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łub bardziej związana z ruchem harcerskim nie ma sta- 

tutowych ram przynależności organizacyjnej, a chclała- 

by w jakimś stopniu być w swej działalności określona: 

Rady i Koła Przyjaciół Harcerstwa aktualnie fun- 

tejonujące w różnych środowiskach I instytucjach porów 

1ałbym do działalności komitetów rodzicielskich i 

hm PL 
Franciszek 
Janczura 

  oplekuniczych przy szkołach. Są to organa pomagające | 

wspierające ZHP, niektórzy ich przedstawiciele noszą 

nawet w klapie znaczek symbolizujący na zewnątrz ich 

  

działalność. Jednak między radami, a jednostkami or- 

         

    

WE AMADORA ganizacyjnymi ZHP istnieje pewna emocjonalno-organiza- 

NWRARARARR R BOO R ZIOA O Ę RARÓR NI ŻY STOSAF IŻ Bui ki SONA treściami, wprowadzając w nią "Kluby Przyjaciół Har- 

   cyjna luka, którą dh Franek pragnie wypełnić nowymi 

cerstwa” i "Kręgi Instruktorów w Rezerwie”, które mia- 

łyby zadanie reprezentować podwodną część góry lodowej. 

Byłyby to agendy ZHP, które mogłyby mocno podbudować 

wierzchołek góry lodowej, bardziej go uzewnętrznić i 

zespołić. Z całym uznaniem więc ustosunkowu ję się do 

propozycji druha Franka, jakkolwiek nie twierdzę, że 

ma być akuratnie tak, a nie np. reaktywowanie trady- 

cyjnego statusu działacza harcerskiego z brązową pod- 

a kładką pod krzyżem. 

Przywiązane do tradycji społeczeństwo miałoby sa- 

tysfakcję ujrzawszy wśród siebie grupę prężnych dzia- 

łaczy, którzy byliby zawsze na pierwszej linii tam, 

gdzie rady przyjaciół nie radziłyby sobie w rozwiązy- 

waniu problemów, a inne agendy organizacyjne nie mały- 

by dostatecznej siły przebicia. 

W tej grupie znaleźliby się ludzie, którym już 

nie do munduru, ale krzyż harcerski byłby zaszczytnym 

rekwizytem zewnętrznym, a nie przechowywanym w kasetce 

z innymi relikwiami lat dawnych. Tu zńależźliby się 

dawni harcerze, którym byłoby za ciasno w Klubie Przy- 

jaciół Harcerstwa, czy też w Kręgu Instruktorów Rezerwy 

a tytuł "instruktor - senior ZHP”, czy też tylko har- 

cerski senior jeszcze byłby zbyt odległy lub do nich 

nie pasował. 

Każdy harcerski działacz kulturalno-oświatowy, 

gospodarczy, czy też z każdej innej branży z krzyżem 

z brązową podkładką byłby mocnym filarem naszej słabej 

jeszcze organizacji. Problem działacza harcerskiego 

widziałbym w tematyce dyskusji rad, konferencji huf- 

cowych i chorągwianych, jak również zbliżającego się 

IX Zjazdu ZKP. Dyskusja określiłaby status działacza 

harcerskiego i ramy jego przynależności oraz dałaby 

odpowiednią podstawę do zapisu w statucie ZHP. 

Nie po raz pierwszy problem ten poruszony jest 

przeze mie. Mówiło i pisało na ten temat wielu druhów, 

ale zawsze natrafiano tu na bariery tworzone przez tę 

część harcerskiej społeczności, która wpatrzona w no- 

szanowny Druhu Redaktorze woczesność i przyszłość organizacji nie zdaje sobie 

sprawy z tego, że tradycyjne formy życia organizacyj- 

  
  
  
  
  

nego są często lepsze od współczesnych i są godne u- 

wielką uwagą przeczytałem artykuł druha Franka wagi. Tradycji nie należy |ekreważyć, gdyż jej życio- 

4 "Q podwodnej części lodowej góry" w HR Nr11/87 dajne soki ożywiają teraźniejszość i gwarantują rozwój 

str. 28-29 (Poglądy). Vi pełni podzielam troskę ZMP w przyszłości. 

autora o tę część naszego społeczeństwa, kłóra miej Czuwaj! 
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iło nam powiadomić wszystkich naszych czytelników, że z wio- 

NZSPOJAKIOTA.-..2000c0040 00000 StRoTY senną porą wystartuje wreszcie do samodzielnego zywota Har- 

Franciszek Janczur cerska Oficyna Wydawnicza w Krakowie. Chcemy, by HOW stała się 
.8..700002000200404044060 «.s$tr. 2 prawdziwym centrum harcerskiego ruchu wydawniczego, diatego też już 

RPP Fretki micz dziś w "stadium organizacji” zapraszamy Was do współpracy z Oficyną. 
ENIE GZ SIIE..2.200046000 str. 5 

Pragniemy przybliżyć harcerskim czytelnikom wybitne książki, opra-   
Andrzej Glass cowania, wydawnictwa, które współcześnie powstają przecież w naszej 
Trzy zasadnicze pytania......str. 6 

Piotr Niwiński 
Organizacji. Szerzej o płanach HOW w numerze lutowym, który dotrze 

| do Was jeszcze z opóźnieniem, ale już miejszym. 

pore w ztylu StS..... kczzies TA Na marginesie wiadomości o HOW warto wspomieć, że już czwarta 
Bogusław Śliwerski książka publikowana w Oficynie to nagrodzona harcerska myś! twórcza. 

kontrowersje wokół pojęcia I tak po "Obrzędowym Piecu* M. Kudasiewicza, wyróżnione zostały 
samowychowanie........ saa 05. > SEEOTE 

Druh Franek 
książki B. Śliwerskiego "Harcmistrzu skorzystaj” | "Przyrzeczenie w 

drużynie harcerskiej" (W komunikatach zapomniano o wydawcy z wyj. 

RETE wieych oraz redakcji "Harcerstwa”") - łada dzień ukaże się laureat roku 1977 
Mi FOREERA Sok c 2%0 46 642 . . i PREZ. 1. uczeń str. 15 książka Krzysztofa Bluszą "Ewolucja modelu wychowawczego skautingu w 

Gra dydaktyczna w/g W. Bartela Hażcorstwie Polskim 1911-4539   Grupowe zadanie............ „.str. 16 l na końcu wiadomość smutna. Od stycznia "HR" drożeje, ale nie 

Janusz Malawski aa y dla osób, które pismo zaprenumerują do 15 kwietnia! Czyli 150 złotych 

Zjazd - najpierw......... «...Str. TB dla spóźnialskich - 80 dla zapobiegl iwychi 

Wiesława Śliwerska 

Pachnący koszyczek..... CAE str.21.- | PS. Organizatorom spotkania z druhem Kwatermistrzem ZHP 27,02.b.r. 

Aleksander Wojciechowski | serdecznie dziękujemy za zaproszenie! Niestety, do dzisiaj "nie do* 

Prawdziwe harcerskie życie...str.22 | szło”. Nie wiemy więc, czy nasz "gospodarczy" numer "HR" podobał sie 

kuklik górski i ostrożeń głowacz i czy nie. 

Cierpliwe budowanie..........str.23 

Wojciech Popiołek «= | SSE SSZESCPa "LE 

RA PSCG 0 0003 4405. 0$t0.20 

Bołesław Quel la d ubiegłego lata w Centralnej Szkole instruktorów Harcerskich 
Z walk o polskość Warmii..... str.28 w Załęczu odbywają się spotkania "AWANGARDY XXlw.". Działa 
Programowanie w języku 

IE > część 0...:2«2:«2<5.3tP. 29 

Małgorzata Zuber-Zięlicz i 

tam również Centrum Dziennikarskie. Przyjeżdżamy z całej Pol- 
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ski, aby podzielić się swoimi uwagami, wymienić poglądy a nawet od 

czasu do czasu coś napisać. Pod swoje opiekuńcze skrzydła przyjęła 

Włodzimierz Zielicz nas redakcja "Harcerza Rzeczypospolitej”. Korzystając z ich uprzęj- 

Harcerstwo akademickie......: str.31 | mości chcemy zaprosić Was do współpracy. Gdziekolwiek mieszkasz, w 
Andrzej Mróz | 

| mieście czy na wsi, jeżeli tylko stać Cię na szczerą i życzliwą kry- 

Magazyn z braku łaku.........str.33 | tykę naszego Związku, usiłujesz przeciwstawić się tradyc jonal izmowi 

I nie chcesz tkwić w sztywnych ramach, spróbuj nawiązać z nami kon- 

takt. Posta my się razem rozwiązać nasze wspólne problemy. 

NASZ_ ADRES: CSIH "Nadwarciański Gród” 

| Załęcze Wielkie 

| 98-333 Dzietrzniki 

| z dopiskiem "Centrum dziennikarskie” 
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  NASZ RU   

le zdążył się jeszcze ukazać mój artykuł: 

y= O PDawać? raz Jeszcze w listopadowym HR-ze, 

a już zebrałem zań niemałe cięgi, bo nieopatrz- 

nie na jego kanwie zacząłem prowadzić dyskusje. Za- 

rzuty poszły w dwu kierunkach. że taki 

harcerz, co to ciągle "przeżywa radość dawania innym" 

Po pierwsze, 

/- staje się "ciężkim frajerem* życiowym, którego "ro- 

| 
| 

| 

bi w konia” każdy, kto zechce. Taki harcerz się nie 
| 

szanuje, będzie wyzyskiwany. Nawet, gdy chodzi o czas. 

Bo siedzi taki i np. tłumaczy koledze tajniki rozwią- 

| zywania równań kwadratowych, podczas gdy mógłby w tym 
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krość | 

czasie trenować dżudo albo po prostu pójść na łyżwy 2 

| 
i 

ł 

| koleżanką. I tego czasu już nie odrobi. Tymczasem Inny 

|kołega beztrosko się bałwani, bo wiey że m. w potrze- 
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było w planie. rewna rodzina postanowiła przekazać 

potrzebującemu  znoszony nieco płaszcz. Po pewnym 

czasie obdarowany nie używa go, bo ... przepił. Czy 

dlatego nie należy mu już nic więcej dawać? Ano, prze- 

de wszystkim płaszcz nie przestał istnieć fizycznie. 

Jeśli obdarowany komuś go sprzedał, to znaczy, że temu 

kolejnemu komuś płaszcz był bardziej potrzebny, tak 

trafił Nie jest to 

sygnałem, by temu, kto przepił nasz płaszcz, natych- 

więc ostatecznie w dobre ręce. 

miast dawać następny, ale jeśli znów mamy znoszony, 

to przecież go z powodu tamtych do- 

różnych 

że -nas nabierają, 

zbędny płaszcz, 

świadczeń - nie spalimy? Natomiast w wielu 

sytuacjach, kiedy to wydaje nam się, 

że stajemy w roli "frajera", musimy sobie zadać uczci- 

hm PL Olgierd FIETKIEWICZ 

BYLE NIE NA SIŁĘ! 
ble harcerz pomoże... | drugi kierunek ataku na mie 

- jak w tym. starym dowcipie o przeprowadzaniu staru- 

szek przez jezdnię, kiedy to harcerz, chcąc sobie za- 

liczyć codzienny dobry uczynek, przeprowadza na siię 

Może się 

że harcerz, pomagając komuś w czymś, 

opierającg się temu starszą panią. zatem 

zdarzać, uważa 

w konsekwencji, że ma prawo do dalszego narzucania 

swej pomocy. i woli, skoro już w kogoś swój cenny czas 

W działanie zainwestował, i zaczyna przeżywać przy- 

żal, gdy 

dziękuje za kontynuację. Czy pomagać komuś, kto dekia- 

ten ktoś protestuje i stanowczo 

ruje, że tego nie chce, a mie się wydaje, że leży to 

|] w jego własnym interesie? 

Po prostu 

każdy inny 

inńym. Od har- 

Myślę, 

nie ma uniwersalnej 

że moi krytycy mają sporo racji. 

reguły, że harcerz (i 

człowiek) musi zawsze i wszystko dawać 

cerza co prawda oczekuje się więcej, zwłaszcza - jeśli 

dawanie inńym nie sprawia przykrości, nie jest od- 

jako jeśli 

nauczył się czerpać radość z tego, że może dawać innym 

czuwana poświęcenie, „lecz przeciwnie, 

A nawet, jeśli czasem uważa, że trzeba się jednak 

poświęcić, to "przełamanie samego siebie” sprawia mu 

satysfakcję. Ale... 

Ale we własnym tylko sumieniu harcerz musi rozważać, 

czy jeśli kolega' kolejny raz się obi ja, zamiast uczyć, 

to czy lepiej kolejny raz pomóc, czy odmówić, by kole- 

ga złapał wreszcie zasłużoną dwóję i zaczął się uczyć 

odpowiedzłalności. We własnym też tylko sumieniu drut 

zastępowy mus| rozważać, czy jeśli przy realizacji za- 

dania zespołowego nie. wykonali swych zobowiązań Marek 

czy ukarać | i Genio, to czy on ma to zrobić za nich, 

pozwolić na to, by nie wyszło zadanie tak dobrze, jak 

we pytanie: czy stać nas na to, by zaryzykować "być 

frajerem" i dać, nawet po raz któryś-tam? Pytanie i 

odpowiedź są nasze własne... 

Z kolel z tym "dawaniem na siłę” bywa różnie. 

Janek jest harcerzem i ma koleżankę Jolę, byłą har- 

cerkę, której grozi poprawka z matematyki, Janek 

obiecał Joli, że jej pomoże. Jola godzi się chętnie. 

Spotkali się kilka 

ale Jola nie rozwiązuje przykładów, 

Janek wyjaśnił jej różne 

które jej 

zadał Janek. Doszło teo tego, że Jola uniką spotkań z 

razy, 

wzory, 

Jankiem, wręcz zaczyna mieć jakby pretens ję oto, Ża 

Janek ją nagabuje i próbuje zmobilizować do nauki, 

zresztą po- 

się w kółku 

ma też 

Tymczasem ma czas na wiele różnych rzeczy, 

chodzi dę 

dramatycznym, ma dyżury w szkolnej bibliotece, 

żytecznych: teatru, udziel.a 

oczywiście przydział obowiązków domowych, a ponadto 

spotyka się ze swoim chłopakiem; z niczego nie może, 

lub nłe chce zrezygnować. Janek zaczyna mieć do Joll 

żal, że nie wykorzystuje jego dobrej woli i gotowości 

pomocy, tym bardziej, że też ma mnóstwo innych zajęć, 

No właśnie, 

soble (i Joli) spokój czy próbować narzucić jej swą 

a mało czasu. jak ma postąpić Janek? Dać 

pomoc? | tu sprawa zależy od realiów sytuacji oraz 

samodzielnej decyzji Janka, nikt nie zdecyduje za 

niego. Nawet, jeśli rzeczywiście Jola będzie miała w 

efekcie poprawkę albo nie zda do następnej klasy... 

Jest 

wbrew jej woli 

to jednak sprawa przede wszystkim samej Joli i 

nie można jej uszczęśliwiać. Natomiast 

jeśli się jednak 

do niego potem zgłosi? No właśnie, czy go na to będzie 

stać? 

Dwie te 

czy urażony Janek zechce pomóc Joli, 

sytuacje odnoszą się do pomocy w nauce; 
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w jednym przypadku potrzebujący sam się o nią stara, 

w drugim - pomoc wydaje się potrzebna, ale potrzebujący 

nie kwapi się do współpracy we własnej sprawie. W 

przypadku szkoły i. nauki sytuacje są proste i dają 

różne możłiwości postępowania. Ale gdyby chodzi.ło np. 

o narkomanię, czy można pozwolić naszemu koledze 

zaćpać się na śmierć? Czasem widać też ewidentnie, że 

ktoś zamierza popełnić głupstwo, i trzeba koniecznie, 

wbrew niemu, umieć się wtrącić | przeszkodzić, nawet 

jeśli nie okaże za to wdzięczności. Po prostu - umie- 

jętność i gotowość dawania nie. zwalnia nikogo ani z 

myślenia, ani z dostrzegania całej złożoności sytuacji 

w jakiej występujemy my sami, i osoba,której coś da- 

jemy, chcemy łub możemy dać. Nie ma w życiu prostych 

recept na każdą okazję. Nawet Prawo Harcerskie nie 

jest zbiorem reguł,i nie zwalnia nas od myślenia i de- 

cydowania w każdej konkretnej sytuacji. Natomiast 

ukształtowany harcerski stył życia, życiowe doświad- 

czenie - stwarzają podstawę do nadziei, że wyborów i 

decyzji dokonamy właściwie. 

Ewa ustępuje miejsca w autobusie starszej pani, 

tymczasem starsza pani jest oburzona: jeszcze nie 

jestem taka starą, mogę postać! A Ewa oczekiwała 

wdzięczności za swój gest! Otóż trzeba wkalkulować w 

akt dawania, że nie spotka nas za to szczególna 

wdzięczność. To nie jest akt wymiany: coś za coś. 

Daję, bo mie na to stać, bo uważam, że tak trzeba. 

"Liczę raczei na to, że jeśli ja kiedyś będę w potrze- 
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bie, to otrzymam z kolei pomJc od kogoś innego. Jakbym 

robił wkład do banku, który powiększa ogólne aktywa. 

I dłatego Ewa, kiedy kolejny raz zobaczy inną starszą 

panią w autobusie (a nawet - tę samą?!), niech się 

nie waha ustąpić jej miejsca! A także Janek, jeśli się 

do niego zgłosi Jola, czemu miałby się na nią obrażać? 

Cały czas mówiliśmy tu o dawaniu indywidualnym. 

Jeden człowiek - drugiemu człowiekowi. Ale wszystko to 

jest też ważne w odniesieniu do zespołów. Drużyna tet 

daje coś z siebie innym. Ale też drużyna rzadziej 

jaje to swoje coś żywiołowo, bo drużyna pracuje | 

żyje według planu, który jest dziełem wielu. Gotowa 

jest pomagać, społecznie i bezinteresownie, ale musi 

też dostawać, np. podejmując prace zarobkowe. Ale w 

dawaniu - obowiązują te same reguły. Nie stawać w roli 

zbiorowego "frajera", robiąc za darmo to, co inni po- 

winni zrobić za pieniądze, chyba że sytuacja jest 

wyjątkowa... Nie uszczęśliwiać nikogo na siię, jeśli 

czegoś nie chce. Natomiast dowodami wdzięczności nie 

warto gardzić, nawet gdyby były to tylko dyplomy, bo 

wklejone w kronikę o czymś świadczą dla następnych 

pokoleń... z 

Jak się okazuje, nawet dawać nie jest łatwo ... 

