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36         
   od redaktora 

imo usilnych starań, HR wciąż jeszcze trafia 

do Was z opuźnieniem. Winowajcą jest... grypa, 

która w styczniu i lutym wyłączyła naszych to- 

warzyszy sztuki drukarskiej z aktywnej pracy. Ha szczę 

ście Redakcja nie uległa aktualnemu wirusowi i kolej 

ne numery pisma oddawane są w terminie do druku. 

W ten sposób numer kwietniowy powinien dotrzeć do Was 

bez opóźnień. Żeby choć trochę zrekompensować naszym 
Czytelnikom kłopoty z opóźnieniami kolportażu, zmieni 
liśmy krój czcionki, którą pisany jest HR - mamy na- 
dzieję, że poprawa jakości druku jest dostrzegalna. 

W numerze, nieco odmienny układ artykułów, gdyż 
publikujemy trzy materiały dotycząca Centralnej Konfe 
rencji Instruktorskiej. Wprowadzeniem w tematykę CKI 
jest artykuł druha Salamona "0 potrzebie harcerskiej 
futurologii", zaś pewne pojęcie o przebiegu dyskusji 
dają fragmenty najciekawszych wystąpień w czasie dys- 
kusji plenarnej. 
Prócz tego, jak zwykle stałe pozycje, w tym drugi od- 
cinek ciekawego cyklu "Teoria - Praktyka" i kolejny 
.świygy Iwonny Michalskiej, tya razem o tajnikach pa- 

wc * jakby trochę lużniejszej konwencji 
aielny a nikami, chcę zapowiedzieć jeden spe- 

oscza Rzeczypospolitej, który będzie 
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w całości poświęcony 75-leciu Ruchu Harcerskiego. 

Chcemy, by ten numer przypomniał ważne dokumenty, fak- | 

ty z historii Związku. Nie zabraknie również życiory- - | 

sów osób, które wiele znaczyły w historii naszego ru- 

chu. Chcemy, by szata graficzna tego numeru odbiegą- 

ła nieco od normalnej, stąd prośba o użyczenie nam, 

celem reprodukcji, zdjęć, kolorowych ilustracji, czy 

też historycznych pocztówek o tematyce hatcerskiej. 

Będziemy się starali, by możliwie dużo ilustracji 

wzbogaciło ten numer, który planujemy wydać w lipcu. 

Ww ostatnich miesiącach redakcja otrzymała dużo ma- 

teriałów 1 listów od Czytelników. Serdecznie dziękuje 

my wszystkim naszym przyjaciołom za życzenia i kores 

pondencję. Qczekujemy na dalsze listy i przypominamy 

zarazem, że "Harcerz Rzeczypospolitej” jest pismem 

Otwartym dla wszystkich, prosimy więc Was o materiały, 

relacje i artykuły. 

Redakcja otrzymuje wiele sygnałów n braku informacji 

na temat naszego pisma. Wiele osób chciałoby "HP-a" 

prenumerować, nie wiedzę jednak jak to zrobić. Nie po- 

zostaje nam nic innego, jak poprosić wszystkich Czy- 

telników o pomoc w propagowaniu naszego» pisma - prze- 

kazujecie informacje swoim przyjaciołom, dane są 

w stopce redakcyjnej.



  

        

HST GEREENRANEG 

Sobota 22 marca 1986 roku była dniem finałowym 
ozwartych Waroerskich Międzynarodowych Spotkań Kul- 
turalnych w Krakowie, Uczestnicy spotkań i reprezen- 

tacja Krakowa oraz dziecięce i młodzieżowa zespoły 
artystyczne z Kijowa, Brna, Rijeki i Lipska wzięły 
udział w zbiórce z okazji święta Krakowskiej Chorąg- 
wi ZHP na Wawelu, Następnie o godzinie 13,00 przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza i pod pomnikiem żołnie= 
rzy radzicokich, odczytany został wspólny apel poko= 
ju do wszystkich bojowników o pokój i powszechne 
rozbrojenie świata, 
0 godzinie 16,00 ozwarte Haroerskie Międzynarodo= 
we Spotkania Kulturalne zakończył wielki, galowy 
konoert uczestniczących zespołów w Teatrze Muzycz= 
mym przy ulicy lubicz 1, Grand Prix spotkań zdobył 
kijowski zespół "Korozaginiec" oraz zespół "Małe 
Słowianki, 

dzanty'86 dobiegły końca 

Dobiegł końca V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Że- 
glarskiej. Wśród 182 wykonawców jury wyróżniło "Grand 

Prir"z 
=» Roberta Sohmefera za piosenki autorskie "Miszpań- 

ska galera" i "Próba", 
- Zespół "Qwareki" za interpretację współozestej 

piosenki żeglarskiej, 
— Zespół "Ognie Świętego Jańuarego" za interpretację 

starych szant, 
Nagrodę GK ZHP dla najlepszego zespołu harcerskiego 
otrzymał zespół "Mega". 
Ogólnie + rók temu byłó sympatyczniej! 

III Mistrzostwa ZAP w ńarciarstwie zjazdowym od- 
Były się 25 lutego w Zakopanem, Wśród 175 uczestni- 
kówrozegrała się batalia na trasach slalomu giganta 
i slalomu specjalnego, 
W klasyfikacji drużynowej puchar Druha Naczelnika 
ZHP zdobyli harcerze HKN Chorzów. 

SR 

Wys fotografii harcerskiej, organizowana 
przez Centrum Kultury Pilmowej "Harofilu" w Krakowie 
ma swoich laureatów, Żh najlepszą jury konkursu uzna 
ło fotografię druhe Andrzeja Kozłowskiego s Białego- 
stoku - "Służba dziecku", Druh ten otrzymał również 
główną nagrodę za największą liczbę wyróżnionych 
prao. Wszystkie wyróżnione prace zostały pokazane 
podozas II Sejniku Kultury Harcerakiej w Oleśnicy, 
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niu i aktywności”. ż 
. Pad trzema gwiazdkami "Piernicalia" 

Druh Franek.... 

. Zastęp w terenie....1i... 

. Centralna Konferencja Instruktorska 
Fragnency najciekawszych wystąpień w dyskusji 

plenarnej : str.8 
. Galeria Rysunku - pod redakcją Andrzeja 
Zięblińskiego.. ż 

. Kolejny odcinek "Krzesania ognia”......:.... 
„ "Teoria - Praktyka”, Marek Kudasiewicz. 

. List z Nowego Sącza...... 

. Janusz Wojtycza "Mój wats: 

. Piosenka miesiąca > 

.,0 tajnikach pamięci pisze Iwenna Michalska.. 

. "O potrzebie harcetskiej futurologii 
pisze Stefan Salamon 

. Harcerska Scena Literacka 
.„ "10-lecie Krótkofalarskiego Dyplomu 

Obozy Harcerskie. 
0 wilku Mowa - Łowczy. 

. "2 braku leku" Magazyn Andrzeja Mroża 
. Kolejny odcinek "Czas na rozdrożach* 

dziś: "Gawęda do ogniska" = 
. Hobby - Wojciech Popiołek pisze 6 źnaczkach 

* ż 5 st 1 pocztówkach. .... 

mam 

N de pamiętam gdzie 1 kiedy, w każdym razie 
« jskinś populnrnym poradniku dla rodziców znala£- 

łem takie oto oiekawo i ważne uwagi © wychowaniu dzie- 
oi. Otóż wielu rodziców wyobraża sobie- że akoro 

dziecko od nich w sposób naturalny otrzymuje: uozu- 

ola, rozmaite rzeczy, to w pewnym momencie dziecko. 
zacznie się rewanżować i ze swej strony na za: 

hm PL Olgierd Fietkiewicz 

wdzięczności dawać ooś od aiebie rodzicom, Otóż au- 

torka /tyle pamiętam, że była to kobieta/ twierdzi, 
że bynajmniej nie zachodzi tego rodzaju automatyzm 
reakoji dziecka, a mechanizm branie 1 mechanizm da- 
wania są dwoma różnymi mechanizmami, że po prostu 
ten drugi trzeba w wychowaniu oddzielnie uruchamiać 
1 wzaoniać, Dziecko przyzwyczajone brać, otrzymy= 
z, = może po prostu zakładać, ża taka jest powinność 
lata zewnętrznego by dawać, bo dziecku się nale= 

sda Dzi dziecku, jutro młodzieży, pojutrze — 050= 
«© pracującej itd, Tymczasem dla prawidłowego 

funkojonowania w życiu oztowieka drugiego -mechanis- 
mua gotowości dawania innym, chęci dawania innym, 
umiejętności dawania innym, a nawet odozuwania ra- 

NASZ RUCH BEER 

dości z tego, że można coś z siebie dać, że jest się 
na tyle bogatym, iż dzje się oś, co jest komuś 
potrzebne. 

Oczywiście, pooz.tki tworzenia się takiego mecha- 
nizmu tkwią w dzieciństwie, w rodzinie. ale sądzę, 
że harcerstwo powinniómy w dużej mierze traktować 

jako organizację, w ramach której umacniamy ten me- 

O TRENINGU 
4/7 DODAWANIU I AKTYWNOŚCI 

ohanizm dawania, orientację - w której ma miejsce 
swoisty trening w dawaniu, To wszystko wiąże się 
s rozneżanym na okrągło w publicystyce rzekomym dyle- 
matem: "być" ozy "mieć"? Po to, by móc cokolwiek 
dawać innym z siebie ozy od niebie, coś trzeba mieć, 
Ale także trzeba "być": być kimś, kogo stać na pow 
stewę dawania. Trening w dawaniu stosowany w haroer 
stwie, ma oczywiście oharakter zarówno indywidualny, 
jak zespołowy, W treningu indywidualnym mioszozą się 
po tysiąckroć wyśniewane "dobre uczynki", w zespo- 
łowyn= więkazość nnazych prao społecznie użytecznych 
zarobkowych /nie zawsze musi się dawać za darmo/ 
iróżnych akoji 1 zadań, Ważne jest natomiast, by 
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NENEWNE NASZ RUCH. RENSNENEEGE + wzmam 
owo dawanie nie przybierało postaci uciążliwego szar- 

warku, lecz przynosiło setystakoję 1 kojarzyło 
się z radością, z nazrodą, /a nagroda może mieć róż- 

ną postać, ale w naszym treningu dawania musi wystą- 
pić koniecznie, Może nią być nawet po prostu zwykłe 
dziękuję" ze strony drużynowego — w odpowiednim 
ozasie, 

Hercerski trening w dawaniu oznacza na ogół 
działalność w odniesieniu do czegoś, 0o już istnieje 
do mechanizmu jeki już się ukształtował, jaki zos- 
tał zapoczątkowany wcześniej — zwykle w rodzinie, 
Trudniej, gdy do drużyny trafiają dzieci, u których 
ów mechanizm dawania nie został zapoozątkowany, któ- 
re są w życiu nastawione głównie na branie, korzys- 
tanie, uczestnictwo, Nastoletni drużynowy w słabej 
drużynie raczej sobie z nimi nie poradzi. Poradzi 
sobie za to zwarty zespół, który ukształtował włas- 
ne życie heroerskie - "po hsrzeraku", w którym w spo” 
sób naturalny funkcjonują wartości służby i brater- 
stwa. Najłatwiej o to w dobrej drużynie zuchowej, 
gdzie niepostrzeżenie zabawa przechodzi w pożyteocz= 

ne zujęcia, a zuchy stają aię świadome obowiązków 
i przyzwyczajają się o nich paniętać, 

Zupełnie podobna jest sytuaoja, gdy chodzi o aktyw- 
ność i bierność w harcerskim zespole, Aktywność, to 
przecież także rodzaj dawania od siebie innym - na 
początek swemu zespołowi, Tu także znane są poglądy, 
że wystarczy jeśli w drużynie ozy zastępie występu- 
je wąska grupa stałego aktywu funkoyjnych a szerego- 
wi harcerze sami z siebie nalozą się przez uczestnio= 
two.w zajęciach, w realizacji zadań - społecznej ak- 
tywności w sytuacji, gdy będzie to przydatne, Ktoś 
gdzieś kiedyś przeprowadził eksperyment, Zwartą gru- 
pę młodzieży, w której występował aktyw i grono 
biernych członków, podzielono na dwie mniejsze grupy 
tak, że w jednej znaleźli się sami aktywiści 
drugiej - tylko bierni jej członkowie. I oóż się 
Okazało? Dość szybko w obu grupach odtworzył się 
podobny podział: ozęść dawnych aktywistów stała się 
obeonie bierna, w grupie biernych wyłonił się nowy, 
własny aktyw. Innymi głowy, nowa sytuacja społeczna, 
w jakiej się znaleźli badani młodzi ludzie spowodo- 
wała, że jedni zaktywizowali się, drudzy - stali 
się bierni, Dodajmy, że inne z kolei badania wykaza- 
ły, iż w zależności od charakteru grup społecznych 
i zadań, jakie podejmowały, różne csosby stawały 
się ich przywódcami. Co jest dość oczywiste: kto in 
my lepiej pasuje jako drużynowy czy przyboożny 
"Qzerwonych Beretów", a kto inny - drużyny artystycz” 
nej, 

Uzy GoŚ z tego wynika dla harcerstwa? Chyba tak. 
Myślę, że powinno się stosować wobec wszystkich har- 
oerzy trening aktywności społecznej, W różnych zytu= 
a$jach, różnych harcerzy /i haroerki 'oozywiściel/ 
trzeba zachęcać do ról aktywnych, przywódowych 
ośmielać do ochotniczego podejmowania zadań, A nie 
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zawsze tradycyjnie stawiać na utałych funkoyjnych, 
uniwersalnie, niezależnie od zudań, potrzeb, warun- 
ków. Bowiem samo uczestniotwo, przyglądanie się, 

jak to robią inni - to za mało. A trudno się zgodzić 
z tym, że harcerstwo jest szkołą życia oo najwyżej 
dla zastępowych; szeregowi nic są w harcerstwie 
tylko po to, by na nich zastępowi trenowali swą ak- 
tywność społeczną, Harcerstwo jest dla wszystkich 
ozłonków! 

Dla wszystkich, zaten także dorosłych, 00 ozna- 
oza głównie - dla instruktorów, I tu może powstać 
pytanie: ozy także dla nich haroerstwo oznacza 
trening w czymś? W sztuce wychowania lub w aktywnośm 
oi spoteoznej, która znajduje potem naturalne 
przedłużenie w innycii organizacjach społecznych 
1 politycznych, w innych foruach, na innych niwach? 
Oozywiście, że tak, Co nie jest równoznaczne z tym, 

że po to się jest instruktorem, by jak najlepiej 
przygotować się do owych innych, przyszłych ról 
i zadań społecznych, Być instruktorem, to oel sam 
w sobie. to godność i zaszczyt, Ale podobnie jak 
uprawiający gry polowe harcerze tym samym hartują 
się, zapoznają z terenem i terenoznawstwem itd,, 
oo im się w różnych sprawach może przydać, tak i in- 
struktorska practyka przydać się może w innych 
sprawach i dziedzinach, I przydaje się, Przy ozym 
wraz z rosnącym doświadozeniem zaczyna się pojmo- 
wać, że poprzez dobrą działalność instruktorską 
osiąga się także inne, dalej rzutowane cele, I na- 
biera ochoty, by z pełną świadomością prowadzić 
trening indywidualny - w dawaniu 1 aktywności społecz- 
nej. 

Może się ktoś oburzyć na zaproponowany sposób spoj- 
rzenia na harcerstwo, jako na trening w dawaniu i ak- 
tywności, Bo przecież sens haroerstwa tkwi w ozym in= 
nym - w tym, że „.. /tu wpisać stosowne określenia/, 
Oglądałen taką grę kouputerową, w której przez nacis- 
kanie klawiszy trzeba było przeprowadzić człowieka 
na ekranie telewizora przez okalające go mury zamko- 
we, miał on następnie nie dać się otaczającym mury 
monatrualnym pająkom, wreszcie odnaleźć, uwolnić 
1 bezpiecznie przeprowadzić za mury księżniczkę, 
W tych wszystkich zadaniach grającenu pomagało to, 
że na cażą tę sytuację można było popatrzeć z kilku 
różnych ujęć, jakby z różnych kamer, Można było 

zatem w najwygodniejszym ujęciu dostrzec najłatwiej- 
sze do sforsowapia miejsce w murze, dojrzeć ozyha- 
jące niebezpieczeństwo, dobrać stosowne metody dla 
wykonania zadania, 
Podobnie w tym cyklu proponuję ozęsto różne możli- 
wości popatrzenia na to samo: na harcerstwo, o któ- 
rym niby od lat wszystko wiadomo, a przecież oiągle 
jest Świeże, inne, woiąż nowe stawia pytania, ocze- 
kiwania, zadania, I być może, jakieś ujęcie będzie 
dlań szczególnie inspirujące i pomocne w osiągnięciu 
gukoesu? 

METODYKA SEE 

dość liczna jest ta grupa instruktorów Związku, 

Dla uzupełnienia obrazu trzeba wspomnieć o grupie 

życiowych rozbitków , którym nigdzie nio nie wycho- 
dziło aż przyssali się do harcerstwa pełniąc w nim 
rolę podobną jak wodorosty obrastające dno statku, 

PIERNICALIA 
ym, niewątpliwie dźwięcznym słowem, instruk- 
torzy jednego z hufoów krakowskich określa- 
ją cykliczne spotkania kręgu seniorów har- 

oerstra. 

Jest oczywiate, że druhny i druhów biorących w 
mich udziaż trudno zaliczyć do populacji, która za 
swoje święto uznaje "Juvenalia", Stąd, domyślam się 
wynależiono nazwę odrębną. 

