że 
ich zdobywanie można ograniczyć do "egzaminu s teorii! 
Natomiast z całą pewnością te programy stanowią znako 
mity materiał startowy, "półfabrykat"do dalszych prac 
nad sprawnościani, 

Zwraca uwagę to, że zespoły KIHAM i BS dopraco- 
wały Bię systemów sprawności dla harcerzy młodezych 
1 starszych, stanowiącą jednolitą całość, W GK ZHP 
brak takiego całościowego spojrzenia na sprawności, 
pewnie powołano oddzielne zespoły do sprawności młod- 
szo- 1 starszoharcerskich, Co prawda druhowie z Wy- 
działu Starszobarcerskiego GK ZHP przedstawili cieka- 
wą koncepcj, usystem tyzowania stopni /la Zrovie - 6, 

VI.82 r./ według nich zestaw powinien składać się 
części podstawowej /ok,50 sprawności/, jednolitej dla 

całego Związku oraz z części otwartej na órodowisko- 
we propozycje. Sprawności powinny być dwu- lub trój- 
stopniowe, luźno związane m systemem stopni. Spraw- 
ności pierwszego stopnia byłyby przeznaczonę dla har 
cerzy zdobywających stopnie ochotnik, tropiciel, odk- 
rywca, drugiego- odkrywca, wędrownik, harcerz orli, 
trzeciego - /mistrzowskie/ - harcerz orli, harcerz 
Rzeczypospolitej. Dana sprawność powinna mieć tą sa- 
wą nazwę we wszystkich stopniach, Pomysł uważam za 
warty realizacji i eądzę, że najlepiej będzie, jak je- 
go autorzy wezuą w Swoje ręce kierowanie całością prac 
nad sprawnościami harcerskimi w GK ZHP, Nie może się 
to dalej toczyć na zasadzie: "każdy pion sobie rzep- 
kę skrobie lub nie skrobie”,Podobnie jak zystem stopni 
musi być wspólny system sprawności, 

3. Jak należy zdobywać sprawności. 

Autorzy analizowanych tu sprawności są zgodni co do 

Następnie pray pomocy drużynowego, zastępowe- 
go lub doświadczonego harcerza, układa kartę próby na 
sprawność, Zespół KIHAM proponuje /moim zdaniem zby - 
tecznie/ otwieranie próby na sprawność rozkazem dru- 
żynowego, W okresie próby, harcerz zdobywa potrzebną 
wiedzę 1 umiejętności oruz wykazuje się wymaganym dria 
łaniem, Może przy tym korzystać £ pomocy drużynowogo 
1 fachowców, którzy również zaliczają poszczególne wy- 
magania. Druhowie s 35 zalecają powołanie komisji na 

Sprawności, 
Zgodnie z regulaminani KIHAM 1 BS decyzję o przyznaniu 
sprawności podejmie drużynowy, liatomiest według ros- 
wiązań OK ZAP,przysnania sprawności na podstawie kar. 
ty próby dokotudć reda drużyny, Jest to chyby słusz- 

niejsse , bo chodzi przecież o demokratyczną ocenę 

wysiłku włożonego w zdobywanie sprawności. Przyzna- 
nie sprawności jest ogłaBzane rozkazem GrUŻynowegO, 
Regulaminy KIHAM i BS przewidują możliwość odebra  
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sprawności harcerzowi, który wykazał brak saradnosoi 
w danej dziedzinie, postępuje niezgodnie z wymagania- 

mi sprawności lub wyrządził azkodę błędnym wykonaniem 
zadania, Odebrenia dokonuje drużynowy, tym rasem po 
zasięgnięcia opinii rady drużyny. Moim zdaniem jest 
to niepotrzebne i do tego miesgodne z przedstawioną 
obok ideą sprawności, Przecież sprawność harcerska, 
to coś innego niż np. prawo jazdy, Być może taka moż- 
liwość jest potrzebna w odniesieniu do sprawności mi- 
strzowskich, 

4. Jak oznaczać sprawności? 
Zgodnie s regulaminem z dnia 2.01.78, obowiąsują- 

cym w drużynach ałodezoharcerakich, zdobytą sprawność 
oznacza się krążkiem 5 myubolem grupy tematycznej, 

do której należy dana sprawność, Kolejną sprawność s 
tej samej grupy oznacza się krokiewkani, drugą - kro- 
kiewką granatową, trzecią - zieloną, czwartą - czer- 
woną. Zdobycie piątej upoważnia do noszenia na prawej 
kiesseni munduru metalowego «anacska sprawności. 
według propozycji KIHAM, BS 1 WS GKŻHP kaśda spraw= 
ność oznaczona jest swoim własnym odrębnym syubolem, 
Nawiasem mówiąc, takie rozwiązanie jest też zapisane 

w obowiązującym od 4,X, 1981 nowym regulaminie mundu- 
rowja. Druhowie z KIHAK-u wykazują przy tym wiele op- 
tymisma, proponując aby "każdy harcerz san haftował 
sdobyte sprawności” 

Myślę, że w obecnej sytuacji nie ma sensu utrzy- 
mywać oznaczania sprawności przes symbol grupy s kro 
Xiewki, Sami harcerze dziwią się dlaczego taki sam 
smaczek - ożębia: nad karebinem - noszą zdobywcy bar- 

dzo różnych sprawności: miatrz musztry, obasrwat 

HSR-owiec 1 znawca ruchu drogowego. Drużynowemu w tej 
sytuacji nie pozostaje nio innego jak wygłoazenie ga- 
wędy o niewydolności OSH, nieqdysiejszego monopolisty 
w” dziedzinie harcerskich akcesoriów, Te- 

raz, co prawda powoli, zaczynają CSH wyrastać kon- 
kurenci, I w tym nadzieja na oznaczenie sprawności w 
zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i tradycjami, 

lo jasne,że aymboli sprawności nie może być zbyt 

wiele, bo przestaną być czytelne nie tylko dla postro- 
nnych, ale 1 dla samych harcersy. Ciekawa jest propo- 
sycja oznaczania sprawności przedstawiona przez WS 
GK ZHP, wiążąca się s sugerowaną systematyką sprawnoś- 
ci, Otóż dana sprawność w poszczególnych stopniach po- 
winna być oznaczona tym samym symbolem, Stopień spraw: 
ności można oznaczyć albo ilością kręgów wokół symbo- 
iu, albą kolorem tego kręgu. To drugie może być pra— 

ktyczniejsze - znaczek sprawności może być sprzedawa- 
ny s kręgiem w kolorzę 1-go stopnia /np.czerwonym — 

jak symbol/, a po zdobyciu kolejnego stopnia spraw- 

ności harcerz sam może obszyć sobie krąg nicią we 
właściwym kolorse / np. 2” - zielony, 3”- granatowy/, 

Ra zakończenie - apel do wydziałów programowych Uk 
ŻHP o mzybkie 1 kompleksowe zabranie się za sprawnoó* 
ci. Zachęcam naszych czytelników do przekazywania 
swoich odpowiedzi na pytania postawione w artykule, 
Sądzę, że warto, W najgorszym wypadku doświadczenia 

zebrene na łamach"HR" będzie można wykorzystać przy 
tworzeniu 1 doskonaleniu zestawów aprawności w szcze- 
pach, 
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Czy gwary laau, czy Szum 
czy szczyty gór, czy wi 
my leśne plemię idziem z 
miesiemy bratni, leśny zew. 

Lesie, o lesie, srebrr 
góry, he. 

Szlakiem wędrówki was wit 
o hejl o h 

Może wtoś znylony tytułem tego artykui szukać w 
nim będzie zagadnióń z historii harcerstwa. liie ta, jei 
dnak jest tematem moich rozważań, lecz zwykła histor- 
1a Polski, której uczą się w szkołach nasi harcerze, 
Mamy w tym zakresie poważne zaniedbania. Aby sobie to 
uświadomić wystarczy przypomnieć, że do niedawna we 
wszystkich szkołach ponadpodstawowych uczono historii 
Wystarczy wziąć do ręki podręczniki szkolne z tego 
przedmiotu i zastanowić się nad ich zawartością. 

Mogłby ktoś zapytać: po co w czasopiómie harcers- 
kim poruszać ten właónie tenat? Odpowiem pytaniem na 
pytanie. Co my, instruktorzy harcerscy zrobiliśmy, by 
nasze harcerki i harcerze znali tysiącietnie dzieje 
nasżego narodu? I nie zawóham się odpowiwdżieć, że 

bardzo niewiele, prawie nic. Może jedynie trochę lo- 
kalnie, w czy a w pojedynczy: 
przypadkach może w hufcach, A przecież harcerstwo ma 
Obowiązek wychowywać swoich członków na dobrych  pa- 
triotów, Jakże jednak można wychowywać w duchu patrio 
tyźm bez znajomości historii Polski? Tef historii, w 
której harcerstwo już zapisało się złotymi zgłoskani, 
Nikt bowiem nie kwestionuje jego wkładu w walkę z hit 
lerowskim najeźdźcą, czy to Szarych Szeregów, czy Taj 

nego Hufca Harcerzy w Gdańsku, czy też innych jeszcze 
ugrupowań, 

Od początku istnienia harcerstwa treści patriotycz 
ne towarzyszyły naszej pracy, jednak w ostatnim okre- 
Sie zostały bardzo zubożone, ograniczone jedynie do 
współczesności. Wystarczy tylko przeczytąć regulaminy 

obowiązujących od niedawna stopni młodszoharcerskich, 
by stwierdzić, że jedynym śladem powiązań z historią 
jest w tekście próby na stopień ochotnika wymaganie 

znajomości roku powstania i autora hymnu narodowego, 

Mógłby mi ktoó zarzucić, że nie wymieniam wymagania 
na stopień odkrywcy - zdobycia sprawności z grupy"Wie. 
dza o Polsce i Świecie", Niestety w tekstach prób na 

hm PL Leszek Watycha 

te oprawności znajdujemy jedynie wymagania związane za 
współczesnością, a o historii - milczenie, 

Zmiany zachodzące w Związku liarcerstwa Polskiego 
po ostatnim Zjeździe niewiele wniosły nowego w tym 
zakresie, Twórcy regulaminu nowych stopni w Głównej 
Kwaterze ZAP nie dostrzegli zagadnienia, Dostrzogli 
je natomiast instruktorzy z kręgów im. A,Małkowskiegą 
którzy doceqiając znaczenie historii narodu w życiu 
człowieka, Polaka - patrioty, wprowadzili tę dziedzi- 
nę wiedzy do opracowanych przez KIHAM 1 zaswierdzo — 
nych przez Komisję Ketodyki liarcerskiej RH ZEP regula- 
minów na stępnie, Niestety zdobywanie ntopni harcere- 
kich wg. tekstów prób opracowanych przez KIKAM nie jeat 
zbyt rozpowszechnione, 

Tak się składa, że w komisjach prób na stopnie jes- 
tem "specjalistą" właśnie z zakresu histori; -Poleki, „ 
Muszę stwierdzić z ogromnym smutkiem, że poziom wiedzy 
z tego zakresu u naszych harcerzy jest żenujący, a na- 
wet żałosny, Aby nie być gołosłownym podam kilka przy- 
kładów z "harcerskiej łączki", dotyczących drużyn młod- 
szoharcerskichi 
- niewielu harcerzy wie co stało się na Rynku Krakowa- 

kim 24 marta 1794 roku, a jeżeli już wiedzą, że Ta- 
dótaz Kościuszko składał przysięgę narodowi, to pra- 
wie ńikt nie wie, po co 1 z jakiej okazji; 

- wiadomości dotyczące zjazdu w Gnieźnie w roku 1000 
iczają się do 8 ia, że cesarz włożył 

Bolesławowi Chrobremu na głowę koronę /nie wszyscy 
wiedzą dlaczego/; 

- bardzo wielu harcerzy nie orientuje aię zupełnie, 
kto dokonał zjednoczenia Polski po rozbiciu dzieln.- 
cowym /Kazimierz Wielki czy Bolesław Krzywousty?/. 

Takich przypadków można unóżyć więcej, ale nie o to 
przecież chodzi, Ie trzy mówią same za siebie, 

Niewiele lepsza sytuacja jest wóród harcerzy star- 
szych, a także wśród instruktorów, 

Powstaje zatem pytanie: co robić aby tę sytuację 
zmienić? Pozornie prosta odpowiedź: wprowadzić do prób 
na stopnie harcerskie punkt dotyczący historii Poleki 
- nie rozwiązuje zagadnienia w całości, Z tym bowiem 
wiąże się poziom wiedzy w tym zakresie całej kadry in- 
struktorskiej, I chyba nie tu miejsce na rozwiązywa - 
nie tego zagadnienia. Ograniczę się do propozycji o 
lokalnym zasięgu, mogącej mieć znaczenie na terenie 
naszej Chorągwi, 

kraków jest takim szczególnym miastem, w którym nie 
mal każdy kamień zabytkowej Starówki mówi o historii ” 
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Polski, Tę właściwość dawnej stolicy Polski można i 
trzeba umiejętnie wykorzystać, Na terenie miasta i je- 
go najbliższej okolicy aż prosi się by organizować 
dziesiątki gier o najróżniejszej tematyce związanej z 
różnymi okresami naszej historii, Kożna to robić wie- 
le razy nie powtarzając się zupełnie, Dla starszych, 
bardziej zaawansowanych harcerzy można zaproponować 
szereg Badań połączonych ze zdobywaniem wiedzy o posz- 
czególnych obiektach 1 wykorzystać je później przy or- 
ganizowaniu biegów harcerskich na terenie miasta, czy 
też przy pokazywaniu jego piękna harcerzom s innych re 
jonów Polski, 

Umiejętnie prowadzone gry,bądź też interesująco do- 
brany zestaw zadań powinny dać rezultaty w krótkim cza 
sie, 

Do realizacji przedstawionych wyżej propozycji nie- 
mbędne są odpowiednie materiały programowe dla instrak 
torów - nie każdy nich jest przecież historykiem z 
zawodu, czy też historykiem amatorem, I tutaj jest lu- 
ka, Kateriałów takich jie ma. Nie ma również w sprzeda 

ży żadnych przewodników po Krakowie, a Btare, zrenrtą 
nieosiągalne, nie reprezentują wysokiego poziomu, 

Zamierzam w następnych numerach "Harcerza Rzeczy - 
pospolitej przedstawić propozycje gier i zadań "his- 
torycznych* przeznaczonych do ręalizacji przez druży- 
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Niezależnie od tego proponują zainteresowanym ins- 
truktorom udział w wycieczkach organizowanych przez 
PTTK w ramach akcji *Zdobywamy odznakę Przyjaciela 
Krakowa", Są to wycieczki tematyczne, prowadzone w so 
boty i niedziele przez przewodników miejskich, pod - 
czas których instruktorzy mogą zdobyć wiele wiadomoś- 
ci przydatnych im do pracy w proponowanych przeze 
mnie formach, 

Odrębne zagadnienie stanowi uakres wiedzy jaki po- 
winniśmy wymagać od naszych harcerzy, a że powinnióny 
wymagać to nie ulega najmniejszej wątpliwości, I to 
zagadnienie postaram się opracować i podać w kolej - 
nych częściach "Kłopotów u historią", Propozycja moja 
oparta będzie z konieczności o teksty prób na stopnie 
„opracowane przez KIHAM, ponieważ innych propozycji 
nie ma, Śwoją drogą nasze krakowskie władze harcera - 
kie powinny wystąpić do GK ZEP o uzupełnienie tekstów 
prób na'stopnie o zagadnienia z zakresu historii Pols 
ki, aby sprawa przybrała zasięg ogólnopolski, 

Ponieważ praca, której się podjąłem nie należy do 
łatwych, proszę zainteresowanych czytelników "Harce - 

rza Rzeczypospolitej" o przysyłanie do redakcji swo - 
ich uwag i pytań, Pomogą mi one w opracowania kolej - 
nych części "F>opotów z historią? 

  

Gdzie znajdę początek mojej drogi ? 
Jakia bogom mogę zuufać ? 
Dotyk czyjej ręki jest mi potrzebny ? 
Wieczna wędrówka naszych dusz 
s każdą sekundą staje się krótasa. 
która z chwil jest przeznaczeniem ? 

Idę, Jest pusta i twarda 
Moje droga do życią, do miebię 
Znalazłam dłoń, ale odepohnęła unie 
walczę z życiem, s wiatrakani, 
Szukana celu, który nadałby 

e mojej niekończącej się wędrówce, 

I ju$ małam prawie wszystko, 
miłość, mienawiść 1 obojętność 
Została tylko tęsknota sa prawdą. 
1 wiara w boską sprawiędliwość, 
Baucsono mnie : 
Przegrywać trzeba umieć, 

1 czerwoa 1982 roku, 

l; 1/- 
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Każdy człowiek pragnie znaleźć awe miejsce w ży - 

ciu, w społeczeństwie. Osiąga tem cel poprzez naukę, 
pracę, ale istnieje również wielu ludzi, którzy znaj- 

dują swe miejsce poprzez pracę harcerską. Przynosi 0- 
na bowiem wiele satysfakcji, radości 1 to zarówno 
dzieciom i młodzieży, jak 1 osobom dorosłym, instruk- 
torom. 

