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Od redaktora 

Zgodnie z zapowiedzią, dziś parę słów o naszym mie 

sięczniku. Upowaźniają nas do tego opinie zawarte w 

listach napływających po dwóch pierwszych numerach , 

spotkanie jakie odbyliśmy z naszymi czytelnikami oraz 

wiele ocen docierających do naszych uszu rykoszetem, 

Tak jak przypuszczaliśmy, różnie zostaliśmy przy ję 

c1 w różnych środowiskach. Oceny, jak to tywa w na - 

szym harcerskim światku, kwalifikują nas jako koiej- 

' ne piemo "reżimowe"”, ty w drugiej skrajności trakto- 

wać nas conajuniej powściągliwie i podejrzanie /le - 

piej nie wpuszczać tych wywrotowców na nasz teren) 

Tym pierwszym - po prostu szczerze współczu jemy, 

tym drugim poddajemy pod rozwagę czy aby nie czas na 

zmianę poglądów, Całe szczęście, że zdecydowana więk= 

szość naszych czytelników i prenumeratorów czeka na 

dalsze numery miesięcznika - udzielając nam porad, na 

wiązując kontakt za pomocą nadsyłania własnych teks. = 

tów i materiałów, I oto właśnie chodzi! "Harcerz Rze- 

czypospolitej". tym różni się od innych harcerskich ty 

tułów, że jest redagowany i tworzony przez samych ins 

truktorów harcerskich, Nasze łamy otwarte są dla dru- 

żynowych, harcerzy starszych — słowem dla każdego „kto 

zechce podzielić się własnymi doświadczeniami, poglą” 

dami i pomysłami dla rozwijania i wzbogacania szeroko 
rozumianej idei ruchu harcerskiego. 

z uwag nadsyłanych przez czytelników skrzętnie ko- 

rystamy i czynić tak będziemy nadal, Naszym marze - 

niem jest doprowadzenie do wspólnego redagowania pis- 

=, do osiągnięcia jedności celów czytelników i sespo 

Ju redakcyjnego - co nie oznacza wspólnoty poglądów, 
czego dowodem jest tekst Druha Kudasiewicza, Jest i 

będzie to naczelną zasadą "HR" - jeżeli sprzeniewie - 

Tzymy się tej idei - przestaniemy wydawać pismo, Kra 
2 kolejnymi numerami będziemy ulepszać treści i foruy. 

miesięcznika, jego oprawę graficzną i poziom technicz 

ny, Wprowadzać będziemy nowe cykle i działy - od nume 

ru czwartego rueza magazyn "Ż braku laku” redagowany 

przez ha Andrzeja Mroza. Chcemy pisać o aktualnych 

próblemach organizacji, stąd tekst Konwersatorium Ru- 

"chu "Przyszłość Harcergtwa", 

Wybaczcie nam Drodzy Czytelnicygpóźnienie — czeka- 

liśmy jednak na prenumeratę - warunku jącą nasz byt. 

Pisaliśmy o tym w "jedynce" - musimy być samowystar= 

czalni finansowo, wkradło się przy tym małe nieporozu: 

mienie - przyjmujemy prenumeratę na rok harcerski 82/ 

83 a nie kalendarzowy, Stąd numer następny 4/82 Bygno 

"wany jako grudzień, Przyrzekany terax wzmocnić tempo 

- by nadgonić czas, 

Czekamy na dalsze Wasze opinię i przede wszystkim 

zachęcamy do zabierania głosu, Piszcie co Was murtujeę 

o czym chcielibyście przeczytać w "HR", Piszcie co waę 

drażni, co przeszkadza w pracy, a co dopinguje. Pisz > 

cie o harcerstwie, utwierdzamy Was w przekonaniu, że 

KTO NAS 
NIE LUBI 

macie do tego prawo — bowiem ruch harcerski jest su- 

mą przeżyć wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów 

Na zakończenie maża dygresja dla tych, którzy nas 

nie lubią - kochani, przestańcie nam robić reklamę 

tak nieharcerskimi zwyczajami, napiszcie po prostu co 

się Wam nię podoba - wydrukujemy! Słowol Tylko trzeba 

się pod tym podpisać a tym aamym poddać ocenie wietu 

czytelników a nie wąskiej grupki malkontentów. I tu 

jest obawa, Czyż nie tak? 
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START ŁĄCZNOSCIOWCOW 

Dnia 19.X1.1952 r, w Domu Barcerza w krakowie odtyła oię pierwsza zbiórka nadawoów 1 przedstawiciel! na- 
głuchowców - członków Barcerskich Klubów Łączności z terenu Chorągwi Zrakovskiej, Celem zDi6rKi Wyło powo- łanie Chorągwienej Rady żąceności oraz wybór kandydata na Inspektora Łączności Komendy Chorągwi, Powołanie Rady 1 Inspektoratu łączności na szczebiu Komendy Chorągwi jest realirowaniem uchwały I Zlotu Harcerskich 
Klubów łączności w Oleśnicy Sląskiej /maj 81/, Została na nin utworzona otruktura działalności pionu łącznoś- 
©4 w ranach ZEP. Struktura ta, podobnie jak 1 cała uchwała oleśnickiego Zlotu została następnie zaaprobowana przez naczelne władze harcerskie. 

Gościem na chorągwianej zbiórce był Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalow- 
sów w Krakowie, kol. Aleksander Orłowski SPOŁEP. Zbiórkę, która miała charakter chorągwianego sejniku łącz- 
nościowców, prowadził członek Rady łączności ZNP, druh hm Andrzej Pelczar ER SPSADU, W trakcie zbiórki poru- Szono eżereg Spraw natury organizacyjnej, wytyczano żadania dla Rady 1 Inspektoratu. Spraw 1 problemów do za- łatyienia jest wiele. Fa terenie Chorągwi Krakowskiej działają aktualnie 3 kluby zarejestrowane w PZK, SĄ toi - SPOZAA REŁ "Bartek" Szczepu "Dzieci Pioruna", - SPOZAS HEŁ Diałego Saczepu, - SPOZCJ HKŁ przy Inspektora - cie Specjalności Obronnych Komendy Chorągwi. Oprócz tego zalążki nowych klubów powstają przy azczepie z Tech- 
nikun Elektrycznego fklut "Albatros"/, przy 23 £DE /Podgórze/, przy uzczepie "Uroczysko", Kluby te wymagają pomocy zarówno od strony instruktorsko-netodycznej jak 1 firansow-eprzętowej, W czasie wzetkiego rodzaju 
akcji chorazwianych istnieje potrzeba zapewnienia łączności ełużbowej, Brak prężnej komórki koordynującej działalność komórek łącznościowych w Chorągwi sprawia, te łączność ta hyła organizowana w aposób prymityw- ny, doraźny, często w oparciu o niewłaćciwy sprzęt, lub - nie była organizowana w ogóle. Jednym z zadań Ina- 
pektoratu byłoby zoreanizowanie trwałej eloci do łączności służbowej, Wiąże się z tym sprawa wystąpienia 0 
przydział odpowiedniego Śprzętu, który rozdziela GK ZAP. 

Ważną cprawą jest dbanie o interesy harcerzy - krótkofatowców, o reprezentowanie ich interesu wcbec Państ- 
vowej Inspekcji Radiowej, o czuwanie acy środki finansowe przeznaczone na łączność w Cnorągwi były właściwie wkorzyctane, O tych 1 podobnych sprawach dyskutowano na zbiórce /azkoda, że mie przybył na nią zaproszony 
przedstawiciel Komendy Chorągwi/, Zabrał też głos Trezes ZOW PZK, informująo o trybie weryrikacji | ponowne- go przyznawania zawieszonych Licencji krótkofelarckach. Zbiórkę zakończyły wybory. Proponowanym na Inspekto- rara łączności Zonendy Chorągwi został hm Ronan Hajduk SPSRCY, Powołano też Chorągwianą Radę Łączności, w 
skład której weszli przedaławiciele wszystkich klubów, Jej przewodniczącym został hm Andrzej Pelczar HR 
SPSADU. 

Po powołaniu przez Komendę Chorągwi Inspektoratu łączności rozpocznie on swoją działalność na rzecz kra - 
Wnwskich łącznościowców w harcerskich mundurach, 

HARCERSKA WYSTAWA PILATELISTYCZNA 

w sobotę 20 Listopada 1982 roku © godzinie 17,00 v Dom Filatelisty w Krakowie przy ul. Floriańskiej 11 nastąpiło otwarcie Barcerskiej tłystawy Piiatelistycznej "Wszystko co nasze Polsce oddamy" zorganizowanej 
przez Komieję Młodzieżową Okręgu Krakowskiego PZF, Komendę Krakowskiej Chorągwi ZHP im, T,Kościuszki Klub Zainterecowań PZP "DRUH" z okazji 70-lecia powstania hytnu ZAP, Na wystawie prezentowanych było ok, 50 
zbiorów 1 młodzieży, głównie o t two, organizacje młodzieżowe, dziecko, oraz osobno zbiory poczt harcerskich. Do najciekawszych należały wystawione w klasie honorowej zbiory: dra Ryszarda iego - Poczta Powstańcza /1944/, Stanisława Trepki - Harcerstwo w filatelistyce 
światowej oraz Michała i Przemysława Jakubowskich - Stara Warszawa /zbiór młodzieżowy/, 

Jako imprezę towarzyszącą wystawie zorganizowano XII Ogólnopolskie Spotkanie Członków i Sympatyków Klubu Zainteresowań PZP "DRUH", Uczestniczyli w nim harcerze-filateliści z całej Polski, W trakcie spotkania prze- 
dyskutowano problemy upowszechniania filatelistyki wśród młodzieży, głównie narcerskiej, 

Wystawa dla zwiedzających czynna była w dniach 21-28.11.1982 r. Organizatorzy przygotowari z tej okazji szereg pamiątek /katalog, karty pocztowe s dodrukani, itp,/, które zdobyć można było na terenie wystawy w 
stoiskach: filatelietycznym 1 pocztowym, Fatomiast Poczta Polska upamiętniła imprezy stempiani okolicznoś- 
ciowymi, które stosowane były przez -Upt. Kraków 1, 24 1 27.X1.1982 r. 

oraz 

    

25 LAT CHORAGKI KOSZALIŃSKIEJ, 

8 października 1962 r. odhyło się uroczyste posiedzenie Rady Chorągwi Koszalińskiej poświęcone 25 leciu 
istnienia Chorągwi. Wieczorem, w oaii Bałtyckiego Teatru Dramatycznego odbył się uroczysty jubileuszowy kon- 
sert w wykonaniu licznych, harcerskich zespołów artystycznych, z gawędą druha Ryszarda ULickiego, 

arRWEM 
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NENEMI + KENNNNNNN NASZ RUCH. WEEEEEEEM 
"W harcerstwie przygotowywałeś się do dorosłego ży- 

cia, uczyłeś się postępować po harcersku, pełnić har- 
cerską służbę, Czy jesteś już dorosły? Dorosły czło = 

wiek odpowiada za siebie, za awoją rodzinę, zakład pra 
cy, miasto, Ojczyznę, ludzkość" - czytamy we wstępie 
do wymagań stopnia Harcerza Rzeczypospolitej, A wcześm 

niej, w warunkach otwarcia próby Harcerza Orlego zna- 

lacło się: "...jest odpowiedzialny i zdyscyplinowany, 
przestrzega zgodności słów i czynów..." 

Sprawa, o której będziemy dalej mówić, wydaje się 
Kluczowa w harcerskim wychowaniu /mówiąc język pe- 
dagogiki/ czy też - w harcerskim stylu życia, W życiu 

społecznym jest bardzo ważne to, by na ludziach po vro 

stu można było polegać; Po pierwsze - by odpowiadali 

W jaki sposób ową cechę, postawę odpowiedzialności 
wyrabiamy? Otóż nie chodzi o to, byśmy sobie i innym 
powtarzali: bądź odpowiedzialny, rzetelny, itp., tąd - 
rze to uzasadniając, Srodki zą bardzo proste, Zaczyna- 
jąc od zuchowej zbiórki 1 zabawy, Kto nie przyjdzie 
lub się spóźni, straci, Bo zbiórka zaczęła się punktu- 
alnie i już na samym początku były ważne - ciekawe rze 
czy. W zabawie Irenka pełni ważną rolę, musi się do 
niej przygotować. Jeśli tego nie zrobi, zabawa uda się 
gorzej i Irenka się o tym przekona, Tak samo na zbiór 
ce harcerskiej, która też zaczyna się bardzo punktual; 
nie, podobnie z realizacją zadania zespołowego, gdzie 
każdy ma coś do zrobienia, Jeśli "zawali", zadanie zo- 
stanie wprawdzie zrealizowane, ale gorzej, O tym mię 

hm PL Olgierd Fietkiewicz 

Za siebie I innych. 
za siebie samych: dotrzymywali słów, obietnice 1 zobo= 
wiązań, byli opanowani, zdyscyplinowani, punktualni, 
Po wtóre - by chcieli 1 umieli podejmować się odpowie- 
dzialności także za innych ludzi, .za bardziej i mniej 
ważne sprawy; tu również, by ze swych obietnic, słów i 
zobowiązań rzetelnie się wywiązywali. W życiu codzien- 
nym często się denermijemy, czekając na opóźniony po - 
ciąg, narzekając na przedłużający się tok załatwiania 

sprawy w urzędzie, dyrekcja fabryki nie może wykonać 
planu produkcji z powodu niesolidności kooperantów, Na 
kimó się zawodzimy 1 mamy do niego żal. Współczesne ży 
Cie społeczne wymaga na codzień zgodnej współpracy lu- 
dzi, którzy wzajem na siebie muszą liczyć, mieć do nie 
bie zaufanie, jako ludzi dorosłych, odpowiedzialnych, 
którzy nie zawiodą, 

W Prawie Harcerskim nie ma takiego punktu, Można to 
wyinterpretować "Na słowie harcerza polegaj jak na Za- 
wiszy" - to współczesne potwierdzenie Przyrzeczenia; 
harcerz: "sumiennie spełnia swoje obowiązki", jest"nie 
zawodnym kolegą", "pracuje rzetelniev, Statutowy zapis 
ideału wychowawczego sformułowano, jak następuje: "ZHP 
zmierza do wychowania człowieka:/.../ 4/ odpowiedzial- 
nego za awoje słowa 1 czyny, zdyscyplinowanego, przes-, 
trzegającepo zasad życia społecznego, /.../"; nie jest 
on jednak zbyt spopularyzowany w organizacji, Nato - 
miast, mimo wszystko, harceratwo wychowuje wielu ludzi 
odpowiedzialnych i rzetelnych; po prostu jest to zako- 
dowane w kulturze naszej organizacji, w harcerskim sty 
lu życia. Warto jednak, byśmy to robi14 lepiej, Świa- 
domie, Zarówno w stosunku do Aamych siebie, jak i w pe 
łmionej przez naa służbie inatruktorskiej w odniesie- 
niu do młodzieży harcerskiej w naszych drużynach 1 za- 
stępach, 

harcerz dowie, tym bardziej, że inni harcerze mają de 
niego o to pretensję. Ż czasem, w realizacji zadań 
powierzamy każdemu coraz większy zakrea odpowiedzia1- 
ności, na coraz dłużazy okres, a niektórym - stałe 
funkcje, Wohodzimy w życie epołeczne nie tylko zastę- 
pu, drużyny, klasy, szkoły ale i otoczenia, Środowis. 
ka zamieszkania, miasta, wsi, regionu, kraju, Qoraz 
częściej, coraz więcej zależy od każdegoż coraz więk- 
sza satysfakcja z tego, że sią nie zawiodło siebie i 
tnnych, +. 

Warto, zatem się zastanowić, czy - będąc instrukto- 
rami, ście pr się do poa 

taw odpowiedzialności u zuchów 1 harcerzy? Czy powie- 
rzamy im zakres autentycznej odpowiedzialności za in- 
nych? Czy staramy się wyrabiać w nich nawyki punktu- 
alności, rzetelności,czy też w obliczu wielkich spraw, 
ważnych zadań służby - odpuszczamy to sobie, bo "ja- 
Koś to będzie", bo to, czego nie zrobił Kazik, zrobi 
Paweł, a w ostateczności my sani, bo,..itd, Osy roz- 
liozamy s powierzonego zadania, chwalimy czy ganimy? 

A jeóli jesteśmy, stajemy się - Harcerzani Rzeczy” 
pospolitej, a zgodnie z wymaganiami próby na Sto - 
pień, zastanawiamy się nad własnym charakterem, nad 
rozwijaniem awoich dobrych stron 1 eliminacją niepo- 
żądanych cech charakteru - może właśnie warto zająć 
się tą właśnie sprawą? Czy jestem odpowiedzialny? Za 
siebie i innych? Czy na mnie można zawsze liczyć? Ozy 
potrafiłem tego dowieść? Czy - jeśli tak mie jest-mo- 
gę się zmienić? 

Z pewną instytucją współpracują trzy panie, Pani A 
- na nią można zawsze liczyć. Umówionych terminów dom 
trzymuje, pracę wykonuje punktualnie, zawsze na wyso- 

3    
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kim poziomie, często występuje z własną inicjatywą, 
niektóre rzeczy wykonuje lepiej niż planowano, Cza 
sem odmawia: nie jest w stanie czegoś zrobić, przy 
czym nieraz daje się jednak przekonać, że tylko ona 
jest w stanie to dobrze wykonać, więc zmienia się nia 

co termin, uzgadnia zniany w zadaniu 1 zadanie zosta- 
je wykonane, Zupełnie inacz: pani B, Umówić się z 

nią na określony termin i godzinę oznacza, że można 
spokojnie w tym samym terminie zaplanować 0oś innego. 
Na pewno w tym terminie nie zjawi się, pracy nie wy- 
kona. Przyszło jej do głowy coś innego. Zjawł się zu- 
pełnie niespodziewanie, zwykle z nowym pomysłem, naj- 
częściej rzeczywiście ciekawym 1 wartościowym, podej- 
mie kolejne gobowiązanie 1 ... znów jej na długo nie 

2 kolei pani C: w dotrzymywaniu terminów, w wyko- 
nywaniu zadań - wszystko jej przeszkac „ Zawsze coś 

ważnego, zawsze coś innego, ale efekt ten sam - nie 
ma! Jeśli coć zrobi, to na zasadzie maksymalnej eko- 

nomii wysiłku, Nic z własnej inicjatywy, Jęst specja- 
liatką, jest potrzebna, ale ponieważ wszystko robi 
jak z łaski, powoli przestaje się na nią liczyć 
1ei wyczuwając tę atnosferę, pani C tym mniej chętnie 
wapóźpracuje, Zapewne interesuje się czym innym... 

Io to chodzi! Są tacy, którzy interesują się ty - 
slącen sbraw, należą do różnych zespołów, komitetów, 
Komisji, wszędzie są bardzo aktywni, 1 „.. wszędzie 
*zawalają robotę", Są potrzebni, jako drożdże aktywnóć 
ci, lecz bardzo niewiele możra na nich liczyć w zwyk= 
łej, systematycznej pracy. SĄ tacy, dla których ist - 

Ją określone, naczelne wartości, dla jakich warto 
żyć 1 pracować, natomiast z różnych przyczyn, np. ma- 
terialnych, ambicjonalnych - podejmują się dodatkowych 
prac 1 ról, po czym nie interesując się nimi głębiej, 
pracują byle jak; no, właśnie bez poczucia odpowiedzia 

1ności za to, co robią, W pełnym przekonaniu, że 
sze znajdzie się ktoś, kto zrobi, co nal 

A iarcerze Rzeczypospolitej? Nie ma wątpliwoś 
harcerską postawę wykazuje pani A. Co do pani B, m 

mieć poważne wątpliwości, ale wykazuje zainteresowanie 
pracą, inicjatywę ... arto, by nad sobą popracowała, 
a wartości, które wnosi, łatwo spowoiują, że będzie to 
lerowana przez współpracowników, póki nie przeciągnie 
struny, Przy tym w waru: rozruchu nowych inicjatyw 
- tacy ludzie są sżczególnie cenni, Katopiast nic 6 
narcerstwem nie ma wspólnego postawa pani Ć, Jeśli ją 
praca nie interesuje, nie powinna jej podejmować, Jeó- 
li podjęła przy braku zaintereswania, to albo trzeba 
po prostu sumiennie ją wykonywać, albo starać się o ro 
zbudzenie zainteresowań, 

Wie zawsze w życiu dorosłym można pracować zgodnie 
2 zainteresowaniami, A jednak ważne, by także wtedy mo 
żna było na człowieka liczyć, rawet jeśli praca, aktyw 

ność społeczna tego charakteru zajmuje daleką lokatę 
na liście życiowych priorytetów, I dlatego także i w 
harcerskiej drużynie podejnujemy nie tylko zatania,któ 
rych Źródłem są aktualne zainteresowania harcerzy, Rów 
nież takie, które odpowiadają na potrzeby innych lu - 

dzi, kraju, albo których racją jest przemyślany zamyst 
instruktora w stosunku do harcerzy; niektóre właśnie 

rozbuizą zainteresowania i aktywność, A ozżowiekiem od 
powiedzialnym nikt się nie urodził, Ważne jest w tym 
orocesie stworzenie atmosfery: my w naszej drużynie mo 
łemy zaweze na siebie liczyć, w każdej potrzebie, każe 
dy na każdego, Bezviecznie jest wtedy podjąć się odpo- 
wielzialnego zadania, skoro wiadomo, że za mną murem 
staną inni, Jutro takin zespołem stanie się cały ZEP, 
pojutrze - zakład pracy, społeczeństwo, 
W każdym z tych układów jest jeden stały element: ja 
Harcerz Rzeczypospolitej, I, choć inni mogą zawieść, ja 
nie zawiodę, W harcerskim zespole nauczyłem się reguły 
że ludzie wzajem mozą na siebie liczyćz od tej reguły 
są, oczywiście, odstępstwa, ale regułę znam 1 staram 
się do niej stosować, 

I jest jeszcze jeden aspekt odpowiedzialności, Kie- 
dy druh Henryk idzie do leśniczego załatwić zgodę na 
ognisko drużyny, odpowiada nie tylko za siebie; jeóli 

pozostawiają po sobie bałagan, leśniczy powie 
cerze zaśmiecili las, Jeśli dorosły już pan 

Henryk, jaxo urzędnik w biurze będzie przewlekać załat 
*ienie podania, powiedzą - to urząd źle pracuje, w pań 
stwie szerzy się biurokracja, A jeśli pojedzie za gra- 
nicę 1 zacznie pod dworcem czymó - tam handlować, niej 
scowi źle pomyślą o Polakach, Tak więc, wyrabiając na- 
wyki odpowiedzialności za siebie i innych warto pamię 
tać, że dzisiejsze role społeczne: harcerza, zastępo- 
wego, osoby odpowiedzialnej za przygotowanie skeczu 
na ognisko - właśnie dlatego, że na serio, że ważne 
na dziś - są także przygotowaniem do dorosłego życia 
obywatela, 

I idąc dalej tym tropem. Jeśli drużyna podejmuje 
zadanie, niech je wykona odpowiedzialnie, dó końca,do 
podsumowania oraz oceny, Jeśli rada hufca podjęła u- 
chwałę w ważnej sprawie, trzeba się z jej realizacji 
rozliczyć, To także jest ważne dla przyszłości, do u- 
miejętności kolektywnego działania, decydowania, rzą- 
dzenia, odpowiedzialności. Ale też właśnie dlatego u- 
czymy się planować realnie 1 konkretnie, Nie wydawać 
tozkazów, którs nie mają szans być wykonane, Nie po- 
dejmować uchwał, które pozostarą tylko na papierze, 

Długa jest droga od punktualnego przyjścia zucha 
na zbiórkę do stałej, systematycznej pracy pani A, 
do realizacji kolegialnych uchwał, Na tej drodze jest 
wiele ważnych punktów, wóród nich udział w aktywnym, 
zorganizowanym życiu drużyny, pełnienie stałych ról, 

miejętność wyboru 1 rezygnacji, a także zdyscyplinowa. 
nie, konsekwencja, To wszystko dotyczy zarówno służby 
inatruktorskiej jak 1 samowychowania, pracy nad włas- 

iktereń, Oo jednak z kolei nie oznacza, że 

człowiek ma się zmienić w mechanizm, bez przerwy żyć 
z kalendarzem i zegarkiem w ręku, że odmawiamy mu pra 
wa do marzenia, radości, postępowania niekonwencjonal 
nego, do zrywu, inicjatywy, I wcale nie będziemy, się 

dziwić, jeśli nawet Harcerz Rzeczypospolitej spóźni 

się nieco na randkę, 

Materiał poniższy został opracowany na podstawi. 

KEK + KUNNNNNNKNMI POGLADY  WEESSSESK 
cję procesu'odnowy 1 odrodzenia narodowego. Zapocząt= 
  - pisanych Ruchu 

fiarcerstwa" na ankietę przesłaną przez Sztab Ruchu, 
wypowiedzi harcerzy starezych 1 instruktorów w od- 
powiedzi na apel Ruchu "PH" zamieszczony w "Ia Prze 
łaju”, 
raportu 1V Zbiórki Harcerzy Starszych ZEP, 
sondaży opinii w środowiskach starszoharcerskich i 
instruktorskich, 
własnych obserwacji i ocen uczestników Konwersator- 
sum Ruchu "PI", 
CZAS OCENIC REALIZACJE LINII PROGRAMOWEJ VII ZJAZ- 
DU ZEP 

CO 

DALEJ ? 
Już blisko 2 lata upłynęły od VII Zjazdu ZHP, Cho- 

ciaż mie zadowolił on wszystkich środowisk, był z pe- 
wnością przełomem w historii ruchu harcerskiego w Pol 

pozwolił z nadzieją patrzeć w Uwaglą 
dnił w owych uchwałach większość postulatów sgłasza- 
mych w burzliwej, przedzjazdowej dyskusji, dawał do- 
bry punkt wyjócia do odnowy Związku i jego udziału w 
odradzania społeczeństwa, 

Ruch "Fysyszłość Harcerstwa! choć wypowiadał się 

krytycznie o wielu sprawach związanych se Zjasden,był 
adecydowanie sa konaekwentną realizacją podjętych na 
miu uchwał, Takie stanowisko podtrzymuje do dziś. 