Byłem na spotkaniu, w którym krąg ustalał zało= 
żenia regulaminowe, Postanowiono wówczas, że dolną 
granicą wieku pozwalającą na wstąpienie doń jest 

ukończone 45 lat. Jak wiemy, bratnie organizacje 
Ba oriży górną granicę wieku młodzieńczego na 35 

at życia. Dla naszych celów więc nazwiemy sobie 
tak poszczególne okresy: t 3 

do 35 roku życia - okres "juvenaliowy" 
od 35 do 45 - okres"przejściowy" 
powyżej 45 roku życia - okres "piernikaliowy" 

nstaa, ale nie uzasadniłem wprowadzenia nazwy 

Zn ae prowa ego przechodzą na 
uatabilizowane stanowiska, od na przykład ministra 
/na górze/ do starszego reforenta /na dole/, 
t który szczebel która osoba trafi, jost zależne 

punto /mniej/ oraz od szczegól- 

waCZj ii A zapaniętać sam fakt, bo zrozu= 

= Ś gan Się zachowania druhów znajdujących 
wych latach okresu "juvenaliowego", 

Okres "przejściowy" weryfikuje wszystkich, któw 
aa CU R 01, którzy uznali, że aparat 

EE : u szczebel do kariery lub choćby 
Bi „mą 5 niejszego mieszkania - jak te 

U oeidk ae więcej drogi do komendy 
alpie BL: Ale są i tacy, którzy decydują 
się awożej a w ZHP po to, by pełniej oddać 

(Metan pa Charakteryzują się 
stsia po z padku ich aktywności w harcer- 

zmianie pracodawcy, Na szczęście jeszcze 

W aparacie ZHP woale nie ma instruktorów w wieku 
"piernikaliowym" i to słusznie, Pełnią oni natomiast 
różne społeczne funkoje w ciałach kolegialnych s wy« 
boru. Woala to nie jeat dobrze widziane, 
Słyszałem na przykład narzekania, że na sali obrad 
VIII Zjazdu ZAP widocznych jest za dużo starych twa» 
rzy, Sprawdziłem i oóż mię okazało: "juvenaliowcy" 
tkwili przy grach komputerowych a "przejściowcy" 
stali w kolejkach po książki, Pokolenie "piernika 
liowe" pozostało na sali obrad, Hie ma się oo dziwić; 
gry komputerowe _ nie pasjonują a książki nie są 
dziś na emerycką kieszeń, 

Odnoszę wrażenie, że władze haroerskie coraz 
ozęściej dają wyraz swojemu zaniepokojeniu, że w nie- 
dawnym przecież okresie skurozyło się pokolenie "ju- 
venaliowe" a zorganizowało się i okrzepło pokolenie 

"piernikaliowe", Jogo przecież dziełem jest cały ruch 
wokół historii naszej organizacji, 

Na marginesie: Gdyby tak dano "harcerskim dziadkom” 
możliwość zadziałania w ruchu przyjaciół haroer- 
stwa, to może doszłoby do jego reanimacji, 

Wracając na nasze zuchowe podwórko zuszę stwier= 
dzić, że Wydział Zuchowy GK nie podporządkował się 
tendencji eliminowania instruktorów "piernikalio= 
wych" z gremiów mających ooś do powiedz-nia, prze” 
oiwnie: znosi cierpliwie wszystko, co w kontaktach 
ze starszymi musi się wyłaniać, Pion zuchowy może 
byłby oazą braterakiej współpracy, gdyby istniał pom 
za obowiązującym układem, Stąd nieprzyjemnym sgrzy- 
tem może być na przykład wstrzymanie wydania książ- 
ki komuś z seniorów, odnówienie innemu styperdium 
na opracowanie dzieła, nieładne pożegnanie odohodzą- 
Sego z ważnej służby po blisko 30 latach, 
Preferencje dla młodych są rzeczą słuszną, ala nie 
zawsze i nie wszędzie, Jeśli na puzykład mą dwa 
dzieła, autora starszego i ałodsze.o, to trzeba za» 
poznać się z ich treścią zanim dokona aię wyboru, 
Niektórym wystarczy tylko spojrzenie do metryki, 
To już jest źle i nazywa się zwyczajnie dyskryni- 
nacją. 
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SEEEEEEK METODY KA. KERMENKENEG + Mum 
Jednym z powodów, dla których pokolenie "juvana- 

liowe" nie lubi ludzi z pokoleń starszych jest ich 
rzekomy formalizm: "Bylibyśny aprawy załatwili od 
ręki, ale oi starzy z komisji stopni nan rzeoz zaha- 
mowali", 
Nikt nie lubi jak mu aię patrzy na ręce, bo później 
wychodzi na jaw taka sprawa jak ta, która miała 
miejsce w jednym z hufców pewnej ohorągwi 

Młoda nauczycielka przychodzi do druha hufoowego 
i powiada: Dyrektor szkoły wyznaczył mnie do pro= 
wadzenia drużyny zuchowej i kazał mi się tu zgłosić, 
Druh hufoowy ną to: Bardzo dobrze pani trafiła, bo 
właśnie otrzymałem miejsae na kursie w Oleśnicy, 
więc będzie pani mogła czegoś się tam nauczyć, Są 
jednak pewne trudności, bo kurs jeat dla namiestni- 
ków a pani dotąd nic wspólnego z harcerstwem nie 
miała. Ale dla chętnego nie ma nic trudnego. Czy pa- 
mi mą zdjęcia do legitymacji? Tak, to dobrze, Zaras 
wypiszę pani książeczkę instruktorską, Najpierw dą= 
ne osobowe. Daję druhnie trzy lata stażu w ZHP 
1 kura drużynowych zuchowych, Dam też stopień prze- 
wodnika. Tu jest krzyż harcerski i granatowa pode 
kładka. Przypnie sobie pani, przepraszam, teraz już 
druhna, nad lewą kieszenią wiatrówki, Tu jest asyg- 

nata do CSH na tę wiatrówkę. Proazę sobie jeszcze 
kupić granatowy sznur. Życzę powodzenia na kursie! 
Czuwaj! 

Rozmowa może była tylko podobna do tej, którą 
przytoczyłem, Pozostał prawdziwy fakt, ża nie krępu- 
jący się formalizmani hufoowy, może w ciągu dwóch 
godzin wzbogacić korpus inatruktoraki o kolejną oso- 
bę. Staremu ręce by się tak trzęsły, że nie utrafił- 
by pieczątką we właściwe miejsce, 

Kończąc ten felieton, pragnę odpowiedzieć druhom, 
którzy zarzucili mi, że nie wstydzę się publicznie 
pokazywać w mundurze instruktorskim, Otóż nie 
wstydzę się, ale tan właśnie mam wrażenie, że noszę 
jgudzą skórą. Sprawiłto następujący przypadek, Jecha- 
łem w mundurze pociągiem i naprzeciw umnie usiadła 
pani z trzyletnim cnłopoem, Dziecię długo mi się przy- 
glądało, poczem zwróciło się do panii- Mamo, czy ten 
pan jeat żołnierzem? Manusia spojrzała na mnie i od- 
powiedziała: - Nie synku ten pan nie jest żołnierzem, 
to jest haroerz! Chłopczyk zrobił minę jakby włożył 
do uat plaster cytryny 1 rzekł z dezaprobatą: - EB, 
taki stary, 
Odtąd wkładam mundur w szatni przed wejściem do bu- 
dynku, przed bramą obozu itp, A może tę skórę trzeba 
było dawno zrzucić i więcej do niej nie wracać? 

Taka myśl woiąż mi do głowy powraca, 

DRUH FRANEK 
  

W TERENIE 

w terenie, spostrzegawozości i postawie zgod- 
nej ze wskazaniani Prawa Haroerakieg0+ 

Miejsce: teren leśny w pobliżu miejsca zanieszkania 
harcerzy. 

Czas zajęć: przed- lub popołudnie, 
Przybory: chorągiewki, przybory do pisania, tekturo= 
we kartony oznaczone cyframi od 1 do 6 /w sumie sześć 
sztuk/, sześć różnokolorowych kredek do pisania /naj- 

lepiej Świeca 

e al zbiórki: kształcenie haroerzy worientacji 

|harcerskie.pl 

W zajęciacń uczestniczy cały zastęp /6-8 haroerzy/* 
Nie rezygnuj £ nich gdy frekwencja na zbiórce będzie 
słaba, Warto je przeprowadzić nawet wówczas, gdy 
przyjdzie tylko... dwóch haroerzy, 

Z miejsca zbiórki /szkoła, przystanek autobusowy/ 
wyrusza zastęp w teren przyszłych zajęć, Po drodze 
porusza Bię lewa stroną, szeregiem, znieniając w rów” 
nych odstępach ozasu kolejność huroerzy w azeregu 
/ma przykład początkowo prowadzi zastęp jego najałod” 
szy członek, by po dziesięciu minutach przejćć na 

NEM + KEENENKNKM NIETODYKA EEEEEEMĘ 
z prowadzi zastęp jego kolega, 

kośon szozesu, UM; ch dziewięciu mizut 1 on prze- 
SaEt a also szeregu ustępując miejsca następne- 
Cae arki już harcerzowi 1 tak dalej/, Ten spo- 

ra Wazońóia uczy harcerzy stosowania tenpa w mar- 

szu do własnych możliwości. 
Ma miejscu, już po wejściu w las, haroerze otrzy- 

mują od zastępowogo polecenie wyszukania  oiągu 

3-10 minut w promieniu od 100 do 200 metrów miojaca 
ma tynozasową bazę zastępu, Powinno ono oharaktery- 
zowuć się następującymi oeohanii 

- muchy grunt, 
- osłona przed wiatrem, 

_ oharakterystyczny wygląd /określenie oech różnią 
oych je od miejso podobnych na przykład dwóch po= 

len, Na skraju jednej z nich może znajdować się 
zwelone lub rozszozepione przez piorun drzewo/, 

2 braku oharakterystyoznych naturalnych cech miej= 
sca zajęć otrzymują harcerze kolejne zadanie, pole- 
gające na kulkuninutowym obejrzeniu terenu a następ- 
mie możliwie szozegółowym określeniu go. Kto poda 
najwięcej oech oharakterystycznych - zwycięża /na 
przykład kształt polany, ilość dróg prowadzących 
do niej, rodzaje drzew okalających, itp/, 

Ten rodzaj zajęć wprowadzi harcerzy w ich dalszy 
tok, a także /00 jest ohyba najważniejsze/ ułetwi 
w sposób atrakoyjny zapaniętanie miejsca zbiórki. 

Zaatępowy informuje harcerzy o zadaniach zbiórki, 
stopniując skalę trudności kolejnych gier tereno= 
wych. 

Miejsce startu i mety jest na terenie bazy zastę= 
pu /ten sam punkt/. Zastęp wyrusza na trasę, która 
koztałtem zbliżona jest do sześciokąta. y 

Każda zmiana kierunku /wierzohołek/ oznaczona 
jest kartonem z cyfrą od 1 do 6. Obok każdego z nich 
leży kredka źwiecowa. Długość trasy około 2 km, 
Zastęp porusza się wolno zwracając uwagę na charak- 
teryatyczne przednioty terenowa i miejsce każdego 
punktu kontrolnego, 

Po przejóciu trasy, zgodnie z kierunkiem wskazó- 
wek zegara, wyruszają na nią w odstępach ozteroni= 
nutowych pojedynczy harcerze, Każdy z nich porusza 

pie $eraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

2egara starając się, by pokonać trasę możliwie szyb 
ko, podpisując się na odwrotnej stronie każdego kar 
tonu, na kolejnych pi 
mych, 

Zwycięża ten harcerz, który pokona trasę w naj- 
mae ozasie i nie ominie żadnego punktu kontrol= 

1eg0, 

Punktacja, Za najlepszy czas haroers z sastępu ośnio 
omobowego otrzymuje 16 punktów, każdy następny © dwa 
punkty mniej /więo drugi na mecie - 14p, trzeci — 
12p, itd,/, 
Za każdy ominięty punkt kontrolny ra trasie odejmi= 
jemy dwa punkty, 

Mistrz obserwacji 
Ta gra będzie kontynuacją poprzedniej już po ogło- 

azeniu zwycięzcy w niej, Tym razem trzeba odpowiem 
dzieć na pięć pytań: podaj nuner punktu kontrolnego, 
na którymi 
14 znajdował się pień ściętego drzewa, 

2/ rósł okazały krzew jałowca, 

widoozne były ślady leśnych mieszkańców /gnias- 
do, dziupla, odoiski kończyn, 1tp./, 
zniszczone było ogrodzanie wokół mrowiska, 
radykalnie zmieniło się podłoże leśne: teren tra- 
wiasty przechodził w piaszozysty/» 
każdym pytaniu harcerze podają odpowiedź, zapi- 

sująo na własnych kartkach numer punktu, w którym 
widzieli /zapaniętali/ opisywane sjawiako, Za każdą 

prawidłową odpowiedź - dwa punkty, Kto zdobył ich 
najwięcej — wygrywa, 

Zastępowy przygotowuje pytania podozas wyznacza 
nia trasy w grze poprzedniej, 

Za: 
W ukryciu w wąwozie oczy na zboozu wzgórza, staje 

zastęp bez zastępowego i jednego z harcerzy. /W na- 

szyn przykładzie będzie liczył on siedmiu haroerzy/, 
Skrzydła kryjówki na kilkanaście do kilkudziesięciu 
kroków długiej, oznaczamy widocznymi s dala chorą 
giawkani, W odległości 300-500 kraków staje w ukry- 
ciu jeden s harcerzy i nie ukryty zastępowy z ohorą- 
giewką oraz gwizdkiem, Zadaniem zastępu jest pokazy 
wanie się oo pewien określony czas w różnym ustawie= 

niu, haroerza - prowadzenie obserwacji, Zastęp ma 
instrukoję, na której zaznaczono 8-10 kolejnych 
zmian ustawienia, Na przykład; 
1/ sześć głów w ustawieniu 3-2-1, 
2/ pięć głów w ustawieniu 1-1-2-1 ś 
3/ oztery głowy, do której dołączyły się dwie po 

jednej minucie//poozątkowe ustawienie 2-1- 
końcowe 2-2-2/, 

4/ sześć głów, później dwie zniknęły a na skrzydłach 
pojawiły cię dwie "nowe" /początkowe ustawienie 
3-2-1, końcowe 2-1-3/. 

Wa podwójny sygnał gwizdka zastępowego, harcerze 
ustawiają się wzdłu: wąwozu według p*erwszego szyku 
i wycnylają głowy tak, aby dobrze widzieć stojącego 
naprzeciw nich zastępowego w całej jego wysokości. 
Ha pojedynozy sygnał gwizdka i znak chorągiewką ku 

1 /dla cenia jego uwagi/ wysuwa się 56 

sucjej kryjówki haroerz-obserwator i lustruje teren, 
ua którym znajduje się zastęp przez dwie minuty, no= 
tująo szyk spostrzeżonych głów tak, jak podano w 
przykładzie, Po dróch minutach powtórny gwizd 
i wszystko snika. Zastęp zmienia uzyk według instruk- 
oji. Znów dwa gwindki a po nich pojedynczy i znak* 
chorągiewką, i obserwacja terenu przez dwie minuty, 
później zmiana trzecia itd, /podozas zmżany trzeciej 
1 ozwartej obserwator notuje także zmiany zachodzą 
0e w ustawieniu głów/, Po obserwacji następuje znia- 
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WENN NASZ RUCH KEENEWEW +WEU  GAENtWWWWNNE NASZ RUCH KUNENM 
0 żujiuje inuy har- 

jej lastrukcji, 
ają w zręgu 8 zas= 

iu jakość 

na ról. Miejsoe obok zastępo 
oerz a i zastęp ustawia się wed 

Po zakończeniu gry harcerze 

tępowy na podstawie zetranych kartek ooe. 

prowadzonej przez nich obserwacji, Zwycięża ten har= 
oerz, który popłenił nujuniej błędów, 

Ćwiczenia można ułatwić znaiejszając odległość 

obaerwatoru od zastępu 1 atopień wychylenia harce- 
rzy /wyiaj/ ale można je też w różny sposób utrud- 
niać, Psuiętać jednak należy, by krawędź wąwozu 
/wzniesiesia/ była gładka, nie porośnięta wysoką trą- 
wą, w Łtórej trudno byłoby dojrzeć głowę. 

  

CENTRA 

HARCMISTRZ 

KONFERENCJA 
INSTRUK 
„DEGDUIĄ INSTROWOGW " 

Druhny i Druhowiel 

ajłatwiejszą a jednocześnie najtrudniejszą 
Jest dyskusja o idench i wychowaniu dla przy- 
szłości, E 

łatwa gdyż mamy sprecyzowany ideał w statucie ZHP, 

mamy Prawo i Przyrzeczenie harcerskie, które ten ide- 
ał wyrażają. Potrafimy mówić do czego zaierzemy, ja: 
kiego człowieka ohoemy wychować, jaki ma być nasa 
wychowanek - ozłowiek na miarę XI wieku, 5 

Dysponujemy bardzo dobrym uohwalonym przez VIII 
„Zjazd ZHP społecznym programem harcerstwa, (-) 

Sukoea realizacji każdego programu może zapewnić 
kadra instruktora] Właśnie sylwetce instruktora 

ZHP, kształceniu kadry inatruktorskiej ohciałam po- 
święcić moją uwagę, 
Instruktorzy decydują o poziomie pracy ideowo-wycho- 
wawozej Związku, o jej efextach, o możliwościach 
realizacji społecznego progratu harcerstwa. 

Od instruktorów haroerskich 

oczekiwać powinniśmy zaanzażowania ideowego, aktys= 
nago uczestnictwa w życiu społecznym swego srodowia- 

ke, dobrego przygotowania netodycz:.030 do pracy 
» dziećmi 1 młodzieżą oraz aystenutycznego doxształ- 
omnia się, rozwijania i wzbogacenia swojego warszta- 
tu inatruktorakiego, Dla dzieci 1 młodzieży instruk- 

tor powinien być wzoren Ideowo-aoralnego owodosko- 
nalenia się, wzorem aktywności w życiu osniw 
ku, wzorem aktywności społeozno-obywatelskiej, 

(-1 

Związ- 

W Związku peźni haroarszą służbę aielu tauicn instruk * 
torów, jeduakża obuerwujeny również zjewisza niepo= 

ORSKA 
SJI PLENARNZJ NA CKI ZAP 

kojąca, Część instruktorów zaprzecza swoin postępo- 
waniem zasadou ideowo-moralnym Związku, jest niepo- 
słusznu Prawu ilarcerskienu, nie przejawia wysiłku 
samowychowawczego, Rośnie grupa instruktorów nie 
spełniających podstawowych wymogów statutowych, nie 
uczestniczących azi w pracy drużyn, ani w pracy 
kręgów inatruktorskich, nie podjenujących żadnej sta- 
łej pracy instruktorskiej, Poza gronem inetruktor- 
skim znalazła się ogromna grupa drużynowych, pełnią- 
oyoh przecież najważniejszą funkcję instruktorską, 
Axtywność apołeczno-obywatelska sporej grupy instrux- 
$orów ogranicza się do uczestnictwa w pracy Źwiąze 

ku, 
Uważany, iż niezbędne jeat podjęcie w Związku 

pracy wycnowawozej z kadrą instruktoruką, (-) 
Niezbędne jest uzgodnienie, kogo uznajemy za in- 
struktora ZiP, usaż.my, że za instru.torów Związku 
uznać trzeba trzy "kategorie" ozłonków n:szej orga- 
nizucji: drużynowch, specjalistówwspierających pracy 
drużyn, klubów, azozepów /inatruktorów speojalności/, 

organizatorów pracy kadry instruktorukiej, miano 
instrustora przysługiwać winno wyłącznie osobom 
spełniającym powiunoćoi instruktorskie, (-) 

Aktualny system kształcenia kadry instruktorskiej 
jest niedoskonały, nie gwarantuje zaspokojenia 
pot'zeo Związku, Opiera się na ksztaroeniu kursowym 
preferuje nieatrakcyjne metody <ształosnia /wymuozo” 
me przez koniecznożć dostarczenia kandydatom na in- 
struktorów w «rótk_n czasie ap .rego zaśresu wiedzy 
1 uniejętnożo1/, W niewielzia stopniu mobilizuje 
kadrę do sanokształcenia, Stwarza niewielkie mcżli- 

wości dokształcania się, Obserwuje się zanikanie 
aspiracji kadry i kandydatów na instruktorów do 
zdobywania wiedzy iuniejętności, rozwijaniu owoioh 

kwalifikacji, zauważa się słabo rozwinięte uniejęt= 

ności samokształcenia, 
Uważam, iż przede wszystkim należy odejść w kszłał 

oemiu kadry od akoyjności, Kształoenie drużynowych 
powinno być ustawicznie realizowanym zadaniem kadry 
dnatruktorskiej bufoów, przede wszystkim w pracy 
« sktualnie pełniącymi funkcje drużynowych, (-) 

Kształcenie kursowe uznajemy za zło konieczne, 
nie przynoszące spodziewanych efektów mimo ogromnych. 

makładów finansonych i wysiłków organizacyjnych, 
Dążyć trzeba do zmiany profilu kursów stacjonarnych 

a kursów przygotowawczych na kursy dokształcające, 
doskonalące już pozyskaną i wstępnie przygotowaną 
do pracy kadrę instruktoroką, (-) 

W sanokoztałoeniu kadry instruktorskiej ważna ro= 
la przypada stopniom instruktorekim, Obserwuje się 
wprawdzie, iż przywróceniew obowiązującym regulami= 
nie prób instruktorakicu spowodowało, że stopnie 
zaczęły spłeniać smoje funkcje, niemniej nie speł 
miają ich w takim zakresie, w jakim powinny i jaki 
jest niezbędny dla zaspokojoria potrzeb Związku, 
Obowiązujący aktualnie regulamin stopni uważany ge 
meralnie za słuszny, jego istota nie powinna uleo 
zmianie, Istnieje jednak konieczność dokonania pew- 
nych modyfikacji, Regulamin stawia poza gronem 
instruktorów bardzo dużą grupę drużynowych, którym 
tym samyn organizacja nakłada obowiązki, pozbawia- 
jąo należnych instruktorom praw; uważamy, że decyz= 
ja ta była przedwczesna postuluję przywrócić zasady 
watępowania w poczet instruktorów, obowiązujące 

przed wprowadzeniem w życie aktualnego regulaminu 
stopni, to znaczy składania zobowiązania instruktor- 
skiego przez tych, którzy wyrazili taką wolę, /-/ 