Dsi6 właśnie chciałabym mówić o pracy szczególnie 
ważnej i potrzebnej, o pracy harcerskiej wśród dzieci 
chorych, kalekich, upośledzonych, przebywających w 
zakładach leczniczych i wychowawczych, Chcę mówić tab 
po prostu, tak, jak anułabym gawędę przy naszym har- 
cerskim ognisku. Może moja gawęda będzie czasem smit- 
na, ale czy wszystko dokoła nas jest zawsze tylko we- 
gołe? Chcę opowiedzieć Wam 0 tym, co to jest  "Hie- 
przetarty Szlak”, 

Czy eunęliście kiedyś na nartach wóród nieskazite] 
nej bieli Śniegu? Przed Wami ńie było tu jeszcze nikc 
go, Wy byliście pierwsi, Czy pamiętacie, ile trudu 
kosztowało Was odnajdywanie właściwego szlaku, jak 
uważaliście, aby go nie zgubić, nie zboczyć z drogi, 
aby dojść do celu? A może brnęliście czasem po pas 
w śniegu, z ogromnym wysiłkiem torując drogę innym? 

Bywało może i tak, że w czasie letnich wędrówek 
przedzieraliście się przez leśną gęstwinę i choć kol- 
ce 1 ciernie reniły Was, szliście dalej, pokonując 
przeszkody, Szliście pierwsi,.za Wami szli inni, 5214 
Waszymi ćladami, przetartym przez Was szlakiem i by- 
łę im lżej, z 

Wiele jest takich trudnych do przebycia dróg, Ci, 
którzy decydują się nimi pójóć wiedzą, że wędrowanie 
nie będzie łatwe, A mimo to schodzą z szerokich i wy- 
godnych traktów i wybierają właśnie te drogi trudne, 
Dlaczego? Bo osłowiek chce czuć się silnym, zmagać s 
przeciwnościami, zdobywać, A zdobycie czegoś z tru - 
dem daje radość sukcesu i zwycięstwa, Coś, co przy - 

chodzi zbyt łatwo - nie pasjonuje, nie porywa, nie wy 
maga zaangażowania całego siebie w sprawę, której 

chce się dokonać, fascynacji działaniem bez reszty. 
1 właónie o tym wszystkim chcę snuć swoją gawędę... 

Będę mówić o takich samych dzieciach, młodych 
dziewczętach i chłopcach, jacy są w Waszym najbliż 

Szym kręgu, a może o dzieciach znanych Wam z zabaw 

podwórkowych, ze szkoły, s harcerekiej drużyny, 4 
więc o Jurku, który zachorował, musiał przerwać nau- 
kę, wyjechać na leczenie do sanatorium, A Krysia ? 

Krysia po przebytej chorobie nie mogła chodzić, nie 
mogła też podołać nauce, rodzice musieli oddać ją do 
zakładu specjalnego. Ko, a Marek? Matka Marka sama u- 
trzymywała i wychowywała jego i jeszcze kilkoro ro - 
dzeństwa. Pracując, pozostawała przez cały niemal 
dzień pozg domem, nie mogła należycie zaopiekować się 
dziećmi, Marek znalazł kolegów, którzy odciągnęli go 
od nauki, od obowiązków dom, Zaczął opuszczać szko- 
łę, włóczyć się a później nawet kraść, W czasie doko- 
nywania kolejnej kradzieży "wpadł", stanął przed są - 
dem i został umieszczony w jednym z zakładów, 

Takich jak oni 1 jeszcze innych, którzy trafili do 

najróżniejezych zakładów na skutek choroby, kalectwa 
czy wejścia w kolizję z normami życia apołecznego , 
jest bardzo wielu, 4 "Nieprzetarty Szlak" - to właś- 
nie kryptonim drużyn harcerskich, które utworzył ZIP 
w tych zakładach. To również kryptonim działania już 

dzić 2,5 tysięcznej rzeszy instruktorów, którzy właś- 
nie tuodnależli awoje miejace dla harcerskiego dzia- 
łania, 

Osiągnięcia współczesnej cywilizacji, urbanizacja, 
przyśpieszone tempo życia, przynoszą również wiele 
zjawisk niekorzystnych społecznie, Powszechna dostęp- 

ność urządzeń technicznych różnego rodzaju, niszcze- 
nie natęralnego środowiska, rozluźnienie więzi rodzin 
nych i społecznych, powodują zwiększenie ilości lu- 
dzi fizycznie lub umysłowo nieprzystosowanych, nie - 
zdolnych do samodzielnego życia, 
ludzie ci wymagają pomócy w znalezieniu własnej drogi 
życiowej, a wśród nich najbardziej pomocy tej potrze- 
bują dzieci, | właśnie specjalnie dla tych dzieci 
Związek Harcerstwa Polskiego zaczął od roku 1058 two- 
rzyć w zakładach leczniczych, wychowawczych, poprawt 
czych oraz szkołach specjalnycn arużyny harcerskie i 

zuchowe, tzw, drużyny "Nieprzetartego Szlaku", Odpo — 
wiedział tym na społeczne zapotrzebowanie zajęcia się 
dziećmi, które do tej pory były poza nawiasem dziecię 
cej organizacji. Praca tych drużyn stopniowo zdobywa- 
ła coraz większe znaczenie w życiu zakładów, Specja- 
liści, lekarze i pedagodzy doszli do wniosku, że har- 
cerstwo pomaga małym pacjentom w osiąganiu lepszych 
efektów leczniczych 1 wychowawczych. W wypowiedziach 
pracowników tych zakładów pojawił się termin "Terapia 
harcerotwem". W roku 1981 działało około 2,5 tysiąca 
drużyn "Nieprzetartego Szlaku", zrzeszając oxoło 50 
tysięcy zuchów i harcerey. A jakże wielu z nich wró- 
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ciło w ciągu tych ponad 20 lat na drogę normalnego, 

| pełnego życial 
Had wszystkimi .dziećmi i młodzieżą, przebywa jącą 

w Zakładach Leczniczych i Wychowawczych, roztaczają 

specjalną troskę lekarze, pedagodzy, psychologowie. 
Dzięki nim mają zapewnione jak najlepsże warunki poby 
tu, fachową opiekę lekarską, możność kształcenia się 
1 zdobycia zawodu, Ciągle jednak dotkliwa jest dla 
nich świadomość, że poza murani budynku, poza obrębem 
Środowiska, w którym przebywają, istnieje inny Świat, 
zdrowych, często zupełnie dla nich niedostępny, Skrzy 
wdzeni przez los, z właściwą sobie wrażliwością bar- 
dzo boleśnie odczuwają różnice tych dwóch ówiatów,co 
sprzyja wytwarzaniu się u nich całego szeregu najroa- 
maitszych kompleksów, Rodzą aię one lub potęgują częe 
to również dzięki nam, zdrowym, Przecież to właśnie 
my obserwujemy ich przesadnie, pokazujemy palcem a 
często nawet wyśmiewamy 1 przezywany , 

Dzieci o których mówię, z reguły boją się momentu 
opuszczenia zakładu, boją się bezpośredniego zetknię- 
cia że ówiatem ludzi zdrowych, boją się szyderstw ró- 
wieśników. Dlatego też w zakładach grono specjalistów 
stara się przygotować ich do powrotu do społeczeństwa 
A więc leczą, uczą posługiwać mię protezami, dzieci 
chore np. na cukrzycę uczą wykonywania przez siebi» 

zastrzyków niezbędnego codziennie leku, insuliny.Dzie 
€1 niewidome uczą pisania i czytania przy pomocy doty 
ku piamem wypukłym Breil'a, dzieci głuche uczą trud- 
nej dla nich sztuki mówienia, A cały swój ogromny wy- 
'siłek skierowują na to, aby im dowieść, aby je dogłę- 
bnie przekonać, że są oni wszyscy mimo choroby, *po4- 
ledzenia czy wejścia w kolizję z prawem, wartościowy- 
mi ludźmi i mogą być cenionymi, pożytecznymi, pełno- 

prawnymi jednostkami w przyszłym życiu społecznym, 
Cała ta działalność - 

I właśnie do tej działalności włączyli się również 
harcerze instruktorzy, którzy często ten bardzo trud- 
ny przecież teren pracy uznali za pasję owego życia, 
za najwspanialszą harcerską służbę drugieńu, często 
zagubionewu, młodema człowiekowi, 

Drużyny harcerskie w zakładach stanowią pomost, ła 
godzący wstrząs peychiczny u dziecka, „przychodzącego 
ze środowiska ludzi zdrowych.do zaakniętego zakładu, 
ułatwiają również powrót do tego Środowiska po okre- 

sie rewalidacji, 

Zajęcia harcerskie w drużynach "Hieprzetartego Szlaku 
pomagają dzieciom poznanie otaczającego je świata, po 
zwalają na nawiąsanie z nim kontaktu, wyrabiają zarad 
ność 1 samodzielność w życiu codziennym. Za pomocą 
stawiania przed harcerzami odpowiednich zadań — niwe- 

lują urazy i kompleksy przez rozbudzenie poczucia wła 
snej wartości 1 przydatności w społeczeństwie. Wymaga 

nia, stawiane przy zdobywaniu stopni 1 óprawności har 
cerskich nie są wcale mniejsze dla harcerzy "Nieprze- 

tartego Szlaku", zostały tylko dostosowane do ich mo- 
saiwości psychicznych 1 fizycznych, do zaleceń lekara 
Kich 1 warunków życia w zakładach, po dokładnym prze- 

harcerskie.pl 

analizowaniu przez specjalistów oraz harcerskich ins- 
truktorów, k 

Także możność noszenia mnduru i krzyża harcerskie 
go ma dla młodzieży w zakładach niemałą wagę. Oznacza 
przecież wspólnotę 1 równość z wszystkimi, ale też 
zobowiązuje do postępowania zgodnie z Harcerskim Pra- 
wem, Dlatego też drużyny "iieprzetartego Szlaku" jak 
wszystkie inne, czynnie uczestniczą w zlotach, aler - 
'tach, konkursach 1 akcjach, organizowanych przez Zwią- 
sek i często potrafią zajmować pięrwsze miejsca. Te 
wspólne działania drużyn "Nieprzetartego Szlaku" ra - 
zem z pozostałymi drużynami, pokonujące bariery zakła. 
dów, są ważnym czynnikiem wychowawczym. Pozwalają 

dsieciomłagodniej odczuć pobyt w zakładowych murach 
1 konieczną izolację, a pozostałą młodaież uczą właś 
ciwego stosunku do niepełnosprawnego kolegi. 
Przeprowadzany na zbiórkach Śpiew, gry 1 ćwiczenia da- 
ją możność fizycznego wyżycia, wypróbowania własnych 
mił w zabawie, zawierającej często elementy terapii, 

zalecanej przes le'arzy, W czasie zbiórek harcerze za. 

pominają o chorobie, o uciążliwych zabiegach, kalec - 
teie, o rosłące z najbliższymi. A biorąc udział w or- 
ganizowanych biwakach, obozach, pełnych tajemnicy 'ob- 

rzędów, przeżywają wielką. przygodę, która jest prze - 
ciex marzenie. każdego harcerza. 

w Zakładach Poprawczych 1 Wychowawczych przebywa 
młodzież taw, społecznie nieprzystosowana, Okazuje 
się, że w harcerskiej drużynie łatwiej znaleźć swoje 
miejsce w społeczeństwie, wykazać swoją wartość we 
wspólnym działaniu, A podejmowana praca dla innych de 
je dużo zadowolenia 1 stwarza okazję do pochwał 1 uz- 
mania. Zakłady te bardzo cenią sobie działalność har- 
cerską, Tam, gdzie dobrze pracują harcerskie drfżyny, 

* wychowankowie czają się odpowiedzialni za życie całe- 
go zakładu, Dawniej każda niemal wycieczka grupy mło- 
dzieży pora bramy zakładu wiązała się z ryzykiem ucie 
czki. Dzió harcerskie obozy 1 biwaki, harcerskie zbić 
rki stanowią oczywiaty element życia zakładu, Mło - 

dzież działająca w drużynie, odnajduje właśnie dzięki 
Harcerstwa często zbyt wcześnie utracone dzieciństwo, 

radość życia, własną godność i widzi celowość powrotu 
do życia w swym rodzinnym Środowisku, 5 

Drużyny "Nieprzetartego Szlaku" efektami owej pra- 
cy z młodzieżą przełamją utarty pogląd, że harcers - 
two.- to tylko zabawa dla grzecznych, zdrowych dzieci 
Udowadniają, że pomagają 1 to w dużym stopniu, przy - 
wrócić harcerzom chęć życia 1 działania oraz wiarę w 
siebie. Osiągnięcie tych celów, to wielkie, choć: nie 
łatwe zadanie dla drużynowych "Nieprzetartego Szlaku! 

Każdy instruktor harcerski musi być zapalony do 

swej pracy, znać 1 umieć stosować harcerską metodę. 
Lecz w "iiieprzetartym.Szlaku" to jeszcze nie wystar - 
cza. Tutaj kadra rekrutuje się z najbardziej oddanyci 
dzieciom tzw, "opecjalnej troski" osób, w więkozości 
nauczycieli 1 wychowawców, o fachowym przygotowaniu 
pedagogicznym, przeszkolonych na kursach instruktore- 
kich dla drużynowych "Nieprzetartego Szlaku”, Dzieia: 
często już instruktorami zostają także byli członko- 
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wie naszych drużyn. Dla wszystkich drużynowych najwię 

kszą nagrodą za ich pracę - to radosny uśmiech harce- 

rsy i zuchów, , 
Gawęda moja dobiega końce... Jeśli na swqich szla- 

kach spotkacie zuchów 1 harcerzy z drużyn "Nieprzetar 

tego Szlaku" - wyciągnijcie do nich przyjaźnie ręce, 

HARCERSKI 

włączcie je do naszej wielkiej harcerskiej rodziny, 
Wiech nssza wspólna praca przyczyni się do tego aby 
miwelowały się różnice między nami i aby wszystkie 
dzieci miały równe prawo do szczęścia i swego miejs- 
ca w społeczeństwie. 

hm Andrzej Glass 

DROGOWSKAZ ŻYCIA 
J0, kraj naszych marzeń. 

Każdy chciałby żyć w mądrze 1 sprawiedliwie zorga- 

nizowanyn kraju, Mieć poczucie perspektyw życiowych, 

czyli bezpieczeństwa swej przyszłości. Lecz skąd mają 

mię brać te perspektywy? Czy sądzę, że kraj to auto- 

mat z którego sama się sypie manna /pieniądze, miesz- 

kanie, samochód/? A kto te dobrodziejstwa daje, czy. 

krasnolódki? A może to wynik wspólnego wysiłku całe- 
go społeczeństwa? żeby wysiłek wszystkich obywateli 
nie był chaotyczny - niezbędna jest organizacja. TĄ 
organizacją koordynującą nasze działanie jest nasza 

ojczyzna. W najszerszym rozumieniu tego słowa, A £ ja- 

kich komórek organizacyjnych składa sią kraj ojczy- 
sty? Najmniejszą, podstawową komórką jest rodzina. 
Hastępną zasadniczą komórką jest zakład pracy, Osied- 
le czy miejscowość,to też jedna z zasadniczych komó- 

rek inych życia 
rem działania są władze państwowe i samorządowe, od l0- 
kalnych po najwyżeze. Zaś pózostałe instytucje i orga- 
nizacje pełnią liczne funkcje pomocnic: 
Według jakich zasad 3 

atwo? Co odgrywa w ru- 
chu drogowego? Teoretycznie rzecz biorąc - prawa i ma- 

rządzenia. lecz gdyby tak było - to wprowadzenie w 
dwóch różnych krajach jednakowych przepiaów powinno 
spowodować, że narody tych krajów przestałyby mię od 
siebie czymkolwiek różnić prócz, języka i kultury. 
Więc jest coś, oprócz praw i przepisów, czym narody 
kierują się. Każdy naród ma swoje zwyczaje i wynikają- 
ce z tego nawykisalety 1 wady, Wpływają one na życia 
społeczeństwa w niemniejszym stopniu niż prawa,lie- 
jednokrotnie zwyczaj bywa trwalszy od przepisu praw- 
nego. Dlatego mądre prawodawatwo uwzględnia tradycje 
1 zwyczaje, jeśli nie są one krzywdzące dla innych. 
Zresztą prawo wywodzi się ze spisania awyczajów. 