Ciężka jest dola harcerzal A przecież harcerzowanie 

nie sprowadza się do dawania. Np. czasem trzeba o coś 

walczyć! Jak to dobrze, że harcerzowanie nie jest 

przymusowe! 
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„podwładnych, którymi pogardza - czyli na; 

          

4. Fiłozofia życia a wychowanie harcerskie 

ez odpowiedzi na. pytanie jaką fllizofię życia 

łansuje harcerstwo nie można mówić o koncepcji 

wychowania. Wiele poglądów filozoficznych to 

teoretyczne spekulacje ma jące tylko niektóre punkty 

styczne z rzeczywistym życiem. Na tym tie wyróżniają 

się poglądy dr Antoniego Kępińskiego oparte na wnikii- 

ludzkiej. Otóż Kępiński zauwa- 

że postępowanie każdego człowieka 

wej obserwacji psychiki 

Żył, sprowadza się 

do jednej u dwóch przeciwstawnych postaw,.które nazwał 

Andrzej GLASS 

"postawą przemocy” i "postawą dialogu". Człowi 

mocy ma szacunek dla siły i stosuje przeł 

dzielił na swych zwierzchników, których się/b 

wo lników. Znajduje się on jakby na schodach, 

zwierzchnicy są wyżej od niego a podwład 

tymi co są wyżej od niego musi się liczyć      

  

       

    

  

   

  

im. Jego władza bierze się z jego posłusń 

którzy Jako 

się uznaje on rozkazów z 

eństwa tym, 

O mar ia 

dry na dół. 

są wyżej od niego. formę 

tylko monolog 

   Przecjeż nie będzie on słuchał tego, co na jdu- 

    jący się niżej od niego, jego podwładni."S$ 

dzierży on tak długo, jak długo jest posłusz 

z biegiem czasu przyzwyczaja się do tego, że 

wykonują jego polecenia, w końcu traci poczucjig 

możliwości staje się zarozumiały 

by każde było 

nierealne. Faktycznie trudności w realizacji swych po- 

rozkazywania, 

jego polecenie spełniane, realne czy 

leceń traktuje jako nieposłuszeństwo. Jeśli jego plany 

nie dadzą się zrealizować, nie chce się przyznać do 

lecz zaczyna |okceważyć rzeczywistość i 

ucieka w Świat fikcji 

sprawozdania. Należy zauważyć, że człowiekowi przemocy 

swej porażki, 

wymarzonej pisząc np. fałszywe 

przeszkadza etyka, bo ogranicza swobodę realizowania 

jego dążeń. 

Przeciwny sposób rozumowania stosuje człowiek dia- 

logu, którego można nazwać człowiekiem równych praw, 

Stąd uznaje 
tzn. inni mają takie same prawa jak i on sam. 

etykę jako metodę'obrony słabszego. Lliważa też, że każdy 

jest 

nim swymi 

godzien wysłuchania i godzien podziełenia się z 

uwagami. Jest to więc postawa dialogu łudzi 

równorzędnych, zanajdujących się jakby na poziomej 

płaszczyźnie. 
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= > Łoś O 23 _— 
Bag ZZS ie? I ODROOLRSCOH 
a CRON CU WIE Ba MC 

        

Kępiński badał, jako psychiatra i psycholog, Czy 

istnieje płynne przejście od postawy przemocy do 

postawy dialogu. Otóż zaskakującym jego spostrzeżeniełn 

było to, że nie ma form przejściowych między tymi pos- 

tawami. Ałbo człowiek w sprawach zasadniczych stawia 

na pierwszym miejscu przemoc, albo równe traktowanie 

innych. Są to po prostu dwa rodzaje rozumowania wza- 

jemnie się wykluczające. Między światem ludzi 

łudzi 

przemocy 

i światem dłałogu jest przepaść, gdyż w tych 

rozumowania i 

TRZY 
rtości. 

inna światach obowiązuje logika inny 

    
    

  

   
   

   

      
     

    

  

doświaaczenie 

tych 

Poprzez wychowanie 

owe każdy człowiek przynależy do jednego z 

chać często sobie tego nie uświadamia. Oczy- 

Jeja też lisy, które udają, że są ludźmi 

oradto zdarza się, (bowiem człowiek nie jest 

ły), że człowiek przemocy na jakimś odcinku 

        
uznaje<et czy jest życzliwy, a człowiek dialogu wy- 

prowadzo y równowagi zastosuje przemoc. Lecz liczą 

   się syty 

pode jmowan 

zasadnicze, świadczące o naszej świadomie 

decyzji moralnej. Istnieją przypadki, gdy 

człow emocy staje się człowiekiem dialogu i od- 

wrotnie./ ki przeskok to wstrząs psychiczny, zawalenie 

czasowego śwłata wartości, nagła przemiana 

Często do owego przeskoku prowadzi szereg      

   
   

' «Ab przeżyć, z których ostatnie jest. tą kro- 

plą, która wywołuje, że ucho dzbana się urwie. 

Człowiek przemocy to egocentryk. Człowiek przemocy 

jest z reguły zarozumiały, uważa, że zawsze ma rację, 

że wie co jest najlepsze dla jego otoczenia. Człowiek 

dialogu przejawia altruizm i życzliwość do innych. 

Postawa przemocy i postawa dialogu to psychologiczne 

rozszyfrowanie, według stosowanych środków - egoizmu i 

altruizmu. To przełożenie na język objawów psycholo- 

gicznych bardzo mglistych pojęć: człowiek zły i dobry. 

Rozliczne teorie filozoficzne i światopogiądy ba- 

zują na tych właśnie dwóch postawach naszej psychiki. 

Jednakże postawa przemocy czy dialogu wcale nie jest 

jednoznaczna ze światopoglądem głoszonym przez kogoś, 

gdyż wskutek naszej niecierpliwości i niekonsekwencji 

często program dialogu usiłujemy realizować metodami 

przemocy, zapominając, że złe drzewo nie może wydać 

dobrego owocu. 

Kępiński, jak i wielu innych psychologów, stwier- 
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  %   

dził, że rozwój osobowości człowieka odbywa silę dzięki 

miłości, czyli postawie dialogu i życzliwości. Że wy- 

chowanie pozytywne możliwe jest tylko za pomocą miłości 

życziiwości, przyjaźni | zaufania. Natomiast regres 

psychiczny (karlenie moralne, cofanie się ku pryńityz- 

mowi) jest wynikiem braku miłości, skutkiem stykania 

się z przemocą a podstawową rolę w tym procesie odgry- 

wa ją 

krzywdy. 

Jeśli 

egocentryzm, samotność psychiczna i poczucie 

harcerstwo ma być organizacją wychowawczą, 

zasadnicze 
ytania 

  

   
    
      
     

  

to musimy wiedzieć do 

wychowywać. Uczestnicy Kongresu 

„odbył 

jakiej filozofii 

Intelektual4 

się kilka łat temu w Warszawie w sy 

wali, by nigdy więcej przemoc nie panową 

czeństwami, by wychowywać dra pokoju i 

narodami. Wszystkie 

   wychowaniem w etyce, życzliwości, przyjął 40 duenf) 

pokoju, przeciw przemocy, agresji, nienaśi ści. 

    

Ideał wychowawczy harcerstwa, przeds 

    

     tucie ZHP (pełniej niż w Prawie Harcersk jest nie- 

  

    

wątpliwie ideałem człowieka dialogu a Bo. 

przemocy. Należy to sobie wyraźnie pow ć „3 

pociąga to za sobą określone skutki w za 

wychowania. 

Celem wychowania (samowychowania) jest 

bowości (na osobowość składają się: uczuci 

rozum). Jest to proces kształtowania człowieka dialogu 

(kierującego się życzliwością, etyką i poczuciem 

służby), potrafiącego harmonijnie współżyć z in- 

nymi, a zarazem szczęśliwego i pożytecznego. 

Rozwój osobowości odbywa się 

głównych potrzeb psychicznych człowieka, 

poprzez zaspokajanie 

równocześnie 

stanowiących czynniki sprzyjające poczuciu szczęścia. 

Tymi potrzebami psychicznymi są: 

1. Potrzeba przyjaźni (przyjaciół) i miłości (rodzinnej 

| szczęścia małżeńskiego) 

2. Potrzeba nadzieji (marzeń, perspektyw) 

3. Potrzeba bezpieczeństwa (braku zagrożeń) a w jej 

rarach potrzeba jasnego systemu wartości i spokojnego 

sumienia (poczucia zgodności swego postępowania z 

wyznawanym systemem wartości) 

POGLĄDY 

nia nie jętności 
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4. Potrzeba samodzielności, twórczości i odpowiedzial- 

ności realizowana przez rozwćj zamiłowań i lubianą 

pracę 

5. Potrzeba szacunku (poczucia swej godności, akcep- 

tacji, uznania, wyróżniania się) 

6. Potrzeba radości (i pogody ducha, dzielności) 

7. Potrzeba zdrowia 

8. Potrzeba kontaktu z przyrodą 

9. Potrzeba ryzyka (przyrody, przeżyć, stresu, przy- 

jemności) 

eba wiedzy i (poczuc prawdy oraz mądrości 

*życia). 

+zauważyć, że potrzeby te w dużym stophiu- 

Bo ano za pomocą harcerskiego systemu 

ego. Z owego zestawienia potrzeb psychicznych 

też zasadnicze mótody i      
    
    

    
      

   

   
   

   

  

kierunki wychowania: wnięg 

a. Rózwifanie uczuć w celu ukształtowania systemu war- 

tości zainteresowań (przyjaźń, miłość, etyka, 

ziasckj ambicje, wybór swego miejsca w życiu). 

b. Rozwijanie siły woli I zamiłowań (wiedza, umiejęt- 
  

noś Órczość, zaradność, wiara w swe możliwości 

będne cechy charakteru, fi- 

sukcesów w wybranej dzie- 

psychofizyczne | 

w celu uzyskiwania 

i dia 

wi janie 

odczucia własnej godności (wartości). 

nadzieji i pogody ducha w celu wyrobie- 

układania swych perspektyw, 

i pokonywania trudności. 

prze- 

żywania radości 

Równocześnie trzeba pamiętać, że wychowanie dla 

przyszłości wymaga stosowania 

nie odrzucając wartości 

Musi 

nowoczesnych środków, 

kontaktów z przyrodą. 

też zawierać przygotowanie do życia, 

nych zadań stawianych 

czyli głów- 

przed każdym: do pracy i mał- 

żeństwa. 

Na podstawie doświadczeń psychologów i wychowawców 

można sformułować 9 zasad wychowania? 

1.Wychowanie, czyli 

się od egolzmu i 

jaźń, miłość I 

rozwój osobowości człowieka odbywa 

  

samotności psychicznej poprzez przy 

twórcze działanie, a prowadzi da wy- 

kształcenia pozytywnego systemu wartości (uczuć 

wyższych i etyki), wyrobienia dodatnich cech cha- 

rakteru (zaradności, siły woli itp.) I poczucia 

swej godności oraz postawy życzłiwości (służby). 
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Do .świadomego rozwijania osobowości pomocna jest osobisty i bezpośredni kontakt. Uczucia najwyższe 

znajomość mechanizmu podejmowania decyzji, która (bezinteresowne) powstają tylko przez kontakt z 

jest następująca: człowiekiem szlachetnym - zapalają się jak świeca 

a. wpierw powstaje uczucie (odczucie potrzeb fizy- od_święcy. 

cznych |. psychicznych, system wartości, godność, f. Plerwsze przeżycie nowego problemu (sytuacji) 

marzenia) czyłi uczciwy stosunek do problemu, daje przeżycie "matrycowe* (wzorcowe) które jest 

b. potem pojawia się chęć, czyli woła pobudza jąca później powielane (powtarzane). 

nas do działania (a często wspomaga ją radość) g. Uczucia są podstawą do ukształtowania swego 

c. w końcu bierzemy do pomocy rozum, czyli weryfi- Systemu wartości (w tym etyki) oraz poczucia swej 

kujemy logiczność naszego zamierzenia. godności a stąd i marzeń. 

Kluczem do wychowania jest miłość, gdyż jest ona 4. Rozbudzenie zainteresowań i zamiłowań prowadzi do 

cierpliwa, wierzy w człowieka, w szlachetną iskrę, pasji zawodowej, rozrywkowej lub społecznej, ułat- 

która'da się w nim rozdmuchać w żar. wiając znalezienie swego miejsca w życiu. 

a. Wychowanie rozpoczyna się od przeżycia rozbudza- 5. Motywem naszego działania są marzenia, ambicje i 

jącego uczucia (a nie od wywołania samych emocji). nadzieje. Żyjemy dla przyszłości, czyli dzięki na- 

Podstawą wzbudzenia uczuć jest wyrobienie wrażli- dzleji, która jest dla każdego niezbędna. 

wości, którą kształtuje wyobraźnia (np. wyobrażanie 6. Poczucie swej wartości i godności jest zależne od 

sobie cudzej krzywdy i cierpienia. Stąd rola dawnych osiągnięć, których uzykanie wymaga samodzielności 

bajek). Uczucia pozytywne rodzą się na łącznym tle: odpowiedzialności i zaradności,czyli twórczego 

tajemniczości. i nowości, pokonania trudności i ry- działania, które rozwija osobowość człowieka. 

zyka, buntu przeciwko krzywdzie, poczucia wspólnoty 7. Podstawą osiągnięć jest silna wola, którą można wy- 

radości i wspólnego śpiewu (ogniska) oraz eksklu- robić tylko przez wielokrotne ćwiczenia. Uzyskanie 

"zywności zwyczaju. Jest to rola wychowawcza sztoj 

AW. 
ać 

PO z” jakiejś dziedzinie perfekcji daje wiarę we własne      
    
   

   
   

     

         

    

siły: i często jest plerwszym punktem zahaczenia w 

dą b. Człowiek potrzebuje miłości indywidualn 

deczności wspólnoty (rodziny, grupy). ię 

jest się kochanym jest warunkiem rozwoju 

   
ie wychowania. Do cennych osiągnięć prowadzi 

A: c Nz systematycznego wysiłku. 

nego człowieka. (Tragicznym tego prź j AAC: 3 „ducha radość i poczucie szczęścia dają 

tzw. choroba sieroca małych dzieci, pe jąc MH Ner pozwalają na wytrwałość. 
a) 

hamówania ich rozwoju psychicznego -).'rug : a 2h istnienia | oddziaływania każdej wspólnoty 

  c. Rozbudzenie uczucia miłości w wychowąłhku otwi kors ti, czyli miłość i przyjaźń. Wspólnota 

  

   

    

  

         
   

'go_na świat i ludzi, jest warunkiem a ka (miłujące się małżeństwo) i .rodzinna (mi- 

osobowości. I ; łującażsię rodzina) ma ogromne znaczenie dla wycho- 

d. Ufa jmy tylko komuś, kto jest dla Okycziiwy. e wanja, gdyż rozwój uczuciowy człowieka odbywa się 

  

Miłość jest źródłem autorytetu wychowa przede/|wszystkim w rodzinie. Wspólnota koleżeńska, 

e. Wychowujemy się indywidualnie p i. z RE tą tół _ prawdziwych _ przyjaciół. Człowiekowi     
     wspó esnemu doskwiera brak wspólnot. Wspólnota 

3 3 z i 
c miłość i przyjaźń i ucząc ich. 

o jąc przykład. 

cł Przez wspólne działania, w których każdy ma swoją 

rolę. 

dł Dając oparcie, czyli dodając otuchy (przestajemy 

być samotnymi Don Kichotami) 

e/ Stanowiąc opinię społeczną. 

f/ Ustanawiając nowe zwyczaje, które stają się normami 

   

  

postępowania. 

2. Tożsamość organizacji a selekcja kadry. 

Tożsamość organizacji zależy od tego, czym się ona 

wyróżnia (najlepiej szlachetnie) od innych. Jeśli to, 

co można zrobić w organizacji nie różni się od tego, 

co dzieje się poza organizacją, to jej autorytet upada 

Oznacza to konieczność istnienia poprzeczki oddziela- 

jącej członków od nieczłonków. Można fotografować ama- 

torsko, można być członkiem stowarzyszenia fotografi- 

  

cznego, lecz moźna też należeć do związku artystów fo- 

tografików. Czy harcerstwo ma być tylko stowarzysze- 

nlem miłego spędzania wolnego czasu? Czy ma być orga- 

  

  

  

  

  

archiwum 

ETER ZKE 

 



  

  

  

  

  $ POGLĄDY 

nizacją wychowawczą, czyli kształtującą charakter 

swych członków? Niestety urzędnicy harcerscy nadal 

chorują na ilość,na statystykę. Wychowawcy chcą jakości. 

Tożsamość jest cechą tylko organizacji elitarnych. 

Lecz na czym ma polegać elitarność harcerstwa? Na 

stawianiu Jasnych wymagań członkom I na ich egzekwo- 

waniu. Co to znaczy jasnych? Musi być wyraźnie po- 

wiedziane, co to znaczy harcerz, czyli czego wymaga 

się bezwzględnie od każdego harcerza i każdego in- 

struktora, a co powoduje usunięcie go z szeregów 

Związku. Nie można stawiać znaku równości pomiędzy 

harcerskim ideałem wychowawczym zawartym w Statucie 

ZHP a wymaganiami stawianymi każdemu harcerzowi. Lecz 

muszą być precyzyjne minima poniżej których ktoś nie 

ma prawa do określonego stopnia harcerskiego i in- 

struktorskiego. Wydaje mi się, że Prawo Harcerskie 

jest nieco przegadane 'i zawiera nie tylko wymagania 

moralne. Dlatego postawę harcerską można streścić do 

pięciu punktów: 

1. Patriotyzm 

2. Słowność i uczciwość (rzetelność) 

3. Życzłiwość i służba 

4, Przyjazny stosunek do przyrody 

5. Nie uleganie nałogom (nie palenie, nie pile 

narkotyzowanie się). >: 

Ten ethos wyróżnia harcerza, jest d odet 

iożsamości.. Dawniej każdy, kto miał Krzyś 

miał obowiązek się do tego ethosu stoso 

cją usunięcia z szeregów Związku. Jeśli d 

nie utrzymamy - trudno będzie mówić o toż 

cerstwa, o tym, że harcerz czymś się róż i 

cerza. 

     W jaki sposób można uzyskać konsekwą 

wanie postawy harcerskiej, harcerskiegoij ethosu, od 
  

t torska. 

