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fw numerze: 
Solidarność ' w Sprawie plurali - 
zmu w ruchu har ce rśkim 

JEAN LĄFRANCE , MUSISZ CZUWAĆ 

wĘDQUIĄCY ŻURAW , FRAGMENT HiSTo- 
RII i WSPAŁCZESNOŚCI 

JACEK ZAUGHA, WSPÓŁCZESNE HARCER- 

STWO „- PRÓBA 
DIAGNOZY 

MARIAN PARAMUSZEZĄK , TRZEBINSICA, 
ESŁĄPAGA - IESIEM 87. 

MACIE! ŁAZĄCEK , PIELGRZYMKA 

BRoNiSŁAw ŚLINERSKI , ZNP k RUCHY 
ALTERN KTY WINE. (1) 

l 
DARIUS2 NOWIŃSKi, ŁÓDZO SIQAUCi 
W LEGIONKCH (1) 

] 2 INFORMACIE   

KKW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

w sprawie 

- 7 pluralizmu . 

harcerskim 

Zachodzące w kraju demokrat4 - 
Cane Zmiany Muszą obejmować 
ważugtkie aaiedziny Żcia społeczne 

30. Dotyczy to zwłaszczą wyco- 
wania mtodego Pokolenia , kchd re. 

powinno mieć możliwość wyrażania 
w sposób niesksępOwAanY Swoich dĄ- 

żeń | aspinacji. 
Dlatego Też. jest nie do Prayję - 

cia ustawowe uniemożliwienie PNA- 

cy niezależnych , Autemtycznie har- 
cerskich orqanizacji modzie żowych. 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ t skupiony wo — 
kół niego ruch Sporeczny Z0.ws2ze 

podkretlał, że harcerstwo polskie, 
jeq0 dOonobek | tradycje SĄ. wła - 

snołcą oqdlnasporeczną. L nie mogą 
kyś zawłasaczane prież żadną qu- 
pe czyj orqaniaację. 

W. znaiążku 2 tym Prezydium 

KKw, Solidarność ' uważa za konie- 
czne uSunięcię z ustany O słowa- 

fayszeniach niezqodnego z zasadą 
wolności zraeszania się artykutu 
46, 2apewniająteqo ZwiążkOWi 

-darcerstua Polski eqo fOakiyczNY mo- 
nopol na pracę harcerską. 

Prezydium kdeial wyraża Takie 

nadzieję + że Sejmu PRL podejmie 

w trybie pilnym niezbędne KROKI 

w telu umożliwienia legalnej 

daiaralno$i Związkowi Harcerstwa 
Ra eczypospoliłej , Polskiej Orąani — 

zocji Harcerskiej i innym niezale- 
dłnym orqanizącjom <h Watdca   

  

Wieża na wząŚrzu Gredymina 

musisz , 
CZUuwaĆ 

Chrystus Zapraza każdeąo, to 
pOstyazy Jeqo Atos ' „dnwi 

[o TO) *"( por. AP 3,20), aby 
ucztowałt wraz z Ojcem, ale 
Sława warunki ; CZUwaj t miej 
gGwą lampę opatzoną € por. Mt25,7). 

„ Niech będą, przepasane biadna 
wasae ” ( Łk 12,45), bądź ubrany 
w Strój weselny ( por.Mt22,12). 
Musisz. więc czunraź na modli+me 
jy BO m chnnli  kśdrej Slę nie domy- 
Slade, A Eatowi eczy pay dE 1) 
(Mt 24,4 Pan może n „ge s 1 e adej 
o czy o arugjiej |, CZy © triecięj 

sh MLŁkKŁ12,3a), „Z wiezona 
ty O północy”; cz, © piamiu 

koqutów , Czy Mankiem (Me3,35). 
każdej Chwili Musisż byc Q 

reucić wsQystko i NusaĆ W 
droqę : OlateŁqo , jeżi NiE ChcesŁ 
pneqapil |eqo nadejścią ,musls2 
czuwał | mutreale Się modlE. 

