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od redaktora 

uszę przyznać ,że slerpniowa dyskusja redakcyjna 
M. udziałem hm.PL Juliana Nuckowskiego spotkała 

się z bardzo żywą reakcją czytelników.Pierwsze 
wypowiedzi,refleksje i polemiki prezentujemy w arty- 
kułach sygnowanych "budzikiem*.Kolejne zamieścimy w 
następnych numerach HRa. 

Jednak głównym motywem przewodnim październikowego 
"Harcerza Rzeczypospolitej" jest zagadnienie wychowa- 
nia gospodarczego w ZHP,któremu poświęcone będzie rów- 

nież najbliższe posiedzenie Rady Naczelnej ZHP.Trudny 
to temat,kłopotliwy,budzący wiele emocji i nieporozu- 
mień.Wielu instruktorów jest z wychowaniem gospodar- 
czym na bakier lub utożsamia je tylko ze zbieraniem 
składek,złomu,butelek i makulatury.Przywykiiśmy do te- 
go,że gospodarka jest zmartwieniem służb finansowych 
Związku i kwatermistrza | to założenie jakby zwalnia 
nas z odpowiedzialności za nią i interesowanie się tym 
zagadnieniem.Obecnie nie tylko potrzeby organizacji, 
ale i proza życia codziennego zmusza nas do bacznego 
obserwowania życia gospodarczego kraju.Zachodzące w 
nim i zapowiadane zmiany rzułują w sposób bezpośredni 
na budżety rodzinne, Indywidualne i... organizacji ,zmu- 
szając do oszczędnego,rozważnego i przemyślanego dys- 
ponowania posiadanymi środkami . 

Czas współczesny | przyszły oznacza przejście z 
biernych postaw obserwatorów do roli czynnych podmio- 
tów życia gospodarczego | kształtowania takich postaw 
wśród naszych wyahowanków.Czy jesteśmy do tego przygo- 
towani? 

Na to pytanie spróbujmy sobie odpowiedzieć sami.Chę 
tnie zamieścimy wypowiedzi tych czytelników,którzy na- 
piszą do nas w tej sprawie. 

Czekamy na Wasze listy. 

  

ROBIĆ. TWORZYĆ 
(see obserwujemy u małych dzieci zjawisko tege 

rodzajuroto jedno drugiemu rujnuje pięknie zbudo- 
waną konstrukcję z klocków albo - nad wodą - zamek 

ulepiony z mokrego plasku.Dziecko,któremu właśnie zni- 
weczono jego pracę,wybucha płaczem lub wściekłością. 

Ale wkrótce potem to samo dziecko rozbiera na części 

własną ,piękną,fabrycznie nową zabawkę, jakiś samochód 
elektryczny czy lokomotywkę,której się już nie daje 
po takiej operacji zreperować - | nic.A przecież dopie 
ro co ją dostało,kupioną za niemałe pieniądze od tatu- 
sla w pcezencie | bardzo się z niej ucieszyło.Oczywiś- 
cie,nie są tu potrzebne jakieś głębokie analizy psycho 
loglczne.W plerwszym przypadku w grę wchodziło coś nie 
zwykle cennegoiwłasna praca,własna twórczość dziecka, 
Osobiście zbudowana konstrukcja z klocków czy zamek na 
piasku są takie naprawdę - własne.Natomiast "kupna" za 
bawka?To też jeszcze zależy,czy się ją dostało w wyni- 
ku długotrwałych próśb o kupno,po wyczekiwaniu,czy 
jest odczuwana jako potrzebna,gdy wrosła we własny mi- 
kroświatek jako niezbędny elument większych zabaw.A je 
$li się ją po prostu dostało na zasadzie niespodzianki 
to może przeważyć zwykła ciekawość: jak to jest zbudowa 
ne?co tam jest w środku?dlaczego się porusza?l podlega 
anallzie,a następnie bez łez wędruje do śmletnika,zwła 
szcza jeśli wladomo,że dobrzy rodzice zaraz potem ku- 
plą coś następnego,równie dużego | kolorowego. 

Przejście w tym miejscu od piaskownicy do spraw har 
cerstwa może się wydać nio na miejscu,a Jednak. spróbuj 
my sobie nieco pamyśleć w takim klerunku.Oto gdzieś 
zorganizowany jest obóz harcerski.Nie jest wszystko je 
dno jak o nim myślą jego organizatorzy | uczestnicy.Je 
Śli dla organizatorów główną sprawą jest,by zdobyć pie 
niądze, sprzęt i zapewnić właściwy nabór, jeśli dla har- 
cerzy perspektywa obozu jest tylko jedną z wielu możli 
wości atrakcyjnego spędzenia wakac jl:autostop?z rodzi- 
cami nad morzełkolonie letnie nad Jeziorem?obóz harcer 
ski? - to mało jest prawdopodobne,że będzie to dobry 
obóz .Dobry obóz,to ten wymarzony,w którego zorganizowa 

| przeprowadzenie włączyła się osobista praca i 
twórczość wszystkich zalnteresowanych:organizatorów i 
uczestników (nie tylko - rodziców tych ostatnich).Tyl- 

ko wtedy,gdy osobiście uczestnicy przyłożyli się do 
zdobywania sprzętu obozowego, jego budowy ,naprawy,kon- 

serwacji,będą go odczuwali jako trochę swój,będą o nie 

go dbać.lym bardziej jeśli to od niego zależy, jak bę- 
dzie się żyło na obozie,co robiło,gdy będzie można za 
rok pojechać z nim kolejny raz,skoro ten obóz był ta- 
ki tajny. 

km fl Pitml Zielkiurice 
Oczywiście,przykład obozu nie wyczerpuje sprawy co 

do potrzeby troski o różnego rodzaju harcerski majątek 

Do codziennej działalności drużyny czy klubu specjalno 

ściowego jest potrzebny sprzęt.Dla informatyków - kom- 

puter,dła turystów - mapa | kompas.im więcej trudu wło 

żono w zdobycie,zalnstalowanie,adaptację,oprogramowa- 

nie itd.,tym bardziej staje się ten martwy przedmiot, 

własny i cenny. 

ldźmy w myśleniu jeszcze dalej.Oto wielka akcja 

starszoharcerska.W jej ramach,harcerze coś konkretnego 

wielkiego i ważnego zrobili.Pomogli w odbudowie i kon- 

serwacji zabytku historii czy architektury,w budowie 

urządzeń oczyszczających,w adaptacji hali w zakładzie 

produkcy jnym,wytyczyli szlak turystyczny.| oto,nawet w 
włele lat później,dorosty już człowiek,w jakiejś mie- 

rze czuje się jakby wspólnikiem,współwłaścicielem wiel 

kiego czasem obiektu na mapie Polski.l sama mapa Pol- 

ski też staje się zwolna mapą osobistą,serdeczną.Tędy 

wędrowałem,tu przeżyłem przygodę 

dziś pozostało coś tam po mie.Każde takie miejsce na 

mapie Polski - silnie z nią wiąże.Ojczyzna - staje się 

osobista.Nie na zasadzie sentymental izmu.Bo to prze- 

cież naprawdę stoi na wsi stodoła,którą ocalili śmy 

wspólnie z drużyną przed pożarem,naprawdę uratowany 

przed ruiną stary młyn wodny można (i warto) dziś zoba 

czyć „naprawdę produkuje płocka Petrochemia,w której'bu 

dowie uczestniczył i kledyś  mazowieccy harcerze. 

Są i inne wymiary tej sprawy.lnaczej smakują prawa 

które osobiśc wywalczyliśmy,wiedząc o co i po co się 

narażamy, inaczej - gdy nam je z góry zadekretowano.Czy 

w Kodeksie Ucznia,czy w regulaminach organów samorządo 

tu pracowałem i do 

wych harcerstwa starszego,czy podobnych.Te,które odczu 
wamy jako należne,potrzebne,które współtworzył iśmy,to 
szanujemy,przestrzegamy przepi sów,porozumień i zobowią 

zań.Co do tych odgórnie nadanych - czasem po prostu 
nie wierzymy,że się je da u nas zrealizować albo od ra 
zu lekceważymy.| często nie korzystamy z szans I praw. 

O czym są te rozważania?0 wychowaniu gospodarczym, o 
wychowaniu przez pracę,o wychowaniu patriotycznym czy 
obywatalskim?Czy to ważne jak się co nazywa?One w ogó- 
le nle są o wychowaniu.O jednym tylko.Mianowicie o tym 
że nie wystarczy zaciekle i namiętnie dyskutować o war 

tościach,o tym,że "wolę być*,nie wystarczy: jedni dawąć 
Inni brać.W życiu społecznym"być"oznacza działać robić 
coś konkretnego, tworzyć - Indywidualnie | zespołowo.Ta 
kie życie jest cenne,wartościowe | godne.l na tym prze 
de wszystkim polega harcerska służba,a nie gadanie o 
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p o wstępnym zarysowaniu problemów "informa- 
tyki harcerskiej" w artykule "Komputerowe 
harce", zostanie obecnie pokazane jedno z 

konkretnych zastosowań komputera w pracy instruktor- 
skiej. 
Wskazane były dziedziny, w których użycie oprogra- 
mowania komputerowego mGże być bardzo pomocne. By- 
ły to między innymi: zastosowania w działalności 
finansowej, gospodarczej i organizacyjnej jak również 
prowadzeniu dokumentacji programowej (szczepu, huf- 
ca),np. spisu harcerzy, książki adresowej. Ten bar- 
dzo szeroki zakres prac, w sensie informatycznym 
można w większości przypadków zaliczyć do problemów 
tego samego gatunku. Mamy tu bowiem do czynienia z 
zagadnieniami, które sprowadzają się do gromadzenia 
informacji, porządkowąnia jej w kolumny danych, oraz 
dokonywania na tych kolumnach prostych działań ma- 
tematycznych. Problemy tego typu są rozwiązywane 
od wielu lat coraz to bardziej nowoczesnymi i pro- 

Stymi w obsłudze programami lub procedurami. Na ryn- 
ku komputerowym pojawia się wiele programów i spe- 
cjalistycznych języków programowania, przeznaczonych 
do niemal automatycznego prowadzenia operacji eko- 
nomicznych i księgowości. Języki programowania spe- 
cjalnie skonstruowane z myślą o takim zastosowaniu, 
znane pod nazwą języków "baz danych mogą również 

pomóc w prowadzeniu gospodarki harcerskiej. 
Bardzo fachowo brzmiący termin *baza danych; to 

po prostu odpowiednia zorganizowany zbiór (w formie 
kolumn danych) informacji a podobnym charakterze 
np. nazwy narzędzi przechowywanych w szczepowyn na- 

gazynie, czy kolejne pozycje kolumny "rozchody" 
w finansowaj książce pracy obozu. Program napisany 
w jednyn z języków przeznaczonyn do prowadzenia 

operacji na bazach danych, może ułatwić nam wyko- 
rzystanie wielu żmudnych obliczeń i pozwolić uniknąć 
powtarzania procochłonnych czynności. 

PROPOZYCJE 

Zajmiemy się teraz typowym, standardowym językiem 
d'BASE II (dostępne są też nowe, bardziej rozbudowa- 

ne programy: d' BASE III i d' BASE IIA plus). Różne 

wersje d BASE II są dostosowane do współpracy z 
rozmaitymi typami  mikrokomputerów np.  Comodore, 
Atari, IBM PC. Każdy, kto zapoznał się z podstawo- 
wymi zasadami d' BASE II może bardzo szybko ułożyć 
dla własnych potrzeb niezbędne zestawienie, wprowa- 
dzić nagłówki, marginesy, sumy cząstkowe i ogólne. 
w ramach takiego programu można wykonywać działania 
na kolumnach liczb: mnożyć, dodawać 1 odejmować, 
żądać raportów dotyczących tylko niektórych wierszy 
z zestawień. Raz napisane dane bardzo łatwo można 
ponownie wyświetlić na ekranie, zapamiętać na dysku. 
Można je zmodyfikować, poszerzyć czy wydrukować ha 

drukarce. 
Ola zilustrowania zalet języka d'BASE II stworzyłam 

mini spis sprzętu szczepu (wydruk 1). 

wydruk % na str 7 
Oto zestaw instrukcji, który użyłem: 

: CREATE SPIS 
: USE SPIS 
: REPORT FROM REMANENT 

"REPLACE ALL WARTOSC WITH (ILOSC * CENA) 
: REPORT FROM REMANENT TO PRINT 

Po ostatniej instrukcji pojawia się gotowy spiv. 
Oczywiście aby uzyskać efekt jak na wydruku 1, nale- 
ży w odpowiedniej formie wprowadzić wcześniej przy- 
gotowane dane, o które komputer sam zapyta. 

Jeżeli chcemy zapisać stworzony program na dysku 
(dyskietce) używamy kolegnych dwóch instrukcji: 

COPY TO B: SPIS 

: COPY TO B: REMANENT 

Oznacza to, że na dysku b zapisujemy programy SPIS 
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  PROPOZYCJE   PROPOZYCJE * * 

"gk jg u 1 REMANENT. Program SPIS przechowuje dane, Program _ namiotów zgromadzonych w magazynie): 

REMANENT odpowiada za postać wydruku. EDIT 
Załóżny, że dokonaliśmy kolejnych zakupów sprzętu / prspLAY ALL 
i chcemy uzupełnić nasz spis. Korzystamy z kolejnej 

instrukcji d BASE II: 

:USE B: SPIS 

:60 TO BOTTOM 

: APPEND 

SPIS SPRZĘTU SZCZEPU 

HAŻWA DZNACZENIE _ LICZBA CENA WARTOSC 
Sprawdziwszy poprawność naszej korekty tworzymy pro- 
gram drukujący 1 drukujemy: NAMIOT 10-0SOBOWY 5112-5122 10 660000.00. 660000 

REPORT FORM WYKAZ NAMIOT 3-0SOBOWY 
REPORT FORM WYKAZ TO PRINT 

5101-5112 12 276000.00 276000. 

SIEKIERA 2 KG „ $201-5230 850.00 25500. 
Otrzymaliśmy wydruk nr 4 5600.00 L0ZKO-KANADYJKA 

PAGE NO 00001 PILA 
01/01/80 

5301-5400 560000. 

1800.00 36000. 

1200.00 12000. 

Teraz wprowadzamy kolejne dane układane przez kompu- 
ter analogicznie jak dotychczasowe w spisie. 
Następnym zadaniem komputera będzie sortowanie. 
Istnieje możliwość sortowania według wielkości liczb 
(pola z cyframi) oraz sortowania według alfabetu. 
Dto krótki przykład programu sortującego: 

5231-5250 

PALATKA $-501-510 

SPIS SPRZĘTU OBOZOWEGO KOCIOLEK 5 LITROWY S511-525 430.00 6450. 

Io 1575950.00 
: INDEX ON NAZWA TO NAZWA 1 
: USE SPIS INDEX NAZWA 1 
: REPORT FROM REMANENT TO PRINT 

NAMIOT 10 OSOBOWY PAGE NO 00001 
01/01/80 

1 

2 _ NAMIOT 3 OSOBOWY 

3 SIEKIERA 2 KG 

4 LOZKO-KANADYJKA 

5 

6 

7 

Efekt naszego działania widzimy na wydruku 2. 

wydruk 2 na str: 7 
W bardzo prosty sposób możemy obecnie uzyskać 

zestawianie np. tych rzeczy z magazynu, których cena 
jednostkowa przekracza 1500 4: 

:REPORT FROM REMANENT FOR CENA 1500 TO PRINT 

Zwróćmy uwagę, że Suma (TOTAL) została obliczona 
ponownie i wynosi tyle, ile wartość sprzętu wymienio- 
na w nowym zestawieniu! 

wydruk 3 na stn 7 
Procedura d' BASE II umożliwia również znajdowanie 

linii z określonym wyrazem (ciągiem znaków). oto 

SPIS SPRZEĘTU SZCZEPU WG ALFABETU 

PILA 
NAZWA OZNACZENIE LICZBA CENA WARTOSC 

PALATKA 10 

KOCIOŁEK 5 LITROWY 15 KOCIOLEK 5 LITROWY 5511-525 15 430.00 6450.00 

$301-5400 100 5600.00 560000.00 

S112-5)22 10 

$101-$112 12 

$501-510 10 

: LOZKO-KANADYJKA 
0'BASE dzięki zastosowaniu komendy MODIFY COMMAND 

umożliwia tworzenie pocedur i programów ułatwiejących 
wykonywanie sekwencji instrukcji tego języka. Program 
napisany w ten sposób uruchamiamy instrukcją DO. 
Na wydruku 5 pokazany jest program uruchoniony in- 
strukcją: 

660000.00 

276000.00 

12000.00 

66000 .00 

23000.00 

1200.00 

NAMIOT 10 OSOBOWY 

HAMIOT 3 OSOBOWY 

PALATKA 

PILA S231-5250 20 36000.00 

25500.00 SIEKIERA 2 KG S201-5230 30 850.00 

— wydruk 3 PAGE NO 00001 
01/01/80 

:DO KWIT 

przykład jak w spisie odszukać 'wyraz namiot: 

:LOCATE ALL FOR NAZWA = "NAMIOT" 
ONTINUE 

:CONTINUE 

Po każdej instrukcji CONTINUE pojawia sią na mo- 
nitorze numer kolejnej lini (pozycji spisu) gdzie 
występuje słowo namiot. 

Gdy wyjeżdżamy na obózj z magazynu szczepu po- 
bieramy niezbędny sprzęt. Potrzebny jest nam proto- 
kół przekazania sprzętu. Bardzo łatwo sporządzimy 
go przy pomocy komputera, Ponieważ w .tym dokumencie 

nie musimy umieszczać wszystkich informacji, zamiesz- 
czonych w spisie, stworzymy nowy program o nazwie 
WYKAZ. Będzie on zawierał niezbędne rubryki, w któ- 

rych dane automatycznie zostaną przekazane z progra- 

mu SPIS: 

: CREATE WYKAZ 

:USE WYKAZ 

:ARPEND FROM SPIS 
sDISPLAY ALL 

Na ekranie komputera pojawia się nowe zestawienie, 

Teraz instrukcją [EDIT poprawiny rubrykę liczba 

(na obóz uierzemy zwykle tylko część narzędzi czy 

pozwalający wpisać i wydrukować na drukarce kwit 
"kasa przyjmie". Pokazane tu _ instrukcje języką 
d BASE II nie wyczerpują wszystkich jego możliwo- 
ści. Program d'sBASE II dopuszcza jednocześnie np. 
dokonywanie operacji na dwóch programach, stosowa- 
nie specjalnej pamięci podczas pisania programu i 
wielu innych udogodnień. 

Poprzez podanie przykładowego zastosowania 
d' BASE II do zadania typowo harcerskiego chciałem 
pokazać możliwości i korzyści wynikające z użycia 
komputera w pracy organizacyjnej. Oczywiste zalety 
stosowania w,pracy instruktora harcerskiego proce- 
dur typu d'BASE II jak również wielu innych pro- 
gramów użytkowych, których caraz więcej na naszym 
rynku, zdaje się nie budzić wątpliwości. 

Wszystkich zainteresowanych szerszym omówieniem 
zastosowania komputerów w harcerstwie odsyłam do 
artykułu "Komputerowe harce". Natomiast instrukto- 
rów harcerskich, wśród których nie brakuje fachow- 
ców informatyków, zarówno profesjonalistów jak i 
hobbystów, zapraszam do klawiatury i do wzięcia 
udziału w konkursie ha najlepszy komputerowy pro- 
gram harcerski. Konkurs już wkrótce będzie ogłoszo- 
ny przez Komendę Hufca Kraków-Śródmieście, 

NAMIOT 10 OSOBOWY 

NAMIOT 3 OSOBOWY 

LOZKO-KANADYJKA 

PILA 

** TOTAL 

SPRZĘT SZCZEPU Q WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 1500 

$112-5122 

$101-5112 

$301-5400 

$231-S250 

66000.00 

23000.00 

5600.00 

1800.00 

660000.00 

276000.00 

560000.00 

36000.00 

1532000.00 

  

ŁP. NAZWISKO I IMIĘ WPLACAJACEGO 

234 KOWALSKI JAN 

** TOTAL s» 
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ak wiadomo, trzy gwiazdki nad lewą kieszonką 
zuchowego munduru oznaczają, że mamy do czynie 
nia z "zuchem gospodarnym", Dotąd jest to naj- 

wyższy "stopień" jaki zuch może osiągnąć. A więc nie 
zapał ("zuch ochoczy"”), ani zręczność ("zuch sprawny" )* 
ale gospodarność jest w zuchowym systemie najtrudniej- 
szą cechą do osiągnięcia. Czy słusznie? Ależ oczywiś- 
cie! Zwłaszcza dla Polaka. O tym wiedzieli nasi twórcy 
ruchu zuchowego i autorzy regulaminów gwiazdek. Co 

prawda sama nazwa trzeciej gwiazdki jest nieco później 
sza, ale od samego początku ruch żeński kładł nacisk 
na kształtowanie umiejętności samoobsługi i pomagania 
rodzicom, męski znów na poznawanie w trakcie zabawy 
różnych zawodów: listonoszy, kolejarzy, rolników i in. 