Iko 

członków Związku? Musi tego wymagać kadra 4 

Lecz jest rzeczą oczywistą, że wymagać te 

ci Instruktorzy, którzy ten ethos uznają, 

ni o jego- słuszności i sami się do nieg 

A jakich mamy obecnie instruktorów w Zwiąż 

daje się, że z grubsza można podzielić "in 

harcerskich na następujące rodzaje: 

a. Instruktorzy - wychowawcy, którzy rozumieją nie- 

zbędność harcerskiego ethosu i bez problemów go 

realizują. 

b. Instruktorzy "zieloni", dła których treścią har- 

cerstwa jest życie biwakowo-defiladowe i którym 

ethos harcerski przeszkadza,mimo, że są entuz jas t ami 

harcerstwa jako organizacji. 

c. |nstruktorzy niedojrzali harcersko (młodociani, 

czasem młodzi nauczyciele), którzy nie mieli okazji 

przeżyć dobrej pracy harcerskiej w drużynie i za 

słabo czują, co się na harcerstwo składa. 

którzy 

działać na etacie w ZHP po to, by następnie odbić 

d. instruktorzy - trampoliniarze, przyszii 

się z swego stanowiska jak z trampoliny i skoczyć 

na wyższe stanowisko społczne czy państwowe poza 

harcerstwem. 

+9 egzekwo- Ś3 

| 

Oczywiście każdy podział zawsze jest uproszczeniem 

i nie zawiera postaw pośrednich. Jednakże rozróżnierie 

zasadnicznych rodzajów Instruktorów harcerskich jest 

niezbędne jeśli chce się odróżnić tych, co uznają etos 

harcerski od tych, którym on przeszkadza. 

Wszystkie organizacje i instytucje, które traktują 

sieblje na serio, przeprowadzają eliminację kadry nie 

spełniającej zasadniczych wymogów. Nasza zachowuje się 

jak głupi pracodawca, który powiada, że nie może za- 

kazać pić w pracy, bo kto mi się ostanie. Biurokraci 

nie mogą pojąć, że właśnie bylejakość sprzyja trud- 

nościom kadrowym, zaś wysoko ustawiona poprzeczka 

prowadzi do rozwoju organizacji | wzrostu liczbowego 

kadry. Niestety mieliśmy w ostatnim czterdziestoleciu 

czystki w harcerstwie, lecz z powodu ethosu, a nie z 

powodu jego braku. Czyli coś odwrotnego niż tu się po- 

stuluje. Pamiętam też sytuacje, gdy komendanta chorąg- 

wi, który "nie rozliczył się” z grubszej sumy pieniędzy 

przeniesiono na komendanta innej chorągwi, bo będzie 

posłuszny, gdyż jest "haczyk*” na niego. Takie były 

meandry polityki kadrowej w minionym okresie. 

Jeśli w organizacji wychowawczej,w której wychowa- 

   

     

    
   

    

    

  

       

     

        

    
    
   
   

  

f$e. opiera się na sprecyzowanym i powszechnie znanym 

s ten ethos nie będzie obowiązujący - to orga- 

: się w atrapę, w teatrzyk w którym 

óracje będą prawdziwe. Tylko wariat mógłby 

dókomotywy prowadzili ludzie bez kwalifikacji 

jlecz za to spełniający inne wymagania po- 

bo. Na harcerstwie, jak i na cąłym wycho- 

śj młodzieży, mści się obecnie koncepcja, że 

młodzieży może być ktoś, kto nie potrafi 

swoim przykładem, lecz za to ma zasługi na 

fym polu. Smutne jest to, że gdy "harcerski 

gje, to część kadry woła "trzęśmy wagonem 

że jedziemy”, zamiast zabrać się do na-    
otywy czy szkolenia maszynisty. ; 

ja Prawa Harcerskiego a pluralizm światopoglądowy. 

pwacji Prawa Harcerskiego może być wiele (oparta 

dyżorytecie, etyczna, społeczna, fllozoficzna, za- 

co próbowałem wyjaśnić w "Motywach" nr11/198%. 

Świadoma motywacja niewątpliwie przede wszystkim 

występuje u instruktorów i tych harcerzy, którzy ideał 

harcerski uznali jako, swój własny. Ethos harcerski i 

poczucie służby to magnes przyciągający harcerskich 

wychowawców do pracy z młodzieżą. 

Jak przebiegał w dziejach harcerstwa i jak dziś 

się przedstawia związek ethosu harcerskiego ze świato- 

poglądem instruktorów? Pierwsze teksty Pruwa Skautowego 

i Prawa harcerskiego wywodziły się z najiepszych idea- 

łów humanizmu głoszonych przez chrześci jaństwo. lecz 

był to szeroko pojęty ogólnoludzki humanizm. Dlatego 

w ruchu skautowym znalazło się miejsce nie tylko dla 

drużyn różnych wyznań chrześciańskich, lecz także dla 

drużyn żydowskich 1 arabskich, a także odpowiadał on 

instruktorom niewierzącym. Stąd w ZHP przed wojną 

można było spotkać instruktorów o różnym światopog- 

lądzie od prewicy katolickiej po lewicę laicką. Rze- 
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telny stosunek do ethosu harcerskiego był płaszczyzną 

zgodnej współpracy instruktorów w prący dla młodzieży. 

Natomiast skrajności światopoglądowe instruktorów oraz 

tendencje do wiązania harcerstwa. z bartlami politycz” 

nymi bywały powodem kontrowersji wśród starszyzny har- 

| cęrskiej. 

Po wojnie instruktorzy-wychowawcy nadal uznawali, 

że zasadniczą płaszczyzną współpracy jest ethos, Jed- 

nakżę w końcu lat czterdziestych władze zwierzchnie 

uznały za warunek jeden .światopogliąd odsuwając ze 

Związku większość instruktorów. W 1956 roku powrócono 

da wieloświatopoglądowości, wprowadzając formułę a 

tolerancji, którą jednak stopniowo coraz bardziej za- 

cieśnieno, dążąc do monopolu jednoświatopogłądowego. 

Lata 1980-1981 przywróciły Związkowi wieloświatopog- 

łądowość. Życie wykazało,że najskuteczniej wychowuje 

ten, który konsekwentnie realizuje harcerski ethos, 

niezależnie od swej motywacji światopoglądowej. 

A jak dzisiaj przedstawia się sprdwa światopoglądu 

instruktorów harcerskich? Szkoda, że nie ma badań an- 

kietowych na ten temat dla całego Związku, lecz po- 

kazujące poglądy poszczególnych grup instruktorów. 

Przypuszczam, że wśród etatowych pracowników instancji 

harcerskich, gdzie przeważają partyjni, jest wielu 

marksistów | ateistów. Wśród instruktorów-nauczycieli, 

jako etatowych wychowawców państwowych, zapewne są 

flczni marksiści-atelści, lecz również znajduje się 

pewien procent katolików. Natomiast wśród instruktorów 

"społecznych procent wierzących jest prawdopodobnie 

największy. Wyda ję mi się, że rzeczywisty obraz pog- 

lądów instruktorów prowadzących pracę wychowawczą z 

młódz leżą wykazałby,. że conajmniej połowa tych osób 

wyznaję światopogląd chrześciański. | często są oni 

4ardzo dobrymi wychowawcami harcerskimi. * 

Jakie mogą być wyjścia z istniejącej sytuacji? 

  

Nawrót do praktyki "jedności ideowo - morainej", czy:; 

do dominacji jednej tylko wykładni światopogliądowej 

spowoduje, że znowu będziemy mieli organizację fasa- 

dową, lecz nie mającą większego wpływu wychowawczego 

na młodzież. Jest to rozwiązanie najłatwiejsze, nię 

wymagające wysiłku i odwagi, lecz dające najżałośniej- 

sze wyniki. Wbrew tym, którzy są zwolennikami tej kon- 

cepcji, może ona przynieść zupełnie inne skutki, w 

postaci odejścia części młodzieży od harcerstwa Ii zna- 

lezienia sobie miejsca do działalności w grupach przy- 

kościelnych. W dalszej przyszłości oznaczałoby to roz- 

bicie harcerstwa na marksistowską organizację typu 

pioniera I paraharcerską organizację kościelną. 

istnieje też inne rozwiązanie, bardziej odpowiada jące 

polityce dialogu, lecz wymagające rezygnacji z monopolu 

światopogłądowego na rzecz wspólnego dla wszystkich 

ethosu harcerskiego, który będzie można motywować róż- 

nymi światopoglądami. Jednak wówczas instruktor wie- 

rzący musi być nie zaledwie tolerowany, lecz równo- 

uprawniony - także w zajmowaniu stanowisk kierowni- 

czych w Związku. Obawiam siłę, że konsekwentnej reali- 

zacji tego rozwiązania, będą sprzeciwiać się zwolennicy 

monopołu rządu dusz, nie zdając sobie z tego sprawy, 

że już dziś ten monopol jest czystą fikcją w ich spra- 

wozdawczości. Będą woleli mocno dzierżyć parawan udając 

że bronią monopolu, zamiast poprzeć autentyczną pracę 

wychowawczą prowadzącą według ethosu harcerskiego do 

wychowania rzetelnych i wartościowych obywateli naszego 

kraju. 

P.S. Wydaje mi się, że odpowiedź na te trzy podstawowe 

problemy zadecyduje o tym, jaka będzie przyszłość na- 

szego Związku. Dopiero jasne stanowisko w' tych sprawach 

pozwoli na uporządkowanie spraw programowometodycznych 

które konsekwentnie wypływają z założeń podstawowych.
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nizacji, lubią skautów, chodzą do różnych hrabin, i 

  

     
jeszcze ten Boy, dorożki, "TP", Wanda co nie chciała, 

i harcemistrzynie co były kiedyś blondynkami i Hierónim 

Kubiak i redaktor Machejek i "Zdanie" i "Szał" Pod- 

+ 

* 

S | kowińskiego.... Zgroza! 

Myślę sobie, czy ja bym przyznawał się do czytania 

  

  

  

  

  

  

ruh redaktor Stefan Słysz poświęca naszemu cudzych listów? Chyba pod presją trzech harcmistrzyń 

biednemu, prowinc jona nemu -grodowi wiele uwagi, - aktualnych blondynek. Druhowi Redaktorowi "Dołka" 

nie szczędząc swego uznanego od lat pióra zie- rekomenduję druhnę Basię z naszej redakcji - blondyn- 

loniutkim amatorom z "HaeRa" , i nie tylko. Wśród nie- ka z metrowym warkoczem w stopniu pwd. Może choć ten 

wątpliwych sukcesów w przedstawianiu harcerskiego argument wytłumaczy nas biednych amatorów, co zburzyli 

życia "Grodu nad górną Wisłą" na szczególne uznanie spokój druha Stefana,na ławeczce im. Szmula, dwudziesto- 

zasługuje propozycja ustanowienia Krakowa światową ma trzema ważnymi dla ZHP problemami, spisanymi na ma* 

"stolicą skautowego ruchu. Ponieważ my - Krakowianie szynTte "elektrycznej a nie na powielaczu, imiennie 

* jesteśmy wdzięcznym narogkiem 'za takie zasługi - w adresowanymi do osób wiele w naszym ruchu znaczących. 

stosownym czasie powołamy równie stosowny komitet Cóż, do kwiatków w ogródkach druhowie - życie brać CEP 

i postawimy pomnik. A co! Doczekał Smok Wawelski swego -em lub może NEP -em? Wszak u Rosjan rehabilitacja* 

pomnika? Doczekał. To i StS tyż może. Tu sięgnę do literatury by utrzymać się choć przez 

7 Siedzę sobie na ławeczce pod tym Smokiem i w gło- chwilę na powierzchni. 

wie mi się kręci. W kieszeni mam 7 numer "Motywów" i "Trzeba jednak przyznać, że życie ma swoje dobre 

rozważam stan swego zdrowia. Wokół opary cieknącej strony - rzekł oparty o marmurową poręcz krzesła je- | 

nieopodal Wisły nie pomagają wcale myśleć. Felieton den z biesiadników, pogryzając kłącze lotosu w cukrze. 

druha Redaktora Stefana też coś taki jakiś skompliko- - Ale i złe także - odpowiedział między dwoma atakami 

wany jak skład chemiczny górnej Wisły pod Wawelem. kaszłu drugi, którego omal nie zadławił kolec deli- 

Hasa mi po głowie Nocny Kowboj po społu z Szmulem katnej płetwy rekina. 

Zygelbaumem. Nowa Filozofia Harcerstwa miesza ml się z - Bądźmy filozofami odezwał się starszy osobnik, 

trzema podkasanymi blondynkami tańczącymi labada wokół którego nos zdobiła para ogromnych okularów o grubych 

tajemniczego Olgierda z kręgu sympatyków - "HaeRa" czy szkłach, oprawnych w drewno,.- Dzisiaj możesz się za- 

też może to trzech Olgierdów czyta "dołek"? W tej dławić, a jutro wszystko popłynie tak gładko jak ten 

sytuacji lepiej byłoby może w "HaeRze" coś napisać o słodki napój do gardła. Cóż, takie jest życie!" 

trzystu paragrafach projektu Statutu ZHP a nie wołać (J. Verne "Przypadki pewnego chińczyka* wyd. Śląsk 

w dobie CEP-u (cenowo-ekonomiczno-płacowej probiema- 1987r.) | tu wreszcie mamy chłopca do bicia! Prawdziwy 

tyki) o jakichś tam tzw. P.N. (Probiemach nurtujących) Kitl (kultura i tradycja) Bractwo Przeżuwaczy Kitu, 

- nie tylko niżej podpisanego? jak wiadomo powołał do życia niejaki Ferenc Molnar 

Zresztą zostawmy te sprawy. Druh StS z pewnością który napisał powieść harcerską "Chłopcy z placu bro- 

wytropi nowy trop, ślad, czy też łącznik co byśmy nie ni”. Członkowie bractwa utrzymywali swe towarzystwo 

napisali. Kogoś (czegoś) z kimś (czymś). Jeszcze nie przy życiu nieustannie żując kit by nie wysechł. Mogli 

daj Boże, napisze, że redaktorzy "HR-a" (tytułu "druh" oni, mogą inni, co tydzień. 

- druh $ nam nie przyznaje) chadzają na herbatkę do Czuwaj! 

J hrabiny Branickiej, która mieszka na llp. swego pałacu 

- obecnie siedziby TPPR (na | piętrze). PS. 

| proszę walczą o nową filozofię NW w KITN (najbar- 1. Ostatnia strona "Motywów" bez "Dołka*" to już nie to. 
dziej wrośniętej w kulturę i tradycję narodową) orga- 2. Część skrótów autorstwa druha redaktora Stefana 

Słysza. "Motywy" nr 7/88 "Nowa Filozofia Harcerstwa” e 
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problematyką samowychowania spotykamy się dzi- 

tyłko w pedagogice, ale we wszystkich siaj nie 

Z dziedzinach wiedzy zajmujących się życiową sy- 

tuacją współczesnego człowieka oraz jego stosunkiem do 

samego siebie. i otaczającego go świata. Poziom teore- 

tycznego rozpracowania problemu samowychowania jest 

jednak w literaturze naukowej w dalszym ciągu nie- 

wystarczający, a to dlatego, że pomija się między in- 

nymi poglądy na ten temat wybitnych w dziejach myśli 

pedagogicznej i oświaty filozofów i 

hm PL 
Bogusław ŚLIWERSKI 

praktyków wycho- 

ISTOTA_ SAMO 
W POGLĄDACH PEDA 

wania. Do takich należy niewątpliwie Jan Henryk Pesta- 

lozzi (1746 -1827), z którego spuścizny pedagogicznej 

nadal można i trzeba się uczyć. Sam zdawał sobie z 

tego doskonale sprawę, kiedy u schyłku swego życia na- 

symbolicznym tytule "Łabędzi śpiew" pisał w dziele o 

co następuje: 

"Rezultaty mych życiowych dążeń są w stanie wy- 

trzymać każdą poważną próbę, ponieważ są trwałe i nie- 

zachwiane w swych pierwotnych i swoistych podstawach i 

: ś za! 
można je dalej rozpracowywać” 

Wprawdzie ten wybitny reformator wychowania na 

przełomie XVII i XVIII wieku nie poświęcił zagadnieniu 

samowychowania oddzielnych rozważań, ale możemy je 

dostrzec w różnych fragmentach jego dzieł. Podjęta po- 

syntezy może być krokiem w realizacji 

idei 

niżej próba ich 

jakże pięknych, wciąż aktualnych i inspirujących 

przygotowania człowieka do pracy nad samym sobą. Zada- 

nie to wydaje się tym bardziej zasadne, że poglądy 

Pestalozziego są pochodną jego samym 

do których 

refleksji nad 

sobą oraz prawd, doprowadziło go doświad- 

czenie własnego życia. Włączając się w nurt'odwiecznych 

pytań: "Kto to jest człowiek? Jaka jest jego istota, 
. 

niezależnie od tego, czy siedzi na tronie, czy znaj- 

duje się pod słomianą strzechą?" nie odwoływał się 

do jakichkolwiek filozoficzych zasad czy poglądów pa- 

nujących na ten temat w swoim czasie, lecz odpowiedzi 

poszukiwał w sobie, w głębinach swej natury. 

Kategoria samowychowania pojawiła się u J.H. Pes- 

tałozziego na kanwie filozoficznej koncepcji powołania 

człowieka typowej dla romantycznego przełomu w xvlii 

wieku, Do tego czasu niemożliwością było przypisywanie 

jednostce ludzkiej takich cech, jak autonomiczność, 

mądrość, samodzielność czy doskonałość w dziedzinie 

moralnego myślenia, odczuwania i działania. Punktem 

pzy ie? Ę cz OO WOSK a a ta ko OII 1 pó pti az atana In I De: ZIE ei 

  

  

  

  

wyjścia tego pedagoga, spadkoblercy i kontynuatora na- 

turalizmu pedagogicznego była idea organicznego roz- 

woju, której podlega każdy człowiek podobnie jak na 

przykład roślina. Człowiek jest jednak, w myśl tej 

koncepcji, istotą szlachetniejszą od otaczającej go 

przyrody, gdyż w przeciwieństwie do niej nie musi słu- 

chać wewnętrznego nakazu prawa, jeżeli nie chce. Pes- 

talozzi był głęboko przekonany, że człowiek, chociaż 

kształtuje go natura i społeczeństwo, nie jest dziełem 

tylko .tych dwóch czynników. Posiada bowiem w sobie 

siłę i moc wewnętrzną, dzięki której może dowolnie 

kierować własnym życiem. "Szybko dostrzegłem, że oko- 

liczności kształtują człowieka, a także szybko zauwa- 

żyłem, że człowiek stwarza okoliczności, posiada on 

w sobie siłę kierującą nimi różnorodnie wedłua jego 

woli. Skoro to czyni, uczestniczy sam w kształtowaniu 

samego siebie i we wpływie okoliczności, które na niego 
4 

oddziaływają"'. 