Od ganknięcie-Zjazdu władze i wszystkie instancje 
podęjmają wiele decyzji zmierzających do wykonania 

podjętych tan ustaleń, Fiegtoty, nie zauważyliśmy, 

towarzyszyła tem refleksja badająca ich efekty,Dzió, 
jeśli chcemy uniknąć kolejnych wypaczeń i błędów, jest 
juś najwyższa pora na ocenę realizacji linii progra- 
mowej VII Zjazdu ZAP, 

ZMIENIŁY SIE WARUNKI 
Od VII Zjaadu zmieniły się znacznie 

EE a 
HARCERSTWA 

kowały refora 
społecznych, politycznych, 

Szansę przezwyciężenia tej sytuacji Ruch "Przy. 
łość Harcerstwa" upatruje między innymi w systematyce. 
mym, zdecydowanym, konsekwentnym realizowaniu postulo. 
wanych praez VI1 Zjazd ZKP zmian w naszej organizacji, 

00 MUSINY UCHRONIC? 
Uważamy, że misiny:wazystko uczynić, aby uchronić 

w harcerstwie podstawowe wartości naszego ruchu odnowy 
w tymi autentyczną dęmokrację,-samodzielność organiza. 
cyjną /szczególnie pozycję drużyny/, nadrzędność ciał 

plenarnych nad wykonawczymi, oddolnę budowanie progra- 
mu Związku, możliwości działania statutowych ruchów 
programowo-metodycznych, ' służebny charakter aparatu 

etatowego wobec ruchu, Walkę o zachowanie tych wartoś 
01 w harcerstwie traktujemy jako jeden 5 warunków u- 
trwalania w całym społeczeństwie socjalistycznej od- 
nowy 4 socjalistycznych wartosci Sierpnia, 

Prezentowaną tutaj próbą oceny Ruch "Przyjaciół 
Harcerstwa" chciałby zapoczątkować dyskusję na ten te 
mat wóród harcerzy starazych 1 instruktorów, Pormułu- 
jemy dziś naszą ocenę sytuacji w Zwiąsku dlatego, żę 
sobowiąsuje nas do tego Uchwała Zjazdu oraz Zarta 
Praw 1 Obowiąsków Instruktora ZEP, Uważany także, że 
ocena realizacji postanowień najwyższego gremiug-Zwią 

sku jest interesem organisacji 1 wychowywanej w niej 
młodzieży, 

ZAGROŻOKA JEST REALIZACJĄ CZTEROLETNIEGO PLANU UKĄ 
CNIARTA DROŻYBI 

W centrum ańinteresowania całego Zwiąsku Zjazd pos 
tawił drużynę Warosnąć miała jej rola jako podstawo» 
wego ogniwa wychowania, jej samodzielność programowa, 
W kierunku drożyny powinnióny kierować wysiłki wszyst 
skich instancji, Zjazd usnał, że "centralnym zadanieą 
całego Związk ) jest pomoc drużynom/,,./, Wynika stąd 

daleko idącej 
wazystkich hacerskich komend", /Uchwała $jasdu ZEP, 
e, 3, Uważamy, że w tym zakresie nie dokonały się do 
tychczas oczekiwane zmiany, Zbyt więle harcerskich ko 
meu nie chcę, a cząściej nię umie usnąć swojęj słu» 
żebnej roli wobec drużyny, traktuje drużyny w katego- 
rigch instrumentalnych, Byłoby niesprawiedliwością 
twierdzić, że komendy nie czynią wysiłków w tym sakrę 
sie, Zgadsany się s argumentem © wielości dsiałań po- 
dejmowanych na rzece ogniw podstawowych, ale trzębs s 

całą mocą podkreślić, że wartość tych dęiałań musimy 
2a Oceniać nie poprzes nakłady, ale poprzes ich 
efekty, A te są wciąż niesędawalająco, 
W szczególności harcerskie komendy; 
- nio skierowały do bezpośredniej pracy w drużynach, 

bądź pomocy konkretnym drużynom doświadczonych inq- 
atruktorów Zwiąskuj doświadczona kadra instruktors- 
ka, do pracy, stopnie ing+ 

  runki ZHP, Wpr s 
stan wojenny ustabilizował w znacznym stopniu sytuać 
ję społeczno-polityczną w naszym kraju. Władze pańn- 
twowe tworzyły prawne warunki umożliwiające realiza 

skupia się nadal przy haroepokich konen 
dach, ale mino tego nie iatnieją silne zespoły inu 
$ruktorekie referatów 1 wydziałów programowych, sły» 
żących drużynom, co prowadzi do dalszej autonónisa 

arNOCH 

harcerskie.pl      



  

KIEKEME POGLADY EEEE * UMM 
cji komend harcerskich, nie wpływa na podnoszenie 
jakości pracy ogniw podstawowych, 
nie realizowały powszechnego, atrakcyjnie przeprowa 
dzanego Ruchu Drużyn Sztandarowych, który miał być 
"oaią czteroletniego planu umacniania drużyn", 
mie utrzymją systematycznych, dezpośrednich kontak. 
tów z drużynami, nie przeprowadzają planowych, sys- 
tematycznych wizyt w drużynach poświęconych instruk 
tażowi 1 pomocy programowo-metodycznej, nie dokomu- 
ją systematycznej, "przynajmniej raz w roku*, jak 
$o ustala Uchwała VII Zjazdu ZEP, oceny pracy każ - 
dej drużyny, 
w słabym stopniu wyzwalają i wspierają inicjatywy 
programowe drużyn, ograniczając się najczęściej do 
własnych inicjatyw programowych, do proponowania za 
dań, co może prowadzić w konsekwencji do przywróce- 
nia odrsuconego przez Zjazd stylu kierowania organi. 
sacją przez program, stylu osłabiającego ogniwa pod. 
stawowe, przynoszącego niewielkie a często i niepo- 
żądane efekty wychowawcze, 
nie skierowały swoich wysiłków na pomoc drużynom ws 
wdrożeniu systemu metodycznego, w tym najważniejsze. 
go instrumentu metodycznego, jakim są stopnie har - 

cerskie, 
nie systemu po: ne go, 

w minimalnym stopniu wspomagają drużyny w zdobywa- 
niu 1 organizowaniu warunków do pracy, począwszy od 
warunków niematerialnych /atmosfera zewnętrzna prze. 
de wszystkim w szkole/a skończywszy na warunkach ma 
terialnych /zapewnienie prasy harcerskiej, pomoc w 
uzyskaniu harcówek, sprzętu, itd/. 
Szczególnie niebezpiecznym jest niezrealizowanie 

przez zdecydowaną większość harcerskich komend I eta- 
pu Ofensywy Starszonarcerskiej. Niepokoi także «zbyt 
długi okres uruchamiania Szkoły Harcerstwa Starszego, 

brak wieści na temat uruchomienia szkoły instruktorów 
harcerskich. 

la marginesie tej oceny rodzi się refleksja, że 0- 
kres po Sierpniu 80 był wystarczająco długi by ros — 
budzić aspiracje całego Związku do nowego stylu dzia= 
łania, ale zbyt krótki był na to, aby przewartościo — 
wać odpowiednio świadomość społeczną wszystkich har = 
cerzy 1 instruktorów. 

Uchwała zjazdowa stwierdza min, że "od momentu za 
kończenia Zjazdi nie powstanie ani jedna drużyna bes 
spełnienia podstawowych warunków powodzenia jej pracy. 
Sowk drużyny harcerskie tworzyć więc będą tylko ins- 
truktorzy legitymujący się odpowiednimi kwalifikacja. 
mi, a drużyna zostanie zarejestrowana po trzymiesięcz 

nym okresie próbnym, w czasie którego nastąpi podział 
na zastępy i spełnione będą inne wynagania określone. 
w instrukcji pracy drużyny”, Rzeczywistość nie przys- 

taje jednak do tego zapisu, W okresie przed- 1 pozja- 

sdowym rozpadło się wiele drużyn, powstało wiele no- 
wych. Nie zawsze tworzyli je przygotowani-do tego in- 
struktorzy, na dodatek bez ponocy harcerskich komend, 

Bardzo często nie był przestrzegany okres próbny, ale 
jeszcze częściej komendy hufców nie dokonały rzetel- 

archiwum 
harcerskie. 

nej weryfikacji 1 oceny autentyczności działania dru= 
żyn przed ich zarejestrowaniem, Stąd znów mamy w Zwią 
zku wiele drużyn słabych, niezdolnych do samodzielne- 
go bytu, Z tych słabych drużyn nie mogą wyrosnąć dob- 
rzy instruktorzy mogący zakładać nowe drużyny, Skute 
ki tego zjawiska nie mogą być pozytywne. 

2 drugiej strony utrwala się zjawisko stawienia ba 
rdzo wysokich kryteriów wobec osób 1 zespołów do orga 
nizacji przychodzących, Często mszą oni spełniać wy- 
uagania, które zwykliómy oczekiwać ofi środowisk har- 
cersko zaawansowanych, Stąd poza Związkiem pozostaje 
wielu byłych harcerzy, którzy po okresie rozkładu 
struktur nie potrafili stworzyć harcerskiego zespołu, 
bądź zabrakło im inicjatywy do podjęcia tego kroku. 
Poza Związkiem pozostają też uczniowie, którzy wyraża” 
ją wolę przynależności do harcerstwa, ale wskutek bra- 
ku przygotowanego organizatora drużyny nie mogą stać 
się jej członkami, A tymczasem w wielu drużynach spo- 
kojnie "bawią się" potencjalni kandydaci na instruktor 
skie funkcje /drużyny kadrowe/, 1 tego także nie zau- 

ważają komendy harcerskie, 
warunki do prawidłowego funkcjonowania drużyn two- 

rzą nie tylko instancje harcerskie, ale również pods= 
tawowe środowisko działania - szkoła, Trzeba niestety 
stwierdzić, że pomimo ustaleń między kierow- 
nictwem resortu oświaty 4 ZHP, szkoła jest często ad- 
ministracyjną barierą w pracy drużyny, Ogromna ilość 
środowisk zgłasza woje problemy współpracy ze szkołą 
i oczekuje od władz Związku pomocy w ich rozwiązywaniu 
Niewątpliwie jedną z przyczyn były tu przepisy stanu 
wojennego, wprowadzające jednoosobową odpowiedzialność 
dyrektora i wynikająca stąd niechęć do ponoszenia ry- 
zyka wychowawczego. 5 

ZAGROŻONA JEST DENOKRAGYZACJA ŻYCIA ZWIAZKU! 
VII Zjazd ZHP wypowiedział się zgodnie z pówszech- 

nymi postulatami za deuokratyzacją życia wewnątrz or- 
ganizacji, uspołecznieniem decyzji, współdziałaniem 
wszystkich instruktorów 1 harcerzy starszych w kiero- 
waniu organizacją, Wiele wskazywało na to, że stan tar 
ki osiągnęliśmy, Daić jednak należy 2 rezerwą podcho= 
dzić do takiego stwierdzenia, Jest wiele symptomów 
wskazujących-na regres w tym zakresie, Osłabła instru- 
ktorska dyskusja na łamach harcerskiej prasy, zamiera 
aktywność harcerskich rad, coraz częóciej słyszy się 
o braku quorum na ich posiedzeniach, nieskuteczności 
ich decyzji, marazmie w działaniu. Nadrzędność ciał 
plenarnych nad wykonawczymi jako podatawa harcerskiego 
systemu demokracji jest coraz bardziej zagrożona, Pra- 
ca rad, ich uchwały są inicjowane przede wszystkim 
przez harcerskie komendy, Uchwałodawcza inicjatywa rad 
1 ich członków jest minimalna, a często wręcz żadna, 
Nie dokonuje' się oceny decyzji podejmowanych przez cia 
ła wykonawcze. Powoli zaczynają zanikać rady harcerzy 
starszych, ich działalność nie jest wspomagana przez 
harcerekie komendy, nie jest doceniana, nie jest właśm 
ciwie wykorzystana. 

Konwersatorium Ruchu "Pii" uważa, że taki stan rzem 

6 
czy wynika zi 

NE. : RIERORACHNE 
- braku prostych uechanizuów odwoływania przez wybor- 

ców ich przedstawicieli w radach wszystkich szczebli 
- niestosowania w praktyce systematycznej, rzetelnej 

oceny członków rad przez ich środowiako harcerskie, 
- braku trwałej ówiadozości demokratycznej w Związku, 
- niechęci harcerskich komend do procedur deuokratycz- 

nych, gdyż są one czasochłonne 1 nużące, 
- wińy saaych rad, które nie kontrolują wykonywania 

ewoich decyaji 1 ich realnowci, przez co ich działa- 
nie staje się coraz mniej konkretne, a bardziej abe 
strakcy jne, 

Wszystkie te przyczyny powodują zachwianie zaufania . 

szeregowych instruktorów do ewych władz, osłabia ją 
więź z organizacją i motywację do pracy wychowawczej, 

ZAKIKAJA RUCHY PROGRAMOWO-METODYCZNE 

Jednym ze statutowych gwarancji dokonania aię pozy. 
tywnych i oczekiwanych przemian w harcerstwie miały 

być w swoim założeniu ruchy progranowo-metodyczne Nie: 
stety, po rozwiązaniu przea Radę laczęlną ZHP Uchwałą 
ur 31 Rady Porozumienia KIIAM, w wyńiku częstochowa - 
kiego apelu nieistniejącej już formalnie Rady, więk - 
gzość kręgów instruniorskich im, Andrzeja Małkowskie- 
go rozwiązała się, mimo że nie wszystkie cele ruchu, 
także 1 aprobowane przez całą orgenizację zostały 0- 
miągnięte, Osłabła też aktywność naszego Ruchu-"Przy- 

POGLADY  KREEEEEEEM 
szłości liarceratwa", chociaż cele, które zakładaliśmy 

wydawały aię być zrealizowane, lnne ruchy, poza dekla. 

racjami, faktycznie w Związku nie odegrały widocznej 

roli, 

Uważamy, że istnieje pilna konieczność odrodzenia 
się ruchów progranowo-metodycznych, Szanse na zaktywi. 
sowanie widzimy przede wszystkim w aktywnej walce 0 

zrealizowanie decyzji VI1 Zjazdu ZAP ale także w przy 
gotowaniu, w trakcie inspirowanej przez ruchy ogólno= 
związkowej dyskusji, kolejnego VIII Zjazdu ZEP 1 jego 
decyzji, lstnienie ruchów programowo-aetodycznych nie 
jest 11 tylko oprawą ambicji instruktorakich, jest 
sprawą całego Zwiąsku, jest eprawą przyszłości harce: 
stwa, % 

NIE CHCEMY NASTEPNEGO SIERPNIA 
Konwersatorium Ruchu "Przyszłość Harcerstwa" nie 

dysponuje środkami, aby dokonać kompleksowej oceny ak. 
tualnej sytuacji w Zwiąsku 1 jej implikacji dla pracy 
drużyn, Oczekujemy, że ocenę taką podejmą wszyscy har. 
cerze starsi 1 natruktorzy z Uchwałą VII Zjazdu ZAP w 
ręku, że podejną ją rady harcerskie, Wnioski z tej o- 
ceny winny stać się przedmiotem obrad Rady Nacselnej 
2HP, Musimy wszyscy pamiętać, że "Pierwszy dzień, w 
którym zapomnimy, co spowodowało Sierpień'80, otworzy 
drogę do następnego". /J, Wiatr/, 
Opinia ta dotyczy także naszej organizacji, 

  

Teresa Bogusławska /13,07.1929-1,02,1945/, 
harcerka, uczestnioska akcji małego sabo- 
tażu, więźniarka Pawiaka, była najmłodszą 

to nie tylko liryczne wynurzenia 1 impres Aby 
je kilkunastoletniej sdolnej uosenniey gin 
nasjua im, C.Flater-Zyberk zaprawionę mło” 
dzieńczym rozmarzeniem i nieokreślonąjtęa- 
«notą, ale utwory przepojone smutkiem 4 mi 
łością rodzinnego miasta, wie: 
rych rzadko pojawiają się realia okupacy je 
mej nocy, ale w których został oddany gro- had 
Śny klimat osasów pogardy, Wiersze pocho — 
dzą s tomiku "Wożanie z nocy" wydanego 
przes Instytut wydawniczy PAI 1979 r. Zam 
ohęcamy do lektury,     

TERESA BOGUSŁAWSKA 

Dlaczego nie maz takiej mocy, 
żety z człowieka stać się wiosną, 
Pomagać kwiatom, kiedy rosną, 
woni 1 ciepła dodać nocy ?,,. 

poetką warszawską czasu wojny, Jej wierssę Dlaci 

żety odensło to, co boli, 
Tak, jak odchodzą cienie nocy 7,.. 
Dlaczego nie man takiej siły, 

Ry zostać królem huraganów, 
Zawładnąć mocą oceanów, 

Dlaczego nie mam tariej siły, 
Ry skarby wiedzy akraść olbrzymie, 
By wsławić kraju mego imię, 
Aby ma światy pokłon biły 7... /1941/ 

+.+. 

(go nie nan takiej mocy, 
wydśwignąć świat s niedoli, 

przede mną pokłon biły ?        



BMI PROPOZYCJE 

wprowadzenie 

Odchodzenie jednych f nastawanie drugich jest natu 
ralną koleją rzeczy, wskazującą na żywotność danego 
zastępu czy drużyny, oczywiście jeżeli te zmiany nie 
zachodzą zbyt często i jeżeli następca jest 1 ma odpo 
wiednie predyspozycje. Hajbardziej prawidłowe jest łą 
Czenie oddania funkcji z objęciem jej przes następcę. 
Punkcja może pochodzić s mianowania lub wyboru, każdo 
razowo jednak oddanie 4 objęcie funkcji powinno prze- 
biegać trójetapowo. 

obrzędowe 
przekazani 

Btep_I - to wprowadzenie swego następcy w całość 
bieżących problemów. Tu nie należy zapomnieć o wczeń- 
mniejszej akceptacji przełożonych, jeśli funkcja ma po 

chodzić z mianowania, przedstawieniu następcy wszyste 

kim, z którymi przyjdzie mu współpracować; przekaza - 

niu własnych wskazówek, przemyśleń i reflekeji, jeóli 
zależy nem na tym aby jednostka przekazana zachowała 

swój dotychczasowy styl. 
Bta;_1l = to przekazanie organizacyjne /archiwam 

dokumentacji, gospodarki, rozliczeń/, powinno oho od- 

być się w obecności osoby reprezentującej jednostkę 
zwierzchnią, W trakcie przekazania najeży sporządzić 
protokół. Wapólne przeliczenie namiotów nie jest wy- 
razem braku zaufania do przekazu jącego, lecz chroni 

nas od wielu przykrych doświadczeń. 

Btap_III - to właściwe przekazanie funkcji. Uroczy 
ata zbiórka, gdzie miejsce na ciepłe słowa 1 życzenia 

dla obu. 
Czasem zdarza się, że te trzy elementy nie występu 

ją w zaprogramowanej kolejności,nieuniej, żaden z nich 

mie powinien być pominięty, 
w tradycji każdego szczepu, zastępu, drużyny powin 

mo być miejsce na obrzęd przekazania funkcji. Oto 

przykładowy Bchemat przekazania funkcji szefa jednost 

ki: 

ubraędowe rozpoczęcie zbiórki, gawęda o dziejach jed- 
mostki ze szczególnym uwzględnienien okresu, w którym 

przewodził jej ustępujący lub /wymienienie/ gawęda us 

tępującego, odczytanie rozkazu specjalnego, przekaza- 
nie insygniów władzy /sznur funkcyjny, proporzec, to- 

tem drużyny etc, /lub o ile jest w zwyczaju/-ólubowa 
mie mianowanego, gawęda mianowanego, obrzędowe zakoń- 

czenie zbiórki. 

BREERSNKI + Wi: 
d trakcie sbiórki można wykorzystać kronikę i sro- 

bić w miej odpowiedni wpie, dobrać piosenki wiążące 
się z tradycją drużyny oraz szczególnie ulubione przer 
obu /jednak takie, które nie rozbijają uroczystej at- 

mosfery/, wręczyć upominki /dobrane do okazji/, spi — 

mać akt mianowania, wręczyć obu, ładnie wypisać życze 

nia, 
Przekazanie funkcji może aię odbyć: 

- w gronie danej jednostki w obecności przełożonego 

szczebla wyższego /zbiórka zastępu + drużynowy,zbió- 

hm Anna Żurawel 

funkcji 
rka drużyny + Bzczepowy/, 
na zbiórce jednostki wyższej w obecności wszystkich 
jej członków /przekazanie zastępu na zbiórce druży- 
my, przekazanie drużyry na zbiórce szczepu/, 
na zbiórce szczepu lub kręgu w wypadku przekazywa - 
nia funkcji w komendzie szczepu lub w pionach /orea 
nazacyjnym, gospodarczym, 
w gronie jednostki w wypadku przekazywania funkcji 
w jednostce /np na zbiórce drużyny przekazanie fun- 

kcji skarbnika, kronikarza/. W tym wypadku obreęd 

przekazania nie misi być wyłącznym tematem zbiórki, 
niemniej jednak jej program i przebieg powinny być 
starannie przemyślane a sana zbiórka przeprowadzona 
w uroczystej atmosferze. 
Przekazanie zastępu 

*  We-wrześniu okazało się, że trzeba będzie powołać 

nową drużynę - miałam tam zostać przyboczią, Cieszył 
mnie fakt, że to właśnie ja, że to właśnie mnie prze- 
widzianą na tę funkcję, że będę w szczepie znaczyła 
©oś więcej, że będę mogła spożytkować cały zapas wie- 
dzy zdobytej w zimie na kursie, Było to jednak jedno- 
znaczne 2 zostawieniem zastępu i tego było mi napruw- 
dę żal. Dsingorajdy - tak nazywałyśny się dla podtrzy 
mania pamięci o wygusłym plemieniu, które żyło za sie 
dmiora górami, przed aiednioma wiekami, Było to ple- 
mię na pół dzikie, ale przecież na wpół cywilizowane, 
Jak przyptało ńa plemię, gdzie niepodzielnie panował 

matriarchat, wiodłyśmy nie kończące się boje z Wikin- 
gami jzastęp chłopców z naszej klasy Ia/, Cały rok 

wspólnej pracy, a było jej naprawdę dużo, bardzo nas 
że sobą Związał, Po batalii stoczonej % rodzicami udz 
ło się nam w pełnym składzie wyjechać na obóz, I choć 
starszym na początku łatwiej kojarzyłyśmy się z niedo 

rajdani, szybko przekonejś się,że Dżingorajdy to jest 
to, 2 każdym obozowym dhiem stawałyśmy się coraz bar- 
dziej zżytym, prawdziwym harcerskim /choć babskim/zas 
tępem, aż na koniec zdobyłyśmy I miejsce w obozowej 

panktaoji, Na alarmie,gdy o wschodzie słońca dogasała 
nasza ostatnia obozowa watra, komendant obozu w gawę- 

dzie opowiadał o znaczeniu więzi w zastępie 1 nas dał 
jako przykład, Byłyśmybardzo dumne 1 szczęśliwe, 

4 teraz ja niałam odejść 3 tego zastępu, Chociaż 

co dzień w klasie będzieny się widzieć, przecież nie 
będę już z nimi. Inna drużyna, inne zadania, inne pro 
blemy, a tyle miałam nowych pomysłów, tyle planów, 
Chciałam aby były dalej dobrym zastępem, aby ta nowa 
sytuacja niczego między nami nie zmieniła, wiedziałam, 

że będę potrzebowała ich pomocy, 

Na swoją następczynię przewidywałam Elę, ona prowa 

dziła zbiórki gdy byłam chora, z nią od początku ja - 
koś razem wymyślałyśmy jak 1 co zrobić, dziewczyny 
też ją bardzo lubiły. Dla pewności jednak z każdą roż- 
mawiaław, z Elą też, no i z Wikingami /bo z ich zda - 
niem liczyłyśmy się coraz bardziej/, Nasza drużynowa 

KEEMMA + HENNEENNA PROPOZYCJE KEEEEESM 
szej Rady Drużyny zastępową została mianowana Ela. Ży 
czyłam jej 1 im udanych zbiórek, miłej atmosfery, Owo- 
cnej współpracy 2 Wikingami, prosiłam, aby pozwoliły 
mi zostać dalej Dżingorajdą, Wstała, zdjęłam sznur 
/taki brązowy, bo opalony nad ogniskiem i na obozowym 

słońcu/, dziewczyny też wstały - byłyśmy w kręgu, Ża- 
Kładając Eli sznur, wyszeptałam; 

Dżingorajdo, Dżingorajdo nie bądź nigdy niedorajdą 
Xto w Dźingorajd plemię wstąpi, ten w awe życie 
już nie zwątpi, 
Ten swe życie w baśń przemienia, taka moc tego 
plemienia, 
Lecz w jedności jego siła, kto ją złamie - to mogi 
za, 

Ten tekst był kiedyś ułożony do zaprzysiężenia nowych 
członków zastępu, od tego czasu nie używany, prawie 
zapomniany, Ostatnią linijkę powiedziałyśmy wszystkie 
Teraz Ela prowadziła zbiórkę. Powiedziała, że w imie- 
niu całego zastępu oświadcza, że nawet słyszeć nie 
chcą o tym, abym mogła przestać być Dźingorajdą, że- 
cieszą się, że zostanę przyboczną 1 jeszcze dużo mi- 

  

  

„OD TURBACZA" 

Od Turbacza wieje wiatr, niesie nam tę wieść, 
Że tej nocy szczyty gór, pokrył biały Śnieg, 

4 w dolinach piękna jesień, złote liście lecą z drzew, 
Od Turbacza wieje wiatr, niesie zimy wiew, 

Zima białym płaszczem swym już okryła ?atry, 
Mgła zabrała słońcu blask, wieją zimne wiatry, 
4 w dolinach piękna jesień, słote liście lecą s drzew, 
Od Turbacza wieje wiatr, niesie zimy wie 

Hej, dziewczyno, nie smuć się w ten jesienny Ozaa, 
Chociaż ras uśmiechnij się, przywróć oczom blank, 
To nie, że na szczytach sima, a w dolinach jesień juś, 
Uśniech twój przemieni wszystko, wiosnę sercom wróci znów, 

piosenka miesiąca : 
słowa 4 muzyka: hm Andrsej Mróz 

ed Twebarcza wieje iotr pianie sj pow   
  

ani Rada Drużyny tez nie miała zastrzezen, 4 przekaza- 

niem funkcji nie było na co czekać, czas gnał, praca 
w zastępie i w nowej drużynie narastała, 
Zwołałag zniórkę zastępu jak zwykle w czwartek po lek- 

cjach - bardzo się jej bałam, Były wszystkie w mundu- 
rach, nawet Kaśka nie zapomniała furażerki, Miałyśmy - 
dg zrobienia gablotkę o regulaminie mandurow m ezcze- 
pu 4 plakat o niedzielnej wycieczce, Poszło nam spraw- 
nie, W ogóle nie wiedziałam jak zacząć to przekazanie, 
nie chciałam aby było za pompatycznie, ale trochę uro- 

ozyście /ozy może być uroczyście w rogu zwykłego gabi 
netu biologicznego/. 