Oba nurty chciały kształtować nawyk szanowania odzieży, 

obuwia, przyborów szkolnych oraz przyzwyczajenie do,osz- 

czędzania pieniędzy (jedyna rzecz, której dzisiaj nie 

należy zalecać ze względu na dewaluację). W czasie 
gorączkowego poszukiwania metod wychowania gospodar- 

czego w ZHP, gałąź zuchowa może spokojnie starymi, 
wypróbowanymi sposobami kształtować zuchów trzeciej 

gwiazdki. Bo wychowanie gospodarcze jest integralną 
częścią zuchowego systemu "od zawsze!” chociaż nikt go 

akurat gospodarnym nie nazywał. 

Dobrze byłoby skoncentrować się na wydobyciu tak 
licznych przykładów pracowitości, przedsiębiorczości 
i zapobiegłiwości z dalszej i bliższej historii ZHP. 
Wszak nigdy nas zanadto nie rozpuszczano, nie obsy- 

pywano darmowymi pieniędzmi, ale podobno historia har- 

% POGLĄDY 

Cerstwa stała się niemodna a szkoda, bo wydobyć z 
niej można mnóstwo wzorów do naśladowania w różnych 
kierunkach, brać i wybierać. 

Są też przykłady błędów, przeoczeń | zaniechań, 
których nie należy już powtarzać, jeśli nasz Związek 

na nich się poparzył, A strategia władz ZHP. nie zawsze 
była zgodna z intesesami organizacji, Oto jeden z 
przykładów. 

Po ostatniej wojnie kierując się wzniosłą ideą 

pomocy najbardziej potrzebującym, ZHP oddał dzieciom 
z oświęcimskiego obozu koncentracyjnego, z powstania 
warszawskiego oraz wojennym sierołom swoje ośrodki 
na Ziemi Cieszyńskiej, najpierw Ośrodek Bucze Harcer- 
skie a później Górki Wielkie. W roku 1951, kiedy 
ZHP już nie było, oba ośrodki zostały upaństwowio 
ne. Do dnia dzisiejszego służą jako prewentoria, 
chociaż miejsce górskiego powietrza zajęły wyziewy z 
pobliskiej Ostrawy, Trzyńca (CSRS) oraz Górnego Ślą- 

ska. Obiekty niszczeją, zwłaszcza budynki dawnej 
Szkoły Instruktorów Zuchowych. Obecni gospodarze zdo- 
byli się w tej sprawie na inicjatywę: jeżeli ZHP 

chce, żeby historyczne budynki nie rozsypały się - 
niech postara się © pieniądze na remonty, np. przez 
zbiórkę pieniędzy wśród harcerzy. Znakomity przykład 
zapobiegliwości. Były okazje od odzyskania dla Związ- 
ku tak Bucza , jak | Górek Wielkich ale jakoś nikt 
o tym nie pomyślał. W rocznicę 50-lecia otwarcia Szko- 
ły Instruktorów zuchowych, kamienny żubr w Górkach 
Wielkich spogląda z odrapanej Ściany bardzo ponuro 

| jakby z wyrzutem na spadkobierców idei A, Kamińskie- 
go. 

Sprawia mi radość, ilekroć mogę coś w HR-ze 
przeczytać © ruchu młodzieżowym w Czechosłowacji. 

Wychodzi na to, że nasz miesięcznik więcej poświęca 
im miejsca niż wszystkie centralne czasopisma harcer- 
skie razem wzięte. Jest chyba rzeczą naturalną, że 
interesuje nas najbliższy sąsiad, ale również i to, 
że w Krakowie jest sporo osób, które w sposób ciągły 
obserwują co się tam po drugiej stronie Karpat dzie- 
je. Zainteresowania takie dużo kosztują różnego ro- 
dzaju zabiegów, bo wiadomo, że wyjazd do Włoch czy 
Grecji jest łatwiejszy od wyjazdu do naszego socjali- 
stycznego sąsiada. Doświadczyłem tego na własnej 
skórze: aby oficjalnie znaleźć się w Bratysławie i 
uzyskać informacje dotyczące aktualnego stanu organi- 
zacji pionierskiej, przy usilnych zabiegach GK ZHP 
oczekiwanie moje trwało cztery latał Ale udało się! 
Niestety, przyjechałem za wcześnie o parę miesięcy. 
Przed konferencjami działaczy ponierskich oraz przed 
VI Zjazdem Socjalistycznego Związku Młodzieży CSRS, 
który jest władny zatwierdzić zmiany zaprotonowane 
przez te konferencja. Zjazd się odbył, ale co uchwalił 
jest dla mnie tajemnicą, bo zdobycie bardziej szcze- 
gółowych materiałów jest niemożliwe. Na przykład 
nikt w PRL nie prenumeruje miesięcznika instruktor- 
skiego "Pionyrska Stafeta", ani Wydział Zagraniczny 
GK, nawet Ośrodek Kultury Czechosłowackiej w Warsza- 
wie. Jeżeli wyślą mi taki egzemolarz moi słowaccy 
przyjaciele, to nie wiądomo czy nie wróci on z grani- 

cy do Bratysławy z póeczątką polskiego urzędu ce!- 
nego. Chciałem w tym miejscu zapytać - dlaczego - ate 
wycofuję się - bo wiem, że są urzędy, którym nie na- 
leży zadawać pytań bo to one są od zadawania pytań, 

Jeżeli już jestem przy temacie czechosłowackim, 

to chciałem coś dorzucić do drugiej części artykułu 
pod tytułem "Pionyrska Organizace Socialistickeho 

Svazu Miadeze* autorstwa druha hm Bogusława Śliwer- 
skiego, zamieszczonego we wrześniowym numerze HR-a. 
Ograniczę się tylko do drobiazgów. Sprawa pierwsza - 
- strój organizacyjny, mundur pionierów składa się 
faktycznie z niebieskiej koszuli i granatowych spodni 
u chłopców, ale jeśli są one krótki to służą tylko 

do celów reprezentacyjnych, a nie na lato jak twier- 
dzi autor. Bo jest drugi rodzaj munduru, zielony mun- 
dur polowy, który ma krótkie spodnie tak dla chłop- 
ców jak | dla dziewcząt. Druga sprawa detyczy "podkła- 

dek" na których przypinane są gwiazdki i belki. Taka 
"podkładka" to pięcioboczna tarcza funkcji, mająca 
kształ husyckiej pawęży, która posiadać może | gwiaz- 
dkl i belki, tj. paski, ale nie tylko. Znaczenie ma 
również kolor lamówki wokół niej. Gdyby tego nie uwz- 
ględnić, to np. przewodniczący centralnej rady pio- 
nierskiej (jest nim z urzędu wiceprzewodniczący K.C. 

SZM-CSRS) mógłby być potraktowany jako przewodniczący 
rady szczepu (skupin/). Spora różnicał Wśród podpi- 
sów rysunkami tarcz funkcyjnych znajduje się 

nstruktor szczepu". W regulaminie oznak O .P.SZM 
czytamy "instruktor zastupce oddiloveho vedouciho".. 

To nie to samo co nasz instruktor szczepu. Instrukto- 
rem nazywa się w O.P.SZM młodego człowieka w wieku 

od 15 do 18 lat, który społecznie pracuje z pioniera- 
mi. Starszy, to "pracovnik", co należałoby rozumieć 
raczej jako działacz. Słowo "zastupce" można tłuma- 
czyć wprost jako zastępca lub przyboczny, "oddil" - 
to nie szczep (skupina), ale drużyna w naszym zną- 

czeniu (w ich znaczeniu "druzina", to nasz zastęp). 
Spierałbym się też jeśli chodzi o tłumaczenie słowa 
"vedouci*. W systemie organizacji pionierskich fun- 
kcjonuje termin "przewodnik". Jest to kwalifikowany, 
płatny pracownik, najczęściej nauczyciel, który jest 

zatrudniony porzez władze szkolne (w porozumieriu 2 

organizacją młodzieżową) do prowadzenia szczpu lub 

drużyny. Nie da się sławiać znaku równości między 
naszym szczepowym a "pionyrskym vedoucim* i radzieckim 

"pionierwożatym". Ale wiele trzeba by o 'tym pisać. 

Kto mi wierzy niech używa terminu "przewodnik* wpro- 
wadzonego w tym znaczeniu na początku istnienia (pio- 
nierskiej w istocie) Organizacji Harcerskiej ZMP. 

Zdaję sobie sprawę, rozjaśnić, chyba 
skomplikowałem całą sprawę, co może zniechęcić miej 

wytrwałych. Żadnym pocieszeniem nie będzie dla mie 
odkrycie w poprzedniej części omawianego artykułu na 

stępującego "kwiatka" (str.16, ma dole): "Rys.4. 

Oznaki stopni starszych pionierów - "cest" - elemen- 
ty białe na rysunku są w rzeczywistości czerwone, zaś 

elementy czarne są złote . Dodam, że elementy czarne 
zostały w rzeczywistości wydrukowane na zielona. 
Proste? dr 4 Frmek_ 
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zlałalność gospodarcza prowadzona w ZHP, w du- 
D żej mierze zależy od potrzeb organizacyjno-pro 

gramowych, zaś jej formy powinny stanowić 
część programu ideowo-wychowawczego naszego Związku. 
Powinny! Bo całe zagadnienie od dawien dawna jest spra 

wą bardzo zaniedbaną w codziennej dziełalności naszej 
Organizacji. Z detinicji wiemy, że działalność gospo- 
darcza ZHP jest to planowe i celowe konkretnych efek- 
tów wychowawczych i ekonomicznych. Lecz zastanówmy się 

ilu harcerzy i instruktorów rozumie to pojęcie i jak 
wygląda jego praktyczna realizacja? 

Gospodarka w drużynie i szczepie 

Skuteczność wychowania gospodarczego w drużynach i 

szczepach zależeć powinna przede wszystkim od inicja- 
tywy drużynowych i szczepowych, jak również harcer- 
skich instancji. Niestety z praktyki wiemy, że mało 
który drużynowy włącza do programu swojej drużyny czy 
szczepu wychowanie gospodarcze. Również nie najlepiej 
przedstawia silę ingpiracja drużyn i szczepów przeż 
komendy hufców i chorągwi, które powinny wyznaczać 
główne kierunki działania, podpowiadać formy ich rea- 
lizacji, udzielać pomocy w wykonywaniu zadań itd. Dzia 
łanie większości harcerskich komend ogranicza się do 
sporządzania ankiet i sprawozdań, kontroli oraz wyda- 

wania zaleceń, których w rzeczywistości nie ma kto pc 

co realizować. 

"Budżet drużyny i szczepu powinien być oparty przede 

wszystkim na zarobionych przez harcerzy pieniądzach, 

połem dopiero na części składek harcerskich dotacji 

otrzymanych ze szkoły czy zaprzyjaźnionego zakładu 

pracy. lylko takie autentyczne wychowanie przez pracę, 

wspólna decyzja o przeznaczeniu uzyskanych pieniędzy 

może uczyć w pełnym znaczeniu tego słowa - gospodar - 
ności | odpowiedzialności, dyscypliny i szacunku dla 

pracy. Z doświadczenia wiem również, jak niewiele dru- 

żyn prowadzi akcje zarobkowe, a jeszcze mniej prowa- 
dzi jakąkolwiek działalność finansową. Trudno się 

jednak dziwić harcerzom, że nie zbierają np. surow- 

ców wtórnych, gdy nadal niewłaściwie i niewychowawczo 

funkcjonują punkty skupu | przetwórstwa. Nie wykorzyś- 
tuje się innych możliwości zarobkowania, pomocy w 
zbiorze płodów rolnych, owoców, pracy w szkółkach le- 
śnych, współpracy z zakładami pracy itp. Winę ponoszą 
zarówno drużynowi, jak | harcerskie komendy, Drużyno- 
wi, ponieważ zbyt często uciekają do sposobów łatwego 
uzyskania środków finansowych od rodziców czy szuka 
jąc sponsorów. Harcerskie komendy, ponieważ nadal tra- 
ktują problem po macoszemu, ograniczają się do sporzą- 
dzaniastatystykii innych wcześniej wspomnianych dzia 
łań. Nie wystarczy bowiem dostarczyć każdemu drużyno- 
wemu czy szczepowemu instrukcji o działalności finan- 
sowo-gospodarczej drużyny , która jest jedynie zbiorem 
sztywno sformułowanych zasad, bez jakichkolwiek porad, 
Konieczna jest również nauka korzystania z niej, u- 
miejętność zachęcania i wskazywania plusów  prowadzo- 
nej przez drużyny działalności finansowo-gospodarczej. 

Z badań wynika, że tylko co siódma drużyna posiada 
własną harcówkę, a' co trzecia korzysta z niej wspól- 
nie z innymi drużynami. Fakt ten ograniczający stoso- 
wanie dowolnych form pracy drużynyn jest raczej nie- 

możliwy do! zmiany, ze wzgiędu na ogólne braki i trud- 
ności lokalowe, Jest bowiem mało możliwości uzyskania 
własnych harcówek, poprzez systematyczne poszukiwanie 
takich lokali (wspólnie z sojusznikami) i niekoniecz- 

nie na terenie szkoły, do czego zdążyliśmy się już 
przyzwyczaić. Wiele drużyn wykorzystuje na harcówki 
wyeksploatowane wagony kolejowe, które po niewielkich 
nawet remontach, wspaniale spełniają rolę harcówek. 
Bardzo słabe jest również zaopatrzenie drużyn w sprzęt 
turystyczno-sportowy. Przykładowo na 23 ankletowane 
drużyny tylko 6 posiada drobny, sprzęt turystyczny, 
jedna sprzęt sportowy. Na ogół ze względu na powyższy 

fakt, drużyny w większości nie przeprowadzają inwen- 
taryzacjł ani nie prowadzą książki inwentarzowej, po- 
nieważ jest to bezcelowe. 

Reasumując powyższe trudno się dziwić, że drużyny 
na ogół nie organizują własnych zimowisk i obozów, 
częściej uciekając się do uczestnictwa w obozach hufca 
czy chorągwi, nie zawsze obozów atrakcyjnych, umóżli- 
wiających drużynowym ralizację planu pracy swojej dru- 
żyny. p 

Gospodarka w hufcu, chorągwi 

O ile w drużynie czy szczepie pewne negatywne zja- 
wiska w prowadzonej działalności finansowo-gospodar- 
czej można wytłumaczyć, a niekiedy wręcz usprawiedli- 

wić, tak w hufcu czy chorągwi są niedopuszczalne i w 
zasadzie nigdy nie powinny występować. Przykład idzie 
z góry jak twierdzą <drużynowi : i nie bez kozery. Musi- 
my sobie bowiem uzmysłowić, że nigdy nie osiągniemy 
założonych celów w niezgodzie z podstawowymi normami 
społeczno-moralnymi oraz wychowawczymi. W swojej służ- 
bie instruktorskiej spotkałem wiele hufców, w których 
prowadzona "działalność" finansowo-gospodarcza przekra 
czała najśmielsze granice. Dla przykładu byłem w huf- 
cu, w którym w związku z brakiem należytego nadzoru i 
zainteresowania ze strony chorągwi - uległ całkowite- 
mu zniszczeniu sprzęł turystyczno-obozowy wartości 
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blisko miliona złotych. Sprzęt ten został przywiezio- 
ny 2 akcji letniej do magazynu hufca, wrzucony bez- 
ładnie na posadzkę (nikt nie pomyślał o ułożeniu go 
na regałach ) i tak pozostawiony do następnego sezonu 

tniego. Przykłady można możyć. W tych przykładach 

najtragiczniejszy jest fakt, że osoby winne dewastacji 
a niekiedy sprzeniewierzeniu majątku Związku, na ogół 
uchodzą bezkarnie. Cała sprawa kończy się zazwyczaj w 
momencie sporządzenia protokołu lub zakończenia kaden- 
cji, a czasami bezmyślnym tłumaczeniem, że są to spra- 
wy przestarzałe | podlegają amestiit Może i podlega- 
ją - ale co ze stroną moralną i wychowawczą? 

Jak wobec wyttępowania takich przypadków można mó- 
wić o jakimkolwiek wychowaniu gospodarczym w ZHP, wo- 
bec tak haniebnych wzorców?! O wiele lepszym rozwią- 
zaniem byłoby przekazanie tego sprzętu w użytkowanie 
prężniejszym drużynom czy szczepom, które z pewnością 
wykorzystałyby go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
zadbałyby o jego należytą konserwację. Mam nadzieję 
że odpowiednie władze organizacyjne (i chciałbym aby 

nie tylko!) wyciągną odpowiednie wnioski, tym razem 
na przyszłość! 

Ogólną stagnację wychowania gospodarczego w hufcach 
powoduje również brak referatów wychowania gospodar - 
czego, a niekiedy zainteresowania ze strony kwałer- 
mistrzów hufców lub komendantów. Należy bowiem wycho- 
dzić z założenia, że każdy kwatermistrz powinien mieć 
grupę ludzi do pomocy w prowadzeniu i rozwi janiu dzia- 
łalności finansowo-gospodarczej. Przy racjonalnym roz- 
planowaniu tej działalności można osiągnąć naprawdę 

wspaniałe wyniki. 

Również wielu poprawek wymaga organizacja harcer- 
skiej akcji letniej czy zimowej. Złe przykłady w przy- 
gotowaniu i obchodzeniu się ze sprzętem (niekiedy ka 

sacja lekko uszkodzonego sprzętu, który można byłoby 
naprawić lub przekazać drużynie), nadmierne marnowanie 

żywności (wyrzucanie, nieumiejętne planowanie), nie- 
właściwe gospodarowanie środkami finansowymi - nigdy 
Nie stworzą właściwego wzorca i bodźca dla prawidłowe- 
go funkcjonowania procesu wychowania w gospodarności 

dzieci i młodzieży a wręcz przeciwnie. Tak więc i w 
tej dziedzinie jest jeszcze sporo do zrobieni 

je chodzi mi jednak o szczegółowe wyliczenie dzi 
dzin, które nadal są zaniedbane, lecz o uzmysłowienie 
wszystkim, że nie mienią niczego same przepisy czy z 
rządzenia. Najważniejszym i najskuteczniejszym sojusz- 
nikiem w procesie wychowania będzie zawsze nasz wzo- 
rzec osobowy, odzwierciedlający osobisty stosunek do 
każdego poruszanego problemu. Naszą wspólną troską 
musi stać się kształtowanie pożądanych postaw i przy- 
zwyczajeń, zgodnie z zasadami harcerskiego wychowania, 

konsekwencja w działaniu oraz motywacja do rzetelnego 

| racjonalnego gospodarowania. Wiele więc będzie za- 
leżeć od kadry instruktorskiej i od tego, czy będzie 
ona w słanie sprosłać postawionym zadaniom, przeciw- 
stawić się złym nawykom i stereotypom, stwarzając w 
ten sposób najwłaściwszy wzorzec osobowy kształtujący 
postawy i stosunek harcerzy do poruszonych w tym aty- 
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ym razem kolegium redakcyjne było burzliwe. 
Powodem była głośna tyrada Druha Kudasiewicza, 

który na propozycję Redaktora Naczelnego nie 

chciał podjąć się w swym cyklu "Teoria - praktyka" o- 

mówienia jakiegoś tematu z wychowania gospodarczego. 

+ Jak mogę - krzycza -zajmować się takim problemem 

w harcerstwie, gdy każda informącja radiowi reportaż 

emitowany w telewizji udowadnia, że teoria i praktyka 

gospodarcza rozmijają się na każdym odcinku naszego ży- 

cla. To naweł niemoralnie głosić prawdy młodzieży, gdy 

dorośli udowadniają coś wręcz przeciwnego... 

Próba tłumaczenia, że każdy nie wszędzie i nie zaw- 

sze jest propagatorem powszechnego bałaganu i roz- 

dźwięku, nie przekonały orator: | wówczas zrodziła 

mi się myśl by po wielu miesiącach mitczenia! wrócić 

ze swymi "rozważaniami" na ten temat, zresztą wykorzy: 
słując niektóre z wywodów oponena Naczelnego. 

Bo jest to tak. W każdym szanującym się szczepie 
czy drużynie możemy doszukać się w zadaniach! wychowaw- 
ćzych płanu pracy, hasła, kierunku czy zadania, które 

w ten czy inny sposób wspominają o konieczności popra- 
wy poziomu wychowania gospodarczego lub tylko zajęcia 
się tym problemem. 

