
      

Dn Fam 

  

    

  

  

  

  

  

        

Od redaktora 
Pomysł rodził Się długo. Motywacja była, szukaliśmy 

sposobów i form prezentacji poglądów instruktorskich, 

Pormułę pisma musi określić praktyka działania - lecz 

pewne założenia teoretyczne są również niezbędne. Pra- 

cujemy, Utworzyliśmy zespół, uzgodniliśmy czego chcemy 

opracowaliśmy założenia pierwszego numeru, Kolejno za- 

częły spływać teksty. Inauguracja miesięcznika miała 

nastąpić w styczniu, Nie nastąpiła, Chwila bezruchu, 

"Zaskoczenie ? Nie, raczej pogłębiona refleksja. Gorące 

rozprawy, wielogodzinne dysputy, wniosek - jeden, dla 

VERBA VOLANT,; 
ŚCRIPTA MANENT 

nas oczywisty = pismo musi, mimo wszystko, powstać, Po 

maga nam harcerska zaradność, niekonwencjonalność w 

postępowaniu, Czekamy, Tworzymy wizję następnych nume- 

rów. Czekamy. Po harcersku, czyli nia bezczynnie, Po - 

większamy krąg redakcyjny, Czekamy, Tekst ten, co mia- 

siąc poprawiam — jednak w sumie gą to zabiegi kosmeity- 

czne. I nadchodzi czerwiec = nie ma potrzeby robienia 

siódmej poprawki, Na spotkaniu redakcyjnym ustalamy 

/ze względu na już rozpoczętą akcję letnią/ wyjście 2 

pierwszym numerem we wrześniu, Tym sposobem jesteśmy, 

Numer ten traktujemy jako propozycję do podjęcia współ 

pracy z redakcją, Nasz pomysł - to próba tworzenia 

wizji Harcerstwa rozumianego przede wszystkim w kate — 

gortach ruchu społecznego a nie tylko jako organizacji 

wizją ta nie może być podana przez jedną osobę /nieza- 

leżnie zresztą od jej autorytśtu, sposobu argumentacji 

czy umiejętności wyciągania logicznych wniosków/ — mu- 

si być sumą cząstkowych pomysłów, refleksji i marzeń 

każdego z nas, instruktorów harcerskich. Niech się to- 

czą spory, niech powstają nowe inicjatywy, nawet te 

najbardziej kontrowersyjne, nie musimy się między so - 

bą zgadzać — lecz kochajmy Harcerstwo, Harcerstwo na - 

szych ojców i pradziadów, Harcerstwo naszych dzieci 1 

archiwum 
ala © I e LA 

4O zŁ 
HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ 
MIESIĘCZNIK KRAKOWSKIEJ CHORĄGWI ZHP 

nasze ramy dla każdego poglądu, myśli czy refleksji - 

ale powiedzmy to sobie szczerze - konsekwentnie będzie 

my zdążać do utrzymania jedności naszego ruchu. Musimy 

to jednak robić mądrze, Gdy usłyszymy fałszywe tony 

harcerskiej pobudki nie wyrzucajmy trąbki - może wys- 

tarczy zamienić trębacza, 

Nie będziemy dzielić instruktorów ze wsęlędu na śro- 

dowiska, przynależność organizacyjną, wiek - jedynym 

kryterium będzie ocena przydatności ich postawy dla 

idei rarcerskiej, Ocenę tą, oczywiście wystawiać będą 

sami czytelnicy. 

Uważamy, że w harcerstwie jest wiele rzeczy do zro — 

oienia, wiele do zmienienia, dużo spraw wymaga uporząd 

kowania tak, aby ruch harcerski uczynić wiecznie żywym 

autentycznym 1 wiarygodnym, Ciąży na nas - kadrze ina 

truktorskiej = obowiązek wypracowania odpowiedniego 

sposobu działania, by nasze myśli i czyny były godnym 

dzorem do naśladowania przez naszych najmłodszych przy 

jaciół 1 wychowanków - zuchów i harcerzy, 

Życie ma to do siebie, że lubi się powtarzać, Ma rów 

nież i to, że nie umiemy często wyciągać z niego nauki, 

Przed kiludziesięcioma latami R. Baden Powell powie - 

iział : ,.."de wszystkich krajach zanadto rozplenił 

się egoizm, za wiele zawziętości partyjnych, klasowych 

1 związkowych, mimo, że w ramach jednego narodu wszys 

cy jesteśmy braćmi... 

„..Fozwólmy zniknąć drobnym różnicom naszych poglądów, 

a przede wszystkim uczmy postępować w ten sposób młod= 

sze pokolenie, ze względu na wielką sprawę - jedności 

narodowej”... * 

Myślę, że warto zadumać Bię nad tą refleksją, choć- 

by przez chwilę, 

apraszamy na nasze łamy wszystkich, któryw. na ser= 

cu leży dobro harcerstwa, . tych mających coś do powie 

dzenia na jego temat i chcących podzielić się swymi 

poglądami z korzyścią dla innych. Marzeniem naszym 

est utrwalenie wielu istotnych pomysłów, inicjatyw, 
otrzędów 1 zwyczajów drużyn i kręgów instruktorskich. 

Temu ma służyć nasze pismo i stąd tytuł tych kilku 

rozważań - słowa ulatująy pismo pozostaje.  
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NIKIEM 

Miło jest nam otworzyć kolumnę ISI od zarisania faktu wyboru.nowego Naczelnika Związku Harcerstwa Pols- 
kiego, Mamy nadzieję, że Druh HM PL Ryszard Wosiński zostanie naszynpierwszym prenumeratorem, Na waselki 
wypadek /protekcjonalnie/ zostawiliśmy wolne pierwsze miejace na tej liście, Teraz oczekujemy tylko na wpła 
tę. Jesteśmy przekonani, iż powiedzenie o posnaniakach, że są ucieleśnientem krakowskich centusiów - w tym 
wypadku nie sprawdzi się. Oby ! Póki co - zespół redakcyjny składa Berdeczno gratulacje. 

NACZELNY KWATERMISTRZ ZHP - ROWNIEŻ NASZYM PRENUMERATOREM 

Jak dowiadujemy się z kół zbliżonych do Głównej Kwatery - Naczelny Kwatermistrz ZKP bruh HM PL Henryk 

Klekot w porozumieniu i po 

  

sięgnięciu opinii Radczyni Prawnej GK ZHP, wbrew ogólnym tendencjom postanowi 
jednak zaryzykować 1 stać się naszym pilnym czytelnikiem, To się nam podoba, 

NAL - 82 * PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA * 

Już po raz 13 wspólnie z redakcją "Gazety Krakowskiej" adresowano do zastępów Nieobozowej Akcji Letniej 
specjalne zadania, W tym roku koncepcja metodyczna programu polegała na propozycji urządzenia wielkiego na- 

  lowskiego obozu wędrownego po całej Polace „ mie ruszając się z własnego Środowiska, Od czego harcerska 
pomysłowość ! Zastępy oraganizowały turnieje piłkarskie, biwaki słowiańskie, odbywały zwiady i duchami, pod 
nosiły umiejętności z technik harcerskich. Uwieńczeniem tegorocznych przygód był wielki zlot najlepszych 
zastępowych w Jasieńczyku, 400 zastępowych z chorągwi krakowskiej, nówosądeckiej 1 tarnowskiej podczas trzy 
dniowego spotkania brało udział w harcerskiej grze terenowej, rajdzie na Jaworzyńę, przeżywało emocje na mi 
mi mundialu /wystąpiły także piłkarskie drużyny dziewcząt!/, najmłodsi wyjechali kolejką na Górę Parkową, 
Na końcowym apelu wszyscy uczestnicy przyrzekli sobie powrócić tu za rok. Żegnazy lato, 

HARCERZ SFIESZY INNYM Z _ POMOCĄ „.- 

Była godzina 17.00, kiedy na jesioro od południowej strony wypłynął kajakiem Zenon Z, wraz z trojgiem 
swoich dzieci. Kajak był przeciążony a pasażerowie nie mieli żadnego zabezpieczenia, Sto metrów od brzegu 
kajak wywrócił się, W akcji ratowniczej czynny udział wziął 24-letni Krzysztof Włodarczyk, kwatermistre 
Szczepu "Puszesa" z Krakowa, Uratował dwie osoby, Tak s poczucia harcerskiego obowiązku rodzą się czyny 
o których powinno się pamiętać, Druhowi Krzyśkowi przekazujemy groukie C Z UWAJ | 

  

W dniu 10 czerwca 19E2 roku zmarła Druhna HM FL Zo- 
fla BASTER, Działalność w szarym mundurze rozpoczęła 
na funkcji orzybocznej w 1 Krakowskiej Drużynie Fan 
jerek, w Hufcu Klepars-Łobzów, Przeszła tan szereg 
funkcji instruktorskich wywiąsując się 2 nich wzorowo 
Jzjednując sobie szacunek przełożonych i przyjaźń wy- 
chowanków, Od roku 1973 przeszła do nowo powstałego 
IHafea Kraków = Sródmieście, gdzie była członkiem Ra- 

dy Hufca 1 pełniła funkcję Przewodniczącej Kapituły 
|odznaczeń, w kręgach harcerskich zawsze była witana 
z radością 1 wielkim szacunkiem, Była wzorem Instruk- 
torki - Żony = Katki, Wychowała w swojej rodzinie pię:. 

eioro harcerzy i instruktorów. Potrafiła łączyć wszys 
kie obowiązki 1 nigdy nie zawiodła słowa harcerskiego 
Dla młodych harcerzy 1 instruktorów była symbolem oboj 
Jwiązkowości, pracy 1 woli, by innym nieóć uśmiech 1 
pomoc, Za całokształt ewojej działalności została odz 
Jnaczona m.in. : Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzy. 
żem Zasługi z Mieczani, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem 
Za Zasługi dla ZAP, 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako pełna za- 
angażowania w harcerską sprawę - Instruktorka, tros- 
liwy Opiekun, Koleżanka 1 Przyjaciel   

= 
kroniki żałobnej 
  

W dniu 10 sierpnia 1982 roku zmarł Druh HM Józef 
4RET nestor polskiego harcerstwa, pionier harcerstwa 
lviejskiego, skaut z 1911 roku, Był żołnierzem kompanii 
harcerskiej w roku 1920, członkiem Komend Chorągwi 
Krakowskiej i Sląskiej, uczestnikiem szkoleniowej wy- 
prawy 1 kursów harcerskich dla polonii w USA w roku 
1936, Był inicjatorem 1 kierownikiem Harcerskiego Uni 
jwersytetu Ludowego w Fierodzimiu 1 Górkach Wielkich, 

Pełnił funkcje w Krakowskiej Komendzie Chorągwi Sza- 
rych Szeregów, był współzałożycielem zgrupowania Sza» 
rych Szeregów w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, 
lo wojnie - członek Tymczasowej Naczelnej Rady Harcer: 
klej, prowadził wiele obozów i kursów drużynowych, by: 
członkiem Komend Hufców w Cieszynie 1 Krzeszowicach, 
Odszedł na wieczną wartę - Harcerz wierny do ostatka 
rawa 1 Przyrzeczeniu, które tak umiłował, Będzie zawj     sze wzorem dla harcerek i harcerzy, 
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Tym, co zawase charakteryzuje harcerstwo, dobre 

  

NASZ RUCH EEE 
harcerski, to przede wszystkim ktoś, kto musi sobą re- 

  jest jego ogniwa 
harcerstwa: drużyny i zastępy, rzeczywiście istnieją, 

zbierają się, robią różne interesujące rzeczy, skupia 
ją harcerzy, z których każdy odznacza się swą indywi- 
dulanością, wnosi do harcerstwa swe osobiste walory, 

wiąże z nim okreólone oczekiwania 1 aspiracje, Podej- 
mując te czy inne uchwały, publikując różnorodne "ma- 
teriały" 1 propozycje, harcerskie władze wszystkich 
szczebli liczyć się muszą z istniejącą, zastaną rze- 
czywistością. Ta konkretność harcerskiej roboty nie 
stoi w sprzeczności z potrzebą refleksji, zastanowi e- 
nia się nad sensem i istotą wszystkiego, co w harcere- 
twie robimy, Ale też zbyt często ma miejsce swoiste 0- 
derwanie refleksji od działania. Potrwafimy na spotka- 
niu, na kursie, w dyskusji inatruktorskiej pięknie mó- 
wić o zasadach harcerskiego wychowania, o Prawie Han- 
cerskim i Przyrzeczeniu, o systemie zastępowym, itp, 

by równocześnie zbyt często w praktyce powielać trady- 
cyjne schematy postępowania, by rezygnować z próby 0- 
pimu i refleksji nad własną działalnością harcerską, 

  

p coś więcej: chęć 1 umiejętność pracy £ 
dztećmi 1 młodzieżą, chęć 1 umiejętność wychowawczego 
wvływania na innych - w harcerstwie i przez harcerstwo 
Po wtóre - ówiadomie i delowo w statucie zapisano, że 
"ZHP zmierza do wychowania człowieka”, a nie "harcere- 
Kkiepo instruktora", To prawia, że najlepsza kadra wy- 
rasta z harcerskich szeregów, że ukształtowane wedle 
harcerskiego ideału wychowawczepo 1 wychowany w har - 
cerskiej kulturze człowiek - będzie najlepszym inetruk 
torem. Ale nie oznacza to ani zamiaru kształtowania 
wszystkich harcerzy na instruktorów, ani rezygnowania 
z góry z tych wszystkich, którzy do pracy instruktora» 
kiej w ZHP przychodzą z zewnątrz. Nie wszyscy ludzie 
mogą 1 powinni zajmować się w swym dorosłym życia har- 
cerstwem; w harcerstwie i przez harcerstwo chcemy 
kształtować i wychowywać po prostu człowieka, Człowie- 
ka - obywatela, Tylko niektórzy z nich zaszczepioną 
w narcerstwie aktywność, wrażliwość społeczną, goto- 
wość służby Ojczyźnie będą kontynuować w szeregach or+ 
zanizacji, a olbrzymia ich większość ma być drożdżani 

Harcerz Rzeczypospolitej 
  

ZHP zmierza do 
wychowania człowieka 

Do najczęstszych tematów teoretycznej refleka ji na- 
leży ideał wychowawczy harcerstwa, Wiadomo, że został 
wpisany w statut, a w $ 4 w 15 punktach wpisano, jakim 

ma być człowiek, którego chcemy wychować, Dyskucja nad 
tym ideałem, nad jego źródłami 1 uwarunkowaniami może 
być pasjonująca, Tylko: czy sformułowanie owego idca 
łu ma naprawdę bezpośrednie odniesienie do tego, co 
konkretne w harcerstwie robimy? Czy takiego człowieka 
rzeczywiócie wychowujemy? Kto najpełniej uosabia tak 

ukaztałtowanego człowieka? 
Pozornie mogłoby się wydawać, że nie ma sprawy 1 dy 

skucji: taki właśnie ideał uosabia instruktor harcers- 
ki, jeśli naprawdę ma być dla harcerzy wzorem 0501 Owy! 
przykładem, Otóż zważmy, że po pierwsze - instruktor 

  

hm PL Olgierd Fietkiewicz 

polskiego społeczeństwa na wszystkich frontach jego 
roswoju, 2 kolei także tych, którzy do pracy instruk- 
torskiej w ZHP przyszli z zewnątrz, będziemy chcieli 
wychowywać i wychować na człowieka, o jakim traktuje 
statut, Tyle, że innymi nieco Środkami niż harcerską 

młodzież, Przede wszystkim przez ich działalność wy- 
chowawczą, w działaniu 1 przez działanie inatruktcra- 
kie, 

Zavisano zatem w statucie: "ZEP zmierza do wychowa- 
nia człowieka:,,,", ZHP, a więc to wszystko, co sobą 
pojęcie "Związek Harcerstwa Polskiego" reprezentuje, 
Oznacza to po prostu, że ZHP deklaruje zamiar i goto- 
wość doatarczania społeczeństwu wartościwych obywateli 
których osobowość została acharakteryzowana w  ideale 
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NERKA WYWIADY EEEEKEKENENKE © HEKESM 
wychowawczym, Jest to ważna wskazówka 1 dyrektywa nie 

tylko dla władz orpanizacji, lecz przede wszystkim dla 
instruktorów właśnie, ponieważ to w ich rękach. spoczy- 
wa klucz powodzenia, gdyż to oni przewodzom drużynom, 
a tylko drużyna wychowuje, Jest to również wskazówka 
dla najstarszych harcerzy, którzy już rozumieją, że 
Prawo Harcerskie, zasadniczy dla harcerzy drogowskaz, 
jest jednak - mimo swego kluczowego usytuowania w sys 
temie wychowawczym harcerstwa - narzędziem w realiza- 
cji celów harcerstwa, A tym nadrzędnym celem jest, pow 
tórzmy: wychowanie człowieka. 

Wiadomo, że w harcerstwie wychowujemy nie przeż 
umoralniające pogadanki, że zaczynamy od zuchowej za- 
bawy, doprowadzając do różnego rodzaju służby, że rów- 
molegle z rozwojem psychofizycznym, społecznym, moral- 
mym dzieci 1 młodzieży, storniujemy harcerskie wymaga 
nia, zmierzając do ideału, Rozumując kategoriami stop- 
mi, najbliższy temu ideałowi jest RARCERZ RZECZIPOSPO- 

LITEJ, Oczywiście, jest ta nazwa 1 próba zupełnie kon 
kretnego stopnia harcerskiego, najwyższego spośród o - 
becnie iatniejących, Ale - jak sądzę - należy go trak- 
tować nie tylko jako sztywny zbiór wymagań, ale właś- 
mie jako swego rodzaju "efekt końcowy" procesu kształ- 
towania w harcerstwie człowieka, najbliższego ideałowi 

wychowawczemu, Obywatela, który w swym życiu dorosłym 
reprezentuje sobą określone walory, wysokie 1 cenne 
wartości, Który sobą reprezentuje to wszystko, Co uwa- 

ża za szczególnie istotne w życiu społeczeństwa, To 

właśnie oznacza przede wszystkim, że nie chodzi o uje- 
dnolicony standard, Taki człowiek ma być przede wszyst 

kim indywidualnością, dojrzałą, twórczą osobą, Każdy 
HARCERZ RZECZYPOSPILITEJ ma w życiu dorosłym być kimś, 
kto sobą reprezentuje cenne walory jakie wnosi w życie 

w ranach ego ideału 
czego - każdy ma być inny. Będzie majstrem lub docen - 
tem, kasjerką lub przedszkołanką, ale w każdej roli 
społecznej będzie człowiekiem: Harcerzem - Obywatelem, 

W dalszej części naszego cyklu zajmiemy się bliżej 
tym harcerskim wychowaniem obywatelskim, kształtowa- 
miem Harcerzy Rzeczypospolitej, Ma to bowiem znaczenie 
mie tylko teoretyczne. O to właśnie idzie, byśmy w pra- 

cy wychowawczej instruktora mieli świadomość, że po - 
czątkujemy lub kontynuujemy proces wychowania osłowie- 
ka po harcersku, a więc wyrastania dzieci i młodzieży 
ma Harcerzy Rzeczyposrolitej, poczynając od zucha, Byś- 
my w naszym harcerskim dorastaniu - w służbie i Bano- 
wychowanin umacniali Świadomość, że mamy aspiracje tam 
kimi Tudźmi się stawać, A najważniejsze, by ta świado- 
mość: instruktora i harcerza, woływała na to, co i jak 
robimy, zarówno w harcerskim zespole, jak w pracy nań 
kształtowaniem sanego siebie. 

ZHP zmierza do wychowania człowieka - Jla Polski, 
dla jego własnego szczęścia 1 dobra. Ten proces nie 
kończy się nigdy, różny ma kształt 1 przebieg, zależe 
ny przecież od każdego z na: A 
Niech HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ będzie w harcerstwie 

jego najlepszym, najpełniejszym ucieleśnieniem... 
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KOMENDANTKA 
CHORAGWI ZHP: 

a” 
września rospoczął się rok sakolny, wraz z ucznia- 
mi w szkołach pojawili mię także harcerze, Po ok- 

resie wakacyjnych obozów, rajdów i wycieczek nastał 
czas wytężonej pracy w zdobywaniu wiedzy a także dos- 
konaleniu się w fachu harcerskim, Jak wiadomo do nie- 
dawna harcerstwo było jedyną organizacją działającą w 
szkołach, od niedawna przybyła druhom konkurencja. W 
szkolnictwie órednim spotyka się także koła Zwiążku 
Socjaliatycznej Młodzieży Polskiej i w środowiskach 
wiejskich koła Związku Młodzieży Wiejskiej, O nowym 
roku pracy organizacji harcerskiej rozmawiam z Komen- 

dantkom Krakowskiej Chorągwi ZHP, hm PL Danutą Noszką. 

HReUbiegły rok charakteryzował się dalszym upudkiem 
zsinteresowania młodzieży organizacjami, Objawiało się 
to głównie opuszczaniem szeregów ZHP, ZSMP, SZSP przez 
wieloletnich niekiedy członków, Z jakim stanem posia- 
dania krakowska Chorągiew wchodzi w nowy rok pracy ? 

DN*w naszej Chorągwi działa 38 hufców, Spis członków 

organizacji przeprowadzony w jesieni ub, roku wskazy- 
wał na ilość 45 tys. harcerzy, Przed dwoma laty zrze- 
szaliśmy ponad 90 tys, Tak więc nastąpił apadek, o po- 
łowę. Wszystko wskazuje jednak na to, że stan 45 tys, 
będzie utrzymany, Dokładne dane będziemy mieli po 15 
listopada, kiedy to zostanie przeprowadzony doroczny 
spis członków ZHP, Z młodzieżą pracuje ok. 3 tys. osób 
kadry instruktorskiej, Etatów mamy niewiele, w sumie 
w cułej Cuorągwi jeat ich 44 oraz 17 w samej komendzie, 

"po oczywiście są pracownicy funkcyjni 1 adminiatracyj- 
mi, W hufcach gminnych na etat możemy zatrudnić tylko 
w takim przypadku jeśli liczba harcerzy w hufcu prze- 
kracza 1 tys, W zdecydowanej większości instruktorzy 
pracują społecznie, 

HR*Czy w ZAP była przeprowadzona weryfikacja kadry 
instruktorskiej ? 

DNeNie prowadziliómy weryfikacji. W harcerstwie 08- 
*tani nasz Zjazd wprowadził obowiązek corocznego zali - 
czania służby inatruktorskiej, Po prostu każdy instruk 
tor jest rozliczany w awoim kręgu z działalności, Jeó- 
1i jest'ona niezgodna ze statutem, prawem harcerskim 
1 zobowiązaniem instruktorskim to po prostu komendant 
hufca opierając się na Opinii kręgu nie powierzy danej 
oBobie zadań na przyszłość, Jest to awojego rodzaju e- 
liminacja słabych inetruktorów, 

  

GM « META WYWiA 

Silne drużyny skorzystały 
na samodzielności słabe - 

TRZEBA INSPIROWAĆ 
DO DZIAŁANIA 

  

HR* Co z Kręgani Instruktorów Harcerakich im, A, Vał- 
kowskiego. Rada Porozumienia została rozwiązana, czy 
Kręgi działają ? 

DN»Oczywiście. Członkowie Kręgów prowadzili wiele 0- 
bozów podczas tegorocznych wakacji. Przecież jest tam 
dobrą kadra, Świetnie prowadzą zajęcia metodyczne, 

HR"Jeśli już jeśteśmy przy aprawach instruktorskich, 
proszę powiedzieć, jak organizacja podchodzi do propo- 
zycji ZMW powołania Ogólnopolskiej Komtajl dspółpracy 
Orgunizacji Młodzieżowych ? 

DN» Prezydium Rady Naczelnej ZHP uważa, że organiza- 
cje młodzieżowe powinny ze sobą współpracować ale na 
zdrowych zanadach, Płaszczyzną powinna być konkretna 
sprawa a nie stałe ciało, Żyć może, że na szczeblu 
centralnym dochodzi do przetargów, u nas wszystko za- 
łatwiamy szybko bez powoływania specjalnych komisji, 
Uważam, że nie potrzeba żadnego ciała formalnego, żad 
nej struktury, wystarczy chęć działania 1 dogadywania 
stę. * 

HRe Były Naczelnik ZHP został minietrem ds, młodzie 
ży. Czy jego następca wprowadza jakieś zmiany w poli- 
tyce Związku ? 

DN*0 ile nam wiadomo, istotnych zmian nie będzie,po 

prostu zostaje utrzymana linia wytyczona przez VII 
Zjazd ZHP. Naczelnik nie jest w Związku najwyższą wła- 
dzą, jest wykonawcą zaleceń Rady Naczelnej i oczywiś 
cie Zjazdu, 

HR* Harceratwo odeszło od centralnego sterowania 
działalnością drużyn, szczepów, Czy to nie osłabiło 
tych jednostek ? 