Marta przyniosła kronikę zastępu, Przewracając kartki 
wspominałyśwy kolejne wycieczki, zbiórki i inne wyda- 
rzenia, byłyśwy znów na obozie, Wtedy powiedziałam, że 
to nasza ostatnia wspólna zbiórka, że było mi ż nimi 
bardzo dobrze i choć wszystkie o tym wiedziały, arobi 

ło się poważnie, Zakomnikowałam, że decyz ją wczoraj 

tych rzeczy, Na pamiątkę dostałam od nich takiego mi- 

sia, którego bardzo chciałam sobie kupić na obozie , 
ale się właśnie skończyły, Cheiałyśny jeszcze coś sa- 
Śpiewać, ale pod gabinetem rozrabiały pierwszaki więc 
pożegnałyśny zię w kręgu, Że szkoły wyszłyśny razem 1 
długo plotkowałyśny na rogu ulicy, 
Miało to plemię awoją moc, A swoją drogą to chyba i 
lepiej, że na tę zbiórkę nie przyszła nasza drużynowa 

Przekazanie funkcji przybocznej 
Po upływie 2,5 roku przyszło mi przekazywać funko- 

ję przybocznej. Za pół roku matura, nie mogłam już po 
święcić drużynie tyle czasu, Do września byłam jedyną 

przyboczną w naszej drużynie i wtedy adecydowałyśny 8 
Bożenką /to nasza drużynowa/, że potrzebna będzie no- 
wa przybocana. Obie byłyśmy zgodne co do tego, że naj 
lepiej będzie się do tego nadawała ania, Jest ona w 
trzeciej klasie, objęła w zeszłym roku zastęp w I kla 
sie i postawiła go na tyle na nogi, że powinień sobie 

9 
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dać radę sam. Podzastępona skończyła na obozie kurs 
zastępowych, knia chciała jednak dalej prowadzić zas- 
tęp, na koniec wyprosiła, że do grudnia może uda się 
dej zrobić z zastępem to co założyła, i o ile się nie 
rozmyślimy to wtedy zostanie przyboczną. No 1 tak sos 
tało, knia dostawała od Bożenki coraz bardziej skom - 
plikowane zadania, razem przygotowywałyśny Rady Druży 
ny i zbiórki, chodziła z nami na odprawy pionu i zbić 
rki kręgu w hufcu. 
W listopadzie ania została zaproszona na pierwszą w 
życiu zbiórkę Kręgu Instruktorskiego, Ania nabierała 
pewności siebie 1 radziła sobie coraz lepiej, 

Zbliżały się święta. Jak co roku nasza drużyna wyż. 
naczyła sobie ówiąteczne spotkanie w Lasku Wolskim 
przy choince. Zastępy różnymi drogami dotarły tam na 
wczesny zimowy xmierzch, Przy naszej choince kolorowo 
ubranej płonęła maleńka watra, Podsumowałyśmy stary 
odchuizący rok, a potem każda w milczeniu wrzucała do 
ognia małą gałązkę usilnie myśląc o życzeniu, które 
miało się spełnić, następnie zastępowe wrzucały gałąg 
ki wypowiadając życzenia dla awojego zastępu i druży- 
ny, to samo zrobiłyśmy z drużynową wypowiadając życze 
nia dla drużyny, każda tylko jedno, I tu następowała 
gawęda drużynowej pełna wspomnień 1 marzeń, w tej ga- 
wędzie Bożena opowiadała o każdej z naa, dziękowała 
mi za pomoc w prowadzeniu drużyny /dopiero wtedy żo - 

rientowałam się, że zdawała sobie sprawę z rozlicznyel 
kłopotów jakie miewałam ż dziewczynami na codzień/ , 
wymieniała zadania, które stawiała przede mną w Cza — 
Bie całej mojej działalności w drużynie i po raz wtó- 
ry je oceniała, aż skończyła wywodem o roli przybocz- 
nego. Muszę przyznać, że byłam szczęśliwa, dumna 1 że 
dopiero wtedy zrobiło mi się żal mojej funkcji, Cóż 
było jednak robić - odpięłam ażnur » oddałam go Boże- 
nie, a ona mój zielony /jak minione lata/ sznur zało- 

żyła ni, Złożyłyśmy jej życzenia 1 gratulacje. Już 
wiedziała co ją czeką, a gawęda Bożenki stawiała jej 
nową funkcję w nowym blasku wobec całej drużyny, Mog- 
ła teraz 1 ona wrzucić do ognia swoją drugą gałązkę, 
wypowiadając życzenia dla drużyny, Jeszcze trochę poć 
śpieważyśmy, A potem Bożernka zaczęła rozbierać choin- 
kę, każda ozdoba okazała się być małym, ale dowcipnym 
prezencikiem dla każdej z nas, kręczając je, składała 
każdej życzenia, a potem składałyśmy je wszystkie - 
wszystkim... 5 

Przekazanie funkcji drużynowe j 

Wiosną jeździłyśmy na biwaki. Sześć wspaniałych za- 
mtępów, wspaniałych dziewczyn, To były Nawojki, Moja 
wyśniona i wymarzona drużyna /wcześniej prowadziłam 

przez rok drużynę o 14 zastępach i było mi bardzo tru- 
dno, ale były braki kadrowe; marzyłam wtedy aby mieć 
drużynę uniejuzą/. Po trzech latach, od momentu kiedy 

powstały Nawojki, a ja zostałam ich drużynową, kiedy 
stawiałam z każdą z dziewczyn jej pierwsze harcerskie 
kroki, od momentu zawiązywania się zastępów, rodzenia 
się naszych pierwszych zwyczajów, Po tylu wspaniałych 
akcjach, wygranych współzawodnictwach, przedeptanych 
szlakach masiałam, a raczej chciałam odejść od drużyny 

Po pierwsze była to drużyna okrzepła i w zasadzie 
każda zastępowa mogła ją dalej prowadzić, 

Po drugie, powinnam była zrezygnować s funkcji aby 
i one popracowały, uważałam, że zbyt długie prowadze- 
nie drużyny w tej sytuacji niesie z każdą chwilą wię- 
cej złego niż dobrego, u na pewno nie sprzyja procesox 
kadrotwógczym, Czy nawet rozwojowi programowemi druży- 
ny. 

Po trzecie trzeba było połatać funkcje w komendzie 
szczepu, 

Po czwarte, trzeba było zabrać się na poważnie za 
„pracę dyplomową, 

Moja przyboczna Ala choć drobna, wspaniale dawała 
sobie radę s drużyną, była po kursie 1 już w stopniu 
organizatora, a poza tym doskonale się uczyła. Prowa- 
dziła ostatnio szereg zadań prawie samodzielnie i z 
góry mogłam mieć pewność, że nic nie będzie zawalone, 
W szczepie była znaua 1 lubiana, i ani szefostwo pio- 
nu ani Rada czy Komenda Szczepu nie miały zastrzeżeń 

do jej kandydatury, 
właśnie był to taki majowy wspaniały biwak, na któ 

rym miał się odbyć bieg. Bieg przygotowywała z instru 

ktorani Ala. Mieli oni dojechać w niedzielę i od razu 
stawić się w określonych punktach. Sobotni wieczór 1 
noc miałyśmy spędzić tylko we własnym gronie, bo za - 
praszany komendant szczepu tak się jakoś dziwnie wy - 
kręcił, Wesołe zabawy 1 piosenki przy ognisku cichły 
jak cichła układająca się do snu /mimo wszystko/ przy 
roda, Coraz bardziej wałuchiwałyśmy się w odgłosy la- 
su, śpiewałyśwy ciszej, tak aby łychać było trzask 
ognia, Suułyśmy plany na te parę tygodni do obozu,cie 
szyłyśmy się na myśl o wspólnym obozie i przymierza - 
łyśwy mię do nowego roku pracy, Dziewczyny wiedziały, 
że mam rezygnować, ale jakoś ani ja, ani one nie myś- 

lały, że to tak szybko się stanie... trzy lata.., Nad 
szedł czas na gawędę. Opowiadałam im jak kiedyś żegna 
łam się z zastępem i jak bardzo stawiałyśny na sprawę 
jakości 1 jak bardzo bym chciała aby i w ich sastę - 
pach 1 w całej drużynie mogła ona panować, Sunowałam 
nasze poczynania, Każda udena zbiórka była przecież 
zasługą każdej z nich, to, że zdobywałyśmy laury było 

przecież przez każdą 2 nich wypracowane, A zaatępowe, 
gdyby nie one.,., a Ala jak mi bardzo powogła.,. /w 
mojej drużynie też w ważnych chwilach wrzucało się do 
ognia gałązkę, wypowiadając życzenie/, życzyłam im ja 

ko drużynie, im - zastęrom, im - poszczególnym druh- 
nom, aby nie ustały w drodze, aby nie zatrakło im za- 
pału, radości z tego co robią 1 w ogóle, żeby złoty 
kluczyk z herbu Nawojek był jak najdłużej ich talizna 
nem, Już więcej wmówić nie mogłam. Dziewczyny zaintono 
wały."Komendanta" i płakułam jak bóbr, bo nigdy nie 
Śpiewałyśny tej pioseńki na zbiórkach drużyny, Szybko 
się opunowałam, zdjęłau sznur i podeszłam do Ali,dzie 
wczyny wstały. Gdy zakładałam jej sznur, trzasnęła ga 
łązka 1 w krąg światła wszedł komendant szczepu, Było 
to dla wszystkich dużym zaskoczeniem, Na najetarszy 
w szczepie proporzec odebrał od nowej drużynowej Ślu- 
bowanie,.. Złożył Ali gratulacje i życzenia i *0 

GEŃMEZNEIEW 1 ROZPO YYY ZEE PTT TOWA) 
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KREM + EEEE PROPOZYCJE WEEEEEGE 
sił o "Harcerski Posag", który jest wyjątkowo związa- 
my s historią szczepu, A potem w kilku ciepłych sło - 

wach podsumował moją pracę w drużynie. Dostałam wiel- 
ki bukiet polnych, stulonych na noc kwiatów i moc Ży- 
czeń od wszystkich, A potem śpiewałyśny 1 już nie by- 
ło mi smutno, Gdy wiązałyśmy krąg, kwiatki od ciepła 

ogniska i szarzejącego poranka rozchylały swe buzie, 
Dostałam od drużyny misia /takiego jak maskotka na - 
szej drużyny/ z dużą kokardą w barwach szczepu i Śli- 

czny z drewienek wykonany harcerski krzyż, 

4 rano rozpoczął się bieg prowadzony przez nową 
drużynową. Wypadł wspaniale, 

0 innych funkc jach 

Często zdarza się, że obok funkcji podstawowych w 
drużynie, ozczepie czy na obozie tworzymy funkcje do- 
datkowe, pomocnicze. Potrzeba ich utworzenia wynika 

ze specyfiki działania, braku możliwości dopisania pe 

wnych zadań do zakresu kompetencji funkcji już istnie 

jących, czy, co się często zdarza możliwości onób,któ 
re w danym momencie may do dyspozycji, Zakładając, że 
mianowana na daną funkcję osoba nie będzie jej lekce- 
ważyła, nie wolną nam dopuścić do tego, by fakt peł- 
nienia danej funkcji umniejszał pełniącą ją osobę.Sta 

nie się tak, jeżeli nie będziemy konsekwentnie postę- 
pować od momentu podjęcia decyzji o utworzeniu danej 

funkcji, jeśli dopuścimy do zytuacji, w której osobie 
pełniącej daną funkcję damy odeauć, że jest mniej wa- 
żna, miej pożyteczna, szczególnie jeóli chodzi o fun 
kcje, którć z założenia są mniej eksponowane, a efek- 

ty ich na codzień mniej widoczne, Doprowadzimy w ten 

sposób do zniechęcenia osoby obecnie funkcję pełnią- 
cej, braku zainteresowania nią przez młodszych, aż do 
braku chętnych do jej podjęcia włącznie, Stąd odwiecz 
ny problem z brakiem kadry gospodarczej, tak w szcze- 

pach jak i na obozach, Jest to, podejrzewam, również 

jedna z przyczyn braku kadry zuchowej, której odizolo 

wanie w pracy Śródrocznej i obozowej jest w wielu śro 
dowiskach instruktorekich widoczne. Z każdą funkcją 
wiążą się przypisane do niej wymagania, obowiąski i 

szereg codziennych kłopotów, z których zdają sobie 
nie tylko przełożeni. Funkcja daje pewne prawa, jed- 

nak nie zawsze przywileje 2 nich wynikające równoważą 
je... Obok satysfakcji czerpanej bezpośrednio z faktu 

pełnienia funkcji, z udanych poczynań i autorytetu w 
środowisku działania, należy stwarzać sytuacje doda- 
jące im blasku, podkreślające ich znaczenie, pokazu- 
jące ich ść /! Y, 

Pląsy 

po harcerskich łamach 

gospodarno$.. 

Pilnie wypełniając obowiązki przeczytałem od dechy 
do dechy artykuł w "Motywach" traktujący o wychowaniu 
gospodarczym w ZEP. Miezę przyznać, że czytało mi się 
dobrze, Zgrabnie napisane, dużo tego, oj dużo /jak 
znam życie to i tak niewspółaierny jest wysiłek do ho 

norariun/, owszem i logicznie, i składnie - ałowem do 
bry tekst. O wychowaniu gospodarczym całe morze atró- 
mentu wylano, pisano instrukcje 1 okólniki, w czasach 
odnowy nawet pośpiesznie przemianowano tytuł funkcji 
Głównego Księgowego ZAP /bo taki jakiś urzędowy/ na 
typowo harcerski - Naczelny Kwatermistra /Druhu Henty. 
ku - proszę, doczytać do końca/. Tylko całe to pisanie 
o zubłoconą saperkę rozbić - gdy podejdziemy do teza- 
tu realistycznie. Cóż nam zostało z tego wychowania 
gospodarczego w dzisiejszych czasach, chyba tylko ape 
lowanie o czyszczenie i konserwację sprzętu, zaszysie 
dziury w namiocie 1 zrobienie porządku w harcówce „(zy 
aby jest to wychowanie? A może normalna, sdrowo-ro; ną 
dkowa działalność harcerzy, funkcyjnych czy drużyn» 
wych. Dla mnie wychowanie to przede wszystkim własn 
akcja zarobkowa, decysja co kupić - a potem saczyna 
się esanowanie, Czyli - uczenie oszczędzania, gospo - 
darności, ochoty wypracowania własnych środków, ucze- 
nie w praktyce tworzenia społecznej własności, I mo- 
jej, 1 twojej - a w sumie naszej. Taka powinna być ko 
lejność 

Ale jak to robić. dzisiaj, gdy trzeba zebrać osiem 
tysięcy butelek na jeden uuniot 10-cio osobowy a toną 
makulatury na dwie kanadyjki, Coś tu nie gra, W roku 
1937 ze składek iw Chorągwi Kra. 
  na obozie nikną w cieniu 

programowych, chociaż gdyby się dobrze zastanowić, to 
w dziurawym namjocie i z pustym brzuchem żaden z nich 
nie zrobiłby nawet połowy tych wspaniałych rzeczy,któ 
re się potem pamięta latani/, 

Obowiązkiem każdego instruktora funkcyjnego jest 
Wwychowaó" sobie następcę, ale misi się to odbywać w 
sprzyjającej atmosferze zadowolenia ze sprawdzenia 
się na funkcji z jednej strony 1 marzeniach o możli- 
wości jej dostąpienia z drugiej.   kowskiej schronisko na je”. Dziś - chyba trze- 

ba byłoby składek instruktorów s całej Polski na skro 
mniejszy ośrodek, Drugi paradoke - gdy Głodówkę /v a- 
nalogii jak stolicę zabrano Krakowowi/ przejęła GK 
2HP - od 20 lat nie można znaleźć wykonawcy w celu wy. 
konania remontu generalnego, bo nikomu sią nie opłaca 
2 łezką w oku czyta aią aprawozdania drużyn przedwo- 
jennych, które przez cały rok prowadziły działalność 

zarobkową, by za te pieniądąe wyjechać na całomiesię- 
czny obóz, Dziś starczyłoby na jeden kociołek.    
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ME MOTYWACJE 
Dlstego całe gadanie o wychowaniu gospodarczym nie 

ma sensu w dotychęzasowym układzie, Trzeba szybko na 
ten temat rozpocząć dyskusją 1 działania, Jeśli tego 
nie zrobimy, nie znajdziewy harcerskich aposobów wyj 
ścia - pozostanie łatać jeden namiot, w oczekiwaniu 

IGZGERCC ZH © NIEME 
ma otrzymanie talonu /bezpłatnego/ od Druha Henryka 

na następny, Kończę, bo po raz kolejny dzwigam makul 
turę by otrzymać sztruksowe spodnie, Jeszcze wum za - 
nieść tylko 380 kilogramów, 

zuch 
  

Uczniowski Ruch Naukowy i Kulturalny 

SZANSA HARCERSTWA 
ldea znalezienia form i metod pracy ZEP s uczniem 

o szerokich, znacznie wykraczających poza ramy progra 
mu szkolnego zainteresowaniach naukowych, zrodziła 
się jaż dawno, Już w latach 40-tych próbowano znaleść 
w naszej Organisacji miejsce dla tej intelektualnie 
rosbudsonej młodzieży, Próby takie podejmowano m.in, 
w Krakowie /w szczepie "Furagan*/, W latach 60-tych 
na szeroką skalę roawinięto tego typu dsiałalność w 
Łodzi, Pod kierunkiem hm Marka Wiktorowskiego powsta- 
je tu koncepoja tworzenia Szkolnych Akademii Bauk, a 
następnie organisacji obosów naukowych, W różnych for 
mach, wypróbowanych przes lata działalności, inicja - 
tywy te są kontynuowane, 

V latach 70-tych w województwie katowickim rodsi 
sią odmienna nieco koncepcja pracy s uczniem zdolnym, 
Powataje ta Młodzieżowa akademia Nauk /praeksstałcona 

później w Młodzieżowe Towarzystwo Naukowe/, organisu= 

de się interdyscyplinarne obozy naukowe, na których 
reaiirowane są nowatorskie, doskonale przyjęte 
młodzież formy pracy takie jak "uniwersytet na traw. 

itp. Zorganisowana zostaje też Młodzieżowa Olimpiada 
Techniczna /prsekształcona następnie w ogólnopolską 
Olimpiadę Wiedzy Teohnicznej/, organizuje się Sejniki 
twórczości Technicznej uczniów, sesje naukowe, itp, 
SOjcem duchowym* tej inicjatywy jest adiunkt Uniwersy 

tetu Sląskiego, hm PL Zygmnt Kaliaz, 
Po raz pierwszy sprawą tą zaczyna interesować się 

także Główna Kwatera ZAP, Zorganizowany zostaję bare 
dzo ciekawy sejmik z udziałem szerokiej rzenzy pracow. 

ników nauki, instruktorów, naucsycieli i laureatów 0- 
limpiad, Jego efektem jost wiele bardzo ciekawych wnii 
wniosków i postulatów /notabene do dzi6 nie publikowa 
nych/ oras zapie w "Uchwale VI Zjazdu ZKP" dający"sie 
lone światło" tego typu inicjatywom, 

Ale okres aktywności GK ZHP w tym zakresie szybko 
się skończył. Wprawdzie odbyło się jeszcze jedno semi 
narium w Pazymiu, odbyło się Plenum Rady Kaczelnej po 
święcone tya sprawom - lecz uchwały i wnioski pozosta 
ły jedynie na papierze, Sprawa ruszyła s miejsca do 

piero ma początku 1981 roku, kiedy to organizowano 
dwa seminaria w *Perkosie", zebrano cały dotychczaso- 
wy materiał w jedno opracowanie 1 "zaryzykowano"przed 
stawienie go młodzieży do dyskusji, Bfektem tych spot. 
kań było powołanie Młodzieżowej Akademii Nauk, a nas- 
tępnie Młodzieżowej Akademii Umiejętności, 

0_co_tu_e 

Program, realizowany przez ogniwa ZHP, w sasadzię 
kierowany jest do ucznia przeciętnego, Uczeń, który 
interesuje się szczególnie jakąś dziedziną wiedzy,nie 
ma zbyt wielu okazji poszerzenia awych umiejętności 
podczas swej działalności w ZHP, Kie pomaga m też 
szkoła, od lat hołdująca zasadzie "wyrównywania" po- — 
ziom, Stąd też procent członków ZHP - finalistów 1 
laureatów olimpiad przedmiotowych jest żenująco miski, 
4 przecież ta grupa intelekiualnie rozbudzonej młóds ię 

£y stanowi kopalnię możliwości wykorzystania ich umie. 
jętności 1 wiedzy - ot, chociażby w uatrakcyjnieniu 
codziennego życia drażyny. Jest to tak oczywist: że 

aż często nie dostrzegane, Ale uczeń taki maci snaleźć 

miejsce w naszej Orgmnizacji, msi chcieć do niej 
należeć, widzieć korzyści z tego płynące. 

Stąd też powstała idea powołania przy ŻEP uoaniowskie 
go ruchu naukowego 1 kulturalnego, Ma on a zadanie 
m.in, inspirowanie 1 atymlowanie ind;<ldnalnych po- 
Cczynań naukowo-badawczych, koordynację i wspieranie 

indywiduslnej 1 zbiorowej twórczości technicznej, ar- 
tystycanej, naukowej, przygotowywanie przyszłych czło 

nków atudenckich kół naukowych, ułatwianie startu na 

uczelnię, itp, 
ZHP podjęło się ta roli mecenasa tego ruchu, służąc 
pomocą organiaacyjną, finansową, kadrową, programową, 
itp, Bo ruch ten jest otwarty dla wszystkich uczniów, 

a nie tylko członków ZRP, może w nim działać każdy 

kto oczekuje pomocy w rozwoju awych zainteresowań in- 

telektualnych, 

Podetawowym ogniwem ruchu powinien być klub, druży- 
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na, zastęp, grupa o zainteresowaniach z określonej 
dziedziny wiedzy. Lecz często zdarza się, że w małej 

miejącowości, na wsi, brak chętnych do współpracy 2 

osobą interesującą się wysokospecjalistyczną dziedzi- 
ną wiedzy, Taka osoba winna zwrócić się o pomoc do 

Spróbowano więc innej lormy działalności. Skupiono 
się na praktycznym działaniu: organizacji sesji nauko 
wych 1 obozów. 