1 właściwe zwyczaje. 
Przy takich samych prawach, każdy naród inaczej 

układa życie rodzinne, inaczej pracuje i inaczej współ 
tyje w osiedlu, wynika to ze swyczajów, salet 1 wad 
danego narodu. Szczególną rolą odgrywają wady, One 

bowiem najpoważniej obniżają jakość /styl 1 poziom/ 

życia, A jakie są nasze wady i zalety? 
Zacznijmy od wad. Dla większej przejrzystości po- 

dzielimy je na dwie grupy. 
1. Wady dotyczące pracy, 
1. Niska jakość pracy /nierzetelność/. 
2, Niska kulture techniczna /brak precysji w produ- 

kcji 1 użytkowaniu/, 
3. Brek umiejętności logicznego rozumowania /przyczy- 

nowo- akutkowego/ + 

4, Niegospodarność, 

5. Brak 1el 
zaradność/ 

6. Brak zdolności organizacyjnych /improwizacja/ 

ści w jów /nie= 

II, Wady życia 

1 1 isa, 
Brak wytrwałości /przy tendencji do zrywów, Bzoze 
gólnie bohaterskich/. - 
Pałezywa ambicja iuponowania wynikająca z konplek- 
su niższości /sastaw się 1 postaw się/. 
Szowinizm /nieusnawanie racji innych/. 
Nieżyczliwość, zawiść, zazdrość /tzw.sawiść bezin= 
teresowna/- 

Brak dbałości o mienie społeczni 
1. Brak odpowiedzialności i gotowości do ałuśby. 
8. Alkoholizm, 

Kolejność wymieniania powyższych wad nie ma nic 
wspólnego x ich wagą, Odwrotności tych wad to program 
rozwijania tych cech, które są nam najbardziej potrze- 

Stąd dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa niez- bne, jeśli chcemy podnieść awój posiom do poziomu in- 

będne są nie tylko mądre i sprawiedliwe prawa, lecz nych cywilizowanych społeczeństw, 
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Nad niektórymi z tych wad zatrzymujemy mię, by 2e- 

piej je zrozumieć, Najłatwiej jest oceniać, gdy się 
porównuje, Dlatego warto przyglądać się cechom innych 
narodów, by na ich tle widzieć, czym się różnimy w 
słya 1 dobrym. 

Społeczeństwa w których przemysł rozwinął się a 
rzemiosła, łatwiej przeniosły na cały przemysł rze- 
telność i precyzję w produkeji, Społeczeństwo polskie, 
w którym jeszcze niedawno 70% ludności zajmowało się 
rolnictwem, musi się nauczyć innej terminowości niż 
w polu / można zasiać dziś lub jutro, a jak burza idz- 
ie, to zryw, bo trzeba zwieźć siano/, bo w fabryce 
trzeba pracować aystematycanie, Inna jest też dokład- 
ność na roli 1 w budownictwie wiejski» /kilka centy- 
metrów nie odzrywa roli/, a inna przy obrubiarce,gdzie 
liczą się ułamki milimetra, W wielu krajach potrzeba 
było całego pokolenia, by dostosować się do wymagań 
współczesnej techniki. Many dużo do nadrobienia, Ileż 
maszyn psujemy gdyż lekceważymy instrukce. Musiny pa- 
uczyć się kultury obchodsenia z maszynani. 

Naszą zdolność do logicznego rozumowania tak scha- 
rakteryzował pewien belgijski socjologiGdy komukol- 
wiek w Europie /pozą Polską/ wytłumaczyć: to jest dla 
Ciebie pożyteczne, a to szkodliwe - to postąpi tak, by 
odnieść korzyść, Natomiast Polak odpowie: masz rację, 
ale ja postąpię tak, jak mi się podoba, nie bacząc na 
swą szkodę. Są to chyba pozostałości długiej niewoli 
pod zaborami, gdy oficjalne argumenty bywały fałszywe 
a pozornie nierozugny romantysm pozwalał ratować swą 
uczciwość, 

4 jak wygląda nasza wytrwałość? Mówi się, że jeśli 

Polakowi powiedzieć "wypij Wisżę dla Ojczyzńy, ona te- 
go wymaga od ciebie” » to rzuci aię na brzeg i będsie 
pił, aż pęknie, Lecz gdy mu powiedzieć: "dla dobra 0j- 
czyzny masz wypić codziennie szklankę wody z Wisły"- 
to pierwszego dnia ochoczo pobiegnie nad Wisłę, dru - 
giego dnia pójdzie s ociąganiem się, a trzeciego po- 
myśli: Po co ja mam pić tę brudną wodę? - 1 nie pój -* 
dzie. Jesteśmy chętni do krótkotrwałych zrywów, szo: 
gólnie bohaterskich, Lecz"nie sztuka zginąć dla Ojczyz 
my, snacznie trudniej żyć dla Niej", 

lia czym polega nasza niegospodarność? Stopień kul- 
tury człowieka poznaje się po tym, jak długo potrafi 
on użytkować posiadany przedniot 1 mieć z niego ko - 
rzyść, Człowiek prymitywny przy pierwszym uszkodzeniu 
wyrzuca posiadaną rzecz. Cywilizowany naprawia, użyte 
kuje w sposób oszczędny, a po wykorzystaniu szuka moż- 
liwości uczynienia dalszego pożytku s posiadanego prze 
dmiotu. Człowiek prymitywny szuka korzyści chwilowej, 

nie myśli o dalazej przyszłości. Cywilizowany jest - 
oszczędny i gospodarny, Zazdrościny Szwajcarom Łamoż- 
ności, lecz skąd ona Bię u nich wzięła? W. tym kraju 
rzadko burzy aię stary dom, raczej się go przebudowu- 
je dobudowując nowe części. Gospodarny Szwajcar mało 
rzeczy marnuje i wyrzuca na śmietnik, a dużo przera- 
bia. Każdy niepotrzebny przedmiot /ubranie, mebel|,ma- 
szyna itp./ jest albo odaprzedawany, albo przerabiany 
do innego celu, albo odzyskiwane gą z niego surowce 
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de wykorzystania w dom lup odsprzedania, Gospoder= 
ny wazystko naprawia. Gospodarny nie wydaje pienięc 
dzy na rzeczy mało potrzebne. Taka droga do zamożnośm 

ci jest dla nas osiągalna, Lecz mieimy się tego na- 
uczyć . Musi stać się to naszym nawykiem, 

4 czym pozytywnym wyróżniamy się wśród innych naro- 
dów? 

1. Przede wszystkim przywiązaniem do polskości,czy 
11 patriotyzmem, Prowadzona podczas zaborów i oku 
pacji walka o polskość 1 państwo Polskie oraz poś - 
więcenie w odbudowie kraju - były szkołą hartu ducha 
Polaków. Z tych tradycji czerpiemy wzory postawy pat 
riotycznej. Jednak na publikacje pokasują Przede 

wszystkim bohaterstwo w waloe, podosas gdy cenniej — 
szym dzić wzorem jeat wytrwałość 1 energia w pracy. 

2. Drugą cechą polskiego społeczeństwa jest trady- 
cja moralna, Nasza wrażliwość na krzywdę i niesprawie- 

dliwość jest m.in.protestem na cierpienia, które do: 
maliśmy podezas zaborów i okupacji, Etyka jest s regu- 
ły bronią słabszych przed przemocą, Osiemdsiesiąt lat 
temu pisano: "Siła, która pozwoliła przetrwać nasze- 
uu marodowi zabory,była mie siłą materialną, lecz si- 
łą moralną. Żaden naród nie przeszedł tyle w obronie 
swego bytu co nasz, Dsięki temu nasza siła moralna u- 
zyskała hart, źaden naród nię ma tak wielkiej siły mo: 
ralnej i kto wie, może otworzyny kiedyś Światu nowe 
widnokręgi w etyce"+ i 

3. Wśród Polaków jest bardzo wielu ludzi inteligen- 
tnych, zaradnych, pełnych inicjatywy, Ciężkie warunki 
4 walka o byt narodowy tego nas nauczyły, Zmuszały nas 
ona do inteligentnego pokonywania nieprzewidzianych 
trudności, Kształciło to zaradność, lecz i uczyło 
improwizacji, Przy dobrej organizacji 1 prawidłowym 
systemie wyragradzania sa pracę - szybko się wybija- 
ny. 

4, Oburza nas głupota, idiotyczne decyzje, marnotra 
wstwo, niefachowe działanie itp., czyli many zdolność 
kryżycznego myślenia, Jest to niewątpliwie dobra droga 
do nauki myślenia logicznego, a w szczególności opie- 
rania awych decyzji o logikę 1 ekonomię, 

Jakie płyną z tego dla nas wnioski, że zwyczaje i 

wady narodowe mają wpływ na życie narodów? Jak sobie 
pościelesz tak się wyśpiaz.Takie będzie nasze życie, 
jak je będziemy sobie organizować, Czy uważam, że ży- 
cie mojej rodziny jest dobrze zorganizowane, czy też 

sądzę, że zwyczaje życia rodzinnego warto ulepszyć? 
Czy moja praca /nauka/ jest wydajna i wartościowa,czy 
można w niej dużo jeszcze poprawić? Czy życie w moim 
omiedlu jest dobrze urządzone, czy warto je udeskona- 
lić? Czy praca organizacji, w której działam, jest wac 
rem rozsądku, czy przęważa w niej iurrowitacja?które 
z wymienionych, czy niewymienionych wad utrudniają do- 
bre życie rodzinne, dobrą pracę, dobre życie w osiod- 
lu 1 dobre działanie organizacji? Może warto o tym po- 
myśleć? Nie usprawiedliwiać się, ża to winni inni, 

lecz zastanowić się nad tym, na ile ja się dokładam 
do tego, że jest źle, A jeśli jest w tym wina moich 
wad = to może trzeba zacząć je awulczać? Zaś jeśli 
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jest to wynikiem wad nego najbliższego otoczenia, to 
czy mam być bierny, czy też stać mnie na odwagę cywil- 

|ną, by skrytykować zły swyczaj 1 zaproponować zuianę 
postępowania? a 

To, co się dzieje w rodzinach, zakładach pracy 1 
osiedlach decyduje o sposobie 1 porsomie życia w ca 

|zyu kraju. Jeśli z Polski ktoś zabrałby rodziny, zak= 
łady pracy i osiedla - to oo by zostało? Czyli od te- 
go, co dzieje się w tych podstawowych komórkach społe- 
czeństwa, zależy jak żyje całe społeczeństwo, cały 
kraj. 

11. Nasza praca, 

Na co zużywany swój czas? Blisko połowę dnia zabie- 
ra nam praca lub nauka, ozęść życie rodzinne, a resz- 
tą odpoczynek 1 rozrywki oraz ewentualna działalność 
społeczna, Czy w tych zajęciach różnimy się od innych 
narodów? Warto o tym pamiętać chcąc ocenić siebie, 

Skoro w pracy lub w szkole spędzany tak dużą część 
dnia - to warto dążyć do tego, by być zdowolonym z pra 
cy. 

Jaki jest nasz stosunek do pracy? Gdy człowiek na 
seria traktuje swą pracę 1' jest na serio traktowany - 
ma dużą satysfakcję z pracy, Podczas okupacji hitlerow 
skiej w warsztatach pracujących dla Niemców podjęła 
pracę grupa t6-letnich chłopców, by nie być wywiezio- 
nym na roboty do Niemiec, Swą pracę starali się wyko- 
mać jak najgorzej, byle zbyć, Byli zaskoczeni, -gdy maj 
ster, Polak, zapowiedział im, że nie przyjmie złej ro- 
boty, że wszystko musi być wykonane na piątkę „Dopiero 
po pewnym czasie wezwał ich na rozmowę 1' powiedział: 
Dobrze pracować uczycie się dla siebie 1 dla Polski, 
Dopiero gdy wykonacie dobrze robotę - to pokażę wam 

Jak wykonuje się sabotaż, Zła tandetna praca, to poni- 
żanie własnej godności, niszczenie zadowolenia z włas- 
nej wartości. 

Szwajcarzy wyznają zasadę:warto produkować tylko 

wyroby najwyższej jakości /raczęli od zegarków, sera 
szwajcarskiego 1 czekolady/, gdyż wówczas inne kraje 
będą zabiegać o nasze wyroby i nie będziemy mieli kło- 
potów z eksportem, 
© Ważna jest też atmosfera w miejscu pracy. Czasem 
jest ona bardzo dobra, czasem poprawna, lecz niekiedy 
wręcz piekło, Piekło, które urządzają nam niektórzy z 
Nas, lub my sami. 

Praca jest warunkiem produkcji, a dobra produkcja 
warunkiem wymiany towarów, Dlatego warto się zastano= 
MiĆ, jakie są główne warunki dobrej pracy. SĄ to: 
1. Przekonanie o pożytku z pracy, jej celu. 
2. Poczucić własnej wartości, wynikające ze swej fa- 

chowości, wysokiej jakości wykpnywanej pracy 1 spre 
wiediiwego nagradzania pracy oraz wiążące się z 
tym zadowolenie, 2 

3. Dobra, koleżeńska /życzliwa/atmogfera w miejącu 

pracy, Ą 
4. Prawidłowa organizac ja, zapewnia jąca ść wy- 

8iłku, czasu, energii 1 surowców, czyli dająca ma- 
ksimum wyników przy minimum środków, 

* Sto lat temu Japończycy nie mieli ani pieniędzy, 
ani bogactw naturalnych czyli surowców, ani wysokiej 
wiedzy technicznej, Jednak w ciągu kilkudziesięciu 
lat znaleźli się wóród nowoczesnych państw świata, a 
następnie znaleźli się w czołówce ekonomicznej. Jedy- 
nym ich bogactwem było nauczenie się oszczędnej, wyda 
jnej organizacji pracy: A sprawna organizacja opisra 
się na logice, gospodarności 1 oszczędności oraz rze- 
telności 1 uczciwości, Wynisiem takiego działania bym 
ła wysoka wydajność pracy i dobra jakość wyrobów, Te 
stało się podstawą ich sukcesów, Problem dobrej pracy 
sprowadza się do stosunku człowieka do pracy, Niewą- 
tpliwie interesujące by było poznać dzieje tego, w jae 
ki sposób całe społeczeństwa innych krajów wyrobiły 
sobie umiejętności organizacyjne i rzetelny ptosunek 
do pracy, 

w ślad za H.Rmersonem /autoren "Dwunasty zasad wy- 

dajności"/, budowniczy Gdyni, Bugeniusz Kwiatkowski 
głosił: "Kydajna praca bynajuniej nie «waga nadzwy- 
czajnego wysiłku, lecz przeciwnie, pcicza na usunię= 
ciu wysiłków niepotrzebnych, nieproduktywnych i wszel- 
kiego rodzaju strat", 

Ż naszego dorobku sapoznajemy się s warunkami spra- 
wnej organizacji pracy zespołu aformułowanymi przes 
J.Rudniańskiego /w książce "O dobrym wychowaniu 1 kaz- 
tałceniu"/: Człowiek dobrze pracuje, gdy się dobrze 
czuje w zespole, a to ma miejsce, gdy są spełnione na- 
stępujące jego potrzeby psychiczne: 

1.Potrzeba przestrzegania /stosowania/ jednoznacz= 
mego systemu ocen /czyli wartości/, Wiadomo, co jest 
nagradzane, a co karane oraz jakie są reguły prawid — 
łowego działania, Jednosnsczny zystem ocen ułatwia 
wzajeane rozumienie się: k 

2.Potrzeba podnoszenia własnej wartości w swych 
oczach, czyli działania pożytecznego, rozumnego i ety- 
cznego. 

3.Potrzeba ufania /innyn/ i posiadania zaufania 

/u innych/. Człowiek, który boi się swego otoczenia, 
za mało uwagi poświęca awej pracy, Zań zaufanie rodzi 
pewność siebie i poczucie siły. 

4.Potrzeba życzliwości 1 wzajeznego szacunku czy- 
1i poszanowania drugiego człowieka, nawet gdy nie wszy 
stko w niu mi się podoba, 

5. Potrzeba uznania dla mojego postępowania i mo- 
jej pracy, Uznania obiektywnego, bezinteresownego, nin 
zależnego od chwilowej sytuacji, Uznania wyrażonego 
opinią, zaufaniem, wynagrodzeniem i awansami, 

6. Potrzeba bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa swej o8o 

by, trwałości miejsca posiadanej pracy i stanowieka,W 
skład atuosfery bezpieczeństwa wchodzą m.in.życzliwość 
zaufanie, szacunek i uśmiech, 

1.Potrzeba pełnej informacji o wykonywanej pracy. 

ułatwia dobre jej wykonanie i wywośuje poczucie współ- 
zawodnictwa i współodpowiedzialności. 

8.Prawo do samodzielności /działania twórczego/ 

1 ialności, każdy chcę dzić awe możli - 
wości 1 aby móc działać-jest gotów ponieść odpowie — 
dzialność za ekutki 1 za innych ludzi, którymi się 
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opiekuje /tzu.mu podlegają/, Człowiek zdrowy psycni- 
cznie czuje potrzebę odpowiedzialności. 