DN* Pozostawienie dużej samodzielności podstawowym 
jednostkom organizacyjnym ZHP ma awoje plusy 1 minusy, 
Pozytywna strona to rozwijanie samodzielności, wypra- 
cowywanie własnych programów właściwych dla danego śro 
dowiska, własne metody pracy, To jednak mógą robić mo- 
cne drużyny 1 szczepy, które mają znakomicie przygoto 
waną 1 doówiadczoną kadrę, Gorzej jest w drużynach 1 
mzczepach ałabych, Odejście od odgórnego sterowania o= 
słabiło jeszcze bardziej pracę, Niemniej staramy się 
nie pozostawiać tych drużyn a ich kłopotami, Corocznie 
wydajemy biuletyny dla zuchów, harcerzy młodszych 1 s- 
tarazych £ propozycjami zadań programowych. Propozycje 
takie wychodzą również od hufców na terenie których 
działają drużyny i szczepy, 

  

HR=*Czy na kursach inutruktorscich uczy się włafnie 
tej samodzielności ? 

DNeInstruktor po ukończeniu kursu jest dobrze przy” 
gotowany do prowadzenia zajęć z dziećmi, Oczywiście, 
zależy głównie,od konzretnego człowieka, jak będzie to 
robił, VII Zjazd ZHP obiecał wyposażyć każdego instruk 
tora w potrzebne mu do pracy podręczniki, Niestety, te 
go dotychczas nie udało się zrealizować, Młodzieżowa 
Agencja dydawnicza słabo 1 nieterminowo wykonuje zle- 
cenia ZAP, Ostatnio co prawda wyszły podręczniki 
"zuchy", "Najtrudniejszy pierwszy rok" oraz "Vademecum 
drużynowego" /od red, w chorągwi krakowskiej wcześniej 
ukazały się już dwa wydania tej książki/, ale wszystko 

to jest kroplą w morzu potrzeb, tym bardziej, że książ 
ki te wydano w małych nakładach, Praktycznie jedynie 
co piąty drużynowy może je otrzymać, Niektóre chorąg 
wie robią więc własne wydawnictwa, Kraków w tej dzie- 
dzinie zdecydowanie przoduje, Ostatnio wystąpiliśny s 
inicjatywą powołania Harcerskiej Oficyny Wydawniczej, 
jednak GK na razie nie podjęła jeszcze decyzji w tej 
sprawie, 

  

HRe Początek roku szkolnego to harcerakie akcje "Po- 
witanie" 1 "Start", Czy w tym roku odbędzie mię jakać 
oficjalna inauguracja ? 

DNe+W całym Związku nastąpiło odejócie od takich ofi- 
cjalnych uroczystości, U nas jednak stało się tradyc” 
ją, że podczas wspólnego zlotu inaugurujemy nowy rok 
pracy, Teraz odbył się trzydniowy zlot harcerski nad + 
zalewem w Nowej Hucie, Jak zwykle najistotniejsze jest 
to co się dzieje w szkole, A więc zachęcanie młodzie- 
ży do wstępowania do ZAP, pomagenie pierwszakom w za- 
poznaniu się ze szkołą itp, 

HRe*Obecnie jest to utrudnione działaniem innychorga= 

nizacji,   

DN*Nie rościny sobie prawa do wyłączności, W szko — 
łach podstawowych jesteśmy jedyną organizacją, ale ni- 
kogo nie znuszamy do pracy w zastępie czy drużynie, 
W szkołach órednich możemy rywalizować z ZSMP i ZMW 
atrakcyjnością programu, Zdrowa rywalizacja umocni 
wszystkie organizacje, ale aby ją nawiązać trzeba pro- 
ponować różnorodność działań a nie tylko je powielać. 
HR*Czy już teraz możnaby powiedzieć coś o programie 

na przyszłość ? 

DNeProgram jak zwykle jest bardzo bogaty. Oczywiście 
wszystkie jednostki w ramach samodzielności wybierają 
to co im odpowiada, Niemniej obowiązkowe dla całej 
Chorągwi jest zdobywanie Odznaki Chorągwianej 1 praca 
nad bohaterami chorągwi, hufca, szczepu, drużyny. 0- 
gromną uwagę przykładamy do działańia w sprawie ochro- 
ny naturalnego środowiska człowieka, Nasze działania 
1dą w dwóch kierunkach : wychowawczym, a więc tu prak- 
tyczna realizacja Prawa Harcerskiego, nawyków obcowa» 
nia z przyrodą, poznawania jej pięknu i tajemnic, ale 
także porządkowanie terenów zielonych, dbanie o czys= 
tość wód i lasów, Dla starszych harcerzy i kadry ins- 
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MENEM HISTORIA EEEEEKEEEEEE t EEEE 
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y środowiska 1 jego rato- 
amy stały patronat nad Doliną Prądnika 1 Oj - 

cowen. Prowaiziny wiele zwiadów, o wynikach inforuuje- 
my 4yształ Ochrony Srodowiska Urzędu Fiasta, 

Ostatnio włączamy się też w patronat nud Jurą Ara -— 

kowaxo-Dz;5tochowską. To przecież teren karcerakich wy 
praw 1 rajdów, dlatego mustay zicnowywac tat porządek, 
Niektóre hufce również prowadzą własne skcje np, Kro- 
wodrza zajmuje wię Laaea dolskim 1 200, Niepołonice 
swoją Psszczą, Pracy więc dużo, do tego doszodzi cały 
program harcerski ze ziotywanien sprawności, atapni 

itp. 4szystkie te działania zostały rozpoczęte w CZa= 
sie wakacji na otozach... 

HR*słasnie, uxcja letnia, Czy sprawaziły się wszyst- 
kie obawy z maja 1 czeraca O zznieja 

dzieci wyjeśiżających na lato poza miasto ? 

DNe 4 naszej Chorągwi utrzymaliśmy nację na poziomie 
ubiegłego roku. Z fora wyjaziowych skorzystało ok. 3 
tys. dzieci, Najbardziej cieszy to, ze 
udział dzieci wiejskich, w tym roku st 
całej nkcji. Mie było wbrew obaw cłopotów z wyzywie - 
niem, 4 utrzymaniu stawki żywieniowej wyiatnie pozosły 
nam dary zagraniczne, Oczywiście były to podstawowa ar 
tykuły ale kupowaliśny w ich miejsce warzywa, Owoce 
Gdyby wszystkie decyzje rządowe zosta£y wprowaiżone w 
życie wcześniej, to akcja byłaby jeszcze liczniejsza. 
Na początwu było naprawię bardzo żle, Ob wyjecnał; 
na I turnus zabierając pieniądze tych, «tirzy aiell 
wyjecnać później. Na szczęście zakłady oracy odpowie” 
działy na nasz apel i przekazały órodkt z PAS, Jedno 
jest pewne, dzieci w tym roku wypoczęły dobrze I na 
pewno nie były głodne, Zmienia aię też nieco charakter 
obozów, Nawet ze stałych harcerze wychodzą na wyciecz- 

ki, rajdy, wyprawy. To bardzo uroznaica pobyt, dupa - 
niałya jest to, że harcerze wędrujący znajdują dach 
nad głową 1 poczęstunek w każiym napotycanym obozie, 
Przejawia się tu braterstwo harcerskie 

Dzięxuję za rozmowę. ms 

WATRA LANTA PIÓRKO 

Gorąca czerwień drży nad skrawkiem drzewa. 

To watry płomień 

Druhu, popatrz tam - na krąg harcerzy, 

Jak bardzo ich zmienia 

Ten pocałunek gąsnącego dnia. 

Wpatrzeni w ogień myślą gizieś błądzimy, 
Każdy rozmawia, ze swym iruzim - Ja. 

I w ópiewie watry 
Puszczy głos słyszymy, 
Który choć jeden 
qysiąc znaczeń ma. 

JJolanta Pićrko jeat drużynową starszo- 

narcerskiej Dil "Chrobry" w Krzeszowicach/   A
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hm PL Zbigniew Guzowski 

KKEKNMI t KMNKKUNNNNNA |ISTORIA BEEEEEENE 
„.."Działamia wojenne rozpoczęli Kiemcy na Westerplat- 
te dnia 1.11.1939r. o Świcie,o goczinie 4.45,Farcerrik 

*Schieswig-Holstein" rozpoczął ogień z zakrętu kanału 
przy forcie"Weichselmtinde*/odległość około 500c/ +1. 
Równocześnie od strony wschodniej,tj, od lądowego po- 
łączenia Westerplatte z terenem Uda.ska, przes wysa — 
dzoną w powietrze brarę kolejową 1 wyrwy w przyległym 
murze wtargnęły na Westerplatte pierwsze fale naciera- 
jących++, W tym czasie ze spichlerzy,wszystkich budyn- 
ków nad kanałem po stronie Weufahrwasser kilkadzieniąt 
niemieckich kaemów otworzyło ailnv ogień na cały toren 
Westerolatte,Po kilkunastu miuutach /se względu na co- 
ras lepszą widoczność/ otrzymałem od porucznika Pająka 

drugi meldunek telefoniczny,że nacierają oddziały S3 1 
SA w sile 2 kompanii,s równoczesną prośbą o położenie 
zapory ogniowej s moździerzy na jego przedpol6,.+ 

Dsiałon artylerii aniszczył skutecznie 1 widocznie 
kilkadziesiąt gniazd kacmów /ogniem na wprost 250-350 

»/,niestety po oddaniu trzydziestu kilku strzałów z08= 
tał wypatrzony ze "Schleawig-Holsteina" 1 sniszczony 
ogniea artylerii okrętowej... 

Ogień pancernika,docychczas nękujący,nostał geśrci- 
kowany za wysunięte stanowiska polowe plutonu poruczą 
nika Pająka... Porucznik Pejąk zostaje ciętko ranny , 
kllku szeregowych zabitych 1 rannych... Dowódstwo ode 
oinka obejmuje do końca zastepca porucznika Pająka — 
chorąży Gryczaun, 1/3 terenu sostaje stracona.., Koło 
goda., 21 następne /słabute/ natarcie nieprzyjaciela sa 

łamuje się w ogniu kaemów, Duch załogi po tym chracie 
osmiovym wspaniały... 

/% relacji mjr ienryka Sucharakieao,dowódzy Wes- 
terrlatte/ 

% 

"Obudził mnie silny wstrząs,Miałem wrażenie,że budynek 
uniósł się w powietrze,a potem twardo osiadł na ziemi, 
Spojrzałem na budzik - była 4.45. Druga malwa s wido- 
Cznezo jak na dłoni pancernika rosniosła niewielki ba 
dynek na zachodnim brzegu Żakrętu Pięciu Gwizdów, któ- 
ry zasłaniał vole obatrzału,Trzecia zapaliła magacyny 
tuś przy Westerplatte, Co chwila kolejna kanonada pod 
rywała dom. Zozedłem do telefonu by sameldować o aytu- 
acji dyrektorowi Głównego Urzędu, słuchawce cipza,Od- 
cięli naa. Nie wiedziałen,że trwa atak na Poostę Pole- 
ką... Wiedziałem,że po nas przyjadą, Zjawili mię o Gej 
trzech rosłych żołnierzy w mundurach Dansiger 5S-Heim- 
wehr, Popędzili nas kolbami eutomatów na storny plac 
w Nowym Porcie, Stało tu z podniesionymi rękoma 25 Po- 
laków - dokerów,robotników stoczniowych,urzedników na- 
szych placówek, 

/ze waromnień b, naczelnika Polskiego Urzędu Po- 
outowego nr.3 w porcie Wolnego Kiasta Gdańska, 
Augustyna Sikorakiego/ 

*Pierwnzy chrzest bojowy sałoga helska otrzymała tegoż 
dnia około godziny 14-ej,kiecy to 21 samolotów nurko= 
wych,Sztukatów z eskadry *Condoru" spadło z góry jak 
aępy na IYII baterię nedbrzeżną 1m,Lazkowskiego, którą 
dowodził kpt.Bar.fbigniew Przybyszewski, W tym Buja 
dniu do wieczoru kilkskrotnie ponawiane gogtąły etyk! 
ma Bei.Pastwą tych nalotów padł jedyny polski torpedo- 

ORP *Qryf", 
Ssczególnie wielkie ząlszozonia 1 straty wśród wal- 

czących żołnierzy powodowały pociski o kalibrze 280ga 
s dział okrętowych pancernika "Schlegwig"HoLlstelg" 08- 
trseliwujących Hel s odlagłobci 20-26 km,Strzelał bez- 
karmie,bowism donosność naszych dział artylerii nadu 
brzeżnej wynosiła 16-18 ka.tas tylko panoernik niemie 
cki był aisostrożny 1 zbliżył się do Belu,pod osłoną 
dymną, ma odlsgłość 16 km 1 wówczag nasza bateria im, 
Laskowskiego dowodzona przes kpt mar, Zbigniewa Przy- 
byszewskiego,pokryła go w drugiej serii trzema pocia- 
kami o średnicy 150 mm,Straty wóród załogi niemieckiej 

28 marynarzy sabitych 1 klikudziesięciu rannych", 
(ze wapomuień kpt Bolesława Żarcsyńskiego Ba Oge 
taba obrony He 

*Q świcie września 1959 bomby dopadły nas pod Ośw 

więciaiem,gdzie stacjonowaliómy w jednej ze Gzkół,Nie 
były celne. Bes strat /na razie/ mogliśmy wyruezyć na 
wysnaczoną linię obrony nad rzeką Gostynką koło Paz — 
czyny 1 choć hitlerowscy lotnicy nie dawali naa spoko- 
ju, zdołaliśay się okopać wzmocnieni dywisyjną koapa- 
nią ciężkich karabinów maszynowych, Przed nami walczy= 
ły oddziały grupy "Śląsk" na linii Mikołów-Tychy-Wyrye 

-tobiór-Pszczyna. Wróg wreszcie dotarł do Gostynki, 
Bie pozwoliliamy wu sforsować rzeki.Wyjątkowo celnie 

strzelali nasi artylerzyści „wiele wozów pancernych w- 
roga atanęło w ogniu. Nie mogąc pokonać naszej linii 
obrony, Niemcy cofnęli się - oczywiście na niewielką 
odległnóć, Nie dane nam było jednak trwać nadał nad 
Uostynką.Nienrsyjacie) wdzierał się głęboko kiinami 
pod Częstochową 1 ze Słowacji na Podhale, Grupie Opo- 
racyjnej "Śląsk" jak 1 całej armii "Kraków" groziło o- 

krątenie, Musieliśmy się wycofać,.,* 

/ że wspomnień dowódcy kompanii strzeleckiej 73 
Katowickiego Pułku Piechoty, Bolesława Surówki 

* 

*Przed dojsciem do Wisły,., dostrzegam w pewnej ch- 
wili przed sobą na małej wysokości wyraźnie obcą ayl- 
wetką sanolotu.Włączam radio 1 rzucam w eter krótką 
depeszę: "Uwaga,Henachel 126 kierunek - port drzemy, 
wysokość « 50-100 metrów".Jednocześnie swalan maszyną 
do nurkowanis.Idę do ataku! Rospoznawcza maszyna nie- 
miecka spokojnie leci po niezmienionym kursie,.„Jes 
Cze kiika sekund.Czarne krzyże atają się Coraz wyraś- 
niejsze,rosną,rażą wsrok,Celownik pieści je saniejsza- 

jąc powoli poprawkę..." 250 metrów... 200,., 150... 
jeszcze dliżej - ówidruje w mósgu myśl. - ...Już, te- 
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EEEE METODYKA 
razi "Naciskam apust.Stare Vickersy grają bezbłędnie, 
Jestem idealnie na ogonie.Poprawka sbędna.Długa svria 
przerywa ogień strselca,ómigło gwałtownie zaniejsza 
obroty... Widzę jak pilov stara oię osadzić maszynę 

ma przygodnym terenie, Henschel toczy się 1 podskakuje 
jak pijany„aż wreszcie,sarywszy siĘ z miękką „ Świeżo 

soraną siemię,przechodzi na plecy. 
/ze wspomnień Stanisława Skalskięgo,najlepssego 

polskiego pilota myśliwskiego II wojny Świato- 

wej/ 
* 

*.,,Była już 5.20, Gdzieś z oddali dolatywały siin 
głuche wybuchy.Varkot samolotów coraz bardziej wdzie- 
rał aię w uszy... Teraz usłyszałem już wyraźnie wycie 
murkujących samolotów,Huknęły działka przeciwlotnicze! 

Spojrzałem w ulicę,Przy oknach stali w pidżanach je- 
sscze zaspani ludz: 

Ktoś z ulicy wołał: 

« Ma Długiej są zabici,ranni! kryć się,nie wychodzić 

I pędziz dalej. 
Co kilka minut zadchodsiły nowe wieści 
- Są trupy,ranni,dworsec zbombardowany, bouba spadła 

ma dom starców,na klasztor zakonnice przy Warszawskiej, 
są zabite dzieci,na lotnisku pali sięl... Lotnisko z- 
boabardowane,zginął już pierwszy naaz lotnik, kapitan 
Modwacki, Padł w momencie srartu!”. 

/2e wspomnień krakowskiego dziennikarza Antonie- 

go Wasilewskiego/ 

* 
dalwy pancernika "Jcnieawig-Hiolateln" obwieściły po 

czątki II wojny światowej-najkrwawazego okresu w dzie- 
jach ludzkości i jednego s nejtragiczniejszych w h1- 
torii naszego narodu. Atak nastąpił na morzu 1 od stro 

ny morza,na lądzie 1 z powietrza. Zdana na wątpliwe u- 
kłady Polska - co potwierdziły już pierwsze dni wojny 
- osamotniona,stanęła w obliczu agresji odwiecznego 
wrogu.Kraj cały znalazł się w ogniu walki,w ktorej 
żołnierz polski,uzbrojony gorzej od przeciwnika, poz 

bawiony cudów 
twa,dając dowody swego męstwa, przywiązania 1 umiłowa- 
mia Ojczyzny. 

Siedem dni odpierała ataki kilkunastokrotnie eilniej 
szego nieprzyjaciela garstka obrońców Westerplatte, Z 
determinacją broniła się załoga Oksywia,walczył Modlin 
Warszawa opuszczona przez rząd i naczelne - 
tawiała opór do 27 września - złożyła broń,niesdobyta, 
Obrona Helu trwała do 2 października.Idące na odsiecz 
zagrożonej stolicy armie "Poznań" 1 "Pomorze" przeż 
kilka dni toczyły zacięte walki wiążąc ogromne miły 
wroga, Ostatnią regularną zwycięską bitwę z hitlerow= 
cami atoczył żołnierz polski 5 października pod Koa — 

kiem, 
Podkój Polski drogo kosztował Hitlera, Straty jego 

wojsk wyniosły ponad 45 tysięcy zabitych 1 rannych, o-   koło 1000 wozów pancernych, ponad 6 rys. samochodów 1 

KRTANI t RAM 
około 600 samolotów, Tuż po zakończce. « działań wcjen- 

nych w Polsce Wermacht potrzebował aż 7 miesięcy,aby 
osiągnąć w przybliżeniu taką samą gotowość wojenną,ja- 

ką posiadał przed napaścią. 
Kampania wrześniowa trwała 35 dni, Polska została 

walki.żołniers polaski,Polacy prowadzili ją 

taa,gisie toczyły się zmagania ze znienawidzonym wro- 
giem - w okupowanym kraju i poza jego grunicani,Aż po 
dzień 9 maja 1945 rokul 

hm PL Marek Kudlasiewicz 

stopniach 

J steśmy w okresie wprowadzania nowych regulaminów 
stopni harcerskich. Faza gorączkowych dyskusji, sporów 
przedstawiania różnych racji - trwająca od przedz jaz- 
dowej dyskusji, winna już ustępować na rzecz systema- 

tycznego wdrażania i sprawdzania w praktyce nowych wy- 
magań na stopnie, 

Sądząc z krążących opinii /przynajnniej órodowiaka 
krakowskiego/, regulaminy i wymagania przyjęte'i zale- 
cane przez Radę Naczelną sprawiły zawód licznej rzeszy 
oczekujących podniesienia poziom wymagań 1 umiejętno- 
ści harcerek i harcerzy, W proponowanych próbach cał- 
kowieie pominięto zastosowanie wyraźnego podziału na 

"Techniki harcerskie" a teksty są nadal 
zbyt ogólnie sformułowane lub sprecyzowane zbyt eni- 
gmatycznie, by były właściwie odczytane przez szerego- 
wych 1 zastępowych posługujących się w swym harcerskiu 
działaniu tymi dokumentami, Możliwe, że część czytel- 
ników niniejszego artykułu spotkała się z wydawnictwen 

1 pt + Już 
wtedy zastępowym planu jącym roczną pracę z zastępem, 

pragnęliśmy pomóc w interpretacji tekstów /podobnie 

redagowanych/ poprzednich wyuagań, Zamieszczono więc 
na końcu książeczki taw,komentarz dla zaatępowego-wy- 
jaśniający co należy faktycznie rozumieć pod określe- 
miami w rodzaju: "pracuje dalsze pół roku.,.*, czy 
orientuje się w terenie”, Uważam, że i obecnie teka- 
ty prób będą zmuszały drużynowych do tworzenia takich 
interpretacji wyjaśniających dla harcerzy 1 zastępo - 
wych. 

WEEEPE « KOFSRRKEE 
Uchwała Rady Naczelnej w sprawie stopni daje jed- 

nak możliwość przyjęcia prób Kręgów Instruktorskich 

im, A, Małkowskiego, które w swej redakcji, w znacz - 
nym stopniu uniknęły podobnego problemu, Przyjęte tek- 
sty są zwięzłe, jasno 1 konkretnie sformułowane 1 łat 
we do wykorzystania w planowaniu pracy zastępów - a to 
winno być przecież cechą dokumentu przeżnaczonego dla 
dzieci i młodzieży. Pomijam drobne szczepóły, kiedy 
przywiązanie do tradycji, kazało autorom tych wymogów 
wprowadzić treści tradycyjne, chociaż mało przydatne 

Z 

pozycji 
SZzczepowego 

w dzisiejszym świecie, 
Biorę stały, czynny udział w szkoleniu instruktorów 

- przewodników dla naszych drużyn karcerskich, ale ja- 

ko komendant Szczępu przy szkole podstawowej man tak- 
że możliwość obserwacji pracy zastępów 1 harcerzy na 
„tego rodzaju dokumentach, Brałem bezpośredni udział 
w dyskusji na szczeblu Wydziału Harcerskiego GK ZHP 
/w sprawie stopni/, ale jestem także w nurcie tenden- 

cji metodycznych preferowanych przez KIHAM - mogę więc 
rodjąć aię konfrontacji obu propozycji, Przedstawione 
przemyślenia, z konieczności bardzo ogólne, mogą się 
stać poradą dla drużynowych i funkcyjnych przeżywa ją- 
cych teraz wahania i dylematy - gdy praca zastępów"16- 
y". Ponieważ czytelnicy mogli nie spotkać tekstów obu 
propozycji, przedstawiam zwięzłe porównanie w układzie 
tabelarycznym /patrz tabelka/, 

ziałając w krakowskich Saczepach Lotniczych iu. 
Źwirki i Wigury, mogę traktować to środowisko jako pe- 
wną reprezentację naszego miasta, tym bardziej, że w 
naszych szczepach posiadamy drużyny o różnym stanie 
organizacyjnym, poziomie i sytuacji w dziedzinie atop- 
ni, Posiadamy więc w awych szeregach harcerzy - ucz- 
niów klas IY, notujemy przypadki posiadających Krzyż 
bez żadnego stopnia. Są harcerki 1 harcerze pełniący 
funkcję /w drużynach zuchowych/ w wieku 15-16 lat za- 
ledwie ze stopniem tropiciela, ale i tacy, którzy przy 
posiadanych atopniach inetruktorskich przeszli całą, 
dotychczae obowiązującą drngę od ochotnika do upraw — 
nego, 

METODY KA  KEEEEEEEM 
Jeśli obecny system stopni ma być xlarowny 1 trwa- 

ły, w metodyce harcerskiej, musi on być zrozumiały je- 
dnakowo przez wszystkich harcerzy 1 instruktorów, wpre 

wadzony w sposób umiejętnie łączący obecne, poprzednie 
41 tradycyjne kryteria bez pozostawiania wątpliwości z 

tytułu noszonej nazwy stopnia czy sposobu oznakowania, 
Teratem uporządkowania /na terenie naszych szczepów 

sprawy stobni zajęła się Komandoria Szczepów Lotni - 
czych, która w wyniku analizy sytuacji w drużynach 1 
po dyskusji - przyjęła następujące zasady wprowadzenia 
*nowych stopni", 
1. Jako obowiązujący przyjęto regulamin 1 zasady pro- 
<ponowane przez KIHAM, uzupełniając wymogi tradycyj- 

nymi "wymaganiami lotniczymi", Przemawiało za tą decy- 
zją - silne przywiązanie w naszych szczepach do naj — 
piękniejszych tradycji Związku, oraz widoczna, wóród 
młodzieży, chęć podjęcia próby sił do wzorców owianycł 
mgiełką legendy, wzorców "wielkich wymagań 1 trudnych 
prób", Dodając do tego tradycyjne nazewnictwo i apo — 
sób oznaczenia stopni na krzyżu harcerskim - decyzja 

była jednoznaczna, 
11. W stosunku do wszystkich /także instruktorów w ate 
<> miu harcmistrza/, którzy nigdy nie mieli przysna- 
nych stopni harcerakich wg wymagań 1 nazw tradycy jnycł 
uznano /za ich gorącym przyzwolenień/ konieczność przy 

stąpienia do "nprmalnego* zdobywania odpowiednich sto- 
pni, począwszy od *ćwika" - "Pionierki" tyle, że z sa- 
liczeniem wieloletniego stażu pracy, 
1I1, Ponieważ zdobywanie stopni wg zasad KIHAM, wyna- 
> ga właściwych dla danego stopnia składów Komisji 
Stopni, postanowiono wdrażrnie powszechne poprzedzić 
zaliczeniem dla kadry prowadzącej. Pod pojęciem tym 

rozumie się pełne stany komend szczepów oraz drużyno- 
wych harcerskich i zuchowych. Zaliczenie prób dla kad- 
ry zakończone zostanie do marca 1982 po czym nastąpi 
powołanie odpowiednich komisji oraz kontrolny i kwali- 
fikujący /wg nowych wymagań/ bieg, ogólnie dostępny 

dla przybocznych, zastępowych, harcerek 1 harcerzy - 
na wiosnę 1983 roku, 

Przyjęcie powyższych aasad wymaga dużego wkładu pra 
cy kadry 1 kręgów instruktorakich oras wnikliwego prze 
analizowania każdego s indywidualnych przypadków w dru 
żynach, lecz wydaje się, że jest to jedyna 1 najszyb 
sza droga unormowania panującego "zamieszania" w za » 
kresie stopni. Dla ułatwienia drużynowym przeprowadze- 
uia akcji przejścia na nowy system qtopai przyjęto tsw 
*sposób postępowania" - przedstawiony w poniżezej ta- 
belce: 
  

