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LEE 
Część HH — Tata! 

Czy pamiętacie z pierwszej części pytanie, które wnuczek 
zadawał dziadziusiowi? 

Przypomnę wam najważniejsze: 
„Czy dawni kochankowie wspierali się we wszystkim? 
Czy dotrzymywano tajemnic? 
Czy nie były one jedynie pustymi słowami? 
Czy ojcowie nie zostawiali swoich rodzin?” 

Wtej części spróbuję odpowiedzieć, dlaczego niektórzy 
ojcowie nie spełniają roli jaką im wyznaczył przy stworzeniu 
świata (K.Rdź ) — Stwórca: 

Zagwarantowaniu bytu rodzinie, wspólnego z małżonką 
wychowania potomstwa, a w przyszłość wykierowanie tak 
tych młodych ludzi, by wyrośli na pełnych odpowiedzialności 
za rodzinę i ojczyznę obywateli. 

Parę lat temu — dokładnie było to w roku 1990. Mój | 
dziadziuś na pół roku przed śmiercią, mając już przeżytych 

blisko 91 lat — zwrócił się do mnie tymi słowami: 

— Grześ, dumny jestem ze swoich dzieci. Nie mogę 
powiedzieć, że źle ich wychowałem. 

Zdania te dość mocno utkwiły mi w pamięci, przytaczam 

je tu po latach, bo pomyślałem sobie, że też chciałbym prze- 
żyć tyle lat i na koniec życia ziemskiego móc tak szczerze 
powiedzieć do wnuczka: dumny jestem ze swoich dzieci. | 
Dlaczego więc tak się się dzieje, że statystyki rozwodów stra- 
szą nas coraz bardziej, a problem rozbitych rodzin, niechcia- 

nych dzieci, czy afer ze sprzedażą maluchów z domow 
dziecka np. do Szwecji — staje się powoli naszą ponurą 
rzeczywistością. 

Myślę iż, nie całą winę można zrzucić na barki dzisiej- 
szych czasów, a swój początek niestety to bierze z subiek- 
tywnego pojmowania ojcostwa. Mężczyzna zwykle bardzo 
łatwo podejmuje decyzję o działaniu seksualnym w ogóle 
nie biorąc przy tym możliwości ojcostwa. Zaskoczenie oj- 
costwem jest bardzo częste. w pierwszym okresie dominuje 
zdziwienie — ro ja już jestem ojcem?! Zdziwienie to może 
zmienić się w aprobatę i radość, ale może równierz zamienić 
się w gniew i złość — jak to się moglo stać??? 
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Sprostowanie, | 

W numerze 5 wkradł e biąd na stronie 18. Zabrakło | 

podpisu pod artykułem p.t.: „Przyrzekam czy mam szczera 

wolę”, Za błąd przepraszamy autora i czytelników. Dokoń- 
czenie tego artykułu znajduje się na stronie 11. | 

      

    

jąć tą odpowiedzialność jaka jemu przypadła za 
losy dziecka i matki. Jest to zatem akt woli i do- 
maga się pełnej świadomości. Odpowiedzialność 
ta dopinguje ojca do podjęcia rożnorodnych za- 
dań, wiąże się to jednak z trudem, którego nie 
zawsze mężczyzna chce przyjąć. 

Wyobraźcie sobie — mam kolegę, który 
wprost nie cierpi kąpać swojego dziewięciomie- 

| sięcznego synka. Przy kaźdej okazji, gdy się spo- 
|| tykamy na moje powtarzające się pytanie: 

—Cyy przyzwyczaiłeś się do kąpania syna? 

On mi odpowiada: 

— Robiłem tą czynność po raz ostatni w ży- 
ciu! 