Wyaegania stopni podharenistrza i haromistrza ukie- 
runkowane są na rozwijanie wiedzy i umiejętności 
instruktora harcerskiej komendy a nie na doskonale 
nie, rozwijanie i wzbogacanie wrasztatu metodyozne= 

80 drużynowych, (-) 

„CHobać Fo zusrii " 
aki będzie nasz kraj na początku XXI wieku, 
a więc za 14 lat, interesuje dziś wszystkich, 
Jest to również problem nas młodych, który 

realizujemy poprzez zadania swego pokolenia i wyprze 
dzamy myślami o kilka lat efekty swych działań, /-/ 

Koim skromnym zdaniem tylko nasz "harcerski roman= 
tyam" daje nan prawo spojrzeć w przyszłość, kontynuo - 
wać swe zamiary, Nikt nie jest nam w stanie odebrać 

tej nadziei, którą pokładany w przyszłości dlatego, 
ża sami ją sobie przygotowujemy, wierząc w sens 
1 potrzebę kontynuacji, 

Żemim przedstawię szerzej stanowisko .swojego Śro- 
dowiska dotyczące udziału Związku w psłnieniu zadań 
dla przyszłości, chog zaakoontować odmienność poglą- 
dów środowi ska wiejskiego i jednostek podstawowych 

w nim działających, na tę kwestię, 
Odmienność ta jest powodem mojej obeoności wóród Was. 
Od niedawna przyjęłam obowiązki służby, lecz już ki1- 
kanaście lat uozeotniczę w "ściąganiu ludzi z obło- 
ków", przekonywaniu o sensie "chodzenia po sieni” 
1 naśladowaniu postępowania tych, któryn zawierzyłam 
że są "godnymi synami" i godnymi przyjecióżmi, 
W moim wieku łatwo uwierzyć w autorytet, leoz moja 

decyzja była daleka od pochopności. Uwierzyłam wpierw, 
że wśród innych organizacji nasz Związek ma najwięk= 
sze szanse realizacji zadań młodości. Uwierzyłam 
również tym, którzy byli wokół mnie i nie sewiedli. 
Cały ozas w swym działaniu poznowałam ooś nowego, 
©o pomagało mi się realizować, Zrazumiałam również 
sens inwestowania w siebie na przyszłość, Czy akurat 
myślałam o komputerach, Komzosie i wielkich ideałach? 
Skądże, nawet nie myślałam, że na tym polega przye 
szłość, Każde marzenia były przyprószone obowiąska= 
mi przy gospodarce, przygotowaniu zbiórki, przy zam 
daniach próby na kolejny stopień, przy tłumaczeniu 
swemu chłopakowi, na czym polega służba instruktor 
aka w naszej organizacji itp, I wiecie kiedy zrodziło 
się myślenie o przyszłości? Właśnie wtedy, gdy znęc 
©zona wracałam do resztek dymu z warty, do pamiątek 
po wakacjach i spotkaniach przyjaciół, gdy jako do 
rastający człowiek zadawałam sobie pytanie: dokąd to 
wszystko zmierza? Tu poczułam konieczność podkreśle- 
nmia sobie 1 podopiecznym nowych oelów, które nie są 
tylko planea zamierzeń, lecz określeniem siobie w 
przyszłości, Cały ozas miałan na uwadze warunki, w 
jakich żyję i tę "Polskę O", Czy wolno mi marzyć 
bez pokrycia, ozy wolno mi słuchać o barierach aktyw- 
ności i nowatorstwie systemu wychowawczego? Nigdy 
sobie na to nie pozwolę, bo nie mau na to czesu 
1 wiem, że nie stać na teoretyczne tylko "przymierze 
nie się", Ja muszę za przyszłość "brać się" już . 
dziś 1 tylko tak, jakby to był mój obowiązek młode 
go wychowawcy, dopiero ao postawionego wśród doros- 
łych. 

W tym klimacie widzę pełnienie naszych zadań dla 
przyszłości realizowanych już dziś i to z przekona- 
niem, że szkoda każdej ciwili, która nae zatrzymuje 
1 oofa zarazem, Czy możda przy tym przekonaniu nie 
dostrzec, jak my Polacy płabimy historii haracz za 
opóźnienie w "trzymaniu ręki na pulaie" współozea 
mości? 

Nie podejmuję się przy swoiminiedużym jeszoze 
doświadozaniu podać receptę ma to jak ZHP ma podjąć 
wychowanie dla przyszłości, jak przeobrazić aystem - 
wychowania, jaLie stworzyć naszej młodzieży warunki 
by sprostać zadaniom, ale będę zwolenniczką "ohodzo- 
nia po ziemi” 1 przeciwniozką hasłowych rozwiązań 
i problemów. 

GŁOSU W DYSKUSJI PLENARNEJ NA CKI ZEP 
PHM KENY "RADZIK 2 CHORĄGWI NOWOSĄDECKIEJ 
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niają oczekiwań, jakie stawia im harcerska 
oentrala i jak wskazuje praktyka i statys- 

tyka potrafią skutecznie oprzeć się przymusom, rygo- 
rom i fantazjom paru nawiedzonych funkojonariuszy 
różnych szozeblii | Związku, Ale oi utopiści nadal 
forsują i lansują tezę o słuszności, konieczności 
1 atrakoyjności zrzeszania się instruktorów w krę- 
gach. „+ 

Jako lojalny i prawomyślny obywatel tej organi- 
zacji postanowiłem poddać się ich sugesti i namowon 
a okazją ku temu stało się powołanie kręgu instruk- 
torakiego przy Ghorągwi, Duszą i sercem całego przed- 
sięwzięcia była masza kochana druhna księgowa, któ- 
ra przytomnie w odróżnieniu od pozostałej kadry, 
spostrzegła pod koniec roku, że jest do wykorzys- 
tania fundusz nagród, który trzeba wydać /rozparoe- 

lować bo przepadnie/ a bez kręgu nie da się tego 
zrobić, Bodzieo pieniężny zmobilizował strudzonych 
pracowników firmy do pozostania po godzinach pracy 
w oelu założenie kręgu, Zaproszono nweż instrukto- 
rów społecznych ale widać im nie wspomniano o pie- 
miądzech, bo nie reczyli przybyć ne zbiórkę: 

Tak więc spadłem z piętra na parter, by wziąć 
udział w tworzeniu kręgu, a tu... twarze te sano 
00 w pracy i brak form odróżniających zbiórkę kręgu 
od zebrania pracowniozego, O przepraszam, był jesz- 
oze wesoły i fabularny film, Jeszoze przed jego 
projekoją doszliśmy do wniosku, że nie będziemy się 
wygłupiać i wybierać radę kręgu spośród obecnych 

na zbiórce, Do elekcji przewodniczącego miało dojść 
na kolejnej zbiórce z udziałem instruktorów apołecz- 
nych 

I doszło! 
W radzie znaleźli się instruktorzy społeozni i oni 
to na kolejnej zbiórce /już tylko rady/ rozdzielili 
pieniąż:i między siebie /etatowoom nie przysługują/, 

I nie wiadomo ozy dostali tak dużo,ozy tak mało, 
że stracili ochotę do dalszych zbiórek, Uzas pły 
nie, krąg isthieje, ale nie działa, I nie łudźmy 
się, że będzie z niego na przykład jakaś awangarda 
inotruktorska, inspiracja programowa itp. 
Jedno jest pewne i nieuniknione, Jeszoze w tym roku 
obudzi się ze snu wiosenno-letnio-jesiennego, by 
sięgnąć po kolejną kopertę z pieniędzmi i podzielić 

ją między siebie. 
Ponoć w tym eznleństwie jest metoda, 

Ja rezygnuję. ARSEN 

K ręgi instruktorskie wbrew teorii nie speł- 
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wać, li teoretycznych założeniach porierzono 
jej vażką rolę, która ma dostarczyć młodzieży 

wiele praztycznych i pożytecznych wychowawczo doświad- 
czeń, 

Tu bowiem, na szczeblu pierwszej xolegialnej wła” 
dzy młodzi uczą się, jak swym zainteresowaniem objąć 
protlemy innych, jak syzwolić się z egoistycznych 
newyków rynoszonych często z domu, jak rozumieć współ- 
odporiedzialzość za losy, jakie racje uznawać zu sŻun 
azne, 

Kada Drużyny rem 

N ad rolą Rady Drużyny zwykło się dużo dyskuto= 

aminowo */ kieruje wsyólnie z 
drużynowym dziułalnością drużyny a w szczegóżack pom 
Binda szerez istotnych upruwnień jak: 
- prawo podejnowanin dooyzji w sprawach przyjmowania, 
zwalniania , nazradzenio i karania swych kolegów — 
ozłonków drużyny, 
- decydowanie o indywidualnych losach "harcerskiej 
kariery" przez przyznawarie stopni, sprawności 1 do= 

puszczanie do Przyrzeczenia, 
- decydowanie o zmienach 1 uzupełnieniach w progra 
mie drużyn a także o wykorzystywaniu majątku i środ 
ków pieniężnych będących do dyspozycji, 

Wazystko to bardzo pięknie brzmi, zapowinds pięk= 
ne perapektywy i napawa domniemaną radością, jakich 

to docelowo "młodych obywateli" przygotowuje Zwią- 
2ek do pożytecznego działania w świecie dorosłych, 

Traktując drużynowego /z tytułu jego przeczkolem 
nia, doświądczenia 1 wieku/ jako oficjalnego przed= 
stanioiela władzy", można tu dopatrzeć się opinii, 
że pełnienie funkcji, 
dobrze pracujące Rada! 
> Pc najektualniejsze propozycje i spra- 

wiedliwie PRE gą i ucawalane denokratycznie i spra- 

NOG ka ceptujący i ogłaszajacy je drużynowy 
MESS, po do roboty, poza umieszczeniem 
kioażi jmułki: "Zatwierazam decyzję Rady Dru- 

to "spokojny żywot" — warunek: 

> RAJA 

wlad Ia Rady 

o wladzy 

Wapomiinaa instrukcja OK podaje tylko uprawnienia 
nie mówi netoniast o kryteriach; bo nie taki charak- 
ter tezo dozunentujwnrunkach, sytuacjach gdy povoża- 
na fornalnie Rade Drużyny nie może po prostu speł 
niać swej roli, bo nie potrafi znaleźć stę w pozym 
cji "rżedzy", 

żdy z rodziców, nauczycieli, instruktorów dom 
rosłych wie dotrze; że do zdolności podejiowania dea 
cyzji zespołowych trzęba dochodzić stopniówo i syste” 
matycznie, a droga ta nie jest dla wszystkich zupoł= 
nie oczynistą, Drużynowy pragnący mieć w niedalo= 
kiej przyszłości faktyczną pomoo i sprawdzian 
swych znnierzeń, musi poświęcić oporo awej uwagi by 
»ykryć wszystkie subtelności w "radnych", 

Go prawda kursy instruktorskie /niestety tylko 

niektóre!/ uczę, że Reda Drużyny przechodzi /jak 
każde kolegialne ciało/ charakterystyczne etapy 

"wrestania w samorządność" ale tak naprawdę tp nie 
wiem, czy przeciętny drużynowy /wyżączejąc cu w pęż” 
ni świadomych wychowawcówi/ zastanawia się nad pow= 

stającymi na Radzie sytuacjami wychovawozymi, nie 
tylko w kontekscie "załatwiania spraw" pilnych dla 

drużyny ale i interakoji.w omobowości poszczegól 
nych ozłonkćw Rady, 

I tu zaczynają się moje wątpliwości oraz zmart- 
wienia, które potwierdzały wiele razy zaobserwowane 
niedociągnięcia rad, W szeregu przypadkach można w 
funek. 10h logię do pracy samo= 

rządów klaaowych 1 szkolnych, które tak bsrdzo int 
resowały Aleksandra Kamińskiego, piszącego w swojej 
pracy **/, że mimo stwierdzonej żywotności w około 
50% ankietowanych szkół łódzkich, często "stanowią 
dla nauczycielstwa 1 nłodzieży poglądową lekcję za= 

„kłamania społecznego". 
Waponniana praca podkreśla tatże rolę nauczycie 

li-inspiratorów /ozyli w Związku świadonych druży= 
norych/, którzy są"siłą podtrzymującą społeczną aku 
tywność młodzieży”, 

WZEEADRRARE RE GODEAGSŻŻOWIA TRĄBY YWIS EDLĘW  
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Niestety nie mamy badań dotyczących funkojonowa- 

nia Rad, efektów ich "ludowładztwa", relacji mówią- 
cych, jak członkowie tysh rad dorastają do "pełnie- 
nia władzy", Obserwacje moje w tym względzie są jed 
nak daleko mniej optymistyczne niż wnióski druhą"Ka- 
myka" 

W oelu poprawy sytuacji, tam gdzie to jest ko- 
nieczne, należałoby akonkretyzować oczywiście su- 
geatie, 

"Rada dla władzy *- czyli dru. 
żynowego, będzie taka by traktując funkcjonowanie 
Rady jak ważny czynnik wychowawczy i poligon meto= 
dycznych prób dla garstki najlepszych /czyteji fun- 
koyjnych duwużyny/ miał stale tę świadomość, że do 

uprawnień wymienionych już powyżej, zespół musi 
dochodzić systematycznie i stopniowo, Trzeba duże= 
go zrozumienia racji najnłodazych uczestników rady 
ale i właściwych sposobów we własnej "dorosłej" 
argunentaoji, by podejmowano decyzje były pozytywne 
programowo i wychowawczo, Dla czytelnika, który nie 
miał okazji w swej instruktorskiej karierze zainte- 
resować się problemem podaję w tabelce przykładowo 
etapy pracy nad najważniejszym dokumentem jakim 
jest "plan pracy drużyny”, zależnie od stopnia za- 
awansowania /a więc Doświadozenia!/ Rady Drużyny: 

tap - I 
Staż drużyny - pierwsze pół roku 
Rola drużynowego — mam tworzy plan zanierzeń druży= 

ny w oparciu o swoje zanierzenia 
wychowawcze na dany rok harcerski. 

Rady Drużyny - zatwieraza po zapoznaniu się . 

- II 
drużyny - po 1/2 do 1 roku 
drużynowego — tworzy plan zanierzeń /nadal/ po 

wnioskach z realizacji dotychczas 
gowego pląnu, 

Rady Drużyny - proponujs już niektóre zadania. 

- III 
drużyny - drugi rok pracy 
drużynowego - przedstawia zawierzenia /plan/ 

wychowawcze, ozuwa nad doborem za- 
dań do przedatawionych celów. 

Rady Drużyny - dobiera zedanią do proponowa- 
nych przez drużynowego celów wy- 
ohowawczych . 

-W 
drużynowego - kieruje sporządzaniem planu wy- 

chowawuzaz0 /« oparciu o analizę 

wyników pracy drużyny z ostatniej 
w roku RD/ 

Rady Drużyny planuje zarierzenia wychowawcze, 
sporządza dla nich plan /zadania/ 

zamierzeń drużyny. 

Powyższy achemat do zajęć kursowych dla drużyno- 
wych proponowano kiedyś w Centralnej Szkole Instruk- 
torów w Oleśnicy. 
mzadza dla Radyv - uzyska rację 

bytu w pełnym wymiarze swych uprawnień, jeżeli speł- 
niona będzie "rada", to znaczy - drużynowy będzie 
stopniował zakres problemów, począwszy od spraw pro- 
gramowych a kończąc na trudniejszych na przykład fi. 
nansowych, materialnych, dotyczących bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży /które można onawiać, ele nigdy 
drużynowy nie jest zwolniony od odpowiedzialności 
prawnej! /, 

Na koniec tytułem podpowiedzenia dla wizytujących 
i lustratorów - apel! 
Przy okazji odwiedzin w drużynach zainteresujny się 
jakie padną odpowiedzi i z jakich powodów,na pyta- 
nia, podobne niżej przedstawionym , a dotyczące dzia- 
łalności rad drużyn: 
— Czy prowadzone są zapisy /w "Książoe Pracy Druży- 

ny"/ ustaleń rady, Nie musimy tu wymagać specjal- 
mych protokołów! 

- Czy na posiedzeniach rad odbywają się faktycznie 
/a zgodnia z regulaminem zdobywania zadań zespo 

łowych!/: podsumowania, omówienia i decyzje o pr 
znaniu poszozezólnym ozłonkon zastępu tego koniecz 

nego do stopnia harcerskiego warunku, 

- Czy kiedykolwiek /a najlepiej przed biegien na 
stopnień, Przyrzeczenien/ poruszany był temat 
poatawy harcerskiej członków drużyny, zacnowania 
zgodnie z przesłankani Prawa liarcerskiego, kole- 
żeńskości i wzajemnej uczynności nie na zbiórkach 
ale np. w czasie zajęć szkolnych, 

- Czy zdarzyło się, że na listę: wyróżnionych, nagro- 
dzonych, wytypowanych do atrakcyjnego wyjazdu 
"dostają się” nazwieka podane przez ozłonków rady 
a nie sugerowane woześniej przez drużynowego. 

» Jak zygląda szczegółowo przebieg Rady Drużyny, 
o©zy "przenawiającyu" jest tylko drużynowy a rola 
członków rady nie ogranicza się 1i tylko do akoep- 
tacji propozycji to jest "kiwnięcia głową”, bo 
Jakżeby można sprzeciwić się "władzy" - druży- 
norezu, 

syślę, że dyskretne ale stałe i konsekwentne anu- 
lizowanie tej sfery działalności Związku, żywotnoś- 
oi 1 autentyczności funkojonowania "najnłodnzego de- 
mokratycznego organu" pozwoliłoby pozytymnie od= 
powiedzieć na oba człony zanieszczonego na wstępie 
tytułu-pytania, 

X, wInstrukcja GK ZHP w sprawie organizacji i za- 
sad działania drużyny harcerskiej" — MAW 1984 

XI/ Aleksander Kaniński: Od sacorządu szkolnego do 
dziełalności społecznej - Puli Warszawa 1978 
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postanowieniach. 
Wałuchując się w redakcyjną dyskusję HR-a, 
onegdaj w Krekowie poczyniłen postanowienia, 

Po pierwsze: pisać regularnie /nio wychodzi/, 
Po drugie: skończyć z feiietonistyką. Próbowałem więc 
opisać moją pracę drużynonego, Niestety, takie to ja- 
kieć na papierze staje się miałkie, że lepiej dem 

spokój, A drużyna /"Heca" nit mamy nawet bohatera/ w 
oiągu roku i trzech miesięcy działania była na dwóoł 
zimowinkach, jednya obozie harcerskim, kilkunastu 
trzydniowych bisaxach, rozrosła się ilościowo do roz 
miarów szczepu, ma przedstawicieli wszystkich pionów, 
/wiem, wiem ale o metodyce innym razen/, "Hecaki" w 

tym roku harcerskim zdobyły 46 sprawsości, zalicząją 
dalszych 38, siednioro już ma kolejny stopień hercer- 
Ski, ośmioro na zimowisku złożyło Przyrzecznie, a 0- 
bletnigę - czworo, Ale to jest przecież normalne, 
Przygotowujemy jeszcze trzy przedstawienia, a ponad 
to organizujemy własną Galerię Przyjaciół, Zapraszam 
HR-a na otwarcie, 
Po trzecio: moje listy będą krótsze, 

2 jednego postanowienia wywiężę się na pewno, 

stęp: 

lany w Związku kolejną batalię. Batalia wielka, 
Fasoluoyjna, mająca zmienić losy świata, No, jeżeli 
nie świata, to przynajmniej kształcenia, Toczy się na 
Fazie w sztabach ale po iloćoi papierów, narad, opota 
kań, ważności min /termin wojskowy/ i tonie wydawa- 
nych poleceń,wiądomo, że to nie przelewki, Wytoczono 
Już armaty, czekuny ne wróbla, 
9 drużynowych: 

Bać a z Powyżazym przeczytałem fragment ja- 
Sa umentu, /śum nadzieję, że nie tajny/» W do- 

ai Bow, przennalizowanc, wyciągnięto 
Sa, : £ zaleca, Szkoda tylko, że to wszystko 

t mleceniani już było oo najnniej kilka razy, 

aa SOBNA LITERACKA — JEDNEGO WIERSZA 
anty Ildefons Gałczyński 
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0d idioty do idioty 
1dzie sobie, panie złoty, 
papier, 
Wreszcie w męce, w wielkim pocie 
wróci idiota idiooie 
panier, 

Pierwszy wniosek obrazoburozy,   
Drużynowymi mogą być wyłącznie pesjonaci, 

Wszyscy inni powinni podziękować 1 zająć się ważniej-.| 
Szymi aprawani, 
Dowód 
Instruktorem modelarskim może być wyłącznie doskonam 
ły fachowiec i zapalenieo, Inaczej model nie drgnie 
z miejsca, Dlaczego drużynowym może być każdy, od 
uoznia do przyruszonego nauczyciela, który ma wszyst 
ko a zwłeszoza harcerstwo w nosie? Już ałyszę ten 
krzyk, Tyle godzin, przepracowanie, warunki itd.ż; 
Dobra, dobra, A co powiecie o harcerzach=uozniach? 