9.Potrzeba traktowania pracy jako elementu wzbosa. 
cająceza paychike człowieka. a nie traktowania czło- 
wieka jako narzędzia do wykonania pracy, 

warto też wyruznie widzieć jeden szczególnie waż- 
ny problem związany z pracą. Praca jest głównym mier- 
nikiem wartości człowieka,Stosunkiem do pracy wyraża 

ji 
na
 

ZO 
GD 
=ą 
WN. 
Ne 
DE 
O 
U 
ŚŚ Maria Wiśniewska 

Konites Organizacyjny budowy pómnika Czynu Zbroj- 
nego Polski Walczącej na Placu Kossaka w Krakowie, 
zwrócił się do różnych środowisk z prośbą o włączenie 
się do działań na rzecz realizacji tego ambitnego za- 

miaru. Wśród wapółdziałających w tej akcji nie zabrak 
nie chyba i órodowisk harcerakich - wszak żołnierze 
podziemia, którzy trzykrotnie wystawali w lipcu 1944 
na Placu Kossaka, aby wokonać wyrok na dowódcy SS 1 
policji w Generalnej Guberni, gen, wilhelmie Koppe - 
byli harcerzami, 

mię postawa każdego człowieka, 
Za co cenimy słynnych pisarzy, naukowców, podróż 

ników, konstruktorów,budowniczych, artystów itd? Za 
to, że byli tytanami pracy, Współczesna cywilizacja 
ułatwiając produkcję spowodowała, że jeden cąłowiek 
może wytworzyć środki niezbędne do życia wielu ludzi, 
Dlatege praca produkcyjna nie jest dziś udziałem każ- 
dego człowieka i część ludzi zajuuje się pracami po - 

ak 

Dzieje harcerskiego batalionu "Parasol", ostatnio 
upowszechniła okazała monografia Piotra Stachiewicza 
wydana przez Instytut Wydawniczy PAX w 1981 r. Być mo 
że, że w tak bogatym objętościowo opracowaniu /800 

str./ nie wszyscy czytelnicy znaleźli fakty Świadczą- 

ce o harcerskim charakterze oddziału, Warto je więc 
tutaj zrekapitulować: oddział o kolejnych kryptoni - 
mach Agat-Pegaa-Parasol został utworzony w lecie 1943 
toku, z części warszawskich Grup Szturmowych, 1 nigdy 
nie została zerwana jego więź z harcerskimi władzkmi 
za jekie należy traktować Główną Kwaterę Szarych Sze- 
rezów. 

Przykładając do harcerstwa wojennego mierę stosowa 
ną w czasach pokojowych, można mieć zastrzeżenia czy 
Grupy Szturmowe były harcerstwem? Pytania takie sta - 
wiano sobie też w czasie okupacji, Charakterystyczne, 
że rodziły się one w órodowiskach, które uważały, że 
należy młodzież harcerską chronić przed udziałem w 
bezpośredniej walce z bronią w ręku, a raczej konty- 
nuówać formy pracy harcerskiej, takie jak przed woj- 
ną, Mam tu na myśli ludzi związanych ze Stronnictwem 
Narodowym 1 Hufcami Polskimi, Tragicznym zakończeniem 
„tego dylematu był udział harcerzy z organizacji naro- 
dówych w Powstaniu Warszawskim, iarcerze Ci, również 

ż najmłodszych roczników, walcząc na barykadach, zap- 
łaciii taką samą najwyższą Oeńę własnego życia, jak 
ich kolódzy z bratniej organizacji Szarych Szeregów. 

wątpliwości, czy Grupy Szturmowe to "prawdziwe har 
cerstwo", były też żywe pośród samych żołnierzy Grup 
Szturmowych, szczególnie wóród tych, którzy przed woj 
ną do harcerstwa nie należeli /takich było zresztą 

| niewielu/, Ślady tych rozważań znajdziemy w dokumen - 
tach Archiwum Floriana Marciniaka /IH PAN/ w materia- 
łach z kureów podharcmistrzowskich, uruchomionych pod 
kryptonimem "Szkoła pod lasem", w 1942 r. przez GK, 
teso typu szkolenia są najlepszym dowodem, że obok 

zelnego wojennego programu Szarych Szeregów "wycho 
wania przez walkę", nie rezygnowano z kształcenia in- 
struktorów harcerskich w dużo szerszym zakresie, 

Dla 'tych którzy tworzyli wojenne harcerstwo, spra- 

wa była jednoznaczna, obowiązujący harcerzy aktywny 
stosunek do życia, patriotyzm jako naczelna zasąda 
działania, w sposób naturalny związał? ich z konspirac 
ją wojskową, Szczególnie wysoko cenił Szare Szeregi, 
ze.względu na - jak sam określił — wysokie morale, 

dowódca Armii Krajowej Stefan Grot-kowecki, który od 
samego początku, traktował harcerstwo jako zaplecze 

dla konspiracyjnego wojska, Daiszą konsekwencją jera 
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gocniczymi, a częśc wykorzystuje innych 1 żyje z cu- 

dsej pracy. Czasem łatwiej jest opływać w dostatek o- 
kradając innych z ich wyników pracy - lecz s jakimż 

uszczerbkiem dla poczucia własnej godności, i wartości, 
Zawsze podstawą rzeczywiatych osiągnięć każdego 

człowieka 1 każdego społeczeństwa była, jest 1 będzie 
praca, Od naszego stosunku do wykonywanej przez nas 
precy zależą nasze osobiste sukcesy i to, 000 naa mó- 

założeń, było przydzielenie Grupom Szturmowym aubit - 

nych ale niebospiecznych zadań wojskowych, jakimi były 
przeda wszystkim akcje wykonywane przes "Parasol", 

Rozbudowa strukturalna batalionu "Parasol", rozli- 
czne jego służby w rodzaju kwatermiatrzostwa, motory 
zacji, które w qsasie przygotowywnej akcji *wyjas - 
dowej" w.Krakowie mogły zdać egzamin z osiągniętej 

sprawności organizacyjnej,budzą znów te Bane zastrze- 

żenia - czy wszyscy 'żołnieże "Parasola" byli harcersa 

mi ... Należy przypomnieć, że przydział do oddziałów 
harcerskich zobowiązywał do liczenia sią s ich specy- 
fiką i formalnego włączenia się do harcerstwa wojen= 
mego Szarych Steregów, Jak bardzo żywe i autentyczne 
były zresztą harcerskie korzenie oddziału, świadczy 
najlepiej nabór do rozrastającego się wiosną 1944 r., 
*Parasola", który miał wtedy osiągnąć pełne stany ba- 
talionowe. Skorzystano wtedy s zaplecza warszawakich 
Szarych Szeregów, i do oddziału weszły grupy młodzie- 
ży, które ze względu na wiek nie powinny jeszcze być 
wykorzystywane do pionów walki bieżącej. Jednak sama 
młodzież harcerska, poprzez wszelkie możliwe kontak - 
ty, starała się znaleźć przydział do "Parasola", Głów 
na Kwatera z niepokojem obserwowała zarówno ten żywio 
łowy nabór, jak 1 udział młodzieży w niebezpiecznych 
akcjach "Parasola". 

Stosunki okupacyjne, specyfika okupacji a przede 
wszystkim napięcie emocjonalne młodzieży, chcącej wa 
leczyć s okupantem już "dziś", nie pozwalają na uprosz 
Czoną ocenę tego zjawiska jako pewnej niesubordynacji 
Gzy też "nieprzeatrzegania drogi rłużbowej”, Przy Głó 
wnej Kwaterze powołano Radę Wychowawczą, zastanawiano 
się jak działać, aby chronić młodzież płzed ekrzywie- 
niemi psychicznymi jakie grosiły jej, gdy będsie nas- 
tawiona jednostromnie, tylko na bieżącą walkę z bro- 
mią w ręku, /Chciano też ratować młodzież przed wyni- 
BZozeniem bilogicznym w walce/, W Szarych Szeregach 
migdy nie pomijano perspektywy wychowawczej wybiega ją 
©ej w przyszłość, tzw, "Pojutraa", Równie aktywnie 
Jak do walki s okupantem, młodzież harcerska miałą 
sią włączyć po wojnie do odbudowy zniszczonego kraju, 
Cała koncepcja podnarcniatrgowskiej "Szkoły za lasen" 

Jak również kuraów harouistrzowskich, była oparta na 
tym założeniu. 

W porównaniu s innymi seapołemi harcerskimi w "Pa- 
rasolu" ilość instruktorów harcerskich była niepropor 
€jonalnie mała w stosunku do liczby żołnierzy, Nie 
delszowano żołnierzy "Parasola" do "Szkoły za lasem", 
Ohociaż wapólnią z żołnierzami *Zośki* kończyli oni 

wią inni, Wiele musimy w kraju zmienić jeśli chodzi o 

stosunek do pracy, Tak pod względem rzetelności naszej 

pracy, jak otaczania dobrej pracy szacunkiem i należy 
tego jej wynagradzania,a także pod względem poszanowa- 
nia wytworów ludzkiej pracy,To jedno z najpoważniej - 
szych zadań stojących przed naszyu społeczeństwem. 

Pokaż mi, jak pracujesz, a powiem ci kim jesteś, 

M 
harcerską podchorążówkę "Agrikolę". Wie mniej dowódca 
akcji ma Koppegą "Rafał" - Staniaław Leopold był har 
cmistrzem z wojennego mianowania, tak samo jak obaer- 
wator tej akcji s ramienia dowódcy "Jeremi" - Jerzy 
Zborowski. Podobno harcerzem zostaje się raz na całe 
życie, ale czy to stwierdzenie można zastosować do 
wasystkich którzy byli w haroerstwie? p 

warto zapamiętać, że w czasię odskoku grupy"ParaBo 
la" z Krakbwa, zginęła na skutek ran odniesionych w 

potyczce pod Udorzem - Zeta, pierwsza dziewczyna w od 
dziale, która walczyła s bronią w ręku, osłaniając od 
wrót kolegów, "Zeta" - Halina Qrabowska, w 1939 roku 
gdy jaka 17 letnia harcerka pełniła w oblężonej war 
szawie służbę telefonistki, napisała w swoim paniątni 
ku: "Załują, że nie jestem chłopcem, Czytałam w gaze- 
cie, że jakiś szesnastoletni Leon zorganizował z podo 
bnych sobie chłopaków maleńki oddziałek 1 łupił Ni. 
ców ma Mokotowie, Myślę, że nadawałabym się do ich 
paczki”. 

Wojsko harcerskie poza innymi cnotaai żołnierskini 
odznacza sią jeszcze braterstwen ... Ta atmosfera 
przenika również do osób współpracujących z oddział: 

bardzo charakterystyczna jest tu postawa Zofii 1 An= 
toniego Kiljanków, którzy żołnierzom *Parasola", uży- 
czyli na kwatery Bwojego mieszkania w Krakowie przy 
ul. Prażmowskiego 37 /sprawa ta nie jest wyjaśniona 
w "Parasolu" P, Stachiewicza/, Pani Zofia z Kardasiów 
Xiljanek była rodzoną aiostrą żołnierza batalionu"*Pa- 

rasol* Kazimierza Kardaaia - Orkana, który na skutek 
ran odniesionych w Warszawie, w akcji na Stanna, 
umarł na początku maja 1944 roku, Jeszcze w kwietniu, 
sdążył swoim kolegom, przygotowującym akcję na Kopp: 
go, przekazać kontakty do swojej siostry w Krakowie 
1 matki pracującej pod Krakowem w majątku Ruszcza.Po 
tragicznej Śmierci "Orkana", matka i siostra nie odnó 
wiły żołnierzom "Parasola" swej pomocy 1 narażały się 
udzielając im noclegów, /Prostując nieścisłości zawar 
te w opracowaniu "Parasol", wafto zaznaczyć, że Kuroz 

»ęki - miejacowość na Kielecczyźnie opisywana niejed 
nokrotnie przez Stefane Żeromskiego, skąd pochodzi ro 

duina Kardasiów, nigdy nie leżały koło Kocmyrzowa, co 
sugeruje P.Stachiewicz na str. 198/. 

Podsumowując, harcerski batalion "Parasol", będąc 
oddeiałem dyspozycyjnym Komendy Głównej AK, jest zwią 
zany m 70 letnią tradycją walk harcerstwa polskiego 
1 nie powinno zabraknąć przedstawicieli zip w Komite- 
cie Organizacyjnym Budowy Pomnika Czynu źbrojnego Żoł 
nierzy Polski Walczącej,  
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65 lat 
ży Obywatelskiej. Intensyvne/jak wynika z zachowanych 
kronik/ zajęcia harcerakie - zostały w lipcu 1919 r, uwieńczone pobytem drużyny na chyba pierwazyz w Pol- 
30e harcerskim obozie roboczym, Aby zarobić na swój 
oobyt wakacyjny, drużyna podjęła mię wykonania prao 

hm Bogusław Molenda 

Wania 17 lutego 1983 r. mija 6» lat od dnia, gdy 
Śwczesny Komendynt Miejscowy w Krakowie, dh Jerzy Grc 
dziński rozkazem swym powołał do życia Czarną Trzyna- 
stkę krakowską, bo ją właśnie oznaczyją te tajemnicze 
litery skrótu, Drużyna od samego początku była rogata 
1 niepokorna. Już choćby jej numer. W kolejności ewi 
sencji drużyn krakowskich powinni byli otrzymać nr. 
"B", ale indywidualność jej założyciela i pierwszego 
drużynowego - dha Józefa Grzesiaka "Czarnego" przefor 
Bowała we władzach pechową 13 1 do tego jeszcze czar- 
ny kolor chust, Wymagania stawiane chłopcom w trzyna- 
stce były twarde i twardzi chłopcy należeli do niej, 
Drużyna była pozaszkolna, nie związana z żadną szko- 
łą. Miała charakter robotniczy, należeli do niej w 
przeważającej części terminatorzy rzemieślniczy, mło- 
dzi robotnicy, chociaż byli też studenci 1 uczniowie 
szkół zawodowych a newet jeden gazeciarz /zawód dzić 

nie istniejący/, * 

Oaarna Trzynastka rozwinęła się z plutonu "Czarnych 

Wilków" przy 6 Krakowskiej Drużynie Skautowej a jesz 
cze wcześniej z zastępu "Qzarnych Wilków" założonego 
w 1913 r. przez J.Grzesiaka i działającego przy 2 Kra 
kowskiej Drużynie Skautowej, W chwili powstania dru- 
żyny Fąństwo Polskie jeszcze nie istniało, trwała kr- 
wawa zawierucha I-ej wojny Światowej stąd też w pro- 
gramie pracy dużo było zajęć wojskówych z gromadze — 
niem własnego arsenału broni włącznie. Władze auatri- 
ackie odkryły magazyn 1 skonfiekowały znalezioną tam 
broń, ale budowanie magazynu i to wyposażonego w no- 
wocześniejszą broń kupowaną od żołnierzy rozpadającej 
się armii austriackiej było kolejnym sukcesem Trzyna- 
staków, których sławą zaczęła w Krakowie rosnąć, W 
dniu 31 października 1918 r. gdy Kraków zrzucił jako 
pierwszy jarzmo zaborcy, Czarna Trzynastka pełniła 
"łużbę porządkową w miedcie jako <ótny Oddział Stra- 

archiwum 

melioracyjnych w Rakutowie na Kujawach, Za zarcu:cne 
pieniądze odbyli małą wędrówkę i zakupili jedni 
rogatywki s czarnymi wypustkami, co było nowością wu 
bec/powszechnie noszonych kapeluszy, Przeglądając kro niki s lat 1919-1920 czytamy, że drużyna pełniła słu- 
żbę w Muzeum Czapskich, oprowadzała po Krakowie wycie 
oski Górnoślązaków i rolników £ Zamościa, pełniła służbę na I-ym Ogólnopolskim Zjeździe Kółek Rolnicz- ych, codziennie odbywały się zbiórki przynajmniej dwóch zastępów, a jednocześnie "delegowała" druhów do służby w Półbatalionić Służby Granicznej pilnają- cym zachodniej granicy, niektórzy zasilili oddziały 
powstańcze w.I i II Powstaniu Sląskim, Kiedy indziej 
drużyna udała się na wycieczkę na Stożek i tam wzię- ła udział w fundowaniu kamienia węgielnego pod budo- 
wę schroniska górskiego, Odnosi się wrażenie, że dru 
żyna radując się odzyskaną przez Polskę wolnością - 
- dwoiła się 1 troiła w swym działaniu, 
Na zachowanym zdjęciu prezentują się okazale jako obóz 
wędrowny na tle turni tatrzańskich, W 1923 roku w lis 
topadaie, w czasie tzw, "rewolucji krakowskiej" -Oza- 
rna Trzynastka będąca drużyną o charakterze proleta- 
riackim - wzięła udział w działaniach po tej stronie 

barykady, która nie podobała się ówczesnym władzom ha 
rcerskim, Drużynę najpierw zawieszono, ale gdy "roga- 

ta" Trzynastka" nic sobie z tego nie robiąc pojechała 
na I Ogólnopolski Zlot Harcerstwa na Siekierkach koło 
Warszawy /1924 r.lipiec/ - 1 Chorągiew dowiedziała 

się, że jest godnie reprezentowana przez zdobywa jącą 

sukcesy ... Czarną Trzynastkę, drużynę rozwiązała, 
Kroniki milczą o losach drużyny przez najbliższe trzy 
lata, Próbowano w tym okresie utworzyć XIII drużynę 
im.ów.Jana Bosco, ale to nie była ta Trzynastka,którą 
władze ponownie ujawniły w swych rozkazach w 1929 r. 
Widocznie zapomniano drużynie i jej drużynowemu - St. 
Stankowi rewolucyjnych grzechów i ta zgromadzona 
przez niego robotnicza kadra instruktorska objęła ja- 
ko jedna z pierwszych w Krakowie Szkołę Powsz ohną Nr. 
7 przy której np. do dzisiaj działa Szczep Czarnej 
Trzynastki, ychowana przez Stanka kadra nudała dru- 
żynie specyficzne piętno, dalekie od obiegowego poję. 