Jean 
Lafrance  



N/ę 

Ai stopodowne dni harcerstwa 

Łódzkiego to nie tylko pamiętany 
i czczony listopad 1918r. , ate 

również zapomniany Li stopaci 
1912 roku. Te wydarzenia Szcze” 

q6lnie czid warte są przypomnie- 

nia. 
Harcerstwo w naszym mieśde 

powstało W dwóch ożrodkach 

w. Zaraewiackich Oddziatacn Świ - 
Czeknyci , Ora2 W qnonle Orqani- 

zacji rrtodzieży narodowiej . 
Impuls but tan sam - przenyco- 
ny z Galiqi „ $coutiną dła dro - 
pców" w Humaczeniu Andreja 

Mmatkowskieqo . Tak więc pień byt 

wspó . Prawo, Przyrieczenie 

aposoGienie się do Niepodieqrości 

+oczuty . CO dzieliło? Mahość. luckić 
Poglądy POL czne * Upredzenia 

orqanizaajne Ostrożność KOnspira- 

cyjna £ Ryć może. Jednak sziu - 

cznhość rego padziqtu wyczunano 

Ou Stronach, Świadomość 
Skoużonej wspóln : 

zmwycię a. w listopadowy 

dnień 141% roku .w lesie pod 

Aleksandrowem Słanęły napzecdm 
siebie dwa Szeregi U 

krótkiŁ Stowa komendanió 

Tadeusaa Kalusińskiego i Lucja- 

na FnakowSkieqo, Dwie caujokie 

komendy | rozkaa ruorzą, 
nową Struktuę Zjednoczon 
niepodigrośiować haroerStna 
męski w Łode, KonspinQajj- 

na Zbiórka w lesie musiała 

+rmal krótkO. Zrodała |dnAk 

tot wialKieQO . Orqanizację IaĄ- 

cą Polate Jurka i stełana 
Szletyńekian , Mietka i Tadens2q 

Kkalusińskich , STacha Wolskiego 

, wacka Lipińskiego , dka P-eife. 

-m , Arkadiusza Goldencerq , 

  

Stanictana Michatkiewicza | tylu 

innych... 

| SPÓŁCZESNOŚCI. kad 
Speer j: Tae 

Co uzasadnki obecny pPodziat 

harceretwa € Na pewno różnie 
ideowe. Nie po drodee nam z 

nie uznającymi naszego Przy” 
raeczenia | Órwiącymi 2 NAasze- 
ąco prawą. Ten podziat mo2żu- 

mię. Ate qranica ideomQ nie 

przek laga. między ZR i ZHP — 

1348 a. ZHP-1Ą56 , Przecież w 

ZHP- 1456 24, wartóściomi, 

praestrazqająw, Prama | Pr me- 

czenią ludeie. Są ;ednymt 

z nas. A więć dla nie 
cneą hyc U złekie. $ Diaciego” 

swołu, dziataniem unmier4telnia- 

|2 SLompnomitOWQNA, orąsRni- 

ję namnie Wierzą , 

9a! ją, U2dromie, pme- 

ksanatUiEL 2 lay też jst ImjuatyT 

SH , oprócz rasnej drużny 

obojętne * i 
Nie chcę praepromad2zace 

tażniych analogii hithorycznych 

i aągać z 0 dareklo Ldcych 
wnibsków, QLe die 37: Lar po 

Usropadme 192 QGnom ko ne, 

; wierni Praawu 1 Przykeczeniu 

„ Meatomnie służ Nię podle - 

xotei harcerze muszą Się 

zjednoczyć | 

, 

MipujaCY Żuraw 

POWO ERU» 

zeza 
ne ;2% 

M Haicarstw o” | 
— proba diagnozy 

Tezy do dyskusji O problemach 

wspdłaesnego harcerstwa przyqotowat 
hm Jacek Zaucha. Stanowiły one 

punkt wyjscia obrad konferencji haremi- 
Strzowskiej zorąamiżzowanej prie2 Pomor- 

Skq. Komendę Chorąqqmi Zwiążku Har- 
Cerstua Rzeczypospolitej w dn.20-29 

pażdziernika 1984r 

4. Harerstwo w punkcie zwrotnym. 

14. Zmiana celów i dążeń narodu: 
Sytuacja praypomina rok 1920, 

qdnie nareerttwo musiało grestawie 
Się Z pracy wOjennej na Pokojowa, 
Topniaty Szereqi ,potrzeony był nowy 

program. Jego Kwintesengą jest 
cozmowa „Buków” z początkowych 

fraqmentów, Kamieni na Szaniec. 
obecnie jest podobnie. Dotycnczaso- 
we Cele; „non poSsumut, Utrzymać 
dziedzictwo, rodaina jako skaja mi- 

Kro i makmo — usiępują pola nowym 

dąieniom budowy Gpoteczeństwa 
Obywatelskiego. Z walki wicnodzimny 
w poaqytywiam- 

1.2. Pokolenie: 

W. życie dorostego ha.rcena. wkracza 
pocenie lat 1956-1963. Ludzie 
c zawładcją rodziny, Hrmy, Otrzymu- 

ja, Skanowiska w Sporecinej hieraichii. 
Są nadal nascermam, ale nie z pler- 

miszej Lini. SĄ harcerzami w <encie 

Społecznym , mniej w orgqanizaayj- 
  

X w innych miejscowodcjam SĄ to rów- 

nież często Instruktorzy nieco Starsi 

Należałowy Okreżke tę grupę jako 

„ urodzeni przed 1963/64 r." 

Czyli mający w 1980 roku ponad 
Szesnałcie lar./G.B/   

nym. Pokaenie to ( ze szaaeąólnym 
uw2ąlędnieniem roczniką 63 /to Ci 
kómy najintensywniej przeżyli rók 1980. 

To pokolenie romantyczne , waJCZĄCE 

wu imię (dei Narciarskich Z NIeprzycnyl= 

nym otoczeniem, to Pokolenie ZOWsŁe 

na. Stużbie, Czujące Odpowiedzialność 
i świadomie przejmujące pałeczkę 

$ziafety Od POkoIenIQ , Orszy: Oni 
żyli harctergtnwem całym Swoim życ 

ciem, Pokolenie to można jedynie 
porównać do roczniea 1920, 

2. Stan obecny: 

24. Geneza: 
a.) rząd dusz w Narcerstwie sprawują 

wycnowankowie pokolenia 56 — 63, zy- 
li ludzie bez doświadczenia 1180 noku- 

+aw. hastępcy. 
b ) aastępcu byli Zaws2e w prolesie wy- 
Gnowania pod 0adopiekuńczym BANASO- 
lem pokolenia 56-63, czasami nawet 

kezwiednie pokalenie to pra4tTFA.m S2040 

in emoją nadak NU MOŚCICH, . 
e.) następey nauczyu się nozumować 
i decydować jedynie w skAU mikro 
kłdra stawała Się dla nich najważniej- 

Sza. 
dl.) harcerstwo nie było glia następców 

nigdy wartokcią naczelną (prak dobmia- 

dczenta. 1380r. , brae. doświadczenia 
walki © narterstwo ), kojarzyło się na- 

czej z metodyką niżek z ideq,. NA - 

Stępcy Sajoko wchodzili w doroste 

A cie : ziewczyna , noódlna , inne wa- 
żne tommy Akty ności społecznej. 
e.)dla następców nacerstwo stań 
wiło więć jedną Z wielu form ekspre- 

Sji ien OGOGOWOŚCI. NiE Bzimnego iż 
w S+osunku do harcerchwa kierowa- 

LU się oni ramunkiem stnat i 24jsków 

,Co się opEtaca Q CO nie. 

2.2.Efekcty : 
a..) 'stniejć tuka pokoleniowa , taże 

waród najmłodszej kodny instruktor = 

Skiej PORĄGJĄCA na różnicj percepcji 
| Ocenie zadań i wAznOŚCIE harcerstwa 

między pOkoteniem 56-635 | pOkole- 

» 
archiwum 
harcerskie.pl 

  
       



  

niem następców. 
b) Obecni Instruktorzy liniowi nie Są 
zdolni do GziQłań orQanizacyjnych na 
wietką skalę ze w2alędu na Preferowa- 

nie SŁAaL mikro. 

c.)do lamusa zostają. odrożone 

+0kie Wartości jak służoa ,Odpowie- 
daialność Etc., icn miejsce zajmuye 

„DOBRĄ ATMOSFERA "jako naczel- 
ne kryterium oceny |Qkośd harcer- 

Stwa. 

d.) harcerstwo przekształca się z or- 
qanizacji otwartej ( służba bliźnim - 
przyp. GB.) w zamknięte towarzy — 

atwo miłego spędzania wolnego cza- 
su ; przyj wykorzystaniu pewnych ele- 

, mentów metody harcerskiej. 

| e.) zanika dyscyplina wewnętrana , 
sprawa onrQGanizacyjna. 

Ff Następuje schizofrenia pokolenia 

Starszego, kżdre nie może but lokomo- 
tuwą,, a chciałony utrajmywać swój 
punkt widzenia harcerstwa /oroblem 
daiqta harcerskicn „ „mącenie”y, 

.) harcerstwo traci prestiż Spoteczny 

Stając się biurem obozownictma 2ą- 
miast O rąanizacjQą WYCHOWAWCZĄ, . 

h.)pokolenie. następców takie powo- 
KU odchodzi w Życie dorosteqo harcer- 

Stwa /+ło pokolenie odchadai bowiem 
a2ubciej /, Qle po sobie, 22 w2dlędu 
na swój Sposób rozumienia harcerstwa 
pozosrawia pustkę „nie ma komu prze- 

kazać. poreczki pokoleń, 
t.) harcerstwo nie anqdżuje się w rae- 
Czy mażne pozostając na uboczu 
przemian apołtecznych, 

3.Wnioski na przyszłość 5 

3.1. HARCERSTWO MĄ SEN$ JEŚL| Ro8l 
„RZECZY ISTOTNE : 

a.) należy zmienić Program harcer- 

Srwa by wyszuka: w pPozytywistycznym 
nurcie przemian to co jest ważne 

( Spółki, samorządność, etc.). 
b.) należy dostosować do tych zmiań 
System Stopni | sprawności. 

€.) należy zastanowić się to robić 

z martwumi punkhami metody nar 

Cerskiej , by Skończyć z fikcją. 

Te,iż powyższe postulaty wą, 
możliwe do Spełnienia dmiadcz 

choć by meto.morfo2a harcerstwa 

Lat Glvuudaiestych . 

3.2, Harcerstwo w krajach 
dqż cych do modalu konsuman: 

słjcznago musi przył rać SOMRAB 0 
a.) należe zbadac jakie elity są 
harcersko Zadane i im włalnie 

Proponowąt narcerstwo. 
3.3. SIŁA HARCERSTWA POLE- 
GASJEGO WIĘLOPOKOLENIOWOŚCI: 

a.) należy proponować Narcerzom 
dorostym t Sym Patukom narcer- 

Słwa właściwe im formy harcer- 
Skieqo daiqtania np. gromady wtó- 
Cczęgów , koła sjmpałyków etc. 

b.) pokwieniu na.stępców nie nale- 

ŻY prezentować jedynie neqatu- 

nej sceny ich dziaań lecz wią - 
czyć tro pokolenie w „harcerską 
Otoczkę ". 

€.) wrączyć Oba pokolenia w dzią- 

alność samorzadową , W tworze- 

nie s2xdt Społecznych GC. właśnie 
pod harcerskim szyldem (TQczy 

8ię ten poStulaę Z pkr, 3,1.) 
3.4, Jakość | CENRALZĄCIA 

( Pioywrócenie wagi wartości or2aNl- 

zacji ) skańowi 62Ansg na. zahame- 
wanie rozpadu : 

©. ) deukatne Cemtraliżowanie via 
konferencje inytruktorskie , prace RAD 

HuFcóW i kRĘGÓW przyj hutcach. 
b) Śrużyjny muszą. być doObGre 
(ne- prajekr kateqonyzacji Brun ) 
| muszą Sie umieć porduu nywać, by 

oyhy SŁQNSE NA WYCHOWANIE H4Ch 

którzy ZOStĄPIQ pokolenie nasę- 
Pców ( czyli następców,następców”) 

—Qdyż ich brak Stanowi obecnie 
najniększe zaqnożenie dla eqaysten- 

cji MArcerstw A. 

€.) dobrą pracę drużyn MuSi Głymu- 

lomaćd dobry program (20b.pk*.%,1.) 

Razostąte wnioski POAINNĄ dopisać ko- 

ofererga harcmistrzowską . Jedno mnie 

majrhni — Kżo Przy iSmiejącej Luce poko- 

leń mą wuprowadnić harcerstwo z kryzysu ? 
Czuwaj! 

  
No. 
U 

.pFeme ben 

Zoczęło Się całkiem nieżle. 

Wstanie o 499,Na przystanku PkS 

trzeba było zrezugqnować z auto- 

busu do Pabianie , ktdreqo wogóle 
nie było na rozkładzie. 

Pierwsza, okażja' zawiozrą nas 
(ek. 50m) do najbliższego skrzużo- 
wonna . 

Qąqdlnie jest nadal nieżle, ale Su- 
tanna przy wyskakiwaniu z Szoferki 

„ Jelcza” mimo wszystko trocnę prza- 
szkadza. 

Jest | Nysą do Kalisza. W zagpą- 
nej qłowie i w zalęknionym sercu, 

można ją porównać do „Mercedesa 

z trasuj Okęcie - Marriott(ale czy 
zdążymy ): 

Nie, nie, przebiegającym kotem tuż 
przej Kościołem wedle się nie zasu- 

gerowatliimy. 
Będzie cioome ! Uczestniczymy we 

Msza Św j choć spotkanie ma nozpo- 

czą< się też Mszą,.św, Telefon do 
ks. Pawła , ŻE |uż., już wyjeżdzamy 
hylko jeszcze uzupełnienie oleju, 

benzyny ,powietrza w korachi w 

drodqę. - 
śniadanie zjecdiśmy w <amocno- 

daie (kanapii 2 weselną wędiiną 

od sioctny Ks.Maćka). 

Jest nadal nieżle, Rozmowa cny- 
ba Ejmrawiła „że nie zauważyli śmy 
uiedy zacął się ĄSK. Tylko qdaie 
ra Trzeniniał Z4ym jest już qocej, 
Błądzimy. Spotykamy Stację benzy- 
nowa. Po 5-qd minutach, ws24stŁo 

co śię e do napetmiania, mamy 
y; Ks. Andriej twierdii 

22 +0 Opatraność Boża , chciała 
Glojtmy zbłądzili. 

W Chrzanomie jest fatalnie . 
Poanaję rondo, na te m c2eka- 
łem padróżująć praed <auaAto- 

Stopem (Bqodziny ). Widod ka e 

Sł w Trzebini. zjazd nie udał 
się, Ogażdki diiańowe : pola. 

Zjazd nr. Jest dobrze. Jesteśmy   
ry 

i 

vu Trzelotni przed kościołem. 

Podjazd na parkinqo Sziucnej 

nawierschi i komenda , ZOŁ090 Z wo- 
zu !'. Spóźnieni wnodzimy na salę 
konferencyj NQĄĆ jak dobrze udestni- 
Czeż nano we Mszy św) qdaie,0.00- 

minić OFM-cap. mówi O Ks.Maria - 
nie Luzorae „ Cząrnym Kruky! Rete — 
rat jak to referat, powinien być 
nudny i monotonny w prieka2le. 
A tu caiem odwrotnie. * 

W prerwie orosiłem o użyczenie 
NOBISU, Z myślą O biulełunie. 

Niestety Ks.Honkisz pył s2y0sz , 30 
Był Bliżej. Prmaczytaie Wy Czuwaj * 

Po o. Dominiku zaba qłos dh. 
Kazimień Wiatr, przedstawiając og)lną 
Sthuacię harterstwa nidalaneqo % dO 
Xu i qóru OCZ MA KrakOwSski2QO 

instruktoną. BArdŁo ciekawie mówit 

© posłudze kapłańskie n odracza- 
jącym się hanerstwie . Otmofzyło 
to Ożuvuioną dyskusję na sSQu. 

KAPELAN czy DUSZPASTERZ? 
Dobre, Że piszę te stowa po niadkid- 

nej Mszy św. Łódzkiego rodowiska 
harcerskiego , bO Sk4enę jeszcze 

qtoa ks. ZByszka , mówiąceąo O Księ- 
au wanadd harcerzy. POrównaŁ on 
qroa kcliędza do ckosu starotesta- 
memadlneqo proroka mówiącego 

Prawdy Lóziom i Kknólom mawet 
witedi ły dla nich niewudqo- 

RÓ A „qodne 4 dia 

pronoka * ( Polecam tekturę Pisma 
Au.  t2w. Księgi prorockie - +0 ZObACY- 
cie jak najczężdej kończyli). GŁOS pro- 

roka pilenikar Qqłębiej niż miecz obo- 

Sieczny , był bowiem Słowem GAMe40 

Raga. 

Podobnym Sływierdzeniem i Ocaekiwa- 
niem, można podsumouać spotkanie 

księży, zjechali cio Trzebini L mo- 
dliu sle, ien qłos był głosem Mmy- 
Słusa, niezależnie od teqo do członkóu 

jakiej OrąSnizacj zostaje Skierowany. 
Ą co z odpowieczią na pytanie. 

archiwum 
harcerskie.  



  

Przy takim postawieniu spranu 
ZSO chyba tylko roztropność, 
będąca obok sprawiedliwości wstrze- 
mięźliwości i męstwa, cnotą kardunalną. 

Dyskusja, dyskusją ale żołądki 

mają, S«oje prawa ira2em z qespo- 

darem spotkania, spowodowały 
przejłcie do jadalni na owiad. 

Śp. ks, Fr. Blachnieki (2atożnciel 

Rucnu Świaśto - Zycie) maiOł Żarto- 

btiwie (2E; (aska Bbaża Buduje na na- 

tume wyspanej i najedzonej! 
Oj! nie bytem wyspany, więc Stara- 
+em się onej łasce bomóc tm drudm. 

Byłoby nieżle , l o.ptk Słudziń - 
Stu OP wszystko popsuł i Chwała Nu 
za to. NG prosbę ks.bpa Górnego 
opowiednał o twojej wyprawie dlo 

Murmańska w Celu poświęcenia po- 
mnika. Ku czci polskich manynar 
poległych w czacie II wojny dniotto — 

wej, 2a kręgiem poaamym. "jakże 
pragnfoum <a Pasłenin zamieścit 

2 tym arukuł ! U 

Błogostawieństwo RiSskUPA NA 
*rud prady kajwańskiej, wśród druneń 
trdnuhów ti fUSZamy «i ROWrSMĄ 

Pe * 

© LO zobAczyrem wychodząc 
z piebami, będę go nŚRominał 
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