Moje prywatne rzecznictwo 
Ostatnio odbył się w Warszawie kongres przyjaciół 
dzieci, Odbył się i co z tego? Go po nim naszym 
Kaśkom, Elom, Marcinom,i Maćkom i-Grześkom? Płakać się 

chce jak się czyta po sto razy, że dzieci są przepra- 
oowane, że nie mają książók, że szkoła męczy i nerwi- 
cuje, że na wychowanie nikt nie ma ozasu itd, 
Niedawno w Świecie Młodych przeczytałem list załamam 

nej uczennicy szkoły podstawowej, Nauka nie "wchodzi" 
jej sana do głowy i musi wiele godzin dziennie ślę” 
ozeć nad książkami, Jest załamana, bo na nio poza 
neuką nie ma czasu, To nie jest przypadek odosobnio= 
ny. Problem zaczyna być powszechny. Co na to Minister= 
stwa Zdrowia i Oświaty? WIDZĄ PROBLENI Gratuluję, 
Jeszcze jedno, Kto potrafi wytłumaczyć dlaczego aki- 
rat uczeń musi być 200 dni w szkole? Kiedy w końcu 
zaprzestanie oświata ma 1 t re t owa ć dzieci 
i rodziców odrabianiem w soboty! Rady Pedagogiczne 

kierując się własnym wygodniotrem uclwslają dodatko” 

  

 



          

we dni wolne od zajęć, nie tr 

mają pracujący rodzice począć 

/przykład dni między Świętami a 5 

to się odrabia, 

tiem/ a potem 

Drugi wniosek obrazosurozy 
Rodzice, nie puszozajcie 

soboty, Idźoie na spacer, Poży 

0 uozniąch 
Uczeń czwartej klsoy ia tyrodniowo 25 lekcji. 

Jego nauczyciel mniej, Tak, ale nauczyciel się 

przygotować do lekcji, A uczeń nie? ykża- 

da jeden, dwa przedmioty /specjalizncja/, co roku to 

sama, a uozeń ma ich co najmniej kilka i co roku ia 

ny materiał, Nauczyciel jest wizytowany raz na jakiś 

czag, uczeń codziennie, Pytanie retoryczne — kto 

więcej pracuje? Przy czym należy wziąć pod uwagę 

wiek, możliwości psychofizyczne itp benały, 

Refleksja 
Działacze kultury, sportu, turystyki zostanawiają 

się dlaoze. 
lio, domów kultury? A kiedy to me robić? Sport upada, 

chamstwo rośnie, turystyka i rekrencje dla wybrany 

/cany/««« 

Trzeci wniosek obrazoburczy, 
Uczniowie, nie uczcie aię w domach, Od tego są 

szkoły, Uprawiajcie sport, turystykę, działajcie w 
kulturzet 

O współpracy 
Ostatnio nannożyło się nem instytucji kontrolu- 

jących wszystko i wszędzie, Wcześniejsze enerytury 

sprawiły, że znalazła się cała armia wypróbowanych 
działaczy, zktórymi -trzeba coś robić, Zaciągnęli się 
więc, do komisji. 

  

hm PL Janusz Wojtycza HR 

Obozy 1 zinowiska są doskonałym poligonem do tego rom 
dzaju działań, Ileż to rzeczy musi być na zinowisku, 
Książeczka kominiarska, atestowany sprzęt pożarniczy, 
obieralnia i zmywalnia, wyparzacze do naczyń, szafki. 
ubraniowe, właściwa ilość oczek /wo/, metry aześcien- 

powietrza na głowę... kto chciałby poznać indeka 
czy , może wziąć urlop 00 najmnioj mie= 
ębić się w odnośnie przepisy, A przepi- 

sów ci u nas dostatek, Fakt jest, że zim 
cerskie mu s i mieć to sano co hotel 

sko hare 
1otoria", 

e ma? To komendant buli mandat, albo zwija zimowism 
xo, A, że takie a nie inne są warunki w naszym kraju, 
to już inna sprawa, Komisja nie wie /nie jej kłopot/ 

gdzie kupić proszek do wyprania kuchennych fartuchów, 

skąd wziąć lizol do ubikacji, w jakiej odległości 
od miejscn zakwaterowania są miotły, a jakiej kije do 
nich, Nie mówię już o możliwości wyposażenia apteczki 
w KONIECZNE loki 1 materiały opatrunkowe, W tych wa- 
runkach trafić naiwnego do prowadzenia jakiejkolwiek 

młodzież nie garnie się do klubów, Świet- formy harcerskiego wypoczynku będzie nie lada sztuką, 

Czwarty wniosek obrazoburczy, 
Drużynosi, Glcecie- bez nerwów, spokojnie i z 

uśniechem przeżyć prawdziwy obóz harcerski? Organi. 
zujoie prywatne formy-wypoczynku”, 

Pozdrawian wszystkich miłośników 
harcerskiej pracy biurowej, 

(Praelicie 2 protneji 

X) u babci, zaprzyjaźnionego gajowego, na kampingach, 
w dzikim buszu, na bezludnej wyspie itp 

mój_ 
KARYWOSŻĘ 
METODYCZNY 

ając nadzieję, że poprzedni odoinek doświad 
M ozeń"zza miedzy* spotkał się z życzliwym zain” 

teresowaniem Caztelników choiałbyn zaprozen- 
tować dziś kolejny materiał dotyczący metodyki pra- 

oy drużyn TOM */. 

Są to trzy sprawności oraz kalendarz indiański 
wywodzący się z tradycji setonowakiej — Woodoraft 
league of America /Seton/, 00 tłumaczy się w Czecho= 

słowacji Liga Leśnej Mądrości /nie jak u naa Zwią- 
zek Kory Brzozowej/, 

wy m 

Gumy Uote słaaly 
Sprawność można zdobyć tylko na obozie. Do pró 

by dopuszcza rada drużyny. Wiek zdobywającego 10- 

»14 lat. 

1. strzała: pójdzie po znroku w opustonzałe miejsce 
1 przyniesie stamtąd oo polecono, Ha 
pójść sam i bez latarki, Długość drogi 
1-2 kilometry, 

2. strzała: przejdzie według mapy trasę 5-15 kilo= 

metrów, W czaaie drogi wykona szkio mar* 

szowy i sporządzi meldunek. 
strzała: przez 8 godzin pozostanie ukryty w oko- 

lioy obozu, obserwując jego życie. W 
tym ozasie nie je ani nie pije, Nie por 
winien zostać wykryty, 

Sprawność można zdobyć tylko na obozie, Do próby 
dopuszcza reda drużyny, Wymagane 13-16 lat 1 posin= 
danie"Trzech złotych strzał”, 

1. pióro: nię je i nie mówi przez 24 godadny /od go- 

dziny 20.00 do 20,00 dnia następnego - po 
ra apelu wieczornego/, W tym czasie uczest» 

* mięzy jak każdy w życiu obozowym, 

2. pióro; ukrywa się w okolicy obozu przez 12 go- 
4zin obserwując życie obozu i sporządzi 
o nim relację. Nie może zostać odkcyty, 

3. pióro: nocuje san z najniezbędniejszym tylko 
ekwipunkiem /na przykład folia plastiko= 
wa, śpiwór, pałatka/ w okolicy obozu. 

Uwaga! Każdą strzałkę i każde pióro można próbować 

zaliczyć tylko trzy razy na tym samym obozie, 

MKądzownik, 
Spruwność można zdobyć tylko na obozie, Do prów 

by dopuszcza rada drużyny, Wynagane: wiek 15 lat 

1 zdobycie "Trzech orlich piór", 
W czasie 36 godzin przebędzie ustaloną z drużyno= 

wym tremę długości co najmniej 50 km, W tym czasie 
ma wykonać zlecone zadania, z których wykonania 
złoży pisemne sprawozdanie 

Zadania; szkio marszowy, relaoja z trasy, obserwac= 
ja nieba, raport na temat korzystnych 1 niekorzyst- 
mych akutków ingerencji ozłonieka w świat przyro= 
4Y, mooleg pod gołym niebem, wykonanie pracy o cha- 
zakterze rękodzieła, przygotowanie jednego gorące- 
80 posiłku, 
aa Wykonanych prao należy przedatawić natych- 

powrocie z trasy, 

Umorta Ypramność 
mate a) 

lega 

: prawność zoatałr opracowana dla instruk- 
ż przewiduję dwa zadania, Pierwsze z nich po- 

zgłoszeniu wybranej myśli, motta a następ- 

KME + KENNEMENEE NETODYKA EEEE 

nie przygotowaniu gawędy na*tep temat. Czasna przy» 
gotowanie 3 doby, w ozasia których kandydat na spraw 
ność milozy /podobnie jak w przypadku naszych "Trzech 

piór"/, Natyohniast po zakończeniu tego okresu po- 
winien wygłosić 15-ninutową gawędę ną zgłoszony te- 
mat, Drugie zadanie to wykonanie pracy na rzecz du 
żyny w terminie: 24 godzin, 

Oznaczenia sprawąości: 

Y 
Rysunek sprawności. FWądrownika” tłumaczy gig; 

» koło g rogami bizona /żubra/ to znak leśnej mą- 
drośoi, Koło życia w kolorze niebieskim, który oze 
mecza pokój, niebo, białe rogi z czarnymi końcami. 
- róg żo w symbolice indiańskiej znak siły, kolor 
biały oznacza czystość i poznanie, ozarny siłę i o- 
bronę, Rozwidlony kij - to symbol rozwidlenia dróg, 
znak wędrowców, 

  

          

X/ TOM - Turtsticky Oddfl Mlódeźe - jednostka turys- 
tyczna organizacji Oeskoslovensky Svaz Tólesnó 
Vfohovy — odpowiednika naszych PTTK i SZS razem 

wziętych, Drużyny turystyczne tej organizacji 

posługują się nierzadko metodami zbliżonymi do 
M 
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STAWNA BALADA GDY JYŚMIEJE SIĘ YSPIUC 
Im da 

sade 

pR— sz 

nk DECA DpuĘ 

Stary plecak przechowuje 
wakacyjny świat, 
wypłowiałe tenisówki, 
dżinsy z samych łot, 
zgiąty już blaszany kubek, 
i menażki dwie 
ale to co najważniejsze 
jest na samym dnie. 

ret. Wieustanna ballada, 
ptasim piórei. pisana, 
szeptem liści powtarzana 
wprost z owadzich nut. 

Nieustenna ballada 
wędrująca bez wytchnienia, 

chuchająca nao w marzenia 

ciepłem bliskich słów. 

18 Hieustanna ballada 
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gdy wyśmieje się, wysmuci 
z końcem lata z nami wróci 
na plecaka dnie. 

Już się nam ballada budzi 
na lipcowy szlak, 
chce do ptaków i do ludzi, 
których dobrze zna. 
Mie czekała, poleciała 
całą chnarą słów 
ale kiedy wyruszyny 
wróci do nas znów. 

ref. Nieustanna ballada 

(piosenka 2 repertuaru Harcerskiego Zespołu Arty$" 
tycznego "Kiak") 

rchÓWUMEGEECENE TWETIECEWOSTE O TWOAEESGTOTTE EPOCE) a 
harcerskie.pl 

IWONNA MICHALSKA 

rowadząc zbiórki lub przyglądając się jak 
to robią inni, podczas biegów patrolowych, 
ma zwiadach, zdobywając sprawności, szozegól 

nie zawsze w takich sytuacjach, gdy trzeba trochę 
"popracować głową" spotykasz się u swych harcerzy 
lub też sam wypowiadaąz ozagani tekie lub podobne 
zdania: "Druh Mirek ma dobrą pamięć ale krótką”, 

*Uuyśl Orzesiu myśl ale nie za długo, byś w tym roku 
0oŚ wymyślił", "Staniek! Ty masz skojarzenia! *, 
"Wraźliwy jestoś jakdruhna Jola", Wajozęścicj te wy- 
powiedzi mają charakter humorystycznych powiedzo= 

nek, Nie są jednak stosowane bez powodu, limo swego 

niezbyt poważnego brzmienia, mówią jednak dużo, 
Wystarczy przecież przyjrzeć się osobie, do której 
gk. © pierwszy przytoczony przykład, Świadozy 
©n o tym, że w wielu przypadkach pamięć druha Miru 
ka zawiodła, Jednorazowe niepaniętanie jakiegoś po» 
lecenia czy przekazania iaformacji jest niezauważa- 
ne przez grupę. Natomiast,gdy sytuacje takie powtarza- 

JĄ mię dość ozęsto 1 to w krótkich  odstępech ozasu 
-Ktoś z zmstępu,ozy nawet drużyny zwróci uwogę na tę 
oechę i przy odpowiedniej okazji wskaże ją. 

* Podobnie rzecz ma się z drugim przykładen, 
SĄ OBOby, u których od momentu postawienia przed 

problemu do chwili rozwiązania go, upływa bar 
krótki okres ozasu, Myślą one bardzo szybko, 

Mie mają wątpliwości, gdy ohodzi o dokonanie wybo= 
Fu, długo się nie zastanawiają. Cytowane wyżej 
pe wskazuje, że w grupie harcerzy znajdu- 

eoba, której pomysły są bardzo oryginalne, 

dzo 

jaką 
z) 

masz pamieć ? 

proponowane rozwiązania skuteczne ale ozau nanysłu 
jest stosunkowo długi, Osoba ta z rozwagą rozpatru- 
je sytuację, sposoby rozwiązań, możliwości. 
Decyzja jest zawaze wyważona, nigdy pochopna, 
Pewne jest, że ponysł okaże się strzałem w dziesiąt- 
kę ale gano celowanie trwa zbyt długo, 3 

Dziś zajmiemy się sprawą penięoi, A dokładniej 
jak ona funkojonuje, ozy nie płata ozaseni mnieje 
szych lub większych figli, Zdejecz sobie sprawę 
z tego, jak ważna jest dobra pamięć, Niektórzy mów 

wią, że mieć dobrą paniąć to prawie to samo, 00 
osiągnąć sukoes, I jeat z pewnością w tym dużo 
racji, gdyż pomaga ona bardzo w nauce szkolnej, 

wpływa na mniejszą liczbę konfliktów i nieporozu- 
mień s rodziną, kolegami, pomaga w pracy z haroe- 
rzami, Mówimy oały ozas o dobrej pamięci, Czas, by 
określić bliżej, 00 to znaczy, 

Pamięć charakteryzuje się swoistymi cechami, 
Jedną z nich jeat łatwość zapamiętywania przedmio= 
tów, twarzy, zdarzeń, nazw, wierszy, opowiędań, 
zaleceń itp, Są osoby, które potrzebują dużo czasu, 
by sapaniętać dany materiał, inne uczą się bardzo 
szybko, Druga istotna cecha pamięci, to - poznawa» 
nie tego oo kiedyś widziałeś, słyszałeś, przeżywa” 
łeś, I tu też nasuwa się ozasami trudność s przye 
pomnienien różnych cytuacji.na przykład: będąc na 
harcerskiej wycieczoe w Krakowiu zwiedzaliście wio= 
le interesujących zabytków, Po powrocie, przeglą- 
dając przewodnik po mieście nie wszyscy mogli przy 
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pounie sobie w jakim obiekoie oglądali niektóre 
eksponaty i dzieła sztuki, 
Gotowość — to następny istotny element pamięci, 
chodzi tu o przypominanie aobie w danej, konkret 
nej chwili pewnych faktów, na przykład: związanych 
z historią ZHP lub lub bohatera wszego szozepu. 
Ilość zapamiętymanego materiału po jednorazowym 
usłyszeniu i długość "przechowywania" go w pamięci 
to też oeohy pamięci, Zależą one od twoich indywidu= 
alnych możliwości oraz od sanych treści, czy są oie- 
kawe, istotne dla oiebie ozy nie, 

Widzisz teraz ile apraw wiąże się z jednym słowem 
"zapoaniażem", 
Proponuję zabawę, która oprócz przyjemności, da oi 
możliwość sprawdzenia awojej pamięci. Czytaj dokład 
nie polecenia i postępuj zgodnie ze wskazówkami, 
Brzycład 1 

Poniżej znajudją się oyfry w rzędach a, b, 0, d, 
e. Po jednorazowym przeczytaniu każdego rzędu, 
sanknij oczy i powtórz cyfry z pamięci, Sprawdź po- 
tem poprawność zapamiętanych cyfr. Zaznacz sobie 

ozy wszystkie rzędy oyfr potrafiłeś Bezbłędnie pow- 
tórzyć. 

2-8-3-6 
4-7-902-8 
8-6-4-9-1-3- 
1-4-6-2-9-0-5-8 
5-2-8-1-1-9-4-603 

Ł 
W tym przykładzie polecożia brzni tak samo, jak 

w poprzednim z tą różnicą, że czytasz cyfry w rzę- 

dach do prawej a powtarzasz z zamkniętymi oczami 
wspak, czyli od prawej do lewej na przykład: czytasz 
2-6-3, powtarzasz 3-2-6, 
Przykład 3 

Przeczytaj tekat zamieszozony poniżejż 
*Było upalne sobotnie przedpołudnie, Harcerze wybra= 

1i się do lasu. Po długich poszukiwaniach znaleźli 
przepiękną polankę, która otoozcna była z trzech 
stron świerkami a z ozwartej sosnami, Pomiędzy 
drzewami rosły rozmaite krzewy, paprocie, drobniut= 
kie krzewiki jagód i poziomek, Harcerze zatrzynali 
się na polance, łyjęli z plecaków koce, piłki, ko- 
metki, ringo, kręgle. Rozpoczęli wesołą zabawę. 
Mad polanką unosiły się kolorowe motylki, ważki, 
pszozoły, bąki 1 wiele innych przeróżnych owadów, 
Ptaki urządzały cudowny koncert, Panował wspaniały 
nastrój, przypominający sytuacje 2 bajek, Nagle 
zerwał się wiatr, nadpłynęła wielka ozarna chmura, 
która zasłoniła słońce, Zawirowało w powietrzu, 
Zdziwieni harcerze w pośpiechu zbierali awoje rzeczy 
by zdążyć do obozu przed deszozem,* 

Odpowiedz teraz na pytania bez powtórnego czytania 
tekótu: 
1. Jakie drzewa otaczały polankę? 
2. Czym harcerze bawili się na polance? 

20 

3. Kiedy harcerze wybrali się do lasu? 
4. Dlaczego harcerze opuścili polankę? 
5. 0o dodawało uroku polance? 
6. Go znajdowało się między drzewami? 

Zaznacz sobie na ile pytań odpowiedziałeś prawidło- 
wo. 