Sposób postępowania « Warcerki I harcerze 
posiadający aktualnie: 
  

I Kadra prowadząca 

- ochotnika   otwarcie próby na stopień 
młodzika - ochotmicski 
otwarcie próby na stopień 
wywiadowcy - tropioielki 
otwarcie próby na stopień 
Świka - pionierki 

- tropiciela 

- odkrywcy    



        

EEEE METODYKA 
od przedownika wswyż 

JA Przyboczni, zastępowi, fnarcerki i harcerze szerego- 

- bez stopnia uczniowie 
klas IY, zuchy przyję- 
te do DA 

po przyrzeczeniu, bes 
stopnia 
ochotnika 

tropiciela 

odkrywcy 

przodownika i wszystkie 
wytaze 

powyżej 15 lat bez względ: 
na posiadany stopień, bez 

stopnia instruktorskiego   

niczki 

ctwarcie próby na stopień 

harcerza orlego - wędrow- 

otwarcie próby /także dla 
suchów ponizej 11 lat prze 
kazanych do Dx/ na bissko- 
pta 
otwarcie próby na stopień 
młodzika - ochotniczki 
otwarcie próby na stopień 
ułodzika - 1 
otwarcie próby na atopień 
wywiadowcy - tropicielki 
otwarcie próby na stopień 
ćwika - pionierki 
otwarcie próby na stopień 
harcerza orlego = wędrow= 
niczki 

Otwarcie próby na stopień 

wstępny, 

Prameę jeszcze zwrócić uwagę na kilka szczegółów, co 
do których posiadam określo: 
dzy innymis 

ny stosunek, Dotyczy to mię 

CZRECANE  MAEEIR MEWEKE + OCBDSZCO 
1. Stoi ier ochotnika, próba GK 
<ofróba na ochotnika wyraźnie odbiega poziomem wyma - 
Rań od pozostałych, tan zawiera tak minimalny zakres 
potrzebnych wiadomości, że właściwie wymogi wcześnie j- 
sze "próby harcerza", są bardziej wartościowe i kon - 
kretne. Biorąc pod uwagę nawet fakt przewidywania u- 
działu w pracach drużyn ułodzieży klaa JV - tych, sfor 
małowania typu ..."zna wszystkich ze uwcjego zastępu.? 
po odbyciu okresu próbnego /1/ jest chyba nielogiczne, 
Łączenie w jeden punkt taw, czynności domowych, umie jęt. 
ności praktycznych i terenowo-=wycieczkowych — ma rów- 

nież charakter wymogów na minimum, 
11. Stopień Rarcers Orli, próba GK 
<> Pomysł konacrukcji próby zezwalającej na wybranie 
trzech specjalistycznych zainteresowań wydaje się być 
bardzo odpowiednim do poziom samodzielności jaki prag 
niemy wykształcić w harcerzu ubiegającym się O tak wy- 
soki stopień. Posiadam niesprecyzowane wahanie czy po- 
mysł konstrukcji stopnia nie należy w praktyce i w przy 

szłości połączyć z bogatymi treściami 1 wymaganiami 
propozycji KIHAM, 

Zróby KIEAM, stopień młódzik-ochotniczka do ćwik 
2 zpionierka 
Jako tardzo cenną inowację prób uważam wymóg posiada- 
nia, aktualizowania i poddawania ocenie /kwalifiku ją- 
cym na kolejny stopień/ właanego notatnika harcerskie- 

«rupulatne 1 ścisłe przestrzeganie tego wymogu 

  

Porównywany element system. Próta RA ZEP; Próba KIHAM; 
  TT6sć ztójni w fr 

systemie 

1 stopień 

II stopień 

III stopień 

stopień 

stopień 

stopień 

Pc do drużyny; 
erze młodsi 

|- harcerze starsi     

Nazwa 1 oznaczenia stojniz 

jotrzymanie Krzyże Farcers- 
kiego 

  

WEDROGKIK - 

wieku 1 staż 

stopień wędrownika. 

Po okr. 
rz 
pień I: ochotnika   

możliwość pozłocenia 
11113k1 na Krzyżu H, 

HARCERZ, PARCZRKA,ORLE - 

możliwość pozłocenią 
JAli3ki_ 4 okręu na 

Krzyżu K 
HARCERZ, FARCERKA RZZCZYPOSPOLITEJ- 

111 
możliwość pozłocenia 

Miśki, okręgu 
1 wieńca na Krzyżu H. 

sIróba Rarcerza", bez 
prawy, uz 08% być zwol- 

nione suchy 3 gwiaz: 

"Próba Harcerza Szcze, bez 

wymagania wieku,po próbie zdobywa 

1e próbnym /Próbie Harce- 
d otwarciem próby na Sto-' 

1 relka 
11 belki 

MŁCDZIK-OCEHOTNICZKA 
WYalADOWCA-" 

- krzyż HL 
PICIELKA - posrebrzana 

1ilijka ne krzyżu 
CsIK-PIOSIERKA - pozłacana 1111 jka 

na Krzyżu H 
azdka  |HARCESZ ORLI-WĘDROWNICZKA - pozłacarej 

lilijka i okrąg na 
Krzyżu H, 

SURCERZ, HAKCERKA RZECZYPOSPOLITEJ - 
pozłacana lilijka, 
okrąg i wieniec na 
krzy 

111 belki 

II gwiazdki 

gwiazdki 

wyzagania i Próba Biszkocta" po ukończeniu 11 
staż przed próbą minimua 3 nie- 

uchy 3 gwiazdki mogą być 
EE 

róba na "Stopień Wstępny”, wiek u- 
kończone 15 lat, po próbie otwarcie 
próby na stopień Ćwika-pionierki. 

Po zdobyciu I stopnia: młodzika 
- ochotniczki,     

  

harcerskie.pl 

pozwoliłoby na lik udację koniecenych dotąd, w wielu 
ypadsach, szkoleń drużynowych w podstawowych, pro: 

tych umiejętnościach technik harcerskich.Czas poświę- 
ceny na kursach,na tego typu powtórki 1 mini kursy, mo- 

ine owocnie apożytkować na więkozą ilość praktycznych 
zajęć metodycznych, których brak tak dotkliwie odbi jał 
się na poziomie pracy dotychczasowych absolwentów teo- 
retycznych kursów i szkoleń, Próby KIHAM zawierają 
konkretny, wymierny wymóg takich elementów jaki ilość 
eprawności, znajomość piosenek, ilość odbytych wyci=- 
czek. Sprecyzowanie konkretnie każdego z wymagań sim» 
sza do ożywienia pracy drużyn i zastępów o zajęcia wy 
szkolenia terenowego, praktycanepo - o co nam tak bar- 
dzo chodzi od lat, Porma wydawnicza prób, w postaci 
książeczki zawierającej wymogi na wszjatkie stopnie o- 
raz część omawiającą zasady a także podstawowe danć 
harcerskiej kariery" - otanowi dokument służby har — 
cerskiej, rozwoju harcerza a jednocześnie swolstego 
rodzaju dziennik pokonanych trudów na drodze wspina- 

METODYKA EEEE 
nia się wzwyż. To bardzo cenny 1 godny uprawomocnie - 

ntacji obowiązkowej - wzorzec, Nie oma 
tekotów poszczególnych prób, gdyż wymaga to subi 

go podejścia i przemyólenia każe 
dego z podejmujących próbę, chcia: 
trzec przed usztywnianiem kryteriów oceny wyłącznie 

tywiego, indywidua: 
łbym tylko przes - 

na podstawie tekstu próby w dążeniu do podwyższenia 
poz tomu, 

Jut Baden-Powell w swych 
trzów podpowiadał drużynowemu, że ważniejczy przy 
zdobywaniu stopni jest fukt podjęcia wysiłku niż sto- 

lskazówkach dla skautais- 

pień wyszkolenia fachowego. 
Trudno np.na sprawność ópiewaka jednakowo oceniać ut 
lentowanego ucznia y muzycznej i zapiewa jącego, 

matacji,szkolaka piątej klasy, kle to już 
oria, o której być może porówimy kiedyś ne 

rującego dzi6 swoją działalność  piama 
Gnorągui Krakowskiej, 

grudzień 1981 

  

A MOŻE BY STOPNIE ? 

hm.PL Kazimierz Lichnowski 

podetawowm sposobem doskonalenia się harcerza jest 

system stopni i wspierający go,a przy tym ściśle z nim 
znuk /uprawnień państ- 

wowych/. Tyle reguła, Prektyks, nie tylko lat ostat — 

nich, lat progremu Harcerskiej Służby Polsce Socjsiis- 
tycznej, dowodzi, że stopnie w drużynach srarszoharoer 
skich wdrażać jest trudno. Powiada się,że harcerze nie 
są zainteresowani zdobywaniem stopni. Można żądać od 
drużynowego by "na aiłę* sropnie wprowadzał, ale ozy O 
to chodzi w naszej pracy? Powszechnie przyjmuje się,że 
stopnie starszoharcerskie są niedostosowane do poziowu 
i oczekiwań młodzieży, Pewnie właśnie dletego każdy 

związeny,system sprawności 1 

Szanujący się szczep w Krakowie opracowije własną wer- 
sję stopni i uważa ją sa jedyną, tudzież najlepszą, 
Zresstą to całkiem inny temat,Wracając do meritum, uóm 

wiadomić aobie trzeba,że istniejąca mnogość rozwiązań 
programowych stopni - dowodzi potrzeby bardzo szerokiej 
formuły stopni starszoharcerskich, Właónie ta formuła 
winna dać możnośćzapisania tego co dane Środowisko u- 
waża za konieczne 1 słuszne. Mniej ważną jest kwestia, 
Czy many nabijać słocenia na krmyżu harcerskim / co 

sreBstą dawniej nie było obyczajem powszechnym - fax 

cerstwo nie potrzebuje złoceń, a szarych rzetelnych 

aziażań/ ozy też mie nabijać, Zaproponowany przes Radę 
Naczelną ZEP zestaw stopni atarszołorcerskich stanowi 

wraz z trzema stopniami harcerskimi - aystem 6 - cio 
stopniowy, który winien funkcjonować w całym Związku. 
Przejście pri 
rantować nie tyle może wybitne umiejętności pioniere- 
kie osy samarytadokie, ale wartości duchowe i społe 

ges harcerza wszystkich stopni powinno gwa 

ne ujęte w mianie "Ilarcerz", 

aproponowano do realizacji 3 stopnie starazcharcer= 
skie: wędrownik,Harcerz Orii,Harcers Rzeczypospolitej, 
Dodano też rzecz nową - próbę harcerza starszego, któ- 
rą już praktykowano w niektórych środowiakach jako 
wstępmy próg przed przyjęciem do drużyny.Fomyślana ona 

sostała jako wyrównanie poziomu wiedzy harcerskiej dla 
harcerzy wstępujących do ZEP dopiero w szkole óredniej: 
0d takich hercerzy trudno przecież wymagać 1, przecho- 
dzili kolejno wszystkie stopnie od początku, Dyekusyj- 
nym problemem może być zwolnienie z obowiązku zdobywa 
nia tej próby posiadzosa stopnia odkrywcy,Jeat to jod= 
nak sprawa do załatwienia przez drużynowego i radę arm 

n  



      

NEK METODYKA: EEEE + EEEE WGAK" | —7RZKRNRR 
$ymj. Stopieź wędrownika,jak wszystkie stoprie,poprze- 
dzomy zoBtał wstępem charakterysującjm jego 8ens,okre- 
ślającym co chcemy osiągnąć w pracy wychowawczej s da- 
mym harcerzem. Wędrownik poznaje ówiat 1 ludzi, Pormu- 
łą stopnia są tropy i swiady. Kierowany ao harcerza - 
ale realisowany powinien dyć wraz » zegpofem, 5 Zastę- 
pea. Stopnie są incywidzalge - ale każda harcerka,każ 
ay harcerz jest sobowiąsany do aktywnego udsiatu w 
pracy sastępa 1 drużyny, Plan pracy drużyny, cs; plan 
semierzeń zastępu, powinien być między innyri oparty 
ma wymaganiach stopni, To co będzie realizowane Oraz 
skala trudności podejmowanych sadań powinno korespon= 

dowsć s wyrobieniem harcerskim członków drużyny,ze Sdo- 
bywanymi i posiadanymi atopziani Stopień 
harcerski arawia przed barcerzen szereg konkrernych 
"wynagań,żąda Od niego aktywnego działania oraz zdoby- 
wania wiedzy i umiejętności koniecznych dia prawidzo- 

wego wykonania próby. Drużynowy powinien zdawać sobie 
oprawę s faktu iż wymagania stopnia stanowią miniacz- 

potrzebne do ich zdobycia. Prawidłowa praca se stop 
miami w drużynie wymagać będzie różnicowania wymagań 
w stosunku do poszczególnych harcerzy i harcerek. 

Sopień EHarcerza Oriego pomyślany jest jako sko - 
dzielna, inaywicualna praca harcerra,cząsto inspirują- 
0a wespół /sastęp/ ao poajęcia zadań z zakresu służby. 

Zuplcsny został w tzw. grupach aktywności,s kzórych to 
mależy wybreć 9 wadań do realizacji /3 zadania w katm 
dej grupief. Sam pomysż aformułowania wymagań stopnia 

w sposób nietradycyjny jest bardzo dobry, Bakłada bo- 
wiem na zdobywającego stopień obowiązek zaplanowania 

pracy, wyszukiwania sadań pod kątem możliwości 10h wy- 
konania 1 przydatności ich dia środowiska /zastępu/, 
1%vp+ Istnienie sastępów o zróżnicowanym poziomie zdo- 
bywania stopni poswoli w Czasie próby ma podejmow nie 

sadań służących przekazywania własnej wiedry harcers= 

kiej, Zakończenie cyklu sdobywania BO pracą końcowąc 
jest również nowym elementem w oystemie stopni, Wydaje 
się jednak,że brakuje tutaj biegu harcerskiego - 1 o 
ten element należałoby stopień poszerzyć, Warto rów. 
mież wspomnieć 1 o tjm,że próby stopni nie ograniczają 
czasu ich zdobywaaia, Pozwoli to na dokładną 1 porządm 
mĄ realizacją wymagań, Nie ma potrzeby przyspieszania 

realizacji próby, niech zdobycie stopnie będzie Batys- 
fakcją s dobrze spełnionej pracy, Dwa najwyższe stop- 
nie harcerskie będą, w pewnym sensie sTopniaai olitar- 
mymi, nie wszyscy do nich dojdą, nie wszyscy podołają 
1ch wynaganioa, 

Stopień Earcerza Rzeczypospolitej jest w owych wyna- 
ganiach najmniej klar>my, Założenia stopnia nadają mu 
bardzo wysoką rangę - wręcz wzorca harcerza, Wymagają 
od narcerza dojrzałego stawiania sobie celow 1 ich peł 
mej realizacji, Będą tu rownież wchodziły w grę stan- 
dardy moralne 1 cele życiowe /np. dobra praca,patrio- 

tyzu/., Wymagania naktadają obowiązek doskonalenia się 

harcerskie.pl 

duchowego uczciwego 1 dobrego spełnianie swych obowią- 
zków sawodowych poznawania rozumienia aktualnych, a 
także historycznych problemów Polski, Howyai elementa- 
mi są: wprowadzenie opiekuna oraz opracowanie własne- 
go planu próby. Brak natomiast atopniowi sakośczenia- 
np. w Żormie pracy mńetrzowskiej /końcowej/, Mała na 
pierwszy rmut oka klarowność wymagań stopnia nie jest 

jego wadą, Każdy sdobywający ten stopień będzie musiał 
wykrzesać z siebie jak najwięcej chąci 1 umiejętności 
dią prawidłowego zrealizowania proby,którą sobie sam 5 
pomocą opiekuna nakreólió, a więc dostosował zadania 

do pułapu swych możliwości, Po prostu od wybitnych wy- 
magać trzeba więcej. 

6 należy, że każdy harcerz po uzyskaniu stopnia 
wędrownika może ubiegać się o stopnie inatruktorekie 
/zgodnie s ich wymogami/.Instruktorzy mogą s kolei £- 

dobywać stopnie Harcerza Orlego 1 Rzeczypospolitej? a 

dwutorowosć pozwoli na lepsze aostosowanie systemu 
stopni do wymagań praktyki. 

De socnych,w zota przekozańiu,stron proponowanego 
systemu należy: © wprowadzenie spójnego systemu stop- 
mi harcerskich dla całego Związku, atanowiącego ciąg 
sdobywanie wiedzy i umiejętności harcerskich od ochot- 
mika do Harcerza Rzeczypospolitej. $D Wprowadzenie pró- 

by harcersa starszego jako wyrownania umiejętności, 
© Ciekawe ujęcie próby na stopień BO 1 HR,kładące na- 
©1sk na samodzielne tworzenie proby stopnia przez har- 

cersa/s tym wiąże Bię duża otwartość 1 wielorakość me- 

$liwości realizowania stopnia/, Nie ma się tu co bo- 

czyć, że nie wszyscy będą up. biegle oygnalizować, bo 
akurat gdzieś uznają to za rzecz nie najważniejszą. 
Stopień jesr środkiem do celu a nie celem,Szkoda, że 
często wważa się Odwrotnie stawiając problem na' zasa- 
dzie ogona machającego cielęciem, Najważniejszym jest 
by stopień zdobyty był rzetelnie, s maksymalnym wysił- 
kiem włożonym przes harcerza,?o maksimua będsie różne 
dla różnych ludsi.I nie trzeba tworzyć drobiazgowego 
systemu, by wszędzie wszystko było jednakowe,Nie może- 
"my sgubić ważnej cechy Harcerstwa - "różną drogą do 
jednego celu”, oczywiście s Prawem,Przyrzeczeniem 1 
Statutem. (© Określenie we wstępie do każdego stopnia 

jego 1dei. (© Otwartość prob porwalająca na wprówadze- 
mie treóci 1 wykonania possezególnych wymagań wg» hi- 
mania rady drużyny, $) Pewna elitarność stopni HO 1 HR. 

lo mankaaentów zaliczyłbym: QD Brak powiązania s 3y8- 

temem sprawności, ktory nawiasem mówiąc,nie istnieje, 
© uże trudności metodyczne jakie atawia przed druży- 

nowym prawidłowe zdobywanie stopni wymagają opracowa- 
nia,możliwie szybko,zasad zdobywania stopni, popartych 
przykradami, 

Wmasania stopni mie są doskonate,ale gdyby założyć, 
że mają zadowolić wszystkich — byłoby jeszcze gorzej. 
Nie tol Trzeba się ostro brać do pracy 1 w realizacji 

gprawdzać działanie stopni. Rada Naczelna zostawiła 

sprawę otwartą dyskusji nad stopniami 1 ich korekty pe 
rocznym okresie, Apeluję o przekazywanie uwag na Lemat 
atopni do wcaściwych wydziałów komend chorągwi 1 GK 

ZHP u także zachęcam do dyskusji na łamach HR. 
(grudzień 1981/ 

Druh harcmistrs Kazimierz Lichnowsni jest długolet 

nim szczepowym Szczepu "Albatrosy" przy Zespole 
Szkoł Biektrycznych nr.1 w Krakow 
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METODY KA EEEE 
Zdobywanie vtopni hercerekich łączy w jedną całość 

wszystkie elementy zetoćyki harcerckiej 1 dlatego pośm 

więcona tej zzrawie Uczwała nr 13 kady »aczelnej ZEP 
z 4 pażcziernika 1061 ma kapitalne znaczenie dla pra 
cy drużyn harcerskich 1 starszoharcerskich, RE ZHP za- 
leciła do realizacji system sześciu atopni harcerskich 
ustaliła, że .po roku zostanie dokonana jego weryfika- 
cja oraz dopuściła zdobywanie ztopni według środowise 
kowych regulazinów po zatwierdzeniu ich przez Komieję 
Xetodyczną Rady Naczelnej ZEP. 