Dlaczego więc nie lubi kąpać syna? Odpo- 
wiedź jest prozaiczna — jego urwis bardzo lubi 

|| chłapać tatusia znaczną ilością wody. Żywe dziec- 

| ko — ktoś by powiedział, tylko że malec wyka- 
| zuje taką radość przy kąpieli z tatą. Tatuś choć 
|| nie ma zbytniej ochoty na takie zabawy, to jed- 

| nak wraca i kąpie swojego syna dalej. I pewnie 
|| będzie to czynił, aż do momentu, gdy syn nie 
|| bdzie już wymagał opieki w czasie kąpieli. 

Tu nasuwa się następne pytanie: 

Co by było, gdyby ojciec nie chciał pomagać 
|| żonie? Nie chcący dotykamy tu innego bardzo 

| ważnego problemu, problemu samotnych męza- 
| tek. Tak — mężatek, gdyż niestety jest wiele ko- 

| biet, które w rzeczywistości stają się samotnie 

| wychowującymi matkami. Mężowie ich z reguły 
| nie chcą lub się boją przyjąć odpowiedzialność 
| za swoje działanie z braku dojrzałości i krótko- 
wzroczności. Podejmowali oni działanie seksual- 

| ne często nie wierząc, co ono oznacza — a 
dziecko ludzkie winno być owocerm świadomej 

| współpracy ludzi z Bogiem — daru Boga dla ro- 
| dziców. Jeżeli jest prawidłowa postawa ojca wo- 
bec dziecka. to ojciec zapewnia dziecku najpierw 

| prawo do życia. potem zaś prawo do opieki w 
|| rodzinie. Nawet, gdy już ojeowie chcą być ko- 

| chanymi tatusiami — często nie zdają sobie spra- 
vy z zadań jakie przed nimi stoją. Zwykle mysla, 

że ich rola zacznie dopiero, gdy ich dziecko bę- 
dzie duże. Nie jest to prawdą — ojciec jest waż- 

|| ny zarówno wtedy, gdy dziecko jest m: utkie, ale 

| jak najintensy wniej się rozwija. 
ją energiczne kobiety i czuli mężczyżni, nie to 

| jednak jest najważniejsze. Inna jest zawsze czu- 
jj łość matki i ojca, inna stanowczość mżczyzny i 

kobiety. 
| żeby dziecko było w przyszłości w pełni nor- 

malne musi na samym wstępie wejść w rzeczy- 

wisty obraz Świata — „w świat dwupłciowy”, a 

Ojciec, skoro już stał się tym tatą, musi pod- 

| 

| 
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nie tylko kobiecy. Babcia może zastąpić w pew- 
nych sytuacjach matkę, ale ani babcia, ani matka 

nie zastąpi dziecku ojca. Tak więc być ojcem, to 
umożliwienie dziecku określenia swej płci i roli 
w życiu, co decyduje później o możliwości szczę- 
śliwego małżeństwa albo życia samotnego, ale już 
bez kompleksów — w poczuciu zaakceptowania 
siebie. 

Jak więc widzimy — nawet najwspanialsze 
matki nie zastąpią ojcowskich gestów; bajek na 
dobranoc, czułych ojcowskich ramion, później- 
szych wypraw do lasu i końcowej fazy — wpro- 
wadzenia dorastającego młodzieńca w 
skomplikowany świat mężczyzn. Przewijanie, 
kąpanie, czy nocny płacz dziecka nie są takie stra- 
szne jeżeli tatusiowie poczują w sobie dar niesie- 
nia ojcowskiej milości. 

Tu nam się pojawia ostatni, najważniejszy 
problem — sposób wychowania. 

Nie jest dziś łatwo wychowywać, przeróżne 
czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne maja na 
to wpływ. Jednak jest coś, co nawet dzisiaj jest 
niezmienne, oparło się to dwóm tysiącom lat, ta 
siła — moc, która pozwala nam przetrwać wszel- 
kie złe chwile, to nasza Wiara. 