Przykład 4 
Przyjrzyj się mniejozemu kwadratowi i postaraj 

się zapeniętać jak najwięcej jego elementów, Po 30 
sekundach zakryj go ręką i odszukaj dziewięć z nich 
w kwadracie dużym, Zaznacz ile elementów rozpoznałeś 
w dużej figurze, 
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Przykład 5 
Odpowiedz na pytania: 

1, Jak był ubrany wczoraj twój przyboczny? 
2. Co robiłeś przedwozoraj między godziną 17.00 a 

19.007 

o robili twoi harcerze na ozterech ostatnich 
zbiórkach? 

4. W jaki dzień tygodnia wypadał ostatni dzień sta- 
rego roku 1985? 

Myślę, że odpowiedzi na pytania nie sprawiły oi 
większego kłopotu. Jeżeli jednak miałeś trudności 
1 byłeć w stanie rozwiązać każdy przykład tylko w 
50-75% to znaczy,że powinieneś ćwiczyć swoją panięć 
gdyż jest "leniwa", Ówiozenie pamięci może wyglądać 
w ten sposób, że sam wyznaczaa sobie partie tekstu 
/wiersz, proza/ i czas w jakim masz przyswoić go pa” 

mięciowo W miarę upływu czasu stawiaj sobie coraz 
to większe wymagania: staraj się uczyć większych 
partii na panięć w krótszym czasie, Tego typu zable- 
gi spowodują, ża pamięć twoja będzie bardziej elas- 
tyczna, Powinieneś też wiedzieć, że aby dany ma- 
teriał pamiętać długo, trzeba go powtarzać i to 
często, Gdy brak jest powtórzeń zacierają się po- 
ozątkowo tylko pewne elementy tekstu, potem ozęści 
aż wreszoie paniętasz tylko, że kiedyś znałeś go 
doorze. 

Jeżeli zać odpowiedziałeś na wszystkie pytania 
w każdym przykładzie Świadozy to o tym, że twoja 
pamięć funkojonuje prawidłowo. Nie znaczy to jed- 
nak, że nigdy nie masz Żadnych a nią kłopotów spo- 
wodowanych różnymi sytuacjami życiowymi. Nawet dob- 
rze funkojonująca pamięć jest zależna od innych 
twoich właściwości psychioznych. 

FERTWAW TRE OREIRO CEWCE 0 
arcerskie.pl 
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CENTRALNĄ KONFERENCJĄ INSTRUKTORSKĄ 

O POTRZEBIE 
HARCERSKIEJ 
UTUROLOGII 

HM STEFAN SALAMON 

zisiejsze zuchy, które co dopiero złożyły 
Dosse. za ozternaście lat jeśli przetrwa. 

ją w naszej organizacji, będą wohodziły w dod 
samodzielne życie, Jeśli nie zniechęcą 10h ko» 

lejne "reformy" metodyczne, niewiele wnoszące zmiany 
regulaminów stopni i sprawności, jeśli w ogóle nie 

znudzi ich harcerskie życie i przejdą przez nie w 
oiągu tych kilkunastu lat, będą to ludzie, których 
"twórcani" /w pownym sensie/ powinniśmy być my = in- 
struktorzy precujący w drużynach zuchowych i har 
Qerskich na przełomie lat osiendziesiątych i dzie- 
więćdziesiątych, . 

Właśnie za czternaście lat czeka nas owa magiczna 
niezalie cezura - rok dwutysięczny, a za nin nowe 
stulecie i nowo tysiąclecie, Z jakin bagażem, z ja- 
kim kapitałem wejdą nasi wychowankowie w owe czasy? 
Oazywiście, nikt się chyba nie spodziewa, że wraz 
2 zerwaniem ostatniej kartki z kalendarza w Sylweg= 
tra roku 2000 opadnie czarodziejska kurtyna, która 
do tej pory osłaniała wymarzony przez oo bardziej 
optymistycznie nastawionych piserzy science-fiction 

Świat, w którym we wszystkim będą nas wyręczały Tom 
boty a żywność nie dość, że nie na kartki,to jeszoze 
będziemy konsunować z pigułok /oóż za gratka dla obo- 
zowych kwatermistrzów i służb kuchennychi/. Nie łudź 

BY się, to już (tylko  ozternaście lat, A jak 
jest w koło - każdy widzi, 

Trudno jednak z drugiej strony nie zauważyć doko- 
Rai mię w świecie kolejnej rewolucji naukowo= 

©znej i analizując doty :hozasowe tempo prze- 
e aj 1 technice /a także i świadomości ludzi/ 

sę siać, że w oiągu tych aż ozter- 
yŚl ludzka sięgnie daleko, /Jestem opty- 

*mist: 
Sw, zakładam tylko taki wariant rozwoju losów 

W jaki sposób działalność w naszym Źwiązku wyposa« 
ży dziaiejszego zucha w takie atrybuty, by mógł m 
"podniesioną przyłbicą” stawić ozoła nowym czasom? 

Wydaje mi się, że w nikłym. I równocześnie wydaje 

mi się, że potencjalne możliwości, by tek nie było 
gą znaczne ale drzeńią ukryte nie tylko pod grubym 
kożuchem materialno-kryzysowych niemożliwości, Jeśli 
spojrzeć na harcerstwo z etyczno-nóralnego punktu 
widzenia, to z pewnością żadne wartości nie powinny 
się przeżyć, ani idea służby Ojczyźnie i bliźnim, 
ani potrzeba /1 iuperatyw/ samodoskonalenia i oamo= 
realizacji, ani wspólnota z przyrodą, ani nade 
wszystko to, 00 łączyny z bogaotweń wewnętrznym ozło« 
wieka, z niezbywalnymi ideałani humanistycznyni, „krów 
rych rzecznikiem jest także nasz ruch, Przecież jade 
nek życie w Związku powinno tak kształtować zucha, 
a poźniej haroerza, by był gotowy do życia w społem 
czeństwie, tym już dałkiem dorosłym, 

Czy perspektywiczne myślenie o człowieku XXI wiem 
ku jest dla nas sprawą aktualnie ważną? Z pewnością 
nie! Zamiast patrzeć przed siebie, wolimy oglądać 
się w tył 1 obohodzić rocznice, jubileusze, następnie 
rooznice jubilsuszy itd, /Nia jeat to jedynie zjawie= 
ko w naszej harcerskiej historii/, 

Nie wołam tutaj o "Jommodoro" ozy "Atari" w każe 
dym zastępie, ale przecież futurologia w tym naszym 
najskromniejszym, harcerskim wydaniu, to z pewnością 
nie tylko mikrokomputery, krzyk mody ostatnich mie 
sięcy i signum temporis lat osiemdziesiątych. Propo- 

'nuję tylko chwilę refleksji nad tym jacy będą haroe= ' 
rze i instruktorzy za lat dziesięć, p'ętnaście, dwa- 
dzieścia, refleksji nad tym co robimy dzisiaj, myśw 
ląc o przyszłości 1 granicznej docie roku 2000, 
I nie ohodzi tu o rozpuszczenie wodzówfentazji i wy- 
obraźni ale o prognozy i przewidywania. 
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ZEWN POGLADY BMEREGEWE (EF gumami" 
Takie stanowisko nie oznacza zerwania z tradycją 

ozy "wyparcia się" jej. Jest ona dostatecznie silna 
1 bogata by obroniła się sama. Wiadomo jednak już 
dzisiaj ohyba powszechnie, że haroerstwo XXI wieku 
nie może się opierać tylko na magicznym /i z pew- 
nością niezastąpionya oraz niepowtarzalnym/ ozarze 
harcerskiego ogniska i dwóch "gołych" rękach, które 

jako jedyny atrybut powinien mieć zawsze każdy har 
oerz chętna stale do pracy i działania, Bo tak na do- 
brą sprawę nie jesteśmy w atanie zaoferować współczes- 
nym haroerzom nio więcej, Specjalności są marginesem 
w działalności drużyn 1 zastępów, Na realizację właz 
mych sainteresowań naroerz niewielkie ma szanse w 
ZHP, Już oloćby osiedlowe domy kultury potrafią zas 
pokoić je lepiej dysponując bazą i wypomażeniem, 
WUiotamy się pomiędzy brakiem guzików do mundurów a 
talonani na zakup oleju napędowego przez przedsię= 
biorstwa zapewniając. transport haroerzom w ozasie 
akoji obozowych, o które to talony te zacne firmy mu- 
szą prosić w naszym imieniu same i na dodatek otrzym 
mują je dopiero ex post, Miotamy się pomiędzy demo= 
kratycznymi utarozkami na harcerskich forach a wyka- 
sami dostarczanych protokołów z posiedzeń oiał ata» 
tutowych, jako wyznacznikami ioh rzetelnej działal- 
ności organizacyjnej, 

Miotamy się w dyskusjach o regulaninach stopni od 
wzorców sprzed lat trzydzintu do wzorców sprzed lat 
pięćdziesiąciu. Miotamy się wśród sporów o teksty 
Prawa i Przyrzeoznia Harcerskiego: ozy lepsze te afor- 
mułowane w 1956 roku ozy też współczesnemu i nowoczes- 
nemu człowiekowi bardziej powinny odpowiadać te okre. 
ślone w roku 1923 /1%/ A może tak wspólnym wysił- 
kiem pokusić się o skontruowanie takiego modelu wy- 
ohowawozego w ZHP, któy uwzględniając tradycje i ba- 
gaż historii, nie będzie się koncentrował na nich sa- 
mych ale wyjdzie naprzód, wyjdzie w 
Wyjdzie naprzeciw potrzebom człowieka IXI wieku, tego 
-sanego, który dzisiaj włożył po raz pierwszy mundur 
zuchowy. I odpowiedzmy sobie, ozy naszym celen jest 
«stworzenie harcerstwa przyszłości /a zatem i społe- 
ozeństwa przyszłości/, ozy też ohoemy stworzyć harcer— 

stwo muzealne, 
Tymczasem miotamy się, miotamy, roznieniany się 

ma drobne,,. A gdyby tak każdy z nas instruktorów 
uderzając się w piersi zapytał się sam siebie: co ja 
zrobiłem, by organizacja była atrakcyjna dla współ- 
czesnej młodzieży, 00 zrobiłem by była no wo- 
ozeauna? 

I zastanówny się jeszcze - kontymując tę prywatną 
harcerską autokonterencję - ozy dobrze, gdy ilość 
ewoluuje w jakość /choć często niestety w bylejakość/ 

i tworzymy szeregi "eliternej" organizacji, ozy też 
lepiej, gdy atrakoyjną £ mowooszepną  dzia- 
łalnością przyciągniemy coraz szersze kręgi dzieci 
1 młodzieży, by im zaszozepić nasze idegły również 
te, które są ponad czasowe i będą także aktusine w 
wieku XXI. I zgodnie z tyni ideałami wpłyniemy na 
kształt przyszłego społeczeństwa. Jest także faktem 

2 

bezspornym, że tak ukształtowana Świadomość muci poy. 

stać na odpowiedniej bazie - także /a może przede 
wszystkim/ tej materialnej, 

Odpewiedzmy sobie jeszcze na jedno pytanie: ozy 
fakt, że możemy skupić w Związku niespełna 15% tych, 
którzy mogliby w nim dziełać, jest na pewno spowodo. 
wany tylko tym, że współczesna młodzież ma awersję 
do zrzeszania się a wszelkie organizacje /podobno/ 
przeżywają kryzys autorytetu? Może po prostu nasz 
Związek przestaje już być dla dzieci i młodzieży 
atrakcyjny, oferując w zasadzie niewiele ponad ro- 
mantykę ognisk i urok bycią w organizacji munduro- 
wej? 

Unowocześnienie bazy, a obeonie choćby tylko uzu- 
pełnienie dekapitalizacji tego 00 mieliśmy do tej 
pory wydaje siy być poza zasięgiem naszych możliwość. 
oi. Czy więc możemy sobie pozwolić na to, by stać z 
opuszozonymi rękami i patrzeć jak świat idzie na- 
przód, idzie dalej bez nas? Czy wszystkie nasze pla- 
my i zanierzenia muszą się skończyć tym, 00 Wańko- 
wioz nazwał "choiejstwen" a więc niezrealizowanien 
tego 00 zamierzyliśmy , zaplanowaliśmy? Czy zawsze 
u Źródeł tego "choiejstwa" upatrywać wolno tylko 
przyczyny obiektywne? 

Powie ktoś: "W dzisiejszym zindustrializowanym 
i zagrożonym ekologicznie świecie, harcerstwo powii- 
mo stworzyć enklawę wolną od oywilizacji uciekając 
w puszozańswto", Zgoda, ale ozy byłaby to na pewno 
jedyna 1 dobra recepta na wspólną i nowoczesną orga- 
mizację społeczną wychowującą dzieci i ałodzież? 

Powie ktoś: "U dzisiejszym zindustrializowanym 
i zagrożonym ekologicznie świecie nikt nie zauważył- 
by, gdyby wszyscy harcerze schowali nagle awoje mune 
dury na dno szaf, a harcerstwo przestałoby iatnieć", 
I tylko mezaloman harcerski gorąco by zaportestował 

jąc, że jest ostoją: 
moralną oałejo zepautogo Świata. Tak nie jest, Nie 
jest także orzanizacją na miarę naszych ozasów. 

Popatrzay jednak na ile to, by taką właśnie była, 
zależy od każdego z naa indywidualnie, zależy od 
nas wszystkich instruktorów, którzy powinni stworzyć 
ozłowieka XXI wieku, taki wzorzec, który mógłby być 
przekazywany naszym wychowankom, naszym zuchom i har* 
oerzom, którym "całym życiem" przyjlzie dawać świa” 
dectwo Prawu i Przyrzeczeniu Harcerskiemu w XXI 
wieku. i 

Miałem szozerą wolę, by te wszystkie przemyśle” 
nia i refleksje, z konieczności powierzohowne, pobu 
dziły innych do podobnej zadumy nad koztałtem nasze- 
go Związku dzisiaj 1 w przyszłości, W przyszłości 
wszakże nie tej z szyldów i haseł /gdzie "jutro bu- 
dujemy dziś" itp/, ale tej realnej - przyszłości 
szóstek, zastępów i drużyn, po prostu przyszłości 
naszego harcerskiego ruchu, 

Tymozasem oczyma wyobraźni widzę jubileusz 100-18 
Gia harcerstwa. Za dwadzieścia parę lat, jak dobrze 

pójdzie... 
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Żyć nauczyłam się prosto i mądrze, 

Patrzeć na niebo, modlić się do Boga 
1 długo, długo chodzić © wieczorze, 

by niepotrzebna wstąpiła trwoga. 

Kiedy w.wąwozie łopuch drży na wietrze, 

dygoce jarzębina drobnym ciałem, 
układam wtedy swe wesołe wiersze 
9 życiu płonnym - płonnym i wesołym. 

Do domu wracam. Liżę swoje dłonie 
puszysty kocur, sierść przymilnie zjeża. 
W tartaku za jeziorem zorzą płonie 
ze świeżych belek ustawiona wieża. 

Jedynie z rzadka rozdzierając ciszę, 
bocian na dachu wrzaśnie czy zapłacze. 
7 I zdaje się, że nawet nie usłyszę, 
Jeśli ty do drzwi mych źskołaczesz, 

(ze zbioru "Różaniec", 1912, przekł. Wikter 
Woroszylski) 

«.I nawet nikt nie wyszedł 
z latarnią mi naprzeciw. 
I weszłam w domu ciszę, 
gdy blady księżyc świecił. 

Pod zielonym kloszem, 
z uśmiechem wymuszonym 
rzekł mi: "Kopciuszku, proszę, 
czemu masz głos zmieniony?" 

W kominie gaśnie płomień, 
świerszcz Świerka smętne trele. 
Ktoś na pamiątkę po mnie 
wziął biały pantofelek. 

I trzy goździki podał 
w bok odwracając oczy. 
0 miłe mi dowody, 
gdzież schowam was tej nocy? 

A sercu trudno wierzyć: 
nie minie czasu wiele - 
on wszystkim zacznie mierzyć 
mój biały pantofelek. 

(1913 - przekład Wanda Grodzieńska) 
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10- lecie 

Zszarzał na niebie błękit emalii, 

wyraźniej słychać pieśń ukaryny 

lo przeciez tylko piszczałka z gliny, 
czemu tak smutnym głosem się żali?... 

Kto jej spowiada się z mych przewinień 
1 komu ona przebacza grzesznej? 

Lub może głos ten dla mnie jedynie 
powtarza twoje ostatnie wiersze. 

(1912 - przekład Irena Piotrowska) 
(ZBY 

ŹNIÓN 
Tylekroć we mnie rzucano kamieniami, 
że teraz ciosu czekam już bez trwogi. 
I nawet potrzask ma smukłe zwieńczenie, 
jest niby wieże pośród wież wysokich. 
Wdzięczność mam dla tych, co go zbudowali. 
Hiech ich ominie smutek i cierpienie. 
Stęd wcześniej widzę, gdy świt się zapali, 

tu świecą słońca ostatnie promienie. 
Często do mego pokoju, łopocąc, 
wlatują wichry przybyłe z północy 
i gołąb z ręki dziobie mi pszenicę. 
A nie skończoną przeze anie stronicę, 
pełna spokoju niezienskiego, lekko 
muza dopisze swoją smagłą ręką. 

(*Samotność" - 1014, przekład Eugenia 
Siemaszkiewicz) 

SZ 
Z pamięci twojej tamten dzień wykreślę, 
by wzrok twój pytał bezradnie zdumiony: 
gdzież ja widziałem takie bzy przy ścieżce 
1 te jaskółki, i drewniany domek? 

U, jakże często wspomnienia twe zmąci 
gwałtowny. smutek ntenazwanych pragnień 
1 będziesz szukał po miastach drzemiących 
tamtej ulicy, której nie ma w planie! 

Jeśli ze drzwiami czyjś głos zaszeleści 
albo list jakiś przypadkiem dostaniesz, 
z drzeniem pomyślisz: "to ona nareszcie 
przyszła na pomoc mojej niewierze". 

(1915 - przekład Irena Piotrowska) 

W blaskach zachodu pożółkł świat, 
czule kwietniowy chłód się skrada. 
Spóźniłeś sią o tyle lat, 
a jednak jestem tobie rada. 

Stądź bliżej, usiądź przy, mnie tuż 
i uśmiechając się oczami, 
na ten niebieski zeszyt spójrz - 
dziecinny zeszyt mój 2 wierszami. 

Przebacz, że tonąc w smutku złya, 
cieszyć się słońcea nie umiałam. 
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Przebacz | to, że w życiu mym 
innych za ciebie często brałam 

(1915 - przekład Anatol Stern) 

ką 
PRZ S 

Pomyślisz, co to za robota, 
to łatwe życie skąd się wzięło? 
Podsłuchać gdzieś muzyczny motyw 
1 żartem wydać za swe dzieło. 

I czyjeś tam wesołe scherzo 
ułożyć w wierszyk zaniedbany, 
przysięgać, że tak biedne serce 
płacze wplątane w lśniące łany. 

A potem lasu podłuchiwać 
1 sosen, co z pozoru nieme, 
dopóki mgła opada siwa 
pnie okrywając aż do ziemi. 

Ściągam i z prawa, ściągam 2 lewa, 

i nawet mnie to nie kłopocze, 
€o$ z zycia, które chytrze Śpiewa - 
1 wszystko z milczącej nocy. 

(1959 - przekład Jarosław Iwaszkiewicz) 

jedne © 

Jeden... jeden jak apłoszony jest grom, 
wraz z tchnieniem życia się wdziera w twój don 
śmieje mię, oślepia cię blaskiem 
1 krąży, i bije oklaski. 

Jeden. 

Płonącą drugi przychodzi na świat - 
sama już nie wieu, jak do mnie się wkradł, 
i z lustra pustego spogląda, 
1 mamroce coś, 1 osądza+ 

Są także inne: ooś wzbiera za dnia 
1 nagle szepoe: to ja ozy nie ja? — 
I płynie po białyapapierze 
jak źródło w wąwozie wóród jeżyn. 