Minął prawie rok 1 w chwili obecnej drużyny harcer= 
skie można podzielić na cztery grupy: 
- takie, w których stopni nie zdobywa się wcale, częs> 

to tłumacząc to brakiem Czasu ze względu na nadmiar 
sadań, imprez i akcji, 

- drużyny, które zdobywają atopnie według starego re- 
gulaminu 3 2 stycznia 1978, 

- drużyny, które wprowadzają system stopni zalecany 
przez kadę Naczelną, 

- druzyny realizujące progracy stopni opracowane przes 

zespół KIEAM, 
jaj pierwszą grupę /obawiaa się, że jest 

za/, a na usprawiedliwienie drugiej 
przyznajmy, że termin podjęcia Uchwały o wprowadzeniu 
nowepo systemu stopni został wybrany wyjątkowo nieko- 
raystnie, Zajaijny się dwoma ostatnimi grupami, 

Farcera wstępujący do drużyny należącej do trzeciej 
grupy ma przed sobą przejście przes próbę harcerza i 
sdobywarie sześciu stopni: ochotnika, tropiciela, ode 
krywcy, wędrownika, Harcerza Orlego, Harcerza Rsęczy- 
pospolitej, Trzy pierwase może zdobyć w drużynie hare 
cerskiej, pozostałe - w starszoharcerskiej lub w kręgu 
inatruktorskim, s tym, że zdobywanie stopnia wędrowni- 
ka może rospoczęć już w drużynie harcerakiej. Rossądny 
drużynowy zapreponuje ma po zdobyciu trzech pierwszych 
stopni sprawdzenie mię w "Fróbie harcerza starszego”, 

Kandydat na harcersa trafiający do drużyny należąc 
cej do grupy cawartej ma w perspektywie okres próbny 
sakończony uzyskaniem miana "biszkopt" oraz zdobywanie 
pięciu stopni: młodzik, wywiadowca, Ćwik, Harcera Orli 
Harcers Rzecaypospolitej, Jeżeli jest to dziewczyna, 
to realizując te eane wymagania zdobędzie stopnie o na 
*wachi ochotniczka, tropicielka, pionierka, wędrowni- 
czka, Harcerka Raeczypospolitej, Z regulaminów wynika 
że pierwsze dwa stopnie przesnacaone są dla harcerzy, 
a pozostałe - dla harcerzy starszych, 

Różnica w ilosci stopni, pogłębiona faktem, że Przy 
rseczenie można słożyć dopiero po sdobyciu etopnia mło 
dzika /ochotnicaki/ jest moim sdaniem bardzo istotna, 

Stopnie pełnią bowiem również ważną funkcję nagrody za 
rzetelne wypełnianie obowiąsków, 
W początkowym okresie harcerskiej ałużby lepiej można 
zachęcić do pracy "mniejszymi" nagrodami, alę praysna- 
wanym! a większą częstotliwością. Następna wada polega 
na tym, że w drużynach s grupy czwartej o wszystkich 
sprawach awiąsanych a przysnawaniea stopni /csyli 0 
większości ważnych spraw drużyny/ będzie decydował dru 
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żynowy i ewentualnie powołana przes harcerską komendę 
komisja stopnia, co a pewnością będzie sprzyjać roswo- 
jowi autokratycsnego etylu kierowania tymi drużynami, 
A przecież wezyscy instruktorzy chcą by w naszym Związ 

ku uczono umiejętności działania w sposób demokratycz- 
my. w drużynach grupy trzeciej o przyznawaniu stopni 
decyduje rada drużyny, co wcale nie wyklucza działania 
w nich komisji stopni jako "wyspecjalizowanych" organ 

; nów rady drużyny, saliczających wymagania s zakresu 
wiedzy 1 umiejętności, Inne niebezpieczeństwo wynika a 
tego, że przyjęty przes KIHAM bardzo szczegółowy pro- 
gram prób na stopnie, zwalniając inatruktorów od dopa- 
sowywania go do sytuacji w danej drużynie czy w azcze- 
pie, przy jego skrupulatnej realizacji /a na to można 

liczyć/, snacznie ograniczy sarodzielność drużyn w pro 

gremowaniu swej pracy, o którą /ałusznie!/ tak bardzo 

walczyło właśnie to środowisko, 
Stopnie harcerskie winny być konkretyzacją ogólnych 

celów ZHP. Z porównania obu systemów stopni z celami 
wychowawczyni ZHP /$ 4 Statutu/ widać, że najlepiej 

spełniają tę rolę stopnie przeznaczone dla harcerzy 
starszych /pocsynając już od próby harcerza starszego 
przyjęte przes RM ZEP. Natomiast oba rozwiąsania w czę 
ści dotyczącej harcerzy /niższe stopnie/ są w gruncie 

rzeczy do siebie podobne i mają te same /prawie/ braki 
Chodzi mi przede wszystkia o położenie nacisku na wy- 
magania dotyczące technik harcerskich oraz udziału w 
wycieczkach i harcach przy sbyt ubogich wymaganiach z 
sakresu wiedzy epołeczno-obywatelskiej, rozwijania wła 
asnych zainteresowań, współuczestnictwa w życiu kultu= 
ralnym oraz korzystania z dorobku techniki, Jest to pe 
wmie naturalna reakcja na usuwanie technik harcerskich 
s dwu poprzednich regulaminów stopni. Oby tylko nie za 
owocowało to tym, że siedemnastolatki /1 starsi/ będą 

pozostawać w ZAP jedynie w charakterze funkcyjnych, 
Wychowani na nowych stopniach harcerze z drużyn przy 
szkołach podstawowych z pewnością znakomicie poradzą 
sobie w lesie, na wędrówce, podczan biwaku, To bardzo 
dobrze i po harcereku, Ale to nie wystarczy! Uważam że 
od 13-14latka należy wymagać by wiedział, kim samierzą 
w przyszłości zostać 1 stwarzać mu w drużynie możliwoś 
©i rozwijania sainteresowań w tym kierunku, 
1 jeszcze jedna uwaga odnosząca się do obu rozwiązań 

koda, że nie określono w nich uprawnień wynikają- 

cych z posiadania danego stopnia, 
Zapowiedziana w Uchwale nr 13 weryfikacja wymagań 

stoi powinna być okazją do ujednolicenia tych dwa 
stanowiek, Z pewnością nie będzie to łatwe, bo oprócz 
spraw merytorycznych rozbieżności dotyczą nazw i spo- 
sobu oznaczania, a w tym, niestety, lubimy bywać uparci 
Muei się w sprawie stopni, zwłaszcza tych niższych,od- 
być rzetelna dyskusja instruktorska; wystarczy by RH 
ZHP podjęła ostateczną decyzję w maju 1983, 

1 ma koniec OSTRZEŻENIE: projekt ostatniego regulami 
nu stopni został opublikowany w Motywach 20 września 
1981, na 14 dni /sic!/ przed posiedzeniem RN. Nie daj- 
my się zaskoczyć jeszcze razi   

I nudno 

Iinie ma 

ręki 
hm.PL Paweł Raj 

iervień - wielki polski fenomen społeczny rozgrzał 
nasze myśli 1 namiętności, poglądy i marzenia - 

wstrząsnął świadomością społeczną, Ale jak to w naszej 
ojczystej mentalności gdzieś .zakodowano — oszałamiają- 
cą karierę zaczęły robić dwa ałowa : kompromis i kon- 
frontacja. Poqimo bogactwa polskiej mowy, w sposób 
pryncypialny,kompromis utożsamiono z czynó oczywiócie 
pozytywnym, natomiast konfrontację zaszufladkowano do 
przeciwnej afery znaczeniowej, Nie pora na spory fra- 
zeologiczne » zadajmy sobie kilka prostych, szczerych 
pytań, Czy w sferze wychowawczej, w procesie odnowy ru 
chu harcerskiego musimy prowadzić dyskusję wzorując 

się na przykładach prowadzących do nikąd ? Czy nie 
| stać nas, kadry instruktorskiej, na wypracowańie włas- 

hego,-harcerskiego - po prostu h arcerskiego 

- sposobu wprowadzania zmian, reform w organizacji ? 
Odnoszę wrażenie, 1ż dyskusja o odnowie ruchu harcers- 
kiego zaszła tak daleko, że już jego nie dotyczy, A 
czego /poprawniej/ kogo dotyczy ? Ognisko samo gaśnie, 
gdy słyszy mię Błowa wypowiedziane podczas Rady Naczel 
nej w dniu 26 czerwca 1982 roku ..," wnoszę też o po — 
wołanie zespołu ludzi, do których Rada Porozumienia bę 
dzie miała zaufanie 1 przeprowadzić negocjacje"... Nie 
dajmy się zwariować - wyraźnie tu odkryto, że nie cho- 
dzi o program, zastęp czy drużynę ale ... o wiarygodny 
skład dyskutantów, I powiedzmy to sobie szczerze - cho 
dzi o dobranie tych s drugiej strony — bo ci wiarygod- 
ni 1 nieomylni są przez cały czad, Stawiam tezę gorzką 
1 przykrą - utknęliómy w harcerskiej odnowie, przedkła 
dając sprawy formalne, drugorzędne nad intotą i posłan 
nictwem ruchu harcerskiego, Wielki harceraki żaglowiec 

. Ismutno, 

komu 

podać... 

dryfuje niebezpiecznie ku brzegom - nie osiadł jeszcze 
na mieliźnie, Jest więc szansa, Potrzeba wiatru, A mo- 

84 nim być autentyczne kręgi instruktorskie i drużyny, 
zwłaszcza strazoharcerskie, Ruch nasz jest suną dzia — 
łalności zuchów, harcerzy 1 instruktorów, 4 ferworze 
sporów nie zapominajny o tych najmłodszych, o ich ma — 
rzeniach 1 sposobie widzenia harcerskiej przygody, 
<zęsto się zapomina, iż instruktoraki punkt widzenia, 
choćby najczystszy w swej intencji, nie zawsze pokrywa 
się z rzeczywistym zapotrzebowaniem dziecka, 

„Nowe powstało w harcerstwie od dołu. Prawidłowo, Ode 
nowa od góry jest zawsze podejrzana. Pormułuje się 
list otwarty instruktorów ZAP środowiska krakowskiego, 
przepraszam = ze Środowiska, Rya charkkterystyczny — 
jeszcze nie zapoznano się dokładnie z jego treścią - a już dyskusja nad jednym ałowem, Wbrew pozorom list 
w formie przekazu teleksowego dociera szybciej do GK ZEP od orginału, Mułe przekłamania techniczne powodują 
ostre protesty do redakcji *Motyvów", właściwie wszyst- 
ko w normie - brak zaufania staje się również progra - 
mem, w fazie początkowej można tó>zrozumieć, Jako 
pierwsze ciało statutowe asbzebja wojewódzkiego, ateno- 
wisko zajmuje Rada Krakowskiej Chorągwi ZHP, Uchwała 
krótka, jakby nieśmiała, „lecz celnie wyrażająca uzna — nie dla słusznego protestu Klasy robotniczej, formułu- 
Je pierwsze postulaty odnowy ruchu harcerskiego, Two — 
wad Kręgi Instruktorów Harcerakich in, andrzeja 
lałkowskiego, które z. Sytowany powyżej llst, Półałej twaray glą rutk zadac szłość Harceratwa", nad którym patronat przejnuje re- 

dakcja "Na Przełaj", Specjaliści od teorii już pracu- 

ją - powstaje określenie » harcerskie ruchy programo= 
wo - metodyczne, Po pierwszych emocjach,niemał konani- 

racyjnym czytaniu "listu otwartego” przychodżi teflek- 

sja - większość jego postulatów należy uznać za nieżać 
przeczalnie wartościowe dla zalany funkcjonowania zwią 
zku, Rzecz jasnp - część a nich jest dyskusyjna, czy 
wręcz nie do' przyjęcia » lecz bierzmy to pod uwagę, że 
jest to pierwsze wyartykułowanie propozycji zmian w fta- 
mie swoistego programu, Stare jednak nie rezygnuje. U- 

powszechnia się pogląd, że ruch "Przywzłość Harcerstwa 
jest bardziej strawny /mo£6 dlatego, żo tak biisko cen 
treli/ natomiast kręgi KIBAM już mniej, Błąd, Kona 
wencje odczuwany 1 dzió, Bądźmy. jednak obioktywi = 
Rade Porozumienia przyjauje taktykę totalnej krytyki 
władzy harcerskiej, W wielu przypadkach pozbawionej 

merytorycznej podstawy » krytyki dla aamej krytyki.Nie 
przerywa jej nawet po Nadzwyczajnym Zjezdzie ZHP, To 
również błąd, Trzeba umieć rozróżniać krytykę twórczą 
będącą motorem postępu, czasem jedyną drogą do zmian 
w skostniałych strukturach = od całkowitej negacji — 

wszystkich 1 wszystkiego. Tak kończy mię dialog a sa* 

czyna jałowa, pełna impertynecji dyskusja, której treń: 
cią stają się drugorzędne, hieistotńe i formelne spra- 
wy. Szkodu, że na boku żostają idee, Wyrazem tego okre 
su ataje się sławetna konferęncja + przy jednyn stole 
zasiadają instruktorzy ŻAP i prowadzą pertraktacje „.. 
z instruktorami ZHP, Przy obecności osób trzecich, Czy 

było to konieczne ? Gdsie poczucie instruktorskiej wię 
si ? Czy nie atać nas na rozwiązywanie naszych proble- 
mów we własnym gronie ? W uszach dźwięcty myśl ,.. har 
cerstwo ma być organiracją samodzielną, samorządną 
Czy tylko w jedną stronę ? 
Większość kręgów KIHAM nie poddaje się psychozia dys= 
kusji nad wszystkim, Indywidualne wyskoki poszczegól= 
nych ich członków jeszcze hie przesłaniają pracy pozy- 
tywnej. fworsy się dobre materiały progranowo — Beto= 
dyczne, podnosi rangę godności instruktorskiej, wpro — 
wadza w życie wiele starych, zapomnianych a ciekawych 
tradycji harcerakich. Stars jednak torpeduje, Gdy bra- 

kuje konkretnych argumentów - do walki rusza plotka, 
Niestety, Rada Porosumięnia walczy z nią obierając tak 
tykę najgorszą s możliwych, Powoduje ona wręca paradok 
malną sytuację. Szczere, przemyślane wnioski 1 ciekawa 
koncepcja działań większości kręgów iu, A, Małkowskie= 
go, służąca autentycznej odnowie ruchu harcerskiego — 
przestawała docierać do szerokich kręgów inatruktore- 
kich = bo to co docierało - nie było ideą a nętnym po- 
litykowaniem, Ta skosplikowana sytuacja udersała nie 
tylko w kręgi, lecz we wszystkich instruktorów pragną 

cych trwałych zmian w harcerstwie, Przejawem jej stało 

się słośliwe powiedzenie w stosunku do kontrowersyj = 
nych poglądów instruktorskich — ty nie bądź taki mał 
kowiec! 

Jebtieuszowy Zlot Rarcerstwa jest ponygłez wspania- 
łym. Inicjatywę KIHAM-u realizują setki instruktorów, 
z całej Polski, nie wiąsanych tym ruchem. Jednak 
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ogólną atnosfera jest męcząca, Zdarzają się przypadki 
blokowąnia przyjazd na zlot, Błąd, Na samym zlocie 

docnodzi również do kóniliktów, Nie bójmy się tego 0- 

xreślenią są te ewidentie konflikty polityczne, wywo= 
ływane przez gąratkę ihstruktorów, którzy w tych momen 
tach zapominali o Swym poszannictwie luh załazywie je 
interpretowali. Całe azczęście, że odbywało się to po- 

nad młodzieżą harcerską. Żenujące są chwile praed og- 
niskiem 70-cio lecia, denerwujące monenty niepewności 
czy zlot weżmie udział w defiladzie, poprzedzającej 
przemarsz chorągwi krakowskiej /ną rospoczęcie nowego 

roku harcerskiegof, Na zewnątrz haało - wielki Jubileu 

azowy Zlot Harcerstwa, w środku - pełno małych któtko- 
warocznych rozgrywaczy, Ciężkie to czasy, gdy synbolem 
dobrego harcerstwa stają aię krótkie spodenki a nie... 
dłuższy rozua. Tym wielkim, w swoim przekonaniu, ros — 
grywaczóm zamiłowanym w powrocie do tradycji - warto 
przypomnieć pewaą wypowiedź, Zapytany o negatywne stro 
ny jubileuarowego zlotu w Spale, ówczesny przewodniczą 
cy ZEP wojewoda Grażyński powiedział : .."uczestnicy 
zlotu byli dobrym przewodnikiem złych informacji, Led- 
wle zdarzył atę jakiś błahy faxt na jednym końcu obozu 
już na drugim trąbiono o tea wieść bardzo przesadzoną, 
Plotkarstwo ..» Obrzydłiwa cecha, która powinna znik- 
nąć s powierzchni naszego życia".. Zlot się odbył - 
/Jazkoda, że prasa harcerska, tak jakoś skromnie go po- 
traktowała/, tysiące harcerzy przeżyło wspaniałe chwi- 
le,na trwale zapisując wrażenia i przygody z tej impo- 
nującej iuprezy, I żaów pytanie - kto skorzystał s tych 
etawianych na ostrzu noża problemów ? Odpowiedź sama 
tlónie się na usta, 70 stare, A szkoda, 

Ymiany w ruchu harcerskim tą konieczne. Powiedzmy to 
jasno = nie kosmetyczne poprawxi kamuflujące _ proces 
odnowy, lecz zziany zasadnicze w programie, metodyce 
a także statucib, Niemniej, zmiąny te muszą następować 

spokojnie, przenyślanie 1 przede wszystkim praworząd - 
nie. Dlatego moje pocsutie praworządności oburza swo — 
bodna interpretacja prawnicza fczy aby prawdziwa/ do — 

wolnego sposobu odczytywania atatutu, Mnie po prostu 
nie interesują kruczki prawne. Mam zapisane w świado 
mości, po pierwszej gawędzie mojego drużynowego, że 
najświętszą rzeczą w harcerstwie jest prawo, przyrze 
czenie i krzyż harcerski, wobec tego nie mogę sobie 
wyobrazić, żeby na dwóch obozach obowiązywało inne pra 
wo, a na sąsiednim ognisku składano odmienne przyrze — 

czenie. Prewnikom proponowałbym rozważyć kwestię czy 
przyrzeczenie 1 prawo to to samo co np. wymagania 'na 
sprawność pływaka, czy umiejętność zapalania ogniska 
od jednej zapałki, Granice eksperymentu jednak gdzieś 
istnieją. Nawet intelektualne 
Zasadniczym problezem nie jest tu akadęnicka dyskusja, 
1ecz fakt dokonany, że w wielu środowiskach Świadomie 
doprowądzamy do podziału wóród harcerzy, Można inaczej 

zdobywać sprawności, szybciej rozstawiać namiot — jed- 

nak deklarować przystąpienie do idei harcerskiej można 
ylko w sposób jednolity dla całego ruchu, Co nie ozna 

harcerskie.pl 

*1 drużyn. Jest to potrzebni 

cza niemożności zmiany tekstu tego ważnego aktu. To - 
winno ono nastąpić w całym majestacie prawa, i co jest 
istotne, w jednym czasie dla wszystkich, Drogą do ni - 
kąd jest walka o demokrację prowadzona wbrew jej pod — 
stawowym zasadom, 
Co ratentać w harcerstwie, w ogólnym zarysie, wiony. 
Jak to robić = już mniej, Stąd tych refleksji kilka - 
uważam, że siłą sprawczą odnowy harcerstwa winny być 

w zdecydowanej większości kręgi instruktorskie, Istot- 
ną rolę mogą 1 powinny odegrać ruchy pregramowo-neto — 
dyczne. Szkoda, że na placu boju pozoatały, w zasadzie 
tylko kręgi KIHAM, Tu uwaga praktyczna. większość ru — 
chów kończyła awą aktywną pracę w momencie gdy działal 
ność progranmowo-metodyczna została zepchnięta przez 
struktury. Proponuję wprowadzenie do harcerskiej prak- 
tyki działania pojęcia ruchów progranowo-netodycznych 
zawiąsywanych na określone potrzeby, Działałyby one 
przez taki czas, jaki byłby potrzebny do osiągnięcia 
celu, Ruchy grupujące instruktorów różnych środowisk, 
poglądów 1 doświadczeń harcerskich - mogłyby rozwiązy- 
wać lub przygotowywać propozycje zmian w wielu zagad - 
nieniach. Chodzi o to by nie były to kolejne, nigdy 
nie spełnione postulaty i propozycje, ginące śmiercią 
naturalną. Autorytet i nieustępliwość instruktorów 
wenodzących w skład ruchu - powinien dać gwarancję ich 
wprowadzenia, Takie grupy inicjatywne powinny powstaw « 
wać spontanicznie, samoistnie - z poczucia umiłowania 
1dei harcerskiej a nie z administracyjnego przymusu, 
A aoże winny to zainicjować podstawowe kręgi instruk - 
torskie ?,Jest to na pewno szansa na twórcze rozwija — 
nie harcerstwa, 

Wies narosło w harcerstwie nieporozumień, namiętnoś 
ei 1 co tu dużo ukrywać — zawiści, Nadszedł' czas na 
kompromis w dyskusji - ale również najwyż - 
sza pora nak on f ron tac ję pracy zastępów 

ponieważ część kadry nie 
nadąża za harceraką ideą. Jest jeszcze wiele do zmie - 
nienia w jej mentalności, czy wręcz odeunięcia tych, 
którym marzy się powrót do modelu przedsierpniowego, 
wbrew_pozorom nie dotyczy to tylko harcerakich komend, 
Mowa tu o wielu szczepowych 1 drużynowych, Zmiany od - 
bywać się muszą w sposób ciągły, zdecydowany, niemniej 
kulturalny, Teoria o wszystkich chwytach dozwolonych - 
nas nie dotyczy, Na jej drodze staje drobna przeszkoda 
- nasz harcerski mundur. Pemiętajmy również, że nawet 
szczytna idea staje się conajmniej podejrzaną, gdy rea 
lizujemy ją cokolwiek nieczystymi rękami, Myśl tą de — 
dykują tym, którym jest ona potrzebna, 

PS jąż po złamąniu tego numeru dotarła do mnie wiado- 
mość © samorozwiązaniu się KIRAM w Krakowie. Jak do 
chodzą słuchy ta sytuacja nie dotyczy tylko naszego 
miasta, Na komentarz jeszcze za wóześnie. Pozostaje 

aupytać — czy warto poświęcać ruch dla jednego czło 
wieka 7 PR 
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OBRZĘDY, 

ich cel 
i znaczenie 

hm.PL Jerzy Parzyński 

Jest rzeczą ciekawą, że na temat harcerskiej obrzę- 
dowości pada zawsze dość dużo interesujących  głozów 
dyskusyjnych. Wie brak spostrzeżeń o charskterze kry- 
tycznym: cą poglądy, bardzo sporadyczne, które uważają 
obrzędy harcerskie za jaki6 dziwaczny a bozwartościowy 
mistycyzn lub ewoistą transplantację na nass teren ja- 
Łichó obrządków wolnomularekich,.« Poglądy te nie mo- 
8A VYĆ w żadnym wypadku usnane za trafna - 1 wypływają 
przypuszczalnie z bardzo znacznego upraszczania i spły 
cania samego zagadnienia - bez głębszego wglądw w jego 
niezwykle istotne czynniki wychowawcze. 

Rzadko która s naszych metod oddziaływania na mło- * 
dzież pizynieść może tek silne efekty wychowawcze, tak 
blisko wiążące się s młodą psychiką — jak właśnie o - 
brzędowość. Tylko - to bardzo mocno zapamiętać musimy 
- że ta obrzędowość musi być konkretną, wyraźnie zask- 
deptowaną symboli ką, akcentem pemych treści 
1 zasad, które puagniemy chłopcu wpoić - a utrwalić mu 
w pamięci, właśnie przy pomocy pewnego obrzędu, pewne- 
go przeżycia, które pozostawi w umyśle chłopca Ślad 
pewnych. domianych wrażeń, wiążących się z jakąć okoli- 
oznością. „. 

Musimy więc = w naszych założeniach metodycznych 
- postawić sobie jako zasadę to, aby każdy naaz obrzęd 
z czymś się wiązał, cośchłopcu przypominał, 006 mu 
konkretnie symbolizował 

DOSWIADCZENIA EEE 
Weźmy tu kilka przykładów: up zastęp wita się przez 
równoczesne wyciągnięcie do siebie w kręgu prawych rąk 

1 wspólny uścisk... Jest to obrzęd? Oczywiście, że tak 
4 co on oznacza? Hic innego, jak tylko po prostu to,że 
jest jednym z symboli wspólnoty zastępu, poczucia zes- 
połowości zgodnego z psycniką chłopców, którzy nawet 
w tak małym zespole pragną się czuć własnym społeczeń- 
stwea 1 chcą temu dać symboliczny wyraz,,. 

Inny przykład: zakopanie w zalakowanej butelce ro- 
cznego planu pracy drużyny — a potem, po zakończeniu 
roku odkopanie go, dla wspólnego uroczystego śtwier- 
dzenia, czy wszystko to, co projektowano, zostało wy- 
konane,.+ /rzecz jasna, że drugi egzemplarz tego pla-, 

nu służący dla bieżącej pracy drużyny był przez oały 
rok w posiadaniu drużynowego i gady drużyny/. Ten o- 

brzęd znów symbolizuje nasz stosunek do systematycz + 

ności w planowo układanej pracy 1 współodpowiedzial — 
ności zaygkonanie tego, co zbiorowo zostanie postano- 
wione. Albo np znany obozowy obrzęd humorystyczny "pom 
grzeb śmiecia" znalezionego w namiocie, a wyniesionego 
na kocu z obozu przy akompaniamencie śpiewów £ gwia — 
dów... Czyż to nie symbolizować ma nasse zamiłowania 
do porządku i schludności - które to zamiłowania przy 
użyciu różnych środków wychowawczych « między innymi 
1 takiego pragniemy wpoić chłopcou? 

lub też na przykład rozpalenie pierwszego obozowego 
ogniska głownią przywiezioną s poprzedniego obozu... 
To przecież nic innego, jak symboliczna uroczystość 
wskazująca chłopcu na znaczenie ciągłości pracy har — 
cerskiej, h wrzucanie przez harcerzy do ogniska pęcz- 
ka igieł sosnowych... Wsżak pamiętamy dobrze, że Syn- 
bolizuje to spalenie 1 zniszczenie swoich wad, symbo- 
lisuje szlachetne postanowienie, jacie chłopiec Sax 
wobec siebie, w obliczu swych towarsyszy,podjął przed 
chwilą, +. 

Takich przykładów moglibyśmy podać jeszcze bardzo 
wiele, Przy jednym wszakże zatrzymany się chwilę, Jent 
to najpoważniejszy harcerski moment obrzędowy; składa- 
nie Przyrseczenia Harcerskiego, ?u kwestia otoczenia 
tógo sktu pewną formą uroczystościową odgrywa bardzo 
1stotne znaczenie wychowawcza, Przyrzeczenie iarcere- 
kie bowiem, pozbawione uroczystej oprawy Synbolizują- 
cej nasz szacunek dla tego wydarzenia harcerakiego , 
składane np.przes chłopca w pokoju, w cywilnym ubraniu 
naprędce, bez przygotowania byłoby wychowawczo bezwar- 
tościową 1 nie atrakcyjną formalnością, A jakże ina - 

czej wygląda Przyrzeczenie i jek mocno przeżywa je 
chłopiec, jak bardzo silnie utrwala się Ono w jego pa- 
mięci, jeśli przyrzeka on całym ewym życiem 
swej Ojczyźnie i być wiernym harcerskienu prawu -przy 
grobach bojowmiików walczących o wolność tej Ojczyzny 
1 o apołeczną sprawiedliwość, lub w ząsiedstwie sław- 
nega historyczno - zabytkowego miejsca, w otoczeniu 
sztandarów i w atmosferze uroczystego, harcerskiego 
święta. 

Jest rzeczą ciekawą - na którą warto tu przy okazji 
swrócić uwagę - że kwestia obrzędowoścź harcerskiej  



  

    

EEEE. DOSWIADCZENIA  HEEEEEENE + SEEM 
jest niczym innym, jest tylko dostosowanym do potrzeb 
młodej psychiki 1 specyfiki harcerskiej pracy, odzwier 
ciedlenien codziennych, na każdym kroku życia społecz- 
nego spotykanych czynności 1 faktów, które - tak sato, 
jak harcerskie obrzędy = symbolizują pewne nasze spo- 
łeczne stany uczuciowe, uaanicjonowana zwyczajem czy 
kulturą, a które tylko dlatego w tym właśnie życiu 0- 
gólnospołecznym nie nazywają się obrzędami, że po pros 
tu nie ustaliła się dla nich taka nomenklatura, Ale 
istota ich 1 treść jest takaż sama, jak w harcerskiej 
obrzędowości, Weźny parę przykładów... Czymże jest np 
zdejmowanie kapelusza i stawanie na baczność prześ 
przeciętnego, cywilnego obywatela w chwili, gdy gra 
się hymn narodowy lub międzynarodowe hymny robotnicze? 
To przecież nie innego, jak swoisty obrzęd /tylko nie 
harcerski, a ogólno-społeczny/, symbolizujący nasz 
szacunek dla hymnu, z którym jesteśmy zwiąsani uczu= 
ciowo /nawiasem mówiąc, sau hymn, jako taxi, jest też 

pewnym symbolem wspólnoty społeczeństwa czy środowia- 
xaf. 

