
  

    

  

24O zt   
  

HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ 
  

ROK il 
     MIESIĘCZNIK KRAKOWSKIEJ CHORĄGWI ZHP 

04 
83 
  

    
    

G5> służba w praktyce <>28) 

Od redaktora 

B.. a właściwie zdrowie /lub jego brak/ zmusiło 

mnie do pisania niniejszego tekstu w otoczeniu przy- 

padkowych współtowarzyszy niedoli, pośród ciągle na 

służbie sióstr w bieli, Po raz pierwszy w życiu znala» 

złem się w tym nietypowym zakładzie pracy g który zo8- 

tał powołany do produkcji,.. zdrowia, I od razu gorz- 

ka refleksja - teoretycznie, gdy stan aparątury, zapae 

leków i przede wszystkim duże braki personelu zwanego 

potocznie - pomocniczym - czyli mówiąc po naszemu pie- 

lęgniarskiego, nie napawa optymizmem, by nie powie - 

dzieć - że jest źle, Jedna siostra przypadająca /mó - 

wiąc wpaniałym językiem statystycznym/ na kilkudzie - 

sięciu pacjentów jest przykładem tytanicznej pracy 

poświęcenia i zaangażowania. Tylko ilę tak można? Go- 

dzinę, dwie, trzy = a to trzeba conajmniej osiem lub 

szesnaście, gdy wypadnie dyżur, W dodatku jest to pra- 

'Cca na trzy zmiany, Pielęgniarka oprócz ciężkiej prścy 

fizycznej utrzymuje pierwszy - jakże ważny - kontakt 

psychiczny z chorym, To ona reaguje na dzwonek wzywa- 

jący pomocy, roznosi lekarstwa, robi zastrzyki i usta- 

wia kroplówki. To ona bezpośrednio opiekuje się cho - 

rym, Jest to zawód tyleż piękny i głęboko ludzki co 

»ł 

potrzebny i niezbędny nam wszystkim, Bo każdy s nas 

jest /cdpukać w niemalowane drewno/ potencjalnym pa - 

cjentem, Dlaczego piszę o tym zawodzie, który nie mo- 

że być mechanicznie wykonywaną specjalnością? Poniewat 

zawód ten ma wiele wspólnego z harcerską służbą — ału- 

żbą ludziom, służbą człowiekowi, Tylko ten, którego 

zdrowie zmusiło do pobytu w szpitalu może powiedzieć 

jak wiele zależy od uśmiechu siostry w bieli, jak waże 

ne eą jej słowa pocieszenia, ludzki gest oraz cierpli- 

wość, Musi to być wkalkulowane w proces leczenia -- do- 

bre samopoczucie, dyspozycja psychiczna nie powstaje 

tylko od pigułek, A tymczasem pielęgniarek coraz mnie; 

Tu dzisiejsze rozważania łączą się ściśle s harcers- 

twem, Co się dzieje s tysiącami młodych dziewczyn « 

harcerskich drużyn sanitarnych. Czy nasza harcerska 

służba kończy się wraz z odejściem s drużyny harcers= 

kiej po zdaniu matury? Harcerstwo pierwsze powinno od- 

powiadać na ogromne zapotrzebowanie społeczne, brońmy 

się przed tworzeniem szpalerów, zbieraniem papierków 

„4 innymi bezsensownymi akcjami na rzecz powolnego, tru 

dnego wytwarzania i ukształtowywania społecznych nawy- 

ków - ukazywania istoty harcerskiej służby w praktyce, 

Bo harcerska służba to nie tylko na czas działalności 

w drużynie ale na całe życie. Rozwi jajmy harcerskie 

specjalności ale nie dla samych aobie, dla zabawy,lecź 

dla służby innym ludziom, Wtedy harcerska działalność 

będzie miała sens, 

W numerze polecamy ciekawy, ale i kontrowersyjny 

artykuł Druhu Leonharda, stałe felietony, a także za- 

chęcamy do zabrania głosu w nowym cyklu - "Co tam sta- 

ry u harcerzy słychać", 
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MEEN NASZ RUCH 
W. 
tach specyfiki harcerstwa, zwłaszcza o wyróżnia jące j 
naB metodzie harcerskiej, Chciałbym się dzi. 
wić nad itną cechą charakterystyczną harcerstwa, 
szczególnie dlatego, że można mieć poważne wątpliwośw 
ci, czy jest ona na daiś 1 jutro nadal ważnym walorem 
te - być może - straciła już ważność i ma charakter 
pewnego anachronism? 

Myślą tu o założeniu, że harcerstwo wychowuje, przy. 
gotowuje sazodsielnego, dorosłego człowieka, zdolnego 
być jako jednostka - podmiotem w życiu społecznym, Mo- 
£ąoym być oczywiście wartościowym członkiem grupy, peł. 
nić w niej ważną rolę i funkcję, ale przede wszystkim 
być przygotowanym do samodzielnego życia na własny 
rachunek, kierując się w tym życiu wyższymi celami 
1 wartościani, reprezentu jąc 

cego grupę wokół siebie organizować ! jej przewodzić, 
Czy jest to współcześnie walor istotny 1 ważny? 

Spróbujmy się nad tym zastanowić, Małe dziecko nie 
jest jeszcze podmiotem w życiu. Wstęp jąc do drużyny 
suchowaj otrzym je szansę bycia członkiem zespołu ró- 
wieśników, który - kierunkowany przez instruktora ,dru 
żynowego - może w pewnym ograniczonym zakresie taką 

km PD Olgierd. CJietkiewice 

ele i często mówi się 1 pisze o różnych eleien - 

tano- 

osobiście walory podmię 
tu działającego, w różnych rolach 1 dziedzinach, Zdol. 
nego, jeśli trzeba, przeciwstawić się grupie, umie ją- 

MIEKEAMEGNŃ 4 MGS 
nić w nich funkcje 1 role, ale przede wszystkim jest członkiem drużyny czy koła, hufca, chorągwi, Zwiąsku, A wszystkie te coraz azersze grupy społeczne rzeczy - wiście i na serio coś znaczą w życiu społeczeństwa ,cą działającyni podmiotami, Harcerska pomoc w Pogotowiu Żimovym czy pamiętnym Alercie Powodziowym miały istot- ny, wymierny wpływ na życie wielu ludzi w skali kraju, 
Trudno uczniowi być osobiście kimś, podmiotem życia społecznego: co najwyżej zaczyna coś znaczyć w rodzi- nie, w klasie, w stosunku do swojej dziewczyny czy chłopaka, w małej grupie rówieśniczej, Ale za to może dużo £ coraz więcej - w zorganizowanej społeczności, 
także harcerskiej, Choć oczywiście są 1 tacy, którzy 
są jak najdalai od chęci bycia w życiu podmiotem, wolą się zgubić w grupie i tłumie, pozwalają by inni za nich myśleli 1 działali, co najwyżej przejawiają 
niezadowolenie w konkretnych sytuacjach, Ale też nie na takich nam zależy w harcerstwie, . 

swe 

Zróbmy kolejny krok naprzód i wejdźny w życie doro- 
słe, I tu mogą się zacząć kontroweraje, Czy w ogóle w 
stale rognącej zbiorowości narodu 1 ludzkości, w stale 
komplikujących się stosunkach społecznych - jednostka, 
poledynczy obywatel ma coraz więcej czy coraz mnipj 
Szans na odgrywanie osobiście roli działającego podmio 
tu? Czy może 1 w tym przypadku ma takie szanse tylko 

darostych |; 
rolę podmiotową pełnić, choćby podejmjąc jakąś poży- 
teczną pracę, Pojedynczy zuch ma szansę, że np. na a- 
pelu szkolnym, gdy drużyna otrzym je podziękowanie za 
uporządkowanie ogródka szkolnego, to podziękowanie 0- 
bejmie także jego, może być dumny i zadowolony, że 
został - wraz s drużyną - wyróżniony. Drużyda jest* 
te* tą ewoistą społecznością, w której zuch może peł- 
nić pewne społeczne rolat być kimó, zarówno w zabawie 

erio. W jeszcze większym stopniu młodsi har- 
cerze, S-modzielnie, każdy z nich, jako uczeń, czło — 
nek rodziny - znaczy jeszcze niewiele. Mogą osobiście 
coś znaczyć w drużynie, a wspólnie, jako drużyna - mo- 
£ą znaczyć o wiele więcej w swym środowisku społecz - 
nym, być widocznym, działającym podmiotem,, Dotyczy to 
szczególnie drużyny starszonarcerskiej, choć także w 
tym wieku pojedynczy młody człowiek znaczy jeszcze 
niewiele. /De się za to zauważyć najłatwiej, jećli 
wejdzie w konflikt z ńorzami życia urołecznego..,/ Mo 
że znów, oczywiście, odgrywać podniotową rolę w druży 
nie, kole ZSYP czy ZMW albo azkolny» sazorządsie, peł- 

jako członek zorganizowanej zbiorowości: partii poli- 
tycznej, związku zawodowego, związku młodzieży, atowa- 
rzyszenia społecznego, jako ich reprezentant lub przed 
stawiciel? Przy ózym im większa zbiorowość - tym trud- 
niej o to także wewnątrz niej! Czy zatem podmiotowa ro 
la cżłowieka jako jednostki zwiększa się czy zanie jąza 
Sprawa nie jest taka prosta, ponieważ praktyka życia 
społecznego roznija się nader często z założeniami, i 

tak np, rozpanoszona biurokracja uczy chętnie pokory 
swepo petenta, *jednostka niczym, jednostka zerem”, 
gnąc zarażem kark przed władzą,,, 

1 czy naprawdę, na serio, nasz Harcerz Rzeczypośpo- 
litej, absolwent azkoły ponadpodstawowej, staje uię - 
nawet po uzyskaniu matury — dorosłym człowiekiem? Na- 

wet jeśli zaraz po tym podejmie pracę zawodową, nawet 

jeśli założy rodzinę /gdy dojrzewanie społeczne się 0- 
późnia/, Kategoria młodzieży w upołecznym odczuciu sto 
le się poszersa 1 rośnie wiekowo wzwyż; nawot trzydzie 
stolatkowie są dsi6 zaliczani do młodzieży, a młodzież 
wiadomo, jest ponoć niesamodzielna, jej interesy renre 

ROADS ORO OSO R OWO DEDOAAIENEOJNE | 

KEKEME + KEWUNNNNSNE NASZ RUCH KE 
zentują związki młodzieży, minister do epraw młodzieży 
ma powstać ustawa o młodzieży... Czy zatem nie powin= 
niómy raczej przygotowywać starszych harcerzy do roli 
aktywu młodzieżowego, a nie - samodzielnych, dorosłych 
obywateli? 

Nie wnikając jednak w tę problematykę zbyt głęboko, 
stwiepdźny, że harcerstwo odpowiedziało na owe dyleza- 
ty bardzo jednoznacznie, W założeniach « choć zasadni- 
czo, w praktyce - z mniejszym powodzeniem, ale jednak 
wyraźnie, To znaczy: wychowując w zespole: zastępie i 
drużynie, ucząc działalności zespołowej, dając przeży- 
wać radość z pracy w zespole i życia w zespole - przy- 
gotowujemy dorosłego, pełnego człowieka-obywatela, Ba- 
modzielnego, zdolnego być w życiu podmiotem, Jest to 
wyraźnie eformułowane w naszym ideale wychowawczym., za 
pisane w statucie Związku, stanowi esencję systemu wy- 
chowawczego, który harcerza doprowadza do samowychowa» 
nia, samokształcenia, umiejętności organizatora i ani- 
matora działań zespołowych. Zauważmy przy tym, że już 
nastoletni uczeń może w ZHP być samodzielnym podmiotem 
mianowicie instruktorem harcerskim, który nie tylko 
przewodzi zespołowi ale i osobiście staje się wzorem 
osobowym 1 przykładem postępowania dla swoich 
młodszych kolegów +++ 

Tak więc, jak dotąd, sprawa jest w założeniu przesą 

dzona, Nie zmienia to faktu, że praktyka nie zawsze 

każdego doprowadza do takiej samodzielności, zresztą i 
deał - jest właśnie ideałem, I nie zmienia to także o= 

czywistości, że po to właśnie ludzie, także dorośli 1 
samodzielni łączą się w grupy, związki, organizacje,by 
ważne 1 większe cele społeczne osiągać sprawniej, 1e- 
piej, szybciej, 

1 tu powstaje pytanie: czy ich tego w harcerstwie 
liczymy? Czy mając w perspektywie owego "samotnego har- 

Gerza", zakładając, że umie w zespole pełnić służbę 

społeczną, przeżywać radość harcerekiej przygody, czy 
Ma pewno umie: 1. pracować, 2, łączyć się w grupy 1 
sespoły dla osiągania wyższych celów? 

Na pierwszy rzut oka odpowiedź pozytywna na oba py- 
tania jest bezdyskusyjna, Harcerze często zarabiają 

na własne wydatki 1 potrzeby, zwłaszcza na obóz druty. 
my, podejmują rozliczne czyny społeczne, starsi har- 
cerze uczestniczą w różnych akcjach centralnych /From. 

bork! Bieszczadyl/ i chorągwianych, w których cele 
społeczne osiągane są dzięki pracy uczestników; każdy 
słyszał o alertach, A jednak, czy możemy być pewni,że 

aposób motywacji pracy, uczestnictwa w akcjach = są 
rzeczywiócie tego rodzaju, że przygotowują do tego w 
życiu dorosłym? Tym bardziej, że podejmowane price są 
Często specjalnie przygotowywane, że stanowią rodzaj 
atrakcji, mają charakter sporadyczny, podczas gdy pra. 
Ca zawodowa dorosłych wygląda zwykle inaczej, Tylko 
kto z kolei powiedział, że tak właśnie powinno być,że 
nie należy pracy zawodowej lepiej motywować, uatrak= 
0yjniać, traktować w kategoriach służby społecznej? 
Myślę, że właśnie harcerskie doświadczenia pracy na- 

leży dokładniej przemyśleć, tym bardziej, że pokolenii 

harcerzy zapisały się w dziejach Polski nie tylko o0- 
fiarną walką, ale i praca właśnie. 

Może ktoś w tym miejscu zarzucić mi, że tego rodza- 

ju postulaty w stosunku do młodzieży starszoharcers — 

kiej prowadzić mogą do naruszenia samodzielności i sa+ 
morządności tej prawie dorosłej młodzieży, która na 
prawo sama o sobie już stanowić, Do pewnego stopnia 
na pewno tak, Młodzież starszoharcerska snajduje mię 
jednak wewnątrz tego samego ZEP, który w owych sałoże« 
niach ma jako związek wychować właśnie człowieka, któ. 
ry m.in. umie w życiu dorosłym pracować, stawiać mo - 
bie i osiągać wielkie cele, a tego nie da się osiągnąć 
w pojedynkę, Młodzież starsza winna mieć możność wypo- 
wiadania o tych /1 innych/ aprawach swego zdania, 

winna być o nie często pytana, ale wraz z całym Zwięs= 
kiem, zwłaszcza 2 jego kadrą 1 władzami, winna nie ua- 
tawać w wjsiłkach nad tym, by w kaśdych czasach jak 
najlepiej osiągać te 1 innb nadrzędne cele harcerstwa, 

Myślę, że droga tu nie w tworzeniu kolejnych dru = 
żyn super-starszoharcerakich w zakładach pracy, uczel» 
niach, itd, nadbudowanych wewnątrz ZHP nad harceratwen 
w szkołach ponadpodstawowych, lecz u takiej pracy zwy- 
kłych drużyn starszonarcerskich, ruchu starszoharcers= 
kiego, całej organisacji, by osiągać te efekty w zwyk» 
łym obecnie wieku starszoharcerskim, tj. szkoły ponadu 
podatawowej, Niech dorośli harcerze, jeśli nie zamię- 
rzają być instruktorami ZHP, raczej włączają się w żye 

cie społeczeństwa, niech je animują 1 organizują, po- 
zostając zawsze przyjaciółmi harcerstwa i "aamotnyni 

harcerzami", natomiast nie uczmy ich harcerstwa jako 
stylu życia, wewnątrz organizacji - przez całe życie, 
Jako styl życia harcerstwo dotyczy wszystkich, jako 
organizacja - harcerzy 1 instruktorów, 

Mówiąc cybernetyczniei na wejóciu many nieaanodziel 
ne dziecko, na wyjóciu - instruktora ZKP lub dorosłego 
samodzielnego, odpow'edzialnego obywatela, Harcerza_ 
Rzeczypospolitej. Mimo, że ma dopiero 17 - 19 let, By- 
leśmy ich tylko nie gubili tak wielu po drodzel 
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EEEE PROPOZYCJE 
Zasady gry, 

Czas dó hastępnego Zjazdu ZKP odmierzany jest już 
szybciej « mamy bowiem, biorąc pod uwagę upływ kolej 
nej kadencji z górki, Nasz pomysł to udostępnie- 
nie czytelnikom miejsca na włąsne reflekaje o har- 
cerstwie, Mamy nadzieję, iż problemów do przedyskua 
towania jest snąęanie więcej niżhy się wydawało i że 

dle muszą one dotyczyć tylko roty przypłeczenia. Za- 
tri gdyż w wielu środo- 
wiskach toczy się batalie, które przesłaniają właści- 

wy Obraz sytuacji w naszej organizacji i akierowywują 
instruktorską dyskusję nie na problemy wychowawcze + 
właściwe naszemu ruchowi,alę pseudopolityczne dniała 
nia sprzeczne z ideą hareereką.liczymy na szeroki 

BEREÓDREGAI + KEG 
cie służbą - azarą 1 niewdzięczną, trudną ale humani. 
tarną, pełną przygód 1 intelektualnej rozrywki. Czym. 
żess jest ten fenomen, któremi na imię harcerstwo? 
Głowę daję, że ktokolwiek zostanie zmuszony do odpo- 
wiedzi na tak sformułowany problem - wygłosi inną de- 
finicję, Ale jeden element będzie wspólny - wielka sy- 
npatia, ogromna sympatia społeczna dla harcerstwa, 
God w tym musi być, bo jak mówią harcerze s krwi i ko- 
ści, kto wyraża się źle o harcerstwie - ten jest „.. 
złym człowiekiem , Czymkess jest więc harcerstwo? My- 
Ślę, że wszystkim po trosze - 1 ruchem i ideą, a tak- 
że organizacją, służbą i sposobem życia ,ałe przede 
wszystkimewiełkim fasonem społecznym, Aż dziw bierze, 
że do dnia dsisiejszego nie ma harcerstwo jednolite 

CO TAM STMRY U. 
HARCERZY SŁYCHAĆ? 

hm PL Paweł Ral 

nowy cykl redagowany przez czytelników 

Odzew i udział naszych czytelników bez względu na 
płeć, wiek 1 harcerskie specjalizacje, Cykl spełni 
swoje zadanie>gdy znajdą się w nim wypowiedzi różne 
1 kontrowersyjne, polemiki oparte o rzetelną analizę 
stanu naszej organizacji - słowem, musi to być dysku- 
sja wielopoglądowa,ale idąca w kierunku poprawy pracy 
drytyn 1 szczepów,a także instancji harcerskich. Mu- 
simy pamiętać o podatawowej prawdzie - łatwo jest kry- 

tykować, trudniej zgłaszać recepty 1 konkretne pro- 
pozycje. Aby wprowadzić przysłowiowy kij w mrowisko — 

kilka kontrowersyjnych poglądów 1 sytuacji w harcer 
stvie lat osiemdziesiątych * 

g et jerstwo 

Wielu mądrych ludzi trudsiło się aby odpowiedzieć 
na to mądre pytanie, Powstało wiele rozpraw, prac, 
książek 1 traktatów 1 to bez względu na czas - już 
kilka miesięcy od powstania harcbretwą problem ten 
był szeroko opisywany, Czy harcerstwo jest, ideą - jeó- 

11 tak,to jaką 1 dla kogo, czy można w niej cóś zmie- 
mić - jeśli nie= to dlaczego? Czy jest ruchem dzieci, 
młodzieży i dorosłych, a może organizacją pełną 
shisrarchi zowanych bli, jednostek i struktury, 
Osyż nie jest sposobem życia 1 przeżywania czy wresz- 

harcerskie.pl 

go 1 zwartego opracowania naukowego, A tak właściwie 

to jeszcze gorzejrnie ma ono kompletnej historii, bo 
.to,eo się dotychczas ukazało są to zaledwie epizody 
„5 życia, Nie ma także, na dobrą sprawę, uporządkowa- 
nych 1 opisanych metod działania-a tak mówiąc między 
nami - do dziś nie wiadomo, czy metodyka to część sys- 

temu harcerskiego czy na odwrót - o :czym możemy się 
przekonać wertując różne podręczniki harcerskie, Os- 
tatnio "Leksykon Haroeratwa" pod redakcją Olgierda 
Pietkiewicza usiłuje wprowadzić pewny porządek - pod 
budowany zresztą naukowo - ale osy jest to wykładnia 
oficjalna, czy któraś s kolei wersja? Czymżesz jest 
więc harcerstwo „..? 

Jakie ono jest? 

Spróbujmy zatem sprecyzować problem ozy harcers- 
two roku 1920 było takie samo jak w latach 30-tych, 
50-tych czy 70-tych, Ależ oczywiście”zawsze było in- 
ne, znajdziemy na to wiele przykładów - a co £ kolei 

było wspólne? Mundur - oj chyba nie /różne były 
regulaminy/, idea - też nie, Więc 007 Właśnie po pro- 

stu to, że harcerstwo b y ł o, jest 1 na pewno będzie, 
Wprawdzie na tak zadany temat /teraz są modne takie 
sformułowania/ coś zalewa naszych przeciwników - ale 

  

darujmy im toja darowane nam zostanie, Prawdy history 
osnej nie da się podważyć - jest tylko jeden taki 
twór, który powstał jeszcze wtedy, kiedy Polska była 
wymazana z map ówiata, rozwijał się w okresie II Rze- 

czypospolitej, zapisał sięchlubnie podczas okupacji 
hitlerowskiej, brał udział w odbudowie Polski ludowej 
1 trwd do naszych czasów, Tylko jeden raz, w latach 

pięćdziesiątych wymazano go z historii, ale nawiasoa 
mówiąc, tylko jako ZHP a nie harceratwo, bo ono dzia 
łało różnie - w OH, w konspiracji, w OBPL - ponieważ 
wielu instruktorów uważało, że sżuży dzieciom i nie 
przerwało owej pracy wychowawczej, Jakż oczywić 
cie w innym wymiarze, mamy podobną sytuację i dzić 
- wielu instruktorów wbrew określonym grupom 1 tender 
ojom nie opuściło służby dziecku dochodząc do stuszne- 

go przekonania, że harcerstwo można zmienić w Środku 
własną postawą i poświęceniem, a nie stać na zewnątrz 
1 oczekiwać lepszych czasów, Stara to prawda, że nie- 
obecńi nie mają racji, Jakie jest więc harcerstwo — 
piękne i wciągające, jest w nim miejsce na młodszych 
1 sturszych - dla wszystkich, którzy prawdziwie kocha 
ją dzieci, 

Oblicze ideowe harcerstwa, 4 

Wracając jednak do hiatorii trzeba atwierdzić, ża 
harcerstwa złamać nie jest łatwo, żaden przełom histo- 
rycmny i społeomny nie spowodował zniknięcia ruchu ha 
rcerskiego - ale i nie pozostawał bez wpływu na jego 
tdeowa oblicze, To tak,jak z meandrującą rzeką - zmie- 
mia koryto i choć płynie ta sama woda - brzegi są już 
j4mne. Taka jest prawidłowość polityczna w każdym pań- 
stwie 1 każdym ustroju, Niech nie bałamucą demagogioz- 
ne poglądy usiłujące mówić nam, iż harcerstwo jest ru 

chem apolitycznym; nie ma 1 nie było takiej organiza- 

cji społecznej, o tak ogromnym zasięgu działania, któ 

rej by można było powiedsieć iż jent apolityczna, 

Powiedzmy sobie jasno, że tymi sakamuflowanymi okreś- 

deniani usiłowano stworzyć teorię niezależności supoł* 

nej od państwa 1 partii - co w konfrontacji s zapisem 
konstytucyjnym, nie mówiąc już o zdrowym rozaądku 
jest pozbawione jakiejkolwiek logiki, Gzyż wybór na 
Przewodniczącego ZHP wojewody Grażyńskiego,czy podpo- 
rządkowanie Szarych Szeregów Armii Krajowej to nie 
były decyzje polityczne? Samo ogłoszenie, iż harcer- 
stwo jest organizacją apolityczną jest niczym innym 
jak właśnie deklaracją ... polityczną, Po roku 1981 
zaczęło się również zmieniać oblicze ideowe harcer- 
stwa. Jest to oozywiate - gdyż następujące ogronne 
przeobrażenia społeczno-polityczne w państwie nie mo- 
gły nie spowodować rezonansu w naszej organizacji. 
Niestety część kadry zagubiła się i zapomniała, iż 
jesteśmy organizacją wychowawozą skupiającą w więk- 
szości dzieci i młodzież - 1 im to przede wszystkim 
byliśmy sobowiązani zapewnić opiekę,a także uchronić 
teh od wszelkich niedogodności 1 konsekwencji niepoko 
jów społecznych. Należałoby tu odróżnić indywidualne 

postawy i zachowanie polityczne instruktorów od dzia- 

EM + KEEEENENEMA PROPOZYCJE KEEM 
łań politycznych, do których woiągnięto,do których 
wciągano dzieci i młodzież, czy wręcz stawiano ją na 
szali przetargowej. Tu tkwiła jstotna różnica - kon 

flikt miądsy ideą wychowawczą a praktyką codziennego 
działania, Idea wychowawcza jest realizowana pri 
dłuższy okręs=rok, dwa a nawet ląt kilkanaście - nato- 
miast napięcie apołeczne niemie w sobie radykalizn i 
nie sprzyja racjonalnym rozmyślaniom, I w tym qolsen= 
cie trzebą chronić dzieci i młodzież nie dopygpoBaJąc 
1ch do centrum wydarzeń - bo są jępzose za qłodpi 1 
mie są w stanie grozumieć następujących jąk w kalej 

doskopie wydarzeń, Ponadtę nie sapominajny, że ich 
podstawowymi wychowawcąmi są rodzice - 1 dą nich nalge 
ży głos najważniejszy, Co tu zresstą mówźć o dpie— 
ciach - iluż to dorosłych, doświadczonych £ ządrych 

w swoim przeświadczeniu ludgi notraciło qvpałnie gło- 
wy! Wyrażam pogląd, że od dużej kultury odobistej wym 
chowawcy gależy odróżnienie własnych poglądów poli - 
tycznych, które nię powinny być automatycznie przeno- 
szone do procesu wychowawczego, Wymagana jest tu ros- 

waga, umiejętne przekazywanię dziecjom wartości naj- 

trwalazych, unikanie emocji, która nie jest w tym wj- 

padku naszym sprzymierzeńcem, W tym miejscu należy 

również dodać, że musimy postępować sgodnie z zapisa- 

m4 Statutu ZHP, I wreszcje pa koniec refleksja -.wy- 

chowując małego Polaka na patriotą, człowieką dobre- 

go, prawego i chętnego nieść pomoc innym nie możemy 

tego robić bez uwsględnienia warunków społeczno-poli- 

tycznych naszej Ojczyzny, 

4 co dzisiaj? 