Jeżeli gdzieś znajdz 
ttzeźwo myślący, lub nauczony przez własne doświadcze- 

nia, że "z próżnego i Salomon nie naleje" - który zaj- 

mie się tą nielubianą działką, ło wspaniale! Jeżeli 
jeszcze, targając sobie nerwy w sporach z komendą 

się instruktor, praktyk 

(widzącą tylko pierwszoplanowe sprawy, terminy, zbiór- 
ki) potrafi zkupić wokół siebie grupkę (bo chyba jed- 

nak zastępu nie zbierze!) tych kłórzy z własnej, nie 

przymuszonej woli zjawią się w magazynie sprzętu - to 
już pełny sukces! ę 

Mówiąc; "magazyn sprzętu” - nie należy jednak są- 

dzić, że będzie to w rzeczywistości pomieszcze. 

obiekt jaki encyklopedycznym opisem koj 
2 tym pojęciem. Bo zwykle jest to zawilgocony 
okien kat w najmiej uczęszczaymym miejscu szkoły, cza 
sem z wyjątkowo trudnym dostępem. Może być to frag- 
ment jakiejś komory, schowka wykorzystywanego wspól - 
nie z woźnym czy dozorcą lub co najwyżej poddasze, 
strych gdzie można wytrzymać "jako-tako” tylko wtedy 
gdy nie praży słońce. Nie znajdziecie też tam takie 

go podstawowego wymosażenia jak półki, regały, wywie- 
trzniki nie mówiąc już o gaśnicy, która' jeżeli jest, 
to już dawno pusta i zdefektowana po zajęciach przed 

manewrami techniczno-obronnymi. Powiecie, że harcerze 
powinni... - racja, ale rozważamy nie to co powinni, 
lecz jak jest... 

Sprzęt - to też słowo na wyrost, ale na tyle uni- 
warsalne, że można je zastosować tak do pokrowca, w 

którym znajdziemy trzy niekomoletne płachty od różnych 
namiotów, jak i do zdezelowanej maszynki do krajania 
chleba, której "rączka" urwała się wpierwszym dniu 
obozowej służby (gdyż producent liczył na to, że chleb 
będzie tylko świeży!). Może to być jakaś skrzynia ze 

*sprzętem sportowym”, w której znajdziemy dwa palniki 
z dawno nie produkowanych kocherów, kilka pogiętych 
aluminiowych misek, złamaną rakiełkę do kometki 
i... pomokędo piłki. Piłka była fajna i chociaż szczy- 
ciła się marką jako "mundiałówka" (typowa "do nogi") 

rozleciała się po ostrym ścięciu druha oboźnego na 
inauguracyjnym meczu siatkówki "Kadra"-"Reszta obozu” 
w pierwszym dniu Olimpiady. 

Ale oto w rogu tej magazynowej "kanciapy" znajduje- 
my niewielki kawałek brezentu pomarańczowego kolofu - 
to zapasowy kawałek "na laty" jaki dołączali dawniej 
producenci do każdego namiotu na wypadek (co za prze- 

zorność ) gdyby niewprawny "biszkopt" na piewszym biwa- 
ku uszkodził nasz "płócienny dom". Oczywiście w tej 
chwili już dawno nie ma tego namiotu go go zdaje się 

szłym roku na stacji w Mrągowie. 
Tylko "Druh Kwatermistrz” oglądając fachowo kawałek 
kolorowej szmatki mruknie: "...popatrz z czego dawniej 
robiono namioty, takl |to ważył góra 6 kilo!*. Albo też 
rzuci szmatką i westchnie ciężko - dlaczego? 

Rozpisałem się © "magazynie" jakby to była jedyna 
działka kwałermistrza. Zajrzyjmy do "kasy" i "dokumen- 
tacji*, Cudzysłowy użyłem łu nie dla wyróżnienia po- 
jęć w tekście ale także dlatego, że i te są tak roz- 

zostawił Witek w 

clągliwa jak poczucie odpowiedzialności: instruktorów, 
speców od gospodarowania. 

jeżeli jest,to... zamknięta. Zamknięta? 
To dobrze! - powiecie. Tak - ale pięć lat temu przez 
Antka,takiego jednosezonowego kwatermistrza (bo nikogo 

innego nie było to "wziął to” za bezpłatny wyjazd na 

obóz!) który wyjechał na studia lub do wojska, zabie- 
rając klucze do kasetki, chociaż były ponoć dwa kom- 
piety. 

Powiesz Czytelniku - dość! Czy to nie obraz wyją- 
tkowo niechlujnego stanu, jakiejś jednostki, w której 

zło leży głębiej... Dobrze - porozmawiajmy więc o in- 
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nym "sprzęcie" też, bardzo istotnym w pracy kwatermi- 
strzowskieji o samochodzie harcerskim! 

Czy jest to do pomyślenia (jeżeli ktoś się nad tym 
w ogóle zastanawia), że organizacja wywożąca tysiące 
dzieci | młodzieży na wypoczynek w możliwie najmiej 
zdegradowane a przez to odległe od cywilizowanych miej 
scowości obszary kraju, dysponuje taborem autentycz- 
nych wraków! "Samochody" - zestawy pomysłowości, z my- 
$lą racjonalizatorską oraz elementami otrzymanymi po 
wielkich prośbach z gabloty Studium Wojskowego pobli- 
skiej uczelni. Pomijam tu już eksploatacyjne kłopoty 
- słynne "łalony", opony bez śladu bieżnika czy to 
co w zamierzchłych czasach spełniało rolę plandekił 

Jak więc nie "kombinować", „jak nie załatwiać do- 

wodów rejestracyjnych skoro nikt z członków szacownej 

rób nie wytrzymuje jednego podskoku znerwicowanego 
"biszkopta”, który zbył, energicznie rzucił się na le- 
gowisko. Powiecie - nie powinien bo... ale rzucił się 
- | trzeba mu wymienić by Sanepid nie przyłożył Wam 
mandatu. 

A jak by to dobrze było - marzą członkowie Rady Dru 
żyny - by na "Święto Harcówki* zapłonęły wszystkie ża- 
rówki w naszej izbie, Do niedawna świeciły: się trzy 
tzw. "dwudziestki piątki” jakie zdobył od dyrekcji 
szkoły Komendant Szczepu - ale wisi aż dziewięć opra- 
wek - zresztą nikt nie wie czy nie przepalonych do 
cna... 

Mimo, że to tylko rozważania żałość wzbiera w mym 

sercu | zaczynam się denerwować czy tym ułyskiwaniem 
nie zatruję dusz pozostałych jeszcze "młodych i dziel- 

I SALOMON NIE NALEJE 

Komisji Technicznej dokonującej przeglądu (na 1 dzień 
przed obozem, gdyż dopiero w nocy silnik ruszył po 
półrocznym chałupniczym remoncie!) nie zna już marek 
muzealnych "konglomeratów" zajeżdżających z luzem w 
Kierownicy *pod sąd". Czy tym razem się uda? 

Ale przeskoczmy teraz na węższy obszar "wychowania 
gospodarczego" jakim zajmuje się zwykły drużynowy, Re- 
gulaminy życzą sobie by po trzech miesiącach harcerz 
"otrzymał od Związku” krzyż harcerski w uroczystym mo- 
mencie Przyrzeczenia. W porządku - nie może przecież 
sam krzyża kupićł Ale drużynowy szacuje i myśli - Jak 
ło jest? Będzie dwadzieścia osób do Przyrzeczenia, 
wpłacili po 6 3ł za miesiąc, co daje razem 360ał - a 
krzyże kosztują mnie (chociaż daje Związekł), moją dru 
żynę 20 x 73zł = 1460, chociaż zaraz, muszę odesłać 
jakąś część składki (pogłównego - jak mówią tradyc jo- 
naliścił) do hufca... Więc... 

Zaraz, zaraz - odezwą się "zaradni" myśląci"Ja - 
przez duże J - z racji wieloletniego doświadczenia. 
Ale drodzy druhowie - niestety, tak też jest i lo wca- 
le znów nie w szczególnych przypadkach jak by na ło 
wskazywała logika, W uproszczeniach (tu przyznaję ce- 

lowo "zaostrzonych”) ukazuje się tzw, naga prawda, Pro 
szę tylko zastanowić się skąd ma wziąć drużynowy tzw. 
pokrycie finansowe - na drobne zakupy: pędzelki, far- 
by, karton (jeżeli go gdziekolwiek dostaniet), klej - 

gdy chce przeprowadzić zuchową majsterkę według dobrych 

wzorów?! 
Nie skarżę się - ale płótna do kanadyjek "podsko- 

czyły" w ostatnich latach kilkakrotnie w cenie, nato- 
miast w jakości pogorszyły się na tyle,że obecny wy- 

Przed 
Radą 
Naczelną 

nych* oraz zwierzchników, co to wszystko wytłumaczą 
posiłkując się zwrotem: - No wiecie, rozumiecie har- 

cerz powinien... myśmy też nie mieli lekko... hart 
du... (nie kończę bo końcówka - cha, pragnie zamienić 
się na inną, miej cenzuralnąt). 

Numer tego HR-a przygotowywany jest w związku z po- 
siedzeniem Rady Naczelnej na tematy wychowania gospo- 

darczego. Więc póki nie zapadną tzw. "wiążące decyzje" 
wołam z tych wyjątkowych lochów magazynów, siedząc na 
zdezelowanej skrzyni po wojskowych sortach* Członkowie 
Rady, nasi przedstawiciele! Domagajcie się szybkiego, 

kompleksowego i wnikliwego zrewidowania wszystkich har 
cerskich przepisów kierujących biedniejącą gospodarką 

Związkuł Domagajcie się (wzorując się na ważniejszych, 
państwowych organach władzy) zredukowania stanów ilo- 
ściowych komend wszystkich szczebli - pod warunkiem, 
że uzyskane w ten sposób oszczędności spłyną jak "man- 
na* w dół do maluczkich: drużynowych, przybocznych, 

którzy pragną także dojść do XXI wieku w dobrej kondy- 
cjl psychicznej dorosłych obywateli państwa "po drugim 
etapie reformy" (a może przed trzecim?)* 

Pozostawiam oczywiście zasadność utworzenia ki liku 

nowych ośrodków minikomputerowych o ile wśród rozlicz- 

nych gier kształcących znajdę tam program o zwięzłym 

tytule: "Wychowanie gospodarcze harcerza". 

dolny Thadsk_ 
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ZBIGNIEW CZARNUCH 

ardzo lubię tę część zajęć z drużyną 

B to moje stadko już rozluźnione, wyhasane a za- 
razem rozbudzone intelektualnie zaczyna się 

otwierać dając upust swej potrzebie gadulstwa. Ileż to 
się włedy można dowiedzieć i, ile poznać sprąw dotądiu- 
krytych, niedostępnych naszej wychowawczej świadomoś- 

ci. Dzieje się to zazwyczaj już po zajęciach, kiedy 
wracamy do domo. 

- A mnie tato kupi cegielnię jak dorosnęl" - usłysza- 
łem ostatnio dume stwierdzenie Piotrk. który w ten 

sposób przelicyłował wszystkich w przechwałkach co ko- 
mu obiecano kupić. Po jego wypowiedzi zapanowało mil- 

czenie. Uczestnicy licytacji mieli świadomość zamożnoś 
ci ojca Piotrka, oraz trudności z nabyciem cegieł, 

jakle u nas w związku z gorączką budowlaną ich rodzi- 
ców występują: Do głębszego namysłu nad "problemem ce- 

glelni" zmusił Piotrek także i mie. 

kiedy” 

Moja rola wychowawcy da się sprowadzić do umacnia- 
nia, lub osłabiania czy subiimowania potrzeb ujawnia- 
nych w toku zajęć drużyny oraz w podejmowaniu prób 

kształtowania potrzeb wyższego rzędu. Wszystkie te 
czynności poprzedzone są diagnozą. Muszę poddać pró- 
bie zdefiniowania i zidentyfikowania wypowiedzi lub 

nie ich do systemu wartości uzna 
wanego w drużynie. Piotrek swą wypowiedzią ujawnił 
czynu poprzez odnie: 

ważny element swego systemu wartości. Kontekst spo- 
łeczny tej wypowiedzi uczynił ją ważną dla grupy, Wy- 

chowawca stanął przed problemem ustosunkowania się 

do zaistniałej sytuacji. 
W dotychczasowej praktyce drużyny, tak jak i całej 

organizacji, system wartości oparty był na etosie 

społecznikowskim. Dobro własne jest wtórne wobec dobra 

ogółu. Oznaczało to niechęć do postaw dorobkiewiczow- 
stwa | zasady” business ls business. Wszak w normach 
moralnych zawarty jest wymóg gospodarności ale wiąże 
się ją raczej z własnością wspólną. W strukturze sys- 

temu wartości oszczędność i gospodarcza zapobiegl iwość, 
akcje zarobkowe, umieszczone są na dalszych pozycjach. 
Miejsca czołowe zajęte są przez oczekiwania zachowań 
ukierunkowanych na pielęgnację tradycji walk narodowo- 

wyzwoleńczych, kształtowanie więzi z kulturą narodową 
zawężaną do sfer sztuki, kształtowanie postaw służby 
Ojczyźnie i ludziom, poprzez spieszenie z pomocą w 
chwilach ważkich i doniosłych. Jeśli praca wymierna w 
złotówkach, to jako wyraz czynu, daru, który jest 
źródłem dobrego samopoczucia. Więź z zakładami pracy, 
traktowana jako próba przeorientowania struktury sys- 

temu wartości nie znalazła trwałego! Śladu w powszech- 
nej praktyce wychowawczej organizacji. 

Niedawno moja drużyna była na wycieczce zagranicz- 
nej. Rodzice moich harcerzy hołdują zasadzie gloszą-- 
cej iż wycieczka zagraniczna winna się opłacić. U- 

czestnicząc w takich wyprawach z rodzicami młodz! u- 
czą się skomplikowanych problemów relacji cen, praw 
popytu i podaży. Wywożąc i przywożąc różne towary 
(załóżmy, że w granicach dopuszczalnych przepisami cel 
nymi), przyczyniają się do ożywienia gospodarczego kra 
ju, wzrostu zamożności, uczą się przedsiębiorczości. 
Ja zaś przygotowałem ich do wyjazdu w imię hasła "my 
nie hardlujemy" , starałem się ukształtować postawę 
niechęci do przejawianych inicjatyw handlowych. Miałem 
zupełną pewność, że postępuję tak Jak winien postępo- 
wać 'wychowawca harcerski, Przechwałka Piotrka, odnie- 

siona do real'iów społecznych, politycznych, kultural- 

nych | gospodarczych kraju zmusiła mnie do rewizji me- 
go stanowiska. Nie mam jeszcze gotowej odpowiedzi, 
wiem jednak, że coś w tej mojej praktyce jest nie tak. 

Intuicyjnie przeczuwam, że Piotrek gdy już zosta- 

nie właścicielem cegielni przyczyni się w dużo więk- 
szym stopniu do rozwiązywania istotnych probiemów oj- 

czyzny niż Ja z moją koncepcją niechęci do dorob- 

kiewiczowstwa. Ale z drugiej strony tędy wiedzie droga 
do okrutnych reguł gry rynkowej, w których wygrywają 

silniejsi. Jak ma się w nowej sytuacji ustawić orga- 
nizacja? Słychać o pomysłach utworzenia nowego żwiąz- 
ku młodzieży. Może to tędy wiedzie droga? 
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XII;;"": Polskich Filmów Fabularnych odbył 
się na terenie Trójmiasta chociaż po raz 
pierwszy w Gdyni. Pokazano dużo elekawych 

filmów zrealizowanych w ostatnim okresie . Kilka fiz 

mów zdjętych z tzw. półki oraz ostatni zakup do na- 
szych kin "Pluton" produkcji amerykańskiej. 

Nie będę powtarzał decyzji Jury tej imprezy, ale 
pragnę raczej zarekomendować te pozycje, które miały 

mniej szczęścia, a zasługują moim zdaniem na uwagi 

Dzieciom w. wieku zuchowym proponuję "Przyjaciela 
wesołego dlabła" w reżyserii Jerzego Łukaszewicz. 

Film oparty jest na powieści Kornela Makuszyńskiego. 
Sens filmu jest prosty | życiowy - za opiekę | praw- 
dziwą przyjaźń odpłacaj' sercem, Natomiast nie polecam 
filmu reżyserii Waldemara Podgórskiego "czarne sto- 
py* ponieważ można zawieść się na sensie działalności 
harcerstwa. Sledzący obok mnie na seansie kilkuletni 
chłopiec zapytał się mamy "...czy trzeba być tortu- 
rowanym aby zostąć harcerzem?...czy na obozach harcer- 
skich jest tak nudno jak na koloniach?" Całe szczęś- 

że film pokazano tylko w sekcji Informacyjnej. 
tak świeciła pustkami. 

Wśród Innych fllmów pokazanych w sekcji informa- 
cyjnego znalazł się też zrealizowany przez wielole- 
tniego harcerskiego instruktora druha hm Jerzego Rida- 
na film pt. "Sonata Marymoncka". Co prawda przez 
komisję kołaudacyjną został zakwalifikowany tylko do 
wąskiego rozpowszechniania ale już niedługo premie- 
ra jego odbędzie się w Krakowskim kinie "Kl jów" 
Fllm oparty jest na twórczości Marka Hłaski | akcja 
dżieje się w najtrudniejszym okresie powojennym na 
terenie Warszawy. Głównymi bohaterami są kierowcy 
o złotych rękach I małym uznąniu przełożonych. 

"Matkę Króiów” reż. Janusza Zaorskiego | "Wierną 
rzekę” reż. Tadeusza Chmielewskiego nie będę reko- 

mendował. Te nagrodzone na festiwalu filmy koniecz- 
nie trzeba zobaczyć. Ę 

Harcerzom starszym koniecznie polecam film "Po- 
<ląg do Hollywood" reż. Radosława Piwowarskiego z Ka 
tarzyną Figurą i Piotrem Siwkiewiczem w rolach głów- 
nych. fllm dla młodzieży o jej pragnieniach zdobycia 
swego miejsca w życiu, Ale czy zawsze im się to uda- 

jet Natomiast film Franciszka Trzeciaka "Ojcowizna 
w szczególności polecam wszystkim tym młodym ludziom 
którzy tak często zapominają o miejscu swego urodze- 
ała. 

Wielu młodych ludzi pragnie naśladować wielkich 
plosenkarzy zapominając, że wszystko powoli przycho- 
dzi natomiast szybko się kończy. Tomasz Zygadło w swym 
najnowszym flinie "Śmierć Johna L." w bardzo trafny 
sposób pokazał jednego z llderów młodzieżowego zespo- 
łu muzycznego. Przy dobrej muzyce Zbyszek Gąsior - 
bohater tego filmu - obchodzi swe kolejne urodziny 
nie myśląc, że powoli stacza się w koniec swej karie- 
ry. 

2 innych filmów proponuję młodzieży starszej Woj- 
<clecha Wójcika "Prywatne śledztwo” i Krzysztofa Gru- 
bera "Sala nr 6” z Jerzym Blńczyckim oraz Edwardem 
Żentarą w roli głównej. Chociaż oba filmy są z róż- 

RECENZJE 

nych epok ale łączy je jedno - chęć zemsty bez wzglę- 
du na prawo tłu,j*prawo pięści". "Sala nr 6", to film 
którego akcja toczy się w początkach XX wieku ale 
lego przesłanie moralne można przyjąć | w obecnym 
<zasle. Jerzy Binczycki gra rolę lekarza psychiatry, 
który pragnie jak najwięcej pomóc chorym w ich ży- 
<lu ale zostaje odsunięty od kierowania placówką | 
sam podstępnie zostaje umieszczony w tym szpitalu. 
Z lekarza przeistacza się w pacjenta ponieważ stał 
się niewygodny. 

Na zakończenie prognę zarekomendować Instruktorom 
harcerskim film Romana Załuskiego "Głód serca". 
Reżyser pokazuje jak dziecko potrzebuje obojga rodzi- 
ców oraz w Jaki sposób można do dziecka trafić. 
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e wszystkich redakcjach Prawa Harcerskiego 

jest punkt mówiący o gospodarności, oszcżędno- 
ści i poszanowaniu wspólnej własności. Jest 

to punkt bardzo wymierny i konkretny. Każdy zuch i har 
cerz jest poddawany wychowaniu gospodarczemu. Początko 
wo jest to prawidłowe umundurowanie , dbałość o swój 

wygląd, o czystość w harcówce, o porządek po majster- 

kach i grach, terminowe płacenie składek itp. Z cza- 
sem jest to udział w przygotowaniu I przeprowadzeniu 

akcji zarobkowej w rozliczeniu i decydowaniu © wyko- 
rzystaniu wspólnie wypracowanych funduszy, Podczas 
obozów i zimowisk zuchy i harcerze mają doskonałą 
możliwość praktycznego sprawdzenia wszystkich swoich 
umiejętności. Od początkowego etapu nieświadomego, 
biernego uczestniczenia w tej działalności aż do 
świadomego etapu oddziaływania swoim przykładem wycho- 
wania gospodańczego na innych. 