Są również takie: z tajemnic, z ich wnęk — 

ni dźwięk ni kolor, ni kolor, ni dźwięk - 
te wiją się iskrzą, zmieniają 
1 żywcem ująć się nie dają 

Lecz tęni Po kropli oi wyssał twą krew, 
jak ktoś, kto rzucił, zdobywszy cię wpierw, 
1 nie powiedziawszy ni ałowa, 
w milozenie się zmienił od nowa, 

To było jakby ktoś życie mi skredł — 
odszedł zatarłszy za sobą swój Ślad, 
ku drodze, oo w dal się otwiera, 
a ja... Ja bez niego unieram, 

/1959 rok - przekład Anatol Stern/ 

HOBBY  ESEEEEEM 

Hretkofalarskiego 

OBOZY HARG 

listopadzie 1985 roku minęło 10 lat od ohwi- 

W 1i rozpoczęcia wydwania dyplomu "Obozy Har- 
oerskie", Pomysłodawcami tego dyplomu byli 

Andrzej Pelozar /SPJADU/ i Piotr Niwiński /SP9-7230/ 
— ozłonkowie Harcerskiego Klubu Łączności Białego 

Szczepu ŻHP w Krakowie, Ides dyplonu była prosta, 
Chodziło o zaktywizowanie pracy stacji harcerskich 

4% obozów i zimowisk, a także z wycięczek i wypraw 
harcerskich oraz o zainteresowanie pracą tych atacji 

szerokiej rzeszy krótkofalowców polskich. 

Ideę wydania dyplomu poparł, zapewniając pomoc finan= 
£ową w jego druku, ówozesny Inspektorat Łączności 
Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP. Regulamin dyplomu 
/aatwierdzony później przez władze PZK/ oraz projekt 

graficzny powstał w klubie SP9ZAS, Dzięki kontaktom 
harcerskim bardzo szybko został wydrukowanyn sam 

dyplom, Pierwszymi jego zdobywcani byli: SP9ADU, 
SESDA 1 SPJGKO oraz SP9-7240, 3P1-1240 i SP6-3525, 
Dyplomy te zostały przyznane z datą 14 listopada 
1915 roku. Funkcję managera Dyplomu pełnił zwyszajo- 
wo Szef Faroerskiego Klutu SP9ZAS, Był nim do roku 
1979 Bogdan Kania /SPJJAR/ a po nim do chwili obeo- 
nej funkoję tę pełni Marek Jasieniak /SPJIZV/. 
Dyplom stopniowo zdobywał ooraz większą popularność 
wóród nadawoów 1 to nie tylko polskich ale i zagra- 
mioznych, Dyplom zdobyły następujące stacje zagrani - 
niczno: UYSPR, UKŻLAC, OKBCAA, OK2KPT, OKIAUI, 
V24CE, K1CO, OK3Z0P, OK2BTI, UP2-038-973, Ogółem 
do listopada 1985 roku Dyplom został wydany 200 
staojom nadawozym i 47 nasłuchowym, Trzeba tu rów= Bież wspomnieć o najwyższym trofeum przyznanym za mzyikanie 200 punktów do dyplomu Obozy Haroerskie, 
ak e tytuł Weterana Łączności Obozowych uzyskali 

Adi Andrzej SPJADU, Stetan SP3IWY, Andrzej 
w seem Klub Łączności "Krocławskie Orlę= 

+ liozba "Weteranów" byłaby zapewne wyższa, 
£dyby nie wymóg regulaninu Dypiomu mówiący o obuetron- 

mympotwierdzeniu kartami QSL Łączności zgłaszanych 
dp Dyplomu, Niestety wypada nań tylko zaapelować 
do wszystkich Harcerskich Klubów Łąosności i indywi= 
duslnych nadawców, którzy praoowali E obozów haroęr= 
skich o wysłenie kart QJL ga preeprowadzons łącznoś” 
ci, 

Po dzięsięciu latach wydawgnia Dyplouu wypada nam 
stwierdzić, że cel, dla którego ustanowiono go zo= 
stął spełniony, W ozasie każdej z Haroerakich Akoji 
Letnich 1 Ziacwych można usłyszeć liczne stacje roz- 
dzięlające punkty, tym samym zdezaktualizowały się 
wymagania stawiane zdobywoom Dyplomu, Po prostu jest 
on w tej ohwili za łatwy, Ci, którzy zdobywali go 
jeszcze 7-8 lat temu, musieli niepomiernie więcej 
się natrudzić, nim osiągnęli wymagane 10 punktów, 
W latach bieżących /pomijając oczywiście okres za= 
wieszenia lioenoji/ przeprowadzenia takich łącznośm 
oi nie stanowi dla przeciętnej stacji żadnych trudu 
ności. Dlatego też postanowieniem Rady Klubu zamie- 
rzamy zakończyć wydawanie Dyplomu "Obozy Harcerskie" 
w jego obecnej postaci z dniem Ji sier 
pnia 1986 :roku, to jest z ukończeniem 
Harcerskiej Akoji Letniej w jubileuszowym 75 roku 
istnienia Harcerstwa Polskiego. Dyplom oczywiście 
nadal będzie wydawany ale za potwierdzone łączności, przeprewadzone przez wymienioną dażą. Planujemy wym danie dyplomu będącego kontynuacją Dyploau "Obozy 
Faroerakie", O jego ukazaniu się poinformujeny 
krótkofalowców SP, Na zakończenie pragniemy przy» 
pomnieć w skrócie aktualny Regulamin Dyplom "Obozy 
Harcerskie", według którego można zaliczać do dyplo= 
mu łączności przeprowadzona do 31 sierpnia 1986r. 
1. Dyplom "Obozy Harcerskie" wydawany jest przes 

Harcerski Klub Łączności BiałegoSnozepu SP9ZAS, 
2. Wymagane: 

10 punktów w łącznościach ze stacjami a terenowe=" 
go QTH wedłuh kodu: 
— stacje klubowe ZHP z obozu stałego /letniego 
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lub zimowego/ - 3 punkty 

- stacja indywidualna z obozu stałego ZKP - pkt 
- stacja klubowa ZHP z wycieczki, wyprawy -  Ipkt 
Wymagane jest obustronne potwi.erdzenie kart. 
QSL. /W przypadkach wątpliwych zgłaszający pro- 

szony jest o dostanie kart Q3L od korespondentów 
do kontroli./e 
Dodatkowe wymagania dla ataoji ZiP klubowychi 
- praca na min, 3 obozach stałych, 
- praca na min. 3 obozach stałych, 
- nawiązanie łączności z obozów i wypraw min, 

300 Q50 z oo najaniej 50 krajami lub 3 woje- 
wództwami SP, 

Po uzyskaniu 30 punktów 1 wielo<rotności przy 
sługują dodatkowe nalepki i prenie, m.in.i 
50 pkt - srebrna lilijka łączności obozowych, 
100 pkt = złota lilijka łączności obozowych, 
200 pkt = tytuł Weterana Łączności Obozowych 

1 specjalne trofeum, 
Za każdą Harcerską Akcję Letnią lub Zinową 
/min, 5 pkt/ przysługują nalepki NAL, NAZ, 

O WILKU 

r 
arcerskie.pl 

PHM MAREK 

6. Zgłoszenie ao Dyplomu powinno zawierać: 
- wykaz poeiadanych do Dyplonu kart Q9L według 

ogólnie przyjętego wzoru potwierdzony przoz 
2 licenojonowanych nadawców lub przez OW PZK, 
oświadozenie o wysłaniu kart Q5L własnych do 
korespondentów, 
1 egzemplarz własnej karty Q5L, 
opłatę za dyplom, która wynosi 50 złotych 
w znaczkach pocztowych, 
stacje klubowe ZHP obowiązuje przesłanie intor- 
macji o spełnieniu dodatkowych wynagań, 

Zgłoczenia należy przesyłać na adrest 
Harcerski Klub Łączności Białego Szozepu ZHP 
ulica Loretańska 16 
31-114 Kraków 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają w 
łącznościa operatorzy stacji Klubowej SP9ZAS oraz 
ozłonkowie Klubu SPJADU, SPYDFU, SP9IZV, SPSJRA, 
SPJWZE, SP9NSV, SP9ODK, 

GZUWAJI 

SP9IZV JASIENIAK 

lejarskiej czapce wyszła na peron dworca 
1 uniosła tarczę sygnalizacyjną, Odjazdl 

Trzesnęły zanykane drzwi i pociąg ruszył, Naresz- 
010.2 

I wtedy aię zaczęło, Prai 

N iewątpliwie synpatyczna pani w czerwonej ko- 

podniosła larums "do 
*zrobić aby ferie zinowe były rzeczywistym wypoczyn= 

kiem dla wozystkich dzieci", Tak, dopiero wtedy, 
Wie miesiąc lut kilka miesięcy przed feriemi, ale 
w parę dni po ich rozpoczęciu i wyjeździe na zimo- 
wiska niemielkiej - jak wynika z danych - ilości 
młodzieży, 

Zorganizowanie obozu czy zimowiska kojarzy się 
nam, haroerskim instruktorom z pokonywanienkolej- 
nych s roku na rok większych przeszkód i trudności, 

W tym roku również po długich "bólach i oierpie- 
niach" udało się nan zorganizować kolejne zimowisko. 
Nasza harcerska brać mogła więc zabrać narty i do- 
bre humory, aby przez dwa tygodnie odpocząć od 
wręcz niekiedy "znielubianej" przełedowanej progra 
men szkoły, 

Według danych, które zebrała i podała krakowska 

EEE + EEMEEEEMI DOSWIADCZENIA EB 

praga z terenu województwa krakowakiego na zimowis- 

Xe wyjechało niewiele ponad 10 tysięcy dzieci 1 mło- 

dzieży, zać według przytaczanego oświadozenia przed 

gtawioiele Kuratorium Oświaty 1 Wychowania około 
52 tysiąc Qóż za zaskakująca rozbieżność danych? 

Niestety nawet ta bardziej optymistyczna weraja 
wskazuje, iż ponad połowa uczących się w naszym wo- 

jewództwie dziewoząt i chłopoów spędziła ferie w 
miejsou zanieszkania i "wypoozywała" w mieście, 

uino, podobno bogatej oferty Dzielnicowych Sztabów 
Akoji "Zima w uieście" wypoczynek młodzieży w Kra- 
kowie nie jest chyba tym, o co chodzi! rodzicom 
4 wychowawooa. Można by "Homo oracoviensig" i du= 

sić w naszej miejskiej atmosferze tylko w niektóre 

dni, ale kilkanaście dni pa powietrzu nadającym 
się do noraalnego oddychania, należy się wszystkim 

4 to nie tylko młodzieży, 
Głównymi organizatorami obozów zimowych są za- 

kłady pracy /podobno tylko te najbogatsze!? - ozy 

nie liczą się tu dobre ohęoi i zdolności organiza» 

cyjne?1/ oraz my, czyli Związek Haroeratwa Pol- 

skiego, Autorzy alarmujących notatek podają, że 
według wyliczeń Komendy Chorągwi Krakowskiej na zie 
mowiska wyjechało około 4200 haroerzy, 00 stanowi 

/ohudego i nierozoiągliwego/, uważam jednak, że wła- 
dze oświatowe powinny rozwążyć oo jest ważniejsze: 
oczy wynalowanie szkoły, czy wypoczynek młodzięży, 
Tak na pierwszy rzut oka wygląda, że ważniejsze 
jest malowanie ale ozy na pewno? Czy nie należało- 
by poszukać jakiegoś kompromisowego rozwiązania te- 
go problemu? System, o który się upominam powinien 
być stworzony jak najprędzej i nasze naczelne włem 
dze harcerskie powinny go wynegocjować z pionem 
oświaty, 

W notatkach o feriach zimowych tylko dyskretnie 
wspomniano o ograniczonych możliwościach finansowych 
rodziców, Jak ktoś, kto zarabia miesięcznie tyle, 
ile kosztuje dwutygodniowe zimowisko w Bukowienie, 
może pozwclić gobie na wysłanie na świeże powietrze 
dwójki dzieci /a nawet tylko jednego/? A ozy wszyse 
cy rodzice tyle zarabiają? Coraz powszechniejsza 
pauperyzacja społeczeństwa prowadzi niestety do ogra” 
niczenia wydatków na oele "nniej potrzebne” /wypo- 
czynek, kulturę itp/, I oo na to zakłady pracy, któ” 

re z funduszu socjalnego powinny dofinansowywać 
wypoczynek dzieci awoich pracowników? Otóż niewiem 
le, Wszyscy zapewne pamiętamy problemy z PAS-emi, 
które przed ubiegłoroczną Harcerską Akoją Letnią 
  oytuję/: "zaledwie 1/10 haroerzy z wo, kra- 

, Czy ktoś zadaje sobie trud wyjaśnienia 
dlaczego tak się dzieje? Warto by było zastanowić 
się nad tym dość pobieżnie potraktowanym problemem, 

Związek Haroeratwa Polskiego jest wprawdzie po- 
tentatem w zakresie organizacji łodzi 
ży /awłaszcza letniego/ ale niestety jeat traktom 
wany jak kopoiuazek w przypadku, gdy zwraca aię do 
szkół, internatów i tym podobnych placówek o wyna= 

jęcie tychże obiektów na* bazy noclegowe, Dlatego 
bardzo często ziuszeni jesteśmy wynajmować domy 
w miejscowościach podgórskich od prywatnych właści= 
Gieli,.co wiąże się z bardzo wysokini cenami noo= 
legów 1 wyżywienia, W tym roku koszty zinowisk orgam 
mizowanych w szkołach lub internatach kształtowały 

się według mojego rozeznania w granicach 700-800 
złotych za"ogobodzieńy, tymczasem koszt "osobodnia" 

Ba zdmowiskach jkoji Bukowina, organizowanych w kwa- 
$%erach prywatnych o fatalnym nieraz standardzie /za 
00 zresztą "odznaczono" Akcję "żóżtą kartką" w tele- 
wizyjnym magazynie "Kram"/ wynosżą 1200 złotych, 
w tym słynne koszty organizacyjne Akcji, Zatem przy 
dmutygodniowym pobycie na tańszym lub droższym zimoy 
wisku różnica ich kosztów wynosi około 7000 tysięcy 

złotych, co jest sumą bądź co bądź pokaźną, Jedyną 
zatem poważnie braną pod uwagę drogą zwiększenia 
Liczby haroerzy wypoczywających na zimowiekach jest 
wypracowanie systemu w oparciu o który szkoły i in= 

ternaty będą w ferie szeroko otwierały swe podwoje 
dla harcerskich zimowisk 4 kolonii, a nie tylko dla 
nielicznych "bogatych" kolonii zakładowych / 00 
zresztą następuje w zanian za praykłedowo usługi 
pe prowadzone w obiektach przez w/w zakłady/, 

zumieu, że oświata jest finansowana z budżetu 

tak 1 "do Mge 
działy Oświaty/, Podobnie było i w przypadku lito= 
wych zimowisk - ozyli nieliczne zakłady przesyłały 
organizatorom niewielkie kwoty z PAS, I 00 dalej? 
o z Akoją Letnią? Słyszy się już, że dotacje z nad 

wyżki jj dla obozów letnich 
mają być drastycznie ograniczone. Większość zakła- 
dów pracy pokrywa część kosztów wypoczynku swoim pra= 
oownikom raz na dwa lata a dzieciom pracowników 
raz w roku. Wypłacane kwoty pochodzą z zakładowych 
funduszy socjalnych, Ujednolicenie odpisów na nie 
niezależnie od oharakteru przedsiębiorstwa: 2700 
złotych na zatrudnionego, dokonane w 1982 roku była 
pewną osłoną materialną dla najsłabiej zarabiając 
cych. Ale byżo nią tylko do ozasu, Cóż znaczy bo- 
wiem wobeo poa*ępującej inflacji powyżara kwota 
w roku 1986? Niektóre przedsiębiorstwa mogą przeka= 

zywąć środki na akoję socjalną z wypracowanego zys= 
ku, Ale 00 wtedy, gdy zakład pracy nie wypracowuje 
sysku, gdy jeat finarsowany z budżetu? Od dłuż: 
ozasu mówi aię o konieczności znian w systemie na- 
liczania tego funduszu, Wydaje się, że taki potentat” 
w organizacji wypoczynku młodzieży, jak nasz Związek, 
powinien tę sprawę zdecydowanie poruszyć na forum 
ogólnokrajowym, 

Śpore zastrzeżenia P.T, dziennikarzy budzą podobe 
no kryteria i zasady wyjaadów młodzieży na zinowia- 
kaj oytuję: "Dlaczego mają być uprzywilejowane tylko 
te dzieci, które należą do prężnie działających 
szozepów haroerskich,++* /Dziennik Polski 5,02,86/5 
W tym cytowanym zdaniu dopatruję się sygnałów o fałe 
szywie pojętym egalitaryzmie, Pojętym fałszywie, bo 
równać należy w górę a jeśli ktoś ma trudności, to 

należałoby udzielić mu najdalej idącej ponooy, 27 
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Oto całe szczęście, że są jeszoze takie prężnie dzia- 
łające szczepy, które mino narastających przeciw= 
mości 1 trudności finensowych potrafią siłami 
instruktorów /w większości działających społecznie/ 
zorganizowąć zimowiska i zapewnić ohoć ozęści mło- 
dzieży właściwy wypoczynek, Właściwy — w połnym t 
słowa znaczeniu, Właściwy — bo poza zadymionym 
mie soemzanieszkania i właściwy pod względem orga- 
nizacji ozasu i programu na zinowisku, Że zwiadu 
przeprowadzonego w Wiśle i Zakopanem przoz dzien= 
nikarza katowiokiego "Sportu" wynika, że nieliczna 
ozęść młodzieży przebywającej tam na zinowiskach 
wypoczywa czynnie to znaczy uprawiając sporty zimo= 
we lub choćby jedynie wycieczkując, Zapchane młodzie= 
żą salony gier automatycznych, kawiarnie i oooktail- 
-bary dobitnie o tym świadczą. Powody tego zjawiska 
gą dla mnie jasne, Niekozpetenoja i brak inicjatywy 
opiekunów oraz ich niewłaściwe wywiązywanie się 
z obowiązków podjętej pracy, Podobne problemy na zi- 
mowiskach harcerskich raczej nie występują, Kadra 
instruktorska jest fachowa i obowiązkowa, zaś progra- 
my zimowisk zapewniają harcerzom ciekawe i zdrowe 
spędzenie wolnego czasu, 

Dzielnicowe Sztaby Akcji "Zima w mieście”, w któ- 
rej współuczestniozą domy kultury, samorządy spół- 
dzielni mieszkaniowych, organizacje społeczne /w 
tym rówaież ZHP/, Domy Harcerza i Młodzieży, OSIR 

"Krakowianka" 1 inne pojedyncze or;anizacje /Towa= 
rzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa/ przy- 
gotowały na ferie bogaty program imprez, angażują- 
oy wielu ludzi i jeszcze więcej środków finansowych, 
Podaje się, że jest to kwota 790 złotych dziennie 
/siol/ na uczestnika. Wysiłek organizatorów i pie- 
niądze są niestety częściowo marnowane, gdyż Akoja 
/oytuję/: "nie jest wcześniej skoordynowana z posz- 

ozególnyni szkołami i rozpropagowana wśród młodzie= 
wy". Niedostateczna 1 spóźniona jest informacja 6 

organizowanych imprezach i rozrywkach, zaś niekiedy 
organizatorzy stawiali rodzicom przedziwne warunki: 
uozeatniotwo dziecka w akoji przez całe dwa tygod= 
nie albo woale, wiek dopiero od 8 lat /a oo z "zerów 

ką i I klasą/ 1 temu podobne, Odbywa się wiele im- 
prez, w których organizację włożono wiele wysiłku 
1 pieniędzy, a na które przychodzi nieliczna garstka 
uczestników, Wyżej wymieniona kwota 790 złotych sta- 

nu dla szkół średnich i podstawowych już się odbyły 
1 to z wynikiem negatywnym, Obecnie zaczyna się lan. 
sować pomysł zorganizowania ferii zimowych na czte- 
ry raty, Pomysł pochodzi od dyrektora Biura Podró. 
ży ZNP "Logostur" a popierają go między innymi; 
"Trybuna ludu", "Sztandar Młodych" i gospodarze kwa 
ter w miejsoowościach górskich /nio dziwnego!/, 