cja "maminsynków", Głęboki patriotyzm, demokratyzu, 

duże wymagania - jakie panowały w drużynie od samego 

początku jej istnienia objawiały się także w dążnoś- 

ci do zdobycia wiedzy i specjalności w obrunym 

harcerza zawodzie, Jednocześnie silne zżycie z drużyn 

KE. |: ZEE 
- spowodowało powstanie wiązi trwających do dzisiaj, 
platego też możemy powiedzieć, że wszyscy Trzynastacy 

wychowani w drużynie w latach 1918-1939 doazli do zna- 
czących pozycji w swym życiu zawodowym. Jeżeli dodamy 

że często pochodzili ze Środowisk które nie dążyły 
wówczas do awanwu a inspirację dawała im drużyna - tym 
większa jest jej zasługa. Całe szeregi inżynierów, eko 

nomistów, lekarzy, kilku naukowców, nawet jeden minis- 
ter, wojskowi, znani rzemieślnicy oraz wielu drukarzy 
/zawód popularny w Trzynastce - kilku obecnych dyrek- 
torów drukarń to Trzynastacy/ - ma swój harcerski , 
Trzynastacki rodowód. 
Trzynastacki rodowód m też kilka drużyn w Krakowie, 
Drużynowy, człowiek bardzo Światły a jednocześnie ot- 
warty na sprawy harcerstwa i wyzbyty ciasnego azowi- 
mizmu - wszelkie nadwyżki doskonałej kadry wychowanych 
przez siebie wodzów kierował na dziewicze tereny szkół 
powszechnych. Tak więc Trzynastacy założyli 1 zaczęli 
prowadzić 19 KDH przy Szkole Nr.33 przy u1.Konarskie- 

go, 22 KDH przy Szkole Nr.36 przy ul.Mazowieckiej oraz 
28 KDH przy Szkole Nr.35 przy ul. Głowackiego, Trzyna 
stak Stanisław Stanek założył w 1922 10 KDH Dziaci 
Słońca /dzisiaj Szczep "Żurawie"/ a odczyt tego sBame- 

go Stanisłuwa Stanka o harcerstwie dał inspirację do 
założenia 24 KDH przy Szkole Nr.21 przy pl.Matejki 
/dzistaj Szczep "Harnasie"/, W latach II wojny Trzy- 
nastka złożyła kolejną daninę krwi.Już w dniu 1 wrześ- 
nia 1939 roku - jako pierwszy ginie na lotnisku w Ra- 
kowicach - jej drużynowy, pełniący później tę funkoję 
w 19 KDH - Marian Raszka. Trzynastaków spotykamy na, 
polach walki na Zachodzie ze słynnym Dywizjonem 303 
włącznie /dh Wagner/ 1 na polach walki na Wschodzie, 
w konspiracji i w partyzantce, w Powstaniu Warszawa - 
kim i tajnym nauczaniu, Niestety spotykamy też Trzyna- 
Btaków wóród ofiar egzekucji ulicznych w Krakowie 
przy ul. Botanicznej, Prądnickiej i na Mazowieckiej. 

Po oswobodzeniu, w lutym 1945 roku Trzynastka była 
już odbudowana, Stanisław Stanek jako drużynowy, nieg- 
dyś prawa ręka założyciela drużyny Józefa Grzesiaka — 

odtworzył Trzynastkę taką, jaka zawsze była, a więc 
drużynę międzyszkolą o akcencie robotniczym, prowadzą- 
GĄ awą pracę z młodzieżą młodazą w szkole podstawowej 

Nr.7. Wypróbowana kadra nadała tu samo tempe pracy i 
dej patriotyczny akcent podbudowany kultem rzetelności 
1 dążeniem do wiedzy, Drużyna a później już Saczep- 
ukierunkowała setki harcerzy wskazując im drogę właś- 
Siwego wypełniania służby dla Ojczyzny, dając Polsce 
następne zastępy fachowców cenionych za swoją nie tyl- 
ko wiedzę ale także zalety charakteru wyniesione z 
drużyny.Czarna Trzynastka Krakowska, która dała począ- 
tek legandzie Czarmej Trzynastki ujawniającej się w 

Powatałych później drużynach o tej nazwie w innych 
miastach poczynając od powstałej w 1922 Czarnej Trzy- 
nastki Wileńskiej, dobrze się zasłużyła Ojczyźnie i 65 
lat awej pracy, w których przypadały aż dwie wojny 
Światowe i kilka lat kłopotów innego rouzaju - mie   amarnowała i s dumą może obnosić swój sztandar w dniu 
tego nietypoweg. jubileuszu 
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Pląsy 
„po harcerskich łamach 

cjdzek — 
me daruję a tej noc! 

Gosi urocza solistka świetnego "Bajn"-u wykazu- 
jąc dobitnie o zdecydowanej przemianie obyczajów w 

naszej ludowej ojczyźnie, jak 1 o stopnieniu zasad 
cenzury moralnej, Piosenka na pewno kontrowersy jna, 
lecz właśnie dlatego świetna, Tytuł jest wprost zna- 
komity - w innych latach mógłby nie chodzić - jeszcze 
jakiś prominent by się obraził, A dzić - dziś tego 
Józka traktować pluralistycznie, I to nam wolno, Na 
przykład Witkowicz może wołać "nie daruję oi tej no- 
cy Janie", Czopowicz - ..,. Andrzeju, Miszczuk z No- 
wikiem — „.. Michałku, a ja - bo ostatnio bardzo go 
lubię - ... Tosiu, > 

Wielu czytelników zwróciło mi uwagę na brak Roz - 
głośni Harcerskiej w azopce zamieszczonej w poprztd- 
mim numerze "HR", Zwracam honor. Zrobiłem błąd, w za- 
sadzie, nie do naprawienia. ila swoje usprawiedliwie 
nie podaję fakt, iż będąc wpruwdzie w mniejszości 
mie interesowałem się. nigdy programami radiowymi emi- 

towanymi na falach krótkich, słucham tylko UKF.I le- 
pezy odbiór 1 stereo, 1 wszystko można zrozumieć, 
Stąd s radością przyjąłem wiadomość o Rozgłośni Har- 
cerskiej. Wystawiłem kupę drutu na balkonie, gdy ńie 
nie dało - wylazłem na dach, kręciłem się z tym i w 
lewo, i w prawo i ... nic, Następny tyćzień straciłem 
na poszukiwaniu kogoś, kto raz odebrał audycje RH . 
Naderemnie. Tak więc mój kontakt z Rozgłośnią Harcer- 
ską polegał tylko na jednym - robiąc badanie krwi stw 

ierdziłem, że mam własną RH, w dodatku dodatnią.Dla- 

tego z radością przyjąłem ukazanie się cotyzodniowego 

felietonu w "Motywach" - o propozycjach RH. Nie mogąc 
jej słuchać, można sobie poczytać, Co za oszczędność 
w dzisiejszych kryzysowych czasach - zamiast radia za 
10, 15 tysięcy, gazeta za jedną jedyną dychę - nie 
potrzeba nawet słuchawek, Tyle przyjemności prawie 
za darmo. Tylko nie mówcie o tym Ministrowi Krasiń - 
skiemu, bo likwidując nawis - podniesie cenę "Moty- 
wów", Na wszelki wypadek szykuję sobie okularki - in- 
walidzi mają zawsze zniżki, 

Rozpoczynając od piosenki wypada nią zakończyć dzi 
siejsze pląsanie. Jest ku tem okazja - chodzi o naj- 

nowszy przebój "Lady Pank" - "Vademecum skauta". Tu 
1 ówdzie słychać głomy oburzenia, że skandal, że har- 
cerstwa powinno protestować itp. Kochani | Miejmy tro 
chę poczucia humoru ! Różnie o naa ópiewano 1 co - 
stało się coś ? Ja tam jednak będę słuchać "Lady Pank, 
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Grudniowe, Świąteczie rozważania przy chołnee śnu- 

łem analizując schemat że starego skautowego podręca- 
nika, Myśli wynikłe 3 tych rozważań zatrzymałem ha 
sugestii dla zespołów i h by 
we współczesnym harcerstwie r.zpoczęli od najprost- 

rzych zadań, Proponowałea też,by pierwozjni takimi 
"sadaniami" były próby skomentowania przez posscze- 
gólne środowiska tych punktów Prawa fdrcerskiego do 
których nie mamy żadnych wątpliwości a motywacje zda- 

; się być jednoznacznymi i bezdyskusyjnyni. 
Namawiałem,by*pracę had Prawemi od dowolnego miej- 

sca tego tekstu a w miarę własnych przemyśleń pogłę- 
biać ją komentarzem, którego jakoś nię możemy Się do- 

Wątpliwość dotyczyła problemuczy potrafię jako 

znacznie starszy od uczestników instruktor wychowany 

w innej sytuacji i warunkach,trafić z należytą współ. 
czesną ją do piętnastolatków. 

Nigdy tego typu skrupułów nie miałem i nie miał- 
bym gdyby nie ówiadogość, że burzliwe wydarzenia minio 
nych, ostatnich lat musiały być przeżywane, odbiera- 
ne różnie. Różnie przez różne psychiki, różne wiekowe 
grupy. A przecież właśnie w temacie praw harcerskich 
zależy mi na jak największym autehtyźmie, jak najwię- 
kszym odbiorze u szkolących się młodych instruktorów. 
Jak argumentacje człowieka oscylującego koło "wieku 
Abrahana* fludają się dzić do "akcji zdobyciu aero” 

  czekać w ogó. A 

taki jest potrzebny, dokgają Się go dziesiątki fun- 
cyjnych na kursach, wiżytacjach. 

"oni i my 
harcerze 

Hamawiałem więc do podjęcia takich działań w śródo+ 
wiskach imstruktorskiohyc0 wcale nie jest łatwe, Wcale 

też dle jest w praktych są oczywistą, że chóciaż , 

jesteśmy członkami tego samego zespołu, gamy kdentycz. 

ae poglądy, motywacje czy interpretacje poszczegól — 
nych kanonów harcerskiego dekalogu. 

Czym taka próba skomentowania będzie jednoznaczna, 
tym lepiej dla środowiska. Ale sprawiźmy czy jest 
ORa jednoznaczna! 7 

Skomentowanie Prawa,to już bezpośrednia droga do 
przetworżenia go na konkretne zadania programowe, a 
program to działanie naszych zastępów, drużyn, Prog- 

ram,to takie trudne Btardnia przywracania zasad wycho 

wawczych w Związku, który podobnie jak wszystkie ólo- 
dowiska przeszedł ogromnie zagnatwaną drogę przewar- 
tościowania szeregu pojęć, w tym 1 wychowawczych. 

Rozważania poprzednie zakończyłem takim właśnie 
apelem. A potem nadszedł okres zimowych ferii, zimo- 
wisk i w tym tego zimowiska, zimowiska kursu pwd ja- 
ki rozpocząłem w macierzystym szczepie. 

Planując poszczególne zajęcia, gawędy - powstała 
mi myśl a także i wątpliwość jakże podobna do sugestii 
z grudniowych rozważań, 

Ł naszych p na 'h fun= 

kcjach. 
Podjąłem decyzjęjaby uczestnicy w ramach zadań przy 

gotowawczych do kufsu,sami skonentówali każdy ż punk= 
tów Prawa Harcerskiego, By komentarz był taki » ja- 
kim mogliby"wyjść" do awoich podopiecznych, jeazcze 

młodszych członków wspólnego Związku, 
Kura zaczął się, zadania oddano , Gdy nadszedł mo- 

ment w którym należało przedstawić opinie o wykonanych 

opracowaniach, oczom moim przedstawił się materiał w 
którym głębia argumentacji kazała mi mię nie jeden 
rez poważnie zastanowić. Przyznaję nie wszystkie z o- 
pracowań niosły : z sobą "bagaże niepokoju" ale niek- 
tóre z wypowiedzi skorelowane 2 wiekiem "respondentów" 
dały mi spore racje otuchy i zadowolenia, 

2 racji obfitego materiału uzyskanego w wyniku ws- 
pomnianego zabiegu nie będę przedstawiał analizy wszy- 
atkich punktów. Mam natomiast nadzieję, że' materiał 
ten będzie jeszóze kiedyś źródłem do którego będę się 
odwoływał. Pozwól drogi Czytelniku, Druhno, Druhu, że 
skupię się na trzech tylko punktach Prawa, i to nie 
w kólejności występowania w oficjalnym tekście, 

Punkt VIII ; Harcerz pracuje rzetelnie, dba o wa- 
*_pólne dobro_jak_o własne, 

Analizując wypowiedzi dotyczące tego punktu nurto- 
wało mnie pytanie jak w obeonej mytuacji młodzież szy- 
kuje się do życia już w"naprawionej" mam nadzieję Oj- 
„czyźnie.Jak rozumie powinności harcerskie, członka 
organizacji, która dobro kraju, haroduj zawsze miała 
nd czołowym miejscu w swych celach wychowawczych, 

Harcerze uważają, że przestrzeganie tego punktu 
jest bardzo trudne chociażby dłatego, że praca "sensu 
stricto" nie jest jeszcze domeną ich lat, 

Uważają jednak, że już w prostych podejmowanych 
pracach harcerz winien w pełni wykorzystywać 'posiada- 

ne już umiejętności a podjętą pracę wykonywać sumien- 
nie 1 do końca. Działalność taka winna ponadto speł- 
niać rolę zorcową dla tych rówieśników którzy nie 
rozumieją jeszcze sensu pracy wyfdealizowanej, dla 
*liżej nieokreślonych" innych", dla społeczeństwa. 

Wypowiedzi mówią, że różnorodne przeżycia, 1 doświa 
dczenia zdobyte w harcerskich wędrówkach po kraju wa- 
kazują dostatecznie dobrze jakie mozą być efekty złej 
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pracy, brskoróbatwa, niesolidności i marnotrawienia 

Vcząsu pracy". 

Obserwacje dnia codziennego pozwalają zrozumieć ja- 

kie kłopoty przeżywają koneunenci efektów niesolidnej 

pracy innych. llarcerz widząc te negatywne przykłady 

pracy dorosłych nie może przechodzić obok nich jako 

widz, nie może w awym działaniu stosować podobnych 

kryterii "jakości" swej pracy. Te właśnie tysiące dro- 

pnych kłopotów, trudności z jakimi spotykają się nasi 

rodzice, nie zamykające sią okna, nie działające win- 

dy 1 zdezelowane urządzenia mające służyć człowiekowi 
- widzi harcerz, który nie zawsze może zaradzić, bał 
nawet zainteresować dorosłych problemem... 

Dlatego od momentu gdy na zbiórkach pojawiają się 
Bytuacje wymagające pewnego wkładu pracy, harcerz sta 

ra się wykonać to co do niego należy rzetelnie jak 

najlepiej. 
Ź 

%o zasttuawiające, że jeunozuacznie wszyscy kursan 

cl nie utyskują, nie"zwalają winy" na przyczyny obiek 
tywne ale uznają powinność "dobrej roboty" za cechą 
wiązaną 2 zadaniami harcerskiego postępowania. 

Ale prawdziwe wzruszenie przeżyłem gdy niemal fi- 
lozoficzną kwintesencją czternasto 1 pół - letnia ka= 

lerzyna konentuje myśli VIII punktu, piszącz 
w... zakorzeniło się ostatnio w społeczeństwie słów- 
ko "oni", W traawaju, klasie, telewizji. "Oni" zrobi- 
1i, zarządzili, wymyślili termin klasówki, założyli 
mały zamek do drowi. I słyszymy też "oni" nie naprawi 
Ji - kto? dyrektor! woźny!? - "Oni", Prawo harcerskie 
w tym punkcie wykreśla ałówko "oni" a wprowadza - "ja! 
"ny" . 