Może to dla kogoś paradoksalnie brzmieć, ale prze- 
cież takie proste, codzienne czynności, jak podawanie 
prawej ręki na przywitanie czy uchylanie kapelusza 
w chwili ukłonu — to też nic innego, jak właście pew 
nó obrzędy życia społecznego, zawierające w sobie syn 
bołiczną treść, takąż saną t reś Ć ma i nasza o- 

brzędowość harcerska, która w tym wypadku różni się 
tu formą: swoistą, o: snoręcznie" 

otmyślaną, 
Takimi więc oczyma patrzeć powinniómy na harcerską 

obrzędowość, takie w niej treści symboliczne odkrywać 
- 1 tak też ją na obozie realizować. Nie organizujemy 
przeto "obrzędów dla obrzędów", napuszonych a sztucz- 
nych, efektownych a bezwartościowych... Niech każdy 
obrzęd, każda uroczystość obozowa coś sobą konkretnie 
symbolizuje, jakąś naszą wartość wychowawczą. 4 wów - 
czas nasza harcerska obrzędowość stanie się cennym 
instrumentem metodycznym, który dać może naprawię po- 
żyteczne rezultaty. 

4 jakie na obozie naszym powinniśmy stosować obrzę« 
dy, jeśli chodzi o ich praktyczne wnkazania? Tu odpo- 
wiedź brzmipłabyr żadnego szablonu! Pole do harcers — 
kiej pomysłowości jest duże - byle tylko drużynowy 
- komendant obozu - umiał wyłuskać z każdego wprowa- 
dzsonego czy stosowanego na obozie obrzędu jego istot- 
my sens wychowawczy, omawiany przez naa sżerzej w uwa- 
gach poprzednich, Każda drużyna /1 nawet każdy zastęp/ 

powinna mieć swe własne pomysły obrzędowe, nieco róż- 
niące się od podobnych obrzędów i zwyczajów innych 

drużyn, akomponowane względnie przerabiane na użytek 
własny, pieśni, tradycje, itp. 

Tylko - tu uwaga generalna: nie za dużo wszelkich 
obrzędów! Ich inflacja, nadmiar spowodować może nieu- 
chronnie dewaluącję, osłabienie atrakcyjności, zbled- 
nięcie... Kilka przykładów na obozowe obrzędy podalió- 
my sobie już poprzednio: tu wypadałoby dodać jeszcze 

np: uroczysto-obrzędowe nadawanie pseudonimów czy przy 
domków poszczególnym harcerzom lub nawet całym zastę- 

pom przy ogniaku obozowym, jakiś nocny obrzęd "przy - 
mierza z przyrodą” /mający na celu wakazanie chłopcom 
uwagi na stosunek do otaczającej obóz nrzyrody, Sża- 
nowanie jej i przestrzeganie *praw", chociażby w pos- 
tac przepisów rolno-leśnych/, nadanie 'uławy lednej 
któremuś ze starszych, zasłużonych harcerzy — kiarow= 

ników jakiegoś odcinka harcerskiej pracy, tiasło tu — 
jak paniętamy - nie za dużol 

Niech pracuje tu pomysłowość drużyny, niech druży- 
na sama wytwarza sobie własne zwyczaje, tradycje i o- 

brzędy, które potem przekazywane będą "z pokolenia w 
pokolenie", zazdrośnie strzeżone prasd popipatraeniem 
przez inne drużyny czy zastępy - a których dowiedzieć 
się oby może tylko z kronik drużyny... Staną aię one 
potem bardzo mocną więzią - łączącą 2 sobą snołeczeń- 
stwo obozowe i wyrabiającą w niu poczucie zespołowoś- 
ci, Jeśli zaś drużynie nie będą się nasuwały własne 

obrzędowe pomysły, niech sięgnie do książeczki 
7. Kwiatkowskiego "Zwyczaje i obrzędy harcerskie" 
/może uda się ją w bibliotece odnależć/ — a tam wiem 

le przykładów może wykorzystać 1 na swój użytek prze- 
robić. > 
/oda red. jest ta jeden z rozdziałów książki Druha 

Jerzego Parzyńskiego "Obóz harcerski" złożonej do 
wydania przez MAW - ukaże się podobno jeszcze w tym 
roku. Oby/ 

ROZWAŻANIA 
PRZY 
GASNACEJ 
WATI 

U 

SCHYŁKU 

KMK + KENNNNNNNNN W KREGU- EEEE 
Lato tego roku dogodziło chyba wszystkim, którzy 2- 
cydowali się spędzić wakacje pod płócienny dachem 

uiotu. Mie kończące się upalne dni stwarzały proble- 

zy leśntkom, rolnikom, były uciążliwe dla przemysłu 
ści R 

rorakich, Zespołów przewidzianych w schemacie orgoni - 
. zacyjnym Zwiąsku, które jednak na mapie harcerskiej 
Polski stają się ostatnio sanikającymi relikteui daw 

mych czasów, dawnej mody. I gdyby chodziło tu tylko © 
  ale w uołym stopniu docierały do Ówied: 

ków obozów zażywających beztroskiego wypoczynku, 
Pod koniec sierpnia dawało się odczuć, że nadchodzi 

jesień, Do wieczornej wstry coraz częściej miadały pos 
taciu okutane w koce a warty wdziewały wełniane cwetry 
ua swą nocną służbę, 

zbliżał się koniec tegorocznej akcji letniej,co npo- 
strzec także możne było po coruz częctszych, długich 
rozmowach instruktorów przy ogniskach, W miarę upływa 
godzin obozowych rozmowy te rorszerzały się na przybo- 

modę, o pracy 
skiej, o wyrugowanie zbędnych obciążeń czasowych z cią- 
gle sa krótkiego dnia każdego instruktora - to pół bie- 
dy. Rzecz jednak nie obraca się wokół tarczy segarka, 

Wyrósł nem w licznej instruktorskiej rodzinie ónowo= 

zworowy"kózcept podważający potrzebę istnienia Kręgów 
Instruktorskich lub przyńajmntej negujący eene i- cel 
1ch tetnienia, 

Argumenty "na nie* padają zwykle w silnych, zdecydo= * 
wanych sformułowaniach podpierenych czerwienią 1 stele 
  cznych 1 zastępowych, a £ czasem 1 objęły 1 J 

starszych harcerzy, 

Zeapoły instruktorskie, jak co roku radzity,rozważa- 
ły, opracowywały koncepcje orgenizucyjne,które w nad- 

chodzącym roku pozwolą wystartować drużynom 1 szczepom 
jak najszybciej, jak najprężniej 1 © jzk najlepszą kse 
arą. 

To stały zabieg powtarzający się wszędzie tam, gdzie 
komendy sxczepów, kręgi instruktorskie myślą w sposób 

zaangażowany i perspektywiczny o swych zadaniach,Prog= 
ram obozu biegnie bowiem jeszcze swoim rytnem ale prze 
cież za dwa,trzy tygodnie steniemy przed nowymi prob - 
lemami, których uniknąć nie sposób,nawet przy bardzo 
dobrej prac szczepu. 

Przecież kilkoro z nas podrosło,sprawdziło się 1 na- 
turainą koleją rzeczy winno awansować do poważniejszyh 

zadań, Przecież pozostaje nam luka na funkcjach druży- 
nowych, którzy ulegając dziwnej wopółczesnej modzie 
iproszą o "maturalny urlop", który jest jakoby ostatnim 
warunkiem pozytywnego zdania egzaminu dojrzałości.Ktoś 

tam dobrnąt do końca uniwersyteckich studiów 1 musi 
przysiąść fałdów przy pracy dyplomowej,a inny zmu. 
BY warunkami rodzinnymi rusza w Polskę "za chleben" , 
chociaż jego harcerskie serce nie chce jeszcze pogo - 
dzić się z tym faktem. 

Wspomniane rozmowy, przymiarki poprzedzające oficjal. 
ne organizacyjne decyzje wrześniowych rozkazów,to jed 
no z podstawowych działeń Kręgów Instruktorakich, któ- 
rych moralnym obowiązkiem jest dbanie o jak najlepszą 
obsadę funkcji w macierzystej jadnostce, 

4 co mają robić ci,którzy nie posiadają takich zes — 
połów wokół siebie? Którzy skrzyknęli "ludzi dobrej wo 
1i* w ostatnim czerwcowym tygodniu by zapewnić swym 
harcerkom, harcerzom zdrowy wakacyjny wypoczynek, 

Co mają robić ci, którzy po raz któryś m rzędu odło- 

żyli plany wakacyjne swych rodzin, zrezygnowali s pory 
urlopowego wypoczynku i teraz dobijejąc do końca obo - 
zowej akcji patrzą a niepokojem w przyszły rok, 

Wie podejmuję się w kilku zdaniach podać im recepty, 
chociaż w swym zamierzeniu kreślę te słowa głównie pod 
1ch adresem, 

Ano właśnie! - dotknąłem ta problemu Kręgów Instruk- 

nią 1 wyit d u€ 

wysuniętych,odpowiedziainych placówkach wychowawczych, 
żadne zaproszenie do dyskusji,argumenty i przykłady 
nie naruszają obronnych bastionów oponentów w myśl she- 
nego wierszyka Brzechwy o jajku 1 kurse „.ż 

"... kura wyłazi se skóry, prosi, błaga: 
Bądź głupsze! - 

cóż jak ktoś sią uprze, 
Wyrażę jecnak w niedyskusyjnej polemice tótą,że Śnie 

wie czym są zuchy ten » któ nie miał możliwości praco= 
wać z nimi w drużynie harcerskiej 1 mie wie ćo to Krąg 
Instruktorski ten='który nie ńiał możliwości snucia «- 
mbitnych planów 1 semierseń w silnym zespole iustruk — 
torów". 8 

Platego ci, dla których nowy rók rozpocznie się od 
kłopotów jak organisacyjnie "związać koniec 8 końcem", 
miech w chwili osobisrych instruktorskich refleksji s- 
najdą czas na przemyślenie 1 tej kwestii - Kręgów Ins= 

truktorakich w swoim Środowisku, 
Yoże odsuwając administracyjne naciski powołania ta- 

kiej formy wymiany myśli 1 doświadczeń da się stworzyć 
w dowolnej postaci zalążek przyszłego Kręgu, który 5 
czesem pomoże nam w harcerskiej dsiułalności ,saintere- 
suje nas świeżością myśli wymienianych z innymi, 

Opierając się na porsekadle,że "mądrości uczymy się 
s kart historii" możemy w odniesieniu do Kręgów Inst — 
ruktorskich znaleźć piękne przykłady, które wniosły 
wiele do metodyki,progranowania,do światowego ruchu 

skantowego zamnaczając tam doniosły polski wkład jakim 
jest harcerstwo, 

KIMB, starszoharceraki "Krąg Puszczy” lat trzydsies= 
tych, akademicka "Kuźnica" = zrz mie warszawskich 

kręgów starszoharcerskich, nie mówiąc już o szeregu 
wspaniałych zespołach znanych asczepów i drużyn Ory o 
współczesnym nam KIHAM -1e, stanowią bes wątpienia ka- 
mienie milowe na drodze twórczych poszukiwań, niesależ- 
nie od propagowanych metod, deklaracji ideowych czy 
preferowanych postaw. 

To właśnie aktywne sespoły instruktorskie, odpowied- 

mik dsisiejazego Kręgu, stanowiły i stanowią siłę napę- 
dową i inicjarywną, dzięki której Zwiąsek wielokrotnie, 

spontanicznie odnajdywał się na krętych drogach dziejów  



  

EEEECEX W KREGU EREFIEZTWE + NAER 
naszego kraju, suwsze w awangordzie "służby dla Ojczys- 
my”, jako najszczytniejszego celu 1 ideału, 

Skoro fakty historyczne przemawiają za tają foreą łą- 
czenia instruktorów w celu wzajemnego wzbogacania netu 

poglądów 1 przekonań - czyż nie może potwierdzić się 
to 1 w naszym Środowisku. 

Taka już jest paramiliterna tradycja harcerstwa, że 
każdemu działaniu odpiwiadają pewne organizacyjne for 
my dyscypliny 1 dlstego teś 1 w tym przypadku zatwien- 
dzone zostały regulaminowe wymogi działania Kręgów In- 
struktorskich, Istotą efektow jęst jeanak atmosfera 

zespołu, w którym Cele jeanostek baraziej 1 mniej doś- 
wiaaczonych,posiacających większy i mniejszy talant 

pedagogiczny ora rożne prerogatywy do pełnienia roli 
wychowawcy - jednoczą się 1 wzajemnie usupełniają, 

Istotą jest rozwijanie 1 prowadzenie włsanych indy- 
widualnych pomysłów 1 inicjatyw według podobnych kie- 
runków docelowych a przes to stwarzanie skutecznego 

oddziaływania wychowawczego w szerokim wapólnym fron- 
cie. 

Prey innej okazji pozwolą sobie wymienić tą drogą 
własne spostrzeżenia na temat innej afery "korsyści" 

uoczeszniosenia w pracy Kręgu, tj. ucmuciowego wiązania 
instruktora s organizacją oraz likwidowania poczucia 
osamotnienia w skomplikowanym codriennym życiu każdego 
x Das, W dsisiejszych rozważaniach na progu nowego ro- 
ku harcerskiego celowo ograniczam się do spełu o pono 
wne przeanalizowanie sprawy powstawania Kręgów Inetruk 
torskich w każdych warunkach 1 każdym środowisku. 

Koże antidotum na acabości i znaczne zróżnicowanie 

posioau pracy naszych jednostek na terenie tylko tej 
jednej, najbliższej nam chorągwi będzie powszechny 
ruch odradzania się Kręgów. Odradzania się s potrzeby 

serca i rozumu, s poczucia własnej niedoskonałości 1 

wiary w możliwości zespołu. 
I może przyszłoroczne obozowe spotkania 1 rormowy w 

kręgu ognia staną się Twórczymi potrzebani każdego m 
nas, 8 podobne moim dzisiejszym roxwsżania, nie będą 
rozważaniami "przy gasnącej watrze”, Gasnącej watrze 
Kręgów Instrukrorskich I 
  

..a. PIOTR KICHAŁCZAK 

Pisać mogę, mówić nie unię 
Zapomniałem wszystko 
Nie chcę nie 
Ja mie wiem nic 
tak mi wolno. 
Ja wiem co to jest 
Bie mogę być 
4 przecież 
To musi być w porządku 

Ja wiem wszystko 
Pisać to mie wolno 
Ja wiem co to jest 
to nic. Wszystko jedno 

/Piotr Kiehałczak jest drutynowym | Podgór= 

skiej DA "Błękitna Jedynka"/ 

harcerskie.pl 

  

Przecież Kraków 

na nią stać 

  

O.         

Harcerska 

Oficyna 

Wydawnicza 

phm Marian Satała 

Ha brak wydawnictw harcerskich nerzekano od dawna, 
Ostatnio sytuacja nieco eię poprawiła, jednak zastępo- 

wi, drużynowi i szczepowi ciągle mają kłopoty z pomo- 

KME t UEENKENEM PROPOZYCJE WEEEEEEMM 
cami dydaktycznymi, Jest to o tyle ważne, że w monen- 
cie odejścia od centralistycznego sterowania działal» 
nością ZHP, instruktorom pozostawiono swobodę w wybow 
rze metod i zasad wychowawczych, Nie każdy jest jednak 
do tego przygotowany, a na kurzach nie wszystkiego moż- 
na się nauczyć, Stąd pilna potrzeba wydawania jak naj 
większej ilości dobrych materiałów do pracy z harce- 
rzami, 

Dotychczasowa polityka wydawnicza ZEP nie zabezpie- 
czała potrzeb podstawowych jednostek harcerskich, 0- 
biektywnie rzecz biorąc, sytuacja ta wynika s pewnej 
sprzeczności pomiędzy centralistycznym modelem polity- 
ki wydawniczej a oczekiwaniami dołów harcerskich. iye 
daje się, że należy ten model polityki wydawniczej ue 
supełnić o ogniwo pośrednie, Tymi ogniwami . mogłyby 
stać się Harcerskie Oficyny Wydawnicze, drukujące nis- 
konakładowe pozycje programowo-uetodyczne, bespośred- 
nio na zapotrzebowanie drużyn i szczepów, 
© Dotychczasowa polityka wydawnicza Związku miała 
wiele mankamentów, Do najietotniejszych trseba zali- 
czyć długi cykl produkcyjny poszczególnych wydawnictw, 
który s przyczyn obiektywnych nie gwarantuje ukazywa- 
nia się dobrych pozycji w terminie natychuiastowym, 
czego wymaga w większości przypadków interes wychowaw- 
czy, Taki model wydawniczy nie jest chłonny na inicja- 
tywy konkretnych Środowisk, w związku z tym nie zapew- 
nia ukazywania się istotnych pozycji, Taki model nie 
wpływa również na racjonalne wykorzystywanie papieru. 
Okazuje się, że niekiedy drukowane w wielkich nakła- 
dach wydawnictwa nie są wykorzystywane, budzą wiele 
wątpliwości s powodu ich uniwersalności, 

2 ekonomicznego punktu widzenia obecna polityka też 
nie jest właściwa, Więkazość Środowisk harcerskich re- 
„aliguje awoje wydawnictwa w obcych zakładach i wydaw= 
mictwach, Trzeba jednak jasno etwierdzić, że własna 
drukarnia nie obniża w istotny sposób kosztów jednost= 
kowych wydawnictw-- ale osiągnięty zysk można przezna- 
czyć na inne sfery działalności harcerskiej, 

Krakowska Chorągiew ZHP już od dawna stara się wy- 
chodzić naprzeciw sainteresowaniom kręgów harcerskich, 
Wydaje sporo różnego typu poradników dla zastępowych, 
drużynowych, lomendantów obozów, regulaninów, śpiewni- 
ków. Wydawnictwa te mają formę jednakowej wielkości 
książeczek, zbliżony układ graficzny okładek, drukowa- 
ne są w Zakładzie Poligraficznym "Żaczek" średnio w 
nakładzie tysiąca egzemplarzy, Ma ten sposód wiele za- 
let, najważniejszą jest to, że książeczki docierają 
do zainteresowanych błyskawicznie, : 

Aby jednak jeszcze bardziej roawiniąć sieć wydawni- 
czą Chorągiew Krakowska stara się uruchomić Harcerską 
Oficynę Wydawniczą, która akładałaby się się s dwóch 
Pionów - wydawniczego i pełnego zakładu poligraficzne- 
80. Taka organisacja pozwoliłaby na pełną samodziej - 
ność finansową, polegającą na zwrocie poniesionych na- 
kładów, Z części wypracowanego sysku możnaby całkowi- 
0ie utrzymać HOW, spłacić pożyczkę saciągniętą na roze 
ruch 1 urządzenia, Csęćć zyeków przesnaczyłoby się na 

rzecz ZIP. 
Dział Wydawniczy przyszłej agencji opracowywałby na 

zlecenia książki, broszury, plakaty 1 afisze o chąrak= 

terze progranowo - metodycznym do wykorzystania przez 
drużyny 1 szczepy, Działalność taką trzeba byłoby pro« 
wadzić na podstawie szczegółowego planu wydawniczego, 
który powinien być tworzony w oparciu o aktualne po- 
trzeby drużyn i szczepów przekazywane bezpośrednio do 
Harcerskiej Oficyny Wydawniczej, 

Syetem dystrybucji powinien być dwojęki: pozycje m 
planu wydawniczego mogłyby być traktowane jako oferta 
do zakupu przes poszczególnę Środowiska harcerskie 1 
realizowane na podstawie określonych pamówień, albą 

też realizowane będą konkretne zanówienia poszczegól 
nych środowisk, które dostarczą opracowane posycje/ay 

wydawnictwa drużyn, Bzczępów, matęriały repertuarowe, 
wydawnictwa okolicznościowa, jubileuszowe, druki, sa- 
proszenia, ulotki, itp/, Dział Wydawniczy opracowałby 
także wsory stałych drukór organizacyjnych, wsory dy- 
plozów, patentów, kart prób na stopnie i sprawności , 
które będą oferowane do zakupu przez drużyny i asczge 
PY» 

Za pośrednictwem HDH Środowiska harcerskie mogłyby 
sazawiać specjalistyczne wydawnictwa takie jak foldery 
plakietki, znaczki okolicznościowe, proporce, plakaty, 

ważny też w działaniu całej agencji byłby piom poli 
graficzny, Składać musiałby się z zakładu drukarskiego 
pracującego metodą ofgetową 1 typograficzną, 1 oczy — 
wiście masjałbz być wyposażony w odpowiednie panzyny 
1 sprzęt, W projekcie organizatorzy przewidzieli, że 
drukarnia taka musiałaby posiadać linotyp, grafopress, 
maszynę płaską, falcerkę, kserograf, romayor, zecernię 
oraz kaszty, prasę i inne drobniejsze urządzenia, 

Jasne jest, że zorganizowanie Harcerskiej Oficyny 
Wydawniczej pochłonie sporo pieniędzy 1 wymageć będzie 
odpowiedniego czasu, Jak szczegółowo wyliczyli inicja- 
torzy tego przedsięwzięcia, całkowity kosst sięgałby 
sumy Ok, 10 mln złotych, Nie jest to jednak dużo, zwa- 
żywszy na fakt, że cały ten dług mógłby zostać spłaco- 
ny w ciągu 4-5 lat, Csasowo natomiast, jeóli udałoby 
się sakupić wszystkie urządzenia, oficyna mogłaby ru- 
szyć pełną parą w czwartym kwartale przyszłego roku, 

Czy więc w najbliżezym czasie powstanie w Krakowie 
Harcerska Oficyna Wydawnicza? Komenda Chorągwi czyni 
wszystko, aby tak się stało, Uruchomienie HDW sapewni- 
łoby szybkie uzyskanie bardzo potrzebnych materiałów 
szkoleniowych, właściwych dla naszego Środowiska, Nie- 
bagatelną sprawą jest również fakt, że wielu harcerzy 
zainteresowanych pracą dziennikarską mogłoby odbywać 
w niej praktyki, na bazie agencji mogłaby powstać Har- 
cerska Wszechnica Daiennikarska, której uczestnicy ko- 

rzystając z nabytych umiejętności prowadziliby szkolne 
1 obozowa gazetki czy wydawnictwa drużyn i sŻczepów, 

Dla najbardziej utalentowanych młodych adeptów dzien- 

nikarstwa i poligrafii atworsyłoby się kilkadziesiąt 
miejsc pracy, co w obecnej aytuacji też jest sprawą 

pó 21  



      

  

SEMEZE. USTORIA MORIEEENNE « ERNI 

Z kart historii Batalionu 

Harcerskiego Wojsk Polskich 

hmPL Władysława Maria Francuz 

Udsiał harcerzy w walce sbrojnęj ż okupantem hitle- 
rowskim w czasie ostatniej wojny jest powszechnie zna- 
ny w szerokich kręgach naszego społeczeństwa, Mniej 
snene są okresy działalności całonków organizacji zwią 
sanę bezpośrednio a początkieg naszej odrodzónej 0j- 
czyany w latach 1918-1919. « tym okresie w Sarszawie 
powstał i działał Batalion Harcerski Wojsk Polskich, 

© któręgo losach warto przypomnieć braci barcerckiej 

w czasach powrotu do tradycji aarodowych i organizacyjł 
mych, oddając hołd naszym poprzednikoa, 

Eistorię Batalionu rozpoczyna rozkaz do harcerzy £ 
dnia 6 listopada 1918 r. wydany przea Naczelny Inspek= 
+orat Earcęrstwa Polskiego, w którym między innymi 

czytamy: "Wolność i potęga państwa niepodległego vwj- 
maga gotowości zbrojnego ramienia. Zdobyta przez nas 
w służbię harcerskiej tężyzna ciała i ducha 1 wiernośm 
€i naszem prawu, kładą przede wszystkim na nas, star= 
szych harceray Obowiązek żołnierskiej służby. Abyśmy 
jednością i umiłowaniem naszego harcerskiego życia sil 
ni, mogli najskuteczniej w tej potrzebie stanąć - u- 
tworzy się oddzielna jednostka: bojowa złożona s samych 
harcerzy £ pod dowództwem oficerów harcerzy”. 