Po burzliwym okresie sierpniowym nastąpił w harcer- 
stwie czas wprowadsania w czyn postulatów odnoyy na- 

szego ruchu, Jak zwykle zdania są podzielone co do 
skuteczności tego procesu, Uważam, że idea harcerska 
jest bardziej złożonym problemem, wymagającym skon- 
plikowanych działań 1 nie można go porównać do metody 

zastąpienia portretu jednego prominenta innym 1 

1 ogłoszenie pospólstwu, że ryśny się już odnowili, 
W ruchu jest znacznie więcej do zrobienia,a proces 
wychowawczy nie znosi nagłych 1 ostrych zwrotów. Mu- 
simy sobie zdać sprawę s tego, że wszelkie dsiałania 
zakulisowe osób nie rozumiejących naszej najnowanej 
historii ozy wręca rzeczywistości trzeba zdecydowanie 
odrzucić 1 zewrzeć ©egi w tworzeniu programu pozy” 
tywnego - programu na jaki czekają suchy, harcerse 
1 także zdecydowana większość kadry, Jest to tym bar- 

dziej potrzebne, gdyż dzisiejsze haroeratwo - jak to 
określił IBS w poprzednim numerze - przypomina fodera 
oję /1 to dość luźną/ drużyn i szosepów, Nie jest to 

zamach na samodzielność i aamorsądność drużyn - ale 
obserwujemy niekorzystne zjawisko dużej isolacji posa 
czególnych środowisk harcerekich, które nie sprzyja 
wymianie doświadczeń 1 praktycznej realinacji 1dęi 
harcerskiej, Zbyt często dwie sąsiednie drużyny nie 
znają się nawsajem, dwa obozy haroerekie Bię spotyka»  
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ją się przy wspólnym ognisku,a kręgi instruktorskie 
prowadzą jałową pracę - cięgle w tym samyx składzie, 
Wie jest to sytuacja budująca,a tak naprawię jest to 

blemach 1 metodach działania - słowem piszcie do na- 
szego cyklu "Co tam stary u harcerzy słychać”, Mamy 
w Zwiąsku wiele spraw do przedyskutowania, many wio- 

  s duchex który zawsze char 
ryzował się wspólnym działaniem, piosenką, radością 
1 zadowoleniem x dobrze spełnionych uczynków „W dzi- 
siejszych warunkach, gdy wiele wartości zawaliło się 
w krótkim czasia,harcerska idea 1 harcerskie działa- 
nie jest bardzo potrzebne - kto wieyczy nie znajduje- 
my się w historycznym okresie, okresie niezwykle waż- 
mym dla nas wszystkich - dla naszej organizacji jaką 
jest harcerstwo. Przenieśwy kuluarowe, wymawiane sze- 
ptem it s pewną dozą tajemniczości /często zresztą od- 

wrotnie proporcjonalnych do zawartości merytorycznej/ 
poglądy na łamy naszego miesięcznika - niech staną 
się one własnością nie tylko szczupłego grona dysku- 
tantów. Porozmawiajmy szczerze o Związku, O jego pro- 

le blemów do rzetelnej o harcerstwie roznowy. Re- 

agujemy od razu na nieprawidłowości, niekorzystne 
zjawiska czy wręcz szkodliwe działania drużyn, Szcze- 
pów 1 instancji harcerskich, Nie kuaulujemy apraw - 
gdyż potem tworzą się mity, s którymi trudno walczyć 
Naszym cyklem chcemy obalić pewne niekorzystne tenden. 
cje zachodzące w harceratwie;a polegające na rozdysku- 
towaniu w niektórych środowiskach kosztem szarej co 
dziennej i tej najważnie, pracy w drużynach 1 zas 
tępach, ale także będziemy zwracać uwagę na próby tu- 
ozowania tvórczej i potrzebnej krytyki, Z tych powo- 
dów przyjmujemy podstawową zasadę dyskusji - pokaż 
bracie co. dokonałeś w harcerstwie,a potem bierz Bię 
za naprawę innych. 

  

»wiersz o maju « 

ALICJA 

19 v1978 r. 

BORATYN 

%ówią wszyscy - Piszcie o maju, 

Maj - miesiącem rakochynych, 

Będziecie,nię czuli jak w raju 

Wśród bliskich oaób, roześmianych. 

4 mnte s oczu płyną łzy, 

A ja nie chcę pimać o miłości | 

Mnie nie obchodzą cudze sny 

I marne scenki zazdrości I 

Miłość? Cóż snaczy to ałówo? 

Maj? To tylko miesiąc jeden, 

Wiosna? To życie na nowo, 

Szczęście? Wierność? Smiech? Żaden. 

  

  

Sa cztery scrony świata 

słowa 1 muzyka: P.Anioł 

piosenka miesiąca: 
  

słowa polakie : J.Dargiel 
  

Tam gdsie rozstajne drogi, 
gdsie trąbka hejnał gra,   
narcerskie młode nogi, 
po wielu wrócą dniach, : Sa 

Opowie miostra, powie brat 

++rcr Cz pi i 
Bearaezarow e w EPT Na Só NORA NÓA 

  

kto jakie przeszedł drogi 
kto jaki zanalazł ślad, 

prostymi słowy, BĘ af 

Gienia CZUWAJ WIEŻIE WIAT WĄ 

  

/piosenka skautó! paz: 
francuskich s 1956 r./   jp PEP 

KALE SUATA PIG - SŁAKA ZR KEŁYWWATA NA WOW ŻA) I 

  

  

Qdozyt na sesji Komisji Pedagogicznej PAN w Kram 
kowio 8.11.1381 z okazji 70-1ecia Haroozstwa. 

zanim powstało haroorstwo ą 
Głównym źródłem abstynencji haroorskiej dy= 

ła zapoczątkowana u sohyłku KIK wieku praoz prof. 
Gustava, Bungogo nowoczesna alkohologia, 8 więc 
grzewrót pojęć w leczeniu odwykowym dokonany przez 
Mugusta Porala v 1887 z ostrzożoniem suniarxowano 
picie jest szkołą aloholizmu, a więo praco Emila 
Kreopelina nad usteleniem nejnniejszej toksycznej 

MOTYWACJE  WEEEEEEES 
sie Przociwalkoholowym w 1699 w Paryżu 4 przyjęc 

ty przez prof, Bungego następującą jego wypowie= 

dzią: "U waloo przeciw kapitałowi elkoholoteku 

jest najskuteozniejsza ta broń, jakiej używany 

przeciw kapitałowi w ogóle, Jest nią silna spzęqc 

tysta organizacja tych ystkioh, którzy pod 

panowaniem kapitażu oiorpią". A oto przykłedy wyo 

pełniania tej doklareoji: założenie socjalistycz= 

nej Trzeźwości w 1902 w Krakowie, bojkot alkoholu 

1 tytoniu podjęty przez kilkusottysięczną Fzosza 

_ źródła, dzieje 
Pn zasady 
abstynencji 
w harcerstwie 
hm. BOLESŁAW LEONHARD 

dawki alkoholu dla organismm ludzkiego, 0: 

krycie faktu, że większość alkoholików wynodsi 

raz wy 

póęzątek swego uzależnienie s okresu dojrzowania. 

Brugim źródłem 10 pkt. Prawa haroerskiego 

ByZ międzynarodowy i polski ruch abstynenoki, 

w którya od 1305 dziełał założyciel harosrotwa, 

W myśl starożytnej sasady: primam non nocero = 

Po pierneze nie szkodzić - do ruchu tego włączyli 

sią niemal wszysoy Óvoześni alkoholodzy aby swoim 

matoryteten zapobiegać wprowadzaniu w błąd opiniż 

społecznej przes produrentów alkoholu, przedsta 

wiejącyoh trunki jako źródło energii, pokarm omy 

lekarstwo. 

Trzecie, ekrzętnie przemilozano $rześ wi póło 

©zesnych dziejopisów ZHP - to sojusx ruchu 80036= 

liotycznego z abstynenokim zadeklarowany przen 

Zmilg Vandervelde na VII Międzynarodowym Kongre= 

proletariatu zaboru rosyjskiego w .1905, udział 

działaczy PPSD w akoji o zamykanie szynków w mice 

dziele i ćwięta podjętej w zaborze austriackim, 

bojkot alkoholu zorganizowany przez so0jaldono- 

kracją w 1303 w Niomozech, działalność Jena Honp- 

la 1 Bolesława Bieruta w zerządzie lubelskia obo 

stynenokiej Przyszłości, zapoczątkowana w Rosiś 

radzieckiej dekretem Lenina prohibicja z let 

1317=1923, 

Wie bez wpływu było sapowne również współdzie— 

łanie w pracy niepodległościowej młodzieży, s0030- 

listyomej s zarzowiacką, rez wyniki badań głów= 

mie brytyjskich wykazujące wartość abatynenoji ja 

ko cnoty żołnierskiej; 

Bola Andrzeja Mazkowskiego 

jo do 20 Eleuterii-vyswolenia, Zarzowie, 

PTG Sokół, a także do PPSD — wazystkie wartości 

1    



  

KEEEEMMI MOTYWACJE. KREEEEEEME + ER 
tych organigecji połączył w tmorzonym przez siebie 

harcerstwie, aby » nim "złączyć rozbite siły naro= 

du". W czerwcu 1311 w jego książce "Scouting jako 

system wychowania młodzieży” wydanej we Lwowie, 

Szytamy m.in. na str, 164: "Instruktor powinien 

oczywiście rówież dawać pod każdym względem do- 

bry przykład, więc sam przestrzegać prawa scouto= 

wego, abstynoncji od alkoholu i tytoniu itd", 

On to przeciął istniejące jeszcze niezdecydo- 

wanie władz skautowych ogłaszając w ich imieniu 

/vył komendantem skautów/ na łamach "Skauta" ur 3 

z 15 listopada 1911 powszechny obowiązek anstynen= 

Gji w haroerotwie. Potwierdziło to potem Związkowe 

Waczelniotwo Bkoutowe wo Lwowie w "Skaucie" nr 10 

s 1.111,1912, oraz ogłaszając warunki zostania in= 

struktores w "Skaucie* nr 12 z 15.1I1,1312, 

Ostutecznie w jednomyślnie przyjętej uch 

T Zjazdu Drużynowych 1 Plutonowych we Irowie 

z 25.11I.1912 w punkcie 3b, ustalono wymaganie *od 

drużynowych, plutonowych i w ogóle wszystkich ki 

rowników ściałego przestrzegania abstynonoji 

1 wszystkich przepisów prawa skautowego, Oraz us= 

tawioznego czuwania nad osobistym postępem morale 

nym", 
ja. ja. do: 

Wynikiem przyjęcia statusu abstynenckiego — 

decyzją III Polskiego Kongresu Przeciwalkoholowego 

wa Imowie x 7.V11.1912 weszło w skłsd Elouterii- 

Wyswolenia, 1 jako nowa organizacja abstynencka 

zostało przedstawione wę wrześniu 1913 na XIV 

Międzynarodowym Kongresie Przeciwalkoholowym w Me= 

dsolanie. Ogólne uznanie i wskazanie za wzór ab= 

utynenokiego wychowania młodzieży w innych kram 

jach - stało się sukcesem nie tylko samej organim 

zacji, 100% wręcz nieistniejącej jeszcze wtedy na 

mapie Europy, Polski, Sukcesem wewnętrznym było 

utrzymanie abstynenokiego charakteru wo wszyst= 

kich odłamach harcerstwa istniejących w ozasie 

I wojny Światowej 1314-1316, 

Powatały w Polsce niepodległej Zniązek Rar- 

oerstea Polskiego wszedł od 1319 w skład Polskie- 

go Tow. Valki z Alkoholiznem, brał udział w pol- 

skich i międzynarodowych kongresach p-a /np, w 

XVII w 1323 w Kopenhadze — prof.B.Piuseoki, XVIII 

harcerskie.pl 

w Dorpacie w 1326- sokr.gon ZHP ha Olgierd Grzym 

małowski, w XIX w 1928 w Antwerpii - dr Tadeusz 

Strumiłło/, a oo ważniejsze prowadził szkolenie 

p-a na kursach instruktorekich. Toteż wysoką po= 

zyoją zajmował w ocenie ówczesnego dyrektora 

Międzynarodowego Biura Przeciwalkoholowego w Loza- 

mnie, dra Roberta Herooda, który w 1935 publicze 

mie oświadozył: "Pragnę tu również podkreślić zam 

sługi walecznego zastępu polskich skautów zaohom 

wijących qałkowitą wstrzemięźliwość", 

Poza ZAP zasadę abstynencji przyjęło również 

w 10 pkt, swego Prawa istniejące od 1326 Ozerwone 

Harcerstwo, a wozeóniej Wolne Harcerstwo Adana 
Ciożkosza, 

opory wobec abstynenoji 

Oporom ze strony starszych Sokołów, przeciw= 

1ałał naczelnik Sokoła - dr Kazimierz Wyrzykow= 

Ski zakazom z 10.XI1.1911 dotyczącym przyjmowania 

"osób znanych z nadużywania alkoholu" i obowiąz 

kiem abstynencji dla Sokołów podczas ćwiczeń i pue 

licznych wystąpień. 

Ze strony Eleusis miał takie opory np. ks, 

Kazimierz Lutosławski, osłabiający w swych gawę= 

dach *Cznj Duchi* /Kraków 1313/ tę zasadę w razie 

polecenia picia przez rodziców lub "mających wła= 

dzę nad Wami", otwarcie wystąpił przeciw związkom 

abstynenokia młodzieży 1 oświacie p-a na kursie 

katechetycznym w Krakowie 11-14.11.1313, 00 zostan 

„ło odpowiednio skomentowane przez red, Jana Szym 

mańskiego na łamach "Walki z Alkoholizaen" nr 1 

1914 na str. 196. 

Ze strony niektórych zarzowiaków, np. Juliu- 

sza Ulryche uającego zukładać skauting w Krakowie, 

0 ozym Świadczy list Małkowskiego £ 2.XI.1911 do 

Qąsiorowskiego: *Przede wszystkim innym Ulrych mu- 

21 zostać bezwzględnie abstynenten*, gdyż "forma 

kompronisowa z nałoguni, oprawie tylko szkodzić 

będzie” /Pagiński: "U podstaw organizacji Wojska 

Polokiego 1908-1914, Warszawa 1335 - str. 350/+ 

W okresie Polski niepodległej po r. 1330 niem 

którzy przedstawiciele władz sunacyjnych /mimo ha 

sła: sanatio=uzdrowienie/ zaczęli wywierać nacisk 

na ZHP, aby *umasowienie harcerstwa" odbyło się 

kosztem obniżenia wymagań, m.in, kosztem zasady 

8 

  

+ MIE MOTYWACJE. EEEE 
abstynencji. Ozęść kadry ZBP uległa temu nacisk 

występując z tym żądaniem na łamach "Haroorstwaf 

gp. * ortykule "Nie ma nasie nr 4 z 1934 wystąpił 

izję bezwzględności 

kutek któ 
prawnik; ór Imdwik Bar o * 
abstynencji tytoniowej f alkoholowej" 

zej starsi odchodzą, bo to za trudne 1 śmieszne 

aby będąc "na poważnym stanowisku” nie mógł wznieść 

toastu: "starszych naginuny do tych norm, które są 

niezaprzeczalne 1 celowe sę dla młodzieży" — 

o czym dalej. 

Mianowicie w nr 1 ź 1336 w artykule "Zakazać 

asy uczyć umiaru i opanowania" zaatekowała abaty- 

mencję w ZEP Zofia Wołowska, pedagog, zarzucając, 

£6 o przeżytek, że powoduje odpływ młodzieży 

Która "nie chce się wyróżniać śbstynencją”, a pość 

tu snie można wymagać Śfałego bohaterstwa zno 

mie ómieszności". Na to w m» 4 odpowiedział dr Ta= 

Uros orupsoy jny 

W latach okupacji hitlerowskiej 1933«1945, 
motywując to nienormaliią sytuacją kraju naczelnic 

two Szarych Szeregów uchyliło obowiążek ubatynen= 
cjł wobec tytoniu dla instruktorów poza służbą, 

Konferencja instruktorska w Ossowou w 1946 podję= 

ła sprawę odbudopy zusady abstynencji, lecz w 1943 
ZHP został zlikwidowany, a organizacja dziełającą 
jako przyszkolna Of ograniczyła sprawę do obowiąs 
ku uozniowskiego. 

Grudniowa odnowa ZHP w 1956 nie zlikwidowała 

okupacyjngo wyłomu - w maród 1957 wbrew opiniom 

GSKP 1 Sejmowej Komisji Zółówić « komentarz 40 

10 pkt. Prawe harcerskiego "przed strszą młcdzieżą, 

która nouczyga się już palić, stewia ambitne zadam 

nie zwalozania nełogu... jednak nie stunowz to 

  

deusz Struniżło, iniojafóz "ofensywy na 1 

w artykule "Walozyć nie poddóć śię", pytaniem 

4jsk Lożna uważać, że terroru tego /przymisu picia 

uwaga B1/ należy unikać przez kapitulację m gózył* 

I dalej: "Wniosek druhon Wołowskiej 1 Uklejskiej 
© udostępnienie fajki 1 kieliszka starszym harce- 
rzom spotkał się na letnim zjeździe delegatów star- 
szego harcerstwa z negatywnym przyjąciem, Teraz 

wraca poszerzony na młodsze haroorstwo". 
Rola harcerstwa jako społecznej instytucji 

mopobiegania alkoholowej i nikotynowej tyksykonanii 
została utrzymana do 1939, w tym ostatnim roku 
Obejmując wym działaniem ok, dwustutysięczną rze- 

"szę młodzieży, 

p: ża ich W 4 - size 

tator ZAP hm Janina Robakiewios » lapon 1963 Da 

łamach pisma *Na płzołoj” stwiozózała: "Komentarz 

do prawa dla instruktorów stał się ńiestcty furtką 

dle młodzieży,..Pali1i chłopcy, teraz palą namot 

12-letnie dzeiwozynki,..Zrobiliśny głuparwo i gros 

winy za ten stan rzeczy w Związku ponoszą instruk= 

torzy, Dziesiąty punkt prawa nie miał nigóy ne co- 

lu ujarznienia młodzieży, tylko stanowił jakąć 

obronę przed szkodliwym dla zdrowia nałogiem”, 

Mie lepiej dzieje się z alkoholem: zwłaszcza 

na tzw. wyższych szczeblach zepominających, że «b- 

stynencja to nie tylko prawo do własnego zdrowia 

ale 1 obowiązek przykładu wychowawczego dla mło” 

dzieży, W "Motywach" nr 18 z 30-1V.1972 członkowie 

redakcji misternie godziłi protest, że "alkohol 

może stać się symbolem pracy w naszej organizacji" 

ze stwierdzeniem: "Nie jesteśmy rówież na tyie 

maśuni oraz zakłamani, aby twierdzić, że ozłowiok 

dorosły nie ma prawa wypić kieliszka wódki ozy lampe 

xi wina, nawet jeśli jest instruktorem.haroerskiu", 

W tym świetle porozumienie władz ZHP z Z0 SEP 

z 13.111.1968 okazało się bezwartościowym świstkiemę 

*sotywg" z 11.11.1973 w artykuliku sOzy moda 

na kulturalno pioie?* z enduzjaznem przyjęły to 

skierowane do starych pijaków hasło, 1 komentując: 

1ę0 nareszcie dano szansę młodzieży",  



  

EEEMH MOTYWACJE 
O.zmaiscie rzłosę 
Spowodowana tym artykulikiem wielka dyskusja 

prasowa w latach 1773-1374 w zupełności potwierdza 

opinię, wyrażoną w nr 7 a 1373 na łamach "Proble- 

mów alkoholizum* przez Jerzego Zielińskiego, dłu- 
goletniego redaktora tego pisma, że 

umaże postawę abstynencką harcerstwa za swą własną 
zdobycz, "niedobrze więc takich tradycji Bię wye 

rmkać, Nie znajdzie to w społeczeństwie, nawet pi- 
jącym zrozumienia 1 uznania", Kilka felietonów po- 

święcił temu red, Olgierd Terlecki, który w "Życiu 
Literackim* nr 17 z 29.IV.1373 stwierdzał: "jeśli 

ktoś wchodzi do organizacji stosującej pewne rygo= 

ry, i to rygory niezmiernej wagi społecznej, to 

musi ich przestrzegać. Jeśli zać nie ma zamiaru, 
lub zgoła nie może, to miechże co rychlej opusze 
cze organizację. Dla jej i własnego dobra", a Jó- 

zef Lipieo w nr 42 stwierdził w dłuższym artykule, 

że: "tylko dobra jekość 
11ość" 

Podobnie pisał Hamilton » "Kulturze" mr 3Ż 
2 11.Y11.1374 /*Devaluaoja hurcerstwa"/, poparł 
go K.Kozniewski w liście w nr 37 "w stu procen= 

tach" żądając abstynenokiej kadry, a także przy= 

wrócenia siły wychowavczej harcerstwa w "Polity= 

oe” ur 38 /*Bie ma zgody, druhu naczelniku*/ 

leszek Komuda h "Kierunkach" nr 35 z 10.41.1974 

/*Być haroerzen*/ upominał się o to samo: "nie 

szansę zrodzić zdrową 

można organiaacji wychowawczej podporządkować 

swoim słebostkom* o 

Dyskusję skończyła wypowiedź naczelnika oj 

oiechomskiego w, *Kulturze" nr 44 "jako organiza» 

cja z tego zakazu nie zrezygnowaliśny i rezygno- 
wać nie mamy zamiaru”, chociaż o wykluczeniu z ZAP 

"jednostek niepodporzągkówującym się naszym zeka- 

zom* nie ma Bory, 

z oznę 

Potwierdziły się więc przytoczone w liście 

z 1911 słowa Małkowskiego, dodać można, żo prze- 

oiwieństwom postawy abstynonckiej stała się dzić 

postawa konsumpcyjna w Bzerokim znaczeniu, Dlate- 

go progniemy nawiązać do wypowiedzi ha PI Andrac= 

ja Ornata w tej spranie zamienzozonej w *Proble= 

BZMNENNI + EE 
mach Alkoholizm* nr 2, 1379, berdzioj zdecydowe- 
nej niż w *PA< nr 7-8, 1980, Obok systematycznego 
szkolenia p-a oałej kadry ZHP, musi być przedsta 
wiona kandydatom na instruktorów alternatywa: ne» 
łóg czy organizacja. Z uznaniem należy powitać 

faż podobno w 
Polski metodą partyjnego nakazu abstynencji wobec 

instruktorów należących do PZPR. Zasiedziałyą pa- 
1aozom i konsumentom "instruktorskich lanpek wina 
ozy kieliszków wódki” pomoze wyłącznie natychniasc 
towy urlop z zawieszeniem w prawach instruktor= 
skich do ozasu uniezależnienia się od nałogu, 

Btatonym pracownikom ZHP należy w umowie 
o precę postawić wyraźne wynagani» abstynenojię 
z zastrzeżeniem natychufastowego jej rozwiązania 

w razie złamania tego warunku, Dla pozostałych 

umowy te powinny być rozwiązane i zawarte nowe, 

ze wspomnianym wymaganiem, : 

Gdyby warunki te były spełnione wcześniej, 
ZHP byłby wyłączony ze współodpowiedzialności za 

dopuszczenie.do katastrofalnego obniżenia wieku pi- 

jących i palących w ostatnim dwudziestoleciu, 

Mimo woześniejszych ostrzeżeń Światowej Orga- 

nizaoji Zdrowia, że oba legalne narkotyki są "wro- 
tami" do nielegalnych - udostępniono je bez oporów, 

dziwiąo się później następstwom, Zlekoeważono wła 
sne dobre wzory skutecznie zepobiegajęce nieroże 

sądneum sgoizmowi, 

Qzaa najwyższy by z doświadozeń przeszłości 

10 
wyciągnąć wnioski dla przyszłości, 

harcerskie.pl 
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3 stycznia 1947 r, Naczelnik Szarych Szeregów Leon 

Marszałek wydał w Krakowie ostatni rozkaz konspiracy je 

nej organizacji harcerzy, mówiący o rozwiązaniu organi 

zacji w momencie wyzwalania kolejnych obszarów Państwa 

Polskiego przez Armię Czerwoną. 
18 stycznia Kraków był wolny.++ 

1. Struktura: 

Olbrzymia radość 1 entuzjazm pierwszych dni wolności 

tworzyły niepowtarzalną atmosferę, Wwóród wielu nowopo» 

stałych organizacji młodzieżowych odradzał się Związek 

Harcecetwa Polskiego, Do pracy instruktorskiej włączy 

ła się duża część kadry przedwojennej, "Szarych Szere- 

gów: 4 "Bądź Gotów", Organizacją męskiego harcerstwa 

HISTORIA EEEE 

zajęła się grupa instruktoró na czele z Fopgpdantea 
Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów ha Pusenfusze 
Pikiem, 12 lvteso 1945 roku Pełnomocnii. Rządu .Tyncza- 
sowego na województwo krakowskie a zarazeą minister oń 

wiaty dr Skrzegzęwaki upoważnił dh E. Piką 49 organiac 
wania "ruchu harcerskiego na terenie kuratorium okrę- 
mu szk-lnego krakowskiego" "/, a Naczelnik Harcerzy ha 
M. $agkowski powierzył pełnienie obowiązków Konendanta 
Chorąpwi Harcerzy hm Pikowi od dnia 15 lutego, 30 zar- 
ca Komendant Chorągwi wydaje pierwszy rozkaz, w któryk 
podaje do wiadomości pierwszy powojenny skład Komendy 
Chorągwi: 

komendant » ha Pik Bugeniuse 
1 gastępca + hm Korzeniowski Rudolf 
1] zastępca - phu  Rybłewski Jan 

Bednarski Wojciech 
Pieczarkowski harian 
Liaiński Kazimiera 
Dnytrowski Leon 
Bugajski Jan 
dalowander Stanisżaw 
Bieqawski Antoni 
Skorczyński Bolesław 
Sniegowski Zbigniew 

referat zuchów 
referat obozowy 
wydz. adniniatracy ny 
wydz, opólny 
wychowanie fizyczne 
proparanda i prasa 

wydz .finansowo=gosp, Rydel Leon 
wydz. rolny - hm int, Gołogóre:1 Daniel, 
Organizacją harcerstwa żeńskiego zajęłą się ha Aling 

Kleczewska a skład Komendy Chorągwi Harcerek został RE 
twierdzony rozkazem Naczelniczki Harcerek z dnia 39 
czerwca 1945 r. ZMR 
komendantka - hm Kleczewska Aliną 

zastępca - phm Szymańska Marią 

ref, wydz, gospodarcz. - phm Lewińska Marją 
ref, wydz, zuchowego _ - phm Matecka liarią 
ref. wydz. WP = phm Kubalska Alina 

ref, wydz. prrsowego — phm Kann Maria 
Podział Krakowskiej Chorągwi na hufce nie pokrywał sią 
z podziałem adainietracyjnym na powiaty. Oatatecznie 
Chorągiew Harcerzy podzielono na 28 hufców a Chorą- 
giew Harcerek na 13 hufców 1 8 środowisk uzależnio - 
nych bezpośrednio od KCh. 