Punkt III : Harcerz jest sprawiedliwy 1 odważny, 
śmiało bront słusznej aprewy, 

Punkt komentowany w większości jako konieczność po 
Biadania przez człowieka umiejętności sprawiedliwego 

oceniania osiągnięć , cech, zdolności innego człowie- 
ka nawet wtedy gdy działalność tego drugiego mija się 
£ moimi doświadczeniasi 1 przekonaniani w danej spra- 
wie, 

Żastępowa musi nierea naprawdę nawudzić się "wov- 
nętrznie", musi poważnie przeanalizować czynności zada 

nia zespołowego wykonanego przez harcerki by werdykt 

decydujący o zaliczeniu zadania był sprawiedliwy, 
Komentarze wskazują też, że w ocenie sprawiedliwej 

kryje się niebezpieczeństwo pomyłki,o ile analiza czy= 

Jezo6 osiągnięcia jest zbyt powierzchowna, By w takich 
wypadkach nie pozostawić u osądzanego poczucia nieapra 
wiedliwości "trzeba przyznać się do błędu - nawet m 
Cenę śnieszności" 

Drodzy Druhowie Instruktorayaczy w naszych rozli- 

cznych decyzjach, ocenach, zawsze stosujemy sią do 

muksymy wyreżonej słowami piętnastoletniej zastępowej? 
Inne wypowiedzi skupiają się na drugiej części pun 

ktu Pruwa : "... ómiało brońny słusznej sprawy," 
w znacznym stopniu wykładnia tej zaBudy, w warun 

kach własnego środowiska i powszednich kontaktów mię- 

W KREGU  EEEEEA 
dzy ludźwi, kojarzy się jednoznacznie z koniecznością 
wyrażania własnego zdania płynącego s własnych prze - 
konań, Wtedy gdy presja środowiska, zespołu sugeruje 
co innego - trzeba postąpić zgodnie ze swym przekona- 
niem, nawet gdyby okazało się po kolejnych doświad 
czeniach, że było ono niesłuszne. 

To także wniosek który nadaje się do upowszechnie- 
nia nawet wśród dorosłego społeczeństwa Polski roku 
omiendriesiątego trzeciego. 

11; Ha, ać6 A 
28t zawsze z tymi, co walczą o wolność i równość 

ludzi, . 

Poczucie równoóci 1 wolności dla wszystkich ludzi 
Jest jednoznacznie rozumiane jako niezbywalne prawo 
każdego człowieka wieku II-tego, dostrzeganie istnie- 
dących niesprawiedliwości, przemocy jednych narodów 
nad drugimi, uważane jest za reliekt przeszłości stęn 
przejściowy, który musi zniknąć, 

Przenosząc postępowanie w myśl tego punktu na włase 
ne órodowisko,oiekawie . komentuje problem Grażynka , 
piszącz 
"Jako ułody człowiek - harcers widzi wiele rzeczy nie- 
zauważalnych dla innych rutyniarzy 1* 

Zastanawiające sformułowanie, Jakże nadaje się dzi- 
siaj na etapie wdrażania reformy w naszym kreju, w 
przedsiębiorstwach rządzonych przes dorosłych"rutynia» 
rsy: ",często stawiających korzyści własnego środo- 
wiska ponad dobrem ogólnym.” Rutyniarz; kierownik, dy- 
rektor - nie widsi, że zyski podległego mu zakładu 
tworzy krzywia inych _ „płacących wygórowane ce 
ny za produkty wytwarzane pod jego kierownictwem, 

Ale punkt wyzwala takte szereg wypowiedzi na temat 
"dobrych uczynków”, które choć w miłym zakresie zai 
niają komuś "świat ma lepauy". 

Może to będzie podanie piłki małemu dziecku; rog 
dzielenie bijących się o foremkę w piaskownicy lub 
czaseą pożyczenie zabawki, której nie ma kolega. 

Celina mźwi bardzo poważnię 1 dorośle, żet 
*Rarcerr powinien dążyć atale do zmiany na korzyść 
stosunków międzyludzkich ...* , chociażby te stosunki 
nie dotyczyły go bezpośrednio, Agitując zaś dalej 08m 
trzega, że: "decysje powinny być przemyślane ponie- 
waż od naszych decyzji może zależeć loa innych ludzi" 
a zmieniony "świat na lepszy” może stać się krzywią 

dla innego, 

Kończę prezentację kilku wypowiedzi powtorzeniem 

apelu z grudnia, apelu do Kręgów Instruktorskich, 
Jesżcze przed wyjściem na wiosenne szlaki, na tra- 

my na których spotykamy innych, może potraebu jących 

lub utrudzonych niedociągnięciani cudzej pracy, znaj- 
dźcie okazje do skomentowania podetawowego naszego ko- 
dekau=Prawa Harcerskiego, 

Może każdy x nas inatruktorów nie będzie musiał za- 
stanawiać wią jak podkreślić potrzebę takiego postę- 
powania, działania gdy motywacje powstałe niżej, w 

harcerskich szeregach odpowiędzą w podobny do prezen- 
towanego, gposób, Dziadek 7 
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NEMEEEESE. KULTURA. EEEE © HE 

NASZE GORY 
1. Kończy się na nim gtówny szlak beskidzki w Biesz— 

czadach, ń 
2. "Byłem na Giewoncie, byłem na 
3. Śpiący rycerz nad Zakopanem. 
4. Królowa Karkonoszy. 

5. Zlatują się na nia czarownice 612 m. 
6, Kasprowy Beskidu Śląskiego, 

1. Najwyższy w okolicy Krościenka, 
8. W Beskidzie Wyspowym 1170 
9. Najwyższy w otoczeniu Doliny Kościeliskiej, 

10, Góra na kżórą nożna wyjechać kolejką Linową, 
1 sjechać torem saneczkowym, ; 

11. Najwyżaży szczyt w Gorcach 

12. "Siodło Drewniane" najwyżazy w naszych Biegrozi 
dach, ć 

13. Piętnasty na liście w Tatrach, najwyższy szczyt 
* Polski 

Litery znajdujące się w oznaczonej kolumnie dadzą roz 

wiązanie, 

MEME t EWSEĄ KULTURA KREM 

ył piękny sierpniowy dzień, kybrałon się na wycie- 
się do wąwozu Homole. ila parkingu stało kilka auto- 

karów s całej Polski, Po drodze do jego wylotu mi jaży 
anie zropady wracających turystów, Z prżyjennością za 
|nursytem się w wilgotny chłód wypełniający przestrzeń 
między stromymi, wapienayni ściamani, Słońce dyskret- 
nie zaglądało na dno 1 srebrzyło wody strumienia prźt 

|isające się między słazami,Scieżka raz po raz prze- 
chodziła z brzegu na brzez,stawała się coraz bar- i 
dziej stroma i błotnista.Chwilami w tym rezerwacie 

przyrody, panowała cisza i wtedy mogłem słyszeć gło- 
bej ptaków. Kiedy samotnie pokonyweżem jeden z trud 

ejszych odcinków 1 wydawało mi się, że wtapiam się 
ten wspaniały górski świat, z tyłu zaczęły dobie - 
(6 mnie głosy. Fo chwili pierwsi harcerze i harcerki, 
ym spłoszone sarny, minęli mnie. Ich czyste mun- 

kontrastowały z błotnistym odcinkiem szlaku, W 
odstępie za nimi podążała druhna drużynowa. W 

pierwszym momencie nie wierzytem własnym oczom.A jed- 
to była prawda. Ubrana była w bluzę instruktorską 

wspaniałą, mieniącą się, czarną spódnicę 1 białe 
skarpetki. Później dowiecziałem sią,że taki materiaż 
nazywa się"lurex" i świetnie nadaje się na karnawał. 

Jody ja ciągle wspinałen się nie mogąc wyjść z zachwy- 

| harcerze już schodzili w dół. Chwilę później ona, 
jlondynka z kręconymi włosami. Wspaniała spódnica znow 

przykuła mój wzrok, na ramieniu zauważyłem naszyw- 
Jkę llowa iluta. wracałem powoli. U wylotu wąwozu nowe 

py wykazywały swój zachwyt nad pięknem przyrody, Do 
upę harcerzy w 

  

szedłen do parkingu 1 tem zobuczył 
chustach z odległego województwa, otaczają- 

jych swoich palączch instruktorów, Mizo, że przyroda 
yła wspaniała z radością wracałem do domu. Długo bę- 

bę pamiętał tą wycieczkę,     

|kacina contra Łacina 
| VBREA VOlANT, SCRIPTA MANENT - Słowa ulaxują, pismo 
: p pozosta je. 

WRIrAS PRŹMTTUR, NON OPPRIMIIUR - Prawdę można ucis- 
M kać, ale nie zdławić, 

VERBUM NOBILE - Słowo szlacheckie, słowo honoru. 
VERTE - Odwrócić /kartkę/ albo odwróć, patrz. 
WEIO - ie pozwalam 

WICE VERSA - Na odwrót - Nawzajem, 
VACAT - Wolne miejsce 
WADE MECUM - Chodź ze mną /wademecum tytuł przewodni- 

ka/ 
VEL . Albo 

VENI, VIDI,VICI - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. 
GRATIS - Bezpłatnie 
MIEMPUS PUGIF - Czas ucieki 
TERRA INCOGNITA - Ziemia nieznana, 
IERTIUM NON DATUR - Trzeciego wyjścia nie ma. 
P.T. « PRAETERMISSO TITULO = Opuściwszy tytuł. 

: 1 
mie PIC! 

Julian Ejsmond /1892 - 1930/ 

Stół 1 nożyce, 

Vderz w stół, a ożyce odezwą się ząraz, 
2 każdą bajką poeta ma potem ambaras, 

Choć nikogo obrażać pigdy nie zamierzam, 
gniewają się Nożycę, skoro w stół uderzam, 

Bajka o morzu 

"Czemuś w górze?" - pytała raz Perła Pałwana ++. 
Odrzekł jej morski Bałwan ; "Perełko kochana, 
i w ludzkim społeczeństwie 1 wolnej naturze 
perły są zawsze ha dnie, a bałwany w górze", 

LAŁ PorRAFI 

  a FERGMIRETZEZZE PETER TOTO SEO ZOTAC OZYRYSA 
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M ie 
3 Rady Obozu, 

Są na obozie takie działy codziennego życia do któ 
sych chętnie włączają się"wszyscy”. ia: przykład: zo- 

zanizowanie grupy "do pogrania w piłkę", czy badnin= 
tona czy "dla nopływania", Ledwo ktoś ze starszych za 
proponuje takie zajęcie zaraz znajdują się inni chęt- 

ni do udziału, Okazuje się vo chwili, że to ci którzy 
akurat mieli zając się ściąranien chrustu do, kuchni 
lub dostali przed chwilą polecenie od zastępowego by 
poprawić walącą się półkę, Mogą być też tacy którzy 
popierają pomyst "bo wszyscy idą", 

e nieplarowane "wyjścia" to wynik tzw, "okazji 
do wyruszenia", wie myślę tu o przebiegłym i perfid- 
nym Vpodejściu" kogoś "bardziej dostępnego" 2 instru 

ktorów ale po prostu o przypadkach gdy pomysł powata- 
je ze zwykłej dziecinnej zachcianki, Hożna bowiem u- 
zyskań"prywatną", tylko dla siebie zgodę na dziecię — 
©i0 mimitowy spacer n« maliny, bo "Druhu ja tak stra- 
senie lubię a nie mam co robić" 

cji funkcji wiodących 

fkładało aię tak, że mimo peźnionis funkcji Komen- 
dańta Zgrupowania byłem chyba w grupie "dostępnych". 
Ileż to w związku a tym miałem wizyt! nizyt miłych, 
greccznych ale w znacznej ilości "z interesen", "vroś 
bą* chociaż fakt ren można byłe rozeznać dopiero no 
chwili rozwijającej się konwersacji. 

Gdybym ulesał,zresztą często nie wyzórowanym prośbą 
przypuszczam  ile"zamieszania" wprowadziłtym innym, 
funkcyjnym naszego obozu, Dlatego starałen się zawsze 
dotrzeć do tstoty miłej wizyty oraz rozmawiać "po kome 

Podstawowe pytanie do każiero mi 

przybył tu z polecenia, 
z własnej woli, C 

zo "p 
łużbowo czy me: 

y chęć rozmowy z iadkienf wyni= 
ka z"tęsknoty" za bezpośrednim z nim kontaktem czy moe 
%e "z jakiegoś powodu"? 

Toteż starzy obożowicze wizyt takich nie składają 
gdyż: "Dziadek pozada « ale zgodę uzyskasz od oboźne- 
go lub zastępowego...* 

Podział kompetencji w Komendzie wa jednak deleko 
poważniejsze znaczenie niż wspomniane na wstępie przy 
padki.Właściwie spełnianie codziennych obowiązków, pee 
łna odpowiedzialność za pewne działy obozowego życia, 
to efekty 1 zalety achierarchizowania konpetencji po- 
szczególnych funkcji, - 

Potrafimy z łatwością określić co należy do obowią* 
zków oboźnego, kwatermistrza. Gorzej już przy okreś- 
leniu takiego zakresu np. dla zastępcy komendanta d/s 
programowych, Instruktora sportu a nawet i sameqo Ko- 

mendenta praktycznie poza regułami "odpowiadar "kcor= 
dynuje"..+ ; 

Ustalenie szczegółowego zakresu obowiązków = to 
bardzo ważny etap przygotowań obozowych i winien być 
rozpoczęty już w pierwszej fazie prac organizacyjnych 
tak,by jeszcze przed obozem był czas na wprowadzenie 
korekt, uściślenie "co, kto 1 kiedy" ma robić,Przyz- 
naję też, że nie jest powszechnym zwyczaje przygoto = 
wujących akcję letnią 1 zimową bowiem młodzi organi 

zatorzy obozów nie zdają nobie: sprawy jak wiele ułat= 

wień z takiego sposobu organizowania, Obozu wynika. 

harcerskie.pl 

METODYKA EEEE t EEEE) 
Przydziaż obowiązków do funkcji - to jednsk nie 

tylko jej wzorowe spełnianie.ale 4 inicjatywy "po swe 
jej limit" Załatwianie wszystkich innych problemów 

ednio nieprzewidzianych, Z racji wychowawczych 

alscniałych warunków, powstają bowiem sytuacje 
miszą być załatwione p: 

ż nie prz 

tencji, 
yjny obozu harcerskiego różni się tu od podo- 

bnych funkcji placówek wczsówych, kolonijnych gdyż 
jest opm 

22 danego funkcyjnego 
idywaliśmy ich w jego"przydziale" 

funkcyjnego instruktorem. "Zastawianie"się 
zakresem przydzielonych obowiązków bez wyjścia poza 

nie w sytuacjach a 
sca,właśnie z tych instruktorskiech racji. 

Plen obozu może np. przewidywać 
ki z biwakowaniem,po dwa zastępy w kolejnych tefminaa 

Wiadomo, że takiej wyprawie musi towarzyszyć wcześnie 
jsze przygotowanie kwatermistrzowskie, zabezpieczające 

odpowiednią żywność, przygotowanie potrzebne ilości 
namiotów i sprzętu biwakowego, Potrzebna jest także 
pogoda na którą nie mamy już żadnego wpływu, chociaż 
trzeba brać pod uwagę meteorologiczne komunikaty 1 
prognozy, 

ny wiąc w planie wycłeczkę a tym czasem okazajo 
się, Że jedeń z zastępów np.rozchorował się po uczcie, 

hm PL Aarek Kudasiewicz 
na drobne ale dokuczliwe dolegliwości, Dolegliwości 
te mirą w obozie za dobę ale na trasie wędrówki są 
niebezpieczne i uciążliwe, Chory kwękający nie ma "gł 
owy" do przeży.mia piękna widoków gdy boli brzuch. 
Podejmujemy decyzję, że "dzisiaj "Kruki"nie idą „.." 
Po jukimó czasie okazuje nią, że kwatermistrz"nio o 
tym nie wie" i był pewny, że"idą dwa zastępy" jak pla 
nowano, 

Albo na skutek podobnej sytuacji pada decyzja o wy 
Jściu w TI turzó trzech zastępów razem, gdy planowano 

EE + UMA DOSWIADCZENIA HESEM 
gwa. A tu brakuje nemiotów, bo jeden po ostatnim wyj- 

ściu "Lisów" wymaga poważnej naprawy, Czy wycieczka 

nie dojdzie do skutku? 
Zastępca progranowy chwilę myśli 1 podaje nową Kon= 

cepcję. Póździemy dwoma grupani 1 dwoma wariantami tr 

gsy. Po pierwszym dniu spotkany się we wsl Grajdołek 

gdzie zastęp I 1 II będzie nocował w namiotach a III 

„stodole. Nazejutrz wynieriny się. lianioty weźmie za 

głąp III a reszta będzie nocować na przełączy w szała- 

sie. Okezuje się, że ponysł zadewala także kvatermia- 

trza który jutro "podrzuci gazikiem" na przełęcz tro- 

chę żywności której dzisiaj nie zdobył |dla planowanej 

większej ilościowo wyprawy. 

liamy tu przykład inicjatywy "po linii" zastępcy d/a 

* programowych 1 kwatermistrza którzy mogli'po prostu oó- 

Wiedczyć: "skąd wam wytrzesnę żarcie!" lub"skoro cho 

|rowaliście to wypadacie z terminu - trudno, nie idzie 

cie!". 