Tak w teorii, jak i w praktyce ujmował ten wybitny 

pedagog każdą istotę ludzką jako od podstaw swego 

życia zdolną do samostanowienia, jako byt, który od 

pierwszych chwil swego istnienia wpływa organizująco 

i organicznie na swój własny rozwój i wzrost. Osoba 

staje się autorem swojego życia dzięki wolnej woli, 

czyli sile wewnętrznej natury. "Człowiek widzi więc 

dzięki swej woli, ale dzięki swej woli jest także 

ślepy. Jest wolny dzięki swej woli i poprzez swą wolę 

niewolnikiem. Jest dzięki swej woli uczciwy i dzięki 

swej woli łotrem"* 
Stawiając w centrum swoich zainteresowań jednostkę 

ludzką wyróżnił w niej J.H. Pestalozzi trzy warstwy 

bytu: zwierzęcą, społeczną i moralną, zgodnie z który- 

mi człowiek wyobraża sobie świat na trzy różne sposoby 

woli potędze natury, potęgę swojej 

społecznego i 

i przeciwstawia 

prawa prawa moralnego. Poszczególnym 

warstwom bytu odpowiadają kolejno fazy rozwoju czło- 

wieka: dzieciństwo, młodość wiek dojrzały, które 

współcześni pedagodzy określają jako anomia, hetero- 

nomia i autonomia. Taka antropologiczna koncepcja 

uwydatnia konieczność przechodzenia osoby przez zmysło- 

we przyjemności swej zwierzęcej natury i przez jarzmo 

społecznego istnienia, by w stanie moralnym wznosić 

się jako dzieło samego siebie ku najwyższej godności, 

do jakiej jest zdolna jego natura. Ukazał tym samym 
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Pestalozzi drogę od uległości człowieka ku jego wyz- 

wołeniu | samorządności. Przechodząc przez te fazy 

musi każdy z nas budować swe życie z elementów wartoś- 

ciowych, które w nas: Są; wykorzystywać ich wartość do 

swych wyższych celów. "Człowiek musi zawsze na.mocy 

swojej natury albo pogrążyć się poniżej tego etapu 

swego rozwoju, albo wznieść się ponad niego, tzn. musi 

jako dzieło rodzaju albo ulec dziełu swojej natury, 

albo wznieść się ponad samego siebie jako dzieło ro- 

dza ju". 

MOTYWACJE | 

doskonałości, do udoskonalenia jego naturalnych sił. 

Człowiek samowychowuje się wówczas, kiedy to, co po” 

winien, czyni prawem tego, co chce. Cały zatem 

naturałny proces jego rczwoju w znacznej mierze wy” 

nika z tych dążeń. "Człowiek chce tego wszystkiego, 

do czego w samym sobie znajduje siłę i czego powinien 

pragnąć na mocy właściwych mu dążeń. Odczucie tej siły 

jest wyrazem odwiecznych, niezmiennych 1 nieodwo” 

łalnych praw, na których zasadza się bieg przyrody i 

Cechą znamienną samowychowania jest odejście od trady” 

goa 
Zadatki usztacnetniania samego siebie kryją się 

głęboko w naturze ludzkiej, a ich rozwój jest wspólną 

potrzebą całej ludzkości. Człowiek wraz ze świadomością 

własnej istoty i sił sam jest głównym celem wychowaw- 

czego działania przyrody. Nie dla siebie jednak żyje 

na tym świecie i dlatego przyroda kształtuje go także 

dla okoliczności życia i przy ich pomocy . Pestalozzi 

wyraźnie zaznacza w swoich dziełach, że człowiek nie 

może być pozostawiony samemu sobie jeśli chce (a po- 

winien chcieć) być czymś więcej, niż może z niego 

uczynić natura. "Jeśli mogłaby i czyniłaby to, wówczas 

nie byłbym człowiekiem, brakowałoby mi wtedy tego ca- 

łego podłoża, dzięki któremu sam muszę uczynić się 

sziowiekien?”. Do spełniania się człowieka w jego 

człowieczeństwie, do urzeczywistniania się człowieka 

we wszystkich jego możliwościach potrzebny jest nie 

tylko jego własny wysiłek, który nosi nazwę samowycho- 

wanie, ale i potrzebne jest zorganizowane oddziaływa- 

nie na człowieka innych ludzi, czyli wychowanie. To 

ostatnie nie jest niczym innym, jak sztuką dopomaga- 

nia naturze w jej własnym rozwoju. Sztuka ta polega w 

swej istocie na odpowiednim ustosunkowaniu I zharmoni- 

zowaniu oddziaływań wychowawczych z samowychowawczymi. 

Siła wychowania opiera się bowiem na zgodności Jego 

wpływu t działania z prawami natury oraz sprawnością 

samowychowawczą osoby. 

Każdy wychowanek jest zamkniętą całością | indy- 

widualnością, toteż wychowanie powinno ją w nim rozwi- 

jać I kształtować oraz rozszerzać tkwiące w nim możil- 

wości w ściśle określony sposób i według ustałonych 

praw elementarnego nauczania. Prawdziwe kształcenie - 

zdaniem. J.H. Pestalozziego - sił | skłonności serca 

człowieka, jego umysłu I umiejętności zgodnie z pra- 

wami natury z samej swej istoty rodzi dążenie do 

cyjnego modelu wyczynowo - ascetycznego, który polegał 

na wzmacnianiu woli poprzez dokonywanie rzeczy trudnych 

często wymagających dużego wysiłku, wyrzeczeń i cier- 

pienia. W iatach młodzieńczych J.H. Pestalozzi należął 

do grona młodzieży, które naśladowało spartańskie re-_ 

guły życia. Polegało to między innymi ną spaniu na 

gołej podłodze, ograniczaniu iłości posiłków do nie; 

zbędnego minimum, hartowaniu ciała przez biczowanie 

się aż do krwi, znoszeniu różnego rodzaju cielesnych 

tortur itp. "Ale gnębiona natura fizyczna młodzieńca 

nie wytrzymała takich umartwień. Pestalozzi wpadł w 

ciężką chorobę, gdy się zaś z niej podźwignął, zaczął 

już sceptycznie zapatrywać się na takie zewnętrzne 

wprowadzanie w czyn idei". Wprawdzie nadał: uważał, że 

harmonijny rozwój sił natury można osiągnąć jedynie 

drogą ich ćwiczenia, ałe pod warunkiem, że będzie ono 

uszlachetniające a nie odczłowieczające. 

Sama silna wola człowiekowi nie wystarczy, jeśli 

nie jest ukierunkowana ku wyższym celom. Aktywność 

samowychowawcza osoby nabiera przede wszystkim cech 

pozytywnych. Jej przeznaczeniem jest służyć i pomagać 

w osiąganiu pełni rozwoju wyższym od siebie wartościom 

a mianowicie "boskiej naturze w człowieku". Jeśli 

zdumiewa nas rozległość idei, jeśli wyczuwamy, że czyn 

do niej dorasta, to jedynie w oparciu o całokształt. 

idei możemy poznać czyn, do którego jesteśmy zdolni. 

Samowychowanie nie jest zatem celem samym w sobie, 

lecz aktywnością, której punktem wyjścia jest rzeczy” 

wiste życie jednostki, zaś punktem odejścia to, co| 

uważa ona za najlepsze i najszlachetniejsze - wewnę- | 

trzna doskonałość. Człowiek jest tym, czym jest 

właśnie dzięki własnej pracy nad sobą, która powoduje 

to, że w swolch najistotniejszych sprawąch odczuwa, | 

myśli i postępuje inaczej, niż odczuwałby, myślałby i 
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postępowałby bez niej.Ten rodzaj ludzkiej aktywności 

istnieje, ponieważ my jesteśmy, ponieważ ona jest. 

"Wynika ona z uczucia rzeczywiście znajdującego się we 

mnie: doskonalę siebie samego, jeśli to, co powinienem 

czynię prawem tego, co chcę. (...) Jako zwierzęca 

istota nie jest w stanie nic uczynić przeciwko mej 

własnej zwierzęcej istocie, jako taki nie mogę sobie 

wyobrazić, że mógłbym się przez coś udoskonalić, 

ryzykując mój zwierzęcy dobrobyt i moje zwierzęce za- 

chowanie samego siebie. jako istota społeczna nie po- 

trafię również tego” * Tylko człowiek w odróżnieniu 

od istot świata zwierzęcego dzięki samowychowaniu nie 

może już czuć, myśleć i działać jak'te proste istoty. 

Musi teraz postępować zgodnie zarówno ze stosunkami, 

jakie sam wprowadził na świecie, jak i ze sobą, jeśli 

zmienił się przez te stosunki. "Sam staję się światem 

- a świat staje się przeze mie światem - ja, nie- 

rozłączny z nim, jestem dziełem świata, on, nieroz- 

  

_ Ż 

łączny ze mną, jest moim dziełem” 

Samowychowanie w ujęciu J.H. Pestalozziego urze- 

czywistnia się nie. poprzez zajmowanie się światem. 

Jest ono .instrumentem układania : się człowieka ze 

światem, czyli włączaniem się tak wychowawców, jak i 

wychowanków w nurt życia spółecznego, by przekształ- 

cając otoczenie formować jednocześnie swoją osobowość. 

Osobliwością zatem procesu wychowania i samowychowania 

jest w świetle powyższej koncepcji to, że zwracają się 

one nie wprost na strukturę wewnętrzną zaangażowanych 

w nie podmiotów, lecz obierają drogę okólną poprzez 

znajdujące się poza tymi podmiotami wartości. 

"Współczesność tego ujęcia opiera się na założeniu 

dialektycznego związku świata subiektywnego i. obiek- 

tywnego, na podkreślaniu ciągłych sprzężeń zwrotnych, 

jakie zachodzą między przekształcaniem świata a roz- 

wo jem samego siebie” "*. Złożoność tej koncepcji polega 

jednak na tym, że szeroko rozumiany system społeczny 

MOTYWACJ 

  

  

  

  

  

  

nie dopuszcza do realizacji kreacyjnych celów systemu 

oświatowo-wychowawczego, skierowując go na tory wycho- 

wania adaptacyjnego. Przed tym dysonansem między 

systemem instytucji czy środowiskami powołanymi do wy- 

chowania (rodzina, szkoła, związki młodzieży itp.) a 

J.Pt. 

jego negatywnych skutków. 

idei 

wychowania poprzez wzajemne angażowanie się wychowawców 

brak 

"nie- 

globalnym społeczeństwem ostrzegał Pestalozzi 

samemu doświadczając Zasad- 

niczą przyczyną nie realizowania w praktyce samo- 

| wychowanków w przekształcanie świata jest nadal 

demokracji w wychowaniu - co Pestalozzi nazwał 

moralnym duchem pospołitej pedagogiki” - i obniżenie 

wagi wychowawczej roli osobowości i kultury duchowej 

nauczycieli. Tutaj staje się 'szczególnie jasne, że 

tylko tam można rzeczywiście wcielić w życie daleko 

idące, odpowiadające ludzkiej naturze zasady i zasto- 

sować środki wychowawcze, gdzie ludzie są moralni i 

życie samo jest moralne, i że sztuka wychowania (i sa- 

- dop.B.Ś.) 

konałe wyniki, 

mowychowania tylko tam może osiągnąć dos- 

gdzie wyprzedzają ją doskonałe moralne 

zasady natury ludzkiej, jakie rozwi jają się we wszelkich 

formach,na wszystkich szczeblach ludzkiego bytowania” "3. 

Dlatego trwałość i żywotność poglądów Jana Henryka 

Pestalozziego w polskiej pedagogice polega nie tylko 

na jego metodzie, co celach, nie tyle na tym co czynił 

ile na tym, do czego dążył. Jakże trafną metaforą ujął 

to samo Pestalozzi: "Reforma jakiej potrzebujemy za- 

leży nie tylko od tego, że do szkolnego wozu zostaną 

zaprzężone lepsze konie, ale i od tego, że sam wóz 

będzie odwrócony, by wjechać na nową drogę” "* 
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yło to przed VIł Zjazdem ZKP, Wybory delegatów 

odbywały się pod hasłem odmłodzenia składu. 

Wydział Zuchowy Gk podjął się wprowadzenia na 

salę obrad Zjazdu trzech starszych wiekiem (i stażem) 

instruktorów zuchowych. Spotkał się ze zdecydowaną od- 

mową któregoś z naczełników. Tylko jeden zuchmistrz 

jako postać historyczna otrzymał zaproszenie (b. na- 

czelnik harcerzy). Wydział nadal czynił starania i 

chyba tylko dzięki temu uporowi znaleziono rozwiązanie, 

'Zgodzono się na obecność dwóm pozostałym, ale wyzna- 

czono im na sali Kongresowe j łakie miejsca że byli dla 

prezydium Zjazdu niewidoczni. Długo sądziłem, że nie- 

chęć do zapraszania zuchmistrzów wynika z zamiaru wy- 

kłuczenia z dyskusji plenarnej tematyki zuchowej (co 

się faktycznie udało). Dopiero po latach dowiedziałem 

się od osoby kompetentnej, że motywem odmowy było coś 

innego: Założono, że stare twarze nie powinny psuć 

krajobrazu sali w chwili kiedy z trybuny padną słowa: 

"jesteście młodzi przed wami całe Życie...” Cóż, 

stało się inaczej, bo słowa padły w salę gęsto poprze- 

tykaną siwymi i farbowanymi głowami. Ale to już była 

wina znanych z niesubordynacji komend chorągwi które 

" w czasie wyborów nie respektowały klucza "wiekowego 

delegatów i doboru własnych gości. Podano jednak ofi- 

cjalnie, że Zjazd Villi jest młodszy średnio biorąc, 

od Zjazdu poprzedniego. Jak wiemy, Vil Zjazd przeszedł 

do historii jako bardzo ważny, a następny jest tylko w 

tej historii numerem. Bo o wadze zjazdów decyduje 

wiele okoliczności istotniejszych od średniego wieku 

de legatów 

Teraz, na rok przed kolejnym 1X Zjazdem znów 

słyszy się tę samą piosenkę: Zjazd musi być Zjazdem 

młodych! A może by ją zastąpić hasłem: Zjazd musi być 

spotkaniem ludzi różnych wiekiem, ale kompetentnych 

| odpowiedzialnych. Polityka, polegająca na manipula- 

cjach prawem wyborczym i zawiązywaniu sojuszy korzyst- 

nych dla aparatu nie Jest naszym wynalazkiem. Mamy in- 

ne godne naśladowania tradycje. Możeby je odkurzyć i 

przywrócić? Kto to zrobi? 

POGLĄDY $ 

    

    

     

  

  

  

  

  

  

  

  
od takim szyldem odbywają się bardzo warto- 

  
  

P ściowe imprezy kulturalne. Starzejący się ludo- | 

wi twórcy: muzycy i. śpiewacy, snycerze i garn- 

carze, hafciarki itp. popisują się publicznie, ale nie | 

sami a razem z młodziutkimi adeptami, których do swpejj 

jej sztuki przysposabiają. Oceniani są łątznie. Co 

roku przybywa "takich duetów, dając gwarancję utrzyma- 

nia starych wartości kultury ludowej. Jedno z kra- 

kowskich stowarzyszeń społeczno-kulturalnych prowadzi 

konkurs. Polega on na tym, że złożone ze starszego po- 

kolenia grupy śpiewacze uczą dzieci szkolne piosenek 

ludowych swojej wsi. W pierwszym i drugim przykładzie 

mamy do czynienia z pomostem przerzuconym między po- 

koleniem najstarszym a pokoleniem najmłodszym, nie- 

jako, ponad pokoleniem średnim. Przenieśmy to na nasz 

harcerski i zuchowy grunt. Kandydatów na zuchów mamy 

wielokrotnie więcej niż możliwości przyjęcia ich co 

drużyn. Barierą jest brak drużynowych. Wysycha coraz 

bardziej podstawowe źródło rekrutacji jakim jest har- 

cerstwo starsze, miej jest też chętnych wśród nauczy” 

cieli, czy ludzi innych zawodów. 

Nie oznacza to że już nikt nie chce pracować z 

zuchami. Jest jeszcze wielu zuchmistrzów dobrze przy- 

gotowanych, dysponujących czasem (po odchowaniu wła- 

snych dzieci), ale ze względu na wiek mało przydatnych 

do prowadzenia zbiórek drużyn. Na drugim końcu są 

"małolaty". Pisałem już o nich. Harcerki i harcerze z 

klasy VIl i VIII mają chęć i ambicję zostania drużyno- 

wymi zuchów. Mają ten wielki walor, że potrafią się z 

zuchami autentycznie bawić, bo przecież nie są wiele 

starsi od nich. Gorzej z wiedzą, umiejętnościami, a 

czasem z przezornością. Przeciw nim opowiadają się też 

przepisy. Gdyby tak połączyć w "duety" owych starszych 

wiekiem zuchmistrzów z młodocianymi drużynowymi? Wszak 

znakomicie się dopełniają! A więc, może upowszechnić 

takie duety? Po drodze trzeba to i owo zmienić w prze- 

pisach, inaczej kształcić - ale wydaje się to możliwe. 

Rezultat: Po paru latach" odbudujemy kadrę zuchową, 

przybędzie drużyn i umocni się podstawa o którą po* 

winien opierać się cały Związek; 

Masowy ruch zuchowy. Ale na tym musi zależeć I tym 

chułą FFPornake_ średnim , przy władzy. 
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  PROPOZYCJE $ 

Funkcje gry: Gra może służyć jako: 

- ćwiczenie "rozgrzewające" | Integrujące zespół osób 

nieznających się 

  

  

- umożliwianie uczestnikom sożnania własnych zasobów 

pojęciowych,słownych, oryginalności skojarzeń I fan- 

tazji 

- diagnoza strategii komunikowania się 

- rozpoznanie zdolności introspekcyjnych (wglądu w 

siebie), bezpośrednich doznań 

- okazja do krytyki aspołecznych strategii i ról w 

grupie oraz zwrócenie uwagi na występowańie tego ty- 

pu strategii i ról społecznych 

Przebieg 

1. Prowadzący zajęcia proponuje, grę, w której równie 

waźne jest to, aby każdy wniósł w realizację zadania 

swój oryginalny wkład, jak i to, aby się dostosował 

do spontanicznie pojawiających się w grupie tenden- 

cji do zachowań. Wszyscy uczestnicy siedzą w kręgu. 