2. Początki działalności 
Kim ostatecznie ukształtowała nię struktura organiza- 
cyjna w Krakowie 1 województwie odbywały się spontani- 
cznie pierwsze zbiórki drużyn harcerskich, Miały one 
miejsce w lutym 1 marcu 1045 roku, Charskterystycznym 
zjewiekiem było organizowanie masowych imprez harcer! 

kich, udział w przemorszach 1 apelacn, możliwość jaw - 
nero noszenia harcerskiego munduru 1 krzyża, 4 marca 
odbył się pierwszy w wolnej Polsce przegląd krakows- 

kich drużyn, Spod budynku Muzeum Narodowego przemasze- 
rowało w ulicę Karzelicką 2000 zuchów 1 harcersy,gdzie 
przed budynkiem Komendy Chorągwi i przechowywa.iyn pode 
czas wojny sztandarem harcerekim,konendant Chorągwi i 
atarszygna odebrali defiladę 
W kwietniu rozpoczęły się pierwsze kurey drużynowych 
1 instruktorów. Masowo zaczął tię rozwijać harcerski 

MEW YGOOW ZEE  
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ruch sportowy, 2* kwietnia w przeddzień obchodów aw, 
Jerzęso - patrona harcerstwaowiele drużyn stanęło do 
pracy, Zuchy i harcerze pracowali w Parku dr Jordana, 
harcerki porządkowały park dziecięcy przy kościele Św. 
Szczepana, Największą akcją było uprzątnięcie 15 ton 
gruzu z arkadowego dziedzińca zanku królewskiego na 
Wawelu, W dzień później a okazji Dnia Harcerza na wa. 
welskim wzgórau odbyła się manifestacja 6000 harcerek 
1 harcerzy, Podczas uroczystości wręczono sztandar 
"DR a 6 DA przyjęła za owożego ptrona Ignacego Pika, 

iałacza PPR zamordowanego przez hitlerowców, iarcer= 
stwo krakowskie wsięło też udział w majowych obchodach 
Święta Pracy 1 3 Maja, Niedziela 6 maja była Świętem 
Zuchów, Poświęcono aztandar hufca zuchowego, totemy 
drużyn oraz Dom żucha przy Al. Krasińskiego 28%/, Pod- 
niosła uroczystość miała miejace 27 aja u zbiegu ulic 
Lubicz 1 Botanicznej, w pierwszą rocznicę roastrzela- 
nia przes hitlerowców 40 więźniów z więzienia Montelu- 
pich, Wóród zamordowanych wtedy załładników znalazło 
się ponad 20 członków Krakowskich Szarych Szeregów. 
Harcerze oddali hołd poległym a 11 DH, której członków 
rozstrzelano w 1944 r. ufundowała na miejscu kaźni pau 
miątkową tablicę. 

Od kwietnia rozpoczął działalność pierwszy sklep 
"Składnica Harcerska" w Rynku Gł. 5. W rozgłośni kra- 
kowskiej rozpoczęto nadawanie radiowych kącików dla 
harcerzy, Emitowano je 8, 18, 28 dnia każdego miesiące 
w porozumieniu s wydziałem propagandy i pracy KCh Har» 
cerzy. 2 osiągnięciami harcerzy zapoznał się przybyły 
na inspekcję do Krakowa w dniu ? czerwca Naczelnik har 
cerzy hm R. Kierzkowski. W końcu czerwca utworzono w 
Krakowie. Towarzyttwo Przyjaciół Harcerzy. "Celem tego 
Towarzystwa ma być propagowanie idei harcerskiej wśród 
społeczeństwa przez uówiadanianie o zadaniach 4 roli 
harcerstwa w wychowaniu młodzieży polókiej oraz koor= 
dynowanie pomocy i gromadzenie funduszów na potrzeby 
Jednostek harcerskich na terenie województwa krakows- 
kiego"? 

żywiołowy rozwój harcerstwa w 1945 roku nie ograni- 
czał mię tylko do krakowa lecz objął z różnym natęże- 
niem teren całej Chorągwi, 
V czerwcu 1945-r. był w krakowskien na$) iczniejszym 
zwiąckięm młodzieży,akupiająbymw owoich szeregach 30 
tysięcy członków / , 
Bardzo szybko reaktywowało się harcerstwo powiatu 

chrzanowskiego. Zaraz po wyzwoleniu miasta Chrzanowa 
grupa instruktorów już 24 stycznia przystąpiła do od- 
twarzasia drużyn i ukierunkowania ich pracy głównie 
na porządkowanie zdewastowanych obiektów szkolnych, W 
maju na terenie miasta działało już 13 drużyn harcers 
kich 1 ok, 10 gromad zuchowych, Rzadkim wypadkiem w 
skali województwa było powstanie Kilku drużyn i pronac 
duchowych przy Fabryce Lokomotyw "PablćX" w Chrzanowić 
Drużyny zakładano także na wsi. W pierwszej połowie 
1045 r. na terenie powiatu działały drużyny w Fabicact 
Karniowicach, Paarach, Regulicach ! Libiążu, Rozwój 
harcerstwa następówał tek szybko, iż Komendant Chorąg- 
wi rozdzielił rwiat chrzanowski na 4 hufce: Chrzanów 

Krzeszowice, Jaworzno i Trzebinia // 
Harcerze hufca miechowskiego wzięli udaiał w uro - 

czystości otwarcia tunelu kolejowego w miejscowości m, 
nel a na przełomie czerwca 1 lipca zorganizowali: pro je 
ktowany jeszcze przed wojną zlot hufca w 30 gocznicę 
jepo powstania. 

£nergicznie rozwijało się harceratwo tarnowskie. Ko 
menda Rufca posiadała własny lokal ze ówietlicą, powa. 
tał Dom Harcerza. W czerwcu działało 10 drużyn 1 B gro 
mad zuchowych męskich, Odrębny hufiec istniał w Mości- 
cach. w lipcu 1945 r, Hufiec odzyskał zrabowany przez 
hitlerowców sztandar, który odznalazł na Dolnym Śląs- 
ku 1 przekazał tarnowskim harcerzom ka. kapelan kpt 
Wiśniowski, 

Rozwój harcerstwa nie ominął południowej części woj 
krakowskiego, Wianą 1945 r. w lesistym rejonie Szaflar 
odbył swoje ćwiczenia polowe zakończone uroczystym og- 
niskiem dla miejscowej ludności hufiec nowotarski, W 

zakopanem w czerwcu 1945 r, działało 6 drużyn męskich, 
Szereg drużyn wiejskich powstało w hufcu wadowickim. 
Dobrą propagandą harcerstwa był obchodzony 21 maja w 
Wadowicach Dzień Karcerza, na który złożyły się: Msza 
polowa, raport drużyn, defilada przed władzami cywilny 
mi i wojskowymi oraz ognieko dla ludności, Hufiec w 
Kętach uczestniczył w obchodach 1 1 3 Maja oraz Święta 
Chłopa. Rozpoczęto tam działalność azkoleniową we włas 
nym Domu tarcerza. 

Barizo udaną akcją, która odbiła się szerokim echem 
w całym kraju,była przeprowadzona na początku czerwca 
1945 r. zbiórka ponad 25 tysięcy książek dla Polaków 
ze Śląska, Zawiozła je do Bytomia 250 osobowa delegac- 
ja harcerek 1 harcerzy, która prócz pięknego daru jaki 
mi były książki, wystąpiła przed mieszkańcami Śląska 
z programem artystycznym, Akcję przeprowadziły wapól- 
nie Krakowskie Komendy Chorągwi: męska 1 żeńska, Jak 
wielkie było zapotrzebowanie ha to przedsięwzięcie 
niech świadczy informacja referatu propugandy i prasy 
XCh zamieszczona w "Na Tropie": Dzieci ze szkoły elb- 
lążkiej przysłały list z prośbą o książki - nie mają 
z czepo się uczyć, Zgłaszały się dzieci spod Malborka, 
z Sopot, ze wsi Pomorza Zachodniego, Chorągiew Krakowa 
ka ma jeszcze do podziału 18 tys. książek na składzie. 
To dużo, ale dla wszystkich potrzebujących nie wystar- 
czy 

Pierwsza po wyzwoleniu Akcja Letnia dowiodła, że pro- 

ces odradzania krakowskiego harcerstwa szybko postę po- 

wał naprzód, Kontynuacją harcerskiej służby Ziemiom 
Odzyskanym, której początek dała omówiona zbiórka ksią 
żek, była I Uentralna Akcja Szkoleniowa, Początkowo 

planowano jej przeprowadzenie na Mazurach, decyzja o 
zmianie miejsca na Osowiec na Mazowszu nie dotarła na 

czas do Krakowa i zgrupowana przed wyjazdem na Mazury 

młodzież harceraka z Krakowa i Rzeszowa udała się 08- 

tatecznie na Dolny siąsk, gdzie mimo dużych trudności 

zorganizowano szercg obozów harcerskich, Ponad 800 

uczestników s Chorągwi przebywało na obozach w Ssklars 

kiej Porębie, Jeleniej Górze, Świeradowie , "3" 

GMEGBEDCEKBBSR WEST OOO OEG IATROROCEE 
harcerskie.pl 

1 Kłodzku, Na obozach realizowano CAS-owski program 
szkolenia drużynowych a konkretnyni czynami wprowadza- 
no w życię ideę służby Ziemiom Odzyskanyz. Cbecność 
krakowskich harcerzy wśród napływających stale osadni- 
ków % centralnej Poloi miała duże znaczenie proparan- 

dowe, zwłuszcza, że Dolny Śląsk był terenem dywersyj- 
nej dziajalności pohitlerowskiego Wehrwolfu, Członko- 
wie ZHP prowadzili bardzo różnorodną działalność. W 
Cieplicach harcerki zorganizowały przedszkola dla dzie 

ci osadników, z zebranych książęk założono pierwszą 

polską czytelnię 1 bibliotekę dla młodzieży. Komendy 
obozów współpracowały z jednostuani wojska Polskiego, 
W sierpniu 1945 r. po nawiązaniu porozunienia mięczy 
Komendą Hufca w Chrzanowie a Pułkiem WP w Gubinie 80 
harcerzy pracowało przez ponad 3 tygodnie przy sprzę- 
cie zbóż, omłotach, zbieraniu i suszeniu owoców i pra- 

cach gospodarczych. Gdy miody rocznik żołnierzy wy jeże 
dżał na przysięgę do Czerwińska ,Dowództwo Jednostki 
Wojekowej wyposażywszy chrzanowskich harcerzy w broń 
powierzyło im służbę ochrony granicy państwowej nad 
Mysą Łużycką 1 pilnowanie porządku w okolicznych mieja 
cowościach, Za tę służbę Hufiec Chrzanów otrzymał od 
dowódcy pułku ppłk Kropielnickiego specjalne podzięko- 

a 
wanie 

  

W sierpniu siłami harcerzy i wojska zorganizowano 

wspólnie Dzień Młodzieży w Jeleniej Górze, zaś instruk 

torzy krakowscy pomagali przy organizowariu mie jacowe- 

go harceratwa, Po powrocie do Krakowa grupa harcerzy 

oddała do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz= 

nego znaczną ilość broni ręcznejznalezionej i używanej 

do obrony obozów na D. Śląsku. 
Szereg obozów stałych i wędrownych drużyn i hufców 

Odbyło się też na terenie wojowództwa krakowskiero, 

Ałównie na Orawie, Podtatrzu 1 Beskidzie Sądeckim,Zgru 

powane na Orawie hufce z Krakowa realizowały CAS-owski 

program szkoleniowy organizując przy tym ogniska dla 

dzieci wiejskich, Rarcerki z Nowego Sącza poświęciły 

lato na udział w dyżurach PCK i pomagały wyjeżdża ją- 
cym na ziemie zachodnie repatriantom. 

w lipcu 1945 r. z okazji rocznicy bitwy pod Grunwal 
dem Chorągiew Krakowska zaprosita do Krakowa 300 oRobo 
wą grupę młodzieży z Chorągwi Śląskiej. Ha święto 15 
lipca przyjechało aż 700 narcerek 1 harcerzy ze Śląsk« 
1 Opolszczyzny, a pobyt w Krakowie był dia nich jednym 
u nagpiękniejszych wakacyjnych przeżyć 

Podsumowując kkcję Letnią Chorągw. krakowskiej,pier 
wszą w wolnej Polsce można stwierdzić,że była to zarów 
no propranowo jak 4 organizacyjnie jedna z najlepiej 
przeprowadzonych akcji w skali całego kraju, Z danych 
statystycznych KCh Harcerzy wynika, żezorganizowano 73 

różnego rodzaju 1 wielkości obozy z ogólną liczbą 2622 
uczestników! 07, 
Nie znane są autorowi globalne dane dotyczące Akcji 
tetnie4 harcerek, 

ś sierpniu 1045 r, w Krakowie miały A wystąpie- 
nia antyżydowskie. Harcerstwo sprzeciwiło się tym el 
cesom a z-ca Komendanta Chorągwi hu R, Korzeniowski w 
wydanym rozkazie nadzwyczajnym potępił zamieszki. Rot 
kaz ów przedrukowała prasa w całej Polace, W nocy £ 
16/17 września w Krakowie skrytobójczo zamordowano Wi- 
tolda Wróblewskiego drużynowego 4 KDH, Jego pogrzeb 
zmienił się w potężną manifestację kilku tysięcy hsce- 

rek i harcerzy przeciw metodom gwałtu 1 terroru, W po- 
grzebie instruktora uczestniczyły delegacje PPR i ZWM. 

W tym trudnym okresie wyjechało na Z)ot Chorągwi 
Siasko-Dąbrowakiej do Katowic ponad 1000 krakowskich 
harcerek 1 harcerzy. Wrzesień i część października pot 
więcono w hufench na organizację nowych drużyn, upo - 
rządkowanie administracji i układanie planów pracy na 
rok 1945/46, którego hasłem było "okrzepnąć i ruszyć" | 
iektóre hufce łączyły rozpoczęcie pracy ż uroczystym 

świętem harcerskim /Tarnów/, czy ze zlotem drużyn /hu+ 
fiec Bochnia w Ńowym Wióniczu/. Harcerze krakowacy po« 

dejsowali w "Ognisku harcerskiu" delugację komgomol — 
ców ze Związku Raczieckiego. Ciekawą inicjatywą było 
założenie w Chrzanowie wspólnego Domu Młodzieży harce- 
ży 1 wetwiemowców, 

W początkach października na odprawia hufcowych po- 
święconej ocenie Akcji Letniej dokonano wyboru Komen- 
danta Chorągwi Harcerzy, którym ponownie został dh BE. 
Fik. W dniach 1-3 listopada harcerki 4 harcerze uczes- 
tniczyli w uroczystośc!ach żałobnych obchodząc Święto 
Polenzych m.in. w Krakowie, Wieliczce 4 Oświęcimiu, De 
lepacja harcerzy krakowskich na czele z phm T, Rokosac 
wakim wzięła udział w pogrzebie wybitnego działacza 
chłopskiego kincentego Hitosa, Końcowy okres działal- 
ności harcerzy w 194 roku zaznaczył się powszechną 
akcją mikołajkową wśród dzieci oraz przygotowaniem z1- 
mowisk i obozów, 
Działalność programowa harcerek była oparta nu elenen- 
tach "służby" a zwłaszcza "służby dziecku", Konendaat= 
ka Krakowskiej KCh Harcerek apelowała w grudniu 1945 r 
"Nie może być drużyny a w drużynie harcerki, która by 
tej służby nie pełniła, Dziecko skrzywdzone praeż woj- 
nę, pozbawione rodziców, pogrążone w nędzy, czy też 

13 
MEGO KON OTESO OOO EDO DA    



  

UEEUEES KULTURA 
„ upośledzone fizycznie — jest istotą, która najwięcej 

pragnie 1 najwięcej potrzebuje naszej pomocy" ' '/ „Stąd 
wynikał kierunek aktywności harcerek: mniej zewnętrze 
nych manifestacji a w zanian opieka nad dzieckiem, po- 

moc w prowadzeniu zajęć świetlicowych, współpraca z 
PCK, zbiórki prezentów dla sierot, opieka nad osobami 

starszymi i samotnymi. Bardziej też, niż miało to mie 

sce w harcerstwie męskim wśród dziewcząt pojęcie bra- 
tesrwa i, duchowej więzi z harcerkani 1 skautkani 2 in- 
nych krajów, 

| Organizacyjnie Chorągiew żeńska liczyły z końcem 
194» r. 17 hufców, 180 drużyn harcerskich 1 40 gromad 
zuchowych! 2/, 

/Na'stole przede mną stosik zaległej prasy harcersu 
kiej, Przeglądam w pierwszej kolejności wszystkie ar- 
tykuły i notatki omawiające kulturalne sprawy Chorągwi 
Hufców i drużyn, To z racji zainteresowań 1 pewnych 
mobciążeń* instruktorskich, 
Dowiaduję się zatem, że Komenda Chorągwi Skierniewice 
kiej 1 Referat Kultury Hufca Żyrardów zorganizowały 
sobie jubileuszowe harcerskie spotkania z kulturą, To 
pewnie coć takiego jak nasze krakowskie "Spotkania z 
balladą", A może lepsze? 
Następna notatka informuje mnie, że w Bielsku zakoń - 
czył nię 5 lutego V Ogólnopolski Harcerski Przegląd 
Teatrów Lalkowych, Udział wzięło 15 ha'cerekich zespo” 
łów oraz 260 harcerek, harcerzy i instruktórów, Prowa» 

dzono przez tydzień zajęcia warsztatowe pod okiem fa 

chowców, in, z Wytwórńi Pilmów dla dzieci, Warto bye 

ło popracować, Nagrodą specjalną tego Przeglądu było 
uczestnictwo w II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 
lalkowych. Nagrodę tę zdobył harcerski teatrzyk "Pino- 
kio* z Iłowej /woj. zielonogórskie/. Może pojadą w da- 

leki świat? 
W okresie minionych ferii zimówych.w Opolu i Gdańsku 
odbyły się zimowiska dla kandydatów na barcerakich 
dziennikarzy. Patronem tych obozów była Kozgłoćnia Har 
cerska 1 Marazyn telewizyjny dla harcerzy "Krąg". 100 
przyszłych korespondentów 15I szkoliło się na zaję - 
ciach prowadzonych.przez zawodowych dziennikarzy, w za 
kresie sposobów 1 metod pracy propagandowej, fonicznej 

harcerskie.pl 
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Archiwum GK ZEP, zespół "Naczelnictwo" sygn.12/3/8 
Rozkaz L.! z 30.03.1945 r, KCh Harcerzy 
tamże 
Rozkaz L.2 £ 1.05.1945 r. KCh Harcerzy 

Rozkaz L.4 z 15.01.1945 r. KCh Harcerzy 

"Na Tropie" nr 1 z 15.06.1945 r, 
Rozkaz L.5 z 1.08.1945 r. KCh Harcerzy 
*Na Tropie" nr 2 z 1.0/,1945 r. 

"Na Tropie" rn 6/7 z 15.11.1945 r. 
Rozkaz L,8 z 15.12.1945 r, KCh Harcerzy 

Rozkaz L,1 z 9.12.1945 r, KCh Harcerek 
Protokół z odprawy połączeniowej Komend Chorągwi 
z 3.04,1949 r, Archiwum KK PZER sygn. 89/1V/1. 

1 wizualnej, Czy nasi tam też byli? 
Z zainteresowaniem przeczytałam następnie informację, 
że 19.1,br. na swoim pierwszym w nowym roku posiedze- 
niu, Prezydium RN ZHP dokonało analizy realizacji po — 
trzeb wydawniczych Związku, Poinformowano również, że 
utworzona została Redakcja Literatury Harcerskiej w Wy 
dawnictwie Kaiążkowym MAW, Wytyczyła ona aobie m.in, 
następujące cele: 

- zapewnienie pionom organizacji podatawowych podręcz= 
ników i materiałów inatruktażowych, 
przybliżenie członkom Związku hiątorii harceretwa, 
ita. 

1 zaraz potem przeczytałam, że w/w Wydawnictwo wyda- 

ło dla drużynowych zuchowych książkę "Zuchy" Marka War 
dęckiego w "astronomicznej" liczbie 20 tys, egzempla- 
rzy, Śpiewnik "Roztańczone nutki" Herringa /40 tys, e- 

zzemplarzy/, "Vademecum drużynowego" /dla harcerzy sta 
rszych/ w liczbie 7 tys. egz. /?/ "Sekrety dobrej dru- 

żyny" - praca zbiorowa, jest aktualnie drukowana w na« 

kładzie 20 tys, ega, Dalej już nie czytałam, bo zdener 
wowały mnie te ilości kaiążek, które nie wiadomo jak 
zdobyć, ba normalnie ńie dla wszystkich starczy, A po- 
trzeby są ogromne, 
Przerzuciłam daleze strony czasopism i dowiedziałam 
się, że Komenda Hufca w Kraśniku Iubelskim zorganizo- 
wała harcerski wernisaż rzeźby a w Przemyślu miejsco- 
wy szczep im, Świerczewskiego zorganizował wieczornicę 
poświęconą gen. Zygmuntowi Berlingowi „ 
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(oś Bię dzieje! Działamy w kulturze! 

Daloze stronice gazet zainteresowały mnie tym, co się 

| gaieje aktualnie w Komendzie Chorągwi Łódzkiej, Otóż 

powołała ona Radę 4/s Kultury, w skład której wchodzą 

przedstawiciele środowiska teatralnego, Literackiego, 
| mazych tego 4 dziennikarskiego. Kada będzie pilotować 

rozwój kultury w łódzkim środowisku harcerskim, Rozpo- 

częży się już przygotowania do przeglądu filmów harcer 
|okich 1 nawiązano współpracę z bibliotekani dzielnico- 

ivyat. Zainteresowano też szczepy tworzeniem własnych 

R harcerskich bibliotek, Ma to ułatwić dostęp do bele — 

czyć. 
Kartępna moja gazetowa informacja mówi o kolejnej już 
wystawie, obrazującej poprzez fotografię dzieje ZAP, 
Tym razem w Kielcach, gdzie obejmuje okres 1912-1982, 
Jak innt tego typu ekspozycje jest to wyatawa żywa, 
stale uzupełniana przeż tych, którzy wiele przeżyli w 
ZP a.którzy jeBzcze żyją, Ż zainteresowaniem przeczy- 
tałam wreszcie coś naszego, krakowskiego, Czyżby Har= 
cereka Służba Iuformacyjna nie uznawała sa stońowne 
przesyłać informacji do prasy harcersl:iej? z 
Rzecz dotyczyła Harcerskiej Wystawy Pilatelistycznej, 

  _ trystyki 1 ne w pra- 

| cy drużyny i zastępu, 
_ Bardzo ciekawe, A może by tak i u nas? 