Równącześnie zoataje powołany przy Kaczelnym Jnape- 

ktoracie Harcerstwa Polskiego w warszawie wydział d/B 
Wojskowych, na czele którego stanęli druhowie: Tadeusz 
Młodkowski i Stanisław Rudnicki, wydział mianował ko= 
misarzy w okręgach, jak również zarządził sporządzenie 
spisów mobilizacyjnych harcerzy, W dniach 10 4 11 lis- 
topada harcerze biorą spontaniczny udział w rozbraj. 
niu Nienców,a uczestnicy smobilizowani w,dniu 11 listo 
pada 1918 roku tworzą pierwszą kompanię harcerską, któ 
ra objęła służbę wojskową w dniu 12 listopada, Składa- 
ła się ona z czterech plutonó! a druha 

Jerzego Wądołkowskiego. Kompania objęła służbę wartow= 
niczą ne terenie Warażawy,. m.in, przy Sztabie General- 
nym WP, Komendzie POW, Komendzie Garnizonu i innych, 

Siedzibą kompanii był początkowo budynek przy pla- 
cu Saskia /obecnie Plac Zwycięstwa/ a później koszary 
Mirowskie przy ulicy Ciepłej 32, 

W dniu 18 listopada kompania liczyła 141 Łołnierzy, 
w trzy dni później, po przybyciu ochotników s -całego 
kraju, aż 279 ludzi, 

archiwum 
ale! E ki 

2 tych powodów kompania w dniu 23 listopada 1918 r. 
przekształciła się w Batalion Harcerski, składa jący 
się zi 1-Bzej kompanii /s drużyn harcerskich Warszawy/ 

2-giej kompanii /z plutonów łódzkich, radomakich i kie 
leckich/ oraz 3-ciej kompanii /plutona z Częstochowy, 

a Zagłębia Dąbrowskiego,a później z Kielc i Kalisza/, 
Wszyscy oficerowie i podchorążowie Batalionu to druży- 

nowi harcerscy, którzy legitymowali się pracą w orga- 
miracji skautowej oraz służbą żołnierską w POW lub le- 
gtonach, Żołnierzani byli uczniowie szkół średnich , 

maturzyści i studenci w wieku 18-20 lat, o dużym stażu 
harcerakim, Pod koniec listopada Batalion otrzymje u- 
mundurowanie oraz uzbrojenie, dowódcą zostaje porucz- 
nik Tadeusz Młodkowski. 

13 grudnia 1918 roku na placu Saskim żołnierze sło- 
żyli uroczyste Ślubowanie, zakończone defiladą przed 
Kaczelnym Wodzem, uzyskując pochwałę za dziarską pos= 
tawę. Oprócz służby wartowniczej żołnierze Batalionu 
Harcerskiego pełnią służbę inspekcy jną oraz dyżury w 

baonie i kompaniach, nie zaniedbując szkolenia we wła+ 

daniu bronią, strzelaniu, celowaniu i odbywając ćwi- 

czenia polowe, Instruktorzy przydźieleni do poszcze” 

gólnych kompanii mają ułatwione zadania szkoleniowe, 

gdyż żołnierze wykazują wysoką dyscyplinę, karność o- 
raz sprawność fizyczną co zapewnia szybkie postępy w 

' szkoleniu bojowym, 
W styczniu 1919 roku Batalion otrzymje nazwę Hare 

cerskiego nr 1, a w skład jego wchodzi pluton karabia 
nów maszynowych, jako zaczątek kompanii, W dalszym 
ciągu pełnią służbę wartowniczą 1 ordynansową na obm 
szarże Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Jednosta jność 
służby garnizonowej spowodowała liczne prośby o prze- 

do liniowych WP, udających się na 
front, Komendant Miasta, odpowiadając w dniu 16 stycz= 
nia 1919 roku na kilka podań pisze: ".,.2adość im u- 
czynić nie mogę z tego względu, że tak mnie jak i żoż- 
nierzoa Baonu Harcerskiego zależeć powinno na utrzyma 
niu formacji polskiego harceretwa, W służbie dla 0j- 
czyzny czy tu czy tam prawy żołnierz zawsze ostoję w 
intensywnej pracy znaleźć winien”, 

Przy końcu marca 1919 roku Btan kadrowy Batalionu 
zaczyna topnieć, gdyż wielu żołnierzy i podofilerów 

ME | MORO OREG 
odchodzi w charakterze instruktorów do formujących się 
pułków, 

Wreszcie 15 kwietnia tego roku opuszcza Batalion 
jego dowódca por, Tadeusz Młodkowski a na atanowioko 
powołany zostaje ppor, Kazimierz Wiśniewski, Ostatnim 
rozkazem dziennym Batalionu jest roskaz L, 113 z dnia 
23 kwietnia 1919 roku, w którym dowódca porucznik Ta- 
deusz Młodkowski dziękuje wszystkim oficerom i żołni: 
rzom za sumienne, pełne inicjatywy pełnienie obowiąz 
ków ciężkiej, tak mało dającej zadowolenie duszy żoł 
nierza, ałużby garnizonowej, W ostatnich słowach skie- 
rowanych do żołnierzy rozkaz podaje "W tych dniach ba- 
talion odejdzie do Dęblina i po przejściu krótkiego 
kursu pójdziecie wszyscy jako instruktorzy do różnych 
pułków naszej armii, Wnieście do pracy, jaka będzie wa- 
szym zadaniem, jak najwięcej ducha harcerskiego. Pod- 
oiągajcie ku ideałom harcerskim waszych podkomendnych, 
a później w polu.spełniajcie, jak prawdziwemu żołnie- 
rzowi przystało, swój obowiązek, Do krwi ostatniej kro- 
pli z żył brońcie polskiej ziemi i polskiego ducha", 

Wszyscy żołnierze, podoficerowie ż oficerowie zos= 
tali wcieleni do pułków Wojska Polskiego i w ten spo- 
sób Batalion jako jednostka wojskowa przestał istnieć, 
Jego żołnierze podjęli walkę na frontach znacząc swe 
kroki krwawymi óladami: 43 harcerzy poległo w czasie 
wojny 1918-1921, 

Tak kończą się karty historii Batalionu Harcerskie- 
go Wojsk Polskich, opisane na podstawie relacji jego 
żołnierzy: Stanisława Rudnickiego 1 Zdzisława Kąkolew- 
Skiego /wyd, IX lecie Batalionu Harcerskiego Warszawa 
1939/,a udostępnionych przes druha Wacława Gadomskie- 
go, również żołnierza Batalionu. 

Okres kilku miesięcy /od listopada 1918 roku do 
kwietnia 1919 roku/, w których działał Batalion iar- 
cerski nie obfituje w wydarzenia bojowe oraz w drama- 
tyczne opisy przeżyć wojennych do czego przyzwyczaili 
naa autorzy wspomnień z tych czasów, 

Jest jednak faktem historycznym, znaczącym w na- 
szej historii 1 organizacji, Trudno obecnie ustalić 
dlaczego tak duża jednostka wojskowa nie została skie» 
rowana bezpośrednio na front, dlaczego wykorzystano .ją 
tylko dla potrzeb służb garnizonowych w Warszawie? Mo- 
że uważano, że zgodnie z Prawem liarcerskim, trseba 
służyć bliśniem a nie zadawać ran, może uznano Bzko- 
lenie wojskowe za zbyt krótkie dla potrzeb współci 
nej strategii wojennej, może jednostkę usnano za część 
odwodów? Pytań nasuwa się wiele, odpowiedzi coraz 
mniej, świadków tych wydarzeń bardzo niewielu... Ci, 
©0 polegli, ci co umarli w czasach pokojowych, ci co 
w drugiej wojnie światowej znów stanęli do walki zbroś 
jnej, byli zawsze i wazędsie gotowi realisować hasło 

harcerskie; *Wazystko co nasze, Polsce oddamy” i tym 

harcergom słów kilka wspomnień poświęcam, 
Myślę o przedstawieniu szczegółów życia obozowego dru- 
hów - żołnierzy Batalionu Harcerskiego jak 1 jednost= 

kowych ich losów w kolejnych numerach wydawnictwa,   

HISTORIA REES 

HARCERSKIE 

WRZESIEN t9fir 
w Krakowie działający przy Gimnazjum ów. Anny zastęp 
*Kruków", poprzes prof, gimn, Bronisława Piątkows —* 
kiego spotyka się z Zygmuntem Wyrobkiem. Powoduje to 
powstanie I Krakowskiej Drużyny Skautowej im, 7, Koś 
ciuszki przy Gimnazjum, 
Równolegle Stanisław Pigoń zakłada I Drużynę Skauto- 
wą w Rakowicach /dt / 

wą w Rakowicach /dziś dzielnica Krakowa/ 

WRZESIEN 
Porozumienie Wydziału Zwiąskowego Sokoła oras Ktuen- 
dy Waczelnej Organisaoji "Armia Polską" na mocy któ- 
rego młodzież miepodległościowa Zarsewia przenosi 
organisację tajnych skautowych "Oddziałów Owiozeb - 
mych ma teren "Sokoła", który zobowiązał mię do * u= 
dzielania pomocy materialnej wszystkim oddziałom, 
sal ma zajęcia - bez względu na różnice w ugrupowa- 
miach ideowych młodsieży, 

JESIEN 
W Krakowie powstaje zaatęp żeński s młodzieży zarze- 
wiackiej założony przes Zofię Langnerówną, wybitną 
działaczką abetynecką w "Eleusis", 
Było to przyczynkiem do powstania I Akademickiej 
Drużyny Skautowej im, Królowej Jadwigi, 

3 PAŻDZIERNIK 

Ka kolejnym kursie skautowym we Iwowie dla komendan- 
tów tajnych skautowych "Oddziałów Cwiczebnych” An - 
drzej Małkowski omawia sprawę ujawnienia pracy akau- 
towej, 

/wyjątki z "kalendarium Harcerskiego 70-cio le- 

oia" opracowanego przez hnPl Marka Kudasiewi - 
cza, które ukazało aię nakładem Krakowskiej 
Komendy Chorągwi w roku 1981/ 

KALENDARIUM 

WNAROCZ ZE OTTO OOO RET ODECO RO OZÓROEK OWOÓCOAEZODKĄ  



    

EEEE MOTYWACJE 
Dovraiy można dojść do zaskakującej konkluzji prze- 
glądając relacje prasywe s zukończonego w lipcu IX Har 
cerekiego Pestiwaly Zultury Yłodzieży Szkolnej"Iielce 

drze » nie słowami - a rozwijaniem nowych ponysłów, 
Czego niestety, owym tekstem, reporterka Świata Młodych 
nie czyni,Pormuła kieleckiego festiwalu nigdy nie była 

Pląsy po harcerskich łamach 
  

SZUMIĄ JODŁY... 
*KIELCE 82", Mam preed sobą Trybynę Ludu, Sztandar "ło 
dych, lokalną prasę kielecką, ponadto 
zet i tygodników, w ktirych ukazały się notatki, arty+ 
kuły | reportaże z kielc, A w nich trochę Życią, praym 
dy /nierzadko gorzkiej/ krytyki 1 porad /niezwykle ?a- 
chowych/, wszystko w tonie sym;ątyczzym, bo taki jest, 
po prostu ten reatiwal, Nie może tezo jedrax strzynać 
pawna dziennikarką a żeby Lyło śmięszniej - to z prasy 
harcerskiej. Tak wytrzydzą, tak się zacjetrzewią, iż 
mle zwraca uwagi na iwa drobne fakty będące koqsekwene 

cją jaj tekstu, Pieryazy pomińmy, bo nie zanłuzuje ra 
większe omówienie = autorka wystąwiła świaiectwo, ze 
absolutnie nie rozumie o czym pisze. Drugi - już poważ 
niejszy - wywody tego tekstu są ewiientnym podciqaniem 
gałęzi, na której się siedzi, Ale zeby była zupełna 
jamność - na gałęzi tej, bynazzniej nie znajduje aję 
autorka /bq 1 problem byłby mniejszy/ lecz odstępuje 
wspaniałomyślnie to ziejsce ,,,, harceratwu, 4 dobie 
określonych trudności naszego kraju iąty się, aresztą 
słusznie, do ograniczania wszelkich zbęinych festiwali 
spotkań czy iapres. Ta polityka nie zoże być sprawiedo 
liwą, czasami prowadzi do likwidacji wielu potytecz - 
nych przedsięwzięć. iarcerakie spotkania w Kielcach 
odbyły się jako jedne s nielicznych tego typu w kra - 
ju. 4 wypadku likwidacji Kielc - wystąpiłaby ogromna 
pustka, Dlutego trzeba tej imprezy bronić, Bronić mą- 

zcze kilką ga: 
stąła,Co roku zmieniano formy 1 metody,Tylko ten nie 
robi błędów = kto stoi w miejscu,Natomiast właśnie w 
tym poku podjęto śmiałą, wręcs rewolucyjną zmianę - 
nie form, nie metod, ule zmianę eposobu patrzenia na 
harcerską 1 szkolną kulturę, Zaproszono na festiwal wy 
łącznie drużyny | zespoły ze środowisk wsi i małych 
miasteczek, Czyli mówiąc worost - zdecydowano się na 
pokazanie bez żadnego kamuflażu - realiów prawiziwej, 
ułodzieżowo - dziecięcej kultury, Prawdziwej - bo wy - 
wodzącej się z sącego życia, A życie, jak mawiała moja 
babka - to jest najczystsza, kryształowa prawda. dyłu- 
scawszy te argumenty, naprawię bez sensu jest obwinia 
nie organizatorów za niski poziom festiwalu, Z równym 
sęutkien można mieć pretensje do wody morskiej, że nie 
jest słodca. Owszem, może być - ale po odpowiedniej 
przeróbce, Te wybrzydzania tak jakoś znajome, tak to 
było przecież niedawno | dobrze, Sciągało aię do Kielc 
parę renonowanych harcerskich zespołów "zawodowych" = 
1 był poziog, 1 był festiwal, Tylko po co warsztaty, 

fachowcy, zrzyzoda i wyrwanie się z marazmu własnego 
śrotowiska, a może po co harcerstwo ? 

zuch 

  

HARCERSKI  . 
DROGOWSKAZ ŻYCIA 

hm Andrzej Glass 2 4 

Rozpoczynamy druk książki Druha Andrzeja Glassa 

sKlucz do serc młodzieży", Przyjyliżmy podtytuł 
tej pozycji "Harcerski drogowskaz tycia” ra myśl 
przewodnią cyklu, zapraszając jednccześnie do 

inatruktorskiej wymiany myśli na ten frapujący 
temat, Książka ukaże się nakładem Krakowskiej ko- 
mendy Chorągwi w serii "Biblioteki Drużynowego”, 
na początku przyszłego roku, 

tępa 

Konsuzpcyjny model życia zawiódł.Nie czeka na każde- 
go młodego człowieka mieszkanie, samochód kolorowy te- 
lewizor.Hie brak rozczarowanych,którym ziemia zawiro- 
wała pod nogami 1 przyszłość stała się nieatrakcyjna, 
Szukają odpowiedzi na pytaniei jakie wyznaczyć mobie 
Cele, jak je realizować? 

” Harcerstwo nigdy nie głowiło,że celem człowieka jest 
maksymalne nagromadzenie dobr saterialnych,Bo czło- 
wiek nie jest tylko maszyną do jedzenia,spania, itp. 
Człowiek ma ponadto psychikę.I do tego przeżycia pey- 
chiczne potrafią być dla człowieka ważniejsze od fi- 
sycznych,a w każdym razie są niemniej ważne, Harcere- 
two zawsze głosiło program harmonijnego rozwijania wa- 
rtości psychicznych 1 fizycznych.W okresie, gdy many 
wyjątkowo dużo trudnych problemów do pokonania - nies- 
będna jesz energia 1 odporność psychiczna, Zdolność do 
pokonywania trudności,Na drodze poznania psychiki 
człowieka 1 jego potrzeb - istnieje możliwość sapropo= 
nowania każdemu dorastającemu człowiekowi /a dorasta 

się do życia dorosłego od dzieciństwa poprzes wiek 
młodzieńczy/ sposobu znalezienia swego miejsca w tych 
41 szczęśliwego ułożenia swego życia,Prowadzi do tego 

taw, aztuka życia, Poznanie jej może dać odpowiedź na 
pytanie stawiane dzió przes tych, którzy cało dorosłe 
życie mają jeszcze przed sobą, Jeśli harcerstwo ma od- 
powiadać potrzebom młodzieży,trafiać w jej głowne za 
interesowania - to przedstawiona niżej problematyka 
powinna wejść w treść pracy harcerskiej, 

VW poszukiwaniu 

Współczesne harcerstwo przypomina arek, w którym 

wszyscy szlifują kółka, by były jak najdoskonalsze , 
lecg mało kto interesuje się stanem sprężyny poruasa- 
jącej cnłość. 

Co porusza młodzieżą 1 tnatruktoreni? By działać , 
trzeba mieć chęć,A skąd ta chęć się bierze? Trzeba 
mieć jakieś motywy do działania, akąd się biorą mo- 
tywy do działania w harcerstwie? Poszczególni jego 
członkowie muszą widzieć pożytek dia siebie z tej 
dziażalności,z udziału w niej.h jaki? Oto jest pytanie 

Zapisać się do harcerstwa można pod wpływem rodziców 
kolegów czy ogolnej opinii,że harcerstwo jost atrak- 
Qyjne.Lecz żeby w nim pozostać 1 intensywnie duiałaćm 

muszą wytworzyć się silne pobudki osobiste.Rarceratwo 
musi unożliwiać realizację potrzeb wynikających s dą- 

ACJE BEE 
żeń życiowyca każdego jego członka.Jęśli będzie ono 
xazpokajać tylko niedużą część tych potrzeb - udzieł 
harcerza w życiu harcerskim będzie staby 1 sporadycz= 
ny. Jeśli zań znajdzie On w harcerstwie "to,co tygTY= 
sy lubią najbardziej"*/mówiąc językiem Lubusia Puchate 
ka/ - to zaangstuje się w nie mocno, 4 

Czemu zarem najbardziej naszej ałodzieży potrzeba ? 
Co jest dia każdego z nas najważniejsze? Do czego dą- 
Łymy? Co chcezy osiągnąć w życiu? 

z wychowieczo 
EA 
Skąd brały się sukcesy wychowawcze harcerstwa w je- 

go początkach? Program organizacji odpowiadał życio — 

wym zaintersowaniom młodzieży,tj. przygotowywał ją na 

serio do dorosłych zadań, tj. walki wyzwoleńczej, 
Po I wojnie światowej harcerstwo przeżyło pewien 

kryzys, nim przestawiło się na program pokojowy, ikrót- 
ce jednak znalazło dwa kręgi odbiorców, których aspi- 

racje zaspokajało.wórod ałodzieży szkolnej w miastach 

- przes stawianie trudności do pokonania / a każdy lu- 

bi sprawdzić gwe możliwaści/ w życiu wycieczkowo-obo- 
zcwym,przez awój program idcowy /pstriotyzm,otawianie 

wyzagań moralnych 1 kształcenie charakteru/, a także 

przez atrakcyjność sprężystej,dobrze prezentującej mię 
organizacji posiadającej autorytet w społeczeństwi: 

Drugim kręgiem, znacznie węższym,była młodzież robotni- 
czo-rzemieślnicza,której harcerstwo pomazało w zdoby- 
ciu zawodu /uriejętności rzemieślniczych/ 1 stworzenia 
sobie miejsca pracy/organizowane przes harcerzy warst- 
taty pracy/, W obu tych przypadkach harcerstwo spełnia 

ło warunek przygotowywania młcdzieży do zadań czekają 
cych na nich jako ludzi dorosłych, 

W okresie okupacji snów maieniły się zadania harcer- 
stwa, Wawer dawał możliwość młodszym harcerzom włączyć 
się do dorosłej walki z okupantem,Azare Szeregi czyli 
RS-y 1 GS-y były nrzygotowaniem walki i udziałem v niej 
Zadania te nie tylko były dorosłe,lecz wręcz czołowe w 
svołeczeństwie, co wykazało Powstanie Warszawskie, 

Po II wojnia Światowej harcerstwo wróciło do prozra- 
mu "turystyczno-obozowego",Rył ona nadal atrakcyjny - 
lecz nie tak pionierski jak 20 lat wcześniej, dv har- 
cerstwo torowało droRę turystyce czy żeslarstwu. led- 
nakże w nierwszym pięcioleciu powojennym oddziaływał 
nimb bohateraki harcerstwa z lat okupacji oraz motli- 
wońć uczestniczenia w odhudowia różnych odcinków życia 
svołecznego w kraju, 
Udziecinnienie w okresie OR było jedną s przyczyn 

jej niepowodzeń, Lata 1956-1963 miały w sobie znów e- 
lementy pionierskiej odbudowy organizacji, Farysowała 
się w tym okresie wyraźna tendencja wńród młodzieży 

starszej traktowania harcerstwe jako przygotowania do 
dorosłego życia, Wyrazem tego były np.5kspe'vzent KIMA 

Kksperyment Warezawki, żywiołowy roawój drużyn specja- 
lnońciowych - odzwierciedleniem tych zainteresowań bv- 
ły Znaki Służb i sprawności specjalnościowe 

W połowie w/wym okresu zaczęto spychać na beczny tor 
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| EEEE MOTYWACJE elementy wychowawcze Wiływające s Prawa iiarcerakiego 1 wzoru osobowego, Po 1963r, zahanowano dsiałalność drużyn specjalnościowych, WYsTałŁa koncepcja harcerstwa 1aka organisacji rozrywkowej fajerwerkowej /uroczysto- 

PRZY równoczesnym zdziecinnieniu a awianych miodzieży zadań, czyli organizacji „która miała służyć do zajno- wania wolnezo czasu, 
Jeśli chcemy zapalić młodzież do harcerstwa - to mua simy jej dać "dorosły" Program texo harcerstwa, Taki Program,żeby widziała ona w harcerstwie drogę przygoto wania się do dorosłego życia, Odgraewanie starych po- mysłów,które były dostosowane dQ imnych sytuacji - nie da spodziewanych wyników, husiny w onarcia o sprawdzo- 

  

ezeanej ałodzieży,dając jej Szansę ciekawego ułożenia "veko życia w nadchodzącym dopiero czasie, V naszych dalozych rosważaniach zostaną przedetawio- 

hm Andrzej Oląea /ur, w !330r./ wychował się w zy — dzinie haroerskiej.Jogo ojciec tvł jednym z orgunisa- *orów harcezutwa podczas I wojny światowej ,ą następ - 
tych. Druh Andrzej wstąpił 46 harcerstwa poiczas voja By,do konspiracyjnej arużyny w Kowyu Sączu, po wojnie BYŁ w 23 WDH /"Pomazaictowi*/u Vazczawie a następnie do 1949r, prowadził Reforut Lotniczy Komendy Chorągwi, 

dy Wychowania Lotniczego ZAP, Z wykawtełcenia jest RET inż, lotnictwa, Pracovaż w biurze konstrukcyjnym Przy projektowaniu sazolotu "Wilga", nasrępnie był pracownikiem naukowym Instytutu Lotni Stwa.Obocnie zaj. muje się historią techniki lotniczej w Instytucie His- torii Rauki,Oświsty 1 Techniki PAN oraz jest redakto- Tem naczelnym miesięcznika "Pechniku Lotnicza 1 Astro- nsutyczna”, 
V swych artykułach 1 książkach zajmuje stę histori: Polskiej techniki 1otniczej popularyzacją lotnictwa OTB metodyką harcerskich zajęć lotntczych 1 problena- mi wychowania harcerskiego, 

NOR z, 

         harcerskie.pl 

«"żądamy przeanalizówania całej oficjalnej todyki pracy 2 uwzględnienten 70 - letniej tradycji ZHP",,,, 
/ z listu otwartego inatruktorów ZAŚ zę środowiska krakowskiego / 

  

  

MMiessce na apel 60-010 lecia Szczepu wybierano nie bez aporów, Jedni, proponowali scenerię puszozwiską, Świeże powietrze, wapeniały las a w nim możliwość roz Paleria ogniska, Drudzy, uważali rynek w centrum miss. teczka za punkt najbardziej godny takiego jubileuszu. Także 1 tu nastąpił kompromis, Apel postanowiono prze Prowadzić w parku - pięknego XIX-sto wiecznego dworku Zwyciężył argument, 1ż <ertralny punkt gwieździwto zozchodzących się alejek przypominał Swym kształten= harceraką lilijkę, Ruszyła cała machina - drukowanie zaproszeń, ustalanie liat odznaczonych za zasługi dla szczepu / oczywiście gradacja - komu złote, arebrne a komu brązowe / pisanie okolicznościowego rozkazu, Impreza musi być precyzyjnie zaplanowana, szczep bo- wiem jest szeroko zneny, nie tylko w miasteczku, Jego osiągnięcia w dziedzinach specjulności kulturalnych praaieniują na całą chorągiew, Przez dego drużyny przeszło wielu dziŚ znanych osobistości ze Świata ar- tystycznego, Nadchodzi ten ważny dzień. Po jednoj stro- pie klombu stoją zaproszeni goście - przyjaciele wy. 
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| DESEK: - STSDGCE MOTYWACJE. REZ | 
piosenka miesiąca : 

ZŁACZENI wEZŁEM 

słowa; w Kołodziej 

muzyka: 4, Elertowicz * Złączeni węzłen braterskiej miłości zwycięsko płyniem wśród życiowych fa) 
F4 fp piEE Ep 