W ustalonym porządku - zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, każdy będzie wypowiadał jedno tylko słowo 

ale tak, by było ono kontynuacją logiczną w dotych- 

czas wypowiedzianym zdaniu 

Jeżeli nie jest możliwy zapis magnetoionowy, prowa- re
 

dzący prosi jednego z uczestników, by podjął się 

roli osoby zapisującej treść wypowiedzi. 

LJ
 Prowadzący informuje na wstępie, że za słowo uważać 

będzie także przyimki i spójniki o jednej głosce. 

znąki interpunkcyjne, poza kropką, nie są zaliczane 

| należy je wypowiedzieć bądź przed słowem lub po 

słowie. D
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4. Kto nie będzie mógł dalej kontynuować zadania, mówi     kropka”. Kolejne zdanie zacznie po nim osoba sie- 

dząca po lewej stronie. 

5. Można z uczestnikami uzgodnić, czy bardziej będzie "
G
R
U
P
O
W
E
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E 

» 

im odpowiadała gra we wszystkich kolejkach (rundach) 

wypowiedzi, lpb wariant bardziej dramatyczny, kiedy 

to do następnej rundy nie wchodzi osoba kończąca 

    

swoje zdanie "kropką". 

interpretacja gry: 

Spróbujcie w toku wymiany własnych odczuć, wrażeń, 

myśli po rundzie ułożonych zdań, ustosunkować się do 

tego, jaką rolę spełnialiście w tej rundzie a jaką 

rolę pełnili inni członkowie zespołu. Można uzupełniać 

swoje wypowiedzi na ten temat, polemizować z innymi. 

Oto typowe "strategie komunikowania Się w grupie: 

- znaczące w zdaniu ale puste treściowo przerywniki 

"1, "luk", *reatem" Pip: 

- chętnie rozwija słowo poprzednika 

- niedostatecznie koncentruje się na wypowiedzi innych 

stąd zbacza z jej sensu 

- chce za wszelką cenę dowcipkować hm
 

Bo
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- dąży do utrzymania przez jakiś czas określonego te- 

matu lub wraca'do niego 

- chęć wprowadzania nowych treści 

- chęć kontrowania budowy zdań i uzyskania moż! iwości     do sformułowania podmiotu lub orzeczenia 
  

- rezygnacja z całości zdania, by skoncentrować się | 

| nawiązać do wypowiedzi przedmówcy 
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- chęć ułatwienia swojemu następcy 

- chęć utrudnienia w największym stopniu swojemu nas- 

tępcy lub zmuszenie go wprost do tego, by powiedział 

"kropka" 

- dobrowolnie się wyłącza, gdyż zdanie uważa za głupie 

nie do naprawienia w dalszej rozbite, bezsensowne i 

wypowiedzi. 

ukazać, że toku podsumowania gry 

twórcze, oryginalne pomysły lub 

Prowadzący może w 

najczęściej: zdolności 

tematyczne innowacje dotyczą dziedziny semantyki 

leżności między terścią wyrażenia a jego formą) aniżeli 

(związków jakie łączą poszczególne elementy 

(za- 

syntaktyki 

wypowiedzenia w nadrzędną strukturę zdaniową). 

Prowadzący powinien wziąć udział w grze, bez obaw, 

że | jego rola będzie analizowana. Jeżeli w czasie gry 

przewiduje kilka rund, to dobrze byłoby zmieniać osobę 

  
rejestrującą wypowiedzi. 

Ilość uczestników od 5 do 10. Większa ilość powodu je 
nie tylko wydłużenie czasu trwania gry ale i ograniczy 

Osobę 
jestrującą należy posadzić poza kręgiem, aby nie roz- 

kontrolę nad całością budowanego zdania. re- 

praszała uwagi 

Grę można przeprowadzić na zbiórce 

itp zdań 

interpretację poświęcamy nieco więcej 

Czas_ trwania: 

zastępu, kręgu przeznaczając na budowę 

5-15 minut. Na 

czasu, by przy okazji tego zadania porozmawiać o sobie 

gry 

pretację jednego zdania można 

Nie chodzi 

chołingwi styczne, 

i pełnionych w czasie rolach. Zatem na lnter- 

przeznaczyć od 15 do 30 

minut. tutaj o jakieś naukowe analizy psy- 

lecz o wytworzenie hipotez o swoich 

partnerach w toku komunikacji i uświadomienia sobie 

tego jak oni nas postrzegaję.  



  

  

  

  

  

  PROPOZYCJE * 

  

hm Janusz Malawski 

adaję sobie często pytanie, czy naśladownictwo 

(często bezkrytyczne) struktur, metod i form 

działania instancji innych organizacji przez 

harcerskie komendy jest uzasadnione, a tym samym czy 

sjest konieczne. 

W dobie czekających nas, a właściwie dziejących się na 

naszych oczach zmian nie możemy pozwolić sobie na 

bierne czekanie co też może za nas się wymyśli. Obili- 

guje nas do tego cała historia naszej organizacji, 

zawsze żywo reagującej na otaczającą ją rzeczywistość. 

Jako instruktorzy jesteśmy zobowiązani do wysuwania 

konkretnych projektów zmian w naszym Związku, jako 

często ogarniętym wręcz niepojętą (zwłaszcza dla ob- 

serwatorów z zewnątrz) "harcerską megalomanią”. Tak,- 

megalomanią, którą posługuje się wielu z nas jak tarczą 

ochronną, ale również jak mieczem ucinajiącvun wszelkie 

dyskusje o ewentualnych zmianach w strukturach, w 

programie czy metodyce. Megalomania, która często nie 

dopuszcza słusznej krytyki, która powoduje olbrzymią 

inercję we wprowadzaniu nowego, która jest niebez- 

pleczna ze względu na wynikający Z niej konserwatyzm 

albo wręcz zarozumialstwo. 

Czy organizacja naszego typu, zajmująca się sta- 

tutowo wychowaniem patriotycznym i ideowym może wy- 

chować człowieka, który będzie i powinien być zapleczem 

kadrowym dla naszego państwa, przyzwyczajając go rów- 

nocześnie do zbiurokratyzowanych struktur i działal- 

ności w nierzadko sztucznych i nikomu niepotrzebnych 

  
  

  
  

  
  

    

  
  

  
organach. Co gorsze, widzi on często bezsens (fstnienia 

tychże, ale nie może tu nic zdziałać właśnie z powodów 

biurokratycznych. 

Myślę, że nasz statut skonstruowany tak szczegółowo i 

tak "prawniczo" jest nie zrozumiały dla członków organizacji 

którymi w ponad, 90 procentach są dzleci i młodzież. 

Sądzę, że powinna po pierwsze zmieniejszyć się ra- 

dykalnie objętość statutu, po drugie trzeba dopuścić w 

strukturach Związku możliwość bardziej dowolnego i al- 

ternatywnego ich tworzenia tak w centrali, jak. i w te- 

renie. Statut w aktualnej postaci jest jakby kagańcem 

dla samodzielności, samorządności i inicjatywy środo- 

wisk instruktorskich. Muszę się w tym miejscu zastrzec 

że wypowiedź ta jest pisana z punktu widzenia praktyka 

a nie teoretyka, prawnika czy historyka i dlatego dla 

wiełu może wydać się chropowata. Niepotrzebne naśla- 

downictwo widać nie tylko w strukturach, ale np. w 

systemie wyborów. Jest rzeczą dyskusyjną, czy nasza 

organizacja: musi fundować soble wybory z całym szta- 

fażem kilkunastu bardzo ważnych komisji | procedur. 

Uczmy młodzież działania skutecznego | mądrego, przy- 

noszącego szybko pożytek organizacji (a przez to 

państwu) a nie 'twórzmy męczarni proceduralnych, w 

których jest zorientowany jeden człowiek na sali, a 

reszta zamiast skupić się na sprawach istotnych dla 

Związku, zastanawia się czy brakuje jednego czy dwóch 

osób do wymaganej ilości obecnych? Czy nazwiska wyble- 

ranych skreślać, podkreślać, czy obramowywać kółklIem 
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aby głos był ważny? Czy może trzeba podać kogoś do 

skreślenia bo np. musi być minimum dwóch kandydatów na 

stanowisko. Delegaci również zastanawiają się, czemu 

nie mają bezpośredniego wpływu na wybór komendanta, bo 

wybory są pośrednie! 

Uważam, że sprawą podstawową jest uporządkowanie 

pracy hufca. Jeżeli chcemy rzeczywiście wzmocnić hufce 

które są jednostkami mającymi bezpośredni styk z dru- 

żynami z jednej strony i tzw. "administracją" harcer- 

ską z drugiej, to musimy uwolnić je od zbędnego balastu 

niepotrzebnych struktur, uprościć wiele regulaminów i 

instrukcji oraz umocnić kadrowo. Już przez same po- 

ciągnięcia organizacyjne (które nic nie kosztują) od- 

ciążamy w zasadniczy sposób instruktorów naprawdę 

ciężko pracujących w tych niedocenianych często, a 

jakże ważnych harcerskich komendach. 

Aby jednak struktury odpowiadały sobie na wszystkich 

szczeblach (a tak powinno być) musimy je uprościć za- 

czynając od szczebla centralnego. Widzę tu jednak 

konieczność przeprowadzenia Zjazdu ZHP przed konferen- 

cjami w hufcach_i chorągwiach. 

Zaraz to uzasadnię. Jeśli kampania sprawozdawczo-wy- 

borcza będzie biegła jak do tej pory, tzn. od hufca w 

górę, to wybierzemy się w jednostkach terenowych w 

starych strukturach i nawet jeśli Zjazd zmieni Statut, 

będziemy w nich trwali i pracowali przez następne 

4 lata do nowych wyborów wg już nowego, ale jakże 

spóźnionego Statutu. 

Jeżeli nie chcemy zafundować. sobie dalszych 4 lat nie- 

zadowolenia, róbmy Zjazd najpierw. 

Wracam do dalszych propozycji, a dotyczą one roz- 

działów 6 i 7 Statutu ZHP, mówiących o władzach ZHP. 

Trzeba zmniejszyć zbędne i często wręcz wymuszone ga- 

dułstwo i uchwałomanię (ZHP powinien być organizacją 

czynu, a nie gadania) zwiększając równocześnie odpo- 

wiedzialność za podejmowane decyzje - uczynić komen- 

danta hufca, choręgwi i Naczelnika ni miej ni więcej 

- a władzą ZKP (wg Statutu władzą nie są). Zwiększy to 

według mnie skuteczność i szybkość reagowąnia Związku 

na błyskawicznie często zmieniającą się sytuację w 

kraju. Związek musi być bardziej elastyczny. Nie, to 

nie wołanie o dyktaturę komendantów, a o sprowadzenie 

teorii do życia, gdyż właśnie ono potwierdza rolę ko- 

mendantów | komend każdego szczebla Związku. 

ldźmy jednak dalej. Nie powinny być władzami w ZHP 

Komisja Rewizyjna i Instruktorska, gdyż wobec charakteru 

swej działalności nie posiadają wg mie atrybutów 

władzy. Zastrzegam się, że nie mówię tu o ich meryto- 

rycznej wartości, co do której nie mam wątpiiwości w 

odniesieniu do Komisji Rewizyjnej. Komisje te nie mogą 

być zawieszone w próżni i pracować jakby dla siebie 

(napędza to biurokrację), a równocześnie rozliczać się 

tylko co dwa lub cztery lata. Powinny być właśnie or- 

ganani rad poszczególnych szczebli i przed radami po- 

winny się rozliczać. 

Nie widzę również konieczności istnienia dwóch ko- 

misji, gdyż instruktorska ma minimalną ilość spraw. 

PROPOZYCJE | 

Można również połączyć obydwie komisje w jedną, albo 

upoważnić Radę do powoływania doraźnych organów speł- 

niających rolę Komisji Instruktorskiej w kwestiach 

dyscyplinarnych. Resztę uprawnień i obowiązków Komisji 

instruktorskiej można przekazać Komendzie, Komendantom 

lub Komi s jom Rewi zy jnym. 

Proponuję również likwidację Prezydiów wszystkich 

szczebli przekazując ich kompetencje Komendom i Ko- 

mendantom. | tak struktura władz naczelnych przedsta- 

wiałaby się następująco: 

1. Zjazd ZHP 

2. Rada Naczelna ZHP 

3. Główna Kwatera ZHP 

4. Naczelnik ZHP 

Struktura władz wojewódzkich: 

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Chorągwi 

2. Rada Chorągwi 

3. Komenda Chorągwi 

4. Komendant Chorągwi 

Szczeble miasta i gminy: 

1. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Hufca 

2. Komenda Hufca 

3. Komendant Hufca 

oraz 4.Rada Hufca - jeśli Konferencja Sprawozdawczo- 

Wyborcza uzna ją za niezbędną. 

Jeśli chodzi o Radę Hufca, nie będę powtarzał ar gumen- 

tów wielokrotnie przytaczanych za proponowanym roz- 

wiązaniem w listach do redakcji "Motywów". Kto pracuje 

i pracował w Hufcu wie, ile taki zabieg zaoszczędzi 

czasu, który przeznaczyć mażńa na sprawy programowe. 

Kadencje władz hufca, chorągwi | władz naczelnych 

ustaliłbym na 4 lata ze statutową możliwością jej 

skrócenia. Tyle co do struktur władz. Proponowane 

zmiany pociągają za sobą konieczność zapisów szcze-* 

gółowych w Statucie, ale również w duchu maksymalnego 
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ich uproszczenia. Oczywiście wprowadzenie Naczelnika 

Komendantów Chorągwi i Hufców w skład władz ZHP powo- 

duje wg mmie konieczność zasady wyborów bezpośrednich. 

Myślę, 

będziemy mogl i 

że upraszczając radykalnie struktury Związku, 

uczyć jawności, demokracji i odpowie- 

dzialności za podejmowane decyzje na zrozumiałych i 

prostych przykładach w naszej organizacji. 

Sprawa druga to wybory w ZHP. Obwarowaliśmy się 

tu tak ostrymi przepisami, że często prowadzi to przy- 

kładowo do niemożliwości zmiany Komendanta Hufca, bo 

lata w 2/3 

A kto 

Rada Hufca nie potrafi 

składu. 

na tym cierpi? Nie Komenda, 

Rada a 

opinia © nim. Nie mówiąc tu a dodatkowej 

się zebrać przez 2 

Mamy przecież w Polsce na to przykłady. 

nie ten Komendant, nie ta 

przede wszystkim Środowisko instruktorów i 

"atmosferze" 

i sensacyjkach, które jakże często potrafią zdezinteg- 

rować środowisko. Co to. znaczy, wie każdy kto przejął 

taki hufiec. Wybory muszą stać się u nas proste 

sprawnie prowadzone. Komu zależy na wynikach wyborów 

ten będzie .na pewno na sali gdzie się dokonują. Pro- 

ponu ję, 

obecności 

aby wybory odbywały się i były prawomocne w 

minimum 50% uprawnionych do głosowania. 

Dotyczyłoby to również odwołania i skreślenia ze skła- 

du Rady, czy Komendy. Muszą się znałeźć zapisy o od- 

woływaniu np. komendantów, zawieszaniu w czynnościach 

z różnych przyczyn. W samych wyborach na szczeblu huf- 

ca uprościłbym radykalnie procedury. Na przykład zre- 

zygnowałbym ze sztucznych często rejonów wyborczych. 

w wyborach miełiby prewo uczestniczyć wszyscy instruk- 

torzy danego hufca, którzy mają zaliczoną służbę in- 

struktorską oraz odpowiedni procent harcerzy starszych 

(do ustalenia). Konferencja byłaby prawomocna w obec- 

ności 50% tak ustalonej 

nie i prosto? Chyba tak. Wybór władz następowałby bez- 

listy delegatów. Demokratycz- 

względną większością w obecności 50% uprawnionych dc 

Konferencja wybierałaby w wyborach bez- 

Hufca, 

głosowania. 

pośrednich Komendanta i Komendę ewentualnie 

Radę Hufca. W przypadku wyboru Rady z jej grona w wy- - 

borach pośrednich wybierano by na wniosek Komendanta 

Komendę Hufca, a następnie Komisję Rewizyjną (oczy- 

wiście już nie na wniosek Komendanta) jako organ Rady. 

Wybory delegatów na Konferencję Chorągwianą na zasa- 

dach analogicznych. Wszystkie wybory tajne. Konferencja 

Chorągwiana byłaby prawomocna przy 50% delegatów 

wybierałaby w wyborach tajnych i bezpośrednich bez- 

względną większością głosów Komendanta Chorągwi i Ra- 

dę Chorągwi. Rada Chorągwi analogicznie do Rady Hufca 

wyblerałaby ze swojego grona Komendę Chorągwi | Ko- 

misję Rewizyjną jako organ Rady Chorągwi. Wybory na 

Zjeździe według takiego samego schematu. Może się 

tutaj nasunąć pytanie, czy jest potrzebna funkcja 

przewodniczących Rad. Według mie absolutnie nie. 

Byłaby to dodatkówa komplixacja mająca w zarodku nie- 

bezpieczeństwo dwuwładzy. Oczywiście w Statucie na- 

leżałoby (tak jak w obecnym) określić podstawowe kom- 

petencje. poszczególnych władz 2HP. Istnieje moż! iwość 

zdecentralizowania niektórych uprawnień władz naczel- 

PROPOZYCJE 
  

  

    

  
  

    

    

  

  

  
  

  
i wojewódzkich. nych 

Powyższe propozycje w sposób zdecydowany uprości- 

łyby struktury ZHP zwalniając jednocześnie dużą część 

instruktorów będących często tylko członkami danych 

gremiów. To „członkostwo jest ich jedyną funkcją jaką 

subiek- 

ale wynika z mojej 

pełnią w ZHP. Oczywiście to mój bardzo 

pewnie niedoskonały, 

jest 

tywny obraz i 

19-letniej (w tym wiele lat na pracy instruktorskiej 

funkcjach komendanckich). Wierzcie mi, 

brak. 

że wiem co to 

znaczy odpowiedzialność, a co jej Jakże często 

ta druga sprawa fatalnie potrafi się odbijać (mówię 

o braku odpowiedzialności lub jej rozmyciu) na naszej 

polskiej rzeczywistości i to w przeróżnych dziedzinach. 

Od_ Redakcji: 

Warto przypomnieć, że klasyczną zasadą konstruowania 

wszelkiej władzy jest rozdział władzy ustawodawczej, 

wykonawczej i sądowniczej. 
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roponuję tak zuchom, jak i harcerzom wykonanie 

P *pachnącego koszyczka" jako bardzo miłego pre- 

zentu, który można wręczyć mamie, babci, cioci 

itp. z okazji zbliżającego się jej święta. Potrzebne 

do tego będą następujące materiały: 

- 1 mydło okrągłe lub owalne o przyjemnym zapachu (np. 