Pierwsza sesja zorganizowana została przez KrakowB- 
ką Komendę Chorągwi ZP oraz ŁGH. Dotyczyła szeroko 

hmPL Józef Trzionka 

STARSZEGO * 

powstających wojewódzkich i międzywojewódzkich Nło - 

dzieżowych Towarzystw Naukowych, Centra te w przysz - 

łości będą specjalizowały się w jakiejś określonej 

dziedzinie twórczości intelektualnej, oferując pomóc 

wszystkim potrzebującym z tego zakresu nauki, kultury 

czy też techniki. Przykładowo: Kraków ma zamiar spe- 

cjalisować się w zakresie ekologii oraz rozwoju nalar 

gtwa i rzeźby, Każdy klub, uczeń, zastęp, grupa bę - 

dzie mogła zwrócić się o radę i pomoc do swego Cen - 

trum, 
Qałością spraw uczniowskiego ruchu naukowego 4 kul- 

turalnego zajmją się dwie Akadenie: Nauk i Umiejęt- 

ności, W ioh skład wchodzą uczniowie posiadający ja- 

kiś dorobek z danej dziedziny wiedzy, a kieruje nią 

Rektor wybierany wśród jej członków, "Czapką" nad ru- 

chem jest Rada Społeczna Uczniowskiego Ruchu Naukowe- 

go 1 Kulturalnego, składająca się z osób dorosłych - 

sympatyków ruchu. Kieruje nią obecnie dh hm FL Zygnun 
Kalisz, Młodzieżowa Akademia Nauk i Młodzieżowa Akade, 

mia Umiejętności posiadają swoje pismo: jest nim "PRE 
CGEPTOR" - zeszyty naukowe uczniowskiego rucha naukowe. 
go 1 kulturalnego. Jest to forum wymiany doświadczeń 
pomiedzy poszczególnymi ośrodkami, publikuje prace u- 

czniów, wyniki seminariów, sesji, itp. 
Pamiętać jednak msiny, że w uczniowskim ruchu in- 

telektualnym nie najważniejszą jest struktura organi- 

zacyjna, lecz cele i formy działalności i struktura 

nie może nam ich przysłonić podczas dyskusji, 

Biono? 
W roku 1981, po założycielskim zebraniu MAN pos- 

tanowiono dotrzeć z jak najszerszą informacją do dru- 

żym, szczepów, szkół. Niestety ten zamiar nie w pełni 
się udał, Powodem m.in, był fakt, że pracownicy eta- 
towi ZEP nie są przekonani co do celowości pracy ZAP. 
w tym zakresie, a inicjatorów tego ruchu 1 coraz to 
powiększające się grono pracowników nauki, studentów 

1 uczniów - entuzjastów ruchu - uważają za nieszkodli. 
wych maniaków, 

rozumianych problemów ochrony środowiska naturalnego 

człowieka. Aż 50 uczniów z całej Polski miało okaz ję 
zaprezentować wyniki swoich dociekań naukowych i ba - 
dań, wymienić doświadczenia a także spotkać się Z wy- 
bitnymi specjalistami tej dziedziny wiedzy, Prace u- 
czniów zostały bardzo wysoko ocenione przez pracowni- 

ków AGR i wydrukowane w nr 4 "Preceptora", 
Następna sesja dotyczyła innego obszaru działalności 
- dh hm Stanisław Czygier wraz z suwalską chorągwią 
ZKP zorganizował w Augustowie I Sejmik Twórczości Te- 
chnicznej Uczniów. Przybyło nań 55 uczniów z całej 
Polski, którzy zapoznali się praktycznie z metodami 
pracy twórczej, założeniami BMP, itp, 

Podczas HAL-82 zorganizowano, tytułem eksperymentu 
12 ogólnopolskich obozów naukowych, Wsięło w nich u- 
dział 700 uczniów, Sumując akcję stwierdzono, że przy 
niosła ona nadspodziewanie dobre rezultaty i należy 
ją rozszerzać, Podstawowym osiągnięciem jednak obozów 
naukowych było rozezerzenie idei MAN; w wielu miejsco 
wościach zaczęły powstawać zastępy, grupy, itp. zajnu 
jące się różnymi dziedzinami wiedzy, "zdobyto" też do 

współpracy kilkunastu studentów, pracowników nauki 1 
innych sympatyków ruchu, 

09,da181? 
W roku 1983 postanowiono kontynuować rozpoczęte | 

dzieło, Zostanie zorganizowanych 17 obozów z zakresu 

nauki i kultury /patrz tabela/ oraz 5 sesji naukowych 

Uczniowie prezentować będą swój dorobek z zakresu 
twórczości technicznej /I1 Sejnik/, etnografii, nauk 
społecznych i chemii, 

180. agot 

Od wielu już miesięcy trwa dyskusja nad modelem i 
kształtem metodyki pracy drużyn atarszych, Wiele już 

powiedziano 1 uczyniono - lecz wiele obszarów pozos- 
tało jeszcze nie zapisanych, "białych". Jednym z nich 

jest ruch intelektualny, Wydaje mi się, że intelektu- 
alizacja działalności harcerskiej nie wyrządzi szkody 

działalności drużyn 4 szczepów, a tylko może je wspo- 
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móc, wprowadzając do niej nowe treści, nowe elenenty 
tej działalności. Ruch iatelektualny jest poza tym 
szansą ZHP wyjścia "na szerokie wody", pode jnowania 
sagadnień znaczących społecznie, działania w zakres 
"przygody" z nauką, techniką czy też sztuką, 
Warto więc skorzystać z naszej propozycji, wesprzeć 
ruch naukowy - dla dobra działalności naszej organie 
zacji, 

Zapraszamy do dyskusji na ten temat, 
Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłam do "Pre- 
ceptora", artykułów w "Harcerstwie" 1 zachęcam do wy- 
powiedzi 1 korespondencji. 
Nasz adres:Nłodzieżowa Akademia Nauk,il„Konopnickiej6 

00-491 Warnzawa, e 

Harcerskie Naukowe Lato - 1983 
  Ip:.„Rodzaj obozu, 

1. biologiczny 
Krótka charakterystyka, 

1 flory Doliny Narwi 
2. językowe /4/ 

3. archeologiczny 

astronomiczny WY oo odaorwatoriwa 1 Planetarium Sląs- Jerzy Eriok, gl. 
e w Chorzi 

harcerski obóz dys= Z zakresu moralności, etyki, filozofii 
kusyjny /noralność, 
etyka, filozofi. 

Przeprowaczenie badmi ekologicznych fauny nęr 

jana angielskiego, francuskiego, rosyje- 
kiego, niemieckiego. Odowiązu, 
pny /przejazd na włacny koszt, 
Badania archsolopiczne okolic Załęcza 

adres_na_który należy_się_zgłogić 
g7żtrosław Gromek, ul.Loszczynowa 

48/75 Biaży 

Jolanta a ul, Dzierżyiskiego 42E 
Jeg egzamin wstę« Sosnowiec 

w Karszawie 
Wydział Kultury 1 Nauki GK ZIP, ul.Ko- 
nopnickiej 6, 00-950 Warszawa 

faja 7, 40-062 Kato- 
wice /KCh 
pwd Iwona iassiinger, ul. Karmelicka 
31,-31-131 Kraków /KCh ZHP/ 

Harcersxi Obóz Eko- Ochrona zasobów wodnych 1 ochrona przyrody hm Krystyna Krzyk, ul. Karzelicka 31, 
w nh Zi / logiczny 

Harcerski Plener 
lalaruki podstawowyc. 

nze swoje prace 
interdyscyplinarny 

biologii, itp. 
etnograficzny 

10 fiV-techa 
chemiczny 

| pedagogiczny 

medyczny badania stanu zdrowotności gn. 

dyskusyjny problemów międzynarodowych 

waraztąty artystycz- dla kandydatów na studia artystyczne i fi1- 
ne mowe 
warsztaty literac- litoratura, poczja śpiewana 

a 
Harcerski Obóz nauki humanistyczne 
Jnterdyscyplinarny 

ROZWAŻANIA 
PRZY 

W GASNACEJ 

DWA 
ZIARENKA 

archiwum 
harcerskie.p 

zakresu: fizyki, techniki, matematyki, 

zorganizowany na terenie skansenu, może S: 
„ygizć udział peace młodzież z klas I-III 9, 382085 irsesaky /xcn zite/ 

zajmujący się badaniani z zakresu analit, 

badania naukowe z zakresu pedagogiki 

31-131 Ki 
reeeenibą © wyłącznie dla uczniów uzkóż hm PL Andrzej Ziębliński, ul, Karme- 

którzy powinat nadoszać najlep licka 31, 3I2131 Kraków /KCH ZAP/ 

ar. oki, Pl, Armii Ozer- 
w > 83 Opole /KÓh ZHP/ 

vl. Boh, Stelingradu 

ba Piotr Oórka, Inatytut Chemiś Organ. 
B Sląskiej, ul. Pstrowskieć 
go 2, 44-101 aadrioo 
Komenda Mutca ul, Sienkiewicza 

sażeSródalośole 
Nażomłyn menda liufca ZAP, ul.Sienkiewicza 100 

ul.Sienkiewicza 100 

ul.Sienkiewicza 100 

5 Grudnia 24, 

Krąg "Białej Podkładki", ul, Reynonta 
18, 30-053 Kraków 

Jesień już 1 rozważania wygodniej prowadzić . sie 
dząc w fotelu 1 ciepłym pokoju niż przy urokliwym og- 
niu w polu, Jesień - to także czas ciągle zmieniają- 
cej się aury, która jednego dnia wita nas szarością, 
deszczem, to znów zaskakuje resztkami letniego słonka 
wychylającego się zza porannych mgieł, 

Sytuacja w kraju jest jesiennego nastroju, raz z 
poświatą optymizmu, to znów przygnębiającymi akcenta- 
mi, Cóż więc dziwnego; że i rozważania instruktorskie 
oscylują zgodnie z tym "biologicznym rytmem" od pogod- 
nmychi w miarę spokojnych do bardziej przygnębia jących 

Tym razem powodem do takich myśli są reflekeje po 
przeczytaniu pierwszego numeru naszego "Ilarcerza Rze- 
czypospolitej", Dobrze, że się ukazał - to optymism, 
ale, że czasem drażni - to smutne, 

KE + KEEENNNNNNNNMA W KREGU EEEE 

Powie ktoś, że ci z Krakowa znaleźli doskonały apo 
sób na własne "wieczne trwanie", Jedni coś napiszą , 
inni s nimi polewisują a redakcja ma stale materiał 
do następnego numeru 8 40 zł, 

Uspakajam czytelnika - nie mam zamiaru polemizować 
z treścią artykułów aczkolwiek spodziewam się, że ta- 
kie polemiki na pewno napłyną w listach od naszych 
czytelników, 

Uspakajam - ale fakt jest faktem. Uraziły mnie dwa 
maleńkie fragmenty, które można pominąć, ale można 
też odczytać w sposób podobny do mojego. W obawie by 
takie zrozumienie nie było powszechne szerszemu ogóło 
wi dzielę mię swoimi odczuciami publicznie. 

Pierwszy fragnent - zamieszczony w nawiasie /a więc 

miejako poza główną myślą artykułu/ to akapit: "Iar- 

cerstwo nie potrzebuje złoceń, a szarych rzetelnych 
działań,,.", co odnosi się do oznaczenia w tradycyjny 
sposób stomi na krzyżu, Zestawienie myśli w tym sda- 
niu, to małe słówko "rzetelnych" jakby stojące w sprze 
osności ze "słoceniami", uraziło mnie swym zanierzo - 
nym słośliwym wydźwiękiem. Dotknęło mnie dlatego, że 
pochodzę z tej grupy instruktorów Zwiąsku, którym ów= 
czesne regulaminy nakazywały w taki sposób oznaczać 
poziom swego harcerskiego wysskolenia. 

Prayznaję, w niektórych minionych okresach czuliów 
my się nawet wyróżnieni przez los wśród dość niskie- 
go poziomu umiejętności, Ozuliśmy się jednak nobilito 
wani, ale nie do zaszczytów, lecz do ciągłego działa: 
nia, do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą potwier 
dzoną tymi "ałoceniani*, I tak przez ssereg lat trud 
ten pode jnowaliśmy wciąż od nowa z następnymi suchami 
1 harcersami, którzy co roku przybywali do naszych 
szeregów, I chociaż znam autora artykułu jako człowie- 
ka i instruktora całym sercem tej samej co ja sprawie 
oddanego, dotknęła mnie taka forma interpretacji zło- 
tego kółka, lilijki czy wianka na harcerskim krzyżu, 

Dotknęła mnie nie s osobistego względu, co z niege 
macznego uogólnienia,cieszącego się w harcerskiej tra- 
dyoji symbolicznego uznania poziomu przygotowania nie 
tylko do pracy harcerskiej, ale i służby obywatelskiej 
Gdybyśmy taki nierozważny tok rozumowania rozczerzyli 
na poza harcerskie fragmenty życia w naszym kraju,na- 
leżałoby w szeregu przypadkach zdrapywać złoceniay bo 
akurat przyssża moda na powszechną szarzyznę. 

Rozumiem, że polot wypowiadającego się na łanach 
pisma instruktora podpowiedział m ten zwrot, man wą- 
tpliwości jednak,czy takie opinie wolno w ogóle wy - 
głaszać w Związku, chociażby zę względów wychowaw 
czych. 

Może to uproszczone rozumowanie dyktowane jest u- 
cauciem, przywiązaniem do tego szczegółu harcerskie- 
go krzyża, ale mam przecież dowody na to, że posiada- 
cze "złoceń" na krzyżu to ludzie, którzy prócz owej 
harcerskiej służby sprawdz4li się na polu swej gawo- 
dowej działalności jako dobrzy . fachowcy, zdysoypli- 
nowani pracownicy, rzetelni i odpowiedzialni, Niejed- 
nokrotnie motorem takich postaw było wychowanie jakie 
wynieśli s harcerstwa a potwierdzeniem przejścią tej 

obywatelskiej, patriotycznej szkoły wychowania są 

właśnie złocenia na harcerskim krzyżu, pamiątce z lat 
młodości, 

Drugim fragaentem z omawianego pisenka był sam ty- 
tuł dość obszernego artykułu,zawierającego dywagac je 
na temat ruchów programowych w Związku, w tym głównie 

nieistniejącego już KIHAM-u, 
Zaskoczyło mnie to: "I mudno i smutno i nie ma ko- 

mu ręki podać..." zwłaszaz ostatnim sformłowaniem, 
Chce się zaprotestować krótkim: Ejże! czy aż tak 

Śle jest w naszym Związku jak to tytuł sugeruje? 
Może to znów tylko gra słów, Przecież ja sam poda» 

wałem autorowi artykułu kilkakrotnie rękę, a myślę,że 
mie byłem w tym geście odosobniony, kle nia o dosłowe 
mość tu chodzi, 

Zaniepokoiżo mnie to sformułowanie w sensie wielo- 
rakich możliwości jego odczytania, Nie można chyba aż 
tak puentować aktualnego życia organizacji, wobec 0- 
gronej ilości działań 1 starań tysięcy instruktorów, 
1 chociaż autor wspomina w tytule także o nudzie, Oś 
wiadczam, że nie zauważyłem tego na «pierwszej linii" 
w przynajmniej kilkunastu jednostkach krakowskich, 
Protestuję przeciw takim tytułom a autora przestrse- 
gam, że podobne mogą być skomentowane jak nieco inna 
sytuacja pewnego emigranta z zachodu: 

"Bes podania rąk się witasz 
1 tłumaczysz drogi anobie - 
W Anglii ręki nie podają! 
Wie podają = ale Tobie,,.* 

Przedstawiłem "dwa ziarenka", dwa fraguenty, ulote 
ne słowa w małym nakładowo i o małym zasięgu pisemku. 
Ale pamiętajny, zwłaszcza w działalności wychowawczej 
że wydmy ruszające lawinani nie wiadomo kiedy i na ko 
go, powstają też z ziarenek piasku nieopatranie poru- 
ssonych lekkim podmichemi wiatru, 

Myślę, że tworzące się z woli entuzjastów nowe pia 
mo harcerskie nabierze 3 czasem i tego Co nazywamy"1i 
nią programową”, pragnąłbym jednak, by linie ta nie 
była taw, "gorącą", 

Oceniając ogólnie, czytany celowo "jednym tchen* 
pierwszy numer miesięcznika krakowskiej chorągwi po- 
zostaję przy przekonaniu, żę trzeba nam nadal dyskus- 
ji, wewnętrznych dyskusji o sprawach Zwiąsku, W Qyspu- 
tach tych, powinniśmy podkreślać słussność kontyma - 
ej siedeadaiecięcioletniej służby, mimo prseróżnych 
kłopotów i trudności, jak chociażty w niedawno minio- 
nym okresi 

Zważajny także na to, by dyskusje w sprawach za — 
szego Zwiąsku dawały w efekcie nowo jakości, kierune 
kowe dla przyssłości i wspólne dla wszystkich jego 
osżonków, Zasada ta winna być przewodnią, 

Wtedy bowiem i *słocenia* nie będą razić tych,któ- 
ray ich nie mają, a rękę ktoć nam poda, nawet jeśli 
ma nią nię czekamy, Dziadek 
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Krakowska 
Ww dniu 2 pażdziernika, w trakcie Ogólnopolskiego 

Seminarium Starszoharcerskiego, w rarich inauguracji 
roku harcerekiego żręgu "Białej Podkładki" odbyły się 
zajęcia krakowskiej Kuźnicy Starszonarcerskiej. Na 

pierwszym spotkaniu dyskutowano następujący tenat:"Ja 
kiego harcerstwa starszego chcemy 4 o co ono ma wal- 
czyć", 

Kużnice starszoharcerskie stanowią formę pracy , 
dzięki której można sprecyzować nowe, oryginalne wnio 

Kuźnica 
ski dotyczące ruchu harcerskiego, Celem pracy kuźnicy 
jest rozwijanie myśli programowej i metodycznej a tak 
że ctwarzenie płaszczyzny do dyskuaji o idei, meto- 
dzie i systemie harcerstwa starszego, Zajęcia kuźni. 
cy odbywają się raz w miesiącu, Do końca roku kalen- 
daraowego przedyskutowanę zostaną następujące tematy; 
- co przyrzekać? - duża część kadry i'harcerzy stąr. 

szych domąga się zmiany roty przyrzeczenia - czy 

Słusznie? 

NIE NA CO, TYLKO 
28 października 1982 r.byłam uczestniczką II Kra- 

kowskiej Kuźnicy Starszoharcerekiej. Zebrani w harców. 

ce Białego Szczepu przy ul. Czapskich 5 - instrukto - 
rzy 1 harcerze starsi dyskutowali na wciąż aktualny 1 
budzący wiele kontrowersji temat: co przyrzekać? Jest 

on, jak wskazuje historia Związku /11 wersji roty prz; 
rzeczenia od 1911 r./ wciąż podejmowany, roty przyrze: 

czenia wielokrotnie się zmieniały, Zmiany te następo- 
wały w zwrotnych punktach historii ZHP, Obecnie —jest 

to'nie tylko moje odczucie - rota przyrzeczenia rów 

nież powinna ulec zmienie. Dlaczego? 

, Uważam, że harcers poprzez poznanie trważych war 

sości powinien dojść do istoty idei socjalizmu, a nie 

zaczynać Bwojej drogi od takicn sformułowań. Jenteśny 

przede wszystkim organizacją wychowawczą 1 naszym £8- 

daniem są nie propagandowe chwyty ale wychowanie har- 

cerzy, dla których socjalizm będzie naprawdę wyrażał 
to, co zawiera, 

Ale wszystko to musi pozostać na razie w sferze dy. 
skusji. Nie można łamać Statutu, przyjmując przyrze- 
czenie z nim niezgodne, Świadomy wychowawca instruk- 
tor harcerski nie może uczyć łamać prawa - jest to an; 
tywychowawcze, źostając inatruktorem przyjęłam wszyst. 
kie obowiązki z tym związane, nie mogę więc teraz 
przekreślać swoich poprzednich decyzji. 

Dyskusje są konieczne, Na wysuwanie propozycji 1 
konkretnych wńiosków - zgoda, ale szachowanie się fak: 
tami dokucanymi - nigdy nie powinno w Związku mieć 
miejsca, Harcerstwo jest miniaturą społeczeństwa - 
wszystkie nieprawidłowości w kraju, odbijają eię u nas 
Dotąd Związek potrafił utrzymać dialog. Byłoby jednak 
bardzo źle, gdyby sprawa przyrzeczenia stała się po- 

  

Tekst Baden-Powella /1907/ 
"Przyrzekam na mój honor ze wszystkich Bił służyć Bo- 
ga 1 królowi, o każdym czasie nieść pomoc bliźnim, 
być posłusznym pravu akautowemm." 

I Bedakcja /1911/ 
*Blubuję: wierność ojczyźnie, gotowość w każdej chwiii 
niesienia pomocy innya, posłuszeństwo prawu skautowe- 
mi” 
II Redakcja - Andrzeja Małkowskiego /1912/ bez zamian 

JI1 Redakcje 71314/ - bez zmian 

IV Redakcja /1919/ 
wyłam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu 1 
Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłussnym 
prawu harcerskiemi,* 

Jekat Przyrzeczenia 1 Prawa w Cserwonym Harcerstwie 
1921, 

"Przyrzekam uroczyście pracować nad wygwolaniem klasy 
robotniczej, praw harcerskich przestrzegać, dbać o ro 

zwój Czerwonego Harcerstwa, 
/komentarz '- "Czerwony harcerz wyrósł z klasy robot= 

miczej 4 wśród niej żyć będzie,"/ 

Y Redakcja /1930-32/ 
"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić ełużbę Bogu i 
Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym 
prawu harcerskiemu,* 

Usupełnienie rot; zeczenia dla członków "Ssarych 
Szereg: 
«Slubuję na twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szere- 
gach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów 

służbowych się atosować, nie cofnąć się przed ofiarą 
życia." 

YI Redakcja /1945/ 
"Przyrzekam uroczyście całym życiem dążyć do budowy 
niepodległej demokratycznej 1 sprawiedliwej Polski, 
pracować dla dobra powszechnego, postępować zawsze 
szlachetnie i być posłusznym prawu kos" 

ARRERĘSOETWZZWEDET TOTO ZESEOWNOONOWETOOKIE ZZ Z 
arcerskie.pl 
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Starszoharcerska 
_ UR £ HD rzeczywistość czy uity, IR 1 HO stopniem 

służby, iR i IQ stopniem rdobywanym. 
- rogdpoża harcerstwa starszego 1 szkoły - dlaczego? 
- żyć według prawa, 

Orgsqizatorzy kuźnicy « Krąg "Białej Podkładki" iu 

4. Kamińskiego i wylział Starszoharcerski XCh zachę- 

cają do dyskusji, Yiezole lub przychodźcie na spotka- 
mia kuźnicy, które odbywają się wg. harmonogram dos- 

w Komendzie tufca. 

2 uwagi na interemującą inicjatysę powołującą do 
życia Kużnicę Starszoharcerską - Redakcja postanowiła 
przyjąć patronat polegający na przekazywaniu relacji 
z ich przebiegu 1 zamieszczeniu co ciekawszych wypo - 
wiedzi 1 materiałów. Stąd drukujemy otok relację z dy 
skusji "Co przyrzekać?* w następnym numerze zemieści- 
my relację z kolejnych kuznic wraz z gawędą Druha A, 

Wajdy "Żyć według prawa”, 

»CO PRZYRZEKAĆ ” 
dem rozdźwięku w ZUP. Przeglądając wszystkie wersje 

można zauważyć, że dwie najważniejsze wartości są ata: 
»Djczysna 1 służba. Dopóki Polska nie istniała by. 

ła to Ojczyżna - później zastąpiono ją konkretnym sło- 
wem - Polska, Tak więc Folska i służba, to sprawy nad. 
reędne. 

Sprawa następna - "Krzyrzekam całym życien" czy 
»Ham szczerą wolę"? Wydaje mi się, że s tym "całym 
życiem" bywa różnie. Ktoć może mi powiedzieć - wycho= 

wuj tak, by zaszczepić na całe życie ideały karcers - 
|xie. dle czy dziesięcioletni harcerz może w pełni brać 

|odpowiedzialność za określenie własnej osobowości "na 
|całe życie"? Iluż harcerzy, tzn. "byłych" harcerzy mó- 
wi - ja jaż nie, ja byłem. 4 "mam azczerą wolą" nie 
Jest sformłowaniem tak wiążącym. Czy młody człowiek 
będzie się identyfikował z organizacją zależy od nas 

x 

- wychowawców, a temu przecież słowa nie przeszkadza- 
Ją. 

Te kilka wątków dyskusji, które zaprezentowałan, 
1 które wydają się najistotniejsze, nie wyczerpują 

wszystkiego. Chcę jeszcze wspomnieć o propozycji pro- 

wadzącego Kużnicę, druha hm PL £,B, Schitterlego, któ 

ry wysunął projekt uby wprowadzić przyrzeczenie dla 
harcerzy z klam IV-VIII. krgument przeciw - takie 
przyrzeczenie może spowodować /podobnie jak program 
HSPS/ następny, niepotrzebny rozdźwięk w ZAP. 

Kończąc, zamieszczam propozycję Kuźnicy, która by- 
ła podsumowaniem dyskusji. 

"Przyrzekam /man szczerą wolę/ całym życiem stużyć 
tobie Polsko, walcsyć o prawdę i sprawiedliwość apo- 

łeczną, nieść chętną pomoc wszystkim ludziom, być po- 

słusznym Prawu Harcerek iem" 

BotdKot 
  

"Tak mi dopomóż Bóg" 

NII_ Redakcja /1947/ 
"lam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu /Do- 

bru Rajwyżozem/ 1 Polsce, nieść chętną pomoc bliśnim 
1 być posłusznym prawu harcerskiema," 

NIII Redakcja - OR /1950/ 
,Przyrzekaa uroczyście wobec kolegów i narodu polskie. 

£o uczyć się 1 pracować dla dobra Ojesysny 1 sprawy 
socjalizm. Przyrzekam wiernie przestrzegać prawa har 

Cerokiego, całym sercem zawsze 1 wszędzie służyć Pols 
08 Ludowej," 

JI Redakcja /1956/ 

*Przyrsekam mojej drużynie postępować według prawa 
harcerskiego, strzec honoru harcerza, służyć zawsze 

wiernie mo jej Ojczyźnie, Polsce ludowej," 

„Z Redakcja /1957/ 
"Ham szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce 

ludowej, walczyć o prawdę 1 oprawiedliwość społecsną, 

nieść chętną pomoc każdemu człowiekowi, być posłues - 
mym prawu harcerakiemu,* 

XI Redakcja _/1964/ 
"Przyrzekam całym życiem służyć tobie, Ojcayzno, być 
wiernym sprawie socjalicmi, walczyć o pokój 1 szezęś- 
cie ludzi, być posłusznym prawu harcerskiemi,* 
Potwierdzenie przyrzeczenia: 

*Na słowie harcerza polegąj jak na Zawiszy”, 

*lam oaczerą volę całym tycióa pełnić służbę Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim 1 być posłusanym prawu har 
cerskiemi,* 

Potwierdzenie przyrzeczenia: 

"Na słowie harcerza polegaj jak na Żawiszy*, 

Tekst galecony przez Radę Porozumienia do stosowania 
w Kręgach KINAM uchwałą s dnia 13,09.198tryg    
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Zanim przeczytasz projekt prób na stopnie... 
Ba początek pewne wyjaśnienie. Otóż uważam się nie 

tyle za autora przedstawionego obok projektu prób na 
stopnie, -00,raczej za "składacza* i "przerabiacni 
programów istniejących oraz pomysłów przedstawionych 
przez wielu instruktorów, w tym również presentowa - 

mych na łamąch "HR", Oczywiście, odpowiadam całkowi- 
cie za ostateczną postać projektu, Zawiera on tylko 
programy trsech pierwszych stopni, adobywanych przez 
harcerzy młodszych, ponieważ moim zdaniea programy 
prób stopni starszoharcerskich, przyjęte ponad rok te 
mu przez RH ZHP nie wymagają takich gruntownych prze- 
róbek, 

Zestawiając wymagania stopni zmierzałem do tego, 
by one lenie celów 
Zwiąsku /$ 4 Statutu ZAP/, oraz do nadania im formy 
przejrzystej, czytelnej dla młodszych harcerzy, blia- 
kiej postaci karty próby na stopień, Stąd też rezygna 
Gja s ujęcia problemowego, w którym w jednym miejscu 
mą zebrane wszystkie elementy, wyczerpujące pewien 

krąg tematyczny, na raecz dogodniejszego w realizacji 
ksstałtu "operacyjnego"; umiem - potrafię - zrobiłem 
« mam prawo, Ujęcie problemowe jest dogodne na etapie 

tworzenia programów stopni 1 do zapoznania z nimi dru. 
żynowych, W układzie problemowym powinny być również 
zapisywane programy stopni starszoharcerskich, 

Uzasadnienie przyjęcia pewnych rowaiązań /zdobywa- 

nie stomi poprzea działalność s innymi i dla innych, 
1lość stopni, usytuowanie Przyrzeczenia, przewzga- 
sprawdzianu w działa..iu nad egzaminem nawet w formie 
biegu harcerskiego, podrzędność komisji stopni wobec 
rady drużyny/, przedstawiłem w dwu poprzednich num: 

rach ER. Zachowałem nazwy stopni przyjęte przes RNZKP 
s dwu powodów, Po pierwsze, stanowią one atret nią 
programów stopni, a pe drugie, zdążyły się zadomowić 
prawie we wszystkich drużynach, Korzystałem też s ele. 

mentów stopni, przez KIKAM,Kar. 
mdlicka różni się od Konopnickiej m.in, tym, że stąd 
po prostu widać funkcjonowanie tych stopmi:w wielu 
drużynach, 

Być może spotkam się z zarzutem, że zaproponowane 

wymagania stopni nie są dostatecznie precyzyjne, To 
prawda, Nie są oe określone do końca, ale w przeciw- 
nym wypadku, gdzież miejsce na samodzielność programo 
wą drużyny, na inicjatywę i pomysły drużynowego i har. 