HM PL JADWIGA UFIR 

Model funkcjonowania gospodarki finansowo-sprzętowej 
w drużynie i szczepi Źródła powstawania ' majątku 
szczepu. 

a) źródła statutowe - składki członkowskie i instruk 

torsk 
b) akcje zarobkowe drużyn i szczepów, 

c) dotacje komitetów rodzicielskich, 

d) dobrowolne dotacje Kół Przyjaciół Harcerstwa 
(z imprez realizowanych 'w tym celu z. dobrowonych 

składek), 
c) inne, jak np. nawiązki sądowe, dotacje opiekuń- 

czych zakładów pracy, dotacje spółdzielni miesz- 
kaniowych, a i 3 

4) środki wypracowane w ramach akcji zleconych - har- 

cerskięgo wypoczynku pozostające w 'posłaci salda 
obozowego. na koncie hufca, uruchamiane na  spe- 
€jalnie uzasadnione cele jak np. powiększenie 
bazy sprzętowej. 

Drużyna, w której odbywa się cały proces wychowaw- 
czy, pozostaje prawie całkowicie (oprócz składek 

członkowskich) poza bezpośrednim rodziałem środków 

finansowych. Uzależniona jest ona od szczepu mając 
niewielki wpływ na rozdział środków finansowych I ich 
tworzenie. Aby to udowodnić wystarczy porównać wyda- 
tki jednego roku. Okaże się wówczas, że większość 
środków finansowych przeznacza się na sprawy organi- 
zacyjne, sprzętowe w szerokim zakresie, bazę, impre 
zy organizowane przez szczep. W niewielkim procencie 
Środki te przeznaczane są na działalność programową 
drużyn. Działalność programowa drużyn na dzień dzi- 
siejszy jest niedofi i nie stanowi głównej 
troski komend jednostek harcerskiech. Model ten jest 
wysoce miewłaściwy i wymaga zmian łak w dziale pozy- 
skiwania Środków finansowych, jak 1 planowanego 
: dysponowania, tymi środkami . 

Przedstawiliśmy sytuację finansową szczepu, który 
wysiłkiem nieraz wielu pokoleń harcerskich, wypraco- 
wał podstawę ekonomiczną do działania w postaci bazy 

oraz Środków finansowych. Niemniej jednak mamy w 
Hufcu sytuację bardzo zróżnicowaną. Salda poszczegól - 

nych szczepów na dzień 30 września przedstawiają się 

następująco 
saldo powyżej  700l |000,- 

" * 500.000, - 
400-500.000,- 
200-300.000,- 

* 100-200.000,- 
* * 100- 50.000, - 

pozostałe ” do 50.000,- (w tym 7 do 10,000,-) 
Drużyny nie można odizolować od trosk związanych z po- 
zyskiwaniem średków finansowych oraz drobnego sprzę- 
tu. Odpowiedzialność ta winna spoczywać na harcerzu 

lub grupie harcerzy, którym powierzamy funckję skarbni 

posiada 1 jednostka 

w granicach 

ka drużyny, opiekuna sprzętu lub gospodarza izby. Ra- 
da Drużyny co najmiej dwa razy w roku, na początku 

| na końcu, winna obradować w temacie gospodarki swej 
jednostki, Z początkiem roku harcerskiego powinno 
nastąpić zbilansowanie potrzeb związanych z zakupem 
materiałów programowych , wyposażenia do izby harcer- 
skiej, czy zakupem drobnego sprzętu turystycznego, 
Ocenie winna także podlegać kwestia dochodów druży- 
ny w postaci składek statutowych i innych wpływów. 
O ile zrozumiałe jest dla nas pojęcie składek statu- 
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towych, to z pewnością więcej miejsca musimy poświę- 
cić tematowi Innych wpływów, Skąd mogą brać się te 
wpływy? Możemy je uzyskać z działań drużyny wynikają” 
cych z realizacji prostych zadań jak np. zbiórka ma- 
kulatury, sprzedaż butelek, złomu, organizowanie lo- 

terii fantowych, itp. Zdajemy sobie sprawę, że pro- 

ponowane przez nas zadania wielokrotnie już były o- 
ośmieszane na łamach prasy, czy w naszych dyskus jach 
instruktorskich, nie mniej jednak, mogą dać przy do- 
brej organizacji drobne dochody, właśnie na miarę 
codziennego działania drużyny, Rada Szczepu winna do- 

finansować pozostałą kwotę, wynikającą z różnicy mię- 
dzy środkami wypracowanymi przez drużynę a jej potrze- 

bami. 

Drużyna winna z początkiem roku sporządzić pian flnan-- 
sowy, który będzie przez nią realizowany. Skarbnik, 
magazynierzy, konserwatorzy sprzętu, gospodarz izby, 
to najczęściej harcerze, którzy zostali wykreowani 
do tej funkcji w drużynie z powodów różnych, np. zósłał 
rozwiązany zasięb, a pozostali członkowie posia  / 

dająsdai predyspozycje akurat w tym kierunku, Powierza- 
my lm tunkcję skarbnika lub inną. Od. tego momentu 
musimy przerwać łańcuch przypadków i rozpocząć świado- 

mą, planową pracę nad ukształtowaniem osobowości 
przyszłego instruktora pionu gospodarczego. Dlatego 
bardzo ważne jest sprecyzowanie tych obowiązków i o- 
czekiwań. Z czasem będą one związane z coraz większą 
odpowiedzialnością, uczciwością, sumiennością, dokła- 
dnością (np, w wypadku skarbnika drużyny), troską o 

powierzony sprzęt, umiejętnościami motorycznymi, plano, 

wania pracy z zespołem w przypadku magazynierów | kon- 
serwatorów sprzętu. Posiadanie dużego poczucia este- 
tyki, nabyta dbałość o porządek w przypadku magazy- 
nierów i konserwatorów sprzęłu. Posiadanie dużego po- 

czycia estetyki, nabyta dbałość o porządek w przypadku 
gospodarza izby. Funkcyjnych tych, drużyna musi wypo- 
sażyć w uprawnienia względem pozostałych członków 
drużyny, a oni sami przez swą postawę muszą zdobyć 

autorytet i zaufanie swoich kolegów. Typową w naszym 
działaniu jest bezimienność sprzętu którym dysponuje 
jednostka harcerska, najczęściej szczep, a przecież 
część wspólnego majątku szczepu możemy przekazywać dru 
żynem, te ze swoich środków mogą zakupywać inny 
sprzęt i w ten sposób tworzyć bazę drużyny, o którą 
należy, dbać, konserwować; Jest to coś na czym można spraw- 
dzać wymiernie nasze wyniki w wychowaniu gospodarczym. 
Jeden z przykładów. Drużyna zdobywa nagrodę w formie 
namiotu turystycznego, który następnie zostaje prze 
kazany do magazynu szczepu, po czym korzystają z ni 
go wszyscy i łym samym stał się ponownie bezimienny. 

S$umu jąc, drużyna w pracy śródrocznej musi dokonywać 
w sposób planowy bilansu potrzeb, sprzętowo-programę- 
wych. 

a) w drużynie muszą być obsadzone funkcje gospodarcze, 
b) drużyna musi mięć własny, przydzielony sprzęt, 

©) proces wychowania gospodarczego rozpoczyna się 
w zastępie, drużynie i jakiekolwiek datsze dzia- 
łania w naszej Organizacji są jedynie kontynuacją 
i doskonaleniem tego procesu. 

Klika słów o funkcjonowaniu szzzepu. 
W głównym procesie wychowania gospodarczego, przy 
analizowaniu pracy drużyny, powierzyliśmy  szczepo- 

wi jedno zadanie (uzupełnienie kasy drużyn). Popatrz- 

my na problem wychowania gospodarczego z punkłu widze- 
nia komend szczepów, do obowiązków, których należy: 
- zabeepeczanie sprzętu obozowego na akcję letnią, 
- posiadanie dobrze wyposażonej izby harcersi 
- posiadanie odpowiednich magazynów itp. 

Przytoczone poniżej przykłady, opracowane na podsta- 
wie "Raportów "0" - wrzesień 87, Świadczą o probi 
mach, z którymi boryka się kadra szczczepów. 
Są to 
Szczep "Westerplatte" - harcówka w trakcie remontu 

| urządzania, magazyn w in- 
ternacie Zespołu Szkół Chemicznych, pomieszczenia su- 
che, ogrzane. » (e 

Szczep "Zielona 3* - magazyn za mały, znajduje się w 
2 szkołach, oddalonych od siebie, 

co utrudnia pracę magazyniera. Izby absolutnie za ma- 
te.W SP 75 brak Izby harcerskiej. 

Szczep "Szara 7* - brak w centrum miasta bazy do pra- 
cy ze sprzętem wódnym (np. /gara- 

żu-szopy), problem pomieszczeń magazynowych. 

8 KOH - brak magązynu, sprzęt przechowywany jest w 
izbie harcerskiej. 

Szczep *Watra* - brak harcówki; "magazyn tymczasowy 
zbyt mały, ogromne trudności w pracy 

ze sprzętem. 

Szczep "Uroczysko" - szczep utracił pomieszczenia w 
SP nr 9, izbę i ciemię fotogra- 

ticzną, co bardzo utrudnia pracę drużyn zuchowych i 
harcerskich. Posiada harcówkę | magazyn w V LO. 

Szczep "Wigry" - harcówka w remoncie, małe pomieszcze- 
nia magazynowe; wilgoć, 

"Dziecl Kazimierza” - nie posiada własnej izby harcer- 
skiej, korzysta z klasy lekcyjnej, dawnej harcówki, 

Magazyn sprzętowy w wilgotnej piwnicy. 

Szczep "CTK" - [zba do remontu (malowanie, bez wenty- 
lacji). Magazyn bardzo ciasny. 

Biały Szczep - izba harcerska w ZS Energetycznych w 
remoncie z powodu remontu szkoły (do 

końca 87 roku remont ma być zakończony). W bieżącym 

roku baza powiększyła się o garaż dla samochodu szcze- 
pu. 

Szczep "Słowiki" - zbyt małe pomieszczenia, w izbie 
harcerskiej odbywają się lekcje. 

Ziełony Szczep - dysponuje 2 jzbami harcerskimi oraz 
magazynem sprzętu, izba w SP nr 16 

jest w trakcie remontu. Brak izby w SP nr 11. 

Szczep "Huragan" - izby wymagają odświeżenia, magazyny 
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Szczep "Dąbie" - bardzo dobra sytuacja lokalowa. 

41 KDH *Kn mimo wielu obietnic Dyrekc 
brak harcówł 

HZA "Krak" - magazyn na sprzęt harcerski i koncertowy 
wystarczający, brakuje pomieszczeń na 

sprzęt żeglarski oraz garażu łub wiaty dla samochodu 

szczepu. 

Szczep "Lotniczy" - posiada harcówkę, brak natomiast 
magazynu,  brak- pomieszczenia ina 

modelarnię ; 

52 KDH "Dolomity" - nądai brak własnej harcówki, uzy- 
skano  pomieszczania magazynowe 

4 KDH (próbna) z brak harcówki, sprawa w trakcie za- 

łatwiani 

Szczep "Tęczowy" - izba harcerska bardzo mała brak 

magazynu. 

Szczep "Walterowcy" - magazyn sprzętu bardzo mały 
i wilgotny, harcówka nieduża. 

KI Zuch. przy SN - brak izby harcerskiej, poważnie 

utrudnia normalną pracę. 

Pozostałe sżczepy: Leśni Ludzie'1 KDH "Kościuszkowcy”, 
-Wagabundy", Błękitny 49, Czerwone Berety - sytuacja 

dobra. Ś 

Uwagal Analizą objęto tylko 25 jednostek, z powodu 

braku Raportów *0" z pozostałych. 

W szczepach Z dużymi tradycjami prowadzącymi wszech- 

„stronną działalność finansową, niezbędne są także 

wydatki na realizację własnych inicjatyw progfamowych, 

pracę z kadrą instruktorską (wyjazdy, szkolenia, wy” 

różnienia instruktorów odznaczeniami), propagandę 

szczepu w postaci wydawnictw harcerskich, druków, 

dyplomów itp. Niezbędnym w mniemaniu szczepów jest 

posiadanie Środków transportu, sprzętu specjalistycz- 

nego zabezpiecza jącego działalność klubów na wydatki 

typu administracyjnego w postaci ubezpieczeń, czyn- 

szów, nie stanowią także małej kwoty. Szczep jest 

drugim ógniwom w naszej Organizacji, który nie otrzy- 

muje żadnych dofinansowań budżetowych i musi być sa- 

mowystarczalny. Skąd więc czerpać wpływy na funkc jo- 

nowanie tego ogniwa Związku? Dochody statułowe wyni- 

kające ze składek członkowskich pozostawi I i śmy w 

drużynach. Najprostsze formy akcji zarobkowych ' także 

pozostawiliśmy do dyspozycji drużyn , dla szczepów 
proponujemy szeroko zakrojone akcje zarobkowe wyma- 

gające ogromnego zaangażowa! pełnoletniej kadry 

instruktorskiej. W tym zakresie możemy upowszechniać 

pozytywne przykłady akcji zarobkowych takich jak: 

Akcja "Bańka", "Znicz”, "Parking". Na przykładzie 

ubiegłego roku akcje te zorganizowało 8 naszych je- 

dnostek, z tego 1 jednostka wypracowała zysk powyżej 

150.00 x, 1- 130.000 m, 3 - ok. 100.000 , 1 - 67.000 
2 - ok.20.000 ał. W sumie zysk jednostek w skali całe- 
go Hufca wyniósł 678.633 m . Jednak akcje te wymaga- 
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ja doskonałej organizacji i poświęcenia przez kadrę 
instruktorska dużej ilości czasu. Przy żle zorgani- 
zowanej akcji istnieje niebezpieczeństwo zachwiania 
procesu wychowawczego poprzez osłabienie pracy meto- 
dycznej jednostek na rzecz tylko zysku, Proponujemy 
i zalecamy jeszcze inne formy pozyskiwania środków 
finansowych jak np. podpisywanie umów z przedsię- 

rstwami odpowiedzialnymi za stan czystości i zie- 
leni w naszym mieście (PGM, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Zieleni). 
Mało wykorzystywana przez nas jest forma współpracy 
z rodzicami zrzeszonymi w Kołach Przyjaciół Harcer- 
stwa, pomoc Komitetów Rodzicielskich i szkoły. W du- 
żym stopniu uzależnione jest to od kadry instruktor- 
skiej szczepu, która potrafi przedstawić program or- 
ganizacji, jej problemy na spotkaniach i naradach. 
Możemy osiągać także dobre wyniki przy oszczędnym 
gospodarowaniu środkami obozowymi, przy pozostawieniu 
sald wynikających z odpisów amortyzacyjnych sprzętu. 
Pomysły można jeszcze mnożyć, okazji do powiększania 
środków finansowych jest dużo, ale wymaga to umieję- 
tnego planowania, rozeznania potrzeb i możliwości i 
ich zabezpieczenia. 
Obok troski o środki trzeba zabezpieczyć stan dotych- 

czasowego majątku, gromadzonego wysiłkiem wielu poko- 
leń harcerzy i instruktorów szczepu. Działania winny 
być skierowane na przedłużenie używalności sprzętu o- 
bozowego, Ściśle planowane, a ich progwam winien sta- 
nowić integralną część planu pracy szczepu, a zwłasz- 
cza pionu kwatermistrzowskiego. W planie pionu kwa- 
termistrzowskiego muszą znaleźć się zadania związane 
z konserwacją sprzętu, inwentaryzacją, dokonywaniem na 
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praw, pomocą w realizacji programu wychowawczego dru- 
żyn np. zdobywanie przez harcerzy sprawności facho- 
wych lub realizacja zadań gospodarczych przez zastępy 
harcerskie. Mimo, że zdajemy sobie sprawę ze skali 
trudności, wnioskujemy również, aby w szczepie sprzęt 
nie był bezimienny, lecz żeby był przydzielony do 
poszczególnych grup i drużyn. 

REASUMUJĄC: 

1. Nakładając bezwzględny obowiązek zabezpieczenia 
środków materialnych na działalność drużyn komen 

dom szczepu nie zwalniamy ich z uzyskania dodatko- 

wych kwot, celem pomnażania majątku szczepu. 

Środowisko szczepu jest także terenem:realizacji 

procesu wychowania gospodarczego i winno także 
planować swoją pracę, aby swymi działaniami świa- 

domie i planowo wspierać działania drużyn. 

3. Akcja poŹyskiwania środków finansowych nie może 
być samym dla siebie celem, musi nieść cechy pro- 
cesów wychowania, winna być pożyteczna społecznie, 

np.,” przekazywanie części wypracowanych środków 
na cele społeczne - rewaloryzacja zabytków Krako- 
wa, pomoc ludziom starszym. 
Aby w szczepie można było mówić o dobrze tunkcjo- 

nującym pionie kwatermistrzowskim muszą być speł- 

nione następujące wymagania: 
- właściwy dobór kadry do pionu gospodarczego 
- opracowanie planu na miarę potrzeb i możl iowoś- 

ci szczepu 

- czerpanie śródków z co najmiej 3 źródeł przed- 
stawionych na wstępie materiału. 

Kilka uwag o kadrze gospodarczej 

W temacie drużyny określiliśmy, że system przypad- 
kowego pozyskiwania kadry gospodarczej winien zakoń- 
czyć się na powierzeniu harcerzowi pierwszej tun- 
kcji gospodarczej. Rolą szczepu, a właściwie Kręgów 
Instruktorskich jest stała ocena postaw tych funkcyj- 
nych , awansowanie ich do wyższych funkcji kwater- 
mistrzowskich, sżkolenie - kierowanie na kursy spe- 
cjalistyczne, starania o uzyskiwanie oprócz wiedzy 
fachowej, wiedzy ogólnoharcerskiej - zdobywanie ko- 
lejnych stopni harcerskich i instruktorskich. 
Poniżej przedstawiamy stan naszej Kadry instrukior- 
skiej-kwatermistrzowskiej, opracowany na podstawie 
raportów *O0" na dzień 5.09.1987 (oddało dotąd tylko 
25 jednostek): 
W 25 jednostkach funkcje kwatermistrza pełni 4 in- 
struktorów bez stopni (Huragan, Lotniczy, Uroczysko, 

4 KDH "Knieja"), 9 instruktorów w stopniu pwd (Błę- 

kitny 49, Leśni Ludzie, Puszcza, Słowiki, Szara 7, 
Wagabundy, 8 KDH, 52 KDH "Dolomity"), 5 instruk- 
torów w stopniu podharemistrza (Biały Szczep, HZA 
"Krak", Tęczowy, Westerplatte, Zielony Szczep), 

5 instruktorów w stopniu harcmistrza (CTK, Dąbie, 
Dzieci Kazimierza, Walterowcy, Wigry), 2 instrukto- 

3,"Watra"). 
Po raz pierwszy funkcję kwatermistcza (1987/88) bę- 
dzie pełnić 5 instruktorów (Huragan, Uroczysko, Waga- 
bundy, Wigry, 41 KDH "Knieja"). 

rów w stopniu hmPL (Zielona 

Kadra pomocnicza 

Biały Szczep - szef transportu, 
Błękitny 49 - magazynier, 
Puszcza - magazynier, szef transportu, 
Słowiki - gospodarz sprzętu, 
Tęczowy - magazynier, 
Wigry - kierowca 
Zielony - Instruktor pionu, 2 magazynierów 
CIK - magazynier . 
Dąbie - gospodąrz izby, 2 magazynierów 

Leśni Ludzie - kierowca 
Szara 7 - gospodarz harcówki 
Walterowcy - jnstruktor pioniu kwątermistrzowskiego 

2 magazynierów 
je ogółem 19 instruktorów. 

Z raportów ”0” wyniką, że 9 instruktorów otworzyło 

próbę na wyższe stopnie harcerskie, a 7 na stopnie 
instruktorskie. Materiał zapfzecza tezie, jakoby duża 
ilość instruktorów pełniła funkcje pomocnicze w 
pionach kwatermistrzowskich. Troską komend szczepów 
winno stać się pozyskiwanie do pracy w pionie kwater- 
mistrzowskim większej Ilości harcerzy | instruktorów 
młodszych, Jaka jest więc rola hufca v procesie wy- 
chowania gospodarczego? 

1) kadrowo-twórcza |Podnosząca kwalifikacje kadry 
kwatermistrzowskiej. Komenda Hufca organizuje co 
roku kursy kadry kwatermistrzowskiej i szkolenia 
kadry kwatermistrzowskiej obozów letnich i zimo- 
wych. 
opieki Ref. Wychowania gospodarczego nad nowymi 
funkcy jnymi, 

kontroli - Ref. Wychowania Gospodarczego 2 razy w 
roku dokonuje sprawdzianu dokumentacji źródłowej 
szczepów oraz prowadzi kontrolę nad działem sprzę- 
towym. 

Komenda Hufca zabezpiecza niezbędny sprzęt w ramach 
wymiany pomiędzy poszczególnymi hufcami w zakresie 

organizacji akcji wypoczynkowych. Z wymian tych ko- 
rzystają szczepy, mając możliwości organizacji na 
terenach tych hufców własnych akcji wypoczynkowych . 
W pełni zabezpieczamy Środki na organizowanie imprez 
o charakterze ogólnohufcowym, wspieramy finansowo 
inicjatywy programowe szczepów. 