/ poczytałam następnie kilka wywiadów z kitkoma drużyna- 

| mi, które przed dziennikarzem twierdziły, że lubią tu- 

| pystykę i muzykowanie. Mają gitary i sami piszą pio - 

 genki. lubią też tańczyć, bawić się i ópiewać. 
g.XII.ub, w Głównej Kwaterze ZAP odbyła się uroczys= 

tość wręczenia Harcerskiej Nagrody Literackiej, Laure- 

|atką została Exa Nowacka - autorka książki "Słońce w 

kałuży". Jury konkursu przewodniczył znany pisarz - 
Wojeiech Żukrowski, Nagroda ZEP inspirować ma pisarzy 
1 literatów do podejmowania ważkiej problematyki mo - 

 ralnej, światopoglądowej 4 wychowawczej dlh dzieci 41 
młodzieży, korespondującej % żałożeniami programi wy- 
chowawczego ZAP, 
Qzy wiecie może, drodzy Czytelnicy, gdzie można nabyć 

nagrodzoną książkę? A może znacie ją już w ewcich bibe 
Liotekach? 
Ciekawostka! B 1 9.1. br w Głównej Kwaterze ZEP w War. 
szawie odbyło się Seminarium instruktorów prowadzącycł 
harcerskie zespoły folklorystyczne, Tematem spotkania 
były tradycje 1 obrzędy ludowe w drużynie harcerskiej, 

* Omówiono możliwości oraz formy popularyzowania kultu- 

ry ludowej przez drużyny harcerskie. Kilka dni późnie; 
'/15-17.1,/ w Pałacu Młodzieży zorganizowano II Semi- 

|mariun Kręgu Instruktorów Teatralnych ZHP. Temat "Far. 
Cerekie ognisko - widowisko: 

_Po omówieniu metodyki ogniska harcerskiego podsumowa- 
|no doświadczenia w tym zakresie i postanowiono przygo- 

j s okazji 70-lecia harcerstwa w Polsct, 
Zgromadzone tu kilkadziesiąt sbiorów znaczków s całej 
Polski o tematyce: Harcerstwo i skauting na znaczkach 
świata, Ciekawe, interesujące hobby, 
Bardzo ciekawy artykuł napisał w "Motywach" dh Adam 
Murmyło, O kulturze naszego, codzieńnego języka. Bo 

proszę Druhen i Drunów jest Źle! Język naą *choru ji 
Ongió, wzorem języka codziennego był język literatury, 
obecnie jest nim język publikatorów /okropme słowo!/, 

Żaniepokojenie budzi utrwalanie się żargomu, moda na 
slang orymitywizowanie i wulgaryzowanie mowy potocznej, 
Yam pomysł - poświęćmy jedną zbiórkę drużyny naszemu 
językowi, naszej mowie, Zorganizujmy ją w sposób cie- 

kawy, interesujący, Na pewno się przyda, 
I wreszcie w ostatniej gazecie czytam artykuł wspomiń: 
kowy napisany w zwiącku z jubileuszem pracy Zeapołu 
Reprezentacyjnego ZHP "Gawęda", To już nie to samo có 
30 lat tem, To teraz grzeczna 4 zdalnić bterowana młt 
dzież, schludnie odziana /chyba ługa Rodziców/, ża« 

wódowi choreografowie 4 kompożytorzy, piosenki pisane 
tylko dla zespołu, orkiestra  wamacniacze, Głośniki, 
kable 4 mikrofony, Mam skromne pytanie, Gsy oni ui. 
ją jeszcze śpiewać tak zwyczajnie, przy ognisku? Jeże. 
11 tak to dobrze, Jeżeli nie, to nie jebt to 416 mnie 
wzór do naśladowanią dla zwykłych, szkolnych drużyn, 
Bo £ po co? > 
Doszłam zatem do punktu, w którym chciałabym wyjaśnić, 
po co właściwie dokonałam tej swoistej prasówki, Dro- 

dzy Czytelnicy! Chciałam pokazać Wam jak różnorodne 
formy może przybierać praca kulturalna we wszystkich 

  tówać I wydanie pi .P w 
formie jak te, które 20 lat temu wydał Sztab GKH"Wieć” 
Opracowano też program obozu teatralnego tegorocznego 
Festiwalu w Kielcach oraz przedyskutowano koncepcję 
utworzenia harcerskiego ośrodka teatralnego, 
Dla mie super ważne, tym więcej, że w obradach Semi- 

marium brał udział znany mi dobrze ze swych znakomi — 
tych pomysłów 1 świetnego kiedyś zespołu harcerskiego 

 "Cudaki" /Zielona Góra/ druh hm PL Zbigniew Czarnuch, 
|Diczę na dobre materiały ogniskowe, Które tak bardzo 
BĄ potrzebne. 
I zaraz wpada mi w ręce mała notka, z której dowiadu- 

ję się, że "ceny książek, płyt, biletów na koncerty, 

do teatru i kina przerastają możliwości uczniów, któ- 

rzy dysponują niewielkim kieszonkowym”, Smitne to, alt 
"Czy wobec tego nie można popracować kulturalnie, np. 
W szczepie? I frajda 1 miło, 1 można się czegoś nau — 

naszych Porm jak widać jest 
niemało, A przecież to nie wszystko, czym może zająć 
się drużyna czy szczep w swojej pracy, 
Był taki czas w harceratwie, że działalność kulrural- 
na drużyny stanowiła jeden z elementów jej codziennej 

całorocznej pracy, Nie było wtedy wielkich sespołów 
reprezentacyjnych i wspaniałych Festiwali w Kielcach, 
Były za to rozópiewane kominki i ogniska, sanorodne 
tsatrzyki i skromne konkursy czy wieczory poezji,Dzić 

dla powrotu tamtej działalności i przypomnienia go 
trzeba i należy robić w drużynie w zakresie kultury pc 
trzeba aż Uchwały Rady Naczelnej /nr, 36 1 37/82/, Wy- 

daje się, że żadna uchwała czy zarządzenie nie rozwią. 
żą problemu! Mogą oczywiócie wpłynąć na ożywienie w 
zakresie działalności kulturalnej. Nie wynagajny od 
drużyn rzeczy wielkich i niemożliwych, Niech sadowoli 
nas małe spotkanie s kulturą - takie jak w MeeE 3 
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cach, Pozwólmy na odkrywanie sazorodnych talentów, sko 
ro teatr dla uczniów jest sa drogi - twórzmy go sani, 
Lalki, pacynki, jarzynki, kukiełki uczymy się przecież 
robić już w drużynie zuchowej, Wieczorrica, teatr po- 

©xji, małe formy teatralne 1 nowoczesne hepeningi /bar 
dzo modnel/ to inne formy harcerskiego teatru. Odkryj- 
my na nowo bogate źródła harcerskie kultury, 
Te moje rozważania nie dotyczą oczywiście wazystkich 
drużyn, Jest wiele - zwłaszcza w dużych miastach - ta- 
kich, które prowadzą od lat bogatą działalność kultu « 
ralną. kle jest przecież wiele takich, które tradycji 

kulturalnych nie mają 1 mazą je dopiero wprowadzić, 
Trzeba to - Druhny i Druhowie - zrobić jak najprędzej, 
Zdaję dobie s tego aprawę, że wiele zależy od osobis- 
tych zainteresowań i hobby drużynowego, od jego osobia 
tych sugestii. Tak było kiedyś w szczepach, które mia- 
ły takich właśnie drużynowych: w "kagabundach", "Słowi 
kach* czy w *Ruraganie" /gdyby tak reaktywować słynną 
Piwnicę Szczepu "Furagen"!/, 
W latach intensywnego roswoju techniki i zdobywania 
Kosmosu jest rzeczą normalną, że zainteresowanie opra- 
wami techniki jest większe, Ale i kultura jest nam po- 
trzebna, dla naszej poychiki i zdrowia. 
Zadaję sobie satem kilka pytań, Co zrobić aby rozśpie- 

Pląsy 
po harcerskich „lamach 

Aweca! Nie zdądać! 

Organ /jeśli taki istnieje/ a przynajmiiej mający 

się za niego, ruchu atarszoharcerskiego /jeśli taki 

1atnieje/ "Ka Tropie” jest przyjazny naszej redrkcji, 

On to naa pierwszy snuważył, skromnie stwierdzając,iż 

wiele mamy wspólnego, Przyjmijąc ten dżentelmeński/ je 
szcze takie rzećzy iatnieją/ układ, nigdy marnego sło: 

wa /oczywiócie negatywnego/ nie powiedzieliówy na "Na 
Tropie", Uważaliśny, że pismo dopiero raczkuje, jest 
potrzebne 1 robi ciekawy wyłom /oczywiście oprócs nas 
w harcerskich periodykach, Stąd w redakcji zawieniliś. 
my napis /do użytku wewnętrznego/ "Wa Tropie - nie za. 

deptać"! Pilmując własnego interesu wkręciliśmy swoje: 
go człowieka do właśnie powstającego oddziału "Ha Tro: 
pie” w krakowie, Wszystko byłoby dobrze, można powie- 
dzieć prawdziwa idylla do momentu,.,wydania krakowo- 
kiego numeru "Ka Tropie", Żaprzyjażniona redakcja, bez 
naszego porozumienia okroiła, rozrzuciła i w ewident- 

wać znowu drużyny krakowskich hufców? Aby wszystkie u- 
miały coś więcej, niż nieśmiertelny zaśpiew "Kipi 
groch, kipi groch, kipi kasza”, Na obóz i wędrówkę w 

sam raż, Ale może by jeszcze coś się nauczyć? Nawet 
własnego ale wartościowego, 
Cay rozśpiewane drużyny i szczepy nie popracowałyby 
nad tymi, które w całyz swym reptrtuarze mają 2 - 5 
piosenek? Jak pracować z drużyną aby zainteresować mło 
dzież zdobywaniem sprawności artystycznych? Jak — je 
przerobić aby kryteria przysnawania były trudnie jeze 
1 wymagały większej pracy? 
Czy kultura stanie się w harcerstwie obecną naco dzień 

Druhny i Druhowie, Czytelnicy "HR" - ogłaszam Giełdę 
Harcerskich Pomysłów Pracy Kulturalnej w drużynach! 
Będziemy drukować na łamach naszego pisma wszystkie Wa 
sze pomysły, aby £ nich mogli korzystać'ci, którzy 
nie mają własnych. Zapraszam do dyskusji, a z ciekawy. 
mi pomysłami również czytelników z innych Chorągwi; 
Piszcie dó nas, Myślę, że swoimi doświadczeniani w tyz 
zakresie podzielą się z nami 1 ci instruktorzy, którzy 
już w ZAP nie pracują ale nadal są ertuzjastami na — 
szej pracy, 

Czekamy na Wasze artykuły i listy, 

nym -iopniu wykoślawiła nasz pomysł prezentącji "HR-a 
Oczywiście jest to zgodno z praktyką atosowaną w wie- 
lu pismach /nam się to nie zdarza/, wszak są jeszcze 

tzw, dobre maniery 1 telefon /numer kierunkowy s War. 
szawy - 12/, przez który można było wiele uzgodnić, 
Tym sposobem - niepisany układ został po raz pierwszy 
jednostronnie naruszony. Nie pomny sunt certi denique 

fines "Ha Tropie" w osobie redaktora /nie/ odpowie - 
dzialnego robi nam finezyjny przytyk. A to, że jesteś. 
my drodzy, a to żebyśmy poczekali i jakby było tego 
sa zało, ostrzega nas przed balonik. 

Co do ceny chyba nie ma problemi, Po pierwsze ścią. 
gamy nawia inflacyjny, czyli jest to działanie patrio- 
tyczne. Po drugie każdy list adresowany do nas zaczy- 
na się od etrierdzenia... "Droga Redakcjo,.,* - więc 
wszyscy się już przyzwyczaili. Z czekaniem jest też 
jasność » na Godota czekać nie mamy zamiaru, A s balo- 
nikiea to zupełne pudło! Ależ właśnie balonik nam od- 
powiada, leży on w krakowskiej tradycji, Mieliśmy"Zie. 
lony Balonik”, many także chorągwiane zawody balonów, 
a jak podawaliśmy w poprzednim numerze, szykuje mię 
u nas taki wielki, prawdziwy balon. Naszym zdaniem 
najważniejsze jest to - by nie robić balona u siebie, 
nawet przy pomocy dziesięciu wierszy petit: 

M naszej bratniej chorągwi nowosądeckiej ukazu je 
się ciekawe pismo. Ponieważ dysponujemy tylko jednym 
nukerem, trudna jest nam ustalić czy są to "Detale" 
gzy "Życie Ponic*, Ale nie baway się w dota 
chyba są "Detale", a w nich, czyli w "Dota! 

GREBÓOMZEEO TTE ROOC ACZ EDR AEEOOOARCECAOWZONAIEEME 
harcerskie.pl 

| o GRĄ A 
mżycie Tonic". Zresztą po nic z takini roz prayami „mów- 

myo dotalach, 5am sespół redakcyjny reklamuje się na- 

| tępująco - *..."Detalo" zą plonem poważnym i odpowie- 

gzisinym. Zespół redakcyjny traktuje owoje posłanpic- 

40 z należnym czytelnikom szacunkiem, Przyznajemy tab 

że, że jesteśmy chorobliwie anbitni 1 choć nasze przy- 

gotowanie zawodowe po: wielć do ż. 16, mamy 

nadaie ję powstałe braki nadrobić osobistym Zaa.gażowa« 

niem 1 zgodnie z harcerską zasadą dobrej roboty spros= 

tać, jeóli nie naszym oczekiwaniom, to przynajnniej na 

szym założeniom... 

danie perstka - tylko choćby dla niego warto to pismo 

czytać, Ż miecierpliwością oczekujemy następnych name- 

rów, deklerujemy pomoc £ będziemy pilnować, by Was 

toć nie zadeptaż! Powodzenia, 

Zawsse byliśmy ża rrawdą i tylko prawdą, Niestety 

 ałotywy” zaserwowały /domnienamy, że bezwiednie/ kla- 

gyczną półprawię. Oto podając inforaac ję © przyznania 

gytużu "liarcerskiego Nowatora 1982" harcaietraowi An- 

drsedowi Glassowi za pracę "Klucs do zere młodzieży 

( 
TRZY „PIÓRA 

MARSZ POD GÓRKE 
Za za się to starszym turystom na szlaku, że wę- 

drując wspólnie z młodszymi przy którymś" tam podej- 

Ściu zadyszą się, sasapią co goraze zachwieją w ohwi- 

lowym orłabieniu, Parę błębokich vddechów 4 po chwi- 
11 kontynuują umiłowaną rekreacyjną formę - marszu 

pod górę na ciekawej turystycznej trasie, Nie świad— 

Gzy taki przypadek, że "już czaa skończyć ,..", ale 

Jeat sygnałem, ogtrzeżeniem do zastanowienia czy nie 

należałoby skontrolować ciśnienia, wydolności czy in- 

mych "wskaźników" adrowotnych. 
Zdarza się to także w Btarszym wieku, że któraś 

kolejna uwaga skierowana w słusznej zresztą aprawie 

do młodozych, spotyka się s ich gwałtowną reakcją, 

niemiłym odburknięciem ozy wręcz impulsywnym protes- 

tem, który długo jeszcze powoduje utrzymywanie się 

stanu frustracji w "daiadka", Nie świadosy to, że 

niefortunnie reapująca młódź wypowiada tym sposobem 

aaacunok, uznanie osy podporządkowanie się doświad 

W KREGU  HEEEEEEM 
nie sauważono, że j e Q y m y m wydawcą tej książki 
było wydawnictwo krakowskiej chorągwi ZAP, Taka sama 
sytuacja /również w tej informacji/ o *Zuchowym ABC", 

także wydanym przez naszą chorągiew /poprawiony, £ Ro+ 

wą szatą graficzną przedruk z CAS=—/, Wiemy, że Główne 

Kwatera już od roko szuka możliwości zalegałizowasia 
da ści j naszej chorągwi, To opieszałe 

tempo nie pozwala na podjęcie draku wielu pozycji hare 

cerskich, które niestety,ukazują się drukowane metodą 
chłupniozą a wybrsydzanie na jakość nio nie pomoże 

bez uruchomienia własnych możliwości wydawniosych, 
A takie istnieją. Trzeba się tylko schylić, jak sa 
przysłowiowymi piemiędsai leżącymi na niemi. Wspon- 
miałem o tym dlatego, iż informację w "Motywach* ode— 
brałem jako nadepnięcie, deiikatne, acz jednak boles- 

ne. 

ZN 

czeniu starszego, Ale jczt to pewną przesłanką by zą- 

atanc dć się czy nie należy skorygować formy, Aposo- 

bów, stylu ingerencji kierowanych do młodych, którzy 

nabywają z wiekim doświadczeń i krys alisują ae po- 

lądy. 
2 obu wspoanianych przypadków choiażbym wysnić 

analogię do sytuaoji s jaką spotykany się coras Osę- 

ściej, szczególnie w starssoharcerskich środowiskach, 

I nie chodzi mi tu Ściśle o działkę wiekową podlega- 

jącą Wydsiałom Starezoharoerskim,co o ten przedsiał 

wieku , który zaczyna występować już w starszych kla- 

ch szkół podstawowych,a rozoiąga się na wytazy po- 

siom szkół Średnich 1 akadomiokich, 

Idąc pod górę trasą opisaną dekalogiem Prawa 1 

Przyrzeczenia wiedsiemy sa soŁą od wielu lat grona- 

dę, Gromada w tym marsmu wykrussa gię, ale oi co po- 

sostają konsolidrją się, nabierają odporności i dob- 

rze jeżeli rytm ich kroków przesuwa się z ża pleców 

do przodu a nawet na csoło, przed n4s, 

Gdy ilość wyprsedzających nas wsrasta następuje 

swykle nasza reakoja, Będzie to albo wspomniany prsy 

padek I-wszyja może tylko wspomniany II-gi. Mares 

trwa nadal i dobrze jeżeli przykrość jest opomadyua- 

naja chwila skompenaowana wspólnym odpoczynkiem cażej 

grupy, Kilka słów, kilka oddechów, uspokojenie nar- 

wów i snów wędrujemy. rasem - pod górę, 

Jednakże mogą być i inne rozwiązanie waponmnianych 

sytuncji, inne reakoja s obu stron, Można przecież 

oburzyć się 1 s właściwym sobie instruktorskim tupe- 

tem przejąć inicjatywę ostro wydanym roskasem. Można 

obrazić się, opuścić grupę 1 kontynuować maras niby 

razem; lecs w oddaleniu, Można "machnąć ręką" na mą- 

drale, sboczyć ua sobie znany skrót i udowodnić tymy 

"którsy to mądrości wszystkie posiadaji",kto miał ra 
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sję - oczekując ioh na szczycie, Można wreszcie zaw- 
rócić 1 zrezygnować na stałe s dalszych wędrówek w 
«takim towarzystwie”. 

Można jednak „1 to bym zalecał, wspólnie zastano- 
wić się, odpocząć, spojrzeć na inoydent z różnych 
stron i wybrać to,co podpowiada spokojny rozsądek, 
harcerskie braterstwo, ludzkie poczucie wspólnoty, 

Wspominając o szczególnych przypadkach z trasy 
marszu pod górkę, dostrzegam jeszcze inne sytuacje, 

To sytuacja gdy wogóle mie dochodzi do żadnych kon- 
frontacji poglądów 1 mił, ponieważ w marszu po prostu 
nie ma tych, którsy poprzes ubranie harcerskiego mu- 
uduru, deklarćwali się do trudnej wędrówki przez 
życie harcerskim sposobem, 

Nie ma co ukrywać, że w okresie minionego roku 
sprawa nie poprawiła eię;0 czym Świadczą przykłady 
ze starasoharoerekiego przeglądu drużyn, trudności 
s naborem na CAS, kursy instruktorskiejale 1 ooraz 
mniejszy udsiał starszych w imprezach o ustalonym 
jakościowo poziomie atrakcyjne 
dla "starszego" wieku harcerzy, 

Idę na czele jednej z grup i zauważyłem, że ooras 
ozęściej oglądam mię odruchowo, automatycznie, ner- 

wowo. I nie wiem,czy to z obawy by miał mnie kto po- 
deprzeć gdy chwycę zadyszkę, czy ze strachu bym nie 
został sam na trasie, Czy dlatego, że szczupleją sze- 

regi chętnych do wysłuchiwania moich /wydaje mi aię/ 

słusznych uwag, 

i predyspozycjach 

' Może drogi osytelniku zareagujesa twierdzeniem, że 
to przypadki tylko jednej trasy, Proszę, przed wyda — 

mien takiej opinii spojrzyj wokół siebie, w woje 
środowisko - nawet po to,by stwierdzić, że takich. ob- 

gawów na razie nie dostrzegasz, 
Ważnym jest jednak momentem, zdolnością, cechą in- 

struktoraką by takie objawy dostrzegać skoro kiedyś 
wyraziło się wolę przeprowadzenia gronu wyznawców har- 
cerskich ideałów, 

OE WE 

  

    

V gronie teoretyków spraw młodzi eżowyo| 
się coras częściej głosy wyrokujące, że 
— starszymi ato: że dopóki t; yoh starszych 
Związku many,pozycja ha; erstwa ws wspólnym wy 
wozym systemie młodzieży "liczy sią”, ale 
"starszych" w rozumieniu 
wisku autentycznie 1 metrykalnie 
starei, którzy z podobnym: 

tu omawianym są w tym 
udokumentowa. 

do opisanych przyp 
momentani, marsz kontynuują, 

Jesteśmy w połowie kadencji władz, w połowie 
gi między Zjasdamiyw aferze podsumowań i anali 
to by więcej doświadczonych "weteranów" i ludzi 
mujących się zawodowo trudnymi problemani 
młodzieży we wapółczesnym świecie podjąło rozważa 
jak usunąć "wąskie gardła* hamujące dopływ chętny 
do marszu, Może trasa nie ciekawa lub za trudna 
dzisiejszych słabszych możliwościach, może moty 
za słaba, Sprawa to pilniejsza nawet, niż okazjor 
ne tynkowanie nierówności 

wychowa 

metodycznych czy 8pi 
nie pilnie wacystkich postulatów wysuwanych na VI 
Zjeździe, 

Wspominażem już nie raz 1 

o konieczności spojrzen: 
ch "rozwat 

ma naasą harcer 
od fundamentów, Od piwnic należy bowiem spraw 
nie powstają zawilgocenia, grzyb, pleśń, 
wysuszy po pewnym czasie ani żar gorejących Serc e 
zjastów różnego po ani 

której ni 

piorosowy dym wcią 
istniejących urzędn. od harcerstwa 

Może się zdarzyć b że przykre momenty za 
ki czy różnicy zdań pojawią się nie na trasie ma 
poa górkę lecz w gabinevie za biurkiem, Chodzi prz 
oież jednak o to,by i6ć dalej razem 1 dalej pód gó 
której szczyt wyznaczają już wspomniane na: początku 
pzyneypia, Teśli ktoś woli "spojrzenie makro",a ni 
tylko wewnątrz-organizacy jne proszę niech sprawdzi 
czy przybliżamy się do "górnej linii" obywatelskich 
ideałów o której wspomniałem w grudriowych rozważa 
miach pod choinką 

g adkauting krakowski założony w listopadzie 191 
rozwijał aię, początkowo, wakutek oiężkich warun 
bardzo słabo, Dopiero od powrotu u druhów k 
skich ze Skolego 1 dzięki niezmordowanej pracy ko. 
danta Zygmunta Wyrobka - poatenowiono organizacj 
oko, Po reorzenizacji krakowskiego skautingu 
tku roku s 80 1912/1913 eo niedzielę lic z 

na jedno i dwudniowe ówiczeni 
xi łości kierowników usunięto przeszkody 

mujące rozwój drużyn, pozyskano p 
szkół, domów rodzinnych 1 za 

zychylność 
tereaowano żywiej prob 

lenatyką skautową opinią społeczną, Jeszcze wo w 
niu 1912 roku krakowski skauting liczył zaledwie 120 
skautów - a do lutego 1913 roku, chociaż odezuwano d 
tkliwy brak sił instruktorakich - z nizowano już 
dziewięć drużyn liczących przeszło 400 osób. Drużyny 

yrakoji 

* MEEEEESEESNIMI HISTORIA EEEE 
(e skupiały ułodzież szkóż średnich, seminarium nau= 

' 
gzycielskiego 1 akadenit handlowej, A oto atan krako- 

uskich drużyn skautowych na dzień 1 lutego 1913 roku, 

Diokovska orużyna Skautow iu, Tadeusza Kościuszki, 
Priżyna ta skupiała młodzież z I Ginnazium, Naczelna 
omenda Skautowa we Lwowie mianowała 16.11,1911 r. 
Parużynowyć Druha munta Wyrobka, W dniu 29,03,1912 