  

Ząaady zdobywania stopni 

1. Rada drużyny /szczepu/ na prawo uzupełnienia pro- 

gramów prób na stopnie, elementami wynikającymi 
ze zwyczajów, tradycji i zainteresowań drużyny, 
Rada drużyny /azczepu/ powołuje komisje prób na 
stopnie, których zadaniem jest organizowanie spra 
wdzianów ; zakresu wiedzy i umiejętności. 
Przed słożeniem przyrzeczenia dsiewczyna lub chło 
piec, wyrażający chęć wstąpienia do ZEP odbywa 
*Próbę Harcerz: 
Stopnie harcerskie zdobywa się kolejno. 
Zdobywanie stopnia odbywa się w dwu etapach: pró- 
by 1 próby końcowej. ż > 

Zażdy zdobywający stopień, prowadzi *kartę próbyj| 
w.której uzyskuje potwierdzenie spełnionych wjna- 
gań stopnia, 3 

Przyboczni drużyn zuchowych są zwolnieni z za1i- 
czania zadań zespołowych. 
Decyzję o otwarciu próby podejmiję rada drużyny, 
na wniosek zainteresowanego harcerza, po zasięg 
nięcia opinii zastępu 1 stwierdzeniu spełnienia 
warunków otwarcia, 
Stopień przyznaje rada drużyny na podstawie karty 
próby, opinii komisji stopnia 1 zastępu. - 
Otwarcie próby na stopień i przyznanie stopnia 

jest ogłaszane rozkazem drużynowego oras potwięr 
dzene wpisem do książeczki harcerskiej. 
Oznakami stopni harcerakich są paski z białej ta 
siemki szerokości 5-6 mu, noszone w poprzek nara- 

mieńników, na podkładce szerokości 3-4 om w kolo- 
rze drużyny; ochotnicy - noszą 1 pasek 

tropiciele- noszą 2 paski 
odkrywcy - moszą 3 paski. 

PRÓBA HARCERZA zy: 
aby zostać harcerzem muszę przebyć próbę, podczae któ 

rej udowodnię, że: 
1. Poznałem Przyrzeczenie Harcerskie i wiem do czego 

ono zobowiązuje. 

Opanowałem Prawo Harcerskie na pamięć, stara się 
je zrozumieć i postępować zgodnie z -Nig, 

Podjążem się kilku stałych obowiąsków domowych 1 
rzetelnie" je wykonuję. 
Spełniam pozostałe wymagania stopnia. 

. 

Znam symbolikę krzyża harcerskiego, lilijki, zna- 
czenie zawołania - czuwaj - 
Śpiewam hymn ZAP, wiem kiedy on powstał i kto jest 
jego autorem, 

Poznałem bohatera, tradycje i zwyczaje mojej dru- 
żyny, 
Znam regulamin mundurowy drużyn harcerskich oraz 
ożnaczenia funkcji, i stopai w drużynie, 

aiejętności 
Potrafię zachować się podczag zwyczajów 1 obrzędów 
w rastępie, w drużynie, 
Umiem zameldować się, przedstawić się i przywitać 

po harcersku, 

73. Potrafię poruszać się za znakami patrolowymi, 
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REKE + KEMNNNEA METODY 
0ersy, na jej własny koloryt? W końcu harcerstwo, to 
nie wojsko, a programy stopni to nie regulaminy strze 
lania. Miejscem na dokładnie określone wymagania są 
moim zdaniem, regulaminy sprawności, 
I wreszcie sprawa oznaczeń stopni, Przyjąłem roswią- 
sanie z obowiązującego od 4 października 1982 r. 
gulaninu mundurów...”, chociaż kusiło mnie zapropono- 
wanie systemu podobnego do tradycyjnego. Polegażby on 
na srebrzeniu kolejnych elementów krzyża harcerskiego 
/ochotnik - 111ijki,-tropiciel- kręgu, odkrywca - wię 

ńców/, Nie widsę jednak możliwości praktycsnej reali- 

zacji takiego sposobu osnaczania stopni. 
Wszystkich, swłaszcza drużynowych, gorąco saprasza- 

my do wypowiedzi na temat przedstawionego projektu, 
Do końca lutego redakcja będzie zbierać opinie i pro- 

posycję. Okres sinowisk i kursów instruktorskich bę- 
dsie sprzyjał ich powstawaniu, W marcu przyssłoego ro- 
ku ohoemy seprosić zainteresowanych na spotkanie, któ- 
rego celem będzie opracowanie własnej odmiany progra» 
mów prób na stopnie, 

Uchwała nr 13 RII 2EP dopuszcza środowiskowe modyfi- 
kacje regulaminu stopni, a nigdzie nie jest powiedsia: 
ne, że "środowiska" nie mogą tworzyć drużyny prowadso- 
ne przes czytelników HR, Jest to pewnie najlepesa mo- 
toda wpłynięcia na ksstałt przyszłych rozstrzygnięć 
aprawy stopni przes BN ZAP, 

Działając w zastępie zaliczyłem 2 zadania zespoło- 
we, 

2. Uczestniczyłem w wycieczce i grze terenowej. 
3. Skompletowałem mundur harcerski, 
4. Założyłem notatnik harcerski, 
up! e 
1, Zaliczenie próby harcerza jest równoznaczne z do. 

puszczeniem do Przyrzeczenia iarcerskiego. 
_ OCHOTNIK 

Być _ochotnikiem, to znaczyi 

- postępować w zgodzie z Prawem Harcerskim, 
- dbać o honor munduru harcerskiego, 
- być zaradnym, dzielnym i słownym jak Zawisza, 
- jak najlepiej wykonywać każde zadanie 
Warunki otworzenia próby 

1. Złożyłem Przyrzeczenie Rarcerskie, 
2. Zapoznałem mię 2. wymaganiami stopnia ochotnika. 

1. Znam hymn, godło 1 barwy narodowe oraz ich histo- 
rię, 

2. Rosróżniam stopnie i funkcje w mojm szczepie, 
3. Wiem jaka jest atruktura ZNP, kto jest bohaterem 

Hufca i Chorągwi, 
4. Znam okolicę swego miejaca isanieszkanie /dzie 

zabytki, instytucje, zakłady/, 

5. Wiem jak należy zachować się w lesie, znam sasady 

UE
LE

ĄJ
 

UI
Y 

Z
A
I
A
S
A
Y
I
J
D
O
H
V
H
 
J
I
N
d
O
L
S
 

V
N
 

2 

J
O
d
 

N
A
W
V
Y
A
D
O
Y
d
 
L
A
J
C
O
d
 

| 

aJ
eG
ng
 

pez
i 

©
   £ PEPE 

harcerskie.pl  



  

  

DIEM METODYKA 
bespięcznego palenia ognia w terenie, 

Ssiejcicości * 
1, Potrafią zachować się podczas hymnu narodowego 1 

ŻNP, OrAż wobec flagi 1 sztandarów, 
Ż. Wykonuję musztrę pojedynczego harcerza. 

3. Potrafię przekazać wezwanie na zbiórkę alarmową. 

4, Wykonuję proste czynności domowe, 

5, Umiem weżwać pogotowie ratunkowe, straż pożarną, MO 

6, Umiem porwezać się po drogach pieszo 1 rowerem,nan 
© kartę rowerową. 
1. Potrafię przygotować aię do wycieczki s noclegiem, 

zrolować koc, zapakować plecak, 
8. Rospoznaję pospolite rośliny, ptaki 1 zwierzęta o- 

raz okazy chronione w swojej okolicy, 
Posługuję się kilkoma szyframi oraz znakami dowo - 
dzenia ręką i gwizdkiem, 
wyznaczam strony świata różnymi sposobami, mierzę 
odległości krokami, oceniam rozmiary niedostępnych 
obiektów, 
Potrafię rozpalić ogień w różnych warunkach pogodo 
wych, ugotować prosty posiąek, posłużyć się kuchen 

ką turystyczną. 

12. Rozbijam 1 składam małe namioty, . 
13. Potrafię zabezpieczyć się przed przemoczeniem, prze. 

ziębieniem i odarożeniem, oraz opatrzyć drobne ska: 
leczenia, 

Działanie 

1. wraz s zastępem zaliczyłem 4 zadania zespołow 
2. Zdobyłem 3 eprawności 1 odznakę o charakterze spor 

towym. 
3. Byłem na wycieczce szlakiem zabytków i ważnych wym 

darzeń w mojej okolicy, | 
-4, Uczestniczyłem' w biwaku 1 w grze terenowej. 
5. Csytam "Swiat Młodych", 

Uprownienia 
Ochotnik ma prawo: o 
1. Ubiegać się o patent zastępowego, a po jego uzys- 

kaniu - być wybieranym na funkcję zastępowego 1 ró 
wnorzędne w radzie drużyny, 

Być EROPKIitu, to znaczy! 
- mieć zawsze oczy i uszy otwarte, szukać w swym oto- 

czeniu sytuacji, w których jako harcers mogę być po 
mocny, » 2 : 

- tropić terażniejszość i przeszłość Polski 1 harcers 
twa, 

» sdobywać wiadomości potrzebne do harcerskiej służby 

WsranEż, le_Próby 
1. Wspólnie z drużynowym określiłem, co powinienem 

zmienić w swoim postępowaniu, 

2, Mam śtopień ochotnika, k 
3. Zapoznałem się z wymaganiami na stopień tropiciela 

Mrmagania_stopnia_ 
Wiedza 

1, Znam wkład mojego regionu do hietorii Polski, 

2..Wiem jak pracuje Seju, rady narodowe 1 adninistra- 

ważniejsze wydarzenia z historii ZIP, 
kolory sznurów różnych szczebli, wiem kto 
komendantem hufca, chorągwi, naczelnikiem ZAP 
jaki jest ekwipunek biwakowy zastępu, 
skład apteczki polowej zastępu. 

Unie jętności 
1. Prowadziłea mueztrę sastępu. 
2. Umiem korzystać s różnych Środków komunikacji, 
3. Sprawnie posługuję się zmechanizowanym 1 elektrycz 

nym sprzętem domowym. 
4. Rospoznaję tropy ptaków oraz zwierząt domowych 4 

leśnych, potrafię podpatrywać ich życie. 
5. Potrafię porozumiewać się alfabetem Morse'a, 
6. Posługuję się planem miasta i mapą turystyczną, po 

trafię maszerować na azymut, 
1. Umiem wykorzystać podstawowe węzży, 
8. Sprawnie posługuję się narzędziani pionierskimi, 
9. Umiem zaradzić w przypadku zaprószenia oka, krwo - 

toku z nosa, otarcia nógi, stłyczenia, odmrożenia, 
oparzenia oraz omdlenia, 

10. Potrafię posługiwać się sprzętem przeciwpożarowym, 

1. Zaliczyłem 5 zadał zespołowych, w tym 1 na rzecz 
szkoły, 

2. Zdobyłem 4 nowe sprawności 1 odznakę o charakterze 
turystycznym, 

3. Zwiedziłem 2 miejsca historyczne w moim regionie 
przekazałem kolegom zdobyte przy tym wiadomości, 

4. Przeprowadziłem wywiad z harcerzem - seniorem 1 
przedstawiłem jego wyniki w drużynie, 

5. Przeczytałem wybraną książkę z dziejów ZHP, 
6. Poprzez wywiad 1 obserwację poznałem jak funkcjo- 

nyje wybramy urząd lub zakład pracy, Wyniki przed- 
stawiłem na zbiórce, 

1, Xompletuję swój warsztacik domowy. 
8. Przedstawiłem kolegom dorobek będący wynikiem mo- 

ich zainteresowań, 
9. Dokarmiałem ptaki lub zwierzęta. 

10, Uczestniczyłem w rajdzie 1 biwaku. 
11, Uczestniczyłem w obozowej bądź nieobozowej akcji 

letniej lub zimowej. 
12. Konserwowałem sprzęt drużyny, 
Uprawnienia 

(ropiciel, ma prawo: 
1. Udziału w pracy komisji stopnia ochotnika. 
2. Być wybieranym, mianowanym na funkcję przybocznego. 

zyć OBRANE te 
- umieć odwoływać się do Prawa liarcerskiego, stawiając 

sobie zadania 1 oceniając postępowaniej swoje 1 in- 

nych, 
być rycerskim, s 
-odkrywać swoje zainteresowania i możliwości w życiu 

1 w has srstwie, 
być dobrym organizatorem, gospodarnym i odpowiedzial 
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- pomagać młądszym w ich harcerskiej służbie, 
- opanować podstawowe techniki harcerskie, 

1. W rozmowie z drużynowym wskazałem sukcesy i niepo- 
wodzenia w pracy nad sobą, ustaliłem co zmienić w 
moim postępowaniu - aby było ono w pełni zgodne 2 
Prawea larcerekin, 
Zdobyłem stopień tropiciela, 
Zapoznałem się 2 wyzaganiami stopnia odkrywcy, 

Znam ważniejsze organizacje polityczne, społeczne i 
młodzieżowe w Polsce, 
Opowiem o wybitnych postaciach s historii harcers- 
twa. 
Przedstawię kolejne etapy rozwoju ZAP. 
Znam regulamin mundurowg ZIP, 

Poznałem zasady przechoyywania żywności na gbozie 
Wiem co zagraża środowisku naturalnemu w zojej oko- 
licy, 

ELE 
Staram się o wyrobienie własnej oceny aktualnych, 
ważnych wydarzeń w Folsce i na ówiecie. 

2. Potrafię bronić swoich poglądów w dyskusji, 
3. Zachowyją normy przyjęte w życia społecznym 1 towa- 

rzyskin, 

4. Stosuję metody szybkiego i skutecznego uczenia się, 

5. Pognałem zasady działania sprzętu domowego, potra- 
fię dokonać prostych napraw. 

6. Prowadziłem msztrę drażyny, 
7. Umiem korzystać z polowych órodków łączności, 

8. Wykomuję 1 posługuję się szkicami terenowymi, 
9. Potrafię przewidywać pogodę, 

10, Potrafię rozplanować biwak zastępu i pokierować ro 

METODY KA  REEEEEEMM 

zbijaniem namiotów, 

14. Umiem zaradzić w przypadku zatrucia, udaru słonecz 
nego, krwotoku oraz zastosować sztuczne oddychanie 

12. Potrafię transportować chorego 1 opiekować się nim 

1, Zaliczyłem 5 zadań zespołowych, w tym po jednym nk 

rzecz szkoły 1 mojej miejscowości, 
2. Zdobyłem 5 sprawności 1 odznakę lub wyższy stopień 

posiadanej odznaki, 
3. Zwiedziłem 3 miejsca związane z przełomowyni wyda- 

rzeniami w historii Polski, 
W ciekawej formie przedatawiłem kolegom polskie o- 
sięgnięcia w wybranej daiedzinie lub sylwetkę jed- 
nego z wielkich rodaków, 

5, Przeczytałem kolejną książkę z dziejów ZEP, 
6, Utrzymję kontakt korespondencyjny z kolegą s in- 

nego kraju, 
1. Uprawiam wybreną dyscyplinę sportu lub turystykę, 
8. Potwierdziłem swoje zainteresowania, wykonując 

rzecz potrzebną innym, 
9. Pomogłem w przeprowadzeniu zbiórki zuchowej lub 

młodszego zastępu. 
10. Pełniłem funkcję na obozie /zimowisku, atanicy, w 

zastępie NAL/, 

11, Wykonałem coś pożytecznego na rzecz ochrony przyro 
dy. 

12. Zbudowałem urządzenie obozowe, 
Uprawnienia 

Odkrywca ma prawoi 
1. Udziału w pracach komisji stopnia tropiciela, 
2, Zaliczania innym harcerzom wymagań na posiadane 

przez siebie sprawności. 
3. Kierowania zespołami powoływanymi w szczepie, 

  

Astarsi ? 
hm Andrzej Pelczar HR 

Po przeczytaniu ciekawego artykułu hm PL M, Kudasie 
wicze "O stopniach" /HR nr 1/ chciałbym podzielić się 
z czytelnikami swoimi uwagami, Autor - niekwestionowa- 
ny dla mnie autorytet instruktoreki - choć bardzo tra- 
fnie ujmuje szereg problemów związanych z wprowadza - 
niem kolejnego systemu stopni harcerskich, to jednak 
będąc komendantem szczepu młodszoharcerakiego, moim 
zdaniem, wyraźnie patrzy na eprawę stopni z punktu wi- 
dzenia harcerstwa młodszego, Prawie wszystkie stopnie 
/oprócz HR/ przyporządkowane zostały harcerzom młod - 

Szym, pozostawiąc nierozwiązanym problem stopni harce- 
rzy starszych oraz problem niezbędnej spójności ayste- 

mu stopni harcerzy młodszych 1 starszych, Przykładem 
tego jest chociażby zauważony przeze mnie w tekście pa 
radoks: 
- harcerz w wieku niecałych 15 lat posiadający stopień 

przodownika przy przejściu na nowy system stopni ma 
otwieraną próbę na HO, 

- jego niewiele starszy kolega z zastępu, mający prze- 
kroczone 15 lat 1 również posiadający stopień przo- 
downika ma otwieraną próbę na stopień wstępny, a za 
tem zostaje cofnięty o 2 stopnie w stosunku do swo - 
Jego kolegi /przed otwarciem HO musi zdobyć stopień 

wstępny 1 stopień wędrownika /ówika/, 
Ja z kolei, posiadając "skrzywienie starszoharcere- 

kie" spróbuję przedstawić te problemy od strony szcze- 
pu starszoharcerskiego, w którym jestem instruktorem, 
oraz hufcowej komisji HO/HR. 

W naszym szczepie we wrześniu 1981 r. przyjęliśmy 
następujące zasady przejścia na nowy system stopni: 
1. Powołana została komisja stopni w składzie 4-ech HO< 

/stopnie zdobyte w latach, gdy to było możliwe/. 

2. Przyjęliśmy uchwałą Rady Szczepu nazewnictwo i ozna 
czenia tradycyjne, plus zaproponowany przez GK sto- 
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pień "iarcerza Starszego" - naszym zdaniem nazwa do 
skonale trafiona, Stopigń taki, jako stopień wyrów- 
nawczy /Przodownik Starszoharcerski/ funkcjonował w 

szczepie od lat. 
Nie uznaliśmy zasady automatycznego przejścia na no 
we stopnie, pomimo, iż dotychczas stopnie dyły w na 
szym szczepie bardzo solidnie zdobywane, ż pełnym 
udziałem technik harcerskich, ponieważ wymagania no 
wych stopni są szersze od dotychczasowych, 
Wprowadzono dla wszystkich harcerzy i instruktorów 
następujący, jednolity schemat przejścia /wyrówna- 

nia/: 
OCHOTNIK MŁODZIE 

TROPICIEL 

ODKRYWCA 

Nowowatępujący 
HARCERZ STARSZY 

4YWIADOWCA 

PRZODOWNIK—H 
żon 

WEDROWNIK 

PIONIER—— 6 
HARCERZ ORLI 

SPRAWNY / ZDOBYWCA” 
HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ 

Próba wyrównawcza była indywidualnie uzgadniana 
przez komisję, w zależności od stńżu, posiadanego 

stopnia, wiedzy 1 zainteresowań kandydata, Wyrówna- 
mie zostało zakończone w kwietniu 1982 r. próbą koń 
cową /bieg o tematyce społecznej na stopnie ćwika i 
Harcerza Orlego/. 

Dotychczasowe stopnie 1 ich oznaczenia bynajuniej 
mie ulegają unieważnieniu, a przejście na system no 

wy obowiązkowe jest tylko dla instruktorów bezpoś- 
rednio pracujących z harcerzami, Ale jak widać ze 
schematu, zdobywanie kolejnych, wyższych stopni har 
oerskich możliwe jest tylko po zakończenih próby wy 
rywónawczej, 

Podobne zaczdy przyjąte zostały w Hufeovej Komisji HO 
1 HR /Kraków-Sródmieście/, w skład której weszli czyn- 

mi instruktorzy posiadający stopnie BO 1 RR 

dokonano weryfikacji książeczek/, Przewodniczącym ko- 

misji obrano hm PL J. Parzyńskiego, jednego z najwyżej 
cenionych /nie tylko w Krakowie/ autorytetów harcers - 

kich, 
Pierwszoplanowym zadaniem kómisji było jak najszybsze 

dokonanie przejścia na nowe stopnie wśród kadry instru 

ktorskiej szczepów, tak, aby we wszystkich szczepach 
mogły zacząć funkcjonować komisje ćwików fwędrowników/ 

a w mocniejszych szczepach również komisje HO, Tylko 
bowiem w ten sposób można doprowadzić do właściwego 
zdobywania stopni w drużynach. 

Natomiast prowadzenie prób HR komisja zastrzegła do 
swojej wyłączności mając na uwadze utrzymanie właściwe 
go wysokiego poziomu tego pięknego stopnia, 

Do próby wyrównawczej zgłosiło się ponad 40 instruk 
torów, w tym kilku wieloletnich szczepowych ze stopnia 
mi hm 1 hm PL. Zakres próby Lstalany był indywidualnie 

dla doświadczonych instruktorów było to przeważnie pi- 

semne opracowanie wybranego praktycznego tematu harcer 
skiego dla potrzeb instruktorów prowadzących drużyny i 

NEEEEEEME METODYKA EEEE © WNN 
obozy, np, bieg na młodzuka, przygotowanie obozu, ob- 
rzędy harcerskie, itp., podbudowane opracowaniem spraw 

ności wspomagających. Prace te chcemy opublikować dru- 

kiem, Próba końcowa składała się z 3 etapówi 

SŁUŻBA - nawiązanie kontaktów z instytucją pracującą 

na rzecz dziecj 1 młodzieży, dokładnym zapoz 
naniem się z jej pracą, a W szczególności ZIP 
na jej terenie oraz przedstawienie wniosków 
odnośnie możliwości poszerzenia pracy harcere 
kiej lub włączenia współpracy z tą instytucją 
w zakres służby innych jednostek harcerskich 
/arużyny, szczepy/ - podsumowaniem były opra- 
cowane kroniki, zbiory, nagrania, itp. 

WIEDZA - odnalezienie jak największej ilości miejsc w 
Krakowie związanych z Janem III Sobieskim i 
zaproponowanie na tej podstawie biegu miejs - 

kiego na poziomie młodzika /temat związany z 

300-1eciem odsieczy wiedeńskiej/, 
POSTAWA I UMIEJETNOSCI HARCERSKIE - sprawdzenie wyroe 

bionych w praktyce hąrcerskiej cech samodziel 

nego działania, hartu ducha, harcerskiego wy- 

robienia i postawy oraz umiejgtności znalezie 
nia się w trudnych warunkach polowych - w for 
mie nocnego biegu patrolowego w trudnym pod- 
górskim terenie, Zakończonego o świcie uroczy- 

stym ogniskiem 1 rozkazem z wręczeniem dyplo- 
"mów stopni. 

Dalsze uwagi i spostrzeżenia na temat stopni nasunęły 

mi się w trakcie pełnienia funkcji komendanta obozu 1e 

+qiego szczepu, na którym po raz pierwszy nowe stopnie 

zdobywano, oraz odwiedzin w EATON obozach 

innych szczepów. 
Ale to osobny i dłuższy temat. 

. Generalny wniosek, jaki można wyciągnąć, tot - 
Po i-2 letnim okresie funkcjonowania nowego systemu 
stopni należy raz jeszcze przeanalizować wymagania po- 

lnych stopni i dokładni leć sposób "za- 
zębiania się" stopni harcerzy młodszych i atarszych,wy 
kluczający możliwość nieformalnego powstawania równo- 

ległych stępni typu!ówik - młodszonarcerski" 4 "ówik 
- starszoharcerdki", itp. 

M więcej wymagań wyrównawązych 

m% Redakcja HR wykorzystuje te ciekawe materiały - w 
numerze 2 - "O stopniowaniu uwag kilka" pióra An - 

drzeja Kacperskiego i w aktualnym "Obrzędowe przeka 
zanie funkcji" eutorstwa Anny Żurawel. W innych nu- 
merach opublikujemy następne. 

naci * aemomn= 
W trakcie ogólnopolskiej ubiórki harcerzy starszych , 
która odbyża się na zakończenie BAS, w dniach 25-28, 
VIII, powstały dwa konspekty książki dla harcerza sta 
rszego. Prezentujeny je poniżej dodając tylko, że po- 
trzeba książki dla harcerza, harcerki jest ogromna,Za 

chęcamy do dyskusji, uzupełnień konspektów, wskazania 
który jest lepszy, lub do prób ich połączenia, Wszel- 
kie operacje są dozwolone, 

Redako ja 
KSIAŻKA HARCERZY STARSZYCH 

Cel książki: 
Ułatwić wszystkim nie posiadającym uprzedniego pra 

tycznego przygotowania i znajomości harcerstwa w ogó 
1e, organizowanie pracy wśród harcerzy starszych, 

WSTEP 
KTO PRAGNIE SŁUŻYC SWOJEMU XRAJOWI NIECHAJ ZOSTA- 
NIE HARCERZEM 
0 obowiązkach harcerskich, o życiu harcerskim, o 

organizacji harcerstwa, o Prawie Harcerskim, o stop - 
niach /próbach harcerskich/, o sylwetce harcerza star. 

szego /w tym krótko: Wędrownik, H.0,, Harcerz Rzeczym 

pospolitej/, o celu harcerstwa, 
Bardzo krótki instruktażowo-informacyjny rozdział 

pokazujący harcerstwo + harcerz w zespole, pierwsze 
A, 

DZIAŁ I 
FARCOWANIE - HARCERSKA WIZLKA GRA 

1. Sport 
2. Życie z przyrodą /tropicielstwo/ 
3. Gry terenowe, imprezy na orientację 
4. Obozówanie 
5, "Harcerskie specjalności" 

- samarytanka 
- sygnalizacje /łączność/ 
- wodniactwo 
- turystyka kwalifikowana 
- obronność 
- kultura. 