Dom, w którym istnieje prawdziwa symbioza 
wiary z zyciem ma wszelkie podstawy na sukces 

pracy wychowawczej rodziców. W tym domu na 
pewno nie zabraknie; wspólnej rodzinnej modli- 
twy na przywitanie, czy zakończenie dnia, nale- 
życie kultywowanych świąt kościelnych i 
rodzinnych, rozmów o Bogu i dziele jego stwo- 
rzenia, pielgrzymek do sanktuarjów. Pamiętam 
bardzo dobrze swoją pierwszą pielgrzymkę na 
Jasną Górę, na niektórych odcinkach pokonywa- 
ną na ojcowskim barku. W czasie takiej piel- 
grzymki dziecko namacalnie dostrzega wspolnotę 
rodziny. Widzi, że ojciec jest ważny dla matki, a 
matka dla ojca, że oboje rodzice się kochają i 
kochają swoje dziecko, Ojciec pokonując prze- 
różne sytuacje w życiu codziennym, jak i na piel- 
grzymce staje się autorytetem. Na pielgrzymce 
Jest to jeszcze bardzi ej uwidocznione, gdyż dziec- 
ko przybywa z rodzicami codziennie bez 
czenia czasowego. Jak ten kontakt wygląda”? 

Matka stawia żądania dziecku, ale przede 
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Polecam szczególnie te wspólne rodzinne pie|- 
grzymki, jest to coś więcej niż indywidualne prze- 
życie duchowe, gdyż wzbogacone jest ono o 
uczestnictwo całej rodziny, spaja to wewnątrz 
rodzinę i daje prawdziwą uświęconą przez Boga 
hańmonię miłości. 

Byc ojcem dzisiaj, kiedy nie jest jedynym ży- 
wicielem i panem rodziny jest pozornie trudniej. 
Zeby spełnić to zadanie, trzeba samemu być doj- 
rzałym i posiadać autorytet dzięki własnej warto- 
ści. Przez to ojciec jest dzieciom bliższy i właśńie 
ta bliskość ułatwia usamodzielnienie się. U dora- 

stającej młodzieży wychowywać to znaczy być 
zawsze blisko, ale nie za blisko, trzeba czasami 
pomagać, ale nie wolno uprzedzać bezpośrednio 
wysiłków młodych. Już wcześniej należy podjąć 

takie działania ukierunkowane, by później nie 
zdając sobie sprawy z poczynionych przez rodzi- 
ców wysiłków, ci mlodzi ludzie szli przez życie 

zonym już dawno kierunku. A gdy dzie- 
ci staną się już samodzielne i mogą odejść, nad- 
chodzi moment sprawdzenia, czy rodzicom udało 

się spełnić swe zadanie. Czy córki znalazły w 
matce swoją wizję kobiecości, a chłopcy w ojcu 

istotne dla męskiego sposobu życia — szukania 
nowego I trudniejszego spełniania się w życiu z 

Chrystusem w nowej rodzinie. Jan Paweł II zwra- 
cając się do wiernych dnia 19 marca 198] roku 
w miejscowości Ternia. powiedział: „koniecznie 

jest odzyskanie spałecznego przekonania, że miej- 
sce i zadania ojca w rodzinie i dla rodziny mają 

HARCERSTW 

„Kultura fizyczna jest to zintegrowany i utra- 

walony system zachowań w dziedzinie dbałości 
o rozwoj fizyczny, sprawność ruchową. zdrowie. 

urodę, fizyczna doskonałość i ekspresję człowie- 
ka, przebiegających według przyjętej w danej 

zbiorowości wzorów, a także rez zultaty owych 
zachowań” - pisze Z.Krawczyk. 