Urużynowym I KDS został mianowany Jan Marian Dobrowol- 
Ski, - Zygmunt Wyrobek pozostał Komendantem wszyst - 
kich drużyn krakowskich, 22.12.1912 r drużyna wzięła 
udział w pierwszym, wielkim ćwicteniu polowym wszys” 
Skich krakowskich drużyn w Kostrzu, Według stanu na 
dzień 1.02.1913 r. drużyna składała się z dziewięciu 

zastępów i liczyła 80 członków, 3.05.1913 roku druży- 

ma brała udział w uroczystościach 3-Maja zorganizowa- 
mych przez krakowski skauting na Wawelu, 1.06.1913 r- 
drużyna brała udział w sypaniu kopca Jagiełły w Niepo- 
łomicach. ; 

NI Krakowska yna Skautowa im, Henryka Dąbrowskiego 

Drużyna skupiała młodzież z II Giunasiun,a 

był druh Guzdek. 20 i 21. 12.1912 roku drużyna odbyła 
wycieczkę 1.02.1913 
drużyna liczyła 7 zastępów skupiających 56 skautów, 

IM krakowska ma Skautowa im. Stefana Czarniec- 
kie 

o Tyńca, Według stanu na dzi 

Maczelnictwo Skautowe Związku we Iwowie mianowano 

kowskiezo/ bardzo sprzyjały rozrostowi drużyny, W ty- 
godniu organizowano pogadanki /szczególnie z kartogra 
fi1 1 terenoznawatra/, ćwiozono musztrę, gimnastykę w 
"Sokole", co niedzielę organizowano wycieczki zastę= 
pów, a raz w miesiącu odbywała się wycieczka całej 
drużyny, Cała drużyna była kompletnie umindurowana w 
jednakowe zielone, krakowskie muniury 1 w myślenickie 
kapelusze, posiadali leski 1 przepisowe plecaki, Dra 
Łyna posiadała całkowite wyposażenie, inwentarz skl:- 
duł się z 5 namiotów, 25 siekierek, 34 łopatek, 16 ko= 
tłów itp. Drużyna wydawała dla awych członków dwutygod 
nik "Czuwaj", który z upływam czasu stał się lokalnym 
pismem skautów krakowskich. 22.12.1912 rolu drużyna 
wyróżniła się w pierwszym, wielkim ćwiczeniu polowym 
krakowskich skautów w Kostrzu. Stawiła się ona najli= 
caniej /94 osoby/, w eygnalizacji wykazał wielką bieg 
łość I zastęp, którego członkowie wprost odozytywali 
nadawane depesze, beż pomocy kartek 1 ołówków, 

IY krakowska Drużyna Skautowa in. Bolesława Chrobrę: 

502. 
Drużyna skupiała młodzież IV Gimnazium,a drużynowym 
był druh Czapliński, według stanu na dsień 1.02,191% 

drużyna liczyłu w pięciu zastępach 45 członków, 

żyna Skautowa im, Michała Wołodyjowski: 

pod redakcją 

03.1912 r. 
Skiego. We wrzeóniu 1912 r drużyna działająca przy 
III Giunazium liczyła w czterech zastępach 25 człon- 
ków, Następnya drużynowym był Władysław Kołómłocki, 
pod którego kierownictwem drużyna Bystemavycznie się 

e 1912 miała już 60 członków, 

drużynowym KDS druha Janusza Gąsicrow= 

Tozwijała, w Listopa: 
1.02.1913 liczy w dziewięciu zastępuch już 82 czło- 
ków, by w miesiąc pó j liozba ta podniosła się do 
prawie 
mierz Pułaski /"Skaut" nr 11/1915 str.171/. Drużyna 
gkładuła sią z zastępów wywiadowczych, pionierskich, 
ratunkowych i 
na 5 plutonów, które objęli : Bartel, Chrząazczyaki, 
Maćkowski, Więckowski 1 Thun, /byli człon ie rozwią 

jatarszego zastępu/, nadto jeden 

W tym czasie bohaterem drużyny był Kazi - 

dnego cyklistów, Zastępy podzielono 

zanego w tym celu 
£ wyższych zastępów objął Siedlecki, W drużynie zapro 
wadzono dyscy 
sku 5 

ę+ wymagano punktuslności 1 koleżeń- 
saczęli płacić składki i a 6 "Ska- 

hta", Spr: administarecja i gaaobna kasa /zasilo- 
na w znacznym stopniu darem 270 koron od obywatela kre 

Kazimierza Wnętrzyckiego 

urużyna dzia przy Y Gimnazium 2 liczyła na dzień 
1.02.1913 r w czterech zastępich 30 skautów, 

skupiała młodzież I szkoły realnej i liczyła 
da dzień 1,02.1913 w pięciu zastępaca 43 członków. 
Prawie cała drużyna była umundurowana, 

VII Krakowska Drużyna Skautowa im.Z.wiszy Czarnego, 

Drużyna działała przy II azkole realnej i liczyła 
na dzień 1.02.1913 roku 3 zastępy 1 21 członków, 
YIII Krakowska Drużyna Skautowa im.,Romualia Traugut- 

2: 
Działająca przy wyższym seminarium nauczacielskim 
drużyna liczyła m dzień 1,02,1915 r. trzy zastępy 
1 24 członków, W roku 1915 drużynę objął Józef Lewio” 

ki, pod kierunkiea którego zaczęła się rozwijać 1 po 
aka, m    
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JX krakowaka Drużyna Skuutowa im,Włsdysława Jagieł- 

ły. 
Drużyna skupiała młodzież szkoły handlowej 1 liczyła 
w dniu 1.02.1913 dwa zastąpy skupiające 14 skautów. 

Oprócz wyżej wymienionych drużyn działała jeszcz 
luźno zorgenizowana drużyna robotnicza "Związku Kato 
lickich Robotników” przy *Towarzystwie Polonia", Na- 
tomiagt skauting żeński rozwijał się słabo. Oręa.izo 
wała się drużyna "wydziałówki", istniały teń w szko- 
łach prywatnych małe organisuy, nie należały one jed 
nak do "Sokoła", W związku z działalnością wydawni- 
czą drażyn podano dwie informacje dotyczące pisma 
"Odrodzenie". | 
- "Skaut" nr 16/1912 str.14 - ..."Otrzymaliśmy 10 
numerów pisanego tygodnika "Odrodzenie" orgunu V pa= 
trolu LI Krekowskiej Drużyny skautów polskich, Jest 
to bardzo pocieszający obraz pogłębionej pracy patro- 
lu uczniów kl.V gimnazjalnej, co za wzór mając Kasi- 
mierza Pułaskiego, stara się go naśladować w zasłu- 
gach, nosząc zaś godło lwa, dorównać usiłuje w nie - 
ustraszonej odwadze. Piszo wychodzi od 25 stycznia 
br, w objętości 20 stronic ósenki arkusza /przez pe- 
wien czas 40 stronic/ .„..* 
- "Skaut" nr 9/1913 str.143 - ..."zań I znatęp 1V 

Drużyny Skautowej - /wydzje K2/ "Odrodzenie"...* 

Minął rok od reorqunisacji krakowskiego sksutin- 
gu, rok pełen ważnych wewnętrznych saiun dla rozwoju 

nowopowstającej orzonizacji, Czas ten był niejako 

przełomowym dla ruchu, który epotężniuł 1 jedli nie 
roawinął się jeszcze należycie to jednak zrobił krok 
naprzód 1 stanął na trwalszych podatewsch, Najpierw 
przełamane zostały"lody" między skautani a krakowa- 
kim "Sokołem", który z początku nieprzychylnie i po- 
dejrzliwie patrzył na "nowość", Przekonując się o 

szczerości młodych skautów użyczył im małą tzdebkę 
w "Sokole" 1 przekazał do prowsdzenie gimnastyki 1 
musztry trzech znakomitych nauczycieli, "Izdebka ska” 

utowa" stała się ogniskiem ruchu, rczpierzchie zaatę 
py miały się gdzie skupić 1 odbywać spotkania tak 

- syumkelą, | 

Kto to jest Smutek.? 
Pan Suutek jest 
mężem Fani Mielancholii,. 

icja 
Z niwi jest jeszoze Ooratyn="""= ZA 
iister Bluesa, t 

1eh dzisci toż 
Lezka i siinoreka. 

(ARENACH t [BD 
nieodzowne w bratnim pożyciu skautowym, W drużynach 
można było po tym roku poznać więkazy ład w pracy, 
tu 1 ówdzie nawet jasny 1 ścisły progrum. Stworzono 
Wydział Administrecyjny, który podzielono na sekcje. 
Sekcja Gospodarcza pilnowała ładu po linii skautowej, 
sekcja Dostaw czuwała nad rozeszaniem numerów | 1 15 
każdego wiesiąca, sekcja Komisji Dostaw załatwiała 
kwestię umundurowania, sekcja czasopisma "Czuwaj" 
redapowała to pisenko. Ne jlepiej funkojonowsła sek- 

cja Komisji Dostaw, która zaopstrywału krakowsc-c 

skautów w mundury /popierejąc wyłącznie firmy pol- 

skie/. Żs jej staraniem wyrabiano również uenażki, 

łyżki £ widelce, maszynki spirytusowe itp,Komiaja 
dostała od rady drużynowych pochwałę za działalność 
1 moralne poparcie "Sokoła" i niektórych członków 
"Organizacji Strzeleckich", W prowadzeniu drużyn ze- 
panował zdrowy prąd, przybywało skautów a prowadzą- 
cy drużyny brali do pomocy najstarszych akautów. 

Pierwsi mieli tyw sposobem więcej wolnego czasu, dru 
dzy prowadząc młodszych zdobywali nowe doświadczenia 
wychowawcze, wielki krok naprzód zrobiono w druży- 

nach w zakresie pracy ideowej ucząc odpowiedzialnośm 
oi 1 prowadząc walkę z nałogami i szkodliwyni nawyk 
mi, Główna zasługa leży w miejscowej komendzie;która 
złożona z ludzi rzeczywiócie oddanych całym sercem 
sprawie skautowej - pracowała niestrudzenie przez ca- 
ły rok. Wiele uczyniono w kierunku skupienia drużyn 
1 zbratania się skautów — organizowano wspólne wycie- 

czki zastępów różnych drużyn n także żmprezy masowe 

jak już wspouniane ćwiczenia terenowe, sypanie kopca 
w ilepoł-icach i imprezy z okazji ówię Maja, 

Skauttnz w krakowie zdobywał aobiw powoli sympatię 
społeczeństwa, Obywatele przychylnie putrzyżi 
powstający ruch, nierzadko go finaneując. Skeuci by 
11 wszędzie mile widziani 1 nieraz idąc ulicami spo- 
tykuli się z hucznymi brawami, Vsakie to były począe 

tki krakowskiego harcerstwa, 

a nowe 

/"Sknut" numery: 4/1311, 13/1912, 16/1912, 6,9,10, 

11,13,15,19,20,21/1915 /. 

46.6. IiA%6 r, 

fiamy już cażą 
rodzinę, 
Rodzinę,. która 

wałęaa mię jak cyganie 
po cudzych docach,. 

Ubejnuje wazyatkich, 

/ taniec zwycięótwa, „a 
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* HEEEESNEEMA METODYKA. EEEEEEEEM 

Od początku istnienia ruchu zuchowego, wzrasta Sna- 

onie liczba przybocznych, a jednak dość powszechnie 

| beerwujemy, że drużynowi nie doceniają ich roli 1 nie 

awste korzystają z ich pomocy. Dlaczego tak się dzie- 

je? Podczas jednego z kursów drużynowych zuchów, w at- 

gosferzą całkowitej swobody wypowiedzi, przeprowadzono 

rto_te_iest przyboczny drużynowego zuchów? 
Instrukcja Głów:.ej Kwatery ZHP /Roskas Bacselnika 

EP L. 2/79 s poprawkami satwierdzonymi 29 czerwca 
1982 r,/ postanawia: w punkcie 3.3.4. "Drużynowy 5u - 

chów pouinien mieć co najaniej dwóch przybocznych .Jed= 

nago s nich, po ukończonym kursie dla przybocznych, 
mianuje pierwszym przybocznym”, 3.3.5. "Drużynowy wspó 
  

pezimienną ankietę, w której jedno z pytań 

pracy przybocznych /"Jak eceniam pracę przybocznych ja 

ko pomocników drużynowego?”/. Wóród wypow'edzi znala- 

głen i taką: "Miałem przytocznego, kolegę, tak jak ja 

po kursie drużynowych zucnów, ule nie mogłem z nim 

pracować, pozbyłem mię go, Ponieważ krytykował moje pe 

mysły wprowadzane na zbiórkach”, Inna wypowiedź była 

jeszcze bardziej zastanawiająca: "Moja przyboczna, u- 

czennica szkoły podstawowej /15 lat/ jest miła i lubi 

|; zuchami się bawić, Ładnie śpiewa. Żuchy lubią ją bar 

dzo, bardziej niż mnie, Boję się, że za jakieś dwa la- 

$a Hanka mnie przerośnie, bo cieszy się wśród zuchów 

przyboczni 

lnie s decyduje o sprawach do- 
tyczących drużyny”, 3.4.1, *Przybocznys może być har- 
cerka lub harcers - członek drużyny barcerskiej w aską 
le podstawowej lub ponadpodstawowej”, Bogata już lit. . 

ratura suchowa od lat podkreśla znacsenie przybocznych 
"Książka Drużynowego Zuchów” - Aleksandra Kamińskiego 
- ten najlepszy s istniejących podręczników drużynowe 
go /Wyd.V, 1957 r. str. 42/ - tak o preybocznych mówi: 
wPrzyboczny drużynowego suchów jest pomocnikiem i 582- 
tępcą drużynowego we wszystkich sprawach drużyny, Po- 
maga mi w przygotowaniu i przeprowadzeniu Bviórek 
lnie s nim Układa plan pracy, Drużynowy sasięga opinii 

drużynowego 
hm PL Leon Dmytrowski 

Większym nit ja autorytetem", Podobnych wypowiedzi by- 

ło więcej 1 w sumie pozwalały one zrozumieć, dlaczego 

niektórzy drużynowi nie korzystają s pomocy przybocz= 

nych, Hie przeprowadzałem takiej ankiety wśród druży- 

nowych - nauczycieli. Oni nie wypowiedzieliby się tak 

gzczerze, sle znac doskonale powody, dla których nau- 

Czyciele - drużynowi nie sawsze koraystają a pracy mło 

dzieżowych przybocznych, Wiedzą oni doskonale, że awo- 

je bogate doświadczenie winni umiejętnie 1 w sposób 

prówdziwie harcerski przekazywać swoia następoon-przy- 

bocznym, Bie zawsze mają jednak na to czas 1 ochotę, 

jak również nie pragną rychło oglądać swoich m tępców 

na funkt jach drużynowych, k przecież oni właśnie mają 

majwięcej okasji 1 możliwości wyszukania właściwych 

kandydatów na przyszłych drużynowych zuchów, Oni mogą 

tych młodych dobrze przygotować do społecznej pracy « 

muchami,w sposób prosty i beż kłopotów utrzymując ich 

przy sobie w charakterze przybocznych, komendy i rady 

lczepów winny stale pamiętać o prawdzie podkreślano j 

esczególnie po ostatnim Zjeżdsie ZEP: Usdrowienie wie- 

lu odcinków życia harcerskiego musimy rozpocząć od 

właściwego ustawienia pracy wychowawczej 8 suchami, 

Właśnie w gestii szcsepów leży możliwość wyszukiwania 

właściwych kandydatów do pracy % suchami i wstępne 1ct 

do tego przygotowanie, Mam ne myśli przede wszystkim 

organisowanie kursów dla przybocznych. 

zuchów 
przybocznego we wszystkich ważniejszych sprawach doty- 

czących drużyny, Powinien on dokładać starań, aby jak 
najlepiej prsygotować swoich przybocznych do objęcia 

w przyssłości własnych drużyn guchowych*, W innym pod- 

ręczniku *Zuchy* - Harka Wardęckiego /wyd.1V. 1982 r. 

atr. 69/ » esytamy: *Przytocsny to prawa ręka drużyno- 
wego, pomocnik, sastępca a w przyssłości także i nas- 
tępca drużynowego. żakłada jąc drużynę wspólnie s przy- 

Doesnymi stwarzacie sobie 1 im dogodną sytuację, Przy- 

boczny pracujący od pierwszej zbiórki będzie się czuł 
współtwórcą drużyny 1 od rasu zostanie s nią swiąsany, 
W drużynie powinno być stale dwóch przybocznych - atar 
szy i młodszy /14 1 15 lat/*. Tego samego sdania jest 

y podręcsnik *Zuchowe ABC" - CAS*82 str. 5 
, że przyboczny to "prawa ręka” drużynowego, 

jego ułodszy kolega. Przyboczny powinien prowadzić nie 
które elementy sbiórki. Ala to nie wszystkoj Przybocz= 
ny bacznie obserwuje suchy, aby mógł w ważnie jasych 

oprawach być ich głosem wobec drużynowego", Od lat 1i- 
teratura suchowa nie ma zyrzęczności wobec faktu -kim 
powinien być prsyboczny drużynowego zuchów, Łatwo po- 

wieusieć kia ma być przyboczny, ale v -iele trudniej 
jest poradzić, jak takiego przybocznego znaleść, jak 
go wychować 1 przeszkolić, by osiągnął podstawowe umie 
jętności pracy z suchani, 

DECK OMNIA OPOCACAOEE Z ZOBO O CRZODEEPOAA.  



      

W praktyce spotykamy cztery drogi wyszukivania 1 dę 
boru przybocznych. 

Pierwszą - najbardziej dojrzałą — jest przemyślana 
decyzja komendy szczepui wybór kilku spośród najbar - 
dziej wartościowych 1 nadających się do pracy z zucha« 
mi harcerzy - piętnastolatków i praca z nimi, Najpieru 
trzeba zaobserwować jacy to są harcerze, jaki typ czła 

wieka reprezentują, czy mają zadatki wodzowskie: wyro- 
zumiałość, konsekwencję działania, czy lubią się bawić 
s dziećmi, czy potrafią s nimi rozmawiać, gawędzić 1 
śpiewać, czy są koleżeńscy 1 umieją pracować w zespo- 
le, czy nie są uparci i zarozumiali, czy umieją wybr- 
nąć s trudnych sytuacji wychowawczych? Błędem jest po- 
wierzanie od razu takim młodym drużyny zuchów, Niech 
się najpierw sprawdzą na stanowisku przybocznego u ro« 
suanego i doświadczonego drużynowego zuchów, 

Zdarza się często i tak, że szczep czy hufiec pole- 
ca młodem harcerzowi zorganizowanie pracy z drużyną 
suchów 1 zadowolony, że już kogoś do roboty znalazł, 
już się więcej nim nie zajmie, Jest to najczęściej pc 
pełniany błąd w naszym ZHP, błąd, który może grozić wy 
koślawieniem młodego charakteru człowieka, któremi po- 
wierza się odpowiedzialną funkcję 1 nie udziela pomocy 
W tym wypadku ułody kandydat san na własną rękę szuka 
sobie pomocników 1 przyjmuje kogo się da, bez względu 
ma to, czy taki pomocnik nadaje się, czy da sobie ra- 
dę i czy nie popełni niewybaczalnych głupstw, Nie wol- 
no desygnować kogoś na tak odpowiedzialne stanowisko 

wychowawcze i nie udzielić mu pomocy w postaci instru- 
ktora - opiekuna, który w aposób dyskretny będzie mło- 

demi drużynowem redził i pomagał mu w trudnych .sytu- 
acjach, Taka to bywa druga droga. 

Trzecią drogą dopływu kandydatów na przybocznych 
jest samodzielna decyzja młodych harcerek lub harcerzy 
którzy przyglądając się pracy drużynowego sami zapra 

gną bawić się s zuchami i zaproponują drużynowemi swo- 
ją pomoc i chęć zostania przybocznymi, Wybujałe anbica * 
je nie każdemu drużynowemu pozwolą przyjąć taką pomoc, 

wreszcie czwarta - dojrzała, pedagogicznie przemyś. 
lana 1 bardzo skuteczna droga doboru 1 przygotowania 
przybocznych to gdy tą sprawą zajmie się doświad» 
czony naączyciel - instruktor zuchowy, ćna on dobrze 
młodzież tą, która uczęszcza do szkoły, w której uczy, 
1 tą, która już s jego szkoły przeszła do szkół ponad« 
podstawowych, Instruktcr = nauczycieł potrafi /jeżeLi 
zechce, jeżeli m na tym zależy/ zachęcić upatrzonych 

kandydatów do pracy z suchami i potrafi ich smobilizo« 
waś oraz przygotować wstępnie przed ich pójściem na 
kurs, Jego autorytet w Ćrodowisku /sz-zególnie w wiej. 

skim/ rozbroi nawet najbardziej opornych i antyspołe 

cznie nastawionych rodziców, Sumiermy nauczyciel - in- 
struktor ZHP potrafi udzielać pomocy młodym przybocz= 
mym, szczególuie w początkowym okresie ich pracy, gdy 
są jeszcze maiej zaradni i tej pomocy potrzebują, Po- 
trafi także tak zorganizować im czas zajęć z zuchami, 
aby nie ucierpiała na tym ich nauka w szkole, W ten 
sposób świadomy 1 auaienny nauczyciel - instruktor mo 

że wychować całe zAstępy młodych przybocznych 1 druży. 
nowych suchów, Może stać się ich życiowym przewodni 
kiem w procesie prawdziwego uharcerzania i wyrabiania 
społecznej postawy młodego obywatela, Sam przecież 
nie msi być drużynowym, jest bowiem ważniejszym ins- 
trukiorem.- organizatorem pracy harcerskiej i zuchowe; 
w szkole, Mógłby ktoś, Konsumpcy jnie nastawiony do 
pracy instruktorskiej zapytać: A co będzie miał za tot 
Odpowiedź jest prosta, Nagrodą za jego pracę będzie 
wdzięczność 1 przywiązanie młodzieży, będzie radość u 
dobrze spełnionego inestruktorskiego obowiązku, 

boczne/ pod warunkiem, że ta trójka dobrze się rozu — 

mie. Szczególnie dziewczęta dobrze się czują, gdy pra- 
cują razem, są odważniejsze w swoich poczynaniach 1 u- 
zupełniają się wzajemnie, Taka koleżeńska atmosfera 
wspólnej, sumiennej pracy stanowi pierwszy etap kszta« 
łcenia a raczej samokształcenia przybocznych. Starsza 
z nich, pełniąca obowiązki drużynowej, która po upły= 
wie 3-5 ziesięcy swoją postawą i pracą zdołała już u- 
twierdzić namiestnika zuchowego w hufcu 1 radę macie- 
rzystego szczepu w przekonaniu, że rokuje dobre na - 
dzieje i będzie dobrą drużynową, przechodzi w tym cza- 
Bic nurs drużynowych zuchów 1 uzyskuje patent drużyno- 
wej zuchów, W tym czasie młodsze /młodsi/, szczegól - 
nie po powrocie drużynowej z kursu, korzystają z wia- 
"domości i materiałów, które tam zdobyła, Uczestnicząc 
z drużynową w jej pracach na każdej zbiórce uczą się 
praktycznie jak najlepiej bawić się z zuchami, Bardzo 
ważną pomocą w ich dokształcaniu staje się ten najanie 
jazy podręcznik pracy z zuchami, jakim jest "Zuchowe 
ABC". Ta lektura, napisana w sposób prosty a zarazem 
sugestywny, rozwija ich poglądy na pracę z zuchami i 
w ostatecznym efekcie pęzwala im stwierdzić, czy ta 
pracac ix odpowiada, czy im się nadal będzie podobać, 
Wtedy starsza /starszy/ z tej dwójki przybocznych od- 

bywa szkolenie na zorganizowanym w szczepie lub hufcu 
kursie przybocznych, by po nim przygotować się do kur- 
su drużynowych, Ą 

Niecierpliwa, współczeena młodzież może uważać, że 
ten proces trwa za długo, że może ktoś nie wytrzymać 
próby czasu 1 wcześniej się wykruszyć, ale każdy misi 
się sprawdzić w swej pracy, a to nie może iść tak szy- 
bko, Jeżeli ktoś wytrzyma ten okres próby sprawdzania 
się, przywiąże się do drużyny i dobrze się poczuje w 
tym współdziałaniu ludzi młodych - będzie dobrym ina- 
truktorem w przyszłości, Kto tej próby nie wytrzyma i 
odpadnie - to i lepiej, że etanie się to teraz, oszczę 
dzi sobie złudzeń łatwizny 1 nie przyniesie wstyduŻiP. 