Rozdział pokazuje jak organizować ewoją harcerską grę 
przygodę, jednocześnie pokazuje,czy raczej wskazuje 
na celowość harcerskich gier 1 Ćwiczeń - zadania w 
pracy nad sobą, 

DZIAŁ II 
WEDROWANIE - HARCERSKIE POZNAWANIE SWIATA, POSZUKI 
WANIE SENSU I CELU ŻYCIA, MIEJSCA WSROD LUDZI 

1. Wycieczka 
2. Zwiad społeczny 
3. Wędrówka po sagadnieniu 
4. Obóz wędrowny 
5. Harcerskie kluby specjalnościowe, kuźnice... 
w tym o technikach dyskusji, organizacji i prowadze - 
miu dyskusji, a także o samokształceniu, 

DZIAŁ 111 
SŁUŻBA - HARCERSKI SPOSOB ŻYCIA 

1. Szlachetność, rycerskość, uczciwość,..praca nad 80 
bą, jak żyć wśród innych 

2. Niesienie pomocy innym 
3. Obywatelstwo « służba swojemu krajowi, swojej oj — 

czyźnie. 

PROPOZYCJE HEA 
KONSPEKTY 

ksiażka 
harcerza 
starszego 

ISIAŻKA HARCERZA STARSZEGO 

Rozdział I - HARCERZEM BYC 
- Gawęda "Harcerzem być" 
- Harcerz w zespole, 
Rozdział II - HARCOWANIE - HARCERSKA GRA 
- la tropie harcerskiej przygody /gawęda, jak poprzez 

grę dochodzić do wiedzy 1 umiejętności/, W rozdzia” 

le zawrzeć gry, Ćwiczenia, wędrówki, harce, techni= 
ki harcerskie, biwakowanie, Śpiew, przyrodoznawatwo 

- wój pierwszy stopień - mój pierwszy program /z wyda 
wnictw BS - wyjście do praktycznych rozwiązań w po- 
staci podpowiedzi - półpropozycji zbiórek, które to 
podpowiedzi należy tylko odpowiednio przeredagować/ 
Na początek - zasady i tajemnice zbiórki, czyli jak 
nie uczynić s niej nieudanego spotkania, 

Zasada: "Wszyscy są odpowiedzialni za zbiórkę 1 jej 
przebieg. Ja - harcerz na próbie już oną się do 

niej przygotować”, 
Rozdział III - WEDROWANIE - HARCERSKIE POZHAWANIE 

SWIATA 
— Prawo Harcerskie - mój Kodeks. Chcemy oprzeć gawędę 

na wykorzystaniu tych umiejętności do pracy nad 80- 
bą. MOJ KODEKS - dojścia do zrozumienia sensu poana 
nia świata i miejsca harcerza w tym świecie, 

- Wędrówka po zagadnieniach życia - bieg społeczny , 
kuśnice starszoharcerskie, harcerskie wędrowanie, 
próba wędrownic: 

Rozdział IV - SŁUŻBA - RARCERSKI SPOSOB ŻICIA 
- Jak żyć wśród innych? 
- 00 1 jak robić z zespołem? 

Przygotowanie do przyjęcia i pełnienia ałużby in- 
struktorskiej. 

Rubryki stałe po każdym śinóśkitami 
1, Planowanie: R.II - indywidualne 

A.III- w zastęnie 
R.IV - w drużynie 

2. Blok pytań kontrolnych 
3. Miejsce na wpisanie osób, które mogą mi w danym 6- 

tapie pomóc 
4. Szczegółowa bibliografia - SZUKASZ - ZNAJDZIESZ 
5. ankieta. 

Uwapal 
Osnową każdej gawędy jest Prawo ilarcerskie - jego wy- 
brane punkty, 

-. FONOEEGEERONECEMEOTO COO WEPRETAOZZA CZA ERDS| 
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EEEE PROPOZYCJE WIEN + GHESM 
Zrzesyzenie radiogranów: 

Radiogrem jest to pisemna wiadomość przekazywana przy 

pomocy radia, Radiograu dostarczony operatorowi har — 

cerskiego radiotelefonu do nadania musi być czytelnie 

napiasny pismem drukowanym na blankiecie lub na czysm 

-tym arkuasu papieru i musi składać się m: 

- adresu, 

- tekstu, 

”- podpisu, 

Radiogramy oznaczone przez nadawcę jako "PILNY" nada- 

odbioru radiogramu obowiązkowo należy powtórzyć jego 
nuzer, 

Radiogramy dyktuje się z prędkością zapisywania go 
przez odbierającego. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na dokładne, wyraźne i w odpowiednim tempie nadawanie 
wyrazów, liter i cyfr oraz odczytywanie końcówek i od. 

dzielanie sąsiednich słów, 

Teksty cyfrowe nadaje się następująco: 
- grupy dwuznakowe np. 17 42 - siedemnaście czterdzie 

ści dwa, 

  jemy poza ią, EK" 

/międzynarodowo MAYDAT-czytej MEJDEJ/ nadajemy w pier 

- grupy trzy np. 148 606 - sto czterdzieście o. 
siem sześćset sześć, 

hm Andrzej Pelczar HR 

HARCERSKA 
łączność radiotelefoniczna 

wszej kolejności z przerwaniem wszelkiej innej prowa- 
dzonej korespondencji. Radiogramy nieoznaczone są ko- 
respondencją zwykłą, nadawaną w kolejności ich otrzy- 
mania do nadania, 

Na otrzymanym do nadania radiogramie operator wpi- 
suje nagłówek /patrz tabela nr 3/: 
- numer radiogram /numeracja dzienna, w kolejności 

otrzymania do nadania/, 
- ilość wyrazów /grup/, 

mia radiogfath do nadania oznaczony 
przez dwie czterocyfrowe grupy np. 0307 1550 co 0z- 
nacza 3 lipca godz, 1550 czasu lokalnego /czazem 
stomuje się formę uproszczoną bez nadawania numeru 
miesiąca np. 3 1550, 

- oznaczenie umowne rodzaju, jeśli występuje. 
Przykład nagłówka: 

1 10 0307 1550 
Ilość ełcy obejmuje adres, tekst 1 podpia - nie wli - 
cza się znaków rozdziału, Ża słowo uznaje się każde 
oddzielnie pisane słowo, grupę cyfrową lub mieszaną, 
każdy skrót, każdą oddzielnie występującą literę lub 

cyfrę. Znaków pisarskich nie napisanych słowami nie 
wlicza się i nie nadaje się. i 

Qzynności PFZY_ni 
To wpisaniu nagłówka operator wywołuje korespondenta 
1 zgłasza mu chęć nadania radiogrami. Radiogran może 
być nadany dopiero po «srażeniu zgody przez korespon- 
denta, gdyż ten mięi być przygotowany do odbioru /pa- 
pier, ołówek, itp./. Całość procedury pokazuje tabela 
nr 1, 

Jek widać poszczególne części radiogram, tj, nagłó - 
wek, adres, tekst, podpis oddziela się od siebie sło- 

wem "rozdział", Trudniejsze wyrazy należy literować 
wg. taleli literowania służbowego. Przy potwierdzaniu 

- grupy czteroznakowe - 1982 - dziewiętnaście osiem- 
dziesiąt dwa, 

- grupy pięcioznakowe - 37481 - trzydzieści siedem 
czterysta osiemdziesiąt jeden. 

Podczas nadawania pomiędzy gruj.mi utrzymuje się krót- 
kie przerwy, aby ułatwić odbierającemu poprawny zapis, 
Przy słabej słyszalności można powtarzać każdą grupę 
przez podanie oddzielnych cyfr, np. trójka, siódenka, 
czwórka, itd, Jeśli w tekście zjaduje się ważna” data 

godzina, itp. wyjątkowo można ją również powtórzyć bea 
żądania korespondenta. 

Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru operator wpisu- 
je na blankiecie radiogram w rubryce "NADANY"; 
- znak stacji, do której nadał radiogram, 
- czas nadania, tj, otrzymania pokwitowania /dzień , 

miesiąc, godzina 1 minuta/, 
- przyczyny przetrzymania, jeśli miało ono miejsce, 
- czytelny podpis, 
Telegram nadany wpina się do odpowiedniej teczki i na- 
leży przechowywać go w archiwum przez i rok. 
Korespondent odbierający radiogram msi wykonać nastę- 
pujące czynności: 
- odebrać nadawany tekst z zapisem, najlepiej bezpoś- 

rednio na blankiet radiogramu, czytelnym pismem, 
sprawdzić zgodność iloóci wyrazów podanych w nagłów. 
ku z ich rzeczywistą ilością, 
nadać pokwitowanie odbioru radiogram /jak w powyż- 

szym przykładzie/, 

wpisać na blankiecie radiogramu w rubryce "ODEBRANY" 

a/ datą i czas odebrania, tj, nadania pokwitowania, 

b/ od jakiej stacji gdebrano, 

©/ czytelny podpia, 
wydać za pokwitowaniem-radiogram osobie upoważnione j 

NIEMNEM + KENNNNNNNNNI PROPOZYCJE EEEE 
lub łącznikowi, 

Niezależnie od powyższego - jeóli istnieje taka możli- 
wość - należy treść radiogramu przekazać natychmiast 
telefonicznie adresatowi odnotowując ten fakt na blaa- 
kiecie radiogram /datę, czas, kto odebrał/. 

Na koniec podajemy jeszcze jeden przykład przekazy- 
wania radiogram, tym razem procedurą skróconą /tabe- 
1a nr 2/, 

Przykłady gier_1 ćwiczeń łącznościowych. 

1._Przekazywanie radiogranów, proste szyfrowanie. 

Trasa 1 zasady jak w grze nr 2 cz.1, każdy 
harcers otrzymuje na starcie 1 rediograa 1 1 blankiet 
radiogram do odbioru, Teksty mogą być częściowo BZy- 
frowane, Punktuje się przekroczenie limitu czasu oraz 

błędy w przekasanych radiogramach, 
Kariant s jedną trasą: inatruktor nadaje radiograa tek 
stem otwartym a harcerz winien zaszyfrować go wg. O - 

trzymanej tabeli szyfru i nadać do trzeciej Stacji,któ 

rą pozoruje pod innym 

momentu wręczenia tekstów do oddania złożonego radio-- 
telefonu, Dodatkowe punkty karne otrzymuje się sa błę 

dy w treści 1 opisie blankietu radiogramu, 

4..0ra_sacargtańska, połączona np.ze zdobywaniem spra- 
wności sanarytańskiej. 
Patrole 2-osobowe wyruszają na tranę, po drodse snaj- 
dują rannego /harcers-pozorant/ oraz radiotelefon s 
danymi, Biezależnie od udzielenia pierwszej pomocy na 
leży hasłem "RATUNEK" nawiązać łączność, przekazać do. 
kładny opis obrażeń rannego 1 uzyskać wytycsne dalsze. 

go 1a z rannym /sapisać, wykonać/, 

u - konieczn 1 nadania rade 
iogram do aria dalej do szpitela z opisem o - 
brażeń, wezwaniem pomocy, opisem drogi dojazdu karet- 
ki, itp. - oczażć awięzłość meldunku, 
Uwaga - w tego typa grach należy w nagłówkach radic- 
gram umieszczać oznaczenie - "RATUNEX-OVICZBKIE* sby 
uniknąć nieporozumień spowodowanych przez inne słucha. 
jące radiostacje, 

  

Instruktor może np. nadać zaszyfrowane zapytani: 

Daielimy ćwiczący zastęp na dwie współzawodniczące gru 

PY mp. po 4 osoby, Przekazują one ten sum trudny radto 
gram systemem "łańce.skowym*, punktowana jest tylko do 
kładność, Kależy ułożyć 

trudny tekst z' podobnymi 
fonetycznie wyrazami np. 
chleb-lep, wstawić niety- 
Powe litery, np. 4, V/w, 
na przemian cyżry i licz 

by słownie, itp. 

Patrole 2-osobowe otrzymują 2 trudne radiogramy do 
przekazania, po 1 w każdą stronę /te mame teksty dla 
wszystkich patroli/, Punktowany jest czas licsony od 

SZ 

Współaawodniczą patrole min. 4-oaobowe, członkowie pa. 
trolu rozstawieni są co ok, 100-500 m, Przekazywany 
jest na czas krótki radiogram, ok. 5 słów, kolejno:: 
diotelefoneu, lutarką, chorągiewkami, telefonem, Wyż 
naczony jest limit czaou na całość, punkty karhe za 
Vłędy 1 przekroczenie limitu, Sygnalizacja chorągiew- 
kami odbywa się ulfabetem Morsa lub aenaforea, w zu - 
leśności od umiejętności patrolu - zyskują na czacie 
si, którzy znają semafor, W początkowej fasie"ówiczeń 
obsada atanowiak latarka 4 chorągiewki powinna być 
dwuosobowa,   aREERIEFREOSTEWRZUWTEWOCZWEWOEONEWNAZNIAWZCEĘZY | 

harcerskie.pl    



  

EEEE PROPOZYCJE WEISSA + SEM 
£..lotatke., 
W lesie znajduję się ukryty 
diotelefonem i mapą. Dwa lub więcej patroli s radio- 

i mapami 
Startują z różnych miejsc, jednakowo oddalonych od 
"lotnika", Mają prawo sadawania np. co 5 minut pytań 

o dalszą drogę podając swoje miejsce stania /pososta- 
łe patrole mogą podsłuchiwać 1 wykorzystywać/, "Lot" 
nik", doświadczony terenoznawca, powinien podawać ta- 
kie instrukcje /inforuacje/ aby wszystkie grupy miały 

strzelony lotnik" 2 ra. 

zadanie odnalezienia go. 

mniej więcej jednakowe szanse wykrycia go, Gdy patro- 
le sbliżą się, "lotnik" poprzestaje na opisie swojego 
bezpośredniego otoczenia, opiauje azymut na charakte- 

Y punkty t itp. 
Węrsja 2 - "Lotnik" co 5 minut nadaje komnikaty corat 
szczegółowiej opisując swoje miejsce pobytu, aż do do: 
kłednych wskazówek, Jeśli będzie usytuowany w miejacu 
z dobrą widocznością, np, na drzewie, w stogu siana, 
w kępie drzew, itp. może obserwować szukających go i 
"regulować" ich tempo szukania dokładnością wskazówek, 

  

4 stacja główna stacja podporządkowaną 
  

OBOZ TU HUPIEG PRZYJMIJ RADIOG! 
  

dU OBOZ JESTEM GOTÓW  ODBIOR 
  

BU HUPIEĆ JEDEN DZIESIEC TRZEC! 

PIETNASTA PIZCDZIESIAT ROZDZIAŁ 
ROZDZIAŁ SPRZET WYSŁAKO DRUGIEGO LIPCA POCIA- 
GIEM SZOZEGINSKIM CZTERNASTA PIETNASCIE 
ROZDZIAŁ KOKENDANT HUFCA ODBIOR 
  

TU 0B0Z ODZBRANO JEDEN: ODBIOR 
  

ODEBRANO ODBIOR 
  
  

stacja główna stacja podporządkowana 
  YJU1J RADIOGRAK ODBIOR 

„EEE + EEENEEESEEEM HISTORIA EEEE 

hm Zbigniew Zahorski 

ocalić od zapomnienia 

"ZIIP zmierza do wychowania człowieka" - tak zapisa 
no w Statucie ZHP - taki też ma tytuł artykułu napi - 

suny przez hm PL Olgierda Fietkiewicza w pierwszym 
numerze "Harcerza Rzeczypospolitej". Słusznie stwier- 
dził w nim, że "...w harcerstwie 1 przez harceratwo 
chcemy kształtować i wychowywać po prostu człowieka.. 
a olbrzymia ioh większość ma być drożdżami polskiego 
społeczeństwa na wszystkich frontach jego rozwoju...* 

Związek nasz rośnie, a wraz z nim i my, wczoraj 
młodzi, dzić już starsi, a niedługo starzy harcerze 
1 obywatele, Jakże często o tym zapominamy, że choć 
duchem jesteśmy 1 pozostajemy atale młodzi dojrzewany 
4 wraz z ułodzieńczym sarostem, a później siwizną sta 
rzejemy się i przechodzimy do historii, ustępując mie 
sca coraz młodszym, Taka jest naturalna kolej rzeczy. 

O dniu dzisiejszym nie myślimy, bo szkoda nam na to 
czasu, Ten też uzybko płynie, a nie zapisane obecne 

w historię bywają szybko zapom- 
  

  OSIEM TRZECIEGO SIOIMEGO 
ROZDZIAŁ „SMDKNT HUPCA 

60 LIPCA ZERO 
RMISTRZ 

  

ODEBRANO JEDEN ODBIOR 
      ODEBRANO ODBIOR   
  

Ł=23 
  

Stacja   

nr 
++.UURTEC.» 

NADANY 
własna 

DO BtACji ;+.OBOZaseosecewa AD ssese 
dnia „03,07... g0dz,.16. min.05. 

Nadał „.B. śruby: + 2 
  

  

Tość głów 
/erupi 

Data Czaa dostarczenia do nadenia|, Stopień pilności 
/azień, mmc/ /godz. uin,/ I WoS a AM   
  

        10 0307 : 1550 EWATERMI STRZ     
  

Uwagi służbowa 
      

WY SŁAJO (GIEGO LIPCA POCIĄGIEM SZCZECINSKIM 1415 = 

KOK2NDANT HUPCA + 
TELE LA |   

  

mem wypełnia nadawca rądi przed go do nadania stacji, 

maaą Wypeźnia óyżurny operator po otrzymaniu od nadawcy, 

saa wpełnia dyżurny operator po nadaniu radiogramu i otrzymaniu pokwitowania ze stacji odbie- 
rającej radiogran. 

Gdy radiogram został nadany za pośrednictwem innej stacji, odnotowuje aię to w rubryce "uwagi służbowo" np. 
udo OBOZ przez BAZA” kaniec części II 

niane i stracone dla potomnych, Mamy * tego przykre 
przykłady » niedawnej historii Związku. 

Przejście nasze w doroszość jest zi..wyczaj owocne 
pod względem zawodowym. Szkoda tylko, że w większości 
przyradków wraz z nim urywa się łącząca nas ze Związe 
kiem nić. Stajemy się zwykłyni obywatelani naszego 
kraju, sapominamy o naszym harcerskim wychowaniu, Za+ 
pominamy, że wraz z wiekiem urosły nam i wydłużyły 
się nogawki naszych "krótkich harcerskich spodenek", 
a-że to co obecnie reprezentujemy swoją osobowością 1 
postawą, ukształtowane zostało za młodu w naszym zas- 
tępie 1 w drużynie. Że Frawo 1 Przyrzeczenie Harcere- 
kie - obojętnie w jakich latach, w jakich okolicznoś- 
ciach 1 w jakich słowuch składane - zawsze zobowiązy- 
wało nas do inicjatywy, dó pracy w pierwazym szeregu 

1 na najodpowiedzialniejszych dla kraju posterunkach, 
W myól reprezentowanych przez nasz Związek ideałów od- 
dał swe młode życie Pierwszy Polski Skaut - Andrzej 
Małkowski - ustępując lepsze 1 bezpieczniejsze mie jace 
na statku którym płynął, młodej matce z dzieckiem,Dla 
tej idei walczyli nasi skuuci w okresie tworzenia 
Związku jak np.lienryk Bagiński, Piotr Olewiński, Aloj- 
zy Pawełek i inni, Dla tej też idei poświęcali się 1 
narażali okupantom, podtrzymujący ducha polskiego ża- 
równo w kraju jak i na emigracji tacy skauci jak mp. 
Ignacy Kozielewaki, Tadeusz Maresz, Władysław Nekrass. 
Mluż to zasłużonych obywateli Drugiej Rzeczypospolitej 
awoją postawę wyprofilowało w szeregach Związku Har- 

serntwa Polskiego, Iluż to harcerzy w czasie Drugiej 
Wojuy Światowej walczyło z wrogiem na wszystkich fron- 
tach, niejednokrotnie oddając dla Polski swó; skarb 

najwyższy - życie, Czyż dzisiaj w okresie pokoju nie 
apotykamy się 2 pozostałościami harcerekiego wychowa 
nia? Ci wszyscy, którzy przeszli przez nasze czeregi, 
poszli do pracy w wybranych przez aiebie zawodach,Spo- 
tykamy ich na różnych stanowiskach, niekiedy bardzo 
odpowiedzialnych. Źnajdują się we wszystkich dziedzi- 
nach życia narodu, Bardzo wielu pozostawiło trwałą pa- 
miątkę bądź to w efektach awej pracy indywidualnej, 
bądź też w pracy zespołowej. 

Harcerzy spotykamy dzisiaj - tak jak w przeszłości 
4 oby w przyszłości - wóród nauczycieli kształcących 
nowe pokolenia Polaków, wóród ekonomistów, lekarzy , 
prawników, techników 1 inżynierów, naukowców 1 mężów 
stanu, Nie chwalą się tym, że byli harcerzami a cho- 
ciaż stawiane im zadania wykonują rzetelniej i dokład. 
niej nit inni, uważają to za rzecz naturalną - sa Bwó; 
obowiązek, Często nawet sami nie kojarzą takiego poi 
tępowania z osobowością wymodelowaną już za młodu w 
zastępie lub drużynie harcerskiej, pod wpływem treści 
1 ducha Prawa 1 Przyrzeczenia Harcerskiego. 

Społeczeństwo naszę przyzwyczajone jest do widoku 
młodzieży harcerskiej w krótkich porciętach i sylwet- 
ka ta kojarzy się w jej wyobraźni z pojęciem "harcers' 
Harcerstwo ma jaż jednak ponad 70 lat 1 czas najwyż - 
szy, ażeby przypomnieć o tym społeczeństwu, Obowiąs - 
kiem naszym jest otwarcie oczu wszystkim, którzy nas 
traktują po dziecinnemu 1 pokazanie efektów naszej 
HARCERSKIEJ pracy. To co z harcerstwa zostało w nas 
dorosłych 4 w młodzieży wchodzącej w "wiek produkcyj- 
ny", każe nam rzetelnie spełniać swoje obowiązki wo- 
bec wpołeczeństwa 1 wobec Kraju. Należy na to społe - 
czeństwa zwrócić uwagę, uby nie nasz strój - przysło- 
wiowe krótkie apodnio - były naszym syubolem, ule na- 
sza postawa wobec problemów jakie stawia nan życie, 

Piumo nasze, aby ocalić od zapomnienia sylwetki by. 
łych harcerzy, chce pokazać ałodzieży i apołeczeństwu 
efekty ich harcerskiej pracy, Chce dać drużynowym 
materiał do pracy w drużynach, związany z wychowaniem 
młodego człowieka, wzorując się na naszych poprzedni- 
kach, W tym celu, z kaszą powócą, pragniemy sebrać ma- 
teriał oraz przygotować "Złotą Księgę ZKP", w której 
analazłyby się życiorysy wraz z osiągnięciami tych lu- 
dzi, którzy będąc w ułodości członkami Związku ilarcer. 
stwa Polakiego, nie zapoznieli treści Prawa Harcere - 
kiego 1 złożonego nu całe życie Przyrseczenia, a w do: 
rosłym życiu dobrze przysłużyli się Polsce w różnych 
dziedzinach życia, sy 
Zwracany się przeto do was z apelem, ażeby w pracach 
drużyn 1 zastępów uwzględnić zadanie, polegające na 
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wyszukiwaniu ludzi, którzy byli harcerzami 1 jako 
"drożdże społeczeństwa" swym życiem 1 osiągnięciami 
zasłużyli na upamiętnienie ich w "Złotej Księdze ZHP? 
Widzimy tu zarówno robotników, rzemieślników, którzy 
przes swoje wysokie kwalifikacje 1 zaangażowanie wnie- 
śli wkład do kultury i majątku narodowego wybitnych 

wychowawców, fachowców różnych branż, po których po- 
zostają zarówno dobra materialne jak i kulturalne. 
Każdy taki meldunek winien być poparty wywiadem óro- 
dowiskowym oraz rozmową z zainteresowanym, podany w 

formie spisanego życiorysu z uwypukleniem osiągnięć w 
życiu społecznym i osobistym, Wywiady takie, podpi 
na przez zbierającego materiał, stanowiące w przysz - 

łości cenną dokumentację naszej harcerskiej pracy, 
przesyłać należy do Daiału liistorycznego naszego pis= 
ma, My ze swej strony będziemy gromadzić je w celu wy. 
dania opracowania zbiorowego, a ciekawsze z nich dru- 
kowąć będejemy na łamach naszego pisma, Zamierzamy ró- 
wnież, przy różnych okazjach popularyzować ciekawsze 
„sylwetki, ażeby społeczeństwo nasze w uundurze harcer- 
skim widziało nie tylko "krótkie spodenki", ale czło- 

wieka, który s nich wyrósł a tym samym 1 tego, który 
w nich rośnie dla przyszłości, 

Ciekawi jesteśmy Waszej opinii na poruszony wyżej 
jt, Waszych uwag i sugestii, Piszęie do nat 

*Hercerz Rzeczypospolitej - Daiał Historyczny", 
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Często w naszym życiu dokonujemy wyboru, Oczywiś - 
cie nasza decyzja zależy od naszego stosunku uczucio- 
wego do rozpatrywanego problemu i od naszego system 
wartości /tj.od tego, co uważamy za ważnie ji „ lecz 

również poważną rolę odgrywa nasza wiedza o temacie, 
nasze rozumowanie i argumentacja. Czy potrafimy rozu- 
mować jasno? Czy zdajemy sobie sprawę z podświadomych 

pułapek naszego rozumowania, czy błędów cudzych argu- 
mentów? ą 

Najczęściej stosowane rodzaje rozumowania, toż 
Rozumowanie logiczne = /taw,naukowe/ - oparte na 
faktach i śależnościach między faktami, 
Rozumowanie czuciowe - oparte na sympatii lub anty 
patii do danej sprawy /npamiłości, nienawiści, ura: 

móciwości, itp/, 

Rozumowanie fideistyczne - oparte na wierze w użn 
Często w lu! 

o - oparte na 
najlepiej" /tzw.Besserwieber/, "ja nie 

ustąpię", broniące swych błędów /słuszne bo moje/, 

typowe dla niedouków obawiających się, że ich nie- 
douctwo się ujawni, 
Rosumowanie skrajne dziecinne - oparte na naiwnym 
przekonaniu, że jest albo czarne, albo białe, ad 
miernie optymistyczne, nadmiernie gorliwe, typowe 
także dla fanatyków, ą 
Rozumowanie bojaźliwe - oparte na obawie lub stra- 

chu, asekuranckie, nie przyjm jące niektórych fak- 
tów do wiadomości, 5 

Rozumowanie konserwatywne - oparte na niechęci do 
nowego spojrzenia na problem, rutyniarski: misy 
sztywne /taw,z końskimi klapeni na oczach/, 

hm Andrzej Glass 

8. Rozumowanie subiektywne - interesowne - wynika ją- 
ce z właznych korzyści, życzeń lub wad /lenistwo, 
wygodnictwo, słaba wola/, czy dążenia do łatwych 
efektów, 

9. Rozumowanie krótkowzroczne - stawiające na pierw- 
szym miejscu korzyści chwilowe /najważniejsza ohwi 
la obecna/, doraźne,a nie perspektywiczne, długo- 
falowe, 

10. Rozumowanie intuicyjne - oparte na doświadczeniu i 

uczuciu /unie się tak zdaje/, te 

11, Argumentacja obłudna - /demagogiczna, zakłamana/ - 

świadomie wykazu jąca, że czarne jest białe, a naj- 
częściej ukrywająca prawdziwą przyczynę, wskazują- 

ca zać za powód czynnik uboczny, 
A ty,w jaki sposób rozumujesz? Jakimi metodami 

przekonu jesz innych? Czy w cudzych argumentach potra- 

4iez wykryć błędy rozumowania? 