Jakże często słychać głosy, że młodzież jest 
, Niewvsportowana. ze ma wady postawy, żę Za- 

biera się godziny kuitury fizycznej ze szkół, że ... 

e chociaż istnie je wiele kół i 
organizacji sportowych. One niestety nie wypeł 

j niają tych łuk, A i same niekiedy zajmują się ty | 
Ko rozwinięciem tężyzny fizycznej zapominając 

A o wychowaniu, 

W tym atykułe chciaibym zaprezentować jed- 

* nąz form i możliwości wychowywania fizyczn e= 
go dzieci i mlodzieży. a jest harcerstwo. 

wagę jedną i niezastąpioną. Jednąi niezastąpio- | 
ną, gdyż mężczyzna na ziemi ukazuje ojcostwo 
samego Boga, jest więć jego rola dla rodziny nie 
do zastąpienia. Jego nieobecność powoduje za- 
chwianie całej równowagi psychicznej i moral- 
nej oraz znacznie trudności w stosunkach 
rodzinnych. 

Druhny i druhowie — decydując się na wstą- 
pienie w związek małżeński, zważcie na ile jeste- 

ście dojrzałymi ludźmi, po to, by później wasze 
dziecko nie musiało zadawać wątpiących pytań 
w sens rodziny swojemu dziadkowi,w momoen- 
cie, gdy rodzina się już rozpada. Nie wiem na ile 
udało mi się napisać, jak powinny układać się sto- 
sunki w rodzinie, ale wydaje mi się, że sekret roli 
jaką powinni spełniać rodzice — ojciec i matka 
— już dobrze poznaliście, Na wszelki wypadek 
przypomnę go jeszcze raz: 

Sekret powodzenia rodziny zawiera się w dą- | 
żeniu do pełnej troskliwej, wzajemnej miłości. 

Grzegorz A. Lorek 

Literatura 

1. Granpa, Tell M” Bout the Goog Old Days 

— piosenka Wyon i Naomi Judd 
2. Rozmowy o życiu i miłości — Marii Braun 

Gałkowskiej od s.114 do s. 117. 
3. Jan Paweł II Homilia do wiernych w Terni 

(19 marca 1981 r.) 3-5 AAS 73: 1981 s. 269- 

271. 

O I SPORT 

Ostatnio ZHR wydał projekt deklaracji pro- 

gramowo - ideologicznej organizacji, w której 
ukazuje jasno i w sposób sprecyzowany, że po- 

prza z esa system wychowawczy ma on wiel- 

ki wpływ na wszechstronne kształtowanie 
osobowości dzieci i młodzieży, System ten roz- 
wija wychowanka Miezj nając od rozwoju fizycz- 
nego poprzez intelektualny, a kończąc na 
duchowy m (religijnym). 

Wychowanie fizyczne jest sprawą bardzo 
ważną i bez niego trudno mówic o harcerstwie. 
Choć z drugiej strony jest żle, gdy zapomina 
o formacji intele = j i duchowej, r 

ogranie ź Me do rożnych form rucho- 
wych, uznaw: anych za środki, 

na z procesem wychowawczym : 1 efel 
procesu. 

  

  

  

  

Już dła najmłodszych zuchów istnieja takie 
| sprawności jak: olimpijczyk, kolarz, narciarz, gim- 
| nastyk. Poza tym jest wiele sprawności harcer- 
| skich, które wymagają osi jenięcia określonych 
wyników sportowych i zdobycia nie szbędnej wie- 

dzy teoretycznej. Są też sprawności, które wy- 
chodza poza samodoskalenie w kierunku służby 
innym. Do nich możemy zaliczyć sprawność , „do- 
brego organizatora gier i zabaw” 

Również przyznanie kazdego stopnia harcer- 
skiego jest uwarunkowane zdobyciem określo- 

| nych wymagań dotyczących wytchowania 
| > Sow turystyki, Harcerz nie musi 

ę zastanawiać jak je zdobyć dzięki temu, że jed- 

nym z podstawowych elementów zbiórki są gry i 
zabawy ruchowe, ewiczenia terenowe, wędrów- 

Obóz harcerski jest wspaniała forma wypo- 
czynku właśnie m. in. poprzez sport. A więc jest 

codzienna zaprawa, gry i zabawy zespołowe, 
wyprawy, no i obozowe Igrzyska Sportowe w 
których biora udział wszyscy uczestnicy obozu 
w roli uczestników, bądź organizatorów, czy też 
sędziów. 