Komenda Hufca otrzymuje środki finansowe z dwóch 
Źródeł tzn. dotacji budżetowej, nie w pełni wystar- 
czającej na;zabezpieczenie działalności administracyj- 
nej Hufca oraz środki przeznaczone na akcje zlecone 
(w pełni zabezpieczające nasze potrzeby). Jest to du- 
ża pomoc świadczona przez władze administracyjne 

i polityczne Dzielnicy. 
Na zakończenić stwierdzamy, że przyjęta koncepcja 

silnych gospodarczo | sprzętowo jednostek harcerskich 
w pełni się sprawdza; Potrzebne są jednak formy ak- 
tywizacji środowisk gospodarczo słabych | udzielania 
im dodatkowej pomocy no. sprzętowej. 
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SAMO 
raz 'z pojawieniem się na przełomie XIX i xx 

więku kierunków i prądów "nowego wychowa . 

będących protestem przeciwko  wynaturzeniu 
szkoły tradycyjnej, idea jedności wychowania i samowy- 
chowania w toku nauczania stała się przedmiotem wielu 
eksperymentów. Na Czele nowatorskich rozwiązań znal 
zły się między innymi szkoły Aleksandra Sutherlanda 

Nellla, Celestyna Freineta, Rudolfa Steinera czy Ale- 
ksandra Kamińskiego, których praktyczne rozwiązania 
poszły w kierunku nadania uczniom takiego stopnia swo- 
body w wychowaniu, by mogli wraz z nauczycielami wy- 
zwalać w sobie dążenia do samokształcenia i samowycho- 
wania 26/, Tak rozstrzygane zagadnienie wychowania i 
samowychowania podporządkowane jest zasadzie, że szko- 
ła powinna być dostosowana do ucznia a nie odwrotnie, 

zbliżając nas zarazem do kolejnego aspektu dwujedni 

powyższych procesów. 

Ad.2 

Na samowychowanie można spojrzeć także jak na zja- 
wisko międzypodmiołowe, jak na coś, co dzieje się w 
przestrzeni między wychowawcą a wychowankiem W tak 
pojętym samowychowaniu należy zrezygnować ż traktowi 
nia go jako współczynnika specyficznego sposobu cod- 

działywania pedagoga na jednostkę, i ująć je inaczej, 
jako szczególny stan bycia dwóch osób naprzeciw si 

bie. Punktem wyjścia jest tu zatem trudna do zdefinio- 
wania sfera  intersubiektywności, w której przebiega 

proces dialogowego współkonstyłuowania podmiotów. 

Takie samowychowanie nie może być ani celem,ani skut 
kiem intencjonalnych, świadomych i zamierzonych oddzia 

ływań jednej osoby na drugą, natomiast może pojawić 
się w relacji pomiędzy wychowawcą a wychowankigm, ro- 
dzicem a dzieckiem. Najtrafniejszym określeniem, pre- 
cyzującym sens tej relacji, jest spotkanit - społka- 
nie drugiego człowieka. Pojęcie to, przyjęte przez 
współczesną psychologię 

pedagogiki losu, przeżywa swój renesans, stając się 
centralną kategorig wyznaczającą szanse samorealiza- 

cyjne jednostki. 5 

pedagogikę humanistyczną z 

W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwa 
rzenia ma strukturę. owych spotkań: deterministyczne 
i indeterministyczne. Reprezentantami indeterministycz 
nego stanowiska są głównie pedagodzy reliqijni, psycho 
tłodzy | filozofowie uzależniający rozwój osobowości 

rchiwum 

wokół pojęcia 
HOWANIE _, 
między innymi od losu, bowiem spotkanie jest dla nich 
głównie zdarzeniem przypadkowym *”/. Niezwykle sub- 
teinie ilustruje jego istotę Romano Guardini, pisząc: 
"Mówiąc - spotkanie - mamy na myśli oczywiście co 
więcej, niż zwykle zetknięcie się. (...) Jest t 

wyjście naprzeciw drugiemu, połączone z wyraźnym zau 
ważeniem niepowtarzalnego kształtu tego kogoś drugie- 

go, z odczuciem jego istoty, z oceną jego wartości. 
(...) W ten sposób mogę też spotkać nagle człowieka, 

którego już od dawna znałem, a pomimo to rigdy dotąd 
się z nim nie spotkałem, mogę zostać niespodziewanie 
"ugodzony jego osobowością". Spotkanie staje się peł- 
ne; jeżeli ten drugi również mnie spotyka, właśnie 
mnie, a nie kogo innego. Wtedy wzajemnie docieramy do 

siebie, zaczynamy się nawzajem określać, ?8/, 
Spotkań tak rozumianych nie należy w swoim życiu po- 

szukiwać, gdyż towarzyszący temu zamiar, celowość po- 
miejszyłyby ich skutek. Wszelka celowość w tym zakre- 

sie stanowiłaby jedynie gorset usztywniający reakcje 
wobec innych i samego siebie. 

Trafniejszym określeniem dla samowychowania jako 

zjawiska międzypodmiotowego powinno być pojęcie: samo- 

wychowanie w toku spotkań lub samowychowanie w dialo- 
gu. Każde bowiem prawdziwe samowychowanie w świetle 
powyższej orientacji teoretycznej - polega na spotka- 
niu, połega na prawdziwym dialogu między dwoma bytami 

ludzkimi. To właśnie dialog w swej istocie zakładają- 

cy podwójność ról: mówienia | słuchania, dawania i 
brania, wychowania i samowychowania,kreuje to, co jest 

pomiędzy, wzajemne stwarzanie się dwóch podmiotów, 

„Takie spotkanie może się wydarzyć w toku procesu edu- 
kacyjnego, nie może być jednak zaplanowanym działaniem 

czy sprytnie utajoną manipulacją. "Nawet jeśli uczeń 

nie spostrzeże ukrytej intencji, zemści się to na s 
mym pedagogu pzbawiając go bezpośredniości stanowiącej 
jego siłę. Jedynie całą swą istotą, w całej jej spon- 

taniczności, może wychowawca naprawdę wpłynąć na oso- 

bę wychowanka. Geniusz moralny nie jest konieczny do 
kształtowania charakteru, potrzebny jest natomiast 
człowiek prawdziwie żywy i zdolny do nawiązania bezpo- 

Średniej łączności z innymi ludźmi. Jego żywotność e- 
manuje na nich i udziela się im najmocniej wtedy, kie- 
dy jest tego zupełnie nieświadomy”??/. Powyższa pro- 
pozycja rozpatrywania także samowychowania w kontekł- 

cie spotkania czy dialogu jest |nspirowana w europej- 

* MOTYWACJE 
skiej humanistyce nowym stylem myślenia o człowieku, 
w tym także myślenia o jego edukacji, Mam tu na uwa- 

dze wszelkie próby przełamywania struktury cogito 
dokonywane przez przedstawicieli hermeneutycznej, teno 

menologicznej i dialektycznej pedagogiki?0/. 

Indeterministyczne zatem teorie samowychowania o 
Jedności z wychowaniem sprowadzą się do przyjęc 
przez badaczy bezzałożeniowej postawy wobec badanego 

zjawiska, opisu tego zjawiska i uchwycenia jego sensu 
poprzez sięgnięcie do spraw, w których człowiek do- 

świadcza samego siebie. O samowychowaniu mówi się tu 
tak Jak się ono prezentuje językiem wyprowadzonym 
wprost z doświadczenia człowieka. Z niego bowiem 
wyłania się samowychowanie jako zewnętrzna odpowiedź 
na to, co się dzieje między dwoma osobami. "Kiedy wy- 
chowanek staje wobec problemu swego istnienia i je. 
go umysł zaczyna wysilać się, by ten problem określić 
| dostrzec hipotetyczne choćby drogi jego rozwiązywa- 

nla, zjawia się. wychowawca | albo pomaga mu w kontynu- 
owaniu tego wysiłku, albo podaje mu gotową odpowiedź. 
Jeśli robi to drugie, jeśli nie podejmuje dialogu, 

to zahamowuje w wychowanku pracę umysłu, zwiększa jego 
wolę" 91/, Przeciwstawia się tutaj wychowaniu narzu- 
cającemu, wychowaniu dla struktury cogito wychowanie 
pomagające, któremu M. Buber prżypisał najwyższą for- 
mę stosunku dialogowego. W relacji między wychowawcą 
a wychowankiem ginie stosunek wychowawczy albo prze- 
kształca się w przyjaźń. Dlatego też w jedności 
dwóch podmiotów JA i TY wychowawca nie wychowuje, 
Jecz samowychowuje się dzięki swoim wychowankom, podob 
nie jak i oni nie mogą stać się bytami osobowymi bez 
relacji z innymi osobami. Nie ma innej drogi stania 
się "Ja" jak przez spotkanie jakiegoś "Ty". Samowycho- 

wanie nie zaistnieje bez jednoczesnego i pełnego za- 
angażowania się w nie obu podmiotów. "Wychowawca do- 
Śwladczając "drugiej strony" i stojący tam mocno ,do- 
świadcza równocześnie dwóch rzeczy: że jest ograniczo- 
ny przez inność oraz że otrzymuje łaskę dzięki, wią- 
zaniu z lnną osobą. (...) Dowiadując się od czasu do 

czasu, czego potrzebuje a czego nie potrzebuje teraz 
ta ludzka istota, wychowawca dochodzi do coraz głęb- 
szego pozńania tego czego ona potrzebuje dla swojego 
stawania. się. Dochodzi także do poznania tego,co on, 
jako "wychowawca" jest zdolny dać teraz a czego jesz- 
cze nie. W ten sposób odpowiedzialność za tę powie- 

rzoną mu dziedzinę życia, odpowiedzialność za tę żywą 

duszę skierowuje go w stronę rzeczy wydawałoby się 
niemożliwej a mimo to w jakiejś mierze nam danej - w 
stronę samowychowania""*/. 

Drugie podejście do kwestii samowychowania w toku 
spotkań zasadza się na dełerministycznym sposobie po- 
jmowania stosunków międzyłudzkich. W polskiej myśli 

filozoficznej XX wieku została zainicjowana przez 
Andrzeja Nowickiego na założeniach materializmu histo- 

rycznego inkontrologia, czyli nauka o spotkaniach, 

a ściślej o: formach, skutkach i programowaniu spotkań 

z ludźmi | ich dziełami?9/, Szczególną rolę w budowaniu 
tej jakżeodmiennej'teoriipoznawczejod wyżej analizowa- 

nej teorii spotkań są badane niejako "od wewnątrz" i 

od strony sprawdzonej siły oddziaływania ich skutki. 
Zachodzą one bowiem *(...) w osobowości ucznia w re- 
zultacie kontaktu z nauczycielami, a w szczególności 
te przypadki, kiedy spotkani nauczyciele przekształ- 
cają się - w procesie interioryzacji - w trwałe, pod- 
miotowe składniki osobowości, tego, kto kiedyś był 
ich uczniem"”4/, Ze swoją koncepcją spotkań autor ten 
wkroczył także na obszar problematyki wychowania i 
samowychowania. Dla A. Nowickiego spotkania nie są 
zdarzeniami zachodzącymi tu i teraz, to znaczy tylko 
w tym momencie, kiedy dochodzi do interakcji między 
nauczycielem a uczniem, ale również wiele lat później. 
Są one "podróżami" nauczycieli, wychowawców "do kral- 
ny młodości", w czasie których mogą oni sobie przypo- 
minać wiedzę, rady i wskazówki swoich, byłych nauczy- 

cieli czy wychowawców. Dzięki takiej retrospekcji mogą 
podnieść na wyższy poziom własną działalność pedago- 
giczną. "Zorientowanie się w tym, kto faktycznie "w 
nas mieszka" | co sobą reprezentuje, może być przyda- 
tne do planowego przywołania (z określonej warstwy 
naszej osobowości) tego nauczyciela, który dla rozwią- 
zania tego właśnie problemu, wykonania tej właśnie 
pracy lub podjęcia doniosłej decyzji w tej właśnie 
sprawie może okazać nam najskuteczniejszą | najbar- 
dziej pożądaną pomoc"**/. Tego typu spotkania przypo- 
minają schopenhauerowskie "repetycje z privatissimum", 
jakie każdemu człowiekowi wykłada jego doświadcze- 
nie?6/, 
podmiotu wychowującego, osobowości już dojrzałej 
i głęboko refleksyjnie nastawionej na własną aktyw- 

Rozpatrywane są one jednak jedynie od strony 

ność społeczno-zawodową. 
Deterministyczna dialektyka spotkań | samowychowa 

nia znatazła także swoje uzasadnienie w koncepcji Ja 
na Legowicza "człowieka dialektycznego”, podbudowane j 
1ilozofią materializmu dialektycznego I historycznego. 
Implikuje ona czynne angażowanie się wychowawcy i wy- 
chowanka w urzeczywistnienie własnego człowieczeństwa, 
przekształcając wzajemnie interakcje w sytuacje czyn- 
nego partnerstwa w spotkanie. Tradycyjne zatem godzi- 
ny lekcyjne, szczególnie w szkole wyższej, nalezy - 
zdaniem tego filozofa - przekształcić w "osobowościo 
wo-ludzkie spotkanie", gdyż tego domagają się sami u- 

czniowie | studenci. Wychowankowie *(.,,) nie chcą 
tylko statycznie "kuć", a pragną myśleć, współmyśleć 
| zdobywać samodzielność myślenia , chcą nie tylko 

biernie przyswajać sobie ustalone programowo wiadomo- 
ści, ale je współtworzyć, przeżywać i znajdować ich 
sens w postępowaniu i odnajdywaniu się życiowym. Pra- 
gną widzieć w nauczycielu przewodnika po dziedzinach 
współczesnej nauki i wiedzy, przewodnika, który in- 
tormuje i objaśnia, a równocześnie prowadzi dialog z 
tymi, których uczy, który wychodzi z siebie i zezwa- 
la wyjść z siebie uczniom, by spotkać się we wspól- 
nej rozmowie, we wspólnym wysiłku myślenia, wzajem-. 

nej wymianie poglądów, wątpliwości, wahań i współdo- 
konywanych ustaleniach*" /. Autor ten wskazuje jedy- 
nie kierunek, w jakim powinny pójść wysiłki pedagogów 
by stanowiły! maksymalną pomoc w autokreacji swoich 
uczniów | wychowanków. 
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POLEMIKI 

wo JANUSZ 

ofilozofię KOWALSKI 
nieprzeciętności 

nów kolejny materiał do dyskusji w rozważa- 

y4 niach nad przyszłością harcerstwa... ż 

Mieliśmy ich już tak wiele, a z wypowiedzi za- 
mieszczonych nie tylko w redakcyjnej dyskusji "O nową 
fllozofię harcerstwa” ("HR* nr 8), wynika, że nadal 
mamy uczucie niedosytu, że wciąż oczekujemy czegoś 
nowego | nie widzimy zbyt wielu efektów naszej działal 
ności. 

Zacząłem dość minorowo. Ale, nie tylko zapewne ja 

mam niejasne przekananie, że potrzeba nam wreszcie 
widocznych rezultatów, sprawdzania się wzorów, metod, 
ideałów. Nie stanie się to tylko w samym harcerstwie 
Zbyt jesteśmy uzależnieni jako organizacja społeczna, 
od zewnętrznych oddziaływań tego  społeczeńst: 
Trudno też wyrokować, czy spełni te oczekiwania pFo 

zapoczątkowany na V „Plenum KC PZPR. To4(4 
| w naszej organizacji zależy od działań par, 
już chyba dla wszystkich zrozumia Ś 

Ale czy my rzeczywiście chcemy w tym, 
czestniczyć? Czy rzeczywiście harcerstwo . 

zdoła) wybić się na nowoczesność? | - 
chodzi nam o nową filozofię harcerstwa, 
ekshumację hołubionego mitu, etosu, półbra 

Nie są to czcze pytania. Mój sceptyc 
obserwacji zbył wielu pozornych i jałowyGh poczynań. 
Ale także z 'nadawania na różnych często pg 
oraz z odwoływania się nie do wszystkich biór- 

czo wygodnych tradycji harcerst 
Póki co nadal uważam, że ZKP jest organiza 

proreformatorską., Pro- bo się za nowoczesność 

formami opowiada, a anty - bo lego w Bostawacha dz 
łaniach nie dokumentuje. 

W wielkim skrócie postawę tę można scharakteryzo- 
wać w postaci kuźnicy starszoharcerskiej, na której 

rozważa się kwestie dynamizmu innowacyjnego, nowator- 
stwa, dyskutuje o dotępności do komputera i telewizji! 
satelitarnej, ale wktórej uczestniczą śliczne druhen- 

ki w "pancernym" obuwiu traperskim, co dokładnie 

sprzeciwia się postępowi wyrażonemu w ergonomii. 
Przykładów takich mógłbym podać więcej. Ot - cho* 

ciażby kułuary ostatniego, tak opowiadającego się za 
nowoczesnością VIII Zjazdu Związku. Zastawiono je kom- 

puterami. Ale czemu służyło to narzędzie końca XX wie 

ku? Czy może druhowie delegaci mogli poznać stan, 
przeszkolenie i fluktuację kadry instruktorskiej? N 

A może - jak to proponuje druh Salaron w tymże 8 nu- 

merze HR-a - pozwalało na koordynację letniego wypoczyn 
ku, jego infrastruktury? Też niet Rozwalało natomiast 

poznać swoje biorytmy! | tak oto maszyna wiedziała 

czy delegaci spełniali wymóg bystrości i doskonałości 
intelektualnej w czasie obrad najwyższej władzy Związ- 

ku. 
Ale nie o tym chciałbym w swojej wypowiedzi ..- 

  * 

Zgadzam się z druhem Naczelnikiem Nuckowskim, który 
w dyskusji pwiedział, że "nowoczesną jest ta grupa 

która potrafi w swoim programie być ade- 
kwatną względem potrzeb społecznych." 

Słuszne to słowa, ale ponieważ wiele prawd potrafi- 
my stormułować i wypowiedzieć - wcale nie stajemy się 
przez to nowocześni, Owe prawdy trzeba jeszcze umieć 
dokumentować czynem, postawą, działaniem. 

Skoro zgadzamy się dzisiaj, że wyczerpaliśmy swoje 
ekstensywne możliwości rozwoju i czas na intensyfika- 

cję działań, to w tym mieści się probiem efektyw- 
ności, rozumianej jako stosunek poniesionych nakładów 

do uzyskanych efektów. To orzeka o społecznej wydaj- 

ności. 

Gdyby liczyć ilością członków, Imprez, kampanii to 
rzeczywiście jest nieźle. Ale już w przypadku akcji 
kształcenia: ileż wysiłku, a jakie efekty? 

Profesor Janusz Tymowski opowiadał kiedyś, jak do- 

biera się kandydatów do słynnego amerykańskiego Ma 

husett”s Institute of Technology: najpierw szuka 
„s1e mdolaych absolwentów <college'ów bądź szczególnie 

„ Z nich wybiera się tych, z którymi prze- 

idza Bię wywiad Środowiskowy: z rodzicami, dotych- 

czycielami, opiekunami | szeryfem. A do- 
|jdobiera się kandydatów godnych ubiegać 

iędw le_o prawo studiowania w MIT. Najlepsi 
z najleps 

w naś ystemie kształcenia? Jeżeli nawet w Cen- 
trainych Szkęłach zdarza się, że chorągiew otrzymśła 
tyle a 3 miejsc na kursie i trzeba "zapchać" je 
ilościowo 

najl Iwentów szkół chorągwianych. 
przecież powinny to być miejsca dla 

    Skoro! Ayspomniałem profesora Tymowskiego, to war- 

to fódni ię do jego 'wspaniałej działalności, mi- 
ych 85 lat, w naszej, harcerskiej inicja- 

aką jest Olimpada Wiedzy Technicznej. 
aur i tej olimpiady nie są postaciami przypadko- 

wymi. Na tę godność trzeba solidnie zapracować. | nie 

wystarczy zwykła, szkolna, podręcznikowa wiedza. 

Wśród laureatów bywają i harcerze, Wydawałoby się więc 
że takie osobowości należałoby akcentować i szeroko 

popularyzować oraz - co jest kwestią wychowawczą - 

- gratyfikować. 

Co roku odbywają się dość atrakcyjne eskapady. Bry- 
gady Przodowników Pracy i Nauki wyjeżdzają od kilku 
lat na Kubę, a ostatnio do Korei. Ale wśród nich nie 

znałazło się miejsce dla harcerzy - Laureatów Olimpia- 
dy, Szkoda, Oczywiście - oni walczyli o prawo wstępu 
bez egzaminów na wyższą uczelnię. 

Ale - jak mawia kontrowersyjny działacz harcerskie- 

go uczniowskiego ruchu naukowego: "lepiej zainwesto- 
wać milion złotych w jednego geniusza, niż po złotów- 

ce w milion niegeniuszy ". Losy wyróżniających się 
nie należą w naszym społeczeństwie, a więc i w har- 

cerstwie do budujących. | to też proszę Druhen I Dru- 

hów jest miara nowej filozofii harcerstwa. Q_filozo- 
1ię nieprzeciętności ptzeciwstawiania się średnioś- 

gi ju progu XXI wieku najbardziej powinno nam cho- 

dzićl 
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C zy harcerstwo zdoła wybić się na nowoczesność? 