Rzeczą oczywistą 1 często spotykaną jest fukt nie- 
rówionierhego obciążenia obowiązkami wszystkich człon- 

ków komendy lub zespołu instruktorów przebywa jących 
na obomie poza składem komendy, 

Tak ze względów wychowawczych, szkoleniowych © 
nawet z prostego p 
je do każdej funkcji, niektóre z funkcji pomocniczych 

posiacają niewielkie ODOWIĄZKI, sie Znaczy to, ZE Car 

ły pozostały "wolny czns" mogą oni wykorzystać dla 

Swych prywatnych zainteresowań i Spraw. 

Pakt przebywania na obozie uczestnika ze stopniem 

instruktorskim wyklucza traktowanie obozu jako"wcza:= 

ów" indywidualnych. Zalecam więc by w takich syty= 

sygnalizować ewentualności w czasie których będziemy 
wykorzystywać potencjał ludzki pozostałych instrukto- 
rów przebywających na obozie, Ustalmy więc, że w przy 

padku kłopotów kwatermistrzowskich druhna Irena prze- 
chodzi na "gorący czas" pod pion kwatermistrza. Przy 
trudnościach transportowych, potrzebie dodatkowej opie 
ki lub przy przyjazdach młodzieży,rolą pomocniczą wrue 
z oboźnym spełniać będzie przewidziany na inną funk- 
cję : rutownik 1 zaopatrzeniowiec. 

Przy takim podejściu do spraw "schierarchizowanych 
kompetencji wydarzą się bardzo miłe i niespodziewane 
sytuacje-zdy lekarka w czasie poza "etatowymi* obowią- 
zkami prowadzi zajęcia hafciarskie w wyniku których 
zastępy wzbogacą się © nowe proporce, Ratownik,"w cy- 
wilu"absolwent średniej szkoły mzycznej wzmocni gm r 
na flecie prostym nasze obozowe trio gitarowe, "pan 
kierowca" chętnie przeszkoli chętnych"na wioślerzy" 
bo sam kiedyś trenował w LPŻ-cie. Komendant obozu włą= 
czy się do okozowych podwieczorków zaskakując wszyst— 
tkich wymyślnością koktajli mlecznych a druhna"od prog 
ramu" wyruszy kilkakrotnie, wcześnie rano,z grupą zdo+ 
bywających sprawność "Grzybiarza" do lasu po maślaki, 

A więc"obowiązki funkcyjne" to podstawowa działal- 
ność każdego instruktora a wspomniane wszystkie"dodyt- 
kowe" zajęcia,to działalność tych samych osób już jako 
instruktorów harcerskich w ogólnym sensie, 

Wielu czytelników moich wywodów oświadczy, że to 

"racje oczywiste" na harcerskim obozie. Pragnę więc 
tym oświadczyć, że spotykane w instruktorskich wędró- 

wkach przypadki wcale nie są takie oczywiste - zwłasz- 
cza gdy funkcje spełniane są zgodnie £ zakresem wyni- 
kającym z umowy o pracę. 

Nie podaję tu szczegółowo wykazu obowiązków dla 
różnych funkcji gdyż na poszczególnych obozach mogą 
występować w tym względzie znaczne różnice, 'prugną łen 
jednak zasygnalizować problem i przekazać redy dla 

ustalania kompetencji funkcji obozowych. 

Określając zakres problepów którymi ma zajmować 
slę Rada Obozu można powiedzieć, że będą to wszystkie 

sprawy za wyjątkiem spraw dotyczących bezpieczeństwa 

uczestników obozu. Za sprawy te odpowiadają wszyscy 
wełnoletni funkcyjni podpisujący stosowne oświadcze- 
nia o odnowiedzialności 1 ustalenia regulaminowe wyni« 
kające z tych zasad nie podlegają ocenie, opiniowaniu 
czy dyskusji członków Rady Obozu. 

Problemy którymi zajmuje się Rada te: 
koneepeje programowe 1 szczegóły organizacyjne za- 
bezpieczające program, 
snrawy dyscypliny w czasie zajęć obozowych 1 sprawy 
dyscyplinarnych wykroczeń, 
opiniowanie, decydowanie w zakresie rozwiązań meto- 
dycznych zpodnie z regulaminami zdobywania etopni, 
(sprawności 1 zadań zespołowych, 
svrawy jakości wyżywienia, systemu służb, zakresu 
  

acjach obowiązywała honorowa maksyma "na: 4% 

poleceń funkcji wiodących. tj. tych, które konkret- 

nie określone są instrukcją organizacji obozu, 

Jąż w fazie ustalania zakresów obowiązków, należy 

doraźny 1 usprawnień lnych 
funkcyjnych, j 
Zwracam szczególną uwagę na konieczność poruszania 

na,każdym spotkaniu Rady Obozu dwóch "bloków PAM    
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- jakości wyżywienia 1 właściwej obsługi posiłków 
przez zaetępy służbowe, 

- współtworzenie "atnosfery" wśród uczestników obozu, 
Te podstawowe vroblemy nie powinny nigdy schodzić 

z"pola widzenia" komendy i instruktorów w każdym obo 
zowym dniu, a konfrontowane winny być przez Radę Cbo- 
zu. Wszystkie Inne sprawy można kontrolować w sposób 
zorganizowany i usystematyzowany, Jednak drobne, a 
czasem pozorne "krzywdy" wynikające z więkazej łyżki 

gulaszu, niedopełnionego garnuszka kompotu czy niee 
starannie posmarowanej kromki chleba moga powodować 
powstanie poczucia "niesprawiedliwości", niezadowole- 
nia, a co za tym idzie scysje, 

Podobnie mogą występować drobne sytuacje, niedos- 
trzegalne przez zespół komendy, wewnątrz zastępów któ 
re powodują, że obóz dla jednostek staje się Źródłem 
przykrości, kłopotów, "małych cierpień" pochodzących 
od współuczestników. Atuosfera panująca w zastępach, 
wzafemne kontakty 1 postawy grają tu decydującą rolę 
1 jako takie winny być sżale analizowane przez instru 
ktorów=wvchowawców, 

Miałem na obozie wybitnie złośliwego harcerza, w 
dodatku rudego 1 plegowatepo 1 z dość Śmieszny naz- 
wiskiem, Był to chłopak bardzo dokuczliwy, niezdyscy- 
plinowany, trochę arogancki ale _ na tyle samodziel 
ny 1 silny by negować "dla zasadyw wszystkie postano- 
wienia zastępu 1 polecenia zastępowego,Zastęp cier « 
piał z powodu swojego "rudzielca". anełniał za niego 
KOMIECZNe czynności ale nie mógł "dać mu rady", zmie- 
nić,dogadać się, Wynaleziono więc sposób "resocjali- 

zacji” polegający na dokuczliwym "zabiegu" wypuszcza. 

nia codziennie po zaśnięciu delikwenta, powietrza e 

jero dmuchanego materaca, 

"Rudy" opadał na twardą pryczę, budził się i wobec 
uda„acych sen kolegów "dmuchał w materac" by wygodnie 
dospać do rana. Nadaremno - ledwo zasnął kolejny czło. 
nek zastępu "spełniał awój obowiązek" wyciągając ko- 

rek, Proceder trwał już kilka dni gdy opowiedział mi 
o tym, w czasie wspólnego opazania na plaży, ów "Ru- 
dzielec", Zebraliśmy zastęp i po burzliwej dyskusji 
wyjaśniliśmy sobie powody zastosowania "systemu resoc 
falizacji" przez zastęp, Skończyło się na "zawarciu 
paktu o nieagresji" na resztę obozowych dni, Zachowa- 
nie wspomnianego poprawiło się, sytuacja w zastępie 

uspokoiła się chociaż tenże "Rudy" obiecywał, że za 
raz no powrocie do Krakowa 1 jak się tylko wykąpie/?/ 
spierze wszystkich "Rorsuków" za dokuczanie mu, 

Od takich 1 podobnych sytuacji zaczynają się więL 

ksze problemy, podkreślam więc jeszcze raz konieczność 

czuwania nad "atmosfera" współżycia uczestników obo - 
zu. 

pewrienie różnego ale faktycznego wykorzystania 
każdego instruktora. 

O problemie "ustawiania się" tzw, "zastępów star- 
szych" czy "zastępów instruktorskich" oraz funkcji 
pomocniczych wspomniałem już w pierwszych fragmentach 
artykułu, Dla komletności spraw pozostaje sprawa wy- 
korzystania ewentualnych pojedynczych instruktorów 
szy starszych harcerzy przebywających na opozie. 
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ZESRZRK 0 woliie nazywany połową kacencji. 
Jak nieprecyzyjne jest to określenie. obrazuje ułanek 
wnisany w tytuł, Podzielić jabłko na awie części - że 

den problem, gdy jednak będziemy chcteli je ciaci 
na 1461 cząstek - zadanie trudniejsze, Jeszcze trud - 

niej będzie zebrać 731 kawałków - cokładnie je usyste 
matyzować, opisać 1 wyciągnąć wnioski, Dla ułatwienia 

sprowadźmy sprawą do trzech istotnych przesłanek waru- 
nkujących dobrą działalność harcerstwa, 

Pierwsza ż nich to program działania. Niezaprze - 

cżalny dorobek VII Zjazdu ZAP pozostawił mu w spadku 
zasadę tworzenia programu w jednostce podstawowej ja- 

iwum 

harcerskie.pl 

481 
1461. kadencji 

jest drużyna. Teoretycznie bardzo słusznie, qłębo- 
ko demokratycznie, dłago oczekiwane przez większość 
kadry zjawisko, W praktyce - czisiejsze harcerstwo 

przypozina, dość luźną na dodatek, federację drużyn 
1 szczepów, Wystrój zewnętrzny, guziki, sztuce i prze 
sadne fetyszyzowanie spraw ważnych, ale nie najważnie 
jszych - pozbawiły pewnej wspólnoty działań, programu 
współpracy drużyn jednego hufca czy chorągwi. frudno 
jest się dzisiaj doszukać wspólnych 1 charakterystyc? 
nych dla danego regionu harcerskich akcji, harcerski: 
go działania. Odcięcie się od tzw, systemu centralne- 
go kierowania prozrumem wykoneno zbyt dosłownie i 
zbyt jednostronnie, Dla jednych to satysfakcja, dla 
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dlne memą działa harcerstwo ch dylemat. Tezę, że 

7 wierdzeniem 
Jności drużyn 1 zastępów można podważyć s 

+ słaba to organizacja gdy nie posiada wsp 
Już słyszę głosy - program to Prawo i granu. * A 
to Idea Harcerska. Odpowiadam - je: czenie, 

„ać je ża elementy programu - zgoda, i 

ktoś uważa je za jedyną wykładnię - to już blisko do 

demagogii. 
Druga sprawa to kształcenie. 

gowny zapis uchwał ostątniego zjazdu zos 
ny jako przede wszystkim reforma cen 

cenia. Chyba jest naszą harcerską przywam, ciągłe od- 
wrucanie kota do góry ogonem, Sząd bruk kadry w druży 

mach zuchowych /drużyny prowadzą 12-13 letnie dzieci/ 

brak przeszkolonych drużynowych harcerskich /pustka 

go opuszczeniu służby przez instruktorów sezonowych/, 
urcerskim, 

dluczego sto 
taż odczyta- 
nezo kształ- 

e wiet 

czy wręcz trudna sytuacja w ruchu stars 

| tymczasem trwają przepychanki. Centralna Szkoła 
dla Zuchów w Oleśnicy, harcerska nie wiadono qdzie, 
a Btarszoharcerska - w jedynym z prawdziwego zdarze- 
nia, ośrodku wczysowym dla kilku tysięcy pracowników 
ZHP 1 ich rodzin. W całej tej metodzie zaponniano o 
podstawowej prawdzie - nie ważne ile będzie 1 gdzie 

będą szkoły, istotne by przybyło wielu nowych zaen- 
gażowanych 1 właściwie przeszkolonych drużynowych. 
Miast trwonić środki na nową obsadę, administrację 1 
koszty adaptacji trzeba było powołać trzy szkoły ...- 

w jednym budynku w Oleśnicy. Prosty rachunek wskazum 
je, 1ż możnaby było przeszkolić w ciągu roku 900 zu= 
chów + 900 harcerzy + 900 starszych 41 jeszczę zosta- 
łyby dwa miesiące na inne szkolenia 1 jeden na urlo- 
py dla kadry stałej, By na to wpaść, przed wojną wy= 
starczvła mała matura, dziś „.. no cóż komputery, 

ua koniec zoatawiłem wprawę, którą okresliłbym ja- 
ko ciągłe rozwijanie inteligencji władzy, Jest czas 
by nasza harcerska władza zrozumiała, że w wielu Śro- 
dowiskuch nie ocenia się jej merytorycznej działalno= 
Ści, lecz jako wydane decyzje, Schemat jest zawsze 
taki sam - decyzja władzy, nieważne czego lub kogo 
dotyczy, bęczie zawsze zła, C1 najgłupsi twierdzą,iż 
wynika to z definicji. Na takich to szkoda czasu i 
nerwów. W konsekwencji istnieje zasada realizacji 
wszystkiego na odwrót, oczywiście na złość władzy, I 
właśnie tu należy się zachować inteligentnie, wykorzy 
stać przewagę taktyczną. Apeluję więc do najwyższych 
instancji, *by zechciały zrobić indeks spraw trudnych 

do załatwienia 1 zaczęły wydawać stosowne decyzje — 
z tym, że każdą na ... odwrót, Proponuję ogłosić, że 

palenie przez instruktorów jest dozwolone a w szcze- 

gólności w mundurze na zbiórkach z młedzieżą. Ręczę, 
1ż decyzja wywoła ogromne oburzenie 1 jako formę pro- 
testu palacze ogłoszą natychniastowy koniec z nało = 
giem. I tak ziarnko do ziarnka Na szczęście zosta 
ła jeszcze druga połowa kadencji, Tyle można srobić,, 

ibr 

Wieloetapowe szkolenie 
narciarskie w harcerskim 
klubie narciarskim HANY" 

Narciarstwo - to sport 
Majwspanialszy 1 najatrakcy jniejszy 
Nie udawadnia się tutaj swojej 
Wyższości nad drugim człowiekiem, 
Istotą nart jest zwyciężanie 

8Amego siebie. W dodatku w pięknej 
scenerii, 

WPROWADZENIE 

Jedną z form wychowania harcerskiego jest działal- 

Ność upecjalistyczna w okresie zimowym w formie zimo- 

hm PL Jan Czaiist 
wisk, obozów wycieczek turystycznych i różnego roaza= 
ju kursów narciarskich,Znajduje ona duże zrozumienie 
1 poparcie zarówno w kręgach harcerskich, jak i wóród 
bezpośrednio zainteresowanych: rodziców, órodowiaka 
szkolnego, Komisji Narcierskiej ZG PITK i Polskiego 

związku Narciarskiego, Decyduje o tym to, że w okresie 
zimowym, poprzez racjonalne stosowanie nart jako środ» 

ka kształcąco-wychowawerego, oddziaływuje się bardżo 
skutecznie na psychikę dzieci 1 młodzieży oraz na jej 
sprawność fizyczną. Umożliwienie młodym organiznom 
kontrastowego i bezpośredniego kontaktu z zimową przy- 
rodą dzięki upruwianiu narciarstwa jest z punktu w* 
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dzenia higieny najietotniejszą wartością, zwaszcza 
dla młodzieży ze środowisk uiejskich.Młodzież poddana 
bezpośredniemu działaniu powietrza, słońca, wiatru i 
śniegu, hartuje się i uodparnia przeciwko infekcją 
chorobowym, właśnie zasługą barcerstwa, wraz z innymi 
organizatorami narciarstwa, jest to, że setki młodych 
ludsi opusscza  ahigieniczne najczęściej niejsca za- 
mieszkania 1 wyjeżdża do miejscowości podgórskich 
1 górskich, gdzie nie ma skażenia ataosfery 'substan- 
cjami chemicznymi = tak zwanej technosfery, przybie- 
rającej często postać toksycznego szogu. 