Zaczynają się wakacje. Harcerze pojadą na 
obozy. A my? 

Nie prześpijmy ich, ale ten wolny czas wyko- 
rzystujemy na wędrówki, sport i rekreację na 
świeżym powietrzu, byśmy z nowymi siłami mo- 

stąpić do dalszej nauki i pracy. 

pwd, Kazimierz Chudzicki ćw. 

- drużynowy 105 ŁDH - 
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mogenicznego (np.: możliwość dewiacji w 
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koedykacja niesie ze sobą ujemne skutki wycho- 
wawcze, przejdźmy na grunt harcerstwa. 

3a gruncie harcerskim można przyglądać się 

|  koskoedukacji przynajmniej w dwóch wymia- 

rach. Po pierwsze: wymiar ogól nowychowawczy, 
wynikający z tego, co napisano wyżej. Tu więk- 
szość harcerskich autorów jest zgodna: koeduka- 

cja w harcerstwie przeszkadza w wychowywaniu 

chłopaka i dziewczyny do właściwych danej płci 
ról społecznych. jakich mają sie podjąć w doro- 
słym życiu, to jest do założenia zdrowej rodziny. 

A, utorzy podkreślają, że przy chłopcach dziew 
rzizyny stają się „chłopcami”, chcąc im do- 
równać nię tylko w noszeniu spodni, ale i np. w 
chodzeniu po drzewach czyli typowo męskich 
harcach. Równie nienaturalnie zachowują się 

chłopcy przy dziewczętach w drużynie. Tworzą 
się pary, rozbijające interpersonalne więzi we- 

|| wnatrz wspólnoty - drużyny 

i "Podobnie jesti z drugim wymiarem: metodycz 
> Otóż harcerski system metodyczny jest 

J tak skonstruowany, że wyklucza w zasadzie koe- 

„Ą dukację, szczególnie w „podstawowym wieku har- 
zzmąj ce „ czuli w latach klas IV - VIII szkoły 
13,1 podstawowej. Jak wiemy, na system ten składają 

się idea, metoda, prog sady org J- 
w! ne. Z tych jedynie ide 

    

    

    
  

  

   

  

   
     

    

      

  

          

   w sposób ńajpełniejszy 
BA laczy harcerzy i harcerki w jednym ruchu wy- 
ME chow awczym, natomiast trzy pozostałe wiążą ste 

z homogeniczneścią: za pomocą metody, która 
nie jest koedukacyjna. realizowany jest program 
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w odrębnych organizacjach męskiej i żeńskiej dla || 
osiągnięcia tej samej idei. | 

4 rzon naszej metody, czyli system zastępowy 

>. głęboko osadzony w tym, co osiągnęła pe- 
dagogikai psychologia rozwojowa w naszym stu- 
leciu, Zastęp harcerski to nie innego, Jak realizacja 
naturalnego dążenia chłopców ( dziewcząt ) w 

wieku 11-14 lat do skupienia się w nieformal- 
nych, jednopłciowych „paczkach” itp. Dlatego 
Elizabeth Hurlock zalicza drużyny harcerskie do 
tzw. paczek tnstytucjonalnych. 

rużynową u dziewcząt, a drużynowego u; 
Bia. moglibyśmy za Revkowskim na- 
zwać tzw. osobą znaczącą. Osoby takie wg psy- 
chologii wywierają szczególny wpływ na rozwój 
osobowości dziecka. Drużynowy pomaga więc 

chłopcu dostosować się do społecznej roli, zwią- 

zanej z płcią = jest wzorem pełnego, zharmoni- 
zowanego mężczyzny, jakim chłopiec chce się 

stać. Bedąc ji zycielem” własnej rodziny 
lub odpowiedzialn » do tego przygotowując - 
wychowuje do tego samego swych harcerzy. 
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Dla wielu z nas jest to koszmar - plan pracy! 