- to zabawne pytanie wokół którego toczyć mia- 
ła się redakcyjna dyskusja poszukująca "nowej 

tiłozołii* harcerstwa okazało się być pretekstem je- 

dynie do szerokich tematycznie i zakresowo rozważań 
jej uczestników. Mimo podejmowanych prób jej uporząd- 
kowania była jednak dość chaotyczna | przyniosła 
wnioski wcale nie radosne... Tytułowa "nowa filozo- 
fia* polskiego harcerstwa, która tak fascynuje wielu 
harcerskich publicystów, nie może się niestety wyzwo- 

lić spod bagażu zaszłości i naszych dotychczasowych 
dokonań. Bariery o których mówił druh Wojtek ŚLiwer- 
ski określana na łamach prasy harcerskiej jako barie- 
ry nowoczesności towarzyszą naszej organizacji od 
lat. Są więc w istocie barierami dla harcerstwa na 
dziś a nie na jutrzejszą, świetlaną przyszłość. 

Nasza sytuacja przypomina mi nieco grupę uszczęśli- 
wionych uczniów siedzących na podłodze wokół xompu- 
tera zdobytego przez rodzimą szkołę przy pomocy prze- 

lnych zabiegów, tę samą w której niestety brakuje 
stolików. Zastanówny się więc co dziś po- 

t harcerstwu - "komputery" czy może jed- 

V harcerstwa 
ii dotyczyło w istocie wiele poruszanych 

problemów. Zarówno refleksje 
tości, które w wychowaniu harcerskim po- 

formy | sensu Prawa i Przyrzecze- 
wreszcie zaś naszych wzajemnych sto- 

iołem nawiązywały do „problematyki mode- 
organizacji. 
więc może od podstawcwych dla każdego 

tów, w których model ten jest zapisany - 

Przyrzeczenia harcerskiego. Trudno bowiem 
e ić się z druhem Sławkiem Sprawskim, że ta 

"stałość" aktualnej formy Przyrzeczenia i Prawa kar- 
cerskiego jest błędem. Przecież aktualna ich redakcja 
jest / nadłużej obowiązująca na przestrzeni całych 
dziejów naszej organizacjil | choć nie to jest błę- 

dem, to czy czasem mówiąc o górnoiotności i napuszono- 
ści zawartych w nich sformułowań nie myślimy czasem 
© problemach cokolwiek innej materii? 

Czy nie możemy rozpocząć instrukłorskiej batalii 
o rozszyfrowanie naszego Przyrzeczenia i Prawa? Jak 
długo jeszcze ukrywać będziemy przed dziećmi i mio- 

dzieżą wartości, które chcemy im Ro w postaci 

eufemistycznych - zwłaszcza dla 'h - określeń: so- 

cjalizm, sprawiedliwość społeczena, walka o pokój i 
szczęście ludzi... Może nadszedł wreszecie czas aby 
dokończyć dziś niedokończoną wcześniej dyskusję? 

Może wreszcie sami sobie wyjaśnimy także czym jest 

dla nas dziś socjalizm, pokój | szczęście ludzi? Co 
chcemy widzieć w Świeckości: naszej organizacji - czy 
tylko to, że nie zajmujemy się sterą przekonań re- 
ligilnych naszych wychowanków, czy może także | to, 
że nie chcemy indoktrynować Ich w duchu określońego 

światopoglądu pozostawiając im w tej mierze - prawnie 
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przecież zagwarantowaną - swobodę. Czy tolerancja 

światopoglądowa jest czymś na co nas dziś nie stać, 

czy może jednak pozwolić aby wahadło zgodnie ze swą na 

turalną istotą wychylało się w dwie strony? Może to 

między innymi jest także szansa na ową postulowaną 

przez druha Zbigniewa Czarnucha wielość harcerskich 

WE Może dzięki temu zniesiemy jedną z tych ba- 

r o których mówiliście druhowie - stosowanie odmien 

nych od prawnie usankcjonowanej rot Przyrzeczenia? 

W świetle tych refleksji trudno jest więc zgodzić 

się z twierdzeniem, że koncetrować powinniśmy się je- 

dynie na zmianie formy Prawa I Przyrzeczenia harcer- 

skiego. Jeśli tak się stanie, to będzie to znów dzia- 

łanie pozorne, które - to fakt - na skutek częstych 

ćwiczeń opanowaliśmy perfekcyjnie. Myślę, że zmiany wy 

maga nie tylko forma tych podstawowych organizacyjnych 

aktów ale równie ich wychowawczy sens. Nota bene - 

na ten temat mamy .już powien dorobek przemyśteń. Może 

wrócimy więc do dyskusji na tamat wychowawczych as- 

miejscu ukłon wraz z prośbą 

kowskich wydawców: czy nie pora 

świetniej* porządkującej wcześniejsze 

ukazującej wychowawczą problematykę Prawa 

czenia, pracy druha Bogusława Śliwerski 

czenie w drużynie harcerskiej. 

Może od niej warto rozpocząć by tę dyskuśj 

Wykorzystajmy tę szansę, aby nigdy ni 

nam bezpodstawnie: 

ca się Baden-Powellowi, 
osiągnięcia partykularnych, klasowych ce 

stwo” Nr3-4 z 1985 ), że uczyniliśmy t 

mem i sprawiedliwością społeczną: Może 

my czuli się pewn 0 i 

Kościołem, innymi organizacjami 

Harcerski inetytucjonalizm 

- to kolejny problem jak bumerang powracający w dy” 

skusji. Większość owych "barier nowoczesności”, to» 

zarzuty skierowane właśnie w kierunku harcerskich in- 

stytucji a nie w stronę harcerstwa pojmowanego jako 

ruch. Zbyt dużo ich aby wszystkie przypominać. Ni 

stety świadczą one tylko o jednym: harcerskim insty, 

tłucjom nie już nie jest wstanie pomóc. Stały się 

bowiem stormalizowaną hydra, która pożerd sama sie- 

bie - a i nas przy okazji - która istnieć może sama 

dla siebie .w magicznym kręgu papierowej twórczości, 

konferencji, narad i byłskotliwych karier co bardziej 

przedsiębiorczych instruktorów. Co ciekawe  - nasi 

harcerze są jej czasami absofutnie niepotrzebni, Wy- 

nikiem oczywiście bezwład, niekompełencja i schema- 

tyzm a także płacz bezradnych "dołów". 

Problem dystunkcjonalności instytucjonalnych torm 

harcerstwa, brzyznajmy to ma również szerszy aspekt. 

Jest problemem łunkcjonowania i sprawowania władzy 

w ogóle. Mimo , że mamy dla wszystkich członków na- 
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szej organizacji jedno Prawo i Przyrzeczenie jako ko- 
deks postępowania, niestety jednak kłopoty związane 
z funkcjonowaniem elity władzy nie ominęły także I har 
cerstwa. W tym właśnie kierunku posyłamy bowiem wię- 
kszość naszych zastrzeżeń poczynając od Głównej Kwa- 
tery a na władzach hufców kończąc. Nieszczęsne próby 
umacniania pozycji tych instytucji przez centraliza- 
cję, trzymanie ważnych spraw "w ręku" aby nie dopuś- 

cić do ich osłabienia poprzez ograniczenie zakresu de- 

cyzji czy kontroli rodzą właśnie hermetyzację na poczy 

nania dołów i Informacje od nich płynące. 

W tej sytuacji wszelkie próby ich reorganizacji, 
przebudowy rokują małe szanse na poprawę. Z części 

dotychczasowych struktur i ludzi musimy po prostu zre- 

zygnować. Stąd i uspokoić pragnę druha Naczelnika 
Juliana Nuckowskiego. Rewolucyjne zmiany, które spę- 
dzają sen z druha powiek i które przebiły "balon pró- 
bny władzy” na łamach "Motywów" obok ruchu harcerskie 
go objąć muszą także harcerskie instytucje, Robić 
więc będziemy je i "my" i "wy". Jedyny problem to od 

zacząć? Bo ja wbrew obawom druha Naczelnika mam 
AR które temu sprzyjają. 

A swoją drogą może i nam przydałaby się Harcerska 

Rada Konsultacyjna przy Naczelniku ZHP? 

System i prośram 
wychowawczy W harcerstwie 

- to kolejny blok zagadnień, którym wiele uwagi po- 

święcono w dyskusji. W jednym jesteśmy zgodni, próby 

powrotu do (radyy nej formuły harcerstwa w postaci 

"stylizacji" jedynie nie zaś w oparciu 0 pogłębioną 

analizę dotychczasowego dorobku i doświadczeń to isto- 

tnie zniewalanie się tą tradycją prowadzące zazwyczaj 

donikąd. Pamiętać musimy abyśmy po raz kolejny nie 

wskrzaszali "trupa" zarówno w aspekcie dzisiejszych 

możliwości kadrowych, wielkości organizacji jak wresz- 

cie otaczającej nas rzeczywistości społecznej, ekono- 

micznej czy także politycznej (zarówno w odniesieniu 

do perspektywy globalnej jak i narodowej). Sytuację 

dzisiejszą utrudnia także fakt, że mamy zazwyczaj do 

czynienia z wychowaniem o charakterze dezintegrują” 

cym realizowanym przez wszystkie tradycyjne insty- 

tucje wychowujące: szkołę, rodzinę, organizację spo” 
łeczną czy wreszcie Kościół. Wartości preferowane 
przez te instytucje częstokroć nie wzmacniają się 
wzajemiie a wielokrotnie nawet wzajemie się wyklu- 

czają. Stąd też i w wychowaniu harcerskim przebył i śmy 

drogę od wychowania integralnego do wychowawczej 

fikcji bo także '| nasze wartości przestały się po- 

twierdzać na co zwrócono uwagę w trakcie dyskusji. 

Nawiązując do sprawy programu, przyznajemy, że 

uniformizacja form programowych wielu organizacji, sto 
warzyszeń czy nawet duszpasterstw spowodowała między 

innymi utratę tożsamości harcerstwa także w tej dzie- 

dzinie. Wszak biwak, wspólne śpiewanie przy ogniskach, 
rajdy, różnego rodzaju akcje'czy wreszcie aktywność 
o charakterze samowychowawczym realizowane być mogą 
nie tylko jw_harcerstwie. Musimy bijąc się, w piersi 

przyznać,że w kilku innych organizacjach można to 
wszystko zrobić częstokroć atrakcyjniej.Stąd i ana- 
lizie musimy poddać nie tylko elementy naszego syst 

mu wychowawczego ale również formy pracy. Czy nasze, 
stopnić, sprawności, system zastępowy są na /fq 
dzisiejszych oczekiwań i zainteresowań dzieci l, 
dzieży? Może niektóre z naszych form pracy 34 /j 
atrakcyjne i odchodzą z tego zakresu nieodi 
Chciałoby się powtórzyć za Aleksandrem 
Co młodemu człowiekowi może dać harcerstwo? 

Postulowane w dyskusji stworzenie perspe 
go programu harcerskiego wychowania obok 

natury merytorycznej wiąże się również z 
a innym" charakterze, Otóż sukces programo iązany 

jest nierozerwalnie z atrakcyjnością grupy órej 

jest realizowany, Tak więc pytanie „które i śmy 
przed sobą postawić musi być pytaniem tak 
jak uatrakcyjnić harcerstwo jako grupę społe: 

by stało się ono grupą odniesienia dla swych IE 

ków, Co zrobić aby z harcerstwem identyf ikowź fa A 

jakaś część społeczeństwa, a więc w istocie o ta co 

zrobić aby wartości, normy, cele i powstały. w opar- 
eluo nie program, były atrakcyjne dla dzieci, młodzie- 

ży | ludzi dorosłych. 

Najmniej problemów programowych - co jest zrozu- 

miałe - mieliśmy zawsze z naszymi najmłodszymi. Naj- 

większy Jednak "odpad" od harcerstwa pojawiał się 

zawsze w okresie wchodzenia naszych wychowanków w 

*świat ludzi dorosłych". Dl1 nich nigdy nie mieliśmy 
tak atrakcyjnego programu aby temu zapobiec poza... 
No właśnie, jeden z molch znajomych starszych harce 

rzy obdarzony przez naturę darem "czarnego humoru" 
powiada, że on z niecierpliwością oczekuje ną wojnę, 
bo właśnie wtedy będzie miał najlepszy program dla 

swojej drużyny. 
Właśnie na tym poziomie przechodzenia od heterono- 

mii do autonomii, do działań samowychowawczych nasze 
dotychczasowe propozycje okazywały się zbyt ubogie, 
W tych sytuacjach odwoływaliśmy się zazwyczaj do bądź 
dom i emanych zainteresowań młodzieży bądź też do ich 

potrzeb tworząc doraźne programy. Może dziś musimy im 
dać szansę realizacji tych potrzeb w całej rozciągłoś- 

ci? Bo jeżeli uznamy za luksusowy i konsumpcyjny wręcz 

kapitalistyczny wzorzec chęć posiadania własnego mie- 
szkania, samochodu, komputera czy zestawu video w koń- 
cu XX wieku, to obawiam się, że z harcerskim progra- 

mem niewielu będzie chelało mieć coś wspólnego. 
Dobrze znana filozofii anłynomia * być czy mieć" 
zaskoczyła także i nasze harcerskie wychowanie. Myślę, 
jednak że istota problemu zawiera się dziś w inaczej 
siormułowanym pytaniu: jak mieć aby być? Może na 

nie właśnie powinien odpowiadać nasz program? 
Choć z drugiej strony, Jeśli ;zaczniemy iz naszymi 

harcerzami budować mieszkania, zarobkować na kompu- 
ter i parę innych drobiazgów, to czy to będzie jesz- 
cze harcerskie wychowanie, czy może już nie? 
Ciekawe... 

Kadra i baza finansowa harcerstwa. 
- to dwie kolejne sprawy budzące niepokój dyskutantów. 
Dlaczego do nas nie przychodzą ludzie najwartościowsi, 
notatek twórczy? A skąd niby pytam mieli- 

pe sobie jesteśmy winni. Jaką była 
hczasowa praca wychowawcza taką jest | na- 
ee jieważ kłopoty kadrowe nękają nas już 

jo kadry wciąż za mało a i ta która jest 
6 do życzenia - jest to najlepsza o- 

ychczasowych osiągnięć. W tym kon- 

ujmy sobie znaną wszystkim senten- 

finansowej harcerstwa, który wypły- 
jest bardzo prozaiczny ale niestety 

Dziś harcerstwu nie wysłarczy już sam 
także spełnienie pewnych nie- 

ków w obrębie obiektywnych, zewnętrznych 
Ocesu wychowawczego. Aby ina mundurach poja 

zyż harcerski i emblemaży sprawności,: to 
„|które postawimy przed naszymi wychowankami 

jak myśię widać bezpośredni związek bazy sprzętowej, 

naszych możliwości poligraficznych, reklemowych 
wreszcie zaś po prostu finansowo-organizacy jnych 

| naszej słabości programowej. | przestańmy łudzić 
sami siebie, że przy wzmożonym wysiłku wewnątrzorga- 
nizacyjnym - nie ujmując nic tzw. wychowaniu gospodar- 

czemu - będziemy w stanie zapewnić sobie te warunki, 
Dziś potrzebujemy dużych funduszy jeśli marzymy © dal- 
szej działalności tak dużej organizacji. Czasy harcer- 
skiego "rzemieślnictwa" skończyły się bezpowrotnie. 

Próbujmy więc "przepracować" wspólnie wszystkie te 
problemy. Wtedy dopiero jak sądzę, będziemy mieć har- 
cerstwo twórcze , i efektywne, uniwersalne, będące 
awangardą młodzieży, elitarne lecz otwarte, będące 
wspólnotą wśpólnot | sposobem na życie. Wtedy harcer- 

stwo w obrazie formalnym będzie bardziej federacją 
niż, organizacją | co najważniejsze nie będzie to har- 
cerstwo nowoczesne, z nową filozofią, bo takie właś- 
nie miało być od z górą ponad siedemdziesięciu lat. 

A jeśli chodzi już o filozofię - daję! słowo: że naj- 
bardziej lubię tę starą klasyczną... 
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phm Józef Biedruń HR 

Po ulicach krążą samochody z głośnikami 

coś w hindi 33/. Wojtek z Katką idą do hotelu *Cris- 

tal” przegryźć coś po "udanych" zakupach. 

wielką ulgą zrzucamy worki 

już od wczoraj. Gienek częstuje przybyłych ananasem. 

tuszowaniu odżywamy na nowo 

$ciu z Palika Bazaar kręci się dużo rozgorączkowanych 

się przyjmując nadęte 

Władek zbiera grupę na ranny wyjazd do Agry. 
Przekupień sprzedaje gazety. 

lustan Times, Czytam przez ramię 

fośnie góra niepomytych naczyń. 
5 

dzień” przybliża się szybkimi krokami. 

Rankiem 31 października wyjeżdża pociągiem do Agry Zabili ją dwaj Sikhowie ze straży przy- 

tej rano Wojtek z Gienkiem wchodzą do biura 

*Nerofłotu" potwierdzić zarezerwowane bilety. Za 

minut było już po wszystkim. 

zwiedzanie centrum administracy jnego 

dwa bliźniacze budynki 
jednak zakupić tekturowe waliz- 

przez pięknie utrzymany 

Safdarjang Road). Ludzi 
jak i my bardzo leniwie. Wiqzimy otwartą bra- 

wyzbywają się dolarów i robią to po znacznie niższych 

zwiedzić wystarczyłoby pójść «do biura przegustek... cenach niż było to tu w zwyczaju. Dziwne! 

gdzie jest tzw. Tibetan 

krążą grupy młodych mężczyzn 

ne rzeczy tylko oglądamy, wszystko odbywa się tak po- 

leniwie. Słońce praży niemiłosiernie. Na Jan- to nowe grupy krzykliwych 

rolety sklepów. Chcemy co4 kupić w sklepie z koszula- 

mi, a tu sklepikarz przynagla i krzyczy: gif mi rupis, 

indian rupisł”/ Nie, chce przyjąć dolarów. Natychmiast 

przez nas w końcu dokonanych spuszcza ża- 
kiegoś Sikha jna rowerze. 
sowymi kijami. Sikh krzyczy nieludzko, chyba im się 

Bijący zatrzymują rower 

  
  
  
  
  

dają. 
Wreszcie przychodzą nasi z pociągu, wycieczka do Agry 

udała im się znakomicie. O zabójstwie Indiry dowiedzie 

li się w pociągu, ale był spokój. Na kolel jeszcze 

panuje porządek. 
*...Wszystko zaczęło się niewinnie, po indyjsku sen- 

nie | pokrętnie. Spacerowaliśmy pomiędzy budowlami o- 

taczającymi Taj Mahal, podszedł jakiś gość i zaczął 

coś z przejęciem opowiadać imiłując ręką strzelanie 

z pistoletu. Władek z niewzruszonym spokojem odrzekł: 

- Nie, nie jesteśmy zainteresowani kupnem rewolweru! 

Człowiek sprawiał jednak wrażenie, że nie o to mu 

chodzi, z uporem starał się nam coś powiedzieć | po 

pewnym czasie zrozumiel iśmy: 
- Strzelanodo pani premier i mecz krykieta z Pakista” 

nem został przerwany. 
Nie bardzo wiedzieliśmy co © tym sądzić. Mury Taj 

Mahal, między którymi spacerowaliśmy pamiętały czasy 

Wielkich Mogolów z zamiłowaniem trujących, topiących 

| sztyletujących się nawzajem, stały więc nieporusze” 

nie. Kiedy kończyliśmy zwiedzanie usłyszeliśmy ja” 

kichś Sięhów w turbanach: "Indira Gandhi finish,tinishi 

Ludzie na ulicach nie wyglądali na bardzo przeję- 

tych, chociaż z uwagą wsłuchiwali się w radiowe wia” 

domości. Wieczorem wracamy pociągiem,do Delhi. Kl ku 

Hindusów siedzących obok nas z przejęciem dyskułow 

ło o zamachu. Widocznie byli z różnych stron subkon” 

tynentu, bo rozmawiali po angielsku, a raczej jego 

przedziwną indyjska odmianą: Z rozmowy wynikało, że 

indirę zastrzelili członkowie jej ochrony osobistej. 

W Delhi zastajemy zupełnie inny nastrój. Zaciągnięte 

„żaluzje w sklepach i niesamowita cisza, nienaturalna 

w naszej, handlowej przecież, dzielnicy. Kroki odbi- 

jaja się echem w pustej ulicy, powietrze pełne nieo- 

kreślonego napięcia: W hotelu wyprawowicze powitali 

nas z widoczną ulgą... W hotelowym hallu - nowość. 