W dzisiejszej rzeczywistości musimy więcej wymagać 
od kandydatów na pełnowartościowych instruktorów, a 

takich właśnie dzi6 harcerstwu potrzeba, 2 
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MOTYWACJE HERE + KENKEM 

15, Postawa harcerska, 

Słowa wypowiedziane przez dyrektora szkoły "Har- 
cerz - nie harcerz - nie widać specjalnej różnicy 
w postawie" zamieszczone w "Motywach" 9/82 nie są 
odosobnione, Jest w nich zawarta pretensja społecz 
neństwa, które przes dość długie lata obecności har 
cerstwa w życiu tego społeczeństwa wyrobiło sobie 
jakieś zdanie o tym, czym się harcers wyróżnia, 

Na czym ta postawa polega? Niewątpliwie na pier- 
wsze miejsce wybija się sprawa służby, Tak służby oj- 
czyźnie jak 1 służby społeczeństwu. 
Służba Ojczyźnie była najwyżej ceniona przez społe- 
czeństwo, gdy nie polegała na wykonaniu wycinkowych 
zadań powierzanych odgrórnie, lecz opierała się na 
inicjatywie harcerzy wypływającej s wyczucia pot - 
rzeb, 
Można tu wymienić wrześniowe /1939 r./ Pogotowie 

Farcerek wyrażające się służbą sanitarną i prowadze- 
niem szpitalików, akcje Szarych Szeregów 1 Wawra, 
Akcje Bieszczady czy Frombork a ostatnio farcerskie 
Pogotowie Zimowe, Harcerska Służba Ojczyźnie 1 społe- 
czeństwu wyraża się przede wszystkim w podejmówaniu 
palących, ważnych zadań, które leżą odłogiem, i nie 
ma kto ich wykonywać. To podnosi też ich rangę w 
oczach społeczeństwa, Może to być nawet zwykły apia 
ruchu pasażerskiego w komunikacji miejskiej, jaki nie 

gdyś przeprowadzono w Warszewie, 
Służba społeczeństwu, to także życzliwa pomoc każ- 

demu potrzebującemu. W oczach ludzi spoza harcerstwa 
- harcerz umie bezinteresownie tej pomocy udzielić, 
Kiedyś obowiązkiem harcerza było spełnienie oodzien- 
nie "dobrego uczynku”, co później było a przesadą wyś 
miewane, Istniała opinia "harcerz jest rycerski" ten. 
ustąpi miejsca /np. w tramwaju/ kobiecie czy ludziom 

starszym, pomoże dziecku. Piąty punkt Prawa Harcer - 
skiego mówi: "Harcerz spieszy innym z pomocą, nie opu 
ści nikogo w potrzebie", a siódmy "Harcerz szanuje 
starszych, pomaga chętnie rodzicom”, Chyba ta życzli- 

wa pomoc harcerska jest jednym z si.niejazych ele- 
mentów opinii społecznej o harcerstwie.  



    

HE MOTYWACJE. KRENEKUNENE + GA 
Pad dni ię Ć sobie hasło "Na słowie 

wiazy”, kiedyś znajdujące 
siq w Prawie, a dzić przy przyrzeczeniu, ludzie spo- 
dziewają się, że harcers jest słowny, punktualn 
rzątelny i obowiązkowy, h 

Dla harcerza nia było różnicy między "słowem honoru" 
a słowem, Mówiło się nawet "słowo harcerskie", Ele- 
menty tego znajdziemy w pierwszym punkcie Prawa mówią 
<ym o suaiennym spełnianiu obouiązków dla naszego kra 
Ju, czy punkt ósmy "Harcerz pracuje rsetelnie, dba 
o wąpólne dobro jak o własne”, 
Pochodną od rzetelności jest treść szóstego punktu 
Prawa: "Harcerz jest wiernym kolegą”, Dawniej był on 
wzmocniony akcentem o brateretwie harcerskim. Stąd 
wyrobiła się w społeczeństwie opinia o tym, że har- 
oera  harcerzowi zawaze przyjdsie s pomocą, bowiem 
było to dość powszechną praktyką, 

Na ogół panuje opinia o harcerskiej zaradności 1 
gręczności. Harcerz - to ktoś zaradny i spostrzegaw 
czy, dający sobie radę w trudnych i prymitywnych wa- 

runkach, * 
Wywodzi się to z umiejętności wędrowania, biwakowa- 
nia, obozowania, pionierki obozowej, zaradności 1 
orientacji w terenie, orientacji w mieście itp, Wiąże 
się z tym opinia o sprawności fizycznej harcerzy o 
czym mówi dziesiąty punkt Prawa: "Harcerz chce być 
silny i aprawny, nie pali tytoniu, nie pije napojów 
alkoholowych", 

Osobny temat to tradycyjnie życzliwy atouunek do 

przyrody, "Harcerz jest przyjacielem przyrody, poz 

maje jej piękno i tajemnice" - mówi dziewiąty punkt 
Prawa. . 

Ponadto harcerza cechuje humor, wyróżniającyc się 
też w piosence oras pogoda ducha, Umiejętność pogod- 

mego pokonywania trudności była niegdyś w Prawie / z 
1911 r. : śmieje się 1 gwiżdże w najcięższym nawet 
położeniu, 1919 r.: jest zawsze pogodny, 1957 r.t 
s uśmiechem pokonuje trudności/, Radość życia 1 pogo- 
da ducha były zawsze jednym £ elementów harcerskiego 
systemu wychowawczego, Stąd 1 opini. że powinny one 

cechować harcerza, Zresatą postawa epikurejaka /od- 

robina stoicysmu/, zalecana jest przez Jana Kochanowa 

kiego 1 bardzo w życiu przydatna, jest-w polskim sys- 
temie wychowawczym stosowana od dawna, . 

Csy obiegowa opinia o tym, jacy powinni być harce 

rse, odbiega od naszych dążeń? Nie, raczej się ż nimi 
pokrywa. Ale rzeczywistość harcerska - tylko w niez- 
nacznym stopniu, Jedną s przyczyn autorytetu harcer- 

stwa wśród apołeczeństwa i wśród młodzieży było to, 
że postawa harcerska cechowała większość członków ZHP 
Gdy drużynowi byli doświadczonymi wychowawcami, a 
drużyny były mocne pod względem pracy harcerskiej - 
to nowicjusz przychodzący do harcerstwa dośtosował 

dostosował się do ogólnej atmosfery w ZHP /jeóli woj 
dzesz między wrony, musisz krakać jak i one/ i pod- 

ciągał swą postawą. Ody drużyn z trwałym dorobkiem 
jest mało, instruktorów, którsy potrafią prowadzić 
pracę wychowawczą, dotkliwy brak - to realizacja naj- 

słuszniejssych postulatów staje się kwadraturą koła 
Przy masowości harcerstwa mocniejsi muszą podoiągać 
słabszych. Stąd poważna rola szkolenia instruktorów, 
drużynowych £ zastępowych, a także rola szczepów 1 | 
drużyn sstandarowych, 
Dużą rolę odegrają też publikacje metodyczno-szko1e- 
niowe, Nie zwalnia to jednak wszystkich drużynowych 
od postawienia sobie pytań: Jak w naszych zastępach 
1 drużynach staramy się o to, by nasi harcerze i har 
cerki miaży postawę harcerską? Jaką rolę powinny w 

tym odegrać stopnie harcerskie, jaką zadania podej- 
mowane przez zastępy i drużyny, jaką wszystkie ele- 
menty naszej codziennej pracy harcerskiej realizowa- 
nej zgodnie z harcerską metodyką, gry i zabawy, wycie 

ozki, biwaki 1 obozy, przygotowanie do obozu, zdoby- 
wanie sprawności, a jaką gawędy i osobisty przykład, 
czyli wzór osobowy instruktora, Może powyższe uwagi 
pozwolą nam na danie sobie odpowiedzi na pytanie:kto 
to jest harcerz, 
Czy wóród młodzieży jest aprobata dla postawy harcer- 
skiej?Czy poszczególne elementy tej postawy BĄ oce- 
nione, poszukiwane? Zajrzyma np, do tygodnika "Na 
Przełaj”, W numerze nr 2/82 w rubryce"szukam przy ja- 
ciół" czytamy: "Cenię ludzi szczerych, z silną wólą, 
energicznych, s poczuciem humoru", *Iubię osoby szcze 
re 1 wesołe”, "Iubię ryzyko, zawsze uómiechniętych i 
odważnych ludzi, mających własne sdanie, własny po- 
gląd na życie" , "Cenię w ludziach dążenie do praw- 
dy, sprawiedliwości? "Nienawidzę kłamstwa, dwulicowo 
ści, także kombinatorów", "Moja duża wada to nadmier- 
na zaczerość”,"Jeatem z natury wosoły, cenię uczci - 
wość 1 prawdomówność, lubię porozmawiać o problemach 
życia" „ Te siedem wypowiedzi to zdarzenia 16-19-lat- 
ków, Jeśli uznać je za typowe, to chyba młodzież jest 
spraguiona prawdy, szczerości, pogody ducha i innych 
cech znamiennych dla postawy harcerskiej. 

Może tylko sprawa postawy harcerskiej jest nie naj 
lepiej w harcerstwie ustawiona, Może jest ona przed- 
stawiona jako "życzenie wychowawców i starszych" w 
rodzaju "macie być grzeczni", A to nie jest droga 
ani do serca, ani do umysłu każdego t harcerzy, 

Może zamiast "przykazów* jeki powinien być har - 

cerz - riększy sukces odnioszoby dobrowolne zrzesza- 
nie się w grupach dyskusyjnych "Przyjaciół prawdy”, 
*życziiwych","Zaradnych","Pogodnych" /pogodnie po- 
konujących trudności/,"Przyjaciół przyrody 1 ochrony 
Środowiska” itp.,lub też zwolennicy tych postew ros- 
poznaliby się przez noszenia barwnego koralika, czy 

szpilki z barwnym łepkiem /np. biały - prawda, niebio 

8kl - życzliwość, czerwony - zaradność, żółty - po- 
godność, zielony - przyroda/, 

Noszenie liczby 10 przez instruktorów konsekwentnie 
realizujących 10 punkt Prawa Harcerskiego pozwala 
sądzić, 1ż taka forma moża się przyjąć, 

A teraz, w tych rozważaniach, nadszedł czas na 
postawienie sobie pytania: Jakie cechy prowadzą do 
sukcesów życiowych człowieka / w małżeństwie, pracy, 

1 innych dziedzinach życia/, do wyrobienia umiejętnoś 
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ci przeżywania szczęścia i znajdowania go w życiu? 

Zróbmy spis tych wymagań fizycznych, psychofizycznych 

cech charakteru i zasad etycznych. 

Porównanie"cech prowadzących do trwałych sukce- 

gów 1 szczęścia" s postawą harcerską i Prawem Harcer- 

skin wykazuje na dużą ich zbieżność, Gdyby ktoś nie 

gnający Prawa Harcerskiego zestawił je w główne pun 

kty uzyskałby tekst zbliżony do Prawa, Dziś, gdy 

mie każdy harcerz widzi w Prawie zbiór pożytecznych 

ik życiowych, pi jest e 

postawie haroerskiej i Prawu Harcerskiemu odpowied 

niej rangi. 

Jedną z dróg, by Prawo było uznane jako zbiór wytycz 

mych moralnych i zasad życia - jest e jego 

autorytetu, czyli jego umotywowanie, Motywacja ta 

może m.in.wypływać z poznania wyżej wynienionych 

sposobów znalezienia szczęścia i awego niejsca w ży 

ciu przez uzyskanie "cech prowadzących do trwazych 

Bukcesów i szczęścia", 
W dziejach ZHP parokrotnie był dyskutowany i mo- 

dyfixowany tekst Prawa Harcerskiego, Jeśli w przysz- 

łości znów dojdzie do takiej dyskusji, to zasądniczą 

gprawą będzie, na ile sformułowania Prawa odzwiercie 

dlają program wychowawczy harcerstwa i dążenia ży- 

©iowe młodzieży, Bo wyrażenie tych dążeń będzie decy- 

dować, czy Prawo będzie stosowane, a nie spis życzeń 

wychowawców, 

16. Bez pracy nie ma kołaczy, 

Nie o pracy produkcyjnej będzie tu mowa, lecz o 

pracy nad sobą, 
Niektórzy teoretycy wychowania głoszą zasadę:dob- 

ra metoda wychowuje młodzież automatycznie, bez Świa 

domego udziału tej młodzieży. Ma to także dotyczyć 
kształtowania charakteru, 

Lecs dlaczego ucząc kogoś jazdy samochodem poka- 

gujemy mi zarówno cel nauki, jak 1 podajemy mu prawid 

ła jazdy oraz każemy mu świadomie wyrobić pewne nawy 

ki. I nikt nie proponuje, by kandydata na kierowcę 

wosić sa kierownicą bez jego woli 1 Świadomości, aż 
nawyk jazdy sam się wyrobi, 

Wiewątpliwy w pierwszym etapie wychowania, gdy 

chcemy przyciągnąć dzieci do harcerstwa - zaczynamy 
od jego najatrakcyjnej strony. 

Początkowe wyrabianie zaradności poprzez stawianie 

zadań odbywa się często półnieświadomie, Lecz uświado 

mienie sobie faktu, że jestem zaradny, uczę się za- 

radności, nie peuje procesu wychowania, lecz go umac- 

nia. Już od tego momentu rozpoczyna się Świadome po- 

konywanie trudności i swych słabości, Możemy podówia 

domie, poprzez gry, kształtować cechy psychofizycz- 

ne jak sręczność, spostrzegawozość itp, choć w mo- 

mencie wystąpienia współzawodnictwa czyli ambicji, 

proces ten staje się uświadomiony, Podobnie jest s 

wyrabianiem silnej woli, które tylko w początkowej 

fasie bywa podówiadome, a później angażuje ambicję. 

Zasadniczy błąd wyżej wspomnianej teorii, to sało- 
żenie, że skoro mamy dobrą foremkę, to uksatałtujeny 
w niej dzieci jak babki z piasku, 
Tymczasem dziecko myśli 1 gdy się spostrzeże, że nim 

manipulują, całe zamierzenia wychowawcze mogą wziąć 

w łeb. Dziecko trzeba traktować poważnie, jako czło- 

wieka, A młodzież tym bardziej. Dlatego trzeba mu po 

magać w tym, by samo znajdowało awą drogę w życiu, 

by samo akneptowało wybrane wartości 1 by dążyło do 

iągnięcia określonych cech, Rzeczywiste kształtowi 

nie charakteru nie może się bowiem obyć De% samowy- 

chowania. Zresztą, czy chodzi o wychowanie "osłowie- 

ka zdalnie sterowanego" czyli popychanego przez wy- 

szy wybiera jącego 

cele życiowe? 

Wschowanie półówiadome może dotyczyć zuchów / i to 

tylko w pwenym stopniu/ oraz częściowo na jałodszych 

harcerzy. Warto wiedzieć jednak, że światopogląd ał0- 

dzieży, czyli systemu uznawamych wartości, ksstażtuje 

się przede wszystkim między 5-ym a 10-tym rokiem ży 

cia, za6 zainteresowania /zawodowe czy inne/ w wieku 

11-14 lat, Czyli pod koniec szkoły podstawowej many 

w zasadniczym stopniu ukształtowanego człowieka. 

I jego chcemy traktować jako kukieżkę, wyciowaną mato 

dą pociągania sznurków? Kompletny absórd, 

Jedyna droga wychowania, to trafić do scrca młodzie- 

ty, pomoc w rozwoju zainterasowaź i poznawania"aztu- 

Ki życia ", oraz ułatwić samowychowanie, ozyli kształ 

towanie swego charakteru. 
Czy kształtowanie charakteru jest łatwe? Nio .00 

jest osiągnięciem nie jest łatwe, 
Bez pracy nie ma kołaczy, Ukształtowanie swego chara- 

kteru to nie tylko wynik wiedzy, To przede wszystkim 

wynik dsiałania woli, Charakter kształtuje się w dzia 

łaniu, pokonywaniu trudności, ówiczeniu się, w wyre- 

bianiu określonych nawyków, Sokrates, dzy był młody 

a dokuczał mu upał 1 pragnienie, szedł do studni, wy 

ciągał s miej wiadro wody i wylewał na ziemię mówiąc 

Choe ci się pić Sokratesku, to opanuj wą chęć, po- 

czekaj chwilę, I pił dopiero s drugiego wiadra, jakie 

wyciągnął, 
Kto wie, czy słusznie nasze stopnie harcerekie na- 

faszerowane są wymaganiani zadań /wie, potrafi „umie, 

wykonał/ a słabo z nich pr: bija ich sadanie kostał 

+owania charakteru, Może słuszniej by było, Bdyby 

wyraźnie podkreślić ich związek s kształceniem okre- 

ślonych cech charakteru, a poszczególne wymagania 
podporządkować wyrabianiu tych cech, 
Warto by wówczas ustalić krótkie hasła poszosegól- 
nych stopni, Np."Ochotnik - zasługuje na miano hax— 
cersa, jest saradny 1 słowny", Obecnie chasła stor- 
ni są przegadane, A wymagania stopnia można włączyć 
w punkty w rodsaju: jest zaradny w domu, jest zarad 
my w mieście /miejsou zamieszkania/, jest zaradny na 

wycieczce, jest zaradny w rasie wypadku itp. Podob - 
nie: "Tropiciel postępuje po haroersku, jest poży - 

teosny ma oczy i uszy otwarte", Zaś wymagania atop- 
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nia można pogrupować w punkty; jest pożyteczny w domu 
jest pożyteczny w zantępie, jest pożyteczny na wycie 
€zce 1 biwaku, ma oczy i uszy otwarte na wycieczce 
itp. 
Jeśli "Odkrywca - odkrywa swoje możliwości i zaintere 

sowania" - to powinno to mieć wyraźne odbicie w wy- 
maganiach atopni, skoro jaż mówimy o stopniach, to 
drobna uwaga związana s rozbudzaniem zainteresowań, 
Wędrownik powinien rozpoczynać wybraną spocjalizację, 

a tymczasem jego program jest sbyt turystyczny i nie 
tworzy pod względem rozwoju zainteresowań pomostu mię 
dzy odkrywcą a Harcerzem Orliu, Wracając jednak do 
głównego tenatu - to nasze stopnie są racze stopnia- 
mi "wiedsy 1 umiejętności”, a chyba powinny być pri 
de wszystkim próbami charakteru. 

11, Tajniki sukcesów wychowawosych instruktor, 
Rozważania nad dążeniami 1 potrzebami psychicznymi 

młodzieży doprowadziły naa do wniosku o potrzebie kes 
tałoenia pozytywnych cech charakteru, co ułatwia roz- 
wiązanie najpoważniejszych problemów stawianych prze: 
życie przed młodym ozłowiekiem, 

Kształtowanie charakteru nazywamy wychowaniem, Jaś 
1i procesem wychowania młodzieży w harcerstwie kieru- 

ją instruktorzy - to dość ważna jest znajomość ozyn- 
mików wpływających na skuteczność ich działalności 
wychowawczej, Skorzystamy tu s tes sformułowanych 
przes J.Rudniańskiego w rozdziale *0 powołaniu nauczy 
ciela" w książce "O dobrym wichowaniu 1 ksstułceniu* 
/ Wyd, Szkolne 1 Pedagogiczne, Warszawa, I wyd. 1978 
r., Ilwyd. - 1981/. 

Oslem wychowawcy jest kształtowanie charaktorów. 
Wychowawcą nie może być byle kto, wychowawca muąi 

mieć umiejętność wychowania, lecz nie wyuczoną, ale 
wynikającą s jego kwalifikacji moralno-psychicznych. 
I Korożak 1 Kakarenko podkreślali: wychowywać ludsi 
/dzieci/ może tylko ten, który ich lubi, kto ma do 

mich życzliwość, Csłowiek nieżyczliwy nie potrafi , 
być wychowawcą, głyś nie nawiąże kontaktu s drugim 
esłowiekiem. 

A co ma skłaniać wychowawcę do życzliwości, jakie 
motywy? Wychoyawca musi nie tylko chcieć dobra dla 
drugiego człowieka, Wychowawca musi'wierzyć w istnie 

mie w człowieku cech pozytywnych, w możlźwość rozwo- 
ju moralnego człowieka, wierzyć w człowieka. Ber wia- 
ry w możliwość uczynienia lnnych lepszymi, bez chęci 
im dopomożenia, bez zaufania, bez miłości do ludzi 
nie sposób być życzliwym. 

Oddziaływanie wychowawcze odbywa się przez przy- 
kład, Podstawą oddziaływania na młodzież są cechy 
charakteru /osobowóci/ wychowawcy. Stąd niezbędne 
jest kształtowanie własnego charakteru przez wycho- 
wawcę, gdyż człowiek nie posiadający jekichś cech 

mie może ich przekazać innam, Jeśli chcemy wychowywyć 
ludzi wrażliwych na krzywdę, sprawiedliwych, rzetel- 
nych, prawych, ssldchetnyct - takimi muszą być wych> 
wawcy. 

Aby rozwijać w wychowankach uczucia wyższe, dąże- 
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nia do szczytnych ideałów człowieczeństwa - wychoway. 

ca sam musi w nie wierzyć, Przy czym lepszy jest 
skromniejszy program ideowy a szczery, od górnolot- 
tego pustosłowia, By przekazać wzorce moralne wycho- 

wawca musi nie tylko odróżniać dobro od zła, lecz 
również wwymi czynami opowiadać się za dobrem, czyli 
postępować etycznie, Młodzież jest bardzo wrażliwa 
na konsekwentą sgodność słów s czynami 1 łatwo wyż. 
rywa obłudę, Wychowawca musi też stawiać na pierw- 
szym miejscu cel do którego dąży a nie awój egoisty 
czny interes, Inaczej nie przekona wychowanków do 
głoszonych idei. 

18. fiarceretwo jako szkołą sztuki życia, 

Napewno nie jeden czytelnik uprzednio przedstawio. 
nych rozważań postawi pytanie: Czy na to wszystko, 
00 zostało wyżej napisane, jest miejsce w pracy har 
cerskiej? 

Otóż istnieją ku temą dwie przesłanki, 
Po pierwsze praca harcerska przede wszystkim musi 

obejmować to, co najbardziej intereauje młodzież, 
Sukcesy lub niepowodzenia harcerstwa zależały i za- 
leżą od tego, czy ZHP potrafi zaspokajać potrzeby 
młodzieży, czy też potrzeby te młodzież jeat zmuszo 

na zaspokajać poza ,harceratwem, I to jest argument 
zasadniczy, przeznaczony dla tych, którzy widzą pot- 
rzebę wychowania, 

Dla konserwatystów można podać argument drugi .Na- 
szkicowane powyżej propozycje zostały opracowane w 
wyniku doświadczeń pracy z młodzieżą zbieranych przez 
a"-.ra od 37 lat oraz dzięki, co ówiotniejszych pub- 
likacji z tego zakresu, 
Po sformułowaniu powyższych propozycji rozszerzenia 
tematyki pracy karcerskiej autor sięgnął do wydania 
1 "Wskazówek dla skautmistrzów" R,Baden-Powella, na- 
pisanych w 1920 r. a wydanych w polsce w 1930 r. Ku 
swemu miłemu zdziwieniu lecz nie zaskoczeniu, autor 
wówczas stwierdził, że wiele jego propozycji jest za 
wartych we"Wskazówkach" - nie są one jednak przygoto 
wane do polskich warunków. 
Można również zauważyć, że program działania ZIP już 
w latach trzydziestych był uboższy 1 bardziej infan- 
tylny niż opracowany we "Wskazówkach". 

4 co takiego zawierają "Wskazówki"? We wstępie od 
tłumacza czytamy"Baden-Powell stawia za jeden z ce- 
lów wychowania skautowego ułatwienie osiągnięcia szcz 
qócia", 
Przedstawiony w książce program pracy wychowawczej 
jest wnioskiem z analizy wad narodowych, dla których 
sporządzona jest specjalna tablica, Jeden z pięciu 
zasadniczych działów książki ma tytuł "Powodzenie ży- 
ciowe", Sporo w nim jest o cechach koniecznych dla 
osiągnięcia powodzenia, 1 o drodze do powodzenia w 
zawodzie. Książka kończy się słowami: "Pragniemy dać 
każdemu chłopou = zwłaszcza  najubożezemu - możli 
wość osiągnięcia powodzenia w życiu", A czy my chcemy 
czego innego? lec 
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r na Podhalu, w przepięknej wsi góralskiej, 

śoili w czasie akcji zimowej 1983 r. harcerze, Zino: 

leka harcerskie są tam zresztą lokalizowane od dawna 

jes jeden s hufców krakowskich, Są to zimowiska 

jgczepów 1 drużyn nie powiązane orgarigacyjnie w sgru. 

owanib, To dobry zwyczaj - nie tworzy się bowiem wo- 
ÓŁ zimowisk "nawisu" bardzo zasłużonych i ogromnie 

koniecznych instruktorów pełniących przedziwne funk - 

cje Jach! Toć Jego Cesarska Mość Pranciszek Józef Il 

słapałby się sa głowę i zadumał głęboko nad naszą "ga 

licyjską" pomysłowością w tym względzie/. Ponadto wia: 

|gomo, że simowisko zorganizowane przez szczep czy dru: 

| gynę samodzielnie jest s jednej strony sprawdzianem 
 prężności organizacyjnej jednostki harcerskiej, a a 

drugiej bywa impdlsem do dalszej działalności óródro- 

OR ROL 
r 

cznej, Do tego momentu wszystko "gra", Naiwnym nato — 
miast jest fakt, że zimowiska jednego hufca, w jednej 
miejecowości żyły obok siebie, nie przeszkadzając 80- 
bie wzajemnie 1 nie kontaktując się z gobą, Tylko 
dwóch druhów komendantów złożyło wizytę taw. "cichą", 
nie, nie na trzecim zimowisku, a u gaździnki, która 
to zimowisko gościła w swoim domu, Można powiedzieć, 
że pełna konspiracja. Był kiedyś czas w harcerstwie, 
że harcerze z innych drużyn witani byli jak najmilai 

| goście. Zdarzają się też i dzisiaj takie przypadki, 
tyle tylko, że rzadko, Ten brak zainteresowania dła 
kontaktu z innymi jednostkami harcerskimi jest niest. 

ty powszechny, Wynika to zapewne z tego, że havcerae 
two doby obecnej ma wiele podziałów wewnętranych, że 
tempo życia jest zawrotnie szybkie i troski dnia co= 

RT 

dziennego nie sprzyjają jakiemuś większem zaintereno 
waniu dla działalności innych. Instruktorzy nie car ją 
potrzeby kontaktu, bo kontakt ten zbyt często staje 
się swoistym jarmarkiem dokonań 4 porównań kto lepszy. 
Gdy się słyszy jakie to wspaniałe dą inicjatywy 1 do- 
konania co niektórych Środowisk, to czasem nachodzi 
człowieka pytanie - dlacsego, skoro jest tak świetnie 
to tak śle i tak mało harcerzy? 
Jest 1 warstwa moralna, Przecież winniśmy wpajać awo- 
im barcerzom poczucie spójności harcerstwa, poczucie 
braterstwa s innymi harcersami, Gdybyśny to robili na 
codzień- a ałużyć tem powinny właśnie kontakty na o- 
bozach 1 zimowiskach - jest wtedy więcej czasu, mie 
byłoby komplikacji na styku harcersy młodszych s herct 
rzami otarszymi, a przekazywanie se szczepu młcdszo — 

harcerskiego do mtarszoharcerskiego byłoby s jawiekie: 
normalnym, Chyba nie mczę nikogo przekonywać, że dla 
funkcjonowania całego harceretwa jest to problem o ka- 
pitalnym znaczeniu, Nie bęczie też sytuacji organiso- 
wonia na terenie jednej szkoły dwóch konkurencyjnych 
drużyn, czy "kaperowania" do "nas" bo u "nich" jest 
dziadostwo, Prawdziwie harcerskim odruchem byłoby w 

sytuacji dla jakiejć drużyny Czy szczepu trudnej po - 
móc, a nie zabierać tych, którzy coś chcą robić, To 
taka krótkowaroczna gra na zasadzie, niech obok wi |zy8= 

tko się zawali, byleśmy twardo stali, Zbliża się kole; 
na akcja letnia, Przy ognisku naszego obozu będs ie 

miejsce dla innych harcerzy, w kronice mie'sce do wpi- 
sania się. 
Były te miejsca i w czasie HAZ-8), Dlaczego pozostały 
miiea  WYWIADOWCĄ  



    

IERZEEKM KULTURA BEST +HEE 1 

  

OGŁOSZENIA 
PROBNE 

Vdzielam lekcji bezmyślności. Dysponuję licsnyni przy- 

kładami. Nazwisko 1 adfes - pytać w Redakcji 

Wsadzar kij w każde mrowisko. 