Jakiś zawzięty facet z hufca uparł się, że bez pla- 
nu nie zatwierdzi obozu - dewiant! Tak więc, dru- 
żynowy siada do pisania planu pracy obozu i robi 
to tak: 

* wypisuje w słupku dni obozu; 

* pierwsze trzy i ostatnie dwa dni to budowa i 
zwijanie obozu; 

| * czwartego dnia rozpoczęcie obozu - bieg 
| | strachów; 

| * piąty i szósty to olimpiada obozowa; 

| 

  

* siódmy to niedziela, więc rano do kościoła, 
| a po południu zajęcia własne; 

|  .* następny tydzień to wędrówki zastępów - 
|| zwiad po okolicy - każdy zastęp po kolei w inny 
|| rejon; 

|. * druganiedziela - rano kościół, po południu 
|| zajęcia własne, wieczorem ognisko dla gości z 
|| okolicy; 

| * wdrugim tygodniu - pierwsze trzy dni - gra 
| wojenna; 

LI * ostatni dzień przed zwijaniem obożu - bieg 
| harcerski; 
ij d 

* teraz tylko trzeba rozplanować służby w 
kuchni i warty, oraz ( gdy jest to już czwarty taki 

| sam obóz ) nasączyć to wszystko stylizacją, np. 
| „obóz indiański”, itp. 

|| bardziej wyrobiony metodycznie instruktor 
| wypisze na boku kartki sprawności do zdobywa- 

| nia, oraz punkty do prób na stopnie 

- i tak wlaśnie nie należy planować pracy 
| w drużynie harcerskiej! 

Jak więc tórobić? , 

To proste, trochę pomyśleć, kilka dobrych 
/ sposobów i gotowe. 

  

Plan wychowawczy: 

  

Zawiera nasze zamierzenia w stosunku do hi- 
potetycznego harcerza przez cały jego okres pra- 
cy w naszej druzynie, od żółtodzioba, do HR-a. 
W dużym stopniu pokrywa się onz programem - 
w nim właśnie jest napisane czarno na białym. 
ak chcemv prowadzić naszą drużynę właśnie 

aj. 
Poniżej ( patrz tabelka na nastepnej stronie ) 

prezentujemy przykładowy plan wychowawczy: 

    

   

Można 20 
/ warstwami: 

czytac poszczególnymi 

© planowaniu pracy 
  

1. Wiek 

2. Szkoła - w tym planie zakładamy, że nasi 
chłopcy będą szli do szkół średnich ( liceów, 
techników ), zaznaczone są tu dwa trudne od- 
cinki czasowe, do których trzeba dostosować 
pracę w drużynie: egzamin do szkoły średniej 
i matura. Widać, że drugie półrocze klasy ósmej 
jest „wyczyszczone” z absorbujących zajęć - 
w tym czasie pomagamy chłopcom w przygo- 
towaniu się do egzaminów ( np. umiejętności - 
Język angielski ). Także drugie półrocze czwar- 
tej klasy w szkole średniej jest przeznaczone 
na przygotowywanie się do matury i egzami- 
nów na studia - to bardzo ważne progi w życiu 
chłopca i nie wolno ich kosztem ciągnąć har- 
cerzy do lasu. 

Stopnie - jak widać okresy zdobywania stopni 
są tu długie, a próby krótkie ( 2 - 3 tygodnie ). 
Tak właśnie traktuje regulamin stopnia: mło- 
dzi - od października do kwietnia, w maju 
próba; wywiadowca - dwa obozy i rak między 
nimi; ćwik - dwa lata, a w tym czasie: obóz 
stały, | - szy obóz wędrowny, |-sze zimowi- 
sko, 2-gie zimowisko - kurs narciarski, obóz 
żeglarski lub inny wodny i tamże próba. HOi 
HR prowadzone są bardziej indywidualnie i nię 
są tak związane z formami, ale i tak harcerz 
powinien zdobyć HR mając 17 - 18 lat. 