Przy recepcyjnej ladzie siedzi pięciu opasłych po- 

licjantów i opycha się jajecznica. W kącie słoją Ich 

narzędzia pracy - metrowej długości bambusowe lagl, 

To -zapobiegiiwy w/aścielel hotełu zorganizował 30- 

ble i gościom hotelowym ochronę. Idziemy spać z prze 

konaniem, żę różnie może być...” 
Rano wstaje piękny słoneczny dzień. Odczuwa się 

jakby świąteczny nastrój. Bardzo mało ludzi na uli- 

cach, sklepy pozamykane. Niecodzienny jest widok 

miasta bez sikhijskich turbanów. Nie ma taksówek ani 

rlksz motorowych. Krążą tylko nieliczne. Z Connaught 

Place jedziemy dużą rikszą motorową w sześć osób do 

Red Fortu. Tłum gęstnieje. U wylotu ulicy Chendi Chowk 

jest już bardzo dużo ludzi, a nad sikhi jską Gurówarą / 

unost się dym. Po chwili tłum plerzchnie w naszym 

kierunku zatykając usta skrawkami materiału. Gazył 

Z pamiętnika Milego: 
*,..Od rana cisza Świdruje uszy, Słońce już wysoko na 

niebie, a tu nie słychać ani zwyczajnych krzyków towa- 

rzyszących handlowi, -ani dzwonienia riksz, brzęczenia 

skuterów, czy trąbienia ciężarówek. Od czasu do czasu 

ktoś zawola, słychać tupot nóg, potem znów wszystko 

zamiera. Po wyjściu na ulicę ukazuje się widok rów- 

nie dziwny. Wszystko porusza się w zwolnionym tempie. 

* REPORTAŻE 
Tylko krowy niespeszone snują się i wyżerają resztki 

pozostałe w miejscach, gdzie jeszcze wczoraj stały 

stragany. Na jakimś balkonie rodzina Sikhów bezradnie 

patrzy na ulicę. Mężczyźni mają porozwi jane turbany , 

niestrzyżone włosy rozsypały się w długich puklach. 

Z piętnastu kramików z żywnością znajdujących się na 

Nehru Bazaar otwarty jest tylko jeden i to do połowy. 

Kupujemy chleb | wracamy. W.hotelu któryś z Hindusów 

mówi o Sikhach zadźganych nożami w nocy. Pięciu opa- 

słych policjantów czyści paznokcie  widelcami 

Na Connaught Place, gdzie zawsze gęsto było od 

riksz oczekujących tutaj na klientów - nie stoi dzi- 

siaj ani jedna. 
Podziemne targowisko Polika Bazaar zamknięte na sie- 

dem spustów. Przynajmiej te kramy nie będą rozbite, 

Nadjeżdża motorowa riksza i za chwilę suniemy przez 

opustoszałe ulice jak przez wyschnięte koryta rzeczne. 

Maszerujemy w stronę Gurdwary Sis Ganj, wielkiej 

świątyni Sikhów. W oczach 1 gardle znajome skądinąd 

pieczenie - to gaz łzawiący. Jakiś obdartus gestyku- 

lując radzi zmienić kierunek od strony świątyni słychać 

odgłosy podobne do strzałów...” 

Szybko idziemy do Red Fortu. Straż złożona z Ghurków 7/ 

nie wpuszcza nikogo przez bramy. Ciosedl Closedl - 

krzyczą z daleka. Wracamy w kierunku Jama Madjid, 

wielkiego meczetu piątkowego. Jacyś młodzi ludzie zwra 

cają uwagę, abyśmy nie kierowali się do centrum Old 

Delhi. Okrążamy Jama Madjid, Zamknięty na siedem 

spustów i nie można się do niego dostać. 

Teraz pieszo wybieramy się do naszego hotelu, droga 

wiedzie przez uliczki starego Delhi, coś około czte- 

rech kilometrów. Ludzi ciągle mało. Co jakiś czas 

przebiega z krzykiem oficera patrol policji. Ulice 

włedy są całkiem wymarłe. Na wszelki wypadek przykle- 

jamy się na ten czas w jakieś załomy murów. Słońce 

pali niemiłosiernie. Mijamy dwa sikhijskie orszaki pę- 

grzebowe. W okolicach dworca głównego coś się dzieje. 

Czuć swąd i ludzie biegają w tę | we w tę. Na dachach 

piętrowych domów aż czecni się od tlumów. Dużo krzy” 

ku. 

Z pamiętnika Miłego: 

y idziemy na piechotę, trochę błądzimy w zaułkach 

i wchodzimy na naszą ulicę z boku. Okazuje się, że to 

dobrze, bo u wylotu ulicy widać kłęby dymu i. fruwają- 

ce w powietrzu buty. To tłum rozbił i podpalił kolejny 

sklep. Masy ludzi przewalają się teraz przez ulicę, 

parę godzin wcześniej prawie zupełnie opustoszałą. 

Zatrzymują się przed następnym sklepem, tłum wychudłych 

postaci z błędnymi oczami, naprężeni jak skręcone 

postronki. Potem pdchodzi jakiś dobrze odżywiony 

młodzieniec w podkoszulku, stalowym prętem rozbija 

kłódkę nm: żaluzji 1 odchodzi. Tłum jeszcze przez 

chwilę faluje, potem pierwszy chudzielec podnosi ża- 

luzję o dziesięć centymetrów,potem następny, 1 ludz- 

ka rzeka wpada do środka, rozpychając i tratując się 

nawzajem. Po chwili pierwsi szczęśtiwcy wybiegają 

obładowani towarami. Dwaj policjanci oparci o metro- 

we lagi przyglądają się z pobłażiiwym  zainteresowaniem.. 

W hotelu tymczasem poruszenie. Pięciu opasłych okro- 
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  REPORTAŻE * 

pnie krzyczy t szłurcha jakiegoś mizeraka. Potnząsa- 
ją raz nim, raz dowodem rzeczowym rabunku: kawałkiem 
materiału wielkości dwóch chusteczek do nosa. Po- 
trząsany jest przerażony | cicho płacze. Grupka 
Polaków (w tym hotelu mieszkają sami Polacy) stoi o- 

bok i ostentacyjnie komentuje. W końcu puszczają mi- 
zeraka, chustkę zachowując dla siebie..." 

Ciężko będzie się przedrzeć." Od dworca bezpośre- 
dnio nie można pójść, bo płoną sklep obuwniczy i tek- 
stylny. Tłum bezwzględnie je rabuje. Wycofujemy się 
do poprzecznej ulicy od strony wschodniej, Z początku 
można iść, ale nagle tłum rzuca się do ucieczki wła- 
śnie tą ulicą biegnąc w naszą stronę. Błyskawicznie 
wskakujemy w jakąś bramę i zaczajamy się na schodach 
na półpiętrze. Ulica się opróżnia. Wchodzimy w główną 

ulicę Nehru Bazaar. Co jakiś czas przebiegają ludzie 
a to ze zwojem materiału, a to z paroma zeszytami, a 
to z lewym czarnym półbułem... 

Kióżni 

Tłum gęstnieje, czuć swąd splenizny. Spod rozdartej 
blaszanej rolety wypełzają ludzie wyńosząc mąkę, faso- 

ię, herbatę. Do hotelu brakuje tylko kilkadziesiąt 
metrów, tłum gęstnieje do tego stopnia, że trzeba 
się przeciskać. Idziemy uformowani w trzyosobowy klin, 
ale Hindusi obarczeni ukradzionym towarem grzeczn 

się rozstępują. W okolicy hotelu trwa rozkradanie 

sklepu z naczyniami i towarami żelaznymi. Dwaj znu- 
dzeni policjanci oparci o swoje metrowe pałki przy- 
glądają się akcji bez emocji. Co chwilę ktoś się schy- 
la, wczołguje, ktoś inny wypełza z pełnym naręczem na- 

czyń. Czekający przed sklepem usiłują coś wyrwać wy- 
chodzącym. Wchodzimy do hotelu. Wszyscy już wrócili. 
Podobno hotel "Marina" płonie wraz, z broniącymi się 

wewnątrz Sikhami, tłum nie dopuścił straży pożarnej. 
Nasz hotelarz jest zdenerwowany i prosi, aby nikt 
bez potrzeby nie wychodził na ulicę. Ktoś z wyprawy 
toruńskich biologów mieszkających wraz z nami w hote- 
lu dzwoni do polskiej ambasady. Odpowiadają, że żadnej 
pomocy od nich nie możemy się spodziewać, bo dzielnica 
ambasad jest odcięta od reszty Delhi i słychać strzały 
broni automatycznej. 
Na dachu hotelu, skąd wszystko widać jak na dłoni ze- 
brała się większość uczestników wyprawy naukowej z 
Torunia. Migawki Zenitów wyposażonych w teleobiektywy 
trzaskają co chwilę. Wojtek wylazł aż na zbiornik wo- 
dny 1 tilmuje płonące Delhi, a przez teleobiektyw 
postępy w rozkradaniu sklepu z naczyniami. Przed wej- 
ściem do hotelu płonie wyposażenie sklepu żywnościo- 
wego. Okoliczni mieszkańcy nie pozwolili podpalić skle 
pu wewnątrz, bo cała dzielnica poszłaby z dymem. 
Mlodzieńcy w białych koszulach uwijają się gracko i co 
jeszcze nie jest potłuczone, tłuką metalowymi prętami: 
Policjanci spokojnie siedzą w dżipach. 

Okradanie sklepu z naczyniami ma się ku końcowi . 
Policjanci okładają barbusami ostatnich wpełzających. 
Na okrzyk oficera z dżipa rusza patrol i chwyta nie- 
mrawego staruszka z dwoma dzbankami, przyprowadzają go 
do oficera. Staruszek robi błagalne gesty, składając 
ręce jak do modlitwy, trzymając równocześnie w nich 
dzbanki. Policjanci wyrywają mu je, jeden przykłada 
mu kijem, a drugi dodaje kopa, dzbanki zostają u ofi- 
cera. Ze sklepu sączy się czarny dym. Policja znika. 
Wojtek zbiega z dachu chowając kamerę pod koszulą, 
na schodach mija się z policjantem szukającym człowie- 
ka z kamerą. 

2 pamiętnika Miłego: 

..Z Wasiowatym i Śmiałym wyruszamy do miasta zorien- 
tować się, czy nie da się zdobyć taksówek. Podobno 

Sikhowie  zabarykadowal i się w hotelu *" |mperial" 

Na ulicy nadal szaleństwo. Ludzie poruszają się jak 

w transie, panuje atmostera opacznego karnawału, 

Wygląda na to, żb każdy wyładowuje agresję nagroma- 

dzoną podczas nienajlepszego życia. Mijamy grupkę 

barczystych młodych ludzi ładujących się na ciężarów- 

kę, Wznoszą okrzyki, z których rozumiem tylko słowa 

*Indira Gandhi". Pewnie jadą organizować gniew ludu 

do następnej dzielnicy. 

My przychodzimy przez Connaught Place, przestawiający 

teraz mało reprezentacyjny wygląd: dymy, odłamki 

szkła, nastrój ponury i schyłkowy. Hotel *" imperial" 

stoi w jakiejś lepszej dzielnicy, przy szerokiej alei 

zablokowanej z obu stron przez kordony policji. 

Najpierw zawracamy, ale za chwilę spotykamy silną 

grupę: Krzysiu, Przylepa, Pejczu i inni. Razem jeszcze 

raz próbujemy się dostać do hotelu w końcu nam się 

to udaje. Widok niezwykły: po rozległym dziedzińcu 

otoczonym solidnym murem przechadzają się brodaci 

Sikhowie, niektórzy w bogato zdobionych szatach i tur 

banach, z szablami u boku, inni mizerniejsi z zao- 

strzonymi prętami zbrojeniowymi. | dziesiątki żółto- 

-czarńych taksówek. Rozpoczynamy petraktacje, Na ogół 

urywają się w momencie, kiedy wymieniamy nazwę, ulicy. 

  

- Człowieku, było tam siedmiu zabitych lylko w ciągu 

ostatniej nocyl - Mówi jegomość w turbanie. Sikhowie 

zatrasowani kiwają brodami: taksówkę tak łatwo obró- 

cić na dach i podpalić, a ciężarówkę można załatwić 

jedną dobrze rzuconą butelką z benzyną, riksza zaś 

nie przedrze się przez najmniejsze zbiegowisko 

Wracamy z niczym. 

Ulicami przejeżdżają ciężarówki pełne żołnierzy w 

płaskich, angielskich hełmach, z kulomiotami. * 

Nieopodal naszej ulicy rozbito właśnie sklep  meblo- 

wy: z daleka wygląda to tak, jakby masywnym kanapom 

| fotelom wyrosły nogi, Śniade, chude I uginające się 

pod ciężarem. 

W hotelu - nastrój oczekiwania w takt kamieni bębnią- 

cych o blaszaną żaluzię, oddzielającą nasz pokój na 

parterze od ulicy..." 

Godzina czternasta. Czas alarmowy do wyjścia z ho- 

telu. Nasz samolot odlatuje pięć minut po północy 

2 lotniska oddajonego o około 20 kilometrów stąd. 

Naradzamy się. Komenda jest zdecydowana, że całość 
uczestników musi zostać przetransportowana z bagażem 

na lotnisko przez zmrokiem. 
Wojtek, Marek, Władek i Przylepa za przyzwoleniem 

oficera policji, której sztab na tę dzielnicę ulokował 
się w recepcji hotelu, udają się na parking przed 
dworcem głownym, aby zdobyć jakiś środek lokomocji na 

lotnisko. 
Na Nehru Bazaar panuje względny spokój. Dopalają się 
resztki sklepów, największy swąd rozchodzi się z te- 
go z obuwiem. Przed dworcem pustki. Brak riksz moło- 
rowychł Stoją jakieś wypalone taksówki bez kół i bez 

szyb. 
Jedna za drugą przyjeżdżają ciężarówki wojskowe. Próbu 

jemy porozumieć się z policją drogową, ta posyła nas 
do policji porządkowej. Oficer Sikh mówi: 
- Panie, sam chciałbym się stąd wydostać Idźcie do 

żołnierzy! 
Wojtek poszukuje C.0 (głównodowodzącego), żołnierze 
ustawiają baterię armat przeciwiotniczych. Jedno auto 
jest puste, szofer się jak gdyby nudzi. Jednak bez 
rozkazu C.0. nie chce jechać na lotnisko. 
Od czasu do czasu podjeżdża taksówka, tłum z pocze- 
kalni rzuca się na nią drapieżnie. Co chwilę pociągi 
wypluwają na placyk przed dworcem coraz to nowe tłumy 
pasażerów obarczonych bambetlami. Lufy armat są już 
wycelowane w niebo, a żołnierze nałożyli płaskie 

stalowe kapelusze. 
C.0. znalazł s grzecznie odpowiada na nasze, rów- 

nież grzeczne propozycje: 
- Panie, daj pan spokój, my mamy tutaj inne zadania do 
wypełnienia niż wożenie turystów na lotnisko. Niech 

pan poszuka taksówki. 
That's all. 

Taksówki nie ma. 
Jakaś wraca od strony lotniska z powybijanymi szyba- 
mi, nie ma mowy, żeby pojechała tam ponownie. Dwóch 

młodych chłopców oferuje nam kombi za 500 rupii. Sta- 
ramy się ich przetrzymać. Kiedy słońce czerwienieje 

| przesłania się czarnymi dymami - pękamył 
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Jednak oni nie posiadają kombi, a właściciel nawet 
za 500 rupli nie chce auta dać na pewną poniewierkę. 
Wtedy niezrażeni organizująstrzykołową rikszę, tak- 
ksówkę | dwie jednokonne tongi /. Jedna z nich nie 
ma koła, a druga uprzęży. Koło właśnie naprawiają, 
ale o uprzęż wre walka wręcz z właścicielem. Organi- 
zatorzy przerzutu zwyciężają, ale połowicznie. Mają 

w rękach uprzęż niekompletną. 
Taksówka odjeżdża pod hotel zabrać pierwszą partię 
harcerzy. 

Z pamiętnika Miłego: 
*...Do zmroku pozostały dwie godziny. Jakaś taksówka 
staje na chwilę przed hotelem | zaraz ucieka. Nagle 

- kompletnie zaskoczenie: przed hotelem stają trzy 
dwukołowe wozy zaprzężone w chuderlawe konie. Wracają 
nasi z dworca w towarzystwie energicznego dżentelmena, 
nazwanego przez nas Impresariem. Załadowaliśmy na 
jeden z wozów część plecaków i kiedy jeszcze „sami 
usiedliśmy z tyłu -ciężar przeważył biedną szkapę, 
która zwisała w powietrzu, żałośnie przebierając ko- 
pytami. Poprawiamy rozkład ciężaru i ruszamy. Imore 
sario pilotuje konwój w rikszy motorowej. Posuwamy 
się naprzód, w pewnej chwili pierwszy wóz zatrzymuje 
się wśród tlumu. Wokół nieruchomego wozu, jak wokół 
zarodka kryszłału, zbiera sią coraz więcej osób z ma- 
ło przy jemnymi minami. 

Po raz drugi podjeżdża pod hotel taksówka, laduje 
się do niej sześciu ludzi ze sprzętem, oprócz nich 
jedzie kierowca i pomocnik (dachowy?). 
Riksiarz porzuca rikszę w zaułku , gdzie dopalają 
się dwie takdówki i wsiada 'ńa tongę zmieniając niepo- 
radnego woźnicę. Wiool 
Tłum nagle przegradza nam drogę. Wrzeszczą, żeby nie 
wyjeżdżać na główną ulicę, bo u jej wylotu zainstalo- 
wało się wojsko i strzela do wszystkiego co się rusza. 
Chwila niepewności. Gol - Krzyczy komendant i dwie 
tongi z kląskaniem niepodkutych kopyt nieodżywionych 
koników, patataj - kłusem przeciną tę główną ulicę 
z wojskiem. Nie strzelaj 
Po drodze mijamy wypalone luksusowe budynki, między 
innymi "Petrolindia", drzewa też gdzieniegdzie są 
poprzypalane. Na jezdniach pusto. Upał trochę zelżał, 
a czerwona kula słońca wisi tuż nad horyzontem. Po- 
zdrawiają nas skinieniem ręki. 

Pasażerowie przepełnionych taksówek, które nas mijają 
po drodze na lotnisko parskają śmiechem na nasz widok. 
Marek mówi, że nasz odwrót przypomina mu 1939 rok, gdy 
jako dziecko siedział na wyladowanej furce uchodzącej 
na wschód. Mijamy wypalony autobus, Śwąd spalonego 
mięsa. Na okolicznych drzewach siedzą sępy. Niektóre 
z nich szarpią coś w okolicy autobusu. Na dwunastym ki 
lometrze przed lotniskiem wraca nasza łaksówa i zabiera 
pasażerów jednej tongi. Na szóstym kilometrze ope- 
racja się powtarza. 

Z pamiętnika Miłego 
*...Jadę ostatnim wozem. Przychodzi kolej na nas, Po 
chwili na dachu rośnie kilkukondygnacy jna konstrukcja 
plecaków, a w aucie bądź co bądź osobowym gniecie się 

osiem osób. Na zewnątrz pozostał jeszcze długi Mr 
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Sajrek i drapiący się po głowie kierowca taktówki. 

Imotesacię %ię nie peszy, otwiera tylne drzwiczki 

i wpychą Krzysia w pozycji horyzontalnej na kolana 

siedzącym z tyłu. Sam przepycha się przez gąszcz koń- 

czyn do kierownicy i dźwigni biegów, bierze kierow” 

cę na kolana i możemy jechać. Ściemnia się, kiedy wy” 

ładowujemy się na lotnisku Palam. Nagie odprężenie po 

silnych przeżyciach sprawia, że słaniamy się na no- 

gach...” Ą 
Przed wejściem do klimatyzowanej hali poczekalni 

lotniska wypłacamy przewoźnikowi 500 rupii gotówką. 

Jako bakczysz dostaje okulary przeciwsłoneczne - lu- 

atrzanki. Wszyscy jesteśmy zadowoleni - my dowiezieni 

| oni - przewoźnicy. 

ldziemy coś zjeść: omiet z ketchupem i herbatką 2 

mlekiem, do tego coca-coia. Katka zaczyna chorować. Na 

lotnisku'nie ma ambulatorium. Robimy z plecaków prze” 

i poza nią kładziemy Katkę na karimatach. Zasy” 

pia. 
Na lotnisku z pełnym dostojeństwem siedzi wielu Siknów 

którzy mają nadzieję, że prędzej czy później wyjadą 

*"...W nieszczególnych nastrojach pętamy się po budyn- 

ku lotniska do północy. Jest szereg rodzin siknij- 

skich z tobołkami, nawiązujemy znajomość z emeryto- 

wanym skautem z Kanady (a raczej on nas zaczepia). 

Płacimy jeszcze po 100 ropii opłaty lotniskowej i 

wreszcie wsiadamy do IŁA, zostawiając w dole ludzi 
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kłujących się nożami, wyrzucających się nawzajem z 

pociągów i ciemną plamę wielkiego miasta rozjaśnioną 

gdzieniegdzie porerańczowmi punktami pożarów". 