Projekt polega na podziale Polski na oztery piono- 
we atrefy 1 ustaleniu dla każdej z nich odrębnego 
terminu ferii, I taki 
dla strefy I - 27 XII - 9 I 
dla strefy II - 10 I - 231 
dla strefy III - 24 I - 6 II 
dla strefy IV - 7 II = 20 II 
Podział na strefy uwzględnia granice województw 
i okręgów szkolnych, Według projektodawoów zwięk- 
szyłaby się wielokrotnie możliwość zimowych wyjaz- 
dów w góry, bez żadnych dodatkowych inwestycji i ną- 
kładów. Owszem, ale wszystkie korzyści zarezerwowa- 
no tutaj dla organizatorów ozyli biur podróży 
i gospodarzy prywatnych kwater, Dla przykładu: do 
chałupy w Bukowinie przyjechałoby nie 20 osób 
w terminie od 1-15 II ale 4 x 20 osób z każdej 
kolejnej strefy w okresie 27 XII - 20 II, Obroty 
rosną zatem ozterokrotnie, Być może, ze względu 
ma pewne rozładowanie tłoku zwiększyłaby się ilość 
wyjazdów prywatnych /ilu ludzi na nio staćt/ i tych 
droższych zimowisk organizowanych w prywatnych kwa- 
terach, A oo zrobią jednostki harcerskie czy zakłady 
pracy, ze strefy na przykład II /krakowskiej/, któw 

re organizują zimowiska w azkołach, bądź interna- 
tach w strefie I, III lub IV? Ano nic, Po prostu 
będą zmuszone zrezygnować, bo w tych szkołach i in- 
ternatach będzie się wtedy odbywała normalna nauka, 
I vioe versa, Ilość indywidualnych, prywatnych wy- 
jazdów młodzieży w czasie ferii jest nieporównywal- 
ma z tysiącami uczestników zimowisk, Zatem wazel- 
kich zmian i ułatwień należałoby dokonywać z myślą 
0 tej większej grupie, Na szczęście Ministerstwo 
Oświaty 1 wychowania na razie odrzuciło wspomniany 
projekt, Oby nikt nie zechciał rozpatrywać go ponow= 
nie. 
* I jeszoze jeden omaus dyskusji o feriach. Na po- 
ozątku marca w Dzienniku TV wysoki przedstawiciel 
centralnego urzędu na pytanie reportera "Jakie są 

    nowi artość kosztów * na up: 1. 
wspomnianych, tańszych zizowiskach harcerskich, 
Ozyż mie lepiej pieniądze te /ohoćby tę marnowaną 
oześć/ przeznaczyć na dofinansowanie harcerzy /tych 
"prężnie działających szczepów" organizujących zi- 

mowiska/, którzy to harcerza nie mogą wyjechać 
na ferie tylko ze względu na brak funduszy /rodzim 
oów i zakładów pracy/, 

Trudności w zapewnieniu młodzieży właściwego wy= 

poczynku upatruje się też w tym, że ferie szkolne 

odbywają się w jednym dla wszystkich czasie, Próby 
podziału zimowych wakacji 1 zróżnicowania ich termi- 

przyczyny tego, że więk młodzieży spędza feria 
w mieście? Czy to brak zainteresowania, ozy zła or- 

ganizacja?", odpowiedział odkrywozo: "Prawda jek 
zwykle leży po środku", 

Oby prawda, która jak ten tytułowy, przysłowio= 
wy wilk "jest już", jak najszybciej została dostrza” 
żona, Dziwne, że na razie wśród poszukujących domi= 
nują krótkowzroozni, 

Darz Bór! 

ŁOWCZY 

EL 
y, instruktorzy Związku Harcerstwa Polokiego 
uczestnicy seminarium w 3HS "Perkoz" "Teoria 
1 praktyka przeoiwdziełunia narkomanii" świa” 

domi dranatu polskich narkomanów uważany, że niezbęd- 
nym krokiem mogącym uratować setki młodych ludsi 
przed śmiercią i tysiące przed osobistą 1 rodzinną 

tragedią, jest wprowadzenie zakazu uprawy maku, 
Dostępność do maku - głównego moteriału 1o wyrobu 
*polakiej heroiny", stanowi ogroane zagrożenie dla 
młodego pokolenia, Jesteśmy przekonani, że więkozość 
odpowiedzialnych ozłonków naszego społeczeństwa jest 

w stanie ponieść koszt w postaci rezygnacji z konsunp- 
0ji makowoa dla uchronienia od tragedii wielu mło” 
dych ludzi, Nie pozwólmy żeby narkotyki niszozyży 
mniej odporną i niędostosoraną do apołsoznej rzeczy- 
wistości ozęść polskiej młodzieży, Nie pozwólmy, aby 
najgroźniejszy za znanych narkotyków powstawał "na 
wyciągnięcie ręki" dla każdego młodego człowieka 
w Polsce, Ratujmy naszą ułodzież zanim będzie za póź» 
no. Zwracamy się do kadry instruktorskiej, haroer= 
skich radnych i posłów w Sejmie PRL oraz Kierowni= 
atwa Związku o poparcie inicjatywy i podjęcie dzia- 
łań mających na oelu wydanie zakazu uprawy maku. 
Nie czekajmy, aż naszych najbliższych dotknie tram 
gedia narkonanii, Jeszoze many szansę by temu zapo= 
biec. 

SHS "Perkoz" 1986-03-13 
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MÓLIER INSIDIOSA EST 
- kobieta to istota podstępna, przebiegła 

MÓLIZR TACEAT IN ECCLESIA 
- kobieta niechaj milczy w kościele 

YIVAT REGINA! 
- miech żyje królowa! 

TRAHUNT PROMISSA PUBLLAS 
- obietnice pociągają dziewczęta 

PRO TUA SALUTB SIE = PROSI? /PROST/ 
- na zdrowiel 

PRIMO VOTO 
w z pierwszego małżeństwa, Ślubu 

PRIMNM NON NOCERE 
- przede wszystkim nie szkodzić 

PRIMO LOGO 
- na pierwszym miejscu 

PLUS ULTRA 
- woiąż dalej 

PER PAVOREM 
- s łaski 

PER ITOJUM 
- dowoipnie, do śmiechu 

PXT » PINXIT 
- namalował /podpis autora na obrazach/ 

O KOBIETACH - 
MICHAŁ BAŁUCKI 
Dla kobiety fakty, logika, rozum — 
mio nie znaczy; Ona rządzi się uczu- 
ciem i kaprysem. 
Stara panna to tak jak przeżyta gruszka 
1 temu spadnie na łeb, co jej nie trzęsie, 

powiedzieli 

NAPOLEON BONAPARTE 
Nawiększe yoięgtw, to uoie0 od niej, | ista, 

Piękna kobi. a podoba ENES dobra kobieta - sera, się oczom, Melk przez rok obayśliż, 
alerwaza Jest klejnoten, Kobieta w jednym dndu oball+ 

E- [AE 
DIOGENES 

de BALZAC 

to wokolwiek się powie 

mm 

a: . 
o pobietach 

jest prowda* 

e MO 

a 

peżnionych ootem, 
prawdziwej KO 

zawsze ja usprzwiodltwia* 

Wie będzie przyja 
i 

kto może być 393 koohank: 

est ozdobą kobiet» 
„knośoią + 

1 zgryźliwa, 
owych naczyń 

oielem kobiety» 

Szozęście I 
gak strój 10h Pie 

duje d0%+ | prosox 
Z a ą go ODALA* 

JARD SHAW |goRGE BARI 
Ę óre myślą ty, kt KOJ Kobiety; FUEL MAKUSZYŃSKI 
to te, Piękna k myśli» obietą Grych s19 nie za Jest jąk o który! dużo ną Jedzogo, Jak kaczką „ 

£) ca mało ną dwóch, 
Kobiętą n igdy nie 

leoz żawszę,,, jana SOP majem. 

ej, e,  
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rozdro ąch 

Gamęda do aqwiska Uarcerńskueqo 
osiadłem się, drogie druhny i druhowie, do wa” 

D szego letniego obozowego ogniska, Pozwólcie 
więc, że w czterdziestym ósmym roku nieprzer- 

wanej służby dla Związku Harcerstwa Polskiego ga- 

wędę rozpocznę od słów, które napisałen w paniętni= 
kach harcerzy i instruktorów wydanych w 1971 roku 

przez "Horyzonty": "+.ejskżesz nie wraczć do marzeń 

£ pierwszej warty w lublinieckich lasach, do gawędy 

przy ognisku, do hejnału wieczornego? To nie pogoń ża 

młodością, to przeżywanie wraz z młodymi własnej mło- 

dości," 
A młodość ta była harcerską, Do Związku Harcerstwa 

Polskiego trafiłem przybywszy do Lublińca w grupie 

dzieci ze Śląska Opolskiego, kszęsłcących się w tam 

tejszym gimnazjum, bo nie mieliśmy wżedy jeszcze żad= 

nej średniej szkoły polskiej w Niemczech, Mundur zbiór” 

ki, stopnie - to wszystko działało na wyobraźnię! 

Wie wstydzę się przyznać, że przyrzeczeniem w dniu 

świętego Jerzego byłen serdooznie wzruszony tak jak 

zresztą niedawno, kiedy już jako haromistrz Polski 

Ludowej odbierałem przyrzecznie harcerzy na Górze 

Świętej Anny w nocy, pod pomnikiem Czynu Powatańczego 

przy zapalonym zniczuł 
* Nie marzyłem o takim zaszozycie, Druh drużynowy 

był wtedy kimś wielkim, Skąd mogłem wiedziać, że bę- 

dzie mi kiedyś przysługiwał nawet akórzany sznur funk- 

cyjny, jako ozłonkowi Rady Naczelnej Związku? 

Harcerstwo kształtowało mnie jak wiele tysięcy in- 

mych chłopców patriotycznie, Zagubiony początkowo w 

nowych warunkach, mały wsiowy chłopiec - boć to nowa 

azkoła, życie w bursie, trudności z poprawnym uŻywa- 

niem własnego języka, Mówiłem dotąd tylko gwarą! 
Chętnie biegałem na zbiórkę ozy ognisko, Nauka prawe, 
zdobywanie sprawności, wycieczka jednały mi pzzyshyl- 

ność kolegów i pozwalały przezwyciężać lęk, ilarcerze 
wprowadzali mnie w nowe życie, | - 

Dziś mogę z całą stanowązością stwierdzić: metoda 
życia harcerskiego pozwoliła mi nieraz przetrwać w 

trudnych ohwilech lub wybrnąć z licznych, wcale nie 

łatwych tarapatów życiowych, Całkowitym zaś tego po- 

twierdzeniem była spójna wspólnota harcerska , kiedy 

liczne nasze grono znalazło się za drutani obozu kon= 

centraoyjnego "Buchenwald", Był z nani prezes Związku 

Haroerstwa Polskiego w Niemczech mecenas Paweł Kwo- 

ozek, byż dawniejszy i aktuainy w 1939 roku naczelnik 

Związku Józef Kwietniewski "Bocian" i Józef Kachel 

32 

Ligęza", Dwaj kolejni hufoowi z Bytomia: Teofil Wil- 
czek i Franciszek Kachel "Gromotka", był młodziutki 
19-letni Józef Biegaj z łabęd, nauczyciel Władysław 
Bzówka z Roznierki a pochodzący z Ziemi Złotowskiej, 
Staniaław Cwołek z Zaborza, dowódca grupy odwetowej 
- działającej naturalnie w konspiracji a stworzonej 
do ochrony polskieoh poczynań przez już wsponnianego 
naczelnika Józefa Kachla. Był tam Józef Dobis, całą 
duszą oddeny sprawie, który nie wytrzymał katorżni” 
czej pracy i głodu, Wincenty Donbek "iyśliwiec", 
Artur Gadziński, pierwszy zuchmistrz Opolszczyzny, 
Bolesław Klimas z Bytonia i Paweł Kulik, hufcowy z 
Opoła wycofany ze służby w 1938 roku do zadań specjal- 
nych przez naczelnika Kachla, był Zdward Machowski, 
inatruktor ostatniego polskiego obozu harcerskiego 
z lipca 1939 roku, rozbitego pod samym Wiedniem, był 
Pranciszek ilichalik z Szałszy, Przewodniczący Towa- 
rzystwa Przyjaciół Harcerzy, był mój kolega szkolny 
Leon Nawrocki z Raciborza i ilubert Niebój "iitręga" 
który wyeliminował mnie w 1935 roku w Zabrzu w ozasie 
biegu na trzy kilonetry i on wraz z Franciszkiem 
Kachlem reprezentował w tym biegu polską młodzież z 
Wiemieo ne Olimpiadzie Młodeieży Polskiej z zagranicy 
w Warszawie, Nasz los dzielił Władysław Nowak, druży- 
nowy 2 Wolęcina, młodziutki 18-letni Zygnunt Nowak 
2 Wrocławia wraz z niewiele od niego starszym druży- 
nowym Władysławem Zarembowiczem "Junbo", którego za- 
katowano potem w Mauthausen , Przy jednym stole za- 
piadłem z opiekunem naszego bytomskiego hufca Bzkol- 

nego Stanisławem Olejniczakiem, nazywanym "Szare Oko* 

nauczycielem łaciny i greki a WinoentyiPiechotą, ja- 
ko*posługacz w willi komendanta obozu Kocha miał za 
zadanie słuchania tem audycji radiowych i dzielenia 
mię wiadomościami z pozostałymi. Był Aleksander Przy- 
bycień z Hikulozyc, 2 którym spędziłem pierwszą obo- 

zową noo zanknięty w "bunkrze" obozowym, był też Igna 

oy Rusek z Zabtza, były przyboczny Władka Planetorza, 
który w tym czasie aresztowany został i zadręczony 
w twierdzy kłodzkiej, Wszyscy - oi pozostali nie wy- 
mienieni także - należeliśmy do obozowego ruchu oporu, 
pełniąc odpowiedzialna funkcje 1 przyczyniając się 
do tego, że w kwietniu 1945 roku siły więźniarskiego 
ruchu oporu mame wyzwoliły obóz, 

Początki ruchu harcerskiego na Śląsku datuje się 

od 1913 roku, wiążą się one z nazwiskiem późniejsze- 

go wybitnego dowódoy trzeciego powstania śląskiego 

mmm 100000000 
zeodorn Jmdygi, Szymon Koazyk zorganizował w Opolu, 

ślu 26 drużyn działajicych w Tonarzys= 

tuie Skautów Polnkich, którego Kuatera Główna znajdo- 

waża się w Oonławionch. Farto teź chyba wnpoanieć, że 

dr arta Rajda-Kujavakn, rodowita raoiborzanka i pieni - 
sza na Opolszczyźnie kobieta-lekerz "rodzinego chowu” 
zorgunizownła w ozasie plebiscytu 1 trzeciego porsta- 

nia Śląskiego huroerscie Pogotowie Sanitarne w bym 

łouakim hotelu Lonnitz, siedzibie Polskiego Konitetu 

Plebiscytowogo i że jej inianien nazrano niedawno Li- 
gouu lledyczne w Opolu, Była dowódcą pociązu sanitar- 
nego, lekarzem Szpitala Polowego w Toszku 1 Xysłowi. 
coach a ową prucn i postawą zasłużyła sobie później na 
przydomek "Anioła z Ravenebruok", kiedy 1 ją dostęgnę- 
ła krzawa łapa zbirów hiilerowskich, 

W awojej rozprawie "Dzieje Harcerstwa Polskiego 
na Śląsku Opolskim w latach 1919-1939" Stefan Grobel- 
ny stuierdza: "...harceratuo byżo po Związku Polaków 
w lienczech orzanizacją najliczniejszą 1 najaktywniej. 
szą. W okresie największego nacisku germanizacyjnego 
w latrch 1935-1939 nestępił ofensywny zryw młodzieży 
harcerskiej, Władzę /.../ w związku objęli młodzi. 
ludzie /.../. Ilożoiowo Związek trzykrotnie zwiększył 
swoje szeregi. ++", 

Paniytejąc tante trudne dni muszę stwiedzić, że 
harceratso byżo ja zają- 
on sukcesywnie owe szeregi bo regres był widoczny nam 
wet w organizacjoch typu kościelnego jek Bractwo Szk. 
plorzowe czy Konjregucja Mariańska. Był to zdrowy oż- 
ruch młodych, patriotycznych, prężnych i fizycznie 
sprawnych, którzy nicli odwagę czynnie przeciwstawić 
się nitlerowcon. Toć w 1945 roku nie było już śladu 
po żadnej inuej niż hitlerowska orzanizecji, Jedynie 
harcerze, choć tylko do 'sczasu, paradowali w szyku mar- 

Szowym i innya niż brunatny mundurze po ulicach miast 
1 wsi, i śpiewali: 

Strzelcach 1 Ko: 

organizacją polską zwięż 

Mily gą chłopoy, co się nie boimy 

A jest nas nierało 
Kto nam w drodze stanie - ter dostanie lanie, 

Aż będzie trzeszozało!" 

I choć nas wtedy podoiągano już chętnie pod gatu- 
nek "Unternensch", nas to nie przerażało, Młodzież 
nigdzie 1 nigdy nie lubi być "zleichschaltorana", 
chce mieć muój"mały intymny świat" o czym starsi nie- 
atety nieraz zaponinają, 

Henryk Kapiezewski - ozłonek byłej Komendy Chorąg= 
wi Śląskiej w Katowicach, odpowiedzialny za kontakty 
p eaai polskimi w Niemczech w swojej książce 

s Harocratwa Polaxiego w liienczech" pisze: 
EL eu 1933 roku jeden z profesorów gimnazjum by= 

makiego dr Władysław Gębik, pragnąc przeciwdziałać 
Ba zainicjował zorganizowania uroczystoś-” 
A SH sobótki, mającej na colu masove wystąpiem 

o ludności polskiej w Bytomiu /»02/2 
Ba odbyła się na tak zwanej Sroczej Górze, 
a ciu Bytomia, Rozbarku /,../, Pochód spot= 

€ z objawami oburzenia ludności niemieckiej, 

HISTORIA  KREEEEEEB 
hitlerowcy obrzucali przechodzący pocnóć wyzniskeni 
i przybierali postnwę napadtliwą." 

Xaazerowałen przejęty: swą rolą na czele pochodu, 

Najpierw zaśpienaliśmy o haroerzach, którym "dosyć 
kurzu łykać" © 1 dlatezo"trzeba spieszyć nam 

do lam, by wypocząć trochę tam" - a potem jeszcze 
głośniej: "Do bytomskich atrzeloów wojsko zaciągają” 

Od trzeciego powstania śląskiego nikt tej piosenki 
głośno, noszerując zwartym szeregiem, nie śpiewał w 
Bytomiu. Wrażenie było zaskakujące,Niejedna żza zakrę: 
ciła się w oku 1 po niejednym powstańczym wąsiku 
spłynęła, Ale wywołała ona też wściekłość i wrzask 
hitlerowców. NIe zsyłuszyli nas jednak, Pochód szedł 
na Sroczą Górę, za rozbaroki kościół świętego Jaokal 
Górę tę udostępnił nam jej właściciel polski rolnik 
rozbarski a nasza fentazja w jej wnętrzu umieściła 
"śpiące wojsko królowej Jadwigi", które czeka na nasz 
zew, Zapaliliśny wioi, a że do polskiej granicy 
w Szarjelu, Piekarach czy dadzionkowie było blisko, 
odpoviedziały nam wioiowe ogniska harcerzy polskich 
z tamtej jej strony, Granica biegła przez zienię a 
nie przez naród, 

Ruch harcerski był Niencox solą w oku, Jeśli nie 
mogli go jeszcze wtedy zlikwidować, to usiłowali go 
zneutralizować, Ówczesny naczelnik Związku haro= 

mistrz Józef Kwietnierski wsponinat 
"W połowie maja 1933 roku dostałem wezwanie do Reicha- 
jucendfuehrung w Berlinie /,../, Przyjął mnie jej 

Reichsleiter Baldur von schirach w towarzystwie swego 
zastępcy Nabersvergera/.../. Schirech wysunął propo= 
zycję przystąpienie Związku Harcerstwa Polskiego w 
Kienczech do Hitlerjuzend na zasadach autonomii, 
Odnówiłem /.../. Po półgodzinnej rozmowie chirach po. 
radził przemyśleć zagadnienie /,../ wyznaczając ter= 
min miesięczny:+"+ ż 

Kwietniowski rozmawiał potem po ram drugi z Nabea. 
bergerem, potem po raz trzeci z szefem sztabu ilitler= 
jugend Arturem Axmannem ale Związku Niencom., mimo 
licznych gróźb, nie podporządkował, 

Reakoja Niemców, chóć jeszcze nie octateczna, była 
jednoznaczna: dnia 2 września 19. 1 

w nieść 

ozek został wezwany przez doktora Sohae?fera, kierow 
nika "Gestapo" w Opolu i poinformowany, że od tego 
dnia haroerzom polskim nie wolno nosić mundurów ani 
żadnych ubrań, które mogły by snrawiać wrażenie jed 
nolitego uzundurowania, Zarządzenie to zostało wydane 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych a nodzór nad 
jego wykonaniem przekazano do "Gestapo" 

Ale 00 się tu dziwić hitlerowccn, jeśli "La; 
bericht z dnia 15 września 1935 roku" notuje: 
"Drużyny polskich harcerzy w Zabrzu i Zaborzu jak 
również nowo powstała drużyna w Biskupioach mogły wym 
kezać się silnym przypływem członków 1 to głównie 
z szeregów Hitlerjugend, Liczba członków wymienionych 
drużyn w oięgu jednego roku prawie podwoiła się," 

Albo w pismie Regierungabezirk Oppeln czytamy: 
12 lipca 1936 roku. Der Komnendant der Kreisjuże: nm 

ERC WA EAT ZTS PZAECZIENOO WWE 
aLEKIWUNESS SZYTE RZS SETRTWZOWOAOOIOCĄ CEA 

harcerskie.pl    
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SEMUS| HISTORIA EEMEEEEEREME +=  ppNNtEREKENENOH HOBBY 
rte, Rstiborlind podaje: " powodu 

obozu harderzy stały się paląc. szej 
pracy /.../ gdy wizytowaliśmy obóz, byżo » nim wiele 
młodych dziewcząt z Budzisk, Dziewczęta rozuawiaży 
z chłopcami po polsku, Go wieczór, przy widocznym 
z dala ognisku, młodzi śpiewają swoje pieśni, Część 
ludności idzie już tam z prostej ciekawości... » 
Iudność, szczególnie ta niezdecydowana widzi w tym 
silny przejaw życia uniejszości, Ten fakt nie może 
pozostać bez wpływu na ich nieniecką postawę /.+./+ 
Szkolenie przodowników może służyć tylko jednemu -ce- 
lowi, przygotowaniu młodych ludzi do późniejszej 
akoji na wsi...".. 

Wspomnienia z obozu "na Prosowej Górce" były te= 
matem niejednej już roznowy z Pawłem Wilkiem, jednym 
z nielicznych jeszcze żyjących uczestników tego wyda- 
rzenia, 

A oto jeszoze kilka zdań z memorandum prezydenta 
Rejenoji Opolskiej do swoich władz w Berlinier 
Publiczne wystąpienia polskiej mniejszości przyjęły 
w ostatnich czasach takie rozmiary, które ze względu 
na szrokie kręgi ludności dwujęzycznej nie mogą być 
dłużej tolerowane. W miesiącach letnich odbywają się 
"obozy" polskiej mniejszości harcerskiej /.../ i dzia 
łają przez swój przesadny, propagandowy wygląd zewnę- 
trzny, W podobny aposób występują nauczyciele i ucze 
miowie Polskiego Giunezjum w Bytomiu, W czasie licz= 
nych wycieczek w bliższą okolicę śpiewane są zawsze 
polskie piosenki /.../. Duża część uczniów nosi przy 
tym polski mundur harcerski, wystąpienia mniejszości, 
szczególnie jej organizacjj młodzieżowych, prowadzą 

w moim kręgu z różnych przyczyn do bezpośrednich, nie 
dających się przeoczyć trudności wewnętrznej praktyki 
państwonej, Musi to, obok zrozuniałego rozgoryczenia, 
doprowadzić powoli do tego, że młodzież , która z po- 
wódu oddziaływania domu i kościoła nie wstępuje do 
państwowych organizacji młodzieżowych, ooraz, bardziej 
zwracać się będzie do organizacji mniejszościowych," 

Zaś nedprezydent Wagner ż Wrocławia poleca pismem 

z dnia 3 sierpnia 1936 roku policji wkraczać w akcję, 
byle tylko nie stwarzać pozoru, że wystąpienie ma cha 

rakter antypolski i stosować paragraty o niedozwoloną 
propagandę i zakłócenie porządku publicznego, A w dru; 
gim pismie, tenże sen dygnitarz hitlerowski zapytuje 
prokuratora czy ",,.nie wsażałby za stosowne wazozę= 
oie powstępowaria przeciwko harceratwu o zdradę stanu 
lub zdradę kraju", Byłoby to pożądane, jeśliby w ten 
sposób udało się zklikwidować wrogie wobeo państwa s 

poczynania, szczególnie młodzieży polskiej w Hiem- 

ozech, 
Mnożyły się zakazy i szykany, Przytoczę tylko ja- 

den ale za to wymowny przykład: w 1937 roku harcerze 
pod komendą Pranciszka Kachla rozbili za zgodą wszyst” 
kich władz, obóz w Kolanowicach, Było ich ponad 120, 

Po trzech dniach "Gestapo" nakazało .zwinięoię obozu 
w oiągu godziny, bez podania przyczyn, Na nio nie 
przydała się interwencja Związku Polaków w lienczech, 
Harcerze musieli opuścić obozowiszo, Następne rozbili 
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w Taciszowie pod Gliwioami ale już w dniu następ 
maaieli je ponow „ Powędrowali do Pory. 
by, pod Górę Św, Anny a potem w powiat oleaki qo ;ży.. 
śliny, lad bramą unieścili napis: Byliśmy, jestośny, 
będziemy, 

W 1936 roku udało nan się zorganizować już wiele 
obozów do prowadzenia akcji letniej, Harcerze obozowa. 
1i jeszcze w Jędryni pod Strzelonni, haroerki w Gra- 
binie, powiecie prudnickim, kolonia zuchów = chłopców 
na Górze św, Anny, kolonię zaś zuchów-dziewcząt 
trzeba było przenosić kolejno z Oiska w powiecie ko- 
zielskim do Strzelec, stamtąd do Gniewowa a wreszcie 
do "Strzechy" w Raciborzu, 

W 1939 roku nie otrzymaliśmy już w ogóle zezwole- 
nia na zorganizowanie obozu harcerskiego na terenie 
Prus i pozostałej Rzeszy, A jednak obozowaliśny! |! 

3 lipoa przekroczyłem w Ober SankteVeut bramę 
"*Paniteun" aby przez miesiąc być inatruktorem sanitar- 
nym. Swoją podwiedeńską posiadłość oddał do naszej 
dyspozycji hrabia Lanckoroński a ponad 230 uczestni- 
ków tego obozu rozlokowało się w jego obszernym par- 
ku. Austria mimo "Anschluss u" widać nie była je. 

tak straszliwie nadzorowana. Program zrealizowalić 
w całości i na początku sierpnia wszystkie dzieci 
zdrówe i całe oddaliśzy stroskanym rodzicom, Toś woje 
na wyzierała zza każdego płota! Odwiedził nas wtedy 
polski harcerz z Kanady, mieszkający w Winnipeg u 

Pranciszek Zapotoczny, Wracał z Polski aby, jak twier 
dził, zacingnąć się do lotnictwa angielskiego i stan- 
tąd bronić Polski, Tym stwierdzeniem wywołał ostry 
spór, bo nan się wydawało, że polskie lotnictwo jest 
potężne i doskonale wyszkolone. Zarobił sobie wtedy 
u nas mało pochlebny przydonek "blue monkey w paski" 
i chyba Hela Lehrówna mu ten przydomek wlepiła. Okaza” 
ło się jednak, że jego suche wyliczenie było lepsze 
od naszego hurra-optymiznu, frrare hunanun est, 

Wiele ciekawszych rzeczy można by jeszcze mówić 
o hutcu szczecińskim, berlińskim, wrocławskim, saskim, 
turyngskim,.., 0 harcerzach 2 Pogranicza i Warmii, 
o harcerską metodą prowadzonym ginnazjum w Kwidzynie 
na Powiślu, o "raciborzankech" czekających w Tarnon= 
skich Górach na otwarcie awojej szkoły w Raciborzu, 
ozy wreszcie o harcerskiej drużynie Serbo-łużyczan, 

Kapiszesski w swojej już cytowanej książce podaje 

53 nazwiska harcerzy polskich z ilienico, którzy w 
czasie wojny stracili życie w różnych okolicznościach 
Do tego apiau można by dodać jeszcze wiele nazwisk 
moich przyjaciół-harcerzy, którzy byli "kanienien na 
szaniec", r 

Hercerstwe poniosło podczas ostatniej wojny olbrzy 
mie straty a jednak żyje 1 rozrasta się, Nam - dro- 
gie druhny 1 druhowie - którzy przeżyliśmy i wam, 
którzy od nac przejęliście wioi te dawne sżowiańsk 
1 te nasze ze "Sroczej Górki", a także te obecne 2/0- 
bozów i ognisk upalnych tegorocznych, powtarzać chyb 
zbyt często nie trzeba, że harcerz pozostaje zawsż6 
wierny swej ojczyźnie, swenu narodowi i swemu przy” 
rzeczeniu, Czuwaj! 

(CHE WDTE SZOT OZOWT YO NACJI OSA CZE ZEW 
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| Dzi fieteistycznego 
| kolekcjoner żę 

| autor wybitnych PT 
zakresu poczty 
-*-alistyki 
Kastką Poezianą z 

Miniaterswto łączności wydało kartki pocztowa 
g wydrukowanyni znaczkari cpłety wartości 5 złotych, 
które poniżej prezentujemy. 
Pierwsza upaniętnia Międzynarodowy Konkurs Młodych 

Skrzypków im. Karola lipińakiego 1 Henryka Wieniaw= 
skiego w Lublinie, Konkurs ten uprzednio zwany Mię- 
dzynarodowym Konkursem Skrzypoowym im, Wieniawskiego 
uhonorowano kartami pocztowymi: w 1367 roku z okazji 
V Konkursu /karta numer 333/ oraz w 1972 roku z okazji 
VI Konkursu /karta numer 537/, W latach siedemdzie- 
siątych jest to już Międzynarodowy Konkurs ułodych 
Skrzypków im. KE. Lipińskiego i H, Wieniawskiego 
/karta numer 818 wydana z okażji II Konkursu w 1982 
roku/. 
Wa znaku opłaty zostały przedstawione popiersia obu 

gkrzypków=wirtuozów i kompozytorów K.J, Lipińskiego 
/1190-1861/ 1 H, Wieniawskiego /1835-1880/ przedzie= 
lone zapisem nutowym, W dole, w lewój ozęści karty 

ozterowierszoówy napia kursywą: Towarzystwo Mutyczna 

im, H. Wieniawskiego w Lublinie, 

Druga karta /kat, nr, 911/ jest drugą w derii pro+ 

pagującej sławnych filetalistów polskich /pierwszą 
była karta numer 886/, Projektantem karty jest aru 
tysta grafik M. Piekarski, Na znaczku opłaty widniea 
je Włodzimierz Polański /1878-1944/, autor epokowoe 
*go opracowania "Znaki 1 marki pocztowe w Polsce w 
WVIII i XIX wieku", Liniatura i napisy w barwie brą- 
zowej. K lewej połowie kraty trzywierszowe napisy 
informacyjne. 

bwarzyjtna 
tyczne 
X enio, 
Dublinie 

Reach zam 
wanych znaczków niemieckich /fachowo zabieg taki na= 
żywa się unarodowieniem zuaczka/, zamówił więć w 
Moskiewskiej wytwórni papierów wartościowych "Goznak" 
14 milionów znaczków o noninałach 25 i 50 groszy, 
Pierwszą partię znaczków wydrukowano jednak w lubli- 

nie mino trudności poligrafiozńych i braku właścio 
wego papieru. - 

Projekt pierwszego znaczka Polski Iudowej wykonał 
w połowie sierpnia 1944 roku chorąży Ignacy Wita — 
artysta malarz, współpracownik "Rzeczypospolitej", 
Przedstawiał popiersie Romualda Trauguttr z wieńcem 
laurowym, Projekt nie zdobył jednak uznania resortu 
poozt i został odrzucóny, Kolejny sporządził inż, 
Ogórkiewioz z Dyrekoji Poozt i Telegrafu w lublinie, 
23 sierpnia 1944 roku przedstawione przez niego pro 
jekty zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez 
Stefana Matuszerskiego - Kierownika Resortu Iafor= 
macji i Propagandy PKWN, Były to 3 znaczki określa 
ne później mianem "wodzów" lub "wydania lubelskiego", 

typ yt Romualda /kolor 
czerwony, 25 groszy/, Tadeusza Kościuszki /oiemno= 
zielony, 50 groszy/, Jana Henryka Dąbrowskiego 

/niebieski i złoty/. 
Dwa pierwsze portrety ukazano według A, Oleszozyńw 
skiego, trzeci na podstawie obrazu artysty malarza 
M, Stachowicza, Przygotowanie klisz do wydruku znaca- 

ków zlecono firmie "Chemigrafia lubelska", mającej 

siedzibę w lublinie przy ulicy Rybnej 1, Po wielu 
próbach ozsterem pracownikom tej firmy udało się 

wreszcie uzyskać dobre formy, Gotowe klisze 30-znacz= 

35 
Z ma 

"Jako kierownik Resortu Komunikacji, Poczt 
1 Telegrafu Polskiego Komitetu Wyzwolenia larodowe- 
80, zarządzam oo następuje: /.../ 4, Do ohmili wy- 

dania nowej emisji polskich znaczków pocztowych nale- 
47 pobierać opłatę pooztową gotówką na ka= 
zowy," 

s Jest to tragnent rozporządzenia kierownika resor- 
tu inż, Jana Grubeokiego z 1 sierpnia 1944 roku, 
obwie/ jzozającego uruchomienie poczt, telegrafu i ti 
siej ha wyzwolonych terenach Polski, W Polsoe Lu- 

Axiej przywiązywano ozozególne zneczonie do jek 
Majszybszego wydrukowania snaozków pocztowych, Obok 
Ba żą pieniędzy były one dowodem suwerenności 
Taa » potwierdzały funkojonowanie jego urzędów, 

poczt nie ohoiał wykorzystywać przestemplo—  
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kowych arkuszy przekazane zostały następnie do Za” 

kładów Graficznych Stanisława Pietrzykowskiezo w lu 

blinie przy ulicy Kościuszki 4. 

Znaczki drukowano w arkuszach zbliżonych do wielkośm 

oi kartki papieru maszynowegoe 6 września 1944 roxu 

Dyrekcji Poczt 1 Telegrafów przekazano 15 tysięcy 

znaczków po 25 groszy, następnego dnia po 15 tysięcy 

znaczków o nominałach 50 groszy i 1 złoty, W oiągu 

kolejnych ozterech dni pozostała część kilkudziesię- 

oiotysięcznego nakładu trafiła do urzędów pocztowyche 

Znaczki zostały wydane w sosunkowo niskich na- 

kładach: 54.300, 54.900, 54.600. 

Wszystkie matryce do druku zostały złożone w Cent 

ralnej Kasie Skarbowej, a we wrześniu 1944 roku prze” 

kazane do Resortu Poczt i 4elekonunikacji we Wrocła- 

wiu. 

Aoteuyga u KLcrwe 
Organizacją zrzeszającą zbieraczy znaczków jeat 

Polski Związek Filatelistów. Jego ozżonkiem może 

zostać każdy pełnoletni obywatel Polski, który zło 

ży deklarację i zostanie przyjęty przez Zarząd Ko= 

ła, Podstawowymi przepisami obowiązującymi wszystkich 

członków tej organizacji jest statut. 

Obeonie Związek liczy ponad 315 tysięcy OZŁONnkówe 

Dorośli zrzeszeni są w 2901 kołach, z których naj= 

więcej bo 2316 działa w zakładach pracy, młodzież 

zaś 1714, 

Naczelnymi władzami PZP są: Walny Zjazd Delegatów 

1 wybrane prżez niezo:. Zarząd Główny, Główna Komisja 

Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Podlegają im za 

rządy okręgowe, których obeonie jest 24, Warunkiem 

powołania nowego okręgu jest działanie na terenie 

województwa 20-30 kół, grupujących oo najmniej 2000 

ozłonków, 

Ktoś niezorientowany w tenacie mógłby zapytać 

skąd filateliści mają znaczki? 

Każdy filatelista z prawdziwego zdarzenia posiada 

abonament. Zaabonować walory filatelistyczne wydawa= 

ne przez Ministerstwo Łączności można nie tylko 

   
Miesięcznik Krakowskiej Chorągwi ZHP 

w sklepach PP i kołach PZP, leoz również w każdym 

Urzędzie Pooztowo-Telekomunikacyjnym, na przykład 

na Poozoie Głównej w Krakowie przy ulicy Wielopole 

2, w stoisku filatelistycznym, Abonament /ozyli pre- 

numerata/ pole za na zarezerwowaniu odpowiedniej 

liozby walorów, Ich nominalną wartość opłaca klient 

przy odbiorze „ Pocztowy abonament posiada 4 grupy 

/odmiennie oznaczone niż w PF/. Grupa A obejmuje 

znaczki pocztowe, grupa B - kartki i koperty z wydru= 

kowanym znaczkiem pocztowym, grupa C » koperty pierw- 

szego dnia obiegu, wreszcie grupa D - odbitki datowa 

ników i wirników okolioznościowych. Nie są to trans- 

akoje wiązane, to znaczy każdy może zaabonować tyle 

jednostek każdej grupy, na ile ma chęć» 

Część filateliatów dostaje abonamenty z krajów s0- 

cjalistycznych., Podstawą kompletowania zbiorów jest 

jednak wymiana koleżeńska. Za pośrednictwem związku 

można również wymieniać shaczki ze zrzeszonymi 

v PZP 152 filatelistami z krajów kapitalistycznych, 

Polski Związek Pilatelistów jest afiliowany do Mię 

dzynarodowej Pederacji Filatelistów » Federation 

Internationale des Philatelistes /w skrócie FIP/. 

Należy do niej około 100 związków narodowych. Zało- 

żono ją w 1926 roku, a corocznie odbywają się kongre” 

gy w mieście goszozącym wielką wystawę międzynarodo- 

WĄ. 

Niektóre ze znaków pocztowych mają wartość zabytko- 

wą i nie mogą być wysyłane poza granice kraju. 

Zresztą niewielu kolekcjonerów ohoiałoby się ich 

pozbyć. Zdarza się, że zbiory przechodzą z pokole- 

nia na pokolenie, często stanowią dorobek całego 

życia, stąd ion wartość dla właścicieli jest ogrom= 

NA o 

Generalnie droższe są zbiory znaczków ozystych, nie 

kasowanych, Jeżeli emisja liczy na przykład tysiąc 

aztuk, z których 900 ostemplowano, to naturalnie po- 

zostale 100 jest droższe i na odwrót, 

Polski Związek Filatelistów wydaje własne pismo 

wpilatelista"”, które ukazuje się 1 i 15 każdego mie- 

siąca, Pisno wychodzi od 1954 roku. Każdy numer"Pi- 

latelisty* przynosi informacje © nowońoiach znacz 

*kowygh z Polski i świata. Warto więc czytać ten 

dwutygodnik. 
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