*zielone jabłuszko”), 

- łyko lub wełna 

- szpilki z kolorowymi łebkami, 

- drucik. 

Sposób wykonania 

1 Wbi jamy szpilki w spłaszczoną część mydła co 0,5 cm 

w jego górną i dolną część. W ten sposób powstaną ze 

szpilek dwa okrągłe "płotki", z których jeden będzie 

podstawą koszyczka. Ułatwieniem mogą być fabrycznie 

zaznaczone na mydle linie (rys.1). : 

2 Owi jamy mydło welną (łykiem) w następujący sposób: 

zaczeplamy nitkę o górną szpilkę a następnie o dolną, 

po czym wracamy ponownie na górę. W czasie tej pracy 

   

  

  

  

  

          

  

            

nie możemy pominąć żadnej szpilki. Jeżeli wełna będzie 

gruba to wystarczy tylko raz przejść z nitką w koło 

całego mydła. W przeciwnym razie owi jamy nią jeszcze 

raz, aż do równomiernego rozłożenia wełny na całej 

owalnej powierzchn i mydła. (rys.2-3). 

3 Ustalamy, która z odkrytych powierzchni mydła między 

szpilkami będzie podstawą koszyczka. Tę część należy 

również dokładnie zasłonić nitką, przeplałając ją 

między szpilkami (rys.ś). 

4 Zaczybamy tkać między szpilkami w miejscu, w którym 

zakończyliśmy zakrywanie spodu, W tym przypadku 

osnowę tworzą szpilki, zaś wątkiem będzie nasza nitka. 

Tkamy aż do samych główek szpilek. Następnie przecią- 

gamy nitkę po owalu mydła na - jego drugą stronę i w 

podobny sposób tkamy między szpiikami, (rys.5) 

5 Uchwyt do koszyczka wykonujemy z cienklego drutu 

owiniętego dokładnie wełną (łykiem). Końce uchwytu 

mocujemy w mydle (rys.6). 
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Aleksander 
Wojciechow 

Osoby: wartownik, komendant dziennikarz. obozu, 

"Dekoracje: przedstawiaśją fragnent harcerskiego obozu. 

a scenie, przed namiotem z napisem: "Komenda", 

N siedzi przy stoliku komendant obozu. Na stoliku 

pełno różnych papierów i dokumentów: książka 

pracy obozu, finansowa. kronika, itp. Gorączkowo szuka 

jakiegoś dokumentu. Wchodzi wartownik w harcerskim 

mundurze: 

WARTOWNIK : 

druha! 

KOMENDANT: Prościel 

(wartownik opuszcza scenę. Enerfgicznym krokiem wchodzi 

Druhu Komendancie, z redakcji "Motywy" do 

dziennikarz. W kieszeni "marynarki kilka długopisów, a 

Na widok gościa komendant zrywa 

stolika, 

w ręku notes. się i 

wyblega zza serdecznie, wylewnie witając 

dziennikarza). 

KOMENDANT: Witam, witam druha redaktora! (Z troską w 

głosie). Jak idzie zbieranie materiałów? Nie ma druh 

kłopotów? Możliwie szeroko pokazujemy harcerskie 

życie... 

(W czasie monologu wskazuje dziennikarzowi wo Ine 

krzesełko. ŚSiadają naprzeciw 

DZIENNIKARZ: Owszem, nie mogę narzekać, nieźle idzie.. 

Mam. już pewien. pomysł ,ogólną 

KOMENDANT: ' (z 

siebie przy stoliku). 

reportażu... 

Niebywałe! A 

koncepc ję 

zainteresowaniem) Taaak? 

PROPOZYCJE 

moóowi 
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można wiedzieć o czym on będzie? 

DZIENNIKARZ: Oczywiście o obozie... Realia już mam 

(stuka palcem w notes). Konflikt będzie fikcyjny, ale 

przylegający szczelnie do żłycia. 

KOMENDANT: (waży słowa) Konflikt fikcyjny? (Ożywia się) 

nie ma żadnych konfl iktówl 

Życie toczy się czysto po harcersku... 

DZIENNIKARZ: Właśnie w tej 

Będzie w nim historia 

zdyscypł inowanego harcerza: 

Jasne! U mie przecież 

chcę utrzymać 

dnia 

konwencji 

reportaż. jednego nie- 

rano nie wstaje na pobudkę 

przed gimnastyką chowa się pod kanadyjkę... Wszystko 

Obóz idzie pielić szkółkę, 

się w magazynie spożywczym, gdzie opróżnia słoik kon- 

mu się udaje. a on chowa 

fitur... Na biegu terenowym tak niedbale ustawia prze- 

szkody, że jego przyjaciel, wzorowy harcerz, pada 

nieszczęśliwie i łamie nogę... 

KOMENDANT: (z 

ktorze, 

zaraz druhu reda- 

Jakże tak? Na 

biegu harcerz łamie nogę? U mie? W moim obozie?! To 

przerażeniem) Zaraz, 

coś tu nie jest w porządku... 

niemożliwe, to trzeba zmienić... 

DZIENNIKARZ: No, dobrze, skoro tak... Powiedzmy, że 

pada deszcz i ten dobry harcerz przeziębia się... 

KOMENDANT: A ten niezdyscypiinowany siedzi w ciepłym 

magazynie | gwiżdże na wszystko? Nie, tak nie możnal 

To przecież niewychowawcze! Jak przeczytają o tym 

harcerze, to każdy będzie po kątach... 

DZIENNIKARZ: W takim razie ten łobuz siedzi w latrynie 

i pali papierosy... 

KOMENDANT: Gorzej nie mógł już druh wymyślić... Nie 

rozumiem, czemu uparliście się pisać o harcerzu, który 

się krył 

nie wstał na pobudkę, na gimnastykę nie wyszedł, unika 

pracy społecznej i pali papierosy? Nie można napisać 

tylko o dobrym, prawdziwym harcerzu? 

DZIENNIKARZ: Można, ale wtedy nie będzie konfliktu... 
KOMENDANT: A po 0 konflikt? Przecież miało być o 

autentycznym, harcerskim życiu? 

DZIENNIKARZ: No tak, ale przez ten konflikt pokazałbym 

wewnętrzną przemianę chłopca o trudnym charakterze w 

dobrego, prawdziwego harcerza... 

KOMENDANT: Ha, ha, ha... i 

przemiany? Posłuchajcie rady doświadczonego wygi 

takie 

obo- 

redaktor wierzy w 

zowego. Lepiej nie mieszać do porządnego reportażu 

takich niewyraźnych typów. Ma być o obozie, to niech 

będzie o dobrym, posłusznym, prawdziwym harcerzu, 

który wstaje na pobudkę, wychodzi na gimnastykę, 

pracuje społecznie, biega zdrowo i nie pali papierosów 

Trzeba redaktorze, pokazać prawdziwe harcerskie życie 

bez jakichś tam fikcyjnych konfliktów! 
KURTYNA. 
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ata ostatnie nie były zbyt różowe dla harcer- 

stwa starszego. Niewiele przesadzimy jeśli 

L uznamy że obecny jego obraz budzi poważny nie- 

pokój. Owszem, istnieją tradycyjnie dobre środowiska, 

szczepy, drużyny, ale po pierwsze nieliczne, po drugie 

- część z nich też przeżywa poważny kryzys. Czasami 

jest on mało widoczny, gdyż środowisko jest "herme- 

tyczne”. Coraz częściej słyszy się niestety o upadku 

działających środowisk, lub o znacznym ograniczeniu 

ich aktywności. Liczne są "białe plamy" ńa mapie har- 

cerstwa starszego. 

Nie chcemy się nad tym więcej rozwodzić. Nie 

chcemy też wnikać w bardzo złożone przyczyny takiego 

stanu rzeczy. Napisano już o tym wiele - między innymi 

na łamach HR-a. Pragniemy po prostu przedstawić, na 

podstawie własnych doświadczeń - przykład pozytywny. 

Pragniemy opisać jak nam, właśnie w latach 1982-85 

udało się starszoharcerskie środowisko zbudować, a 

raczej odbudować. Nie twierdzimy że dzisiejszy nasz 

Szczep jest jakimś wzorem, że nie ma błędów, braków I 

niedociągnięć - ale jest I wiemy jak zbudowaliśmy go 

- | to raczej na przekór okolicznościom, a nie dzięki 

sprzy ja jącemu ich biegowi. Nie jest to materiał dla 

historyków, choć musimy sięgnąć do przeszłości. Nie 

damy też pełnej recepty - jak zbudować starszoharcerski 

szczep - sytuacja w każdym środowisku, w każdej szkole 

jest niepowtarzalna. Ale też nie chcemy osiągnąć jedy- 

nie efektu zdobywania sobie (nieważne - uzasadnionej 

czy nie) - chwały. Mamy natomiast nadzieję, że nasze 

doświadczenia zainspirują kogoś kto sam buduje star- 

szoharcerskie Środowisko lub szuka dla niego nowej 

drogi, nasuną jakiś pomysł, lub choć dadzą powód do 

zastanowienia, lub pole do porównań z doświadczeniami 

innego środowiska. Bo dalecy jesteśmy od unifikowania 

starszego harcerstwa. Aby ono Istniało - msi mieć swoją 

orginainość - swój styl - inny w każdym środowi sku 

starszoharcerskim. | do tego $tylu musi dojść samo. 

To nie takie proste. Być może ponad siły niejednej 

grupy harcerzy i instruktorów - taki wniosek nasuwa 

obecna kondycja wielu śradowisk... Ale przecież - im 

trudniejsza droga - tym większa satysfakcja, tym 

słodszy smak sukcesu... Więc przede wszystkim - warto. 

Warto włożyć wysiłek, warto budować nawet od podstaw, 

nawet niewprawnymi rękami - jeśli tylko sercom bliskie 

są harcerskie ideały | prawa. Naprawdę - warto. 

Lata już budowania środowiska nauczyły nas wiele. 

Przede wszystkim - cierpliwości. Na pewno nie uda się 

od razu. Będzie wiele porażek | kroków (bal susów) w 

tył. A zatem - niezbędna jest wytrwałość. Ale wytrwa” 

łość rozumiana nie jako codzienne, z jednakowym za- 

pałem pode jmowanie pracy w punkcie, w którym się ją 

zakończyło poprzedniego dnia. A raczej nie tylko tak 

rozumiana. Wytrwałość - to przede wszystkim uparte 

powstawanie. z upadków, wychodzenie z klęsk i załamań, 

trzeźwa refleksja na przedwczorajszym czy przedmiesię” 

cznym - "dajcie mi spokój”, "to nie ma sensu - nic nam   
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(mi) się nie udaje"... 

A zatem - cierpliwe montowanie zespołu i nie za- 

łamywanie się odchodzeniem najsilniejszych jego 

punktów... Zapuszczanie głęboko sieci i wyławianie 

tych, którzy nie za miesiąc i nie za rok, ale dopiero 

za dwa lub trzy łata mogą pomóc, podjąć odpowiedzial- 

ne funkcje i zadania... Wytrwałość to taktyka małych 

kroków I bliskich cełów, 

najważniejszym - budowie Środowiska. 

a nie zapominanie o celu 

Zrób 

Jak wychowasz w nim 

Pragniesz stworzyć starszoharcerski szczep. 

wpierw choć jeden dobry zastęp... 

trochę kadry - próbuj montować drużynę, z członków 

zastępu zrób sobie zastępowych i przybocznych. Uda się 

- to dobrze. Nie uda - to znaczy poszedłeś za szybko. 
» 

Może na razie starczą. dwa dobre zastępy... A drużyna 

- dopiero za rok. A potem ją umacniaj, ale nie zamykaj 

się w niej. Staraj się stworzyć warunki powstania 

drugiej drużyny. Może ona powstać w sposób naturalny 

- Twoja się rozrośnie i trzeba będzie ją podzielić. 

często zdarzające się Możesz nawet * wykorzystać tak 

nieporozumienia w Twjej drużynie. Bywa przecież że nie 

zawsze udaje się dogadać z którymś zastępowym czy 

przybocznym. Wiesz że to człowiek wartościowy, ale 

różnicie się w poglądach na program czy sposób pro- 

wądzenia drużyny. Zaproponuj mu po prostu - zorganizo- 

wanie samodziełnego zastępu czy drużyny. | nie broń 

mu jego ewentualnych zwolenników. Ty przecież po- 

radzisz sobie - dobierzesz młodszych..., a on niech 

pokaże co potrafi - może właśnie wiele? Wbrew pozorom 

łatwiej dogadasz się z nim jako drużynowym równoległej 

jeśli 

nie będziesz chciał 

drużyny, tylko nie obrazisz się na niego, albo 

za wszelką cenę udowodnić słusz- 

ności własnej koncepcji... W zdrowej rywalizacji 

wzmocnią się obie drużyny, każda odnajdzie swoją orgi- 

nalność, swoją wartość. 3 

potem następna... | tak zrodzi się druga drużyna, 

| szczep twój cel - już blisko. Zatem - cierpliwość, 

wytrwałość. | następna rzecz ważna - otwartość... 

Nikoao nie odrzucaj - jeśli tylko nie utrudnia Ci 

pracy. "Kto nie jest przeciwko nam - ten jest z nami *. 

Obojętnie czy pragnie wstąpić do drużyny, czy po 

prostu być z Wami. Nie bój się 

czy w Twoim środowisku, jeśli tylko go nie zdominują. 

Uważamy, że 

krążących wokół Ciebie I Twojego środowiska - może być 

nieharcerzy wokół, 

liczba osób nienależących do ZHP, a 

miarą tego czy robota Wasza jest dobra, czy jesteś- 

cje atrakcyjni. Bo. przecież nie każdy, któremu caś w 

harcerstwie się podoba - wstępuje do nas. Po pierwsze 

dlatego - że nie jest to dziś "w modzie" z bardzo 

różnych powodów, (łącznie z politycznymi) po drugie 

dlatego, że stawi amy przecież przed harcerzami okreś- 

lonąg poprzeczką - i nie chcemy przecież by każdy 

do harcerstwa wstępował, 

przyjaciół, 

prawda... Ale miejmy poza 

harcerstwem którzy będą mówić o nas 

dobrze... 

Nie należy taż bać się Inicjatyw i nowych pomy s łów. 

Jeśli np. jeden z Twoich harcerzy jest zamiłowanym fo- 

lepiej 
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tografem a ma jednego czy dwu przyjaciół też fotogra- 

fiką zainteresowanych - to nieważne wtedy czy należą 

oni do harcerstwa. Utwórz (na razie 'trójosobowy) klub 

jeśli 

dwu nowych harcerzy - 

fotograficzny. Nawet nie będziesz miał z tego 

to na pewno zdobędziesz dwu 

(o zdjęciach już nie mówiąc...). 

Kolejny krok w kierunku rozluźnienia pierścienia nie- 

nowych sojuszników 

zrozumienia i niechęci otaczającej "harcerzyków" w 

szkole, w środowisku... 

Wreszcie - jeśli jesteś już pewny siły drużyny - 

nie wahaj się proponować właśnie tym współpracującym 

z Tobą nieharcerzom wyjazdu na harcerski obóz.- I nie 

ubieraj ich na siłę w mundury. Starczy, że zobowiążą 

się do przestrzegania podczas trwania obozu harcer- 

skich praw i obyczajów. Ważne - podczas obozu - a nie: 

na obozie - to niekiedy jest rozumiane dwuznacznie. 

| oczywiście w tym punkcie - nie stosuj żadnych ulg. 

Natomiast trzeba dać im konkretne zadania - niech 

wiedzą że nie jadą na obóz "za darmo”.  Stwórzmy mło- 

dzieży atrakcyjny program niech przychodzą do nas. 

Ale dlatego że dzieje się coś ciekawego, że panuje 

wśród nas atmosfera otwartości, akceptacji drugiego 

człowieka, rzetelnej pracy, autentyzmu. Po 

atmosfera harcerska. Ale 

prostu 

to oni powinni przychodzić 

do nas, nas akceptować, a nie my naginać swoje ideały 

i prawa dla nich. 

* 

W stosowanym przykładzie "fotograficznym" aż się 

serwis 

Jeśli 

nasuwa - foto; 

taki 

kronika, wzbogacenie gazetki 

obozowej... obóz będzie dobry - urodzi no- 

wych druhów, którzy w roku następnym z przekonaniem 

że warto - włożą harcerski mundur... 

Otwartość - można rozumieć jeszcze inaczej. Nie 

będzłemy tu się rozwodzić, bo dobrymi radami podobnie 

jak dobrymi chęci ami wiadomo co bywa wybrukowane, ale 

o kilku sprawach koniecznie trzeba napomknąć. Otóż - 

istnieje kilka bardzo skutecznych metod pogrzebania 

prężnie działającego środowiska. A raczej samo-pogrze- 

bania. Pierwsza to tradycyjne miejsce obozowania, 

gdzie rok w rok wyjeżdża z tym samym programem i za- 

mierzeniami wspaniały obóz. Choćby miejsce było na- 

prawdę cudowne, sprawdzone, szlaki przetarte - znudzi 

się bardzo szybko uczestnikom a co gorsza - uśpi Kadrę 

Bo nic tak nie zabi ja inicjatywy programowej jak 

istniejący już, sprawdzony wzór programu z poprzedniego 

roku. No bo po cóż się wysilać, konstruować, 

tylko 

To wszystko 

przecież 

odrzucić to co nie wyszło, wykorzystać 

doświadczenia.. słuszne, ale za dwa lata 

kadra już nie będzie widzieć niedociągnięć poprzedniego 

roku... Potem będzie powstawać program obozu na za- 

sadzie - jak był dobry - to znaczy że najlepiej 

powtórzyć... . 

A zatem - każdy nowy obóz - to nowy pomysł, nowa 

myśl programowa, dojrzalsza. Jest taka plosenka że 

przecież "stanąć w miejscu to zostać „w tyle, Przy- 

jacielu,.." 
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Druga metoda pogrzebania środowiska to zamkniecie 

się w kręgu własnej doskonałości. Inni są słabs!, 

tylko my mamy patent na prawdziwe harcerstwo... Nie 

będziemy tego rozwi jać. Jest przecież wiele dróg i 

jeśli nawet jesteśmy tacy wspaniali - to nawet od 

słabszych można się czegoś dobrego nauczyć! A zarknięcie 

to przede wszystkim degeneracja środowiska, prędzej 

czy później, choćby z racji sprzeniewierzenia się har- 

cerskim ideałom, z dawien głoszącym że "skaut każdego 

innego skauta uważa za brata". Kążdego... 