Harcerski dyskutant 

W swiąsku s nadejściem wiosny 1 braku opadów śniegu- 

zawiosga pracę drużyna NieprzetarteBo Szlaku przy 

Rejonie Dróg Publicznych, 

wychodzącym z "Kryzysu" przed zakończeniem spektaklu- 

kasa nie zwraca za bilety.   
harcerskie.pl 

* UNEEWENENE KULTURA. GEEEEEM 
  

Tak się to u nas 

często składa, 
że w różnych biurach, 
różnych radach, 
w urzędach takich 
czy owakich 
tkylą ci, co mają 
pewne braki, 

Bo często sprawę 
w lot uśmierca 
facet, co woale 
nie ma serca, 
lub coś innego 
mąci, psuje 
ktoś, co bez głowy 
urzęduje. 

Jak wykazuje 
doświadczenie, 

żyją wygodnie 
| nieskończenie 
ludzie bez serca 
lub bez twarzy 
co funkcjonują 
jak się zdarzy. 

| Można więc nie mieć 
, części ciała 

takiej, jak serce, 
| głowa cała 

lecz pod warunkiem 
tym bez hecy, 
że ma się za to 
dobre plecy. 

Bez pleców bowiem 

nic nie zdziała 
funkejonartuszy 
armia cała. 
fwarz, serce - to ich 
mie podnieca 
byle się krzepko 
czuli w plecach. 

Gdybyśmy radę 

dali plecon, 
to ci bez głowy 
wnet odlecą, 
1 oi bez serca 
też przepadną, 
1 ci bez twarzy 
pójdą ma dno. 

Ujrzymy wtedy 
daję ałowo! - 

funke jonariuazy 
a sercem, głową = 
będzie i lepiej, 
1 przytomniej, 
akorn o plecach   się zapomni! 

  

FRASZKOBNANIE 

Pinia 
Znów Ods w Itace 
Reguiescat in pace! 
2 portretów pisarzy 

I żyje drań, choć talent zmarł, 
Przestroga 

Cave canem 
z jego panem 

X przyrzekł "Non omnis moriał,..” 

L.IKERN 
„daZIura” 
Zaraz za lasem wo wsi Magura 

w szosie się nagle zrobiła dziura 

Spostrzegł ją aróżnik Walenty Spinka, 
Gdy robił obchód swego odoinkae 

»Rzuci się = mruknął = taoską kamieni 
1 dziura w równą jezdnię się smieni!* 

I poszedł Spinka, Taczk; szykował „-+ 
I raptem w porę Się zmitygował, 

"Nie będzie dziury - pomyślał Bobie - 

To znaczy, że ja tu nio nie robię +» 

E, proszę panów, nie ma wariatów, 
Dam o tej dziurze znać do powiatu ...* 

1 do powiatu poszło s Magory 
Pismo w.Spinki w sprawie tej dziury. 

W powiecie mu bieg nadali, Osyli 
Do województwa je przerzucili, 

Tu znów orzekli: - Poważna sprawa, 
Niech decyduje © tym Warszawa +.+ 
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dóace pu 
Nieraz gdy mródź nasza zacznie 

wplatać "łacinę" w swe zdania, 

aż uszy schną od słuchania - 

myślę, że trzeba nieznacznie 

zmienić w tej naszej krainie 

to powiedzonko znane: 

*Disce puer latine - 

ego te faciem chuligane: 

0 sztyce 

Ars longa 

jeder. z drugiego ściąga. 

Nagrobek 

Vani tas 

est concumatum. 

vani tatum 

Zwracam uwagę 
Per aspera ad astra 
trudno dobrnąć bez plastra,   
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W.Zechantel   
  

Tak, 

Bez protegi, bes kuneteretwa 
Doszło to pisze do ministerstwa. 

Przyszedł minister rano dę biura, 

Zaraz mu w ręce wpadła ta dsiura, 

Zawołał komisję, komisja chórem 
orzekła: "Trzeba zasypać dziurę", 
Decyzję w księgach zaksięgowano 
I województwu zaraz przesłano, 

Z miasta do miasta, a skraynki io akrsynki, 
Przyszła decysja w końcu de Spinki. 

*Do 
Walentego Spinki, 
Dróżnika 
/Tutaj był długi numer dziennika/ 
Zaraz za lasem we wsi Magura 
W szosie powstała podobno dsuira. 
Należy stan ten natychniast amienićl 
Weźcie,drużniku, taczkę kamieni 
1 wyrówajcie,bardzo was „roszę, 
W wyż.wymienionym miejscu wym.szoBą 

Minister 
/-/ podpia nieczytelny 

W,Spinka nie był bynajmniej gapa. 
Pismo przeczytał, w łeb mię podrapał 

I mruknął: "Psiakrew, jak te tam w górze 
Wiedzą o każdej najmniejszej dziurze „..*   na    
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HISTORIA KSZTAŁCENIEM 
KADRY PISANA 

Nie tędzie to historia w całym tego ołowa znacze- 
niu, Będzie to raczej opowiadanie, gawęda o akcji 
kształcenia instruktorów krakowskiej Chorągwi ZHP w 
latach 1957 = 1960, Będzie to opowiadanie jej główne- 

go uczestnika, organizatora i programowca kursów szko: 
lemiowych, zwłaszcza na stopień podharemistrza, w tam. 
tych, bogatych w wydarzenia 1 zaprawionych szalonym 
entuzjazmem, latach, Zmtuzjazmem wynikającym s zach- 
łyśnięcia się odnową, jaka - wówczas pod mianem "od — 
wilży* polityczno-społecznej - przechodziła przez 
nasz kraj od pamiętnego VIII Plenua PZPR w październi 
ku 1956 roku, la fali tej ódnowy reaktywowany został 
Związek Harceratwa Polakiego i teraz od nas, inatruk- 
torów parających się kształceniem kadry, zależało w 
jakim stopniu i w jakim zakresie reaktywujeny prakty- 

cznie = wraz z formalnym reaktywowaniem Związku jako 
organiaacji - tradycje, obrzędy, treści programowe i 
metodykę pracy harcerskiej, W tych pierwszych latach 
po odnowie zapisały się złotymi zgłoskami w pamięci 
instruktorakiego kształcenia takie nazwiaka jak: Wan- 
da Andrusikiewics, Barbara Chwastek, Janina Golkówna, 
Krystyna Gorgoń, Maria Łyczko, Zofia Rymarówna, Anna 
Szeliga, Jadwiga Wierzbiańska, 6.p..Rudolf Korzeniows- 
ki, ś,p, Władysław Piliński, ó.p. Szczygieł, 

Janusz Ą4ndrusikiewicz, Roman Ney, Bugeniusz Pik, Star 
nimław Podusowski, Bogusław Rybaki, Stanisław Struś, 
Zbigniew Trylski i wielu, wielu innych, których nie 
sposób wymienić bez opuszczenia kogoś, %to także miał 
na tym polu zasługi, A że nie ma to być historia tyl- 
ko opowiadanie, przeto pozwólcie, że ograniczę się ty- 
lko do tych kursów, w których przygotowaniu, organiza” 
cji 1 kierowaniu san brałem udział, przeważnie jako 
komendant lub też, jak w wypadku kursu podharemistrzo- 

wskiego w Bukowinie - Podszklu na Orawie w sierpniu 
1958 roku, jako prawa ręka komendanta, Nie mogę się 
zresztą silić na napisanie historii kształcenia -zbyt 

matą ilością i niedostateczną jrkością materiałów dys” 
ponują w tym zakresie, To, co przenoszę na papier,prze 
noszą właściwie wyłącznie z pamięci, korzystając z nie 
licznych tylko własnych notatek £ vaniątek, w rodzaju 
fotografii, koresponiencji, wierszy powstałych na kur- 
sach 1 wepomnieniowych rozmów z tymi, którzy to sami, 
razem ze mną przeżyli. 

harcerskie.pl 

hmn. Andrzej Bukowski 

Jlavego piszę tylko o kilku kursach, chociaż - muszę 
stwierdzić, nie bez lekkiej dumy - że były to kursy 
najważniejsze, stanowiące o ciężarze gatunkowym całego 
kształcenia instruktorakiego w owym okresie, A już na 
pewno były to kursy, które pozostawiły znakomite, nie- 
zatarte piętno, odciśnięte w sercach ich uczestników 1 
zapaliły w nich gorącą żagiew zapału, zaangażowania 1 
harcerskiego braterstwa, dając równocześnie ich uczes- 
tnikom pełny zasób wiedzy 1 umieję ności instruktors- 
kich, potrzebnych do działania z młodzieżą w drużynach 
1 w hufcach. I niech wieczni antagoniści 1 krytycy każ 
dego sformułowania 1 każdej myóli autorskiej wybaczą 
mi z góry, że będą pewne nieścisłości 1 pominięcia, bo 
pamięć ludzka jest zawodna, a jako się rzekło, pisać 
będę z pamięci 1 tylko o zdarzeniach, w których aan u- 
cze" .uzyłem, 

_1.kię A_1221T2 
(Zaczęło się w roku 1957, w sierpniu, wielkim zgrupowa« 

niem kursów drużynowych w przepięknej dolinie Czerczy 
w Kosarzyskach koło Piwnicznej. Zgrupowanie to było 
mądrze pomyślane, gdyż stanowiło do razu kura podhar- 
mistrzowski, którego uczestnikami b;14 komendanci 1 

e komend zarupowa = 
nia /kursów drużynowych/, którzy w ten praktyczny spo- 
sób mieli sprawdzić swoje instruktorskie, podharcnis- 
trzowakie aspiracje. Powołanie na kira podharemistrzo- 
wski brzmiało jak następuje: 
"Komenda Chorągwi dopuszcza Wam do rozpoczęcia próby 
podharemistrzowskiej i powołuje na kurs, który odbę - 
dzie eię w okresie od 3 do 30 siersnia br. w Piwnicze 
nej pow. Nowy Sącz, Opłata za kura wynosi 75,- tło £ 
tych. Na kurs należy zabrać ze sobą pełny ekwipunek 
harcersko-wycieczkowy, wraz e kocem 1 prześcieradłen, 
notatnik, posiadane podręczniki harcerskie, pożądena 
lornetka, aparat fotograficzny 1 instrumenty muzyczne 
Obowiązkowe przybycia w dniu 3.VI1I.57 do godz, 12.00. 
Czuwaj, Podpisalii Kierownik Wydziału Kształcenia hu 
Tadeusz Rokosaowski i Komendant Chorągwi hm Bugeniusz 
Pik /za którego w/z podpisała phm Wanda andrusikie - 
wicz/.* Dla ścisłości historycznej podaję, że powoża- 
nie nosiło liczbę dziennika 700/57 1 datę wystawienia 
26.V1.1957 r. 

w WOGOANZCZEZE 
po zakończeniu kursów drużynowych, z których każdy 
trwał 20 dni, następowała tzw, "końcówka" podhareniB= , 
trzowska, trwająca tydzień na wyniosłej patelni Kica- 
rza nad zakolem Popradu w Piwnicznej, w której to "koń 
cówce" uczestniczyli wszyscy funkcyjni kursów drużync- 
wych. Podobozów - kursów drużynowych było pięć, Komen- 
dantem całości był Bugeniusz Pik, ówczesny Komendant 
Chorąkwi. W skład komendy zgrupowania wchodzili: Jad- 

HISTORIA EEEE 
4, Przygotowanie pozostałych uczentników do pracy przy 

bocznego w drużynie. 
5, Uzyskanie stopni młoizieżowych do Ćwika włącznie, 
Założenia ogólne o 
Obóz rrowadzony w zasadzie nie jako kurs drużynowych 
ale jaxo norzalny obóz młodzieżowy w wieku lat 14 -16 
na poziomie stopnia ćĆwiką. W czasie trwania obozu po- 
szczególne zajęcia zarówno terenowe jak i obozowe,pro- 
  wiga Wierzbiańska, Maria Łyczko, 6.7. Rudolf 

wski, $.p, Władysław Piliński, ś.p, Władysław Szczy - 

gleł, Bogusław Rybski, Maksymilian Kołpa 1 Czesław De- 
jnarowicz, jeden z nielicznych działaczy byłej Organi- 
zacji Harcerskiej Polski Ludowej, który wtedy .jnkoś 
synpatycznie 1 chyba autentycznie *przylgnął" do sta- 
rej braci instruktorskiej, Nie pomnę dalszych nazwisk, 
a może to już wszyscy? Komendantani podobozów — kursów 
drużynowych byli: Marla łyczko, Zofia Ryzarówa, Krye- 
ema Gorgoń, Maksymilian Kołpa 1 niżej podpisany,Z ob- 
Jgęciem funkcji komendanta podobozu - kursu by?o zresz- 
tą w moim przypadku bardzo nietypowo, podobnie ”resz- 
tą jak w wypadku Krysi 'Gorgoń. Po prostu przyjechal1- 
my jako zwykli uczestnicy kursu podharemistrzowakiego, 
którzy co najwyżej mieli wejść w skład komendy które - 
goś z podobozów w charakterze instruktorów, Tymczasem 
uczestnicy kursów drużynowych dopisali wspaniale, cze- 
go nie można powiedzieć o planowanej kadrze, Trzeba by 
to zatem zwiększyć ilość podobozów z czterech do pię — 
ciu i mianować *na gorąco" komendantów dwóch podobozów 

wobec niedopisania planowanej kadry. Dh Boguś Rybaki 
przeprowadził z ćruhną Krysią 1 zo mną krótką rozmowę: 
*bęiziesz komendantem podobozu”, No i byłem, druhna 

|krysta teżl Objąłem podobóz IV, grupujący kandydatów 
ma ćrużynowych rłodszego pokolenia, harcerzy w wieku 
14-- 17 lat, Nie paniętam, aby któryś z uczestników 
przekroczył 18 wiosen, W akład komendy mojego podobo: 

zu wchodzili druhowie: Adam Balon - oboźny, Stanisław 
Struś, Stanisław Sambor 1 dh Kawula /imionia nie pa - 

miętan/ - instruktorzy oraz Kazimierz Przęczek i Jan 
Bojan - kwatermistrze. Uczestników kursu wynieniam w 

porządku alfabetycznym samymi nazwiskami, agdyż ani 

imion, ani przynależności do hufców nie paniętan,a 
piski 1 notatki nie pozwalają mi na ich odtworzenie: 

Antczak, Bilik, Paruga, Purmanek, Gaweł, Gebauer, KA- 

luta, Kliszczyński, Kulpa, Krzysztoforaki, Krzyntyniak 

Kwiatkowski, Ketz, Kołos, Kulikoweki, Kurniczi, Lipka, 

Majewski, Malczyk, Mazurek, Mucha, Makowski, Niemiec, 
Nowatyński, Nitefor, Ostrowski, Pilecki, Popielak,Spi- 
radek, Stachowieo, Sanek, Staniszewski, Szałankiewicz, 
Ślazyk, Świstak, Wiktorowicz, wyśro, Zabległo, Zezyk, 
Złocki. 
Program kursu podaję w brzmieniu, zatwierdzonym przez 
komendę zgrupowania, pamiętam, że w czasie kursu ule- 
gał on pewnym modyfikacjom: 
Gel obożu: L 

1. Pogłębienie wiadomości harcerskich uczestników. 
2. Wyroblenie właściwej postawy ideowej, jaka winna 

cechować przyszłego drużynowego, 
3. Przygotowanie części uczestników do samodzielnej 

pracy jako drużynowi, 

wadzą pr 1o na każdy in 
ne zajęcia, W ten sposób przygotowana zostanie część 
uczestników do ssnodzielnej pracy ra stanowisku druży- 
nowego, utrzymując jednocześnie jednolity typ obozu 
dla wszystkich uczestników, 
Zadania instruktorów: 

Kierowanie zajęciaai od strony metodycznej, Każdy iqa- 
truktor obejmuje opieką nad jednym lub dwoma zastępami 
obozu, kieruje ich pracą, swracając szczególnie bacz- 
ną uwagę na harcerską stronę przeprowadzanych zajęć, 
omawiając s zastępem, po zakończeniu ćwiczeń, dobre 1 
złe strony wykonania Ćwiczenia. Ponadto instruktorzy 
konsultują s kandydatami na drużynowych, przeprowadza- 
jącymi poszczególne zajęcia, plan przeprowadzenia za- 
Jęcia oraz obserwują sam sposób realizacji tego planu 
w trakcie trwania zajęć, Instruktorzy konsultują co - 
dziennie ne odprawach komendy obozu swoje spostrzeże- 
nia oraz typują ze swoich podopiecznych zastępów ,kan- 
dydatów na dopuszczenie do próby drużynowego. 

Środki programowe do osiągnięcia celu oboBił 
1. Gawędy przy wieczornych ogniskach, 
2. Stawianie problemów teoretycznych, jaki 

a/ postawa ideologiczna drużynowego, t 
b/ miejsce 1 rola ZHP w polskim ruchu ałodzieżow)u, 
c/ miejece 1 rola ZP w międzynarodowym ruchu mło- 

dzieżowym, a ólnie skautowym, 
d/ zagadnienia gospodarcze 1 polityczne Poleki 1 

świata, 
e/ poychika dziecka , 
t/ psychika 'dziecka "trudnego", 
g/ opracpwywanie planów pracy drużyny, 

3. Zajęcia praktyczne: 

a/ samarytanka, b/ sygnalizacja, c/ terenoznawst- 

wo, d/ kreślenie szkiców, ©/ wywiady środowiskowe, 
f/ stosowanie węzłów, 8/ stewianie namiotów, h/bu- 

dowa zaplecza obozu, i/ technika, 
zajęcia praktyczne łączona są w ramach gier tere- 
nowych lub najęć obozowych, 

4. Bieg na Młodsika. 
5, Bieg na Wywiadowcę, 
6. Bieg na Ówika, 
1. Próba na drużynowego, 
8. Rozśpiewanie obozu, 
9. Zajęcia sportowe. 

10, Obrzędowość, 
11. Służba harcerska, 
Przy opracowywaniu programu i potem przy modyfikowa — 
niu go 1 dostowowywaniu do poziomu uczestników w cza- 
sie obozu, w'ele miałem do zawizięczenia druhowi Ad 

atowi Balonowi, który awoimt ponysłimi bardzo sożywił" 
treści programowe, Inne podobozy miały podobne nra”"- 
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my, za wyjątkiem pódobozu druhny Zoai Rymarównej 1 dr 

ha Maksa Kołpyj która były kursami drużynowych star - 
ch, a więc munidły odbiegać od założeń 

programowych kursów "młodnzycHs, 
Trzy ż podobozów rozaiadły się w dolinie potoku Czer- 
cza, a dwa zajęły wysokie pozycje na okolicznych ato- 

kach i wzgórzach, Obóz Krysi Gcrgoń rozbił swe namio- 
ty na stokach wyniosłego wzgórza po prawej, północnej 
stronie potoku, akurat naprzeciy mojego obozu, położo- 
nego piziutko, nad saną Częrczą. Obóz Maksa Kołpy wy- 
brał sobie polanę pod samym Szczytem Kicarza; a więc 
dość daleko od poźostażych obozów, bo aż po drugiej 
stronie Poprad; Stamtąd obserwować mógł Gdłą, prze - 
piękną dolinę Popradu i sięgać wzrokieh Hen, daleko aż 

po pasmo Radziejowej i Wielkiego RogdóŹh z jednej, k 
po pasmo Jaworzyny Krynickiej z drugiej strony, Kto 
był w składach poszczególnych komend? Nie pomnę wszyst 
kich, ale tych, których pamiętam, wymienię z łezką 

dwiga Peroncewicz, Janina Qolkówna, Irena Matusz-Dąb- 
rowska, Maria Piotrowicz, Anna Szeliga, Mieczysław Bie 
stadecki, Bohdan Głąb, Stanisław Miroszewski, Bógistaw 
Molenda, Stanisław Podusowski, Adam Rozkrut, Zbigniew 

Zahorski, Zdzisław Ttylski... brakuje mi nazwisk. Tyńi 
które wymieniłem, nić bbdzieli wszystkich podobózów ir 
kompleciet 
Oprócz zajęć obozowych, ia prowadzonych przez diebie 
„kursach drużynowych, inatriktorzy 1 instruktorki, twó- 
rzący Komendy tych pódobozów, brali udział co kilka 
dni w zajęciach kursu podharemintrzowskiegó, Ałw nie 
Wszyscy, bo tylko ci, którzy byli do tego kuróń topusz 
Sent, esi 
We wdzięcznej pamięci pozostały mi trzy zdarzenia % 6- 

Bozowych zajęć 1 programu. Pierwsze, to ognisko poźwiĘ 
Góne harcerkom 1 harcerząs poległym w walce O wolność 
4; czasie ostatniej wojny, zorganizowane przez podobóz 
iruhny Zosi Rymarównej; Na ognisku tym gawędę = opowi: 
danię o bohaterach Szarych Szeregów ( Harcerskich Bi 

tallonów Powstańczych wygłosili: druhna Jadzia Wierz- 
biańska i druh Rudek Korzeniowski, 
Drugie zdarzenie to wspaniała wycieczka mojego obozu 
szlakiem: Sucha Dolina - Obidza - Wielki.Rogacz - Ra- 
dziejowa 1 z powrotęnprzez Eliaszówkę, Wycieczka z ko: 
tłami do gotowania, z pełnym ekwipunkiem turystyczi.o 
- harcerskim, prowadzonu w.tżw, ""zyku ubezpieczonym” 
przy przepięknej pogodzie, dodającej ciszy górskiej 
specjalnej melancholii 1 zniewałającej do autentyczne 
go rozkochania się w tym przecudnym zakątku naszej 
Ziemi, Pamiętam, jak nieżyjący już dzisiaj Władek P1- 
1iński, popularny "Pucek" wyszedł o Świcie przed awój 
gosyodarczy namiot w komendzie zerupowania i widząc 
poauwających się w azyku ubezpieczonym harcerzy moje- 
go obozu zawołał awoim charakterystycznym, seplenią - 
cym głosem: "O, Andrzej to dobrze robi, że tych chło- 
paków przegania w góry, A nie trzyma pod namiotanii" 
I żegnał nas swym Szerokim, szczerym uśmiechem, eto - 

jąc przed namiotem dopóki ostatni *wycieczkowicz* nie 

zniknął za zakrętem ócieżki, k wszystkie podobozy, je- 

szcze ipały błogim snem sierpniowego, ciepłego Świtu, 

przepojonego zapachem skoszonego już śiana 1 mokrego 
od kropli rosy, którymi zaczynało się już upijać wach 

dzące zaa gór Słońce. 