4. Grupa metodyczna - nie zaznaczono tu zu- 
chów ( 7 - 11 lat ), ani harcerzy dorosłych 
(ok. 19 - 102 ). Moment przejścia z drużyny 
harcerzy do drużyny wędrowniczej jest płyn- 
ny i zależy nie od wieku (!), ale od wyrobienia 
harcerskiego tzn. od zdobycia stopnia ćwika. 
Wprawdzie ten plan zakłada, że ćwika zdoby- 
wa harcerz na wakacjach między szkołą pod- 
stawową a średnią, ale często w tym właśnie 
miejscu zdarzają się ółroczne „poślizgi” i do- 
brze jest poczekać z przejściem do wędrowni- 
ków jeszcze przynajmniej rok - ważny jest nie 
wiek, ale także „okres psychiczny” charakte- 
rystyczny dla wędrowników. 

. Możliwe funkcje - które w danvm okresie 
możę pełnić harcerz, są uzależnione od jego 
możliwości i umiejętności: 

» 
m 

« w okresie zdobywania młodzika będą to 
funkcje drobne typu kronikarz zastępu - chodzi o 
to, aby każdy harcerz 
dzialny: 
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czuł się za coś odpowie- A 
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ubrać się, karta >topografia< >(podstawowy) język Tdieiki Kiegleji 

GMIEJĘTNOŚCI spakować, rowerowa >sporty-piłki< >patent żeplarza< >obsługa kamputera4 

nie zgubić się ÓW >dżudo< pvideo kamgera< >rachunkowość< 
z mapą, prywac: i < maszerować | magnetofon >fotografika< >instrument muzyczny< cb 

gramofon 

M | kronikarz sanitariusz Komisja Sprawności Kapituła Stopni 
jożL IWE zastępu | gospodarz zastępu] zastępowy wszelkie służby w drużynie np. 

MINKCJE Rada Drużyny Rada Drużyny kwatermistrz 
| wszelkie Sąd Harcerski sanitariusz 

w zastępie [ redaktor 

HARCERZE 

Ę zdobywanie | ZAODYWANIE | dobywanie ćwika | zdobywanie HO 
u mtodzika wywiadowcy 

PODSTAWOWA | esz ŚREDNIA 
h V I VI ] WI I VII | T I T 

I I ] T T 

11 12 13 14 15 16     
  

zdobywania wywiadowcy to czas, 
rego harcerz może pełnić poważnie: 
kcje w zasię pie - wtedy też na zbiór. 

znaje ludzi z innych zastępów: 

dobywania ćwika to prowadzenie za- 
iście nie każdy musi być zastępo- 

izdy powinien mieć mozliwość 
j wiedy też dobrze jest w 

racy w komisji sprawności, 
dziobom sprawności na miodzi- 
na wywiadowcę. Harcerze nie 
Vmi powinni w tym czasie peł- 

zane z lachowymi umiejętnoscia- 

li przed problemem pracy z małą 

  

    

  

Sten. który zdobywa HO powi- 
$ pemienia odpowiedzialnyci 
z pracą całej drużyny - przy 

ela planowania 
jemy prak 
Ości; 

    

początków 

  

BRia 1IR nie powinien ju 
ska wewnątrz” harcerst 
kazuje ; zdolności przywoód 

PIZYSZIego Instruktor 
80 pełnienia funl 
użynowy w 

IE się z bachora 
ECZAĆ go żadnymi 

OR u swej v 

bie, prący 
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SE omawiał zbvi szcze- 

gółowo, wspomnę tylko, że dobór tych umie- 
jęlności może być bardzo różny w drużynie 
Pp Powadzonej przi 

dniej dzielni 
dobiera różne ciekawostki - jeżeli hodujesz 

rybki, nurkujesz i pasjonuje cię fotografia - to 
wokół te go buduj swój program, przygodę dla 