Przypisy 
1 bin ź 

1 dormitorium - wspólna sala noclegowa w tańszych 

hotelach 

2, Brama Indii (tndia Gate) - monument w kszlałcie 

łuku triumfalnego z nazwiskami wszystkich poległych 

żołnierzy hinduskich w ! wojnie światowej 

3) Proszę dać mi rupie, rupie indyjskieł 

3aj pindi - język indoeuropejski urzędowy w Indiach, 

posługuje się nim ponad 180 min mieszkańców, 
łiczne dialekty 

4) Sikhowie - mieszkańcy stanu Pendżab, wyznający re- 

ligię będącą skrzyżowaniem hinduizmu i islamu 

5/ Pani Premier Indira Gandhi nie żyje. 

6] gurdwara - świątynia sikhi jska 

7, Gurkhowie - zaciężni żołnierze werbowani w Nepalu, 
służą w armii brytyjskiej i indyjskiej 

Bj tonga - drewniany, jednoosiowy wóz ciągniony przez 

zwierzę pociągowe, pojazd charakterystyczny w tei 

części Azji 

  
M ariaż, jaki muzyka zawarła z techniką trwa już 

ponad 100 lat. Warto pamiętać, iż po raz pierw 

szy na Świecie aparat do zapisu dźwięku przed- 

stawiono Francuskiej Akademii Mauk już w połowie XIX 

wieku (1859). Był to fono-autograf francuskiego wyna- 

lazcy Leona Scotta, składający sią z tuby, membrany, 

igły 1 papierowego walca, pokrytego sadzą. Umiejętność 

zapisu dźwięku wcale nie oznaczała jednocześnie możli- 

wości odtworzenia tego zapisu. Dopiero blisko 20 lat 

później, w 1877 roku Tomasz Edison opatentował w labo- 

rdtorium w Menlo Park fonograf - aparat do odtwarzania 

zapisanych dźwięków. 

Dla Edisona i pierwszych słuchaczy jego cylindrów u- 

trwalenie dzwięków muzycznych by?o rewelacją. Epokowy 

wynalazek udoskonalony 1 funkcjonujący jeszcze długo 

- do II wojny Światowej wyprodukowano ponad 20 milio- 

nów egzemplarzy fonografu. Wkrótce okazało się, że za” 

pis na cylindrze fdisona nie spełnia podstawowych wy- 

magań, góył podczas odtwarzania towarzyszy mu silny, 

głęboki szum (a właściwie przydźwięk), wywołany tar- 

ciem setalu o metal. Wtedy to w sukurs przyszła płyta 

qramofonowa, wynaleziona w 1888 roku przez przebywają- 

cego na emigracji w USA Emila Berlingera - młodego 

fotografa 1 elektronika z Hanoweru. 

łe zgłoszonego do opatentowania opisu wynika, że Ber- 

linger zaczął od zapisu na szkle, pokrytym sadzą, Za- 

je stopniowo płytami cynkowymi z warstwą 

Po paru latach doświadczeń, posługując Się 

galwanoplastyką, sporządził z woskowego - metalowy 

wzorzec. Zaczęto z niego tłoczyć (najpierw w kauczuku, 

potem w masie szelakowej) tysiące płyt. Na początku, 

nagrań dokonywano... na jednej stronie płyty, W pierw- 

szym roku naszego stulecia sprzedano już około 2,5 

miliona płyt, W roku 1904 pojawiły się w sprzedaży 

pierwsze płyty z nagraniem obustronnym. 

W 1897 roku Berlinger założył w Londynie "Gramo- 

phone Carpany". W rok później jego brat Joseph zorg: 

nizował w rodzimym Hanowerze "Deutsche Gramophon". 

Pierwszą gwiazdą , która nagrywała na płytach była 

Clara Butt (od 1899 roku). Na czoło wytwórni płyto- 

wych wysunęła się m. in. brytyjska "His Master's Voice 

(z charakterystyczą sylwetką psa Nippera, słuchające- 

go głosu z tuby gramofonu) oraz amerykańska "Victor" 

i niemiecka "Odeon". 

Konkurencję dla wytwórni gramofonowych stwarzała fir- 

ma "Pathe Fereses", której odmiennością był zapis... 

biegnący nie od krawędzi płyty ku środkowi lecz od- 

wrotnie. 
Swego rodzaju rewolucję przyniosło wprowadzenie 0- 

koło 1925 roku mikrofonu elektrycznego, który znacz- 

nie poszerzył pasmo utrwalanego dźwięku. Fakt ten od- 

notowały kroniki jako... przewrót w technice nagrań. 

Dwa lata później sprzedano na świecie już ponad sto 

milionów płyt. Naturalne poszerzenie prząstrzeni 

HOBBY 
dźwiękowej dzięki mikrofonowi elektrycznenu nie wys- 
tarczyło jednak producentom płyt. W końcu lat 20-tych 
znana firma niemiecke "Telefunken" rozpoczęła ekspe- 
rymenty z naturalnym pogłosem dużej sali koncertowej. 
Kilka lat później w 1931 roku Alan Blumlein zgłosił 
wynalazek, tak bardzo potem rozwijanych efektów 
stereofonicznych. Był to pierwszy krok w stronę 
"high fidelity" na razie jeszcze - bez "high". Z 

początkiem lat czterdziestych naszego stulecia słyn- 
ny dyrygent Leopold Stokowski całe życie szukający 

jonalnych ń p 
nych, zaczął eksperymenty z zapisem dźwięku i zasto- 

sowaniea nowych tworzyw sztucznych do produkcji płyt 

"niekoszumowych." Eksperymenty te doprowadziły do 

następnej rewolucji w fonografii - do płyty mikro- 

rowkowej i wolnogrającej, czyli popularnego long 

play 'a. 
Historia popularnych dziś "longów" czyli płyt gramofo- 

nowych długogrających rozpoczęła się w 1931 roku w 

Stanach Zjednoczonych. Zamiast płyty o szybkości 

78 obrotów na minutę wyprodukowano pierwszą płytę 

przesuwającą się z szybkością 33 i 1/3 obrotów na m: 

nutę, co kilkakrotnie zwiększyło "objętość czasową" 
płyty przy takiej samej jej średnicy. 

Po drugiej wojwie światowej Amerykanie jako pieru- 
si zaczęli produkować niełamliwe płyty długogrające 

oraz nowe gramofonj elektryczne do ich odtwarzania. 

W dniu 22 czerwca 1948 roku amerykańska wytwórnia 

płytowa "Columbia Records” wypuściła na rynek pierw- 

sze egzemplarze płyty z 33 obr/min. W ciągu roku 

firma ta sprzedała ich 3,5 miliona szutk. Europa roz- 

poczęła produkcję płyt długogrających dopiero w 
1950 roku, kiedy to firma "Decca" po raz pierwszy 
wypuściła na rynek angielski płyty z 33 obr/min. 
Rok wcześniej w USA firma "RCA Victor" wypuściła 
pierwsze "45-tki". 

Chłonny rynek fonoamatorów spowodował, że firmy 

płytowe z roku na rok zwiększały produkcję, ulepsza 
jąc też jakość zapisu jak i technikę nagrań. 
Nie minęło 10 lat i nastąpił nowy, doniosły krok w 
nową erę - stereofonii. Lata siedemdziesiąte przy- 

niosły eksperymenty w zakresie kwadrofonii, która 
mimo obiecujących rezultatów nie została zaakcepto- 
wana w pełni ani przez producentów ani przez ad- 
niorców. 

  

Zapis cyfrowy i nagrania prosto na matrycą "di- 
rect to disc”, zapis na matrycę metalową (DMM) - to 
kolejne fazy coraz szybszego postępu w technologii 

płyty. 
W 1979 roku "Philips" jako pierwsze firaa przedstawi- 
ła w Eindhoven płytę kompaktową. W tym samym roku 
brytyjska "Decca" wyprodukowała już pierwszy long- 
play, nagrany w technice digital. 

Obecnie świat podbija COMPACT DISC (CO), płyta 
odczytywana po raz pierwszy nie za pomocą igły (meta- 
łowej, drewnianej, szafirowej czy diamentowej) a 
więc mechanicznie, lecz bezdotykowo przy użyciu pro- 
mienia światła laserowego - o czym szerzej w rubryce 

za miesiąc. 
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otychczas nasz mikrokomputer działał na danych 

mających z natury charakter liczbowy. Na co 

dzień posługujemy się jedndk np. tekstem. 

Czy bogały zestaw znaków naszej klawiatury ma służyć 

tylko wprowadzaniu programów w BASIC-u?'Na szczęście 

nie. 
Jak każda informacja, także tekst musi być przed- 

stawiony (reprezentowany) w maszynie w postaci licz- 

bowej. Wystąrczy tu jednak każdemu znakowi alfabetu 

przyporządkować jednoznacznie pewną liczbę - utworzy” 

pewien ż. Większość mikrokomputerów używa tzw. kodu 

ym z.nielicznych wyjątków jest ZX81, wypo- 

sażony we własny kod Zamieszczona tablica przedstawia 

wybrany fragment alfabet , przedstawiony w obydwu ko- 

dach. W razie potrzeby komputer może zamieńić liczbę 

na odpowiadający jej znak (np. literę), który nastep- 

nie zostanie np. wyświetlony na ekranie. Służy do te- 

go m.in. funkcja CHR$. Jej argomentem jest liczba, 

zaś wynikiem działania - znak. Zilustrujemy jej dzia- 

łanie doświadczeniem: 

16 INPUT X 
2 6 PRINT CHR$ (X) 
308 GOTO 18 

Podając wartości liczbowe, dowiadujemy się, jakie od- 

powiadają im znaki (por. tablica). W następnej kolej- 

ności zmusimy komputer, by po rozpoczęciu programu 

pozwolił nam wprowadzić do pamięci trzyliterowy tekst, 

a następnie wyświetlił go dziesięciokrotnie na e- 

kranie: 

10 INPUT A 
2 8 INPUT B 
38 INPUT C 

4 8 FOR I 
5 6 PRINT CHR$ (A 
aR $ (C) 

6 8 NEXT I 

Po uruchomieniu, programu, w odpowieczi na trzy kolej” 

ne pytajniki, musimy podać trzy liczby, przedsławia” 

jące kolejne znaki w "zrozumiałym" dla naszego mikro” 

komputera kodzie.Trzeba będzie przy tym posłużyć się 

tablicą. Zastosowana przez nas metoda jest toporna 

i niewygodna: sami musimy "tłumaczyć" tekst znak po 

znaku. A gdyby tak podawane teksty mogły być zmiennej 

długości? Strach pomyśleć! 
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- spacja 

Tekst okazał się jednak tak użytyczną postacią da- 

nych, że BASIC w większości mikrokomputerów zawiera spe- 

cjalnemechanizmy operowania na łańcuch znaków. 2 pun- 

ktu widzenia komputera tekst jest przecież "łańcusz- 

kiem" ziożonym z kolejnych znaków-ogniw. Dlatego czę- 

sto zamiast tekst , używa się określenia łańcuch. Pod- 

stawową rolę odgrywają tzw. zmienne tekstowe, powala- 

jące pod umowną nazwą zapamiętać stanowiący pewną ca- 

tość tekst (pojedyncza litera, słowo, zdanie, Itp). 

Oznaczamy zmienne tekstowe podobnie jak zmienne nume- 

ryczne, dodając *jednak na zakończenie znak $. Tak 

konwencja pozwala maszy! (i nam) rozróżnić między 

zmiennymi liczbowymi i  łańcuchowymi (tekstowymi): 

tę ostatnie mają przecież zupełnie inny charakter, 

obejmując ciąg komórek pamięci przedstawiających ko- 

lejne znaki zapamiętanego tekstu. Aby przyporządkować 

zmiennej określony łańcuch, posługujemy się znowu 

instrukcjami LET lub INPUT: 

19 PRINT 2 "PODAJ SWOJE NAZWISKO" 

2 6 INPUT N$ 

3 8 LET A$ - "JEST GENIALNY" 
4 0 PRINT N$, A$; "HH!" 

RLN 
PODAJ SWOJE NAZWISKO 
7 KOWALKI 
KOWAL SKI 

READY 

JEST GENIALNY LL 

Nawet takoptymistyczny wynik działania programu 

nie powinien jednak przytlumić naszej chęci dalszego 

zglębiania BASIC-a. Podobnie jak na liczbach, również 

$ 

na tekstach dowolne są operacje porównania, co wyko- 
rzystujemy w instrukcji warunkowej |F. Możemy to wyko- 

rzystać do sprawdzania wiedzy ucznia, Jak w poniż- 
szym programie: 

1 0 PRINI "NAZWISKO ALTORA PANA TADEUSZA” 
26 INPUT A$ 

3 6 IF A$ - "MICKIEWICZ* THEN GO TO 68 
4 6 PRINT *JAK?I POPRAW SIE,CIEMNA MASOI* 
58607018 e 
6 6 PRINT "DOBRZE" 

Pojęcie "równości" lub "nierówności" (należałoby 
powiedzieć "identyczności" lub "niezgodności) tekstów 
nie nastręcza wątpliwości. Jak jednak rozumieć porów- 
nywanie łańcuchów z wykorzystaniem operatorów =, , 

» 2 czy mają one w ogóle sens w odniesieniu do 
tekstów? 

Owszem, mają. Operatory te jednak, zastosowane do 
tekstów, mają inną interpretację. Służą one mianowi- 
cie do określania alfabetycznego uporządkowania po- 
równywanych tekstów.:Relacja' "ALFA" "OLA" jest speł- 

niona: słowo "ALFA" w alfabetycznym uporządkowaniu 
wystąpiłoby przed słowem "OLA". Warunek "KAKTUS"  ) 
*KAPELUSZ* spełniony nie jest - słowo KAPELUSZ np. 
w słowniku wypadałoby za słowem KAKTUS. Jeśli jeden 
lub kilka plerwszych znaków jest zgodnych w obu ba- 
danych łańcuchach, badane są kolejne, aż do wykry- 
cla różnicy lub napotkania końca łańcucha, Przy po- 
równywaniu np. cyfr z literami lub innymi znakami” 
o tym, który ze znaków uznany zostanie za "alfabe- 

tycznie poprzedzający", decyduje zwykle zastosowany w 

mikrokomputerze kod (odpowiadająca znakowi w kodzie 
liczba miejsza - znak alfabetycznie wcześniejszy), 

patrz tablica. Napiszemy teraz programik, który popro- 
si nas o podanie dwóch dowolnych słów, po czym wy- 
Świetli je w kolejności alfabetycznej: 

6 PRINT "PODAJ DWA SLOWA” 
4 INPUT x$ 
8 INPUT Y$ 

6 IF X$ - Y$ THEN GO TO 88 
8 LET T$-x$ 

6'0 LEJ X$-Y$ 
0 LET Y$-T$ 

8 6 PRINT x$.Y$ 

Postawione zadanie można bylo rowziązać prościej 
(jak?), my jednak zastosowaliśmy metodę zmiany war- 

tości zmiennych X$ | Y$ w przypadku gdyby początkowy 
łańcuch Y$ poprzedzał alfabetycznie pierwotną treść 
X$ . W operacji zmiany nieodzowna była zmienna pomo- 
enicza T$ - dotyczy to każdej operacji zmiany w do- 
wolnym programie. Warto zastanowić się więc bliżej 
nad przebiegiem operacji zmiany * (wskazówka: instruk- 
cje wykonywane są zawsze kolejno; nic nie dzieje się 
równocześnie). 

Jedynym "działaniem" dozwolonym na tekstach jest ich 
*sklejanie"" (złożenie, 
symbolizuje zwykle 

Operację tę 
wykorzystamy ją właśnie da bu- 
konkatenc ja). 

dowy ozdobnego szlaczka z powtarzających się ogniwi 

HOBBY 

16 LET A$-* * 

2 6 FOR 1-1 TO 7 
3 6 LET A$-A$+" x 

4 G NEXT i 

5 8 PRINT A$ 

AN 

XX X WKK X 
XxX XAKKKX XX 

Wstpliwości budzi Jnstrukcja 1 0: między znakami cu- 
dzysłowu nic nie mat To prawda: początkowo przypisu- 
jemy zmiennej A$ tzw. łańcuch pusty. Powoduje to ni 
jako "wyczyszczenie" łańcucha A$: łańcuch co prawda 
tormainie istnieje, nie zawiera jednak na razie ani 
Jednego znaku. 

Oprócz skiejan możemy z łańcucha "wycinać" do- 

wolne fragmenty, jedno- lub wieloznakowe.' Niestety, 
w różnych mikrokomputerach służą do tego celu różne 
mechanizmy. W MERITUM posłużymy się funkcją MID$. 
Ma ona aż trzy argumenty: pierwszym jest łańcuch, 

z którego wybierzemy fragment, drugim liczba wskazu- 
jąca, od którego znaku wycinać, trzecim - liczba. 
wskazująca, ile znaków wybrać. Łańcuch wyjściowy w 
wyniku operacji "wycinania* pozostanie oczywiś 
nienaruszony. Korzystając z MID$ napiszemy program 
wypisujący "rozstręelonym drukiem" podany uprzednio 
tekst, Zrealizujemy to drogą wybierania z tekstu po 
jednym znaku i wyświetlania tych znaków na prze 
mian ze spacjami. Skąd jednak program znać będzie 

Użyjemy tutaj funkcji LEN.Rezultatem działania tej 
tunkcji jest liczba równa liczbie znaków w łańcuchu 
tworzącym jej argument. 

Tak na przykład LEN *ABCDEF" - 6. 

16 INPUT x$ 
2 6 FOR 1-1 TO LEN (45) 
3 6 PRINT MID$(X$,1,1) + * "z 
4 8 NEXT I 
RUN 
? OTO KOMPUTER 
OTO KOMPUTER 

Zmienna | oprócz odliczania! wskazuje: kolejne znaki 

w łańcuchu X$. Funkcje MID$ uzupełniają funkcje 
LEFT$ | RIGHI$. Obie wybierają z podanego łańcucha 
zadaną liczbę znaków, poczynając do lewego (LEFT$) lub 

prawego (RIGHT$) końca: 

10 LET A$- "ABCDEFGH" 
2 6 PRINT MiD$(A$,3,4);*/ 

/8;LEFT$(A$,2);*/ - 
RUN 
I*;RIGHT (A$,1) 

cen. 
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NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS 
- uczymy się nie dia szkoły, lecz dla życia 

NON PROGREDI EST REGREDI 
- nie iść naprzód to cofać się 

NON QUANTITAS, SED DUALITAS 
- nie ilość lecz jakość 

NULLA AETAS AD DI SCENDUM SERA 
- na naukę nigdy nie jest za późno 

NULLA DIES SINE LINEA 
7 ani jeden dzień bez kreski, bez postępu w pracy 

"ORA ET LABORA! 
- módl się i pracuj! 

LABOR EST ETIAM IPSA VOLUPTAS 
" Praca jest sama przez się przyjemnością 

ACTUM NE AGASI 
- nie rób tego co zostało już zrobionel 

DATA ET ACCEPTA 
- wydatki i dochody 

DICERE NON EST FACERE 
- mówićto nie znaczy działać! 

STULTE, STUDE! 
- ucz się głupcze! 

  
  

harcerskie.pl 

  

  

      

   

        

po) obozowe 

  

( * wiadomości 
jednym to na 

wypadku dosł znane (nazwi sko 
obozu 

| Do zaczęła | z obozów. 
inter- 

redakcji) 
bota 

SW ta jować Ocho weniowa 
kiej wsie za s 
żaków sprzęt typu wyp 4 to jedyny PE 

by Ę 
akcji Letniej: 

adek podcza* 

  

Druh Anatol 8. w <zasie długiej nocnej warty wpadł skonstruowania 
Po kilku desz 

iuż gotów i 

na pomysi 
mykania 

konserw, 

prototyp był 
klucza do zą- 
czowych dniach ; 

został wypróbowany w ciężkich warunkach obozowych. Wynalazek druha Anatola okazał się bardzo Przydatny | zyskał sobie wielu zwolenników, Jak mówią naoczni świadkowie, zamknięte puszki w trawie SWYM wyglądem, 
otwar temu 

nie razily tak 
Dzięki 
ochroną 

jak otwarte, umysłowi druha Anatola, naturalnego nie będzie żym problemem na obozach 

Środowi ska 
już takim du. 

i biwa- kach. 
k 

   

   

  

EEEDDE0 KULTURA 

  

     
OGŁOSZENIA 

       

        

       

      

   

Dwie lewe ręco zamienię na jedną prawą. 

Paconhy 
rajdów, wędróvek, rej- 

przepisuję na maszynie. Terminy do uzgodnienia. Ceny umowne, 

wiadowoić w *elaku; 

Wsbomienla z obozów, 
sów, wakacji 

  

Artykuł na każdy temat (harcerski), wością druku w HR-ze, 
mi zaufa. 

z możli- 
napiszę każdemu, kto 

"=P 
Powracającym z wakacji życz * przyjemej pracy, nauki oraz pięknej pogody. 

"MPEC 
Wiadomość z ostatniej chwiłił 
W IV kwartale będzie brakowało laku,    
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