Trzecie zdarzenie to ognisko dla lidfibóćł 1 wszyst - 

kich podobożów zgrupowihia, organiżówane W części arty 
stycznej przez podobóz, a poświęcone dziejom i doko- 
naniom polskiego żołnierza, Po raz pierwszy od lat ro 
zbrzmiewały piosenki żołnierskie z ląt I wojny ówiato 
wej, piosenki legionowe i strzeleckie, a wyniosłe 
smreki i szumiące sosny kicarzowskiego boru zdumiały 
się, śłyśząc takie nazwy jak Kostiuchnówka, Rokitna, 

knieiłh, Lasók, Mołotków, Rarańcza - powtarzające się 
w widłach jóżefa Mączki, recytowanych przez harce- 
rmy s mojego obozu! Nie tylko drzewa się zdumiały,zdu 
mieli się także słuchacze, z których nie wszyscy jedż. 
cze wiórzyli, że przyszła prawdziwa odnowa i że praw- 
dę hidtorjeżłą można już mówić głośno i pubiioznie, 
sarówno w pibóni 1 w poezji! 'I w tym zdumieniu ociera 
1i ulkradxiemłzę, jaką wyciskały im z oczu pizepiękno 
strofy hapisane przez przedwcześnie zaarłegó poetę, 

kiedy Młody harcerz powtarzał za Mączką: "O fatko, 
uciśs łuy, i ból, 1 pomyśl w onej chwili: zapłacowali 
się Wśród pól, toć ałodko będą Śnili", 
Na tym kursie, prowadzońym w formie obosu, nabłsałem 
"harcerskie" słowa do £nanej piosenkii"Czy to w dzień, 
czy o zachodzik*, Podaję z pamięci możę ktoś będzie 
chciał przy ozkiwku zaśpiewać te właśnie słÓWA, a nie 

tradycyjnió? 

"Obozowy dzień Już gaśnib, na ziemię spływa noo, 

Tylko k»'. ye oraz jaśniej rzuca promieni moc. 
Przy ognia blasku w krąg braterski uścisk rąk, 

' Młode serca mocno biją 1 cicho brzmi: "czuwaj" 
Wiech harcerski krąg awym tchnieniem na serca rzuci 

czar, 
Wiech rozpali w nich płomieniem miłości wielkiej żar. 

Niech w trudny życia czas zawsze prowadzi nas 
Bratnia miłość Bero harcerskich 1 okrzyk nasz: 

*czuwaj", 
Wiesż te słowa cały mój obóz, śpiewano je także w in 

nych vodobozach, a potem na "końcówce" podharomistrzow 

skiej na Kicarsu. Czy przyjęły się w innych drużynach? 

Nie wiem, wiem tylko, że zrobiło mi się błogo kiedy w 
ruku 1959, wizytując obóz letni jednej z drużyn tarnow 

skich, zostałem przy ognisku powitany moją piosenką! 
Są ta naprawdę miłe przeżycia 1 pozostawiają moo rado- 
ści w sercu człowieka, radości, która starczyła na pa- 
rę latl Miałem też na obozie jednego"trudnego"harcerza 
Stronili od niego inni, nie chcieł się podporządkować 
ani ogółowi, ani komendzie, Przeprowadziłem s nim "og- 
nisko indywidualne"według najlepszych waorów, zaleca - 
nych przez druha Jerzego Parzyńskiego w jego doekona- 
łej książeczce: "Obóz harcerski" 1 mój "trudny" har- 
cerz"pęki", Był jednym z najlepszych 1 na obozie 1 na 
kursie, pod koniec obozu zżył aią ze wszystkimi kole- 

gami w swoim zastępie /mianowałem go zastępowym/ ale 
1 w całym obozie, Ej, łsa się w oku kręci, gdzie te 
czasy, kiedy człowiek sprawdzał w takich "74 
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nie tylko podopiecznego harcerza, ale przede wszyst- 
kim siebie, swoje umiejętności wychowawcze 1 swoje 
własne podejście do młodzieży? I może dlatego, że sp- 
rawdziłem się w takich trudnych zagadnieniach , ucze- 
atnicy obozu nadali mi uroczyście, w peźnej obrzędo- 
wej gali, w blasku obozowego orniska, imię leśne; 
"Jasny Duch", 
Skończyły się kursy drużynowych i cała kadra tych kur 

sów przeniosła się na kicarzową polanę, zwaną popular 
nie patelnią, jako że była tam pod samym szczytem ta- 
ka łysina, na którą padały promienie słońca, smażąc 
znajdujących się tem obozowiczów,jak na patelni! Tam, 
Da miejscu podobozu nr I Maksa Kołpy dokonać się mia- 
ła"końcówka" kursu podharemistrzowskiego. Pierwszą 
wspaniałością tej"końcówki" było to, że nie musielió- 
my rozbijać namiotów ani urządzać obozowiska, Było go- 
towe, bardzo dobrze urządzone i wyposażone przez ustę- 

pujący nam miejsca podobóz I kursu drużynowych, Wspa- 
niałe było również miejsce obozu, namioty skryve 
wśród drzew, a na pateli majdan i plac apelowy, »1e 

najwspanialsza była kadra: Buzeniusz Pik - komendant, 
Jadwiga Wierzbiańska, Maria łyczko, Wanda Andrusikie- 
wicz, Zofia Czechowska, Janina Golkówna, Zofia Ryma- 
równa, Rudolf Korzeniowski, Władysław Szczygieł „Wła- 
dysław Piliński, Bogusław Rybski, Czesław Dejnnrowicz 
Stanisław Podusowski, Stanisław Miroszewski, Zbigniew 
Zahorski, Trzech członków tej wspaniałej kadry : Ru- 
dek Korzeniowski, Władysław Szczygieł 1 Władysław Pi- 
liński odeszło już na wieczną wartę, Z uczestników"ko 
ńcówki" , oprócz zastępowych, wchodzących w skład ko- 

| mendy, przewijają mi się w pamięci takie postacie, jak 
Romek Ney, Adaś Rozkrut, Boguś Molenda, Zdzich Tryl- 
ski, Bohdan Gołąb, Staszek Struś, Zbyszek Wołosiński, 

Boguś Marzec, a z druhen; Wióka Perencowicz, Marysia 
Bocheńska, Krysia Gorgoń, Hanka Szeliga, Marysia Pio- 
trowicz. Irka Pawłowska, dszastkich nie wymienię, 4 
4 tych nie jestem całkowicie pewien. Wszyscy uczestni 
cy podzieleni byli na zastępy: dwa żeńskie - Płomien 
nych serc 1 łazików, prowadzone przez Zosię Rymarów- 
ną 1 Jankę Golkówną, oraz trzy męskie - Leśnych ludzi 
Kiciarzy 1 Krasnali, prowadzone przez Stanisława Miro 
szewskiego, Staszka Podusowskiego 1 Zbyszka Zahorskie 
go, Ja byłem u Kiciarzy, razem s Bogusiem Molendą 1 

Staszkiem Strusiem, a naszym zastępowym był Staszek” 
Podusowski, późniejszy"etatowy" oboźna na prawie wazy 
stkich kursach podharenistrzowskich, prowadzonych 
przeze mnie. Wspaniale grał na sygnałówceł Programi 

w całości nie pamiętam, wiem tylko że "naładowyny"był 
zagadnieniami społeczno-wychowywczymi jak akumulator, 
Celowali w tym zwłaszcza druhowie: Władysław Szczy- 
gieł 1 Rudolf Korzeniowski oraz "ściągnięty" na dwa - 
dni z Wargzawy dh Franciszek Mleczko, reprezentuj+0y 
wówczas redakcję "Drużyny" 1 Sztab "Wieś" Głównej Kwa 
tery. Z tematów które pamiętam lub zanotowałem, wymie 
nić mozę: 
- aktualne zagadnienia polityczne i ekonomiczne, 
- myśl postępowa w ŻRP, 
- dlaczego harcerstwo jest ówieckie?, 
- aktualne zagadnienia wychowawcze w haroerstwie, 

podstawowe zasady hercerskiej metody wychowawczej, 
wychowawnie przez grę, 
formy szkolenia drużynowych ze specjalnym uwzględ= 
nieniem drużyny drużynowych, 
służba harcerska, ę 
problematyka pracy drużyn w wieku 14-18 lat, 
statut ZHP, 

CIĄG DALSZY NASTĄPI 

IeLANY 1983 
phm TOMASZ KUBA- KOZŁOWSKI 

Bielany. ++ 

W Warszawie — część dzielnicy żoliborz, założona 

przez króla Władysława IV, który w 1639 r. nadał 

położoną wóród lasów Górę Pól= 

kowską. Nazwa Bielany" wywodzi się od białych 

habitów zakonników, W XIX 4 ZX wieku znane miejsoe 

masowych wycieczek świątecznych mieszkańców Var- 

szany. ; 

Krakowskie Bielony założył marszałok wielki <OFon= 

ny, Mikożaj Wolski, który w 1603 7, - za namową 

papieża Klemensa VIII - sprowedził z Włoch do Pol= 

ski zakon Kamedułów, Ze wzgórza, na którym w 1. 

1605-42 wybudowano klasztor i er roztacza się 

rozległy widok, Stąd podobno, Król Jan Kasinierz 

oglądał pożar przedmieść krakowskich, które bet= 

man Ozarnieoki kazał podpalić, by utrudnić Bzwe- 

dom dostęp do miesta, 

A Bieleny na antypodach? To nazwa skrawka polskiej 

ziemi w Australii, ?u, w Ośrodku Młodzieżowym 

Bielany" /położonym niedaleko Sydney/ od wielu 

lat odbywają się obosy szkolne, młodzieżowe, har= 

cerskie - namet pikniki dla strszych, Tu także, 

w styczniu tego roku zorganizowano alot harcerstwa 
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Na zlot przyjechali harcerze, harcerki 1 in- 

struktorzy z Gydney, Brisbane, Kanabery, Melbourne 

Adelajdy a nawet dwóch harcerzy z Tasmanii - przoe 

bywając sotki kilometrów, Z Sydney do Melbourne 

jest 700 km, do Brisbane - 800 kn, do Adelajdy — 

1200 kmi 1 to wszystko w linii prostej,.. Przybyli 

taż goście z całego świata: Przewodniczący .ZHP 

Poza granicami Kraju, hm, Ryszard Kaczorowski = 

x londynu, Kapelan ZHP, ks.hn.Zdzisław Poszkowskie 

za Stanów Zjednoczonych, Kapelan Hufoa "Pomorze, 

ks, Józef Kołodziej = sprawujący obowiązki du: 

pasterskie w Afryce Południowej, 

W piątek, © stycznia b.r. dolinę rzeki Golo 

ożywia gwar haroerskich głosów. Przybywają antodu= 

sami uczestnicy zlotu. Koło południa stoi już spo= 

re miesto namiotów, Zaczynają się normalna zajęcia 

obozowe przerywane popołudniową sjestą, kiady upał 

wtaje się nie do wytrzymania, /Tenperatura docho= 

dziła nieraz do 41 stopni 0/, Jedynym r. 

1 zarazem rozrywką staje się kąpiel w rzece, 

15 stycznia to dzień otwaroia Zlotu "Biela" 

my 1983". Biorą w nim udział skanoi sustralijscy 

oraz ekipa telewizyjna filmujące z zapałem zając 

oie sportowo i wieczorne ognisko, Dobre wrażenie 

na australijskich widzach zrobił komentarz austra- 

lijskiego sprawozdawcy, podkreślający kontynuacją 
Ę N 

idei Baden-Povella przez harcerstwo polskie w Au 
stralii, Tego samego dnia Odbywa się defilada: 

przed władzami ZHP naszerują jednostki harcerstwa 

sustrajijekiego ze uwymi sztandarami, 
W dniach 16 1 19 stygznia harcerki 1 haroo= 

rze udają się ną autokerową wycieczkę po Sydney 

1 najblitszej okolicy, W tym samym czasie, » ssli 
obrad Ośrodka Młodzieżowego "Bielany" odbywa się 
Konferencja Okręgu. /Olęg » to jednostka teryto- 

rialne "ZEP poza granicami Kraju", skupiająca cam 
łe polskie harcerstwo w danym państwie/. W skład 

Okręgu wchodzi Chorągier Haroerek 1 Chorągiew Har- 
Gerzy, Okręg Australia dzieli się z kolei na Obwo= 

dy obejmujące swym zasięgiem Gbszaz jednego stanu 

/odpowtednik naszego województwa/. Harcerstwo su- 
stralijskie działa w 4 Obwodach: Nowa Południow 
Welie, VFiotoria, Qusenslandia 1 Australia Połudm 

miowa oraz v Samodzielnym Ośrodku Canberra, W skżd 

każdego obwodu wchodzi Hufiec Haroerek, Hufieo kaz. 
cerzy 1 referat ruchowy. W sumie harcerstwo w Au. 
stralii liczy ok, 450 osób, Jest szunsa by w tym 
jeszcze roku osiągnąć liczbę pół tysiąca ozłonków, 
Główną jednak przemzkodą w prowadzenia pracy haru 

oerskiej są ... odległości, Drużyny = znacznie 
mniej liczne niż w Polsoa /00 zrozuniałe/ — sku- 
piają nierzadko haroerzy rozrzuconych na obszarze 

kilkuset kilometrów kwadratowych, Bywa, że na zbir- 
kę trzeba jechać 100 » 150 km, O tych wszystkich 
sprawach mówiono właśnie na Konferencji Okręgu. 

Dzień 21 stycznia jest ostatnim dniem Zlotu, 
Zlotu bardzo pracowitego: przeprowadzono na nim 
Kurs Instruktorski, kura zastępowych, Kjrs Wodzów 

Zuchowych oraz Bieg Harcerski na stopnie. Ostatni 

dzień zajęć to dzień odbierania prób na stopnie, 
dzień odozytania ostatniego rozkazu zlotowego, 
w którym Komendant Zlotu - hm Witold Szupryczyński 

stopnie i oraz do 
złożenia przyżeczenia harcerskiego. Odbywa się ono 
wieczorem, na ostatnim ognisku, Pu pod gorącym au- 
stralijskim niebem, choć z dala od Polski słowa 

roty brzmią taki "Mam szozerą wolę omłym życiem 

połni* żłażbę Boga 1 Polsoe,.+ 

"Służba Polsce", Te dwa słowa widnieją 
wszędzie, nawet na papierze listowym 1 kopercie, 
wydanych z okazji Zlotu, nawet na żółtej koszulce 
którą noszą uczestnicy, "Służba Polsce" to hasło 
przewodnie oałego Zlotu "Bielany 1983", to hasło 

przewodnie gier, kursów, biegów na stopnie, oge 

nisk i zająć sportowych, To także, chyba najlep= 
sze, określenie ogromu pracy włożonej w przygoto- 
wanie i zorganizowanie tej imprezy przez Witolda 

Bzupryczyńskiego Komendanta Głównego Zlotu, który 
zaczynał awoją służbę na kursie prowadzonym przoż 
Aleksandra Kamińskiego, na Buozu w 1932 r. 

I tylko żel, że o "Służbie Polsce" — tej 
s euktralijskich Bielon, tak mało u nas wiedomo, 

Tomasz Kuba Kozłowski 
/opracowano na podstawie materiałów 

nadesłanych przez hm Witolda Szupryczyńskie» 

85/ 
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TRZY PIÓRA 

ŻYC DLA 
POKOJU 

) AB naszego kraju pełna jest konfliktów, bi - 
i Sław i wojen, kampanii i powstań, Conajaniej kilkadzie- 

I sią razy przez naszą ziemię przewalały się jak bałwa- 

my morskie se wschodu na zachód, s północy na południe 
5. obce, niszczące nasz kraj wojska, Pataliści twierdzą 
M: jest to konieczność wynikająca z praw natury - rea- 

liści s klei kładą winę na położenie geograficzne 1 

polską nieumiejętność ułożenia sobie dobrych stosunków 

£ sąsiadami, A przecież polski mit o przyjaciołach od- 
degłych o kilka tysięcy kilometrów funkcjonuje do dzić 

Miesbyt łatwo wyciągamy naukę s lekcji historii lub w 
pastępnej skrajności nadmiernie eksponujeny czas woj- 

ny, czas wielkiej próby narodowej, O bohateretwie wo- 
jennym tomy poezji, wiele książek, filmów 1 widowisk 
napisano i wyprodukowano - bohaterstwo ożasu pokoju, 
nie dość, że nie jest pokazywane, to jeszcze właściwie 

nie zostało zdefiniowane, Uroczyście Świętujemy Dzień 
Źwycięstwa, 1 Września, rocznice powstań w Getcie 1 

Warszawskiego, mamy Miesiąc Pamięci Narodowej /który 
W praktyce jest sprowadzony do ofiar II wojny ówiato- 

wej/, many apele poległych, orkiestry 1 składanie kwia 

tów - natomiast brak nam głębszej reflekaji nad doko= 

maniami pokojowymi, nie w formie deklaracji lecz czy. 
nu, Przecież mamy własną, niepodległą Ojczyznę, włas= 
ne domy i rodziny, osiągnięcia duchowe 1 materialne = 
mamy czas pokoju, Pokój - to słowo było marzeniem na- 
azych dziadków i rodziców, dla nas stało się faktem. 
Dlatego uważam, 1ż dzisiejszy ideał wychowawczy nie mo 

te być budowany na 1 
1 daninie tego co najdrożase - życia, dla dobra kraju, 
Ja już nie przeżywałem /1 to jest moje szczęście/ tych 

tragicznych chwil pożogi wojennej, unam je s opowia = 

dań rodziców, s lektury 1 lekcji historii, Stosunek 
esocjonalnydo tych wydarzeń - moich dzieci - jest już 

uupęłnie inny, Dla nich, proszę o zrozumienie, zaczyna 
to być to samo co Powstanie Kościuszkowskie ozy bitwa 
pod Grunwaldem, Nadszedł czas pokoju « trzeba go bro- 
nić, poszukiwać nowych ideałów wychowawczych = taki 
jest nakaz chwili, 

MM + WENEEENE POGLADY KEES 
60%. „8 

Wiem, że posypią się na mnie gromy, wiem, iż wielu 

obursy się aa szarganie świętości, ale uderzmy się w 
piersi - czy © to nam choćzi, by nasze dzieci bawiły 
się w Polaków i Niemców strzelających do siebie? Czy 
produkując głupawy serial przygód Klossa chodziło 0 
rozrywkę czy poszukiwanie ideałów do naśladowania? A 
spójrzmy jaka była reakcja dzieci - świetna zabawa w 

II wojnę światową, Jest to o tyle bezsensowne co upo- 

karzające bohaterów czasu wojny, Nadmierne uwypuklenie 
krótkiego, s punktu widzenia dziejów, niemniej najbar- 
dziej tragicznego w skutkach dla narodu okresu, prowa- 

dzi do zapisu w świadomości dzieci 1 młodzieży określo: 
nego typu bohaterstwa, W połączeniu s nieumie jętnością 
działania efektywnego w czasie pokoju - mogło być przy: 

czyną ukstresalnych odruchów, których byliśwy świadka- 
mi w trutnych momentach napięć społecznych. Młodsi lu. 
dzie, w wielu wypadkach, nie zastanawiali się w jakim 
celu biorą kąmień do ręki i dlaczego znaleźli się na 
ulicy, Gdzieś głęboko w świadomości mieli zakodowane, 
że bohateratwem można się wykazać przy okasji konfliktu 
a nie w pracy, nazce 1 dziełaniu, Potrzeba dzić innego 
typu postępowania wykorzeniającego tę, jakże polską 

przywarę krzyczenia - "Ja się nie zgadzam* na pozytyw» 
ny, pokojowy 1 konstruktywny program wychowawczy i po» 
szukiwanie nowych ideałów wychowawczych, Historia to 
nie tylko fakty aprzed setek i dziesiątków lat — to 
również wosora jl A tak prawdę mówiąc to 
1 dziśl xxx 

Zastanawiam się, czy my umiemy żyć w pokoju, czy ma 
my świadomość prawie czterdziestoletniego okresu baz 
wojny, czy zdajemy Bobie sprawę m tego, że wokół na = 

szych granie, po raa pierwazy od wielu lat many przy 
Jao16r 1 sojuszników, Zastanawiam się czy o tych niem 
zaprzeczalnych wartościach umiemy przekonać i uświado- 
mić nasze własne dzieci, Dochodzę do wniosku, że ła*- 
wiej jest nam opowiadać o słych Niemcach, o trageaii 
czasów wojny i o męczeństwie naszego narodu — niż o 0» 
siągnięciach, dniu dziaiejszym 1 perapsktywach naszegi 
kraju, Dlaczego tak się dzieje? Ka pewno ma tu awój 
wpływ aktualna sytuacja ekonomiczna, społeczna, deza- 
probata dla woluntarystycznych poczynań naszych byłyck 

przywódców 1 ólanazarne tempo pociągnięcia ich do od 
powiedaialności, powodująca podważenie zaufania do 
władsy i eytuncję niewiary we własne siły, Tak można 
by było mnożyć wiele przyczyn składających się na tę 
skomplikowaną sytuację - ale nie chodzi przecież o te» 
oretyczne ja lecz o ie szybkiej rece- 
pty na konstruktywne działania, Najprościej jest narae 
kać = najtrudniej pracować, Oczywiście nikt Aie zbudo- 
wał 1 nie zbuduje lepszej naszej przyszłości na mównie 
cy, mle również musimy wiedzięć, że jest to nasze zada 
nie, Moje 1 Twoje, Nasze, Ża nas nikt tego nie srobil 
Dlatego mądrze i s umiarem stosujmy przykłady s his - 
torii - aby nie odwróciły się one przeciwko nam, 

ę + 
ibs    
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W czwartym numerze "Harcerza Rzeczypospolitej"prze- 

czytałem artykuł druhny Agaty Jaworskiej poświęcony 

przestrzeganiu Prawa Harcerskiego przez harcerzy i in- 

struktorów, h 
Autorka zwróciła uwagę na silne podkreślenie wagi 

dziesiątego punktu Prawa Harcerskiego w części doty - 
czącej abstynencji, a pomijanie milczeniem pozostałych 

Dziesiąty punkt prawa stał się wapółcześnie probierzem 

harcerskości, a wszelkie zamachy na niego traktowane 

aą jako zamachy na harcerstwo, Nie było tak zawsze, W 

okresie 20-lecia międzywojennego Prawo Harcerakie tra- 

ktowąne było bardsiej kompleksowo, o czym świadczą ar- 

tykuły w prasie harcerskiej tego okresu, np, artykuł 

druhny Jadwigi Palkowskiej "Najbardziej zagrożony 
punkt prawa harcerskiego” zamieszczony w "Brzasku"/nr 

1 1937 roku/, a poświęcony cnocie rycerskości, 

Obecnie w wielu środowiskach zapomnieliśmy o ist - 

nieniu Prawa Harcerskiego i nie posługujemy się nim ja 

ko instrumentem wychowawczym w Czasie codziennej służ- 

by harcerskiej. 

Nie mogę natomiast zgodzić się s twierdzeniea, że 

"spełnianie dziesiątego punktu Prawa Harcerskiego/,,,/ 
Jest to tytko aprawdzian silnej woli, a ten sam sku — 
tek można osiągnąć pisząc, że harcerz nie spożywa cu- 

kierków ani ciastek", j 

Dlaczego punkt dotyczący abstynencji wszedł w skłańć 

Prawa Harcerskiego? Nie występował on ani w tekście 

prawa skautów angielskich opracowanym w roku 1907 
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Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 

ll 

przez Baden-Powella, Brak było go też w pierwszej re. 

dakcji polskiego Prawa Skautowego opublikowanej w ?2 

numerze "Skauta" z 1911 r, W lutym 1912 r, dodano do 

prawa dziesiąty punkt głoszący, że "Skaut jest czysty 
w myśli, mowie i uczynku - wolny od nałogów - pęta ją- 
cych ducha i ciało.* Dopiero druga redakcja Prawa Ską. 

utowego z 15 września 1912 r. problem abstynencji pos. 

tawiła jasno: *Skaut nie pije napojów alkoholowych „nię 
pali tytoniu i jest czysty w myśli, mowie i uczynkach* 
Od tego czasu z przerwą w latach 1950-56 punkt ten 

przetrwał do dziś, 

Wprowadzenie abstynencji w polskim ruchu skautowym 

było próbą uchronienia polskiej młodzieży przed sze - 

rzącymi się na ziemiach polskich zgubnymi nałogami 

szkodliwymi dla zdrowia i osłabia jącymi siłę woli czło 

wieka, Harcerz powinien się przeciwstawiać złym zwy - 

cza jom, rozpowszechnionym wśród Polaków, Wszak "Har - 

cerz chce zmieniać ówiat na lepszy", 
Harcerstwo jest organizacją wychowującą, a nie są> 

dzącą, Dlatego też tych, którzy złamali Prawo Harcers- 
kie nie wolno nam od razu uJuwać z harcerstwa, Powin= 

niśmy pomóc im w naprawieniu błędów i powrocie do zgo- 

dy s Prawem Harcerskim, Usunięcie z szeregów ZHP winno 
być środkiem ostatecznym, kiedy harcerz nie chce się 
poprawić, Jest to jednak zawsze porażka organizacji, 

Instruktor harcerski jest wzorem dla awoich podopie 
cznych, Musi dawać im dobry przykład, misi przestrze- 
gać Prawa Harcerskiego, W naszej organizacji jest jed- 

nak wielu dorosłych instruktorów, posiadających różne 

przywary- Szkoda byłoby tych ludzi stracić z organiza- 
cji ze względu na to, że posiadają swoje słabości. 

Trzeba znaleźć dla nich miejsce tak, aby nie dawali 

złego przykładu harcerzom, a mimo to mogli działać 

dla dobra harcerstwa, 

Może takim wyjściem z sytuacji byłoby opracowanie 

komentarzy do Prawa Harcerskiego dla harcerzy, harcee 
Tzy starszych i instruktorów, ź 

Ra zbliżający się VIII Zjazd ZHP powinniśmy przybyć 

z gotowymi już projektami zmian w podstawowych dla na- 

szej organizacji dokumentach czyli Prawie i Przyrzecze 

niu Harcerskim, : 

Na zakończenie chciałem pogratulować redakcji, że 

udało: jej się powołać do życia prawdziwie harcerskie 

pismo, Gratuluję i życzę dalszych sukcesów, 

Czuwaj! ...! 
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