Dobra drużyna, dobry szczep starszoharcerski - to 

przede wszystkim taki, który czuje się częścią Związku 

- ale nie tylko w sensie zgody z jego zarządzeniami, 

ale przede wszystkim w sensie odpowiedzialności za 

to co się w nim dzieje. Nie tylko w Szczepie, Hufcu 

czy w Chorągwi. A żeby działać dla Związku skutecznie 

- trzeba przecież Goś o nim wiedzieć nie tylko z 

własnego podwórka i prasy harcerskiej..., której i tak 

nikt prawie nie czyta. Stąd wielką rola Polowych 

Zbiórek Harcerzy Starszych, SAS-ów, itp. Możliwość 

podpątrzenia innych, nauczenia tak wiele, a przede 

wszystkim zrozumienia problemów z jakimi w całym 

Związku się borykamy. To działa jak przetarcie zaparo- 

wanej szyby, za którą rozpościera się inny, trudny, 

ale i piękny świat, tak wielu drużynom do dziś nie 

znany... 

To wszystko o czym napisaliśmy do tej pory to nie 

wysnute gdzieś przy biurku dywagacje - to efekt naszych 

doświadczeń, którymi chefekibyśmy się z Wami podzielić 

Może przez to będzie Wam łatwiej niż nam w waszej 

"orogenezie"... 

A właśnie co to znaczy i- w ogóle skąd ta nazwa? 

Otóż OROGEN to nazwa naszego szczepu już od prawie 

10 lat. Przetrwała wraz ze szczepem różne losu koleje. 

Znaczy ona po prostu "górotwór" i wskazuje na wiodący 

kierunek pracy środowiska - turystykę górską. Poza tym 

symbolizuje coś więcej - trwały, cierpliwy, choć z 

zaburzeniami - proces kształtowania się, wzrostu i 

rozwoju. Wzrastanie, krystalizowanie, rośnięcie w siłę 

Ten proces to właśnie - "orogeneza"... 

Jeśli wyobrazimy sobie nasz Szczep dzisiejszy jako 

pewien górotwór, orogen - to powstał on z bardzo wielu 

części, które osadzały się, wrastały i przeobrażały 

w różnym czasie. Ten proces w dalszych częściach 

naszego artykułu chcemy właśnie opisać... 

| jeszcze jedno. Prosze pamiętać, że dzisiejszy 

Orogen końca lat osiemdziesiątych to kształt (bez 

skromnościi) bardzo niedoskonały. 

Dziś skupia 8 różnych jednos-   
tek - z których część jest jeszcze słaba, bardzo słaba 

a praca opiera się wciąż na zbyt małej ilóści instruk= 

torów... 

Ale siłą naszą jest to, że mamy jasny kierunek 

działania. Wiemy co robić dalej i jak. A poza tym 

łączą nas wspólne osiągnięcia - to czego dokona! i śmy. 
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nawiązaniu do poprzedniego artykułu dziś 

rzej o 

szę- 

najnowszej technice nagrań płytowych, 

które zawładneły rynkiem fonograf icznym. 
W 

Na klasycznej znanej wszystkim od lat płycie gra-. 

mofonowej dźwięk jest utrwalony w postaci spiralnego 

rowka,którego kształt odpowiada kształtowi rejestrowa- 

fali Taki 

zwany analogowym, 

nej dźwiękowej. zapis rejestracji dźwięku, 

jest stosowany od czasów Edisona. 

Mimo wprowadzenia licznych innowacji postęp w zakresie 

wierności odtwarzania dźwięku z tego „rodzaju płyt 

gramofonowych był stosunkowo mały, a pod koniec lat 

70-tych- osiągnięto kres rozwoju analogowych płyt 

gramofonowych. Dalsza poprawa jakości wymagała zmiany 

systemu zapisu. W tej sytuacji powstała koncepcja za- 

pisu dźwięku na płycie w postaci zakodowanej - cyfrowej 

w postaci impulsów reprezentujących 

fali 

następujących momentach. 

ciągu 

dźwiękowej 

a więc 

wartości w kolejnych szybko po sobie 

Zastosowanie techniki cyfrowej umożliwia wierne od- 

twarzanie dźwięku o bardzo małej zawartości szumów. 

Jest to wynikiem tego, że z płyty odczytuje się i da- 

fej przetwarza nie rzeczywisty przebieg akustyczny, 

który w przypadku płyty dotychczasowe j może być znie- 

rysy; 

deformacje, 

kształcony przez przypadkowe zabrudzenia, za- 

gniecenia lub inne lecz ciąg impu | sów 

reprezentujących cyfry. ć 

Dopóki więc przypadkowe szumy i zakłócenia (trzaski) 

nie są na tyle duże, by uniemożliwić rozpoznanie, 

gdzie jest impuls, a gdzie przerwa, czyli dopóki jest 

możliwe odcztanie cyfry, nie przedostają się one do 

sygnału wyjściowego. 

Podobna sytuacja istnieje w torze obróbki sygnału cyf- 

wszelkich korekcji. W 

ten sposób zostaje całkowicie unieszkodi iwione 

Źródło szumów, 

nla dźwięku jest płyta i 

rowego w trakcie fiftrowania | 

istotne 

jakim w tradycyjnej metodzie odtwarza- 

gramofon ze swoimi mechaniz- 

mami i wzmacniaczami. Pozostają wyłącznie szumy 

powstające przed zakodowaniem przebiegu akustycznego 

do postaci cyfrowej i po powtórnym przetworzeniu prze- 

biegu 

której 

cyfrowego do postaci analogowej. Płyta, na 

zapisany dźwięk w postaci 

Disc), 

odtwarzaczem compactowym lub la- 

jest cyfrowej zwana 

dyskiem CD (ang. 

takich płyt 

jest Compact a gramofon do 

odczytu 

serowym. Wykorzystanie do odczytu promienia laserowego 
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stworzenia wiązki odczytującej o 

średnicy około 1 mikrona, pozwala na stosowanie zapisu 

o bardzo dużej gęstości. Na dysku © średnicy 12cm 

mieści się jednostronnie 1 godzinne nagranie. 

Parametry akustyczne odtwarzacza kompaktowego ĆD sta- 

wiają go na pierwszym miejscu z punktu widżenia 

Jakości odtwarzanego dźwięku pośród wszystkich ogniw 

zestawu hi-fi. 

Na dysku CD zakodowany cyfrowo sygnał foniczny 

zapisany jest w postaci spirali składającej się z 

mikroskopi jnych zagłębień o zmiennej długości i 

zmiennej odległości wzajemnej. 

Przetwarzanie zakodowanej informacji na sygnał 

  

elektryczny odbywa stę gza pośrednictwem promienia la- 

serowego,który w czasie wirowania dysku precyzyjnie 

śledzi kolejne kręgi spirali. Odbite od śladu zapisu 

promienie, modulowane przez zagłębienia,,pacająna fo- 

todetektor, na którego wyjściu powstaje prąd dwuśta- 

nowy. Czas trwania poszczególnych stanów prądu odpowia* 

da długości zagłębień | odległości między nimi. Tak 

powstały sygnał cyfrowy jest następnie przetwarzany w 

dekoderze. Wydzielone z niego sygnały odpowiadające 

obu kanałom stereofonicznym są ostatecznie zamienione 

na sygnały analogowe o częstotłiiwości akustycznej. 

Służą one do sterowania konwencjonalnego wzmacniacza 

hi-fi. Odtwarzacz może współpracować bez obawy wza- 

Jemnego uszkodzenia z każdym sprzętem hi-fi. Do Jak 

najlepszego wykorzystania zalet zapisu cyfrowego ko- 

nleczne jest jednakże dobranie odpowiednio współpra- 

cujących urządzeń. Jakość odtwarzacza stała się sty- 

mulatorem do udoskonalenia pozostałych ogniw hi-fi. 

Usprawnienia dotyczą przede wszystkim kołunn głośniko- 

wych oraz wzmacniaczy. 

Przy koplowaniu nagrań z dysku na taśmę nie może 

być, oczywiście mowy o uzyskaniu równoważności jakości. 

HOBBY 
  

  

  

  

  

aby jednakże poziom nagrania skoplowanego na taśmie 

zbliżyć w maksymalnym stopniu do oryginału, należy 

dobrać taśmy i magnetofon w sposób umożliwiający 

osiągnięcie wysokiej dynamiki dźwięku - szczególnie w 

górnym zakresie pasma akustycznego. Najlepsze wyniki 

daje nagranie taśmy metalicznej lub chromowej na ma- 

gnetofonie z układem do redukcji szumów typu Dolby C. 

Odtwarzacz laserowy obsługuje się w sposób podobny 

jak magnetofon kasetowy, z tym, że czas dostępu do po- 

szczególnych nagrań jest w odtwarzaczu znacznie krótszy 

niż w magnetofonie. Obok typowych ukłądów odtwarzacz 

zawiera z reguły programator z pamięcią umożliwiającą 

wybranie odpowiednich tytułów nagranych na dysku oraz 

kolejność ich'odtwarzania. Ponadto na płycie czołowej 

urządzenia odwzorowany jest za pomocą ciągu numerowa- 

nych dlod sygnalizacyjnych ślad zapisu w celu zprien- 

towania użytkownika w aktualnym położeniu laserowego 

strumienia wybierającego. Na wyświetlaczu cyfrowym 

podany jest - w zależności od wyboru - czas,” jaki 

upłynął od początku łub pozostaje do końca odtwarzania 

całości nagrania lub pojedynczego tytułu, jak również 

numery tytułów związane z programowaniem. 

Producenci dotychczasowych singli I płyt długo- 

grających nie dają za wygraną licząc się z tym, że 

ceny odtwarzaczy laserowych będą się utrzymywać na 

wysokim poziomie w stosunku do gramofonów. 

Czym jest jednak płyta kompaktowa, niech świadczy 

fakt że 1X Symfonia Beethovena w całości może się 

zmieścić tylko na płycie kompaktowej | to w pełnym 

brzmieniu, w pełnym paśmie, w pełnej dynamice: ?5 

minut muzyki na jednej płycie! 

Jedna płyta kompaktowa ma pojemność 180 tysięcy stron 

standardowego tekstu w formacie A-4 (30 linijek po 60 

znaków). A więc jedna płyta kompaktowa może zawrzeć 

kilkunastotomową encyklopedię, przy czym czas dostępu 

do informacji jest mniejszy niż jedna sekunda. Moż- 

liwości techniczne są niezwykłe; do tego dochodzi 

łatwość niezniszczalność płyty. 

Technika kompaktowa rozwija się na całym świecie 

w sposób dynamiczny, wręcz lawinowy. Są już nie tylko 

przechowywania i 

plerwsze single, lecz także małe laser discs (single 

wideo). Obecnie pracuje się nad tym, żeby na jednej 

maszynie można było odtworzyć płytę kompaktową, sin- 

gle! wideo. 

A oto jak wygłąda w milionach egzemplarzy produkcja 

płyt kompaktowych na świecie: Wielka Brytania w 1986 

- 18mln, 1987 - 56min; RFN 1986 - 68min, 1987 - 119min 

Francja 1986 - Gmin, 1987 - 12min; USA,1986 - 38,5min, 

1987 - 90minz Japonia 1986 - 41,5min, 1987 - 122min. 

Są to jednak liczby niepełne, bo wiele firm nie 

ujawnia swoich nakładów. 

Tymczasem jest już następna nowość, skrótowo CDV 

czyli compact-disc-video. Jest to kombinacja doskona- 

łego dźwięku z płyt z laserową techniką wideo. Prze- 

widuje się kilka możliwoścł odtwarzania CDV - od 

zminiaturyzowanego sprzętu, aż po współdziałanie z 

odpowiednio wyposażonym aparatem telewizy jnym... 

  

  
  

  HR 27 
  

  

 



  

  
  

Nuże bracia Warmiacy, 

Dość długośmy spali; 

Do oświaty i do pracy 

Czas, byśmy powstali. 

Andrzej S$amulowski 

odharemistrz Anna Hedrychowa z domu Sendrowska 

urodziła się w 1903 roku w Uniszewie na Warmii. 

Rodzina Sendrowskich była spokrewniona z Ańdrze- 

ejem Samulowskim, wybitnym działaczem poloni jnym, pub- 

łicystą, poetą, księgarzem i wydawcą ze znanej z kultu 

religi jnego wioski Gietrzwałd. 

Anna dobrze pamięta burzliwe, lecz pełne nadziei 

czasy plebiscytu, kiedy to wraz z koleżankami rozwie- 

szała piakaty | roznosiła ulotki, wzywające do przy- 

łączenia Warmii i Mazur do Polski. Niejednokrotnie 

trzeba było uciekać i chronić się przed niemieckimi 

bo jówkami. 

Lata 1926/27 Anna spędziła w Poznaniu, uczęszcza jąc 

do seminar lum ochroniarek, jak dawniej nazywano przed- 

szkolanki. Pierwszą pracę podjęła w przedszkolu 

polskim w Szomfałdzie, następnie pracowała w Worytach 

i Chabrowie. W tym czasie współpracowała i zaprzyjaźni 

ła się ze swoją koleżanką Otylią Grot Tereszówną - o- 

becną  komendantką Kręgu Seniorów byłych Harcerzy 

Polskich w Niemczech, regionu Warmii, Mazur 'i Powiśla. 

Wszyscy nauczyciele i przedszkolanki brali czynny 

udział w organizowaniu szkół, świetlic i bibliotek 

polskich. Anna była sekretarką Towarzystwa Młodzieży 

Polskiej w atasdwie . W 1933 roku Anna wyszła za mąż za 

Jana Hedrycha, nauczyciela 2 pobliskiego Chabrowa. 

Odtąd razem włączyli się w nurt życia poloni jnego, 

chroniąc dzieci i młodzież przed naciskiem germani- 
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zacji. Niedługo jednak trwało rodzinne szczęście. 

Korzystając z tego, że Jan Hedrych posiadał obywate!- 

stwo polskie, władze pruskie odebrały mu prawo naucza- 

nia w. polskiej szkole i cofnęły mu prawo pobytu na 

terenie Rzeszy. W ciągu 24godzin Hedrych musiał zdać 

kierownictwo szkoły i opuścić Niemcy. 

Do 1939 roku był kierownikiem szkoły w Ucilechowie 

koło Ostrowa Wielkopolskiego. W pierwszych dniach woj- 

ny został zatrzymany przez Gestapo i osadzony w obozie 

koncentracyjnym w Gusen. Cieżkie były czasy okupacji 

dła Anny. Chwytała się różnych prac, aby wyżywić 

czwórkę swoich dzieci. Latem chodziła do prac w pole, 

zimą zarablała na życie szyciem. Nieraz było krucho, 

ale z pomocą życzliwych sąsladów przetrwała wojnę. Po 

powrocie z obozu Jan Hędrych zamierzał osiedlić się 

na Śląsku, lecz Annę pociągała Warmia, która po długich 

latach niewol! znalazła silę w granicach Macierzy. 

Wydzlał Oświaty w Olsztynie skierował Ich do pracy 

w Jurkowym Młynie, gdzie pod dyrekcją Jana Boenigka 

organizowano kursy repolonizacyjne dla młodzieży ,war- 

mińskiej. W *latach 1948/53 Jan Hedrych pracował w 

Szkole Rachunkowości Rolniczej w Morągu, następnie w 

Zespole Szkół Rolniczych w Karlowie pod Kętrzynem. 

W tym czasie Anna ponownie podjęła pracę zawodową jako 

Intendentka. Po śmierci męża w 1958 roku przeszła na 

rentę | zamieszkała w Olsztynie, gdzie nadal bierze 

aktywny udział w życiu społecznym. 

W uznaniu zasług Rada Państwa przyznała Annle Hed- 

rychowej Krzyż Kawalerski, Srebrny Krzyż Zasługi, 

Medal Edukacji Narodowej; Medal Rodła | Medal 40-lecia 

PRL, 

Do dziś phm Anna Hedrychowa jest aktywnym człon- 

klem Kręgu Seniorów b.ZHP w Niemczech lm. Józefa 

Kachla.
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HOBBY 
PODPROGRAMY POLETOOZZEZ 

odprogram to zbór instrukcji, tworzący funkc jo- 

p iałną całość (realizujący wyodrębnione zadanie) 

które zapisujemy niejako "na marginesie”, nie: 

wrączając go bezpośrednio w główny rurt programu. Gdy 

trzeba wykonać zdefiniowane w podprogramie operacje, 

wykonujemyskok do podprogramu (Inaczej: wykonu jemy 

pogprogram). Oto przykład: 

16 PRINT "PRZYSPIESZENIE W M/S” 

20 INPUT A 

30 GO SUB 1000 
4Q PRINT "CZAS W S*, "DROGA W M* 

50 GO SUB 1000 

66 FOR T=1 TO 16 
70 PRINT T, ©. 5"A*T 2 

80 NEXT T 
90 GO SUB 1000 
100 STOP 
1000 FOR 1-1 TO 32 
1010 PRINT *-*; 

1026 NEXT | 

1030 PRINT 

1040 RETURN 

Instrukcja GO SUB 1000 znaczy tu tyle, co wyświetlić 

szlaczek”*. Możemy więc jedną, jedyną instrukcją żądać 

wykonania dość złożonych działań! Instrukcja GO SUB 

jest instrukcją skoku do podprogramu (wywołania pod- 

programu, skrót ang. GO.to SuBroutine, subroutine - 

podprogram). Instrukcja ta jest podobna do skoku bez- 

warunkowego GO TO: program "skacze" do instrukcii o 

numerze podanym za GO SUB. istotna różnica tkwi w 

fakcie, że GO SUB zapamiętuje dodat':'owo miejsce, z 

którego nastąpił skok-wywołaniel Zakończeniem programu 

jest zawsze instrukcja RETURN (powrót). Po napotkaniu 

RETURN program wraca do miejsca, Z którego nastąpi ło 

wywołanie podprogramu - jako następna po RETURN wy- 

kona się pierwsza instrukcja następująca po ostatnim 

wykonanym GO SUB. Po wyświetieniu pierwszego szlaczka 

program wróci do linii 40, oo wykonaniu drugiego GO 

SUB 10600 w linii 50 powróci do instrukcji 60, itp. 

Gdybyśmy skoczył i do podprogramu bezpośrednio przez 

GO TO, wszystko byłoby dobrze do momentu napotkania 

instrukcji powrotu z podprogramu RETURN. Do jakiego 

wiersza należałoby wrócić? lnstrukcja GD TO nie powoduje 

zapamiętanie wiersza, w którym wystąpiła... GD SUB 

1 RETURN tworzą więc wzajemnie uzupełniającą się parę 

Instrukcji. 

Chcąc zmienić znak tworzący wszystkie szlaczki, 

wystarczy zmienić jedną jedyną instrukcję 1010. Po- 

dobnie łatwa jest np. zmiana długości szłaczka. O tym, 

że program stał się krótszy i bardziej przejrzysty, 

wspominać nie trzeba. ŻZauważymy, że po ostatnim 

szlaczku, wykonanym przez instrukcję 90, pracę progra- 

mu trzeba przerwać. Inaczej wykonując kolejne instruk- 

cje ponownie wszedłby w podprogram 1000. Osiągamy to 
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instrukcją STOP, przerywając program i przywracając 

konwersacyjny tryb pracy (sygnalizowany przez READY 

LUB OK). Instrukcję GO SUB, podobnie jak GQ TO, za- 

pisuje się często łącznie (GOSUB i GOTO), zależy to od 

typu mikrokomputera. 

W jednym programie wystąpić może wiele podprogra- 

mów. Działanie podprogramów może być modyfikowane 

przez zmienne-parametry (nasz podprogram do *"szlaczka” 

odbywał się bez parametrów, działając za każdym wywo- 

łaniem identycznie). W końcu jeden podprogram może być 

wywołany z wnętrza drugiego. Wszystkie te możliwości 

wykorzystamy w poniższym programie, wyświetlającym na 

ekranie następującą figurę: 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

VVVVVVVVVVVVVVV 

VVVVVVVVvVv 

vvv 

*VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV 

+VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Można posłużyć się oczywiście ośmioma instrukc jami 

PRINT, my jednak wybierzemy bardziej eleganckie roz- 

wiązanie, uwzględniające strukturę figury. Spójrzmy 

uważnie: stałym ełementem jest pasek, złożony z pewnej 

liczby jednakowych znaków. Zaczniemy więc od podpro- 

gramu, wyświetlającego. wiersz złożony z N jednakowych 

znaków, zadanych np. zmienną tekstową C$: 

1000 FOR 1=1 TO N 

4016 PRINT C$; 

1020 NEXT | 
1838 PRINT 

1046 RETURN 

Pusta instrukcja PRINT zapewnia przejście na początek 

nowego wiersza po wyświetleniu ciągu znaków, przy jrzy jmy_ 

się znów naszej figurze: na dole występują 2 pary i- 

dentycznych wierszy. Napiszemy podprogram, wyświetla- 

jący parę wlerszy, zaczynających się. parą kropek i za- 

kończonyćh ciągiem jednakowych symboli. Użyjemy tu 

przygotowanęgo uprzednio podprogramu 1090: 

2000 FOR K=1 TO 2 

2019 PRINT *+*; 

2020 ' GOSUB 1000 

2030 NEXT K 

2048 RETURN 

Mając przygotowane operacje złożone: "wyświetl ciąg 

znaków" (GO SLB 1000) i "wyświeti parę linii" (GO SUB 

2000), można pokusić się o sporządzenie podstawowej 

części programu, Zauważmy, że w pierwszych 4 wierszach 

występuje znak "V", zaś liczba znaków zmienia się od 

zli do J co 6: 

HOBBY 

       
20 FORN = 21 TO 3 STEP - 
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WIEPTES s sy" 

30 _ GO SUB 1000 
4© NEXT N 
50 LET N = 21 
60 GO SUB 2000 
70 LET C$ = "A" 

80 GO SUB 2080 
90 STOP 

Zmienne N i C$ są parametrami dla podprogramu 1Q0QG0:: o- 

bydwie określają sposób wykonania zdefinjowanych ope- 

racji. Podprogram 1Ó0Q0 wywoływany jest raz z programu 

głównego, innym razem zaś podprogramu 2000. W tym 

ostatnim wypadku mówimy, że podprogram 1000 jest za- 

gnieżdżony w podnrogramie 200%. W przypadku napotkania 

instrukcji RETURN powrót nastąpi oczywiście zawsze do 

miejsca, z którego wystąpiło ostatnie wywołanie nie 

zakończone powrotem. Jeśli podprogram 1000 był wywołany 

z wnętrza 2000 (linia 2020), to powrót nastąpi .do 2030 

Następny napotkany RETURN spowoduje oczywiście powrót 

do programu głównego (do linii 70 lub 90). 

Podprogramy można umieszczać w zasadzie w dowolnym 

miejscu programu, dobrą praktyką jest jednak umie- 
LJ 

szczenie ich na samym końcu programu. Sprzyja to 

przejrzystości. Podprogramy warto stosować nie tylko 

przy powtarzających się ciągach instrukcji. Dobrą 

praktyką jest dzielenie programu na względnie nie- 

zależne fragmenty, odzwierciedlające naturalną struk- 

turę rozwijązywanego problemu, ujęte w formę pod- 

programów. Program główny jest wtedy tylko ciągiem wy” 

wołań podprogramów, przeplatanym instrukcjami nada- 

jącymi wartość barametrom. Zwiększa to co prawda 

objętość programu, polepsza jednak jego przejrzystość, 

ułatwia testowanie i usuwanie błędów oraz wprowadzanie 

zmian. Na schemacie blokowym symbolem operacji złożonej 

- podprogramu - jest prostokąt o podwójnych bokach 

orzedstawiony na rysunku. 
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o roku tysfęce narcerzy starszych i instrukto- 

5. rów przekracza po raz pierwszy bramy wyższych 

uczelni. Dla zdecydowanej większości z nich IC
Z 

oznacza to jednocześnie koniec przygody z harcerstwem, 

nawet jeżeli pozostały po niej miłe wspomienia i 

przydatne w dorosłym życiu umiejętności. Przeważająca 

część harcerzy starszych nie widzi siebie w roli in- - Z
ie
l 

ic
z   struktorów, a wejście w wiek studencki: oznacza dla 

nich jednocześnie "wyrośnięcie” z macierzystej drużyny 

Wielu zmienia równocześnie miejsce zamieszkania, a 

więc urywa się więź z dotychczasowym środowiskiem 

harcerskim. 
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Pierwszy rok na uczelni to wreszcie dia 

przeciętnego studenta trudny okres adaptacji do nowych 

warunków i wymagań, ciężkiej pracy i walki o utrzyranie 

się na uczelni. Wtedy właśnie urywa się, najczęściej im
ie
rz
 

bezpowrotnie, więź z harcerstwem. Strata jest obopólna 

Dła Związku zjawisko to oznacza proces intelektualnego 

jałowienia. Ci odchodzący w takich okolicznościach to 

przecież czołowe umysły drużyn, szczepów, hufców..., 

to potencjalne "drożdże intelektualne" harcerstwa. 

Pozostają bowiem, i nierzadko rekompensują sobie sto- ph
m 

Ma
łg
o 
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m 
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pniami instruktorskimi i władzą inne niepowodzenia - 

średniacy i słabeusze. Po studiach wracają do harcer- 

stwa prawie wyłącznie nauczyciele (też nie wszyscy). 

Jakie są skutki takiego zjawiska nietrudno dostrzec 

przyglądając się uważnie chociażby kadrze etatowej 

Związku czy poziomowi intelektualnemu wielu harcerskich   imprez i dyskusji. Jednocześnie tysiące studentów u- 

kształtowanych w jakiś sposób przez harcerstwo ginie 

w masie studenckiej przeciętności, dostosowując się do 

obowiązujących w niej wzorców zachowań. W po jedynkę 

mogą się im przeciwstawić jedynie bardzo silne indy- 

widualności. 

Warto więc zadbać o stworzenie harcerzom 

starszym i instruktorom rozpoczynającym studia moż- 

liwości kontynuowania harcerskiej przygody nawet wów- 

czas gdy nie mają oni możliwości lub chęci pełnienia 

funkcji instruktorskich. Temu właśnie mogą w naszym 

przekonaniu służyć kręgi harcerstwa akademickiego, 

choć na razie chyba nie bardzo wladomo jak to zadanie 

mają spełnić. Postaramy się przedstawić swój punkt 

widzenia na tę sprawę w sposób dość utylitarny I! prag- 

matyczny - próbując sobie wyobrazić możiiwe korzyści 

z istnienia tych kręgów z jednej strony dla ZHP, z 

drugiej zaś dla samych ich członków. Wydaje nam się 

bowiem, że możliwe kierunki społecznej służby harcer- 

stwa akademickiego nie różnią się specjalnie (może 

poza stopniem złożoności realizowanych zadań) od iden- 

tycznych kierunków dla harcerstwa starszego. 

Zacznijmy od potencjatnych korzyści, jakle może 

mieć z harcerstwa akademickiego ZHP. Dla nas, autorów 

tego tekstu, najistotniejszą z nich byłoby istnienie     w Związku aktywnego, twórczego środowiska pozbawionego 

jeszcze organizacyjnych stereotypów i schematyzmu, a 

w związku z tym mogącego wnosić coś nowego w funkcjo- 
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nowarsć ZHP: 

Mamy (a tak naprawdę to bardzo chcielibyśmy mieć! 

ruch naukowy - ofertę dla tej grupy mło- 

której 

lesie w krótkich spodenkach z busolą w 

uczniowski 

dzieży w wieku starszoharcerskim, stereotyp 

biegania po 

ręku | roazpałania ogniska Jedną żapałką wydaje się 

dość infantylny. Harcerstwo akademickie wydaje się 

być najlepszym potencjalnym źródłem fachowców czy 

"półfachowców"” dla tego ruchu. Gdyby tak jeszcze udało 

się załatwiać możliwość zaliczania jako praktyk ro- 

botniczych czy zawodowych udziału w roli kadry spec- 

jalistycznej w harcerskich obozach naukowych. Wszak 

podobno najlepiej można się nauczyć więlu umiejętności 

ucząc innych. Niektórzy studenci - harcerze dopiero w 

tym momencie mogą w sobie odkryć pasję wychowawczą. 

Ludzie o pewnym przygotowaniu fachowym potrzebni 

tylko 

problem opieki 

są nie uczniowskiemu ruchowi naukowemu. Ot 

chociażby medycznej podczas obozów, 

szczególnie wędrownych. A przecież na akądemie medyczne 

trafia sporo harcerzy. Gdyby można było do nich do- 

trzeć poprzez kręgi harcerstwa akademickiego na tych 

uczelniach, mieliby szansę ną bogaty wybór wakacyjnych 

ofert, a organizatorom wielu obozów i zimowisk ubyłby 

przynajmniej jeden kłopot. 

Mamy sporą wymianę zagraniczną i często wynajętych 

A przecież 

różnych 

tłumaczy spoza Związku lub rozmowy na migi. 

wśród 

uczelni też sg harcerze. Tylko na razie nie ma jak do 

studentów wydziałów filologicznych 

nich dotrzeć. Te dwie możliwości wykorzystania przez 

Związek studentów - harcerzy to tylko przykłady. 

Innym pożytkiem z harcerstwa akademickiego jaki 

dostrzegamy może być utrzymanie i pogłębianie więzi ze 

Związkiem wielu osób, które po ukończeniu studiów. będą 

efunkcjonowały w różnych obszarach życia społecznego. 

Niekoniecznie muszą one podjąć służbę instruktorską, 

natomiast mogą się dalej włączać w niektóre działania 

ZKP, szczególnie te, które są związane z ich przygoto- 

waniem fachowym czy też zainteresowaniami. Więzi za- 

dzierzgnięte w tym wieku są niewątpliwie znacznie 

trwalsze od tych z czasów uczniowskich. 

Wreszcie kręgi harcerstwa akademickiego wydają się 

być potencjalnym rezerwuarem kadry etatowej Związku, 

która obecnie jaka jest - każdy widzi. - 

A co dla 

studia, szczególnie jeżeli wiąże się to z opuszczeniem 

członków kręgów? Osoby tafdające na 

rodzinnego domu, czują się w początkowym okresie dość 

zagubione i osamotnione. Poszukują wtedy kontaktu z 

jakąś grupą ludzi, która 

osamotnienia przezwyciężyć. Diaczego nie miałby być tą 

pomogłaby im to poczucie 

grupą, grupą przyjaciół, krąg akademicki? Szczególnie, 

gdyby umożliwiał, poza pokonaniem kłopotów adaptacyj- 

nych, kontynuowanie wyniesionych z harcerstwa starszego 

aktywnych form spędzania czasu wolnego. O ile nam 

wiadomo formy te nie są obecnie wśród -studenckich mas 

zbyt popularne. 

Harcerstwo jest w dużym stopniu nastawione na sa- 

modoskonalenie swych członków. W różnych grupach wie- 
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kowych odbywa się to odmiennymi drogami. W wieku -stu- 

denckim u pewnej grupy osób odzywa się potrzeba świa- 

domego samodoskonalenia,której one przedtem nle odczu- 

wały. Krąg mógłby więc być również taką grupą pode jmu 

jąc świadome działania w celu doskonalenia samych 

siebie. Jak wiadomo w kupie zawsze raźniej. Nie jest 

to postawa zbyt popularna obecnie wśród studentów, ale 

harcerski jeżeli system wychowawczy jest choć odro- 

binę efektywny, ludzie przezeń ukształtowani powinni 

częściej niż inni taką potrzebę samodoskonalenia po» 

siadać. Warunki w kręgu akademickim są chyba lepsze 

niż w drużynie starszoharcerskiej bo 1 członkowie 

dojrzalsi 1 przynależność rzeczywiście dobrowolna i 

pani opiekunka ze szkoły się nie wtrąca. Być może 

zresztą, że w związku z ogólniejszym zjawiskiem opóź- 

nionego dojrzewania społecznego młodzieży, wiele z 

tego, co wymyślono w dziedzinie samodoskonalenia dla 

harcerzy starszych, może w pełni funkcjonować obecnie 

dopiero wśród młodzieży w wieku studenckim. 

Wspomniana poprzednio możliwa rola kręgów har- 

cerstwa akademickiego w rozwoju uczniowskiego ruchu 

naukowego może zaowocować również jakimś "harcerskim 

studenckim ruchem naukowym”. (O ile nam wiadomo na 

większości uczelni studencki ruch naukowy leży i nawet 

już nie kwiczy).A może jakiś mariaż w postaci po prostu 

harcerskiego ruchu naukowego, w'którym będą współpra- 

cować uczniowie, studenci i pracownicy naukowi? 

Nie chcielibyśmy w tym miejscu zajmować się wyli 

czanką obszarów, na których mogłaby się przejawiać 

aktywność kręgów harcerstwa akademickiego. Wystarczy 

wybrać co ciekawsze przykłady działalności ruchu stu 

denckiego w różnyth okresach jego tunke jonowańia 

Obecnie aktywność innych oraganizacji młodzieżowych na 

uczelniach jest bardzo, bardzo wątlutka. Robić więc 

można praktycznie wszystko bez obawy, że wejdzie się 

komuś w paradę czy zdubluje to, co robią inni. Pola do 

działania jest dość dla wszystkich. Harcerstwo akade- 

wśród i 

ludzi już w jakiś sposób przez Związek ukształtowanych 

mickie jest kontynuacją działalności przez 

W tym jedna z jego szans. 

Na zakończenie chcielibyśmy zwrócić uwagę na 

pewne niebezpieczeństwo. łstniejące uregulowania 

prawne dotyczące uczelnianej samorządności przewidują 

organizacji młodzieżowych 
. 

udział przedstawicieli 

działających na uczelni w różnych ciałach kolegialnych 

i opiniowaniu ' różnorodnych aktów prawnych i uregu- 

lowań. Dotyczy to również przedstawicieli kręgów Nar- 

cerstwa akademickiego. Przy małej na razie liczebności 

tych kręgów Ich najaktywniejsi członkowie mogą nawet 

wbrew swej woli trafić w biurokratyczny krąg nasladówek : 

i studiowania stert papierów, z których tylko nie- 

wielka część ma 'jakiś związek z ich działalnością. Na 

autentyczną działalność w kręgu może już wówczas 

zabraknąć czasu. Upodobni łoby to harcerstwo akademickie 

do innych organizacji młodzieżowych działających na 

uczelniach, co jak sądzimy, nie wyszło by mu na 

zdrowie. 
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       PASTORAŁKA WYDAWNICZA 

(, (czyti fragment większej szop 

k Nowina, nowina, 

Narodziła się dziecina. Że 

    

Narodziła się w Krakowie, 

Lud harcerski HOW ją zowie. 

Jeszcze leży w powi jakach, 

I Jeszcze płacze w grodzie Kraka 

Jeszcze chodzić nie potrafi, 

A proroctwo jakieś mówi, 

Ed Że król Herod chce je zgubić. > 

Mędrcy świata doń nie idźcie 

I gdzie ieży ru nie mówcię. 

3 Niech dzieciątko się rozwija, 
Niech reforma jemu sprzyja. 

Gdy dorośnie niechaj cziała 

Szybko, mądrze w tej to sprawie 

By harcerzom drukowano 

Tylko w HOW-ie, a nie w MiW-ie. 

  

Mróz zelżał, ale za to 
mocniej powiało 
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jednej z podtatrzańskich miejscowości od lat 

w obozują zimą harcerze. Kiedy tylko spadnie 

śnieg zaczyna się tu sezon. Niejedna chałupa 

już z tego wyrosła i niejeden koń (mechaniezny) trafił 

do stodoły. Z pomocą harcerzy dotarł tu nawet telefon. 

Teraz stali klienci się już opatrzyłi i bardziej opła- 

ca się prywatny, bo on zapłaci każdą cenę. Nie wiadomo 

czy "harcerska" wbjeś nie przestanie być niedługo har- 

cerską. 

Przez te kilkanaście lat wiele już ta wieś (i u- 

czestnicy zimowisk) widziała. Przyjeżdżały nawet 

wstyd powiedzieć, obozy, które taszczyły do swoich 

chatek zamiast nart zgoła inne bagaże, a potem po 

cichutku... szkoliły się. "Z nudów to, panocku, z nu- 

dów.* - mówiły gospodynie. | nikt nie słyszał, żeby 

po takim zimowisku ukarano np. komendanta. Te czasy: 

miejmy nadzieję minęty (wzrost cen). 

Ale ostatnio dowiedziałem się, że w planie pracy 

wyjeżdżającego w teren podgórski kursu drużynowych 

starszoharcerskich zakwestionowano 36 (w sumie) zajęć 

narciarskich. Tak. "Uczyć się, uczyć i jeszcze raz 

uczyć!” Kto to powiedział? Dla ułatwienia dodam, że 

również lubił bywać pod Tatrami i to nie tylko po to, 

żeby w dusznej izbie studiować uczone księgi. 

Być może znowu daje znać o sobie stara harcerska 

zasada: "Dać mu w tyłek, będzie lepszy, a tego nie 

ruszać, bo się może wypisać.” A prawo harcerskie 

twierdzi niezmiennie, że "Harcerz chce być silny I 

sprawny..." 
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