Tygrysy, bizony i lisy 

Dlaczego czasem trudno jeat coś wytłumaczyć drugie 
mu 2 Najczęściej dlatego, że różniny się 
podstawowymi poglądami na życie, tzn,many inaczej u- 

szeregowane oceny tego, Co jeśt dla nas najważniejsze 

4 skąd się bierze nasz sposób oceniania spraw, czyli 

nasz własny system wartości? Nabywamy go widząc zacho 

wanie naszych rodziców, rodzeństwa 1 krewnych /wpływ 
domu rodzinnego/, naszych kolegów i wychowawców /w 
ażkole i poza pzkołą/,oraz otoczenia 1 zwierzchników 
w pracy = czyli w wyniku obserwacji i doświadczeń ży- 

ciowych, Dyskusja i lektura stanowią znacznie częś - 
ciej uzupełnienie niż podstawę naszych poglądów, Choć 
czasem, występuje rewolucyjny przewrót w naszym spoj- 

rzeniu na świat, Trzeba jednak podkreślić, że nasz 

sposób oceny Świata jest w dużyn, może i sasadniczym 
stopniu nawykiem, czyli nabyty był pe 

NA:ENYĆ +: OWOCEM 
ko częściowo jest wynikiem naszych przemyśleń i wyk - 
sztełcenia, 

Każda cywilizacje 1 każdy naród mają swój aposób 
oceny wartości - przekazywany z pokolenia na pokole - 
nie. Rodziry i warstwy społeczne, do których te rodzi 
ny należą, też posługują się wypracowanym przez lata 
doświadczeń życiowych, systemem patrzenia na Świat 1 
życie. 
Poglądy te, przez szkołę, Środki masowego przekazu i 
literaturę rzadko są gruntownie zmieniane, a częściej 
tylko modyfikowane,w tę czy inną stronę. Natomiast 
bardzo duży wpływ na nasze poglądy mają małe grupy spr 
łeczne /grupa kolegów, grupa przyjaciół, koła czy z68 
pół organizacji idęowo-społecznej, koło sportowe, ban- 
da chuligańska, itp/, gdyż człowiek całym sercem jest 
ich członkiem 1 chce mię do wzorców uznawanych za słu- 
szne i kierowników realizujących te wzorce - upodob= 
nić w maksymalny spoaób. 

Każdy ma swój Bystem prawd nadrzędnych, którym da 
je pierwszeństwo, I dla niego przede wszystkim prze- 
konywujące są te argumenty, które związane są z tymi 
prawdami , 

Lecz jakie aą rodzaje prawd nadrzędnych u ludzi? 
Niewątpliwie jest ich bardzo wiele, może tyle  ila 
jest ludzi. Lecz zwracając uwagę tylko na zasadnicze 
probley, można w uproszczeniu podzielić je na kilka 
grup. Maksymalnie upraszczając, sprowadzając do poa- 
taw skrajnych, można ludzi podzielić na egoistów od 
rzucających normy moralne w celu zezarnięcia maksimin 
dla siebie oraz tych, którzy uanają potrzebę sprawiać 
liwości, etyki działania i przyjaznego współżycia lu- 
dzi. Pierwszych możemy nazwać tygrysami /lub jek kto 
woli wilkami czy jastrzębiami/, drugich bizonani ze 
względu na spokojne, nie agregywne « zdecydowane dzia 
łanie /lub gołębiani ,ze względu na tzw, gołębie serce, 
bądź owieczkami w przeciwatawieniu do wilków/. 

Nasza szkoła, tradycja kulturalna, literatura i na 
uka - wystawiają szlachetność, dobroć oraz postępowa- 
nie etyczne i sprawiedliwe. Opinia publiczna potępia 
egoizm, chciwość 1 przemoc. Lecz mimo dużego wysiłku 
wielu instytucji 1 światłych ludz4 - 1 w naszym apołe 
ozeństwie nie brak tygrysów, I to nie tylko wśród mar 
ginenu społecznego lecz także wśród ludzi wykaztałcó- 
nych. la pewno wielu s nich nie'wyniosło tego £ domów 
lecz przyjęło styl postępowania od ewepo najbliższego 
otoczenia, Skąd biorą się takie postawy? Znów uprasz- 
czając sprawę do przypadków skrajnych - jest to posta 
wa ludz bardziej prymitywnych psychicznie, u których 
nie wykształcono tzw,uczuć wyżezych, tj. apołecznych. 
Wynika ona 2 ciasno pojętego egoizmu, Najważniejsze 
mą tu doraźne korzyści 1 przyjemności, czego wyrazem 
często są:choiwość, łakomstwo, dążenie do zaspokaja- 
nia swych zachcianek, przy równoczesny: kurozowym 
trzymaniu się wszystkiego "co moje”, w obawie o awój 
stan posiadania lub poczuciu skrzywdzenia przez Świat 
/inni nają więcej/. Często uważają oni brutalność za 

najskuteczniejszy sposób odnoszenia sukcesów, Bar - 
dziej żyją ohwilą obecną niż przewidywaniem przysz - 

MOTYWACJE  WEEEEESM 
łych skutków awego postępowania, 

Drugi rodzaj. to postawa człowieka wrażliwsgo 
na losy drugiego człowieka 1 społeczeństwa, etycznego 
1 uspołecznionego, którego stać na wyrzeczenia dla in 
nych, który stara się zrozumieć innych 1 im pomóc, 
który dostrzega życiowe i etyczne zalety postawy ni 
egoistyczne j /to słowo należy rozumieć następu jąco: 
nie dąży do awych celów kosztem innych/, docenia pra- 
cę nad swym charakterem i umie patrzeć perepektywicz 
nie na awe życie i dwist, 
Jest to postawa człowieka dobrego 1 wykształconego — 
zwana przez filozofów postawą człowieka rozumnego lub 
mądrego tyciowo, Nazywamy ją postawą bizonów, gdyż 
człowiek postępujący etycznie, jest często niexłomny 

w awej postawie /przykład Rudy z "Kamieni na Szaniec" 
1 film "Akcja pod Arsenałec"/, Jest to postawa czynna 
1 dążąca do osiągnięć /lecz nie *po trupach innych"/, 
czego można znaleść tysiące przykładów /bohaterowie 

naszych drużyn/ » 
W życiu opotykacy ludzi, których postawy nie 5 

*czarne* lub "białe*, lecz którzy najdują się w róże 
nych punktach płynnego przejścia od czarnego poprzez 
szare do białego. Jednak, z wyjątkiem samego Środka, 
czyli niezdecydowanych, na ogół człowiek albo kieruje 
się szanowanymi przez siebie zasadami etyki, albo sta 
wia awój interes nad te zasady, W szczególności w ra- 
zie poważnych decyzji najlepiej aię ujawnia, co znaj 
duje aię u podstaw decyzji człowiekaz czy jest bar — 
dziej tygrysem czy bardziej bizon 

Są jednak tacy, cc mają naturę lisa, Zachowują się 
jak bizony, choć myślą poniekąd jak tygrysy, J.Rud — 
niański w kaiążce "O dobrym wychowaniu i kształceniu" 
tak charakteryzuje taki typ postępowania /podajemy go 

tu w skrócie/; jest to człowiek dążący do kariery /eu 
kcesów/ nie za wszelką cenę, lecz za cenę obłudy, Ue 
krywa on troskliwie swoje prawdziwe myśli i uczucia 
rzadko jest szczery, przeważnie mówi to, co się podo- 
ba jego rozmówcy. Choć rzadko postępuje bezinteresow= 
nie, siebie stara się przedstawić jako ideowego, in- 
nego niż w rzeczywistości, Całe jego postępowanie 
jest obliczone na odnoszenie korzyści osobiatych. lu- 
dzi traktuje jak pionki w swej grze. Jest życzliwy, 
gdy uważa,że jest mu to potrsebne,odsuwa się Od tych, 
którzy dla niego nic nie mogą zrobić, łasi się wobec 
tych, którzy mogą go czymś obdareyć, lub mi zaszko - 
dzić. To, co mówi 1 robi, jest nieszczere, obłudne, 
zakłamane. 

4 jaka jesz Twoja postawa? Oo stawiasz na pierw = 
szym miejscu? Czy swój egoizm, czyli zwoją korzyść ko 
sztem innych? Czy przyjąłeś obłudę i nieszczerość za 
najlepezą metodę osiągania sukcenów? Czy masz ideały 
1 normy etyczne, które uznajesz, mimo że każą Gi sram 
zygmować z własnej korzyści? Czy potrafisz zreżygno - 
wać z czegoś na korzyść innych, uważając, że ui ją nie 
mniejsze prawa od ciebie? Czy obchodzi cię gobro i 
szczęście innych? Na jakiej drodze chcesz osiągnąć 
swe sukcesy życiowe? Jaki jest Twój system wartości 
nadrzędnych, któremi podporządkowujesa awe czyhy? A 
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czy system wartości, noruy postępowania są człowieko- 
wi niezbędne? 

Zdarza się, że człowiek buntuje się przeciw przyję 
tym przez społeczeństwo systemem wartości, przeciw 
normom etycznym i w skrajnym przypadku je odrzuca, Od 
rzuca wiekowe doświadczenie wielu pokoleń, Odrzuca 
wszelkie normy, które m przeszkadzają w swobodnym 
działaniu, które mogą go ograniczać, Stracił zaufanie 
do wszystkich i do wszystkiego, staje się nihilistą. 
On sam będzie decydował o wszystkim, s nikim nie misi 
się liczyć, Do czego prowadzi taka postawa, pokazał « 
Albert Camus w swej pracy pt, The Rebel: "Jeśli nie 

Dnia 14 listopada br. w Katowicach odbyła aię sesja 
historyczna zorganisowana przes Katowicką Komendę Cho 
rągvi ZEP oraz Komisję iistoryczną tejże Chorągwi, Za 
proszona, pojechałam tam s radością, Sesje Katowic - 
kiej Komiaji Historycznej, posa drukowanym materiałe" 
który się zazwyczaj stamtąd wywozi - mają niezwykły 
urok, Są to każdorazowo apotkania pokoleń. Tematem o- 
becnej sesji był "Udział harceratwa w Powstaniach Slą 
skich", Ną sali instruktorzy i harcerze w różnym wie- 
ku, od niejednokrotnie bardzo zaawansowanego do mło- 
dzieży harcerskiej, W prezydium Komendant Chorągwi Fa 
towickiej ZHP, Przewodniczący Komioji Historycznej, 
Pełnomocnik wojewody Śląskiego, przedstawiciele ZBow 
1D-a, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pom- 
nika Harcerkom 1 iarcerzou Chorągwi Sląskiej - poleg- 
łym w latach 1939-1945, Hufca w 
oraz przedstawiciele Komisji Historycznej GK ZHP. 

Sesję otworzył przewodniczący Komisji Historycznej 
- druh hm FL Wojciech Niederliński, witając przyby - 
łych oraz zaznajamiając s programem sesji, Potem nas- 
tąpiło wręczenie przez Pełnomocnika Wojewody Sląskie- 
go medsii "Za udział w wojnie obronnej 1939 r." Wnios 
ki o te medale zebrała i złożyła do ZBoWiD=u Komisja 
Bistoryczna. see 

Po miłej uroczystości dekoracji, wręczeniu - zwy- 
czajowo już - przes młodzież kwiatów i słowach podzię 
ki udekorowanych - przystąpiono do części najważniej- 
szej, do referatu, Wygłosił go dh Niederlińęki, Mówiż 

o początkąch narastania poczucia narodowego na SiĄsku 

w XIX wieku, o walce o sachowanie polskości prowadźb- 

mej przez nieliczną polską inteligencję, Podkr! 
rolę kobiet, strażniczek wiary i jęsyką' polskie, 
vił o powstaniu organizacji "Sokół" i jej znaczeniu; 
o powstaniu "Skauta" w 1913 r. 

Harceretwo Sląskie miało inny charakter 1 inny 
skład socjalny niż w innych dzielnicach kraju, Lwowie 
Krakowie czy Warszawie, Pamiętać należy, żę Niemcy 

nie dopuszczali Polaków do żadnych funkcji urzędowych 
w zasadzie można powiedzieć, że Sląsk nie posiadał in 
teligencji polakiego pochodzenia, Nie było też szkół 
średnich, e go dopiero mówić o wyższych uczelniach, 

Zotek do "Sokoła", a potem do "Skautą" zapiaywała 
się młodzież robotnicza, a więc już starsza wiekiem — 
od lat 16 w górę. Tutaj azukała ta młodzież swojej 
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wierzymy w nio, jeśli nie uznajemy żadnych wartości, 
jeśli nic nie ma żadnego znaczenia, wtedy wszystko 
jest możliwe 1 nic nie jest istotne, Nie ma żadnego 
pro ani contra, morderstwo nie jeat ani złe, ani dob- 
re, możemy budować krematoria w obozach koncentracy j- 
nych... Jeśli nio nie jest ani prawdziwe, ani fałszy- 
we, ani dobre ani złe, naszą naczelną zasadą będzie 
wykazać, że jesteśmy najbardziej efektywni - innymi 
słowy najsilniejsi, Wtedy nie będziemy dzielili już 
ludzi na sprawiedliwych 1 niesprawiedliwych, lecz na 
panów i niewolników" /wg.tłumaczenia w "ilomo cogitanst 

J. Rudniańskiego/, cdn 
2... 

hm Anna Szeliga - Zahorska 

to nie jest 
tożsamości 1 potwierdzenia swojej siły, Pierwsze dru- 

żyny powstały co prawda w 1913 roku przez przybyłych 
ze Lwowa druhów Strumiłłę 1 ks, Lutosławskiego - w Mi 
kołowie, Piekarach 4 Libuszu. Niestety, wkrótce prze- 
stały istnieć, Dlatego też jako datę powstania harcer 

stwa na Sląsku przyjmuje się rok 1920 - to znaczy rok 
powstania Skautów Polskich, 

w chwili wybuchu Drugiegó Powstania Sląskiego har- 
cerstwo liczyło 33 drużyny, One to, działając wspól - 
nie s ludnością na zapleczu wspomagały działania pow- 
stańców, W 1920 r, w Czarnym Lesie odbył się pierwszy 
męski kurs instruktorski - liczył 21 uczestników.Wszy 
scy oni wzięli udział w drugim powstaniu, Szefem har- 

serstwa był dh Kierzkowaki, Drugi kura odbył się w 
Potoce, Miał tak wielu zgłoszonych uczestników, że 
trseba było podzielić go na dwa kursy, la tenże kura 
przyjechał kas, Kaueraberger i wręczył uczestnikom 

„sztandar harcerski, 
Walka ludu śląskiego o przynależność do Ojczyzny, 

poparta została przez wiele patriotycznych Środowisk 

aju, Brali w niej udział studenci ze Jwowa, Poz- 
ne ..a, warszawy i niedalekiego Krakowa, lawet ochot - 
nicy dezerterowali z wojska aby przyjść powstańcom ż 
pomocą, Przykładem może być -Jan Surzycki phu z Krako- 
wa, który zdezerterował zabierając se sobą działko 37 
mm wraz z obsługą. Niestety ginie zaraz w pierwszym 
dniu kierując ogniem swego działka. 

Na temat udziału krakowskiego harcerstwa w powsta- 

niu śląskim poziolę sobie napisać osobno w jednym z 
następcych numerów HR, teras. wracam do sesji. 

Następnym mówcą - sprawozdawcą był dh dr Juliusz 
Alojsy Szaflik - przewódniczący Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika. Żaposnał on uczestników z trudnościa- 
mi i osiągnięciami Komitetu, Chylę głowę przed wytrwa 
łością tego zespołu ludzi, jego nieuetępliwością, aby 
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do końca doprowadsić zaczęte dzieło, Dnia 3 września 
1983 r., w 44 rocznicę krwawych wydarzeń w Katowicach 
nastąpi odsłonięcie pomnika, będącego hołdem, tym, któ: 
rzy dotrzymali złożonego przyrzeczenia ",.,całym ży- 
ciem służyć Ojczyźnie. ..", 

Potem wywiązała się dyskusja. Sprawozdawcy piszą 
suswyczaj "ożywiona" - ja napiszę raczej "wartka" „Tam 
nikt nikogo do zabrania głosu nie musiał namawiać „Był 
więc 1 wiersz ułożony w związku z przyszłym odałonię- 
ciem pomnika, były wspomnienia siwowłosych harcerek 
4 harcerzy /bo nie zawoze byli to instruktorzy/o dzia 

łaczach i drużynach z pierwszych lat powstania harcer. 

legenda! 

stwa na ziemi śląskiej. Były ejrawosdania przewodni- 
oaących Iufcowych Komisji listorycznych o tym,co 08- 
tało zrobione, o tym co jeszcze srobić należy, Wsajem 

nie poganiano się, że czas mija, że należy sbieręć ma. 
teriały, wydawać nawet cząstkowe opracowania. OgłOŁzO: 
no ogólne hasło - Zbieracze ujawniać owoje materiały, 
aby nie zaginęły. 

Temperatura na sali wzrosła, gdy mówiono © audy — 

cji w TY na temat wieży Spadochronowej. Sposób prowa- 
dzenia tej audycji /swłaszcza pierwszej/ wadudsił o 
gólne oburzenie, tak wśród instruktorów jek i młodzie: 
ty. Przecież wokół sajść w parku Kościuszki i obrony 
wieży Spadochronowej, prowadzona była ożywiona dzia 

łalność patriotyczno-wychowawcza, Druga audycja na 
tenże temat, co prawda potwierdzżła prawdziwość fak - 
tów obrony Wieży 1 Katowie przes harcerzy, ale nie. 
przez wszystkich oglądana, nie zatarza zwątpień zasia: 
nych pierwszym programem, Nieśniałe głosy twierdsiły, 
że jednak fakt podjęcia tego tematw pozwolił na znale 
zmienie Świadków tych wydarzeń, potwierdzających fakt 
obrony przez harcerzy Wieży Spadochronowej, a nawet 
kilka nazwisk, o które będzie można się oprzeć w dal- 
szych poszukiwaniach, W każdym bądź razie, fakt walk 
na Wieży Spadochronowej jest bezsporny, bo 
strzela się do legendy s armat..." jak stwierdził ji 
den z dyskutantów telewizyjnego spektaklu 

Następnie zabrał głos dh hm PL Józef Kahel 4 zawia« 
domił o planowanych na rok przyszły uroczystościach — 
10-lecia powstania ZHP w Niemczech. Planowana jest t 
kwietniu wystawa w Opolu, a na przełomie maja 1 oserw 
ca ośmiodniowy zlot nad jeziorem Turawskim, 

Druh Niederliński, podsumowując sesję stwierdził, 
że osiągnęła ona zaniersony cel. Przyniosła dodatkowe 
materiały, nazwiska driałaczy, drużynowych - nowe -fg- 
kty - teras następne zadanie - sobrać ten materiał, 
opracować i wydać, Niech nikt nie powie kiedyś o dzią. 
łalności harcerskiej tak,jak to usiłowano 'o Wieży Spe 
dochronowej, że była to legenda, 

Wracałam do Krakowa myśląc o tym, jak systematyca= 
nie, krok po kroku, katowicki zespół realizuje awój 
plan, Powstają małe opracowania o działalności hufoów 
drużyn, ludzi - s nich będsie materiał do opracowanie 
dziejów Katowickiej Komendy Chorągwi, czego miłemu 50 
społowi życzę z całego serca, a metoda małych krocs- 
ków, byle sprawnych i szybkich wcale nie jest sża, 

ZŁYCH 

Teresa Bogusłąwska **k* 
Wiozą ich ozęsto nocą w ciemną dal bez końca, 

Mikt wtedy nie rozpacza 4 nikt nie wie o tym, 
fylko księżyc sza chnury śle chyżego gońca, 
By w karabinach straży rosbłysnąć się słotem, 

Wiosą ich często nocą, gdy nikt nie wie, 

Kiedy sen mówi matkom: - Jego zwolnią wkrótce... 
„..I tylko odgłos strzałów wysna w owąim ópiewie, 
że jest to pierwszą nuta w wyśnionej pobudce,., 

1.01.1944    
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*Barcerse Batalionu był to materiał żołnieroki na 

ogół bardzo wartościowy, sarówno pod względem rucho- 
wym, jak 1 fisycznym, ilarcerstwo nanozyło wielu z 
mich karności, rycerskości, pogody ducha, zaradności, 
uczośwości 1 tężysny fizycznej, Niejeden opośród żołe 
mierzy piastował już szarżę harcerską, był drużynowym 
plutonowym czy sastępowym - ci więc mieli już sa sobą 
pracę wychowawczą nad młodszymi druhami, Była też w 
Baonie - poza szarżami oficerskimi - grupa harcerzy - 
byłych legionistów, którsy w stanie owej służby mieli 
wiele miesięcy służby w polu, Prewie wszygoy harcerze 
€i » legioniści, skupili się w 2-0j kompanii, stano- 
wiąo elitę podoficerską Baonu* - wspominają uczestni- 
©y tych wydarseń dh dh; Stanisłew Rudnicki, Zdzisław 
Kąkolewski i tacław Gadomski. 
Wcześniejsze artykuły dotyczące Batalionu Haroerskie 
ge Wojsk Polekich przedstawiały fakty historyczne RA- 
szej organisacji w latach 1918-1919, Niniejszy arty- 
kał - obrazujący życie obozowe, rozpoczyna cytat cha- 
rakterysujący harcerzy s Baonu, którzy rekrutowali 
się spośród uczniów sskół średnich, a tylko nieliczni 
byli maturaystami lub atudentani sakóż wyżazych. Dru- 
kowię - żeżnierse, to byli chłopcy bardso młodsi, li- 
czący 18-19 lat, a niewielu przekraczało lat 20. Jak 
wspominają ówiadkowie tych chwil,na początku istnie- 
mia Baonu była dość znaczna liczba harcerzy nie mają- 
cych ukończonych lat 18-tu, Wszyscy oni roskazem woj- 
akowych władz zostali w dniu 3.X11.1918 r. swolnieni 
s wojska. Zwolniono również tych wszystkich, których 
komisję! asenterunkowe uznały sa zupełnie niezdolnych 
do służby w wojsku, Pozogtali w Baonie harcerze słoży 
11 w dniu 13 grudnia 1918 roką /piątek/ na placu Sas- 
kim uroczyste ślubowanie, zakończone defiladą. 
Przedstawiając "przysięgą Bdward Muszalski /wyd, XX 
lecia Batalionu Warszawa 1959/ opisuje ten dzień;*Zbu 

dsenii w ciemną noc o godz, 5, w Siedendsiesięcia ja- 

Życie obozowe 
Żołnierzy 

Batalionu 

hmPL Władysława 

ko delegacja 1 kompanii, szybkim krokiem pędziny s 
miejsca postoju - koszar na Sliwickiej /obecnie 36 
P.p-h.h, ul, 11 Listopada/, do naszych koszar stałych 
na Ciepłą, Spi głęboko kochane miasto, Snieg tnie 
sypając nas grubą powłoką, że nie dojrzeć zamków kara 
binów, Przez moat Kierbedzia brniemy w Śniegu po kola 

ma, 2 Ciepłej wraz z reastą kompanii jednocześnie « 
innymi oddsiałami garnizonu, ściągamy na Plac Saski, 
sanknięty kordonem wojskowym, Sciśle wojskowa uroczya. 
tość, bez publiczności... Marzniemy w uroczystej pos— 
tawie - skupieni w myślachi kiedyś plac ten służył 
też wojskowym paradom, dawniej - barwne wojsko pols- 
kie, po osiemdziesięciu ośmiu latach, my - ezarzy żoł-| 
nierse, w tych samych miejscach, Dłonie dzierżą krzep- 
ko karabiny, padają słowa komend, Chwila uroczysta - 
karabiny przy lewym boku '- dwa palce prawej ręki wanię 
sione w górę, Długie szeregi powtarzają słowa.roty,.. 
Otoómy gotowi - pójdziemy gdzie traeba, czy dzić, czy 
jutro, czy każdej chwili," 