Przed mami jutro Jaśniojszej przyszłości h Haim! maż kratorakiej uilofci  wyciąca 

* nami potęga - naszych czynów stal 
kę = > EG EZEESZZYE| 

Dłoń s dłonią wiąż, przez życie dąż pa h 
pełen nadziei, ochoty ssa czynem Świeć jak orzeł leć w świat prawdy, piękna 1 cnoty 

  

     

  

Xto Świat Bwych uczuć t myŚll rozszerza, powiększa siebie 1 Ojczyznę swą, A to jest celem harcerki, harcerza, którzy potężną Polskę widzieć chcą, 
/marsz harcerski napisany w roku 1930/ 

    

chowankowie, przeds w tym i harcera — cawanie harcerotva ną głębokie Ukasadnienie wychoyąwe 

kich. 'Naprzeciy w majowym słońcu pręży BIE 60-cio Jet=. cze. Do wazjatkich drużyn 1 szczepów przesłano stosowa 

ni szczep, Aktualny komendant szczepu odczytuje rog — Ry Tegulumin, Jeden z 

  

Pulatnie kolejności jego *tapów przy pomocy kartki - 
Ściągawki, którą to wyjmuje, to chowa do Prawej kie 
szonki munduru /nie zapinając guzika/, w apelu bierze 

Do konkurau nie Przygtąpiża ani jedna drużyna, 
Piece, typowo polakie mi «czko, Na jeszcze pięk- niejszym dziedzińcu, właśnie odrestaurowanego zaneczka 

  

Mięclu harcerzy, Jęden z Sości, weteran ozczepu, dzić Znany aktor komentuje — "lepiej jeat grać Przed puaty- * 
mi krzesłami niż przed pustymi twarzami”, 

Wharcu więkazyą od niejądnej <horągwi grupa instruk- torów zamiłowana w histori1 naszej organizacji inicju- 
Je konkure dla drużyn harcerakich, 4 starazoharcerskich 
Po wielogodzinnych dyaj ŚYCSRY 1 formę - zdecydowano Się na pójście Śladen o SÓD £yjących, Wiech ałodzi ludzie poznają historię ę SPOBób żywy 

  

Czepu. Uczestniczący w apelu dziennikarz prasy ręgio- 
nalnej zadał dwa pytania. Kadrze - czy może obejrzęć 
spisazą historię szczepu, harcerson - czy wiedzą po go 
Przyszli ną apel, w odpowiedzi na Pierwsze usłyszał - | 
nieatety jeszcze nie zdążono de] zrobić, na drugie — 
uśmiechnięty zaatę powy zameldował "oczywiście redakto- 
7ze wiemy, dziś w południe otrzymal ióny stactą alarmo- 
"A rozkaz stawienia się na dziedzińcu", ib 

  

TEBO, przeciętnego haroorsa z dawnych lat to też his zla, Kto wię, osy nie bardziej frapując, Takie poa-



  

EEEEENENE| KULTURA. BEEEEEEGME (+ NM 
rzyznaa się od razu, że tytuł nie Jest mój. 

czyłam go sobie od red, Olgierda Pietkiewi 
tak właśnie zatytułował swój artykuł w Motyw: 

dyczytałaz w nim, że różni dobr 
się harcerską kulturą przygotowywiią bez przerw, 
lejne festiwale, konkursy, eliminacje i 11 
działem wybitnych specjalistów, poda i to 'est 
bne, zwłaszcza gdy efekty tych izrrez oraz spotcań 
procentują w hufcach 1 drużynach, 

Rzecz w tym, że niestety ilość tych "procentss* 
dla zwykłych, szarych drużyn jest niewielka, 

W obecnym cz: gdy ogroanie dużo drużya nowych 
1 drużynowych o niezmiernie krótkim stażu instruktora- 
kim, organizowanie wielkich imprez artystycznych, w 
których udział biorą przeważnie zespoły harcerskie, 
oraz sejmików gdzie duzo się dyskutuje /vide Poznań/ 
a niestety niewiele praktycznie robi, powinno być - 
moim zdaniem -— chwilowo zawieszone, 

GDZIE 

Organizujmy konkursy i festiwale w chorągwiach, a- 
kromne 1 zwykłe, bez specjalnej scenografii, hoteli, 
wyżywienia i dodatkowych wydatków, dając drużynom noż- 
liwość udziału i skonfrontowania swoich osiągnięć, Poz 
wólmy im wybrać imprezy, w których zechcą uczestniczyć 
zabezpieczamy materiały repertuarowe i dajmy czas, aby 
mogły ewentuąlnie nadrobić zaległości, 

Wydaje się koniecznym, aby powstały w hufcacn pręż- 
ne 1 uprawne referaty kultury, w których pracowaliby 
mie specjaliści od kultury /mogą oni być tylko dorad- 
cami/ ale instruktorzy, którzy kiedyś prowadzili dru- 
żymy 1 wiedzą z praktyki, co jest najbardziej potrze- 
bne drużynie,aby mogła prowadzić dobrą pracę kultural- 
ną, Trafnie wyraził się w tym temacie red, Pietkiewicz 

..."broń nas Boże od specjalistów, na tym przynajaniej 
«etapie. Potrzebni są entuzjaści a nie mędrcy, którzy 
wszystko metodycznie uporządkują, zkomentują, ubiorą 
w ranki 1 powalczą w dyskusji o należne miejece dla 
swej specjalności, po czym zostanie jak było, Kiech to 
będzie siermiężne, azatorakie ale nasze, autentyczne*.. 

Nie dodać nie trzeba, 
Szczególną opieką tych referatów winne być objęte dru- 
tyny wiejskie, Moim zdaniem należy tak ustawić ich pra 
cę w zakresie kultury, aby nie obejmowały tylko obrzę- 
dowości harcerskiej, festiwali 1 zsspołów artystycz — 

nych. Drużyny wiejskie należy zachęcić do prowsdzenia 
pracy w zakresie etnografii — takie jest moje głębokie 
przekonanie, Na wsi obecnie giną już stare zwyczaje lu 
dowe 1 piosenki, sprzęty 1 stroje, wzory haftów 1 ko- 
ronek, zmienia się budownictwo 1 kultura ludowa, Zbie- 

ranie, zabezpieczanie, spisywanie, nagrywanie 1 prze- 

archiwum 
harcerskie. 

rysowywanie tego wszystkiego co inte bezpowrotnie, na 
uka starych haftów 1 koronek, malunków 1 świątków dri 
wnianych - to znakomite pole do popisu dla wielu tych 
drużyn, Jeżeli potrafimy uchronić coś dla przyszłych 
pokoleń, będzie to wapanialsze niż tworzenie setek zes 
połów a ła *Gawęda* 1 organizowanie wieczorów disco 
/ehociaż też można!/, 

Druhowie drużynowi - wykażcie więcej fantazji i po- 
mysłowości w tym zakresie, Przekonajcie dzieci, że kul 
tura ludosa /wiejska/ wcale nie jest goreza od tej w 
mieścię, Prace etnograficzne mogą też podjąć drużyny 

krakowskie, Przypominam sobie piękne zbiory, jakie z« 
Spisza 1 Orawy przywiózł w latach 60-tych krakowski 
szczep "Żurawi*, Zorganizowanie pięknej wystawy tych 
zbiorów było na pewno dla"żurawian" wspaniałą przygo- 
dą. Trzeba zrobić wszystko, aby co wartościowe, boga- 
te 1 kolorowe - przetrwało Referaty hufców krakowś — 

kich winne, w tym trudnym obecnie pod względem reper- 

JESTEŚ 

tuarowym czasie, zacząć penetrować biblioteki, domy 
kultury i teatry, szukać pomocy u poetów 1 twórców lu- 
dowych. Wyszukane materiały, powielone czy przepisane 
powinny docierać do drużyn natychmiast, Istnieją bo - 
wiem ogromne potrzeby w tym zakre Przygotowując 
je dla swoich drużyn można przy okazji pomyśleć o dru- 
żynach terenowych. Widzę obscnie konieczność więk: 
go kontaktu między hufcami, by w dobie trudności w 
zdobyciu książek £ podręczników harcerskich, materia= 
łów ogniakowych 1 piosenek przekazywać doświadczenia 
przez "starych" instruktorów tym młodym, "zielonym" a 
chętnym do pracy, 

Pomocą wszystkim służyć będzie na bieżąco i w mia- 
rę swych skromnych możliwości - Komisja Kultury Komen- 
„dy Chorągwi. Już obecnie został wydany pierwszy numer 
kwartalnika "Materiały repertuarowe" /jesień/, zawie- 
rający piosenki /wraz z nutami/, materiały ogniskowe, 
wiersze i wskazówki metodyczne, W druku jest kwartal- 
nik nr 2 - zima /od red, - dotychczas ukazały się już 
cztery nunery - Jesień, zima, wiosna, lato/ 

Zaprosiliśmy również drużyny naszej chorągwi do 7ea 
tiwalu Piosenki, którego zasady są nieco inne niż w la 
tach ubiegłych, Jednym s punktów tej imprezy jest Har- 
cerski Zwiad "szukamy nieznanej piosenki harcerskiej". 
Trzeba odszukać dawnych instruktorów, nawiązać kontakt 
z nowymi twórcaai repertuaru harcerskiego 1 nauczyć 
się kilku starych lub nowych, zapomnianych lub dopiero 
co napisanych piosenek. W konkursie tym mogą brać u- 
dztał tylko autentyczne drużyny harcerskie, /od.Tred, 

Festiwal odbył stę w kwietniu 1982 r, 1 potwierdził 
celowońć jego organizacji/, To dopiero początek naszej 

KIE + KUMNENEN KULTURA. EEEEEEEM 
pracy, Komiaja Kultury została reaktywowańa wo wrześ- 
niu 1981 roku, Mamy w planie szkolenie organizatorów 
pracy kulturalnej w drużynach 1 udzielanie takiej po- 
mocy drużynom, jaka będzie potrzebna, 

ówiąc o kulturze harcerskiej należy wspomnieć — nie 
bez zażenowania - o kulturze bycia, Wtedy, kiedy bym 
łam zwykłą harcerką, instruktor miał wielki autorytet, 
Wierzyliśmy ma bezgranicznie, był dla nas wzorem, 
lutowaliśmy mu już z odległości 20-tu kroków, Moi ins- 
truktorzy, ci późniejsi /gdy byłam drużynową/ byli ws= 
paniuli, pełni fantazji 1 pomysłowości, zapału do pra- 
cy 1 zaangażowania, Uczyli naa dobrych manier 1 konie- 
cznej musztry, Przypominali, że chodnikiem chodzi się 
prawą atroną a do sklepu - wchodzi się dopiero wtedy, 
gdy akurat wychodząta z niego osoba już wyjdzie /a nie 
odwrotnie !/, Uczyli, że naszym regulaminowym obowiąz= 

kiem jest salutowanie starszym stopniem harcerzom i in- 
struktorom /o czym obecnie tak często się zapomina/, 

seraki fason, dobre zachowanie się na ulicy, czystość 
1 schludność /nawet gdy zwykłym piaskiem czyścimy kot 
ły na obozie/, pomoc tym, którzy jej potrzebują, tros= 

<a o młodsze dzieci, salut starszym - to wszystko na- 
1»ży do kultury - kultury bycia, Many w tej dziedzinie 
- przyznacie mi chyba rację = trochę zaległości. Po - 
trzebujemy czasu aby wrócić do formy, Konieczne jest 
także błyskawiczne szkolenie instruktorskie wg specjal 
nie opracowanego programu, kle ten program nie powi - 
nien powstawać w Głównej Kwaterze, Musimy go sami opra 
cować w chorągwi, w opartiu o własne zaobserwowane po- 
trzeby 1 możliwości kadrowe, 

Ju naa propozycję : poprośny do tej kuraowej ka - 
dry tych wszystkich, którzy zapisali się w pamięci wie 
lu setek harcerzy, aby przekazali owoje bogate doś - 
wiadczenia tym, którzy go obecnie bardzo potrzebują, 
Niech swoją pomysłowość 1 fantazję, zdolności 1 zaan- 
gażowanie, patriotyzm 1 umiłowanie dziecka przeniosą 

HARCERSKA KULTURO ? 
hm Jadwiga Skiba 

W ramach zbiórek pokazywali m.in, jak się pakuje pacz- 
ki 1 przyszywa guziki, Przestrzegali, że mundur u har- 
cerki to nie chałat i nie może spod niego wyglądać a- 
pódnica, że szczytem elegancji jest biały kołnierzyk 
a nie broszka czy klipsy /zdarza się, niestety !/, że 
buty należy nosić regulaminowe, że chust wreszcie nie 
wiąże się na ochydny supeł /która to chusta niekonie- 
*€znie musi być zwinięta w rulonik pod kołnierzem/ ale 
należy sporządzić sobie pomysłowy suwak /np. 2 szysz- 
ki 1 pętelki, kory, wypalonego drewna/, Pamiętam, że 
każdy z nas chciał mieć jak najoryginalniejszy suwak, 
bywało, że całe drużyny szczyciły się przepięknymi za- 

pinkami z szyszek /np. "Czarna Trzynastka”/, Jeszcze 

w latach 60-tych widziało się coś takiego na ulicy, 
Może krzywizę w-tym momencie jakieś drużyny, ulo nies- 
tety tego obecnie nie widzę, 

Spotykało się różnokolorowe chusty, naszywane róże 
nymi wstążkani 1 znakami z filcu, haftowane, bogato 
zdobione 1 skromniejsze, Dziś szarość tych chust jest 
strasznie smutna, Czy nie można by wrócić do tej roz- 

maitości 3? trochę pomy ; 

na młodych, chętnych do pracy instruktorów hufców 1 
drużynowych, Niech te kursy 1982/83 będą specjalne 
1 na takim poziomie, aby efekty pracy tych, którzy bę- 
dą uczyć pozostały na bardzo długi czas, aby w przysz= 
łości procentowały w naszych krakowskich drużynach, 

1087/83 instruktorów ; Władysława Baranowskiego, Zofię 
Faster ,Joanutę Bobek, © 1 J. Bugajskich, Andrzeja Bu — 
kowskiego, Zygmunta Dyląga, Irenę Palissewską, Krysty- 
nę Gorgoń, Marka Kudaeiewicza, Wandę Kwiatkowską, Wła- 
dysława Pilińskiego, Jana Ryblewsktego, Janinę 1 Bogu- 
sława Rybskich, Zygmunta Sąolenia, Eugeniusze Stachurę, 
Zdzteława Trylskiego, Stanieława Turczę, Leszka Waty- 
chę, Wacława Wierzewskiego, Annę Właanowolską, 1 in- 
nych, którzy znajdą czam dla młodzieży. 

Zapraszam tych, którzy kiedyś związani Dyli s Kra- 
kowem aby przyjechali i spotkali się z naszymi młody- 
mi ; Wandę Adrusikiewics, Wojciecha Dąbrowskiego, Bar- 
barę Panaś, Dankę Rosner i Hankę Szeligę. 

Przy pomocy tej wspaniałej kadry widzę możliwość 
  

filcu ze starego kapelusza, ' wstążki, haftu ręcznego 
a już każda drużyna będzie inna, odrębna w swym zew — 
nętrznym charakterze, 

Kledyś na rękawach nosiło się tylko kółeczka epraw- 
ności, obecnie każdy harcers przypomina mi choinkę - 
tyle na nim plakietek, Czy jest to naprawdę konieczne? 

Może ktoś powiedzieć m o czym ona pisze, co mają 
plakietki 1 chusty do kultury harcerskiej, Otóż mają, 
niestety. To właśnie jeden z jej elementów, może na — 
wet ważniejszy niż praca artystyczna i ognisko, Har — 

1a sobie nie tylko na pytanie "gdzie jesteś 
nhurcerska kulturo* ale i na poderwanie wszystkich, bez 
wyjątku drużyn naszej chorągwi do takiej pracy, jaka 
powinna cechować nuuz ruch harcerski, 

Musimy zrobić wszystko, aby jak to ładnie określił 
red, Olgierd Pietkiewicz - "by naszym dzieciom żyło 
się po prostu pięknie, radośnie i bogato”, 

pisane w grudniu 1981 r, 
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hm Andrzej Pelczar HR 

HARCERSKA 
SYGNALIZACJA 

Sypnalisacja ówietlna używana w karceratwie oparta 
jest o zasady morskiej sygralizacji msietlnej, pezie- 
waż ten system łączności ma do dzie szerokie zastoso- 
wanie właśnie w nautyce, Taka unifinacja jest uzcze- 
gólnie ważna dla harcerskich drużyn wcizych, 

Sygnalisacja swietlna ma zastoscaanie tylko 
w nocy, ale jest również bardzo wysoinym órodkiem łą- 
czności za dnia przy odpowiednio duzym natężeniu świa: 
tła uayskanym bądź mocą żarówek bąiz odpowiednim o- 
gniskowaniem i ukierunkowaniem atrumieria swiatła, 
nawet słonecznego, 

W sygnalizacji ówietlnej atosuje się alfabet For- 
: 26 podatawowych liter, 10 cyfr, znak rcziaiału. 

Biegli operatorzy pracują £ szybkosciani 40-—0 zn/zin, 
a nawet większymi dyktując zazlsającenu wprost litery 
lub całe Błowa przy tekócie otrartya. Operatorzy po- 
czątkujący pracują tezpasi 15-20zn/nin. Dopuszczalne 
jest we wstępnej fazie szkolenia /óviczen/ dystowanie 
poszczególnych kropek, kresek, przerw między literaai 
1 słowami /jako "koniec litery" lub "korlec słowa), 

kależy pamiętać, że trzeba zawuże dostosować prędaoś 

nadawania do poziomu ukiejętności partzera /jezo ten- 
pa nadawania/, gdyż inaczej zamiast sk 
rrsedłużenie czasu trwania łączności, 

Przy nauce zwrócić mależy uwagę na rytuiczność na- 
dawania: 

- kreska winna być 3 x dłużaza od kropki, 
- odstępy między kropkami /kreskami/ wewnątrz litery 

winny być równe długości trwania krepki, 
odstępy między literami winny być równe długości je- 

dnej kreski, 
odetępy między wyrazami winny być równe długości 0- 
koło podwójnej kreski /dokładniej długości 5/3 kre 
xi/. . ś 
Można dla awiękazenia czytelności - zwłaszcza przy 

niskich prędkościach - skracać nieco czaa trwania kro- 
pki a przedłużać czas trwania kresek, odstępów między 
literani 1 wyrazami. Typowe błędy popełniare przy na- 
dawaniu: 
= kropki sa długie, trudno je odróżnić od kresek, 
- przerwy wewnątrz kropek/kresek w literze za dłup 

sugerujące koniec litery /np nadaną literę P odebrać 
można jako dwie kolejne litery 1 + X/, 
przerwy między literaui za małe, powodujące slewania 
się sąsiednich liter /np nadanie liter M » I odtie- 
ramy jako Z/, 

eniu nastąpi 

- odstępy pomiędzy wyrazazi za małe, posodujące sle- 
wanie się wyrazów, 

W zarceratwia ao sypnalizacji Buietlnej używamy 
zwykłych latarek lub przenośnych kateryjnych reflekto- 
rów, najlepiej a dodatkow sprężynującym 
praełącznika pozwalającym na formowanie impulsów ówia- 
tła prąęs naciskanie, Fodczae dni słonecznych mozna 
sygnaliząwać przy poaocy lusterka, Do sygnalizacji do- 
Okćlrej stosować można latarkę ze zdjętą osłoną refle- 

połozeniem 

ktcra lub żarówkę - szczególnie większej mocy - unie- 
szczoną np na maszcie z włączonym kluczem telegraficz- 
nya « obwód zasilania akumulatora lub ogniw, 

Na morzu uzywa się lampy sygnalizacyjnej zwanej 
aldisem. Jej zarowka świeci w uposób ciągły, a forzo- 
wania wygrzłów dokonuje się za pomocą tubusa oałania- 

aszanego dźwignią, Jnika się w ten 
*roaśb bezwładności występującej podczaa wygaszania 
włókna lampy. żesięg - kilka kilometrów, Podobnie zbu- 
dovary jest reflektor żaluzjowy - choć przeznaczony w 
aasaćzie do OBuietlania, to jednak dzięki układowi ta- 
luzji poruszanych dzwignią można nim aypnalizować na 
dazą odległość, 

e_ł 
prowadzenia punktu łączności 6wiatłem potrzebne 

są conajmniej 2 osoby, zwłaszcza podczas odbioru uyg- 
nałów. Jedna s nich odczytuje sygnały 1 wymawia głośw 
no poszczególne znaki /w razie potr<eby literując/ , 

druga je zapiwuje, Jest to vzczególnie ważne przy wy- 
*mianie informacji kodowanych, 

Podczas prowadzenia łączności należy zwrócić uwagę 
na dokładne wycelowanie snopen światła, zwłaszcza przy 
większych odlesłościach,za dnia, itp, Ułatwić to może 
zamocowanie przegubowe reflektora i wycelowanie po 
przy poaocy dorobionej najprostszej wzczerbiny i musz- 
kie 

Przy wywoływaniu obiektów o nieznanya położeniu np 
Petroli na trasie przemarszu, należy stosować szerszy 
strumień ówiatłe lub «ywołując powoli przesuwać pro - 
mieź reflektora po spodziewanej trawie przemarwzu, 

Nie trzeba chyba przypominać o nadzwyczajnym wyba- 
rze miejsca usytuowania posterunku sygnalizucyjnego , 
»inien on być tak usytuowany, aby istniał bezpośredni 
wontskt optyczny £ korespondentem, Przy braku widocz - 
rości terenu, np w nocy konieczna jest często dokład 
nu anal 176 mapy, Żawóże nalezy dążyć do usytuowania 
posterunku jak najwyżej, wysorzystując rzeźbę terenu, 

BEES EDEPACZ ZOB EO CBE OEB RCTOO CERCA, 

harcerskie.pl 

EEEE + EEEE PROPOZYCJE EEEE 
duchy budynków, drzewa, itp, Czasem konieczne jest ró- 
wnież osłonięcie z innych kierunków, aby osoby niepo= 
żądane nie przechwyciły korespondencji. Wówczas lepiej 
usytuować posterunek nieco poniżej szczytu niż na 
szczycie. 

Przy niekorzystnej rzeźbje terenu 1 większych odle- 
głościach konieczne może być usytuowanie posterunku 
pośredniego, okładającego się z 3 osób z dwoma refle- 
ktorami 1 mogącego oypnalizować w dwu kierunkach, Łą- 
czność prowadzona za pomocą sygnalizacji świetlnej ma 
następujące fazy: 
1.Wywoływanie - ogólne lub skierowane do określonego 

korespondenta. 
Z.ldentyfikacja - ustalenie tożsamości korespondentów 

/w razie potrzeby/. 

3.Korespondencja - wymiana zasadniczych informacji, 
4.Zakończenie sygnalizacji, 
Wywołanie 
byvołanie okłada się z dowolnej długości seri1 Bzęta: 

łów wywołania RA TA MM....1td*/, Nie ma reguły jak dłu 
go nadaje się wywołanie, często musi ono trwać dość 
długo, kilka, kilkanaście lub nawet więcej uśnut zanim 
korespondent je zauważy i odpowie. Dużo zależy więc od 
epostrzepawczości obserwatorów, odległości, natężenia 
światła, przejrzystości powietrza, natężenia uwagi 
znajomości spodziewanego kierunku korespondenta, właó- 
ciwego kierunku światła, itp. 

Nie ma zadnych ograniczeń co do długości wywoływa - 
nia /odwrotnie niż w łączności radiowej/ - po prostu 
wywołujemy aż do skutku, Wywołanie do określonego , 
znanego z położenia korespondenta prowadzimy ustawia- 
jąc promień ćwiatła dokładnie w jego kierunku, tywołu- 
jąc go dwiatłem dookólnym lepiej wywoływać wprozt je- 
go aygnałem rozpoznawczym, np numerem posterunku, 

Wywołujący miai bacznie obserwować punkt lub rejon, 
w którym upodziewa się odpowiedzi na wywołanie, Przy 
wywołaniu ogólnym /do wszystkich/ należy dokładnie 
przeszukiwać całe pole widzenia. 

Wywołanie stosuje się tak długo, aż strona wywoły- 
wana nada sygnał odpo TTM ....itd, stanowiący 
Bygnał ciągły trwający tak długo, aż wywołujący praer- 
wie swoje nadawanie, 
Identyfikacja 
Po otrzymaniu sygnału odpowiedzi WTMIT....itd, wywołu- 

jący nadaje awoją identyfikację, tj nazwę lub znak roz 

poznawczy poprzedzony wyrazem DE, 
Po otrzyzaniu od odbierającego znaku potwierdzenia 

1 przekazuje informację. 

Jeśli odbierający nie odebrał sygnałów identyfika- 
cyjnych, wówczas: 
- albo nadaje serię kropek oznaczającą sygnał pomyłki 

/żądanie potwierdzenia/, 

- albo nadaje skrót RPT oznaczający żądanie powtórze- 
nia, 

- albo wogóle nie odpowiada, co zmisza nadającego da 
powtarzania *w kółko" sygnału identyfikacy jnego. 