Narciarstwo w zimie dostarcza atrakcyjnych bodźców 
wyzwalających radosne emocje, jest po prostu wspania- 

łą zabawą 1 to zabawą bardzo pożyteczną, bo kształcą- 
cą takie cechy charakteru jak wytrwałość, koleżeństwo, 
odwagę, szybkość reakcji 1 zdecydowanie w podejmowa- 
niu decyzji oreż umiłowanie przyrody, a tym sanyn - 
ziemi ojozystej.Ponadto poprzez ćwiczenia narciarskie 
usprawnia się ustrój ułodego narciarza w zakresie cech 
motorycznych, Zwiękoza się zatem siła 1 moc organiz- 
mu, szybkość, zwinność i wytrzymałość, 

w środowisku krakowskim zwraca się dużą uwagę na 
propagowanie różnych form narciarstwa wśród młodzie 
ży, Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie no- 

watorskiej myśli jnej 1 rael1z0- 
wanej koncepcji wieloetapowego, wychowawczego szkole - 
/nia narciarskiegoprzes Harcerski Klub Narciarski "HAL- 
WY" Krakowskiej Chorągwi Związku larcerstwa Polskiego. 
SELEKCJA WSTĘPNO-A DAPTACYJNA HARCERZ, 

Każdy harcerz /harcerka/ może zapisać się do iiar- 
cerskiego Klubu Narciarskiego "HALNY", W bezpośredniej 

rozmowie z kandydatką czy kandydatem kierowrictwo klu- 
bu informuje dokładnie o cejach i zadaniach HKX-u 
Barcerz dowiaduje się wtedy, że celem klubu jest propa 
gowanie narciarstwa jako zdrowej i wychowawczo warto- 

ściowej formy ruchu poprzez szkolenie jazdy na nartach 
turystykę narciarską, gry terenowe i zabawy narciar- 
skie. Klub nie zajmuje się wyczynem sportowym w ści- + 
słym tego słowa znaczeniu. Na podstawie podpisanej de. 
klaracji, każdy nowo przyjęty członek HKN-u otrzymuje 

przydział do odpowiedniego zastępu /grupy/. w tym przy 

padku instruktor narciarstwa PZU będący równocześnie 
przedstawicielem klubu,bierze pod uwazę, że ma do czy- 
nienia z dziecmi w trudnym okresie rozwojowym /11-13 

lat/, Jest to wiek, gdzie bardzo łatwo popeźnić zasa- 
dnicze błędy natury wychowawczej 1 dydaktycznej, Dlate- 
go kierując danego harcerza czy harcerkę do określone- 

go zastępu HKH barczo starannie dobiera się niewiel- 
ki zespół /10-12 osób/ według wieku, płci, zaintere- 

sowań, budowy fizycznej i sprawności motorycznej, któ- 
rą sprawdza się testem Denisiuka, z pomocą nauczycie 
la w.f. w szkole /1/, - 

4 czasie działalności programowej zastępu narciar=. 
skieęo, zespół poznaje się bliżej ze sobą 1 prowadząc 

cym instruktorem. w tym też czasie wyraźnie precyzują 
się zainteresowania Uczestników, Jadni nastawieni są 

bardziej na narciarstwo usportowione 1 trasowe, inni 
praaną uprawiać turystykę narciarską lub narciarstwo 

zabawowo-rekreacyjne, Formy zajęć narciarskich w ku 
obejnują zarówno cykl pogadanek i prelekcji ilustro- 
wanych zdjęciani i przeźroczami oraz filmami, jak rów. 
nież szereg zajęć gimnastycznych, gier sportowych, at. 
letyki terenowej, imitacyjnych ćwiczeń narciarskich 
1 turystyki pieszej,połączonej z odpowiednio dobrany. 
mi ćwiczeniani orólnokondycyjnymi, Stopniowo też każ. 
dy adept narciarstwa kompletuje sobie prawidłowy 
sorzęt 1 ekwipunek narciarski, 

Okres wstępno-adaptacyjny trwa przez lato 1 jesień, 
zakwalifikowanie do 

odpowiedniej grupy według kryterium zainteresowania 

1 potwierdzonej testami sprawności fizycznej, 

Po nim następuje już ostateczne 

010 E ND” JM 'PRAWNOŚCIOWE, 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności za zdrowie 1 
prawidłowy rozwój młodego orzanizmu, instruktor prowa- 

dzący zastęp HKN realizuje stopniowo, opracowany uprze 

dnio, program kondycy jno-sprawnościowego przygotowa- 

nia do uprawiania narciarstwa, Program taki zakłada 
oddziaływania kształcące przede wszystkim na system 
nerwowy dziecka poprzez odpowiedni dobór boźców prowa- 
dzących do udoskonalenia sprawności działania central- 
nego 1 obwodowego systemu nerwowego.diąże się to £ 

całego układu aż do perfekcji 
koordynacyjnej i motorycznej. Stopniowo zwiększa się 

też sgólmą wydolność ustroju, uwerunkowaną coraz dosko- 
nalszą pracą narządów, wśród których podstawowe zna- 
czenie posiada ulepazona czynność Sercowo- naczyniowa 
4 oddechowa . Sprzyjają temu urozmaicone zajęcia te- 
renowe dawkowane według zasady atopniowania trudności, 
W przejściowym okresie rozwojowym 11-13 latka należy 

liczyć się ze skokowymi różnicami wydolności fiz jolo- 
gicznej organizmu i dlatego dobór poszczególnych ćwi- 

czeń musi być zindywidualizowany i tak dobrany, żeby 
kontrolowany przez lekarza obraz morfologiczny krwi 
wykazał duży procent hemoglobiny 1 erytrocytów, co jak 

wiadomo zwiększa zdolność przenoszenia przez krwio- 
bieg życiodajnego tlenu 1 innych ciał odżywczych do 
najodleglejszych komórek 1 tkanek.Rac jonalnie odżywio 
ny i eksploatowany ustrój posiada duże zdolności adap- 
tacyjne 1 uożna z większym pówodzeniem dawkować ćwicze 
nia przygotowujące do uprawiania narcieretwa, Niebaga 

telne znaczenie ma tutaj hartujący wpływ bodźców Śro- 
dowiska zewnętrznego, Dynamiczny kontakt z przyrodą w 
różnych warunkach ataosferycznych działa mobilizująco 
na ustrój, przygotowując jego wydolność również i w 
zakresie termoregulacji oraz ogólnej wytrzymałości 
czynnościowej. « praktyce całość okresu przygotowawcze 
go podzielońa jest na dwa etapy: letni - w formie obo- 

zu wakacyjnego oraz jesienny - w formie"suchej ząpra- 
wy narciarskiej, 

OBOZY LETNIE, 

w czasie wakacji członkowie HKN-u uczestniczą w 
dwu obozach; stałym pod namiotami 1 wędrownym w niedu- 

żym zespole. Celem obozów jest racjonalna regeneracja 
psychomfizyczna, ogólne hartowanie i rozwój sprawności 
fizycznej oraz poznawanie terenu. Ważne są również ce- 
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łtowani le wychowawcze, które zakładają k koleżeń- 
skiej, harcerskiej więzi, umiejętnego współdziałania 
w kolektywie i odpowiedzialności za czyny. Oprócz pro- 
gramu turystycznego szczególny nacisk kładzie się na 
realizację zadań pronarciarskich, dostosowanych do po - 
trzeb każdego uczestnika obozu, Jest to działanie na 
qzecz ogólnego usprawnienie 1 korekcji słabiej rozwi- 
miętych cech rsvcho-fizycznych danego narciarza. Np. 
jeden z uczestnikow ma szabiej rozwinięte mięsnie nóg, 

więc stosuje się różne w półprzy oraz 

bieg slalozem po pochyłym zboczu. Inny, powiedzmy, ma 
zbyt małą ruchliwość w stawach biodrowych, więc apli- 
kuje mu się serię cwiczeń z krążeniami, wymachami 1 
skłonani. Jednym ełowem - każdy uczestnik tak pomyś- 

lanego obozu letniego, oprócz wspólnych zajęć, ma op= 
racowany indywidualny zesław, dobranych tylko dla nie= 

go ćwiczeń. u 
Obóz wędrowny - to świetne przygotowanie ogólnokon= 

dycyjne. Podczas wycieczki, w odpowiednio dobranym te- 

renie,urządza się bieg zręcznościowo-zwinnościowy nię- 
dzy naturalnymi przeszkodami, na niezbyt długim dys 
tansie. Potem szereg Ćwiczeń kompensacy jno-oddechowych 
1 nartujące mycie w strumieniu, Ka obozie 
wikorzystuje się równie każdą okazję do nauki i dosko- 
nalenia pływania jako harmonijnego środka rozwojowego. 
Często dla uatrakcyjnienia planuje się możliwość sko- 
rzystania z kajaków lub nart wodnych. 

W dalszej części wakacji młodzież już według indy- 
widualnych programów rodzinnych spędza awój czas wol- 
my, starając się jednak realizowac wyznaczone przes 
instruktora zadania gimnastyczne i z atletyki tereno- 
wej. 

SUCHA ZAPRAWA NARCIARSKA. 

W okresie powakacyjnym młodzież znowu spotyka 
się w swoim zastępie harcerskim i podejmuje dalsze 
Ewiczenia przygotowujące do narcierstwa. Zaczyna się 
Kolejny etap przygotowawczy: sucha zaprawa narciarska, 
Jest to cykl specjalnie zaprogramowanych działań ru- 

Chowych mających na celu przygotowanie organizm: do 
uprawiania narciarstwa na śniegu. Sucha zaprawa nar - 
Ciarska odbywa się dwa razy w tygodniu po dwie godziny 
tut przed zmrokiem, przeważnie w terenie haturalnym. 

la pierwszych zajęciach instruktor sprawdza sto- 
pień przygotowania kondycy jno-aprawnościowego harcerzy 
tak jak to było zapowiedziane po obozie letnim, Harce 
Tze po prostu muszą udowodnić, że wykonali zalecenia 
instruktora podczas wakacji letnich. Kto nie zaliczył 
sprawdzianu, otrzymał określony czas do samodzielnego 
Uzupełnienia sprawnościowo-wytrzymałościowego i mu - 
Biał ponowrie zdawać test. 

rania w czadie realizucji suchej zep= 
sk ponyślane,żeby jednej strony atworzyć 

Skuteczne antidotum przeciwko aiedzącemu trybowi żye 
cia /nauka,telewizja itp./a z druąiej strony, żeby ko" 

apleksowo przygotować orzanizm młodego człowieka do 
Czeka jącezo go wysiłku już na śniegu, na nartach, 

Programowe zajęcia są realizowanó według zasady 

z dużym ła emoc jonalnym 

1 elenentami współzawodnictwa. Stosuje się urozmaico- 
ue formy ruchowe, takie jak np.i 

- zabawy biegowe, 

ćwiczenia atletyki terenowej, 
slalomy biezane, 
elenenty cwiczeń zwinnościowowa sekuracy jnych, 
biegi interwałowe, przeplatane ćwiczeniami imita- 

cy jnymi, 

R WE a 
Jako prostą, ale skuteczną formę sprawdzającą ogólną 
kondycję i wytrzymałość organizmu, stosowano bieg dys- 
tansowyi 5 km dla harcerzy i 3 km dla harcerek w cza 

sie nie mniejszym niż 6 min na kilometr. 

Ka zakończenie cyklu przygotowawczego, przeważnie w 

listopadzie organizowano kompleksowy sprawdzian dla 

członków EKM, Sprawdzian obejmował wielobój kondycyj- 
no= sprawnościowy w formie zawodów w następujących 
konkurencjach: bieg /dziewczęta 500 m, chłopcy 1000 m/ 

slalom równeległy /dwadziesto braukowy wertykal/ i te- 
st gimnastyczny, Najlepsi zawodnicy w tyu oryginalnym 
wieloboju sprawdza jącym otrzymali dyplomy i prawo pia» 

na zi 1sko lub kursy 

SZKOLENIE NIEDZIELXO>WEEKENDOWE, 
Po sprawdzeniu przygotowania kondycy jno-sprawnościo 

wego oraz wyskwipowania narciarskiego;następują sobot= 
nio-niedzielne lub tylko niedzielne wyjazdy "na narty" 
do Lubomierza, Koninek lub Zakopanego, 

Ww każdyn narciarskim zastępie jest co najmniej 

dwóch opiekunów z których jeden posiada uprawnienia do 
nauczania narciarstwa. Harcerze zostają podzieleni na 
grupy sprawnościowe: początkujący, średniozaawansowani 
1 wprawni, W tym wypadku stosowane są kryteria ogóle 
nie przyjęte przes Polski Związek Narciarski, zgodnie 
z wytycznymi nauczania narciarstwa /2/. 

Głównym celem szkolenia niedzielno-weekendowego 
jest stopniowe nauczanie elementów technicznych nar- 
ciarstwa zjazdowego, w oparciu o obowiązujące "kytycz. 
ne nauczania narciarstwa" /2/ i s taką interpretecją, 

żeby szkolący się harcerz narciarz mógł bezpiecznie 

1 skutecznie poruszac się na nartach w każdych warun- 
kach terenowych, trasowych oraz sjeśdzie na torach 
svortowych. ProRram nauczania jest oczywiście dosto= 
sowany do indywidualnych cech i predyspozycji posz- 
czególnych uczniów, a metodyka nauczania opiera alę 
na połączeniu wybranych form zabawowych s zadaniowyni 
3 1nwencyjnym wykorzystaniem nauczania problemowego 
31. 

w całym toku szkolenia rola nauczyciela narciarstwa 
jest zasadnicza,on też odpowiada za bezpieczeństwo 1 
efekty dydaktyczne, Jednakże działanie nauczyciela 

jest ścióle powiązane ze świadomym i zaangażowanym 
udziałem uczniów, W procesie nauczania, nauczyciel wy- 
zwala inicjatywę uczniów i nadaje jej właściwy kieru- 
nek. Istotne w tym wypadku jest, aby uczący się zro- 

zumieli celowość cwiczonych przez nich elementów oraz 
świadomie 1 aktywnie przyswajali sobie nawyki technicz 
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ne, a także - świadomie kontrolowali wyniki, 

Do każdej narciarskiej lekcji prowadzący zajęcia 
przygotowuje się bardzo starannie, opracowując uprzed - 

nio konspekt lekcji s uwzględnieniem wariantów sytua- 

cyjnych w razię zmiany warunków narciarskich /pogoda, 

śnieg, konieczność zmiany stoku itp. 

Lekcja kończy się krótkim omówieniem jej przebiegu 

z podkreśleniem indywidualnych osiągnięć i zasadni » 

czych błędów. Stosuje się tu także współzawodnoctwo 

w postaci punktowania za wykonanie zadania, z typowa- 

niem najlepszych na danej lekcji, Młodzież bardzo lu= 

bi tę formę współzawodnictwa ze sobą o "mistrza zajęć 

narciarskich". Stanowi to dodatkową i dodatnią Bytua» 

cję bodźcową, pomagającą nauczycielowi w realizacji za 

dań dydaktycznych. 

ZIMOWISKO NARCIARSKIE, 

Przez zimowisko należy rozumieć specjalną postać 

obozownictwa harcerskiego, polegającą na bytowaniu za- 

stępu lub drużyny 115-40/ w zimie pod dachem, w zdro” 

wej, górskiej okolicy, w higienicznych warunkach, ce- 

lem pożytecznego dla zdrowia spędzenia wolnego czasu 

i kształtowania dodatnich cęch charakteru, częściowo 

w terenie /ruch,słońce, powietrze,wiatr/ częściowo 

w domu / wyżywienie, odpoczynek, sen/ /4/, : 

wartości kształcące zimowiska są bardzo ważne. Wpły 

wa na to fakt, że jest to zorganizowana forma' pobytu 

w atrakcyjnych i kontrastowych warunkach bytowania z 

wyzwala jącymi emocje przeżyć zajęciami: ruchowymi „Do=. 

datkowym walorem zimowiska jest hartujący wpływ na afe 

rę psychiczną młodych organizmów: i na ich fizyczny roz 

wój. , 6. 4] 

Szczegółowy program zimowiska narciarskiego / nie 

mylić z innymi formami zimowiski/ obejmuje: 

4, zajęcia z obozownictwa /umiejętności organizacji 

pobytu, prace porządkowe, służba kuchenna i aprowi- 

zacyjna itp./, 

2/ gry i zabawy terenowe na orientację z posługiwa—, 

niem się mapą i busolą, 

3/ naukę jazdy na nartach w trzech grupach zaawanso- 

wania: 

- początkujących, zwanych ADEPTAMI 

- średnio-zaawansowanych, zwanych TURYSTAMI 

- wprawnych, określanych mianem SPORTOWCOW. 

    

HR 
Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 

EEE DOSWIADCZENIA. EEEE + zm 
Każda grupa ćwiczebna wybiera sobie dowcipną nazwę 

wywoławczą np,”Ski-ukeni' „"Kosynierzy", "Janogiki", 

"Jety", , 

Program dydaktyczny w poszczególnych grupach jest 
konsekwentną kontypuacją programu nauczania w akcjach 

I 'weekendowychię Z poqłębieniem praktycznej i teoretycz" 

nej wiedzy i umiejętności w zakresie narciarstwa zja- 

zdowego, Program narciarski zimowiska różni się jed - 

nak od programu typowego kursu jazdy na nartach,Wię= 

cej Just wycieczek i spacerów narciarskich, połączo= 

nych często z. zadaniami patrolowymi, typowymi dla har 

cerstwa, 

W zasądzie jednak, zajęcia oparte są na nbowią- 

zującym programie nauczania narciarstwa PZN,/2/, cc 

w efekcie pozwala uzupełnić dotychczasowe szkolenie 

wyjazdowe i przygotować młodzież do dalszego etapu «: 

skonalenią narciarskiego, już wyłącznie dla tych har- 
cerzy, którzy wykazują trwałe i aktywne emocjonalhie 

zainteresowania narciarstwem 3 jazdowym, , 
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