  

TRZY PIÓRA 

judym 

Mieścina jak mieścina, Pewnie nikt by o niej nie 
wspoaniał-jądnak za sprawą warszawskiego dziennikarza 
- głośno o miej się zrobiło, Było, nie było konflikt 
rozwiązano - specjalnie nikt na tym nie ucierpiał, 
Oprócz dzieci, Właściwie to nic się im nie stało-wszy 
stka wróciło do normy, A normą w tej mieścinie było 
prozaiczne 1 tak typowe w niektórych Środowiekach"nio 
nierobienie", Zapyta ktoś - harcerstwo tan działa? 0- 

wszem tak, ale z małą poprawką - na papierze, Aż pew- 
nego miesiąca pojawił się w gminie Świeżo upieczony 
absolwent uczelni, Nie dość że magister, to jeszcze 
zapaleniec, społecznik, a ną domiar wszystkiego - ins- 

.truktor ZHP, 4żeby go zupełnie. pogrążyć - to konięm- 
cznie trzeba wspomnieć, iż w dodatku mądry 1 dobry 
harcerg, Taki,eo to wie, poco ubrał mundur 1 00 gor- 
sze - chciał to wykorzystać, Zjawił się jednak w fa- 
talnym momencie, Był to okrea samooczyszczania się 
harcerstwa s nauczycieli, W wielu środowiskach ide0- 
logia była tyleż prosta co pryncypialna - many insta 

' ruktorów dobrych i złych oraz nauczycieli, Zapomniano 
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Uroczysta chwila przysięgi horcerzy - żołnierzy Fata- 

lionu, poprzedzona była kilkanaście dni wcześniej /w 
dniu 21.X1.1918 r./ ważną sprawą, tj. otrzyseniem 
pierwszego przydziału mundurów. Wyobraźmy sobie na - 
Bzych druhów, którzy zgodnie z opisem ubrani byli: w - 
bluzy sukienne 1 długie sukienne spodnie kolorv sza- 
ro-zielonego, w płaszcze 2 zielonym kołnierzem, pea 
s niemiecką klamrą, szalik 4 trzewiki z żółtej skóry, 
podbite gwoździami. Komplet mindurowy uzupełniała cza 
pka maciejówka, koloru szaro-zielonego z orzełkiem z 
jasnego metalu, 

Żołnierze Batalionu, mieli azczelnie wypełniony 
dzień przez służbą i ćwiczenia, Drobne ułanki czasu, 
jakie żołnierzom pozostawały poza służbą, spędzali 
przeważnie w świetlicy, czyli tzw, gospodzie Bacnu. 
Gospodą zarządzała harcerka, druhna Kucembianka Irena 
mając do pomocy druhnę Kulwiecównę Wandę, W gospodrie 
znajdowała się biblioteka, czytelnia gazet i pism o- 
raz bufet, w którym sprzedawano słodycze, W świetlicy 

odbywały się pogadanki, odczyty, przedstawienia 

Kierownictwo życia pozaułużbowego Baonu, organizo- 
wało ponadto zwiedzenie Zachęty Sztuk Pięknych, mze= 
ów 1 wystaw oraz urządzało odczyty poza koszarami, 

0 wysokich wartościach moralnych żołnierzy Eaonu 
świadczy fakt, że w księdze kar w ciągu całego istnie 
mia /grudzień 1918 - kwiecień 1919/ zanotowano zaeled- 

wie 20 podoficerów 1 szeregowców, ukaranych za różne 
przewinienia na ogół zresztą lekkie /jak: nieporządki 
na sali, spóźniony obiad, wylewanie zupy, niepunkto- 
were wyznaczenie służby, nieżołnierskie postępowanie, 
strzelanie na ulicy; tylko 2 razy zanotowano cięższe 
przewinienia, a mianowicie zabranie na własny użytek 
przez żołnierza kawałka mięsa, a innym razem - kieł= 

basy/, ża wykroczenia dowódca Baonu wymierzaż następu 

jące kery: nagany, napomnienia, areszt koszarowy od 3 
dni do 1 miesiąca, wreszcie w 2 wypadkach — areszt 
ścisły, 

Dle dopełnienia obrazu życia Baonu wepomnieć można 
o wyżywieniu, Żołnierze dostawali codziennie na śnia- 
danie i kolację kawę czarną, dobrze osłodzoną, na o- 
blad zupę przeważnie z mięsem, kaszą i kartoflani; o- 
trzynywaji też dostateczne porcje chleba oraz sztucz 
nego miodu lub marmolady, Hadzór nad kuchnią Baonu, 
miał wyznaczony przez dowództwo komendant kuchni,Pun- 
kcjonowała też tzw, komisja kuchenna, która składała 
się z delegatów wybranych /po 2-ch/ przez każdą kom- 
panię, Codziennie w kuchni dyżurował jeden z członków 
komisji kuchennej 1 pilnował, aby posiłek dla żołnie- 
rsy sporządzony był należycie. Przy wydawaniu strawy 
miał obowiązek być obecny sierżant inspekcyjny oraz 
kaprale dzienni przy swych kompaniach, 

Obraz życia obozowego Batalionu Barcerskiego Wojsk 
Polskich dopeżni kolejne wspomnienie przedstawiające 
twórczość artystyczną 1 piseako Batalionu, utrwalają” 
ce przeżycia harcerzy, 

  

często wracając do tradycji, o drobnym fakcie hietory 
cznym - trzonem korpusu instruktorskiego II Rzeczypos 
politej byli właśnie nauczyciele, Ale wróćmy do nasze 
go bohatera, który zaczął, popełniać błędy, 

Błąd pierwszy polegał na tym, że zgodził się na wy 
branie go hufcowym. Absolutnie nie usprawiedliwia ją 
go następujące fakty: rozwój drużyn zuchowych 1 har- 
cerskich, wprowadzenie stałych obrzędów, ciekawych 
form i treści, zorganizowanie pierwszego od lat, pra- 
wdziwego harcerskiego przyrzeczenia - oraz wielu podo 
bnych okoliczności obciążających, Błąd drugi zasadzał 
Gię na tym, iż z niespotykanym na tym terenie rozna - 

Chem - przygotował i przeprowadził samodzielną akcję 
letnią.Nie wybaczono mu kilkunastu działających przez 
Qałe wakacje zastępów Nieobozowej Akcji Letniej, jak 
również - kilkudziesięciu dzieci, którym zafundował 
całomiesięczny pobyt na dobrym harcerskim obozie, Błąd 
trzeci był niewybaczalny - żądanie zapewnienia od gni 
ny normalnego pokoju na odpoczynek 1 spanie po prze - 

prowadzonych lekcjach, po trudnej społecznej pracy w 
harcerstwie - stało się obrazą majestatu. Jak to mło- 
dym wrzi a się w * 

Nie pomogły nu władze oświatowe, nie podały ręki 
z kie, Pierwsze nie spełniły podstawowego 

obowiazku karty nauczycielskiej, 1 co tu dużo ukrywać 
była to polityka samobójcza, Drugie, nie spełniły pod 
stawowego obowiązku karty instruktora - zaciągając mo: 
ralny dług...u swoich wychowanków, Tak można by było 
zakończyć opowieść o miastowym chłopaku, który chciał 
się poświęcić pracy z wiejskim dzieckiem, Odszedł, bo 
musiał, Odszedł, bo go nikt nie chciat, Odszedł,bo ma 

mie - niestety w mieście, 
tepo+ Żegnały go tylko smutno b 

aków - one jeszcze nie mogły mu na 
długo rodrosną, I w tym jent nadzieja, 
optynizm, ż 

ibs 

archiwum 
harcerskie.pl 
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| tymożesz zostać 
hm Józef Tadeusz Czosnyka bibliofilem 

Mieć kilkanaście, kilkadziesiąt, czy nawet kilka - 
Bet własnych książek, przypadkowo zebranych i byle jał 

poupychanych po kątach - nie znaczy jeszcze mieć włas- 

ną bibliotekę, Biblioteka to coś więcej niż tylko ** 
brane książki, Mówią, że książka bawi, że książka u- 
czy, że także wychowuje, itp., itd, To wszystko jest 
prawdą, Korzystamy z książek od najmłodszych lat. Je- 
szcze zanim rozpoczniemy naukę w szkole, ktoś ze star 
szych czyta nam bajki lub wierszyki, Od tej chwili,aż 
po ostatnie dni naszego życia znajdujemy się w kręgu 
nieuetannego obcowania z książką. Ź czasem książka 
dla wielu s nas staje się czymś bardzo bliski, drogim 
dosłownie przyjacielem, 

W latach szkolnych czy Studiów często rzucilibyśmy 
nią gdzieś w kąt, ale nie możemy tego uczynić, gdyż 
bez podręcznika nie może być zdobywania wiedzy, zać 
bez wiedzy życie nasze stałoby się bardzo nudne, ubo- 
gie w doznania, które niesie ze sobą ogrom poznawanej 
wiedzy i treści zawarte w pod 
ręcznikach, szkolnych lekturach, encyklopediach i róż. 
mych poradnikach, Jest więc książka naszym towarzyszes' 
młodości, Jeżeli many mądrego nauczyciela, tego właśc 
nie od języka polskiego, który umie w nas zaszczepić 
iskrę miłości do książki, ta staje się nam nieodzowna 
w naszym życiu. Dobry, uądry nauczyciel,czy też ozkol- 
my bibliotekarz udzielając nam porady, co i jak czy- 
tać, stają się tym zaczynem naszej późniejszej e 

gody z książką. 
Zbieramy je, gromadzimy, dbamy o nie 1 stale powię- 

kszamy ich liczbę w naszej domowej bibliotece. Tak o- 
to stajemy się,mimo nieraz własnej woli bibliofilani, 
czyli miłośnikami pięknej i dobrej książki. Wrocława- 
ki bibliofil i zarażem antykwarinez pan Tadcuśz Presz 
powiedział, że "Bibliofilstwo porównać można do miłoś. 
oi, którą się w życiu przeżywa, bądź nie", I jest to 
prawda 

Jak się zaczyna? Nie ma żadnej reguły. PibLiofolen 
może być każdy, któ raz tylko pokocha książkę, Książe 

ki zbierane są po to by służyży, by uczyły, Są często 
początkiem innych zainteresowań, pasji czy hobby „Jest 
prawdą, że zbieranie książek jest kosztownym hobby, 

ale są ludzie zamożni, często nawet bogaci, którzy 
książek nie kupują, są i tacy, którzy zarabiają mało, 
a książki zajmją u nich pół mieszkania, Każdy kieru- 
je się w doborze książek jakąś myślą, choćby sobie te- 
go w danej chwili nie uówiadamiał, Znam liczną grupę 
ułodych ludzi, którzy swoje obcowanie s dobrą książką 
rospoczynali dość dziwnie, Ras była to fascynacja te- 
matyką, innym razem droga do książki wiodła przes chęć 
usupełnienia posiadanych wiadomości szkolnych, I każda 

x tych dróg wiedzie ich w stronę klanu bibliofilów,Pi- 
szę klanu, bo istotnie bibliofile stanowią osobliwy 
klan wśród ludzi w książce roamiłowanych, 

W domowych bibliotekach sąsiadują ze sobą książki 
zaliczane do klasyki narodowej i światowej literatury 
pięknej tuż obok przewodników turystycznych, te zaś 
sąsiadują s książką kucharską, s której korzystała jen 
azcse babcia czy nawet prababcia, W zgodzie ze sobą 
stoją na półce szafki podręczne encyklopedie obok sta» 
rego szkolnego atlasu czy ulubionego tomiku wierszy. 
Tak jest w większości domowych bibliotek. Są jednak 
ludzie, którym ten pozorny bałagan książkowy przesz- 
kadza, Zbierają oni książki z zakresu określonej dzie 
dziny wiedzy lub życia albo też konkretnej tematyki, 
Jest to drugi stopień wtajemiczenia klanu miłośników 
pięknej 1 dobrej książki, Podkreślam to ezczególnie, 
pięknej 1 dobrej książki, gdyż taka cieszy nasz wzrok 
kibic ocsy przyjaciół, budzi zachwyt gości, 

ma przed sobą duże możliwoś. 
€i, Zbiór może być poświęcony jednemu autorowi - gro- 
madzimy wówczas wszystkie jego dzieła, a także lite- 
raturę dotyczącą jego twórczości, biografie, opraco- 
wania krytyczne, wycinki prasowe z recensjani, itp, 
Inni sbierają np, wszystko co dotyczy gór, inni zaś 
opracowania poszczególnych miejscowości czy regionów 
np. cracoyiana, varsaviana, tarnoviana, Bilesiana, 
czyli druki zwarte dotyczące Krakowa, Warszawy, Tarno 
wa lub Sląska, Ktoś iany jeszcze zbiera tylko utwory 
poetyckie /co za piękna kolekcja, istny rarytas bibe 

liofiiski/, inny gromadzi literaturę krajoznawczo-tu= 

„rystyczną, ktoś jeszcze zajmje się kartografią,czyli 
zbiera wszelkiego rodzaju mapy, plany, atlasy, Są 
zbiory bardzo subtelne, że je tak nazwę, jak np, ko- 
lekcja miniaturkowych książeczek, Im jest ona mniej- 
sza, tym dla kolekcjonera wartościowsza. Są tacy 00 
sbierają tylko książki z uwagi na ich oprawę introli- 
gatorską. To też może być piękny zbiór. Możliwości w 
tym zakresie jest bardzo wiele 1 trudno byłoby je 
wszystkie wymienić. 

Gromadząc książki w swej bibliotece musimy pamię- 
tać o pewnych zasadach, Książki zbierany sami lub toż 
można je kompletować z darów np, imieninowych czy uro: 
dzinowych, ale nigdy nie tworzymy awej kolekcji przy 
pomocy książek, które zostały ukradzione z publicznej 
lub prywatnej biblioteki. Każdy kto poważnie intere- 
suje się książką, kto chce je fachowo zbierać, mei 
zapoznać się z bibliografią, czyli wykazem książek,re 
jestrem dzieł wydanych w jakiejć określonej dziedzi- 
nie, Zajmje się tym bibliografia - część nauki zaj- 
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mającej się badaniem wszelkich zjawisk związanych © 
książką - czyli bibliologią, 

Biblioteka domowa, to nie tylko książki nabyte w 
księgarni czy w antykwariacie, To także poznawanie ca- 
łego aserega wiadomości dotyczących książki, a więc 
jej historii, techniki produkcji, zasad przechowywa - 
nia i konserwowania, a także często konieczności poze 
bycia się jej, jeżeli zachodzi taka potrzeba, Stąd wy- 
łania się umiejętność poznania pracy określonych księ- 
garni czy antykwariatów, gdzie zawsze możemy nabyć po- 
szukiwaną przez nas książkę, A nawet jeśli jej w dane 
chwili nie ma, to nasz antykwariusz postara się ją dla 
nas znaleść, 

Pod koniec tych niewielu zdaź o bibliofilstwie,ki1- 
ka słów osobistych, Niżej podpisany zbiera także ksią 
żki 1 to z kilku aziedzin, Są wśród nich dzieła doty- 
czące historii prasy polskiej, wszelkie druki tarnows- 
kie czyli tarnoyiana, książki o harcerstwie, poezję, 
literaturę krajoznawczo-rurystyczną oraz literaturę 

ekslibrisologiczną, czyli wydawnictwa dotyczące eksli 

brisów, inaczej znaków własnościowych księgozbiorów. 
Najmłodsza córka Justyna, zuch, mająca 10 lat, zbiera 

także książki, Są w jej bibliotece bajki, literatura 
dla dzieci oraz kompletne roczniki piem dziecięcych, 
Jest chyba najsłodszą przedstawicielką licznego kla- 
nu biblfofilów, Uważam, że miłość do książek misi być 
rozbudzana od najmłodszych lat, Stąd właśnie wiem,ile 
rozkoszy budzi otrzymanie nowej książki, czyn jest 
fakt włączenia jej do księgozbioru. Fostępajny więc 
z książkami jak z przyjaciółmi, Bądźmy z nimi w zgo- 
dzie, 

Bibliografia: 
1,Kazimierz Budzyk: "Wiadomości o książce", Warszawa 

1961, PZWS, . 
"500 zegadek dla miłośników koiąż 
ki", Warszawa 1969, 08801 ineum 

ieczysław Opałek: "Ze wspomnień bibliofila", wro- 
cław 1960, Oesolineun. 

"Co to jest bibliofilstwo? 
ków 1931 /Bibliofilski rarytas/, 

5.lzabella Stachelska: "Własna biblioteczka”, Waruza- 
wa 1978, Zakład WydawnictwCRSR 

19 zł. /Polecam tę książeczkę 
każdemu harcerzowi/. 

2.Jan Kopaczewskii 

4,Justyn Sokulsk1: 

  

incianie wi kosz 
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jESZCZze raz oCZ AS 

hm Mieczysław Login 

Motto: 
"jak nakazuje słowiański 1 dobrosąsiedzki cbyczaj, 
sąsiad winien sąsiadowi zapewnić apokój w jego wła 
sny domu oraz.,, wizytę, odwiedziny w myśl zasady 
"wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi", 
W Siewierzu sześć samodzielnych obozów szkolenio- 

wych 1 dwie kolonie zuchowe tworzyły odrębne epołecz- 
ności, ale często uczestnicy reprezentowali barwy 
trzech chorągwi. Jednak, jak przyszłość pokazała, był 
to fakt nie mający decydującego wpływu na integrację 
Wszystkich uczestników, 
Obóz Króla Jana to nazwa 1 jednocześnie pewna okreolo. 
na treść obrzędowa dla całego zgrupowania «-giewierzu 
Wiązała się z tą treścią zbliżająca się 300-na rocz- 
nica Odsieczy Wiedeńskiej, a to z kolei zmuszało kur- 
8y do przyjęcia podobnej obrzędowości, 
Zadanie, jakie postawiono kursom zostało wykonane w 
ciekawy, oryginalny aposób, W Obozie Króla Jana afor- 
mowano chorągwie wojsk huaarskich, regimenty piechoty 
królewskiej 1 wojska obcego autoramentu, 
Częstochową wystawiła chorągiew królewskiej husarii, 

Opale - pospolite ruszenie i chorągiew Slężan, Rze - 

szów wystawił wspaniale rozśpieweną chorągiew, Kraku- 
sy zapadli po "tatarsku" Koszeh * Swoje "krakowskie" 

stroje zamienili na ubiory mieszkańców dalekiego Orie 

ntu, Jak rozwijały się kontakty towarzysko-sąsiedzkie 

Różnie to bywało, bo obozy docyć długo tworzyły swoją 
wewnątrzobozową jedność a odległości między obozami 
były większe niż przysłowiowa miedza, Obszerny prog- 

ram trzymał uczestników na zajęciach obowiązkowych 

godzinami, a spotkania wszystkich uczestników na wspó 
lnych wykładach aprzyjały powstawaniu więzi przyjańć 

ni, lecz ich nie rozwijały, Odczuwało się brak więk= 
szej ilości epotkań kameralnych pray wspólnym ognisku 
/odbywały się takie ogniska przy udziale czterech kur. 
sów OPZ/* oraz drużynowi zuchowi mieli okaaję spędaić 
jeden wieczór na łączonym ognisku s kursem krakowskim 

- natomiaót brak inforuacji o podobnych indcjatywach 
w pozostałych kursach, Trudności w kontaktach mię — 
dzyobozowych jawiło aię aporo, jak zatem doszło do po- 
wstania słynnej już więai przyjaźni między ucaeatnika. 

mi 0ZAS'82 w Siewierzu?    
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Pomogły na pewno. dwa ogniska zgrupowania, jedno na po: 

czątku Akcji i drugie na jej zakończenie, oba we wspa: 

niałej szacie obrzędowejei atmosferze zbratania pod 

wspólnym hasłem "Vivat! - wszystkie stany!", Nie bez 

znaczenia były ogniska kadry kursów, forsowanę konsek 

wentnie przez Kadrę Zgrupowania, tą drogą wykuwała 

się jedność interesów i zrozumienie celów założonych 

przez CZAS, 

Z czasem, margines wolnych godzin powiększał się w 

miarę upływu dni obozowych i należało go wypełnić, Ró. 

źnie to robiono. Na przykład oboźny zgrupowania dla 

roaruszania sasiedziałych mięśni zorganizował Olimpiae 

dę w nieokreślonych konkurencjach i nieznanym czasie, 

Pakt pozostaje faktem, że frekwencja w czasie trwania 

konkurencji wśród sportowców i wóród widzów była bar- 

dzo skromna, Anegdotą było jej zakończenie, medale i 

dyplomy wręczano jeszcze w ostatnich dniach zgrupowa- 

nia. 

Był to niewątpliwie pierwszy przypadek w historii no- 

wożytnych Olimpiad, kiedy zawodnicy sami wręczali ao- 

bie trofea olimpijskie, szczerze gratulując sobie na- 

wzajem wspaniałej rywalizacji sportowej, 

Z ciekawą inicjatywą wystąpił obóz, goszczący war= 

sztat piosenek i pląsów, zorganisował /siłami "obce- 

mi"/ dyskotekę, sdominowaną przez dziewczęta - zgroza: 

Te kilkadziesiąt minut spędzonych pod gołym niebem w 

cudownym aromacie siewierskiego powietrza, w rytuach 

muzycznych z całego Świata i okolic, zrelaksowały i 

odyrężyły przeciążone, szare komórki kursantów. Tej 

, śmiejatywie przypisać należy wzrost wydajności dnia 

następnego w postaci większej ilości oddawanych teks- 

tów do podręcznika "ABC drużynowego zuchów* oraz poja: 

wienia się postulatów dotyczących skrócenia wykładów 

lub zmiany ich formy na atrakcyjniejsze. 

Inną, niemniej ciekawą inicjatywą był marsz Indian 

a. Pwioski-obozu* OPZ Opolskiego do obozów w zgrupowa- 

niu a misją przyjaźni, Barwny, kolorowy pochód wstępo: 

wał do każdego obosu, gdzie po wypaleniu fajki pokoju 

4 nądaniu imienia indiańskiego kadrze kursu, ruszał z 

pieśnią pojednania do następnego. I tak zawędrował do 

Tatarów, u których trwały zajęcią typowe dla koczowni. 

ków, tj. przygotowywano stroje do Jarmarku w Ogrodzie: 

ńcu. Wielki Wódz Manitu zbratał się s Wielkim Chanem 

Tatarskim i na znak przyjaśni wypalili *podejrzany"” 

tytoń, po czym Wielki Chan przyjął nowe imię indiais 

kię » Żółta Koszula, W ten sposób Chan, Azjata stał 

się bratem czerwonoskórych wojowników. Po odtańczeniu 

rytualnego tańca indiańsko=tatarskiego oba spokrewnio:. 

ne więzami krwi obosy rozstały się w wielkiej przyjać. 

ni, 

Na końcu tej relacji trzeba wspomnieć i o tym, że Ko- 

menda Zgrupowania poddawana była wymyślnym próbom wta. 

jemniczenia przez energicanych Indian, i przeszła te 

szykany godnie i pomyślnie, w samian syskując nowe i- 

miona 1 miejace wśród mężnego plemienia indiańskiego, 

Zupełnie niezrozumiałym był brak zuchów w warszta 

tach reperiuwarewo-metodycznych, które nie zostały wy- 

korzystane przez drużynowych i organisatorów pracy zu. 

chowej w pełnym limicie obozowym i czasowym. A była 

szansa, by zuchom s obu kolonii wynagrodzić zubożenie 

ich zbiórek przes obecność taw. hospitantów,-Zuchy 

anuły aię po zgrupowaniu, bez tej koniecznej radości 

i wesołego, dsiecinnego rozgardiaszu, jaki towarzyszy 

dobrej zabawie suchowej na kolonii, Podejrzewam, że 

był to problem nie tylko Zgrupowania Krakowskiego, bo 

cykl hospitacji był obowiązkowy i każde zgrupowanie 

miało je w swoich programach azkolenia, 

Osobliwością dla sgrupowania w Siewierzu był mało 

rzklamowany, ale entuz jastycznie przyjęty przez zuchy, 

Jarmark w warsztacie obrzędów zuchowych, czyli w "8 

cudzie świata”, połączony licytacją wyrobów tegoż -- 

cudu”, na którym druhna Natasza-Mateczka czarowała i 

pięknie zachwalała wszystko to, co było do kupienia w 

warsztacie. Wszyscy byli zadowoleni, a impreza udana 

1 pożyteczna. Brakowało tego typu inicjatyw w pozosta- 

łych warsztatach, a szkodal 

Nie chciałbym z tego powodu roztaczać obrazu i wis. 

ji niemożności czy krępowania inicjatywy przes moce 

„ nadprzyrodzone lub manipulowanie, Prawda, choć i tym 

razem względna, wygląda tak: chęciom odebrano prawo 

głosu, i 

Do tej pory przedstawiony historyczny rys akcji le, 

tniej w Siewierzu może nasuwać wielu malkontentom wi- 

doki szarej nijakości w tle Zgrupowania Krakowskiego 

« będzie to jednak uproszczenie i niedopuszczalne tłu. 

maczęnie przedstawionych wcześniej faktów, Żadne kro- 

niki nie odnotowały tych najbardziej nieformalnych 

więsi przyjaźni; zakryły je mroki sierpniowej nocy, 

ciepło ogniska, gawęda i piosenka harcerska, 

Ostateczne podsumowanie CZAS-u było bardzo udane 
dla nas Krakusów, wiele jest dowodów na to, że ocenę 

tę ukształtowała dobra opinia o Żżyciu się uczestni- 

ków i kadry w Obozie Króla Jana, 

*OPZ-Organiaatorzy Pracy Zuchowe j 

XKiosz-miejsce stałego pobytu lub obosowania grupy, 

komuniku lub czambułu wojowników tatarskich 
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