W każdym z w/wym przypadków nadający musi powtarzać i- 

yftkację aż Go cnwili Otrzywenia poteierdzenia jej 

Czuuem po dentyiikacji, celex odszielenia jej 04 
tekstu iniormacji nadaje mię znak rozdziału ufamee==f 

Identy? i ; © Sle tożsazość kore pon 
tenta nie buazi wątpliwości, zp przy łączności tylko 
między dwoma stacjami uysnalizacyjnymi, przy wtałym i 
fednoznacznya usytuowaniu otacj! w terenie, itp. 
Koresrondowanie 
Syrnalizacja świetlna jest łącznością dupleksową, tj 
obydwaj korespondencji mogą równocześnie nadawać 1 od- 
bierać, Każdy wyraz, skrót lub pojedynczo występu jący 
znak odbierający kwituje nadaniem litery T, czyli odpo 
wiednio długiej kreski, Brak takiego pokwitowania zobo 
wiązuje nadającego do automatycznego powtórzenia osta- 
niego wyrazu, nawet kilkakrotnego - aż do odebrania By 
gnału pokwitowania 7, 

Cdbierający roże przerwać nadawanie wyrazu, np w wy 
padku zapubienia się w odbiorze, przez nadanie gygnstu 

„itd, złozonego z dowolnie dużej serii 
kropek, Wówczas nadający powinien przerwać natychsiast 
nadawanie 1 powtórzyć cały nadawany wyraz, w trakcie 
nadawanie którego odebrał sygnał pomyłki, 

Sypnał pomyłki nadać noże również nadający jeśli 
popełnił błąd w nadawaniu, Kówczas nie kończy on błęd- 
nie nadanero wyrazu, lecz przerywa go znakiem pozyłki 
a następnie nadaje go całego powtórni. 
Fo uzyskaniu prawidłowego powtórzenia stacja odbiera - 
jąca powinna zamiast normalnego potwierdzenia T nadać * 
syrnał OK. 
Sygnał powtórzenia RPT używa się następująco: 
- przez stronę odbierającą dla wyrażenia prośby o pow- 

tórzenie nadanego sygnału /ostatniego lub całości/, 

tj POWTÓRZ CO NADAŁEŚ, 
- przez stronę nadającą w celu uprzedzenia odbierają- 

cego, że zostanie powtórzony cały tekst, jego część 
lub jeden wyrez, tj POWIARZAM, 

albo 
Jeśli po tym sygnale stacja nic więcej nie nadaje — 
jako żądanie aby odbierający powtórzył tekst, który o- 
debrał, tj FOWTORZ CO ODEBRAŁES, 
Zukończenie sygnalizacji, 
Aby odbierający nie miał wątpliwości czy przekazywanie 
korespondencji /tekstu informacji/ zostało sakończone 

Odbierający odpowiada 
R oznaczającym odebranie wszystkiego, co zostało nada- 
ne. 

W wypadku wątpliwości lub pomylenia odbieranego 
tekstu należy nadać żądanie powtórzenia KPT, co w tym 
miejscu ożnacza żądanie powtórzenia całego tekstu in- 

foruac ji, 
Po zakończeniu wymiany korespondencji nadaje się: 

pozostać w pogotowiu do dalszej łączności /np spo - 

dziewana odpowiedż/ - nie wolno wówczas likwidować 
posterunku „ypnaliżacyjnego, .  



  

EE PROPOZYCJE RPREZEEE. * EEE 
ęści ST, jeóli całość korea 

Rai zakończono, Następną łączność rospoczyna 

się wówczas od sypnału wywołanią, W takim przypadku 

wolno np.alikwidować ruchomy posterunek sygnalisacyj 
ny. 

W obydwu przypadkach strona odbierająca - na znak zro- 
zumienia - powtarsa odebrany sygnał, 

Przy korespondowaniu szyfrem zaleca się - 0 ile ay- 
tuacja na to pozwala - po potwierdzeniu odbioru sygna- 
łom R nadanie sygnału oczekiwania TS, rosazyfrowanie 
tekstu 1 dopiero wówczaa zakończenie łączności znakiem 

SI. Pozwoli to w rasie trudności B rozazyfrowaniem na 
poproszenie o powtórzenie całego tekstu lub uagodnie- 
nie numeru klucza stosowanego do sayfrowania 

Jeśli na zadane praeż korespondenta pytanie chcemy 
dać odpowiedź twierdsącą, nadajemy literę C. Przy ode 
powiedzi przeczącej nadajemy literę N. 

Sygnału RQ używa się przy tworzeniu formy pytającej 
umieszczając go na końcu zdania /samiast snaku sapyta- 

nia/. Sygnały C, N, RQ nie mogą być użyte łącznie s sy 
gnałem jednoliterowym aby nie powodować nieporozumień, 

Jeśli łączność prowadzą radiotelegrafiści, mogą u- 
Ływać skrótów i sygnałów stosowanych w łączności radio 
wej, np skrótów służbowych Q-kodu. Jednak nawet wów = 
czas należy przestrzegać podanych poprzednio zasad uao 
tliwiających sprawną wymianę informacji, 

s-22 
Łączność pomiędzy dwoaa Rdonyah punktaai, np między 
obosea nad jeziorem a Diwakiem na wyspie podczas zwja- 
du. 
Obóz: [+= 2m— mim moj 
Wyspa! fóruga litera ?/ 

Obóa: KIEDY 
Wyspar T 

Obóz:  WRACACIB 

wyspar ? 
Obóz: AR 
Wyepa: A UŚ /aygnalista misi zapytać zastępowego/ 

BE Jprserwa na ustalenie tekatu odpowiedzi 
Wyspa: JUTRO 

: 
PRZED 
? 
SNIAD /sygnalista odchylił reflektor, przeż 
1112». €©0 jego sygnały stały się nieczytelne/ 
SKIADANIEM 
? 
GR 

Łączność z identyfikacją - podczas nocnej gry tereno- 
wej patrol nr 3 przekazuje z terena do bazy meldunek, 
Patrol; GA TA XA ŻA ita 
Baza: 
Patroir DE 

archiwum 
harcerskie. 

Baza: 
Patrol 
Baza: 
Patrol: 
Baza 
Patrol: 
Baza; 
Patro 

/obserwator nie odebrał cyfry/ 

wywołanie 
sygnał odpowiedzi /potwierdzenie ode- 
brania/ 
Bygnał pomyłki /żądanie powtórzenia/ 

sygnał zakończenia treści 
sygnał oczekiwania 
sygnał pokwitowania odbioru treści 
potwierdzenie 

przeczenie 

sygnał powtórzenia 

wyrażenie pytania /zamiast znaku za- 

pytania/ 

sygnał zakończenia łączności 
zgoda 

od. lużywa się przed anakiem roz- 

poznania/ 
sygnał wzywania pomocy w niebezpie — 

w czeństwie 
Kreska nad literami oznacza nadawanie ich w sposób 

ciągły bea odstępów międzyliterowych, np AR nadajemy 

NEGE < CEPULGEKOG ||, WE. GRA 

Rajd 

„POLSKI 
WRZESIEŃ, 

phm Marian Satała 

Co roku Automobilklub Krakowski urządza popularne, 
samochodowe rajdy turystyczne z cyklu "Szlakami walk 
4 męczeństwa narodu polakiego". Podobnie jest teraz, 
dla uczczenia wszystkich poległych we wrześniu 1939 r. 
lutomobilklub zorganizował rajd pod nazwą "Polski Wrze 
sień", 

W ubiegłym roku na początku maja przeprowadzono 
rajd szlakami odwrotu harcerskiego oddziału szturmo- 
wego "Parasol", który dokonał zbrojnego zamachu na do- 
stojnika policji niemieckiej w Krakowie - koppego, U- 
czestniczyli w nim byli żołnierze batalionów harcers- 
kich AK, członkowie szczepów i drużyn noszących imię 
*Parasola" oraz ludzie mało związani z walką zbrojną 
"Szarych Szeregów". Tym razem rajd nie mógł Bię odbyć 
w kwietniu - w Miesiącu Pamięci Narodowe j,postanowio- 
'no go zorganizować we wrześniu, aby oddać hołd boha- 
terom wojny obronnej w 1939 roku, 

Rajd ten stanowił jeden z najważniejszych elemen- 
tów V Krakowskich Dni Turystyki, Tematyka dotyczyła 
walk Armii Kraków a szczególnie 10 Brygady Kawalerii 
Zmotoryzowanej, która na ziemi krakowskiej zaczynała 
swój szlak bojowy. Była to jedna s najbardziej nowo- 

czesnych jednostek, które we wrześniu 1939 roku mta- 
nęły do walki w obronie polskich granie, Pancerniacy 
bili się m.in. w okolicach Jordanowa, Kasiny Wielkiej, 
Mszany Dolnej, Skrsydlnej, Myślenic 1 Pcimia. Pozos - 
tało tam wiele żołnierskich mogił. 

Najbardziej zainteresowani imprezą byli zwłaszcza 
kombatanci - mówi komandor rajdu mgr inż, Wojciech 
Stanisławski, W Krakowie działa duże środowisko  by- 
łych pancerniaków, Na rajd przyjechali ci, którzy wal- 
czyli w obronie Polski w 1939 roku, wyzwoliciele Bre- 
dy, obrońcy Tobruka, adobywcy Monte Cassino, Byli o - 
Czywiócie w ewoich mundurach » wszystkimi odznakani, 
W Jordanowie spotkali się s szefem sztabu 10 Brygady 
Kawalerii Zmotoryzowanej gen. bryg. w stanie spoczyn- 
ku dr Franciszkiem Skibińskim, oddali hołd poległym 
kolegom, 

Tak jak wszystkie poprzednie rajdy, również t. 
podzielono na dwa etapy, W sobotę 25 września spotka- 
liśmy się w Muzeum Czynu Zbrojnego ZBowiD w Nowej Iu- 
cie.'Była okolicznościowa wystawa, prelekcja, wspom 
nienia uczestników walk, tam też rozdaliśmy. zadania 
z pytaniami testowymi dotyczącywi walk armii "Kraków", 
Potem spotkaliśmy się ponownie już na trasie rajdu tu- 
rystycznego. 

Jak twierdzi pan Stanisławski w rajdzie uczestni- 
czyli jako zawodnicy wszyscy kombatanci posiada jący 
suta, Rywalizowali oni o zwycięstwo, Przecież byli 
pencerniacy walczyli w pułkach rozpoznawczych, w ma- 
łym palcu zają czytanie mapy, wyznaczania azymitów, 
jazdę wg itinerera, Walka była eacięta, wszyscy inni 
dojechali autobusami, Punktem centralnym imprezy Dył 
Jordanów, Tak się składa, że właśnie teraz ta miejsco 
wość otrzymała order Krzyża Grunwaldu, tak więc połą- 
czyliśmy dwie imprezy, 

2 wielką pomocą organizatorom pospieszyli harcerze 
Wszędzie bowiem uporządkowano mogiły poległych żołnie- 
rzy, w trakcie samego rajdu druhowie zaciągnęli warty 
honorowe w miejscach pamięci narodowej 1 przy tabli- 
cach pamiątkowych, pomagali na miejscu w Jordanowie 
przy drobniejszych pracach, W rajdzie wystartowały ró- 
wnież harcerskie załogi, Cały rajd był znakomitą lek 
ceją historii dla najmłodszych, Umożliwił bowiem koq= 
takt z ludźmi walczącymi przed laty na tych terenach, 

a także spotkania s podchorążymi Wyżozej Oficerskiej 
Szkoły Wojsk Pancernych s Poznania, którzy również 
przyjechali na spotkanie s weteranami, 

  

WARTA II JOLANTA PIÓRKO 

4 ja się nie boję,.. 
To nic, że nie widzę drzew, 
Że chłód zaciska swe kościate palce, 

Nie szkodzi — 
Ta samotność nie jest 

Taka sła, 
Uparcie wciąż powtarzan 
Słowa jak zaklęcia - 

Ja mię nie boję ! 

JA se 
Ktoś tdzie ? - cicho, sza | 
Nie to liść zatrzepotał 
I lekko spłynął w dal, 
Piętnaście minut stoję, 
Wiekowy stanął czas , 

Ja dźwięku w beczce lasu 
- szukam. 

Kto idzie ?! 
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hm Józef Tadeusz Czosnyka 

O PASJI 
KOLEKCJONERSKIEJ 

*W otooseniu mych zbiorów unajduję największe szczę- 
ście 1 radość kyciową niezrozumiałą dla innych ludzi, 
goniących za przemijającymi uciechami tego świata, Śnie- 

ją się ze mnie i uważają mnie dziwaka, ale nie wie- 

dzą, że nigdy nie osiągną tego sadowolenia życiowego , 
jakie mnie przypadło w udziale..." 

Aby zrozumieć powyższe oredo kolekcjonerskie trze- 
ba sobie zdać sprawę s tego, że szczęście zbieracza 
polega właśnie na supełnym odwróceniu się od szarzyzny 
życie codziennego 1 skierowania duszy w świat marzeń 
1 upodobań niezrozumiałych dla zwykłych śmiertelników. 
Taki zbieracz żyje właściwie podwójnym życiem, tj za- 
wodowym, które daje mu utrzymanie, umożliwia ma dru- 
gie, jego prawdziwe życie, którego zasadniczą treścią 

jest: wysługiwanie się pewnej pasji kolekcjonerskiej, 
Co to jest kolekcjoneratwo? Na czym ono polega? Ód- 

powiedź wydaje się łatwa, Każdy tak często spotyka się 

s różnymi formani kolekcjonerstwa, że zapewne posłuży 
się przykładem lub ich wielością, Powie, że jeat to na 
przykład zbieranie znaczków poostowych, etykiet zapał- 
osanych, płyt s nagraniami, książek, ekslibrisów, gu- 
zików, orzełków lub ołowianych żołnierzyków, W potocz= 
nym języku przez termin "kolekcjoner" rozumie się 080- 
bę oddającą gię nieszkodliwej pasji sbierania czegoś, 
jakichś przedmiotów, pozornie innym już niepotrzebnych 
Kolekcjoneratwem będzie więc wszystko, co się s tym 
mjawiskiem wiąże. Kawet jeśli jest to pozornie rze. 
drobna, dla wielu ludzi nawet niezauważalna lub może 
niezrozumiała, 

Należałoby jednak określić rzecz w sposób  bar- 
dziej ścisły, Z pomocą przyjdą odpowiednie. słowniki 
4 hasła w nich zamieszczone. Wyraz "kolekcjonerstwo " 
pochodzi od słowa "kolekcja", ta zaś jest pochodzenia 
łacińskiego £ oznacza zbiór jakichkolwiek przedmiotów 
tego samego rodzaju, posiadających wartość naukową, ar- 
tystyczną, hiatoryczną lub też nie posiadających ta 
kiej wartości, ale tworaonych w określonym celu 1 za- 
miarze, Kolekcjoner zaś to ten, kto tworzy kolekcją, 
czyli zbieracz, Kol: jest więc 4b A 

do tworzenia kolekcji, 
Darujmy sobie szczegółową definicję pojęcia kolek- 

cjonerstwa, tą - młodzi ludzie działający w drużynach, 
szczepach harcerakich poznają z biegiem czasu, gdy ich 

harcerskie.pl 

pasje zbierackie będą się rozwijać, doskonalić, gdy 
gromadzone przez nich zbiory będą wymagały większej 
znajomości zagadnienia, 

Kolekcjonerstwo ma bardzo dawne tradycje, Znany by- 
ło już w starożytności, istniało w Średniowieczu, roz- 
powszechniło się w czasach nowożytnych, a obecnie jest 
bardzo popularne i ogólnie dostępne, Dawniej zejnowali 
się nim niemal wyłącznie ludzie zamożni, chociaż notu- 
jemy przykłady, że było ono również dostępne 1 lydziom 
s niższych stanów społecznych, Natomiaat kolekcjonere- 
two naszej doby, takie, jakie rozpowszechnia się ty- 
wiołowo od około stu lat jest zjawiskiem na wskroś de- 
mokratycznym. Oczywiście nie wszystkie formy 1 rodzaje 
przedmiotów zbiorów są ogólnie dostępne, niektóre na- 
dal wymagają znacznych Środków finansowych. 

Do kolekcjonerstwa nie musimy z końcem IX wieku ni- 
kogo zachęcać, Potrzeba zbierania czegoś i porządkowa- 
nia tkwi w każdym z nas, nawet jeżeli sobie tego jasno 
nie uświadamiamy, gdy chowamy jakieś przedmioty na pa- 
miątkę. Jedni zbierają coś, bo mają na to ochotę, inni 
chcą się przed drugimi czymó wykazać, inni jeszcze ro- 
bią to z tzw "mody, On ma, to 1 ja będę to miał, a na 
wet może 1 więcej, Motywacje są różne, jak różne są 
charaktery kolekcjonerów. Używam specjalnie cały czas 
określenia kolekcjoner, a nie hobbista czy zbieracz, 

gdyż słowo to atało się bardziej popularne i jest chy- 
ba najbardziej właściwym, 

Gdyby się chciało wyliczyć wszystkie przedmioty, za 
%tórymi gonią zbieracze, uzyskałoby się litanię nies 
kończoną, Od dzieł Bztuki, militariów, bibliofilatwa, 
poprzez znaczki pocztowe, numiznatykę, ekslibrisy aż 
do guzików, etykiet wszelkiego rodzaju, znaczków 1 od- 
snak turystycznych, sportowych lub bardzo wyspeojali- 
zowanych zbiorów, W niektórych krajach usiłowano spo- 
rządzać listy przedmiotów kolekcjonerstwa, Według mnie 
Jeat to daremny trud. Nikt nigdy nie zestawi całej ga- 
my pasji kolekcjonerskich. Królowa brytyjska Wiktoria 
sbierała naparstki, syn jej Edward fajki, pewna stu- 
dentka medycyny we Wrosławiu od kilku lat zbiera wszel 
kiego rodzaju i pochodzenia guziki, Jeden z instrukto- 
rów harc. h w Krakowie zbiera widokówki z zachodem 
słońca /fantastyczna kolekcja/, Moja 10 letnia córka 

Justyna - zuch oczywiście zbiera temperówki 1 ma ich 
Już kilkadziesiąt, każda inna, Skala tych możliwości 
jest ogromna, 

NE  WBGGEW "|| WAGA 

Dla zapalonych kolekcjonerów nie istnieją żadne 
przeszkody, o ilo chodzi o zdobycie rzadkiego przedmio 
tu wchodzącego w skład ich kolekoji lub będącego zakre 
sem ich pasji, Zegarmistrz w Bielsku Białej jest po- 
siadaczem jednego z nielicznych w Polsce prywatnych 
muzeów przyrodniczych, które powstało z ogromnej jego 
kolekcji motyli, owadów oraz ptaków. Pan Wiktoryn Grą- 
bozewski w Warszawie jeat twórcą polskiego muzeum dia 
bła. Polskiego, dobrego diabła, Jego kolekcja z roku 
na rok jest większa 1 bogatsza, Kolekcjonerzy swoje 
zbiory różnymi Część 
otrzymują w darze, inne uzyskują drogą vymiany, także 
zakupu, Możliwości uzyskania do swej kolekcji przednio 
tów jest sporo, O tym każdy z nas uczy mię w toku roz- 
wijania się jego pasji, gdy staje się ona już zaląż — 
kiem czegoś więcej niż tylko chęci wykazania się po- 
siadania czegoś, Pasja kolekcjonerska to w sumie so 

lidny zapas wiedzy, którą zdobywamy podczas zbierania 
naszej kolekcji, Bardzo wielu wybitnych kolekcjonerów 
z biegiem rozwoju ich zbiorów stawało się znaczącymi 
specjalistami, znawcami, ba nawet ekspertami w danej 
dziedzinie. W latach ostatniej wojny zbiór jednego 
z radzieckich kolekcjonerów widokówek, liczący już 
wówczas ponad 400,000 sztuk /czterysta tysięcy sztuk/ 

był wielce przydatny radzieckiemy aztabowi generalnemu 

« przygotowywaniu różnych operacji na trenie: wroga, 
Rozpoczynając nasz cykl o kolekcionerstwie 1 dla 

kolekcjonerów mamy na uwadze powszechność tego zjawie- 
ka i jakąś określoną rolę społeczną, Chcemy, aby z na- 

szepo materiału korzystali nie tylko poszczególni zbie 

racze, ale także zespoły harcerskie: zastępy, drużyny, 
szczepy 1 hufce, Nuleży organizować różnego rodzaju 
giełdy wymienne, pokazy np "kolekcji na metrze kwadra- 
towym", "zbiór zebrany w jednym roku”, itp, itd. Pro- 
simy Was Drodzy Czytelnicy piszcie do nas o swych za- 

ach, o swych kolekcjach, nawet tych, naj- 

dziwniejszych, których nikt jeszcze nie wymyślił 1 ja- 
kich nikt ma świecie jeszcze nie ma. Nie trzymajcie, 
swych zbiorów w szufladach, pod kluczem, tylko dla 

sietie, Nie bądźcie chonikami, Podzielcie się swymi u- 
wagami z innymi, Może oni także będą mieli coś do zam 

oferowania Wam, dla Waszej kolekcji, Fiech od pierwsze 
go numeru HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ żyje i rozwija się 
harcerski ruch kolekcjonerski, Każdy zuch, harcerz czy 
instruktor jest równorzędnym partnerem w kolekcjoners- 

twie. 
Oczekujeng na Wasze listy, uwagi 1 propozycje. 
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MEE PROPOZYCJE KREMEM + GENEMM 
ZASADY PRENUMERATY 

Ą* nasze piszo mogło się utrzymać, musi oprócz warurnów oczywistych, jakimi będą olĆpowiedni poziom i za 

wartość merytoryczna publikacji - spełnić warunek samofinansowania się, Pismo nie jest 1 nie będzie dotowa- 

ne przez żadną harcerską komendę - powstało z inic'atywy grupy zapaleńców uznających tę formę wypowiedzi za 

niezwykle pożyteczną i potrsebną harcerzom starszym i kadrze instruktorskiej. W pierwszej fazie korzystamy 

z dużej pomocy technicznej Krakowskiej Komendy Chorągwi, za co jesteśmy wdzięczni, niemniej w dalszym okre- 

sie musimy spełnić podstawowe wymogi samowystarczalności, W dzisiejszych czasach nie jest możliwe finansowa 

nie tego typu inicjatyw przes organizację. Z tych powodów, z pierwszym numerem wychodzimy w pełnym nakła — 

dzie, natomiast następne będą drukowane w ilości zależnej od zgłoszeń prenumeratorów, Nume: wrześniowy roz 

prowadzamy bez ściągania należności - cena jego jest wkalkulowana w wysokość opłaty rocznej, W związku z tym 

roczna prenumerata "HR* wynosić będzie 460 zł /dwanaście numerów po 40.,- zł/ którą prosimy wnosić na nasze 

konto : KRRKOWSKA KOMENDA CHORAGUI ZHP NBP VII OM KRAKŚW 35073 - 3102 - 132 

w terminie do 30 pażdziernika 82, Ze względu na ograniczenie ilościowe nakładu, będzie decydować kolejność 

wpłat. Prenuneratorzy s Chorągwi krakowskiej i ościennych /bielskc-bialskiej, katowickiej, kieleckiej, nowo- 

sądeckiej, tarnowskiej/ będą odbierać miesięcznik w macierzystych komendach hufców /wg. wykazów dostarczo - 

nych przez redakcję/, pozostali będą otrzymywać go pocztą, na adres podany przy wpłacie, Gdy będzie to moż 

liwe - część nakładu przekażemy do woinej sprzedaży przes komendy chorągwi, do ktorych apelujemy o szerokie 

rozpropagowanie naszego pisna i pomoc w jego kolportażu. "oże to być, zaszym zdaniem, dobre zadanie dla har- 

cerskiej służby informacyjnej. W każdym razie, z góry serdecznie dzięku jemy, 

Podjęliómy zobowiązanie o przekazywaniu corocznie, odpowiedniej kwoty - na znaczący cel społeczny. W przy 

szłym roku, w sierpniu, przekażemy 2 zł od każdego numeru na konto komitetu organizacyjnego ufundowania ta- 

blicy upamiętniającej zamach na wysokiego funcjonariusza policji Koppego dokonany przez harcerzy z "Parasola" 

I wreszcie sprawa ceny - może wydawać Się za wysoka - ale od czego nasz harcerski gest. Przecież za rów- 

wartość jednego nureru nie kipi się kompletu guzików do munduru, Prawda jak tanio ? 

me = 

propozycje .FR 
Od najbliższych numerów ch:emy wprowadzić stałe pozycje,uzależnione jednak od materiałów nadesłanych 

przez Czytelników. 

() Pział harcerskiej służby informacyjnej - krótkie notki dotyczące dajważniejszych i najciekawszych zbió- 

rek, imprez 1 akcji drużyn, szczepów, hufców i chorągwi 

() pziaz poradnictwa harcersiego dla drużynowych, którzy zwrócą się z problemami do nas, Odpowiadać będą 

instruktorzy - specjaliści w danym zagadnieniu 

()Dziaż prezentujący twórczość artystyczną harcerzy i instruktorów /poezja, proza, rysunek satyryczny/ 

HR 
Miesięcznik Chorągwi Krakowskiej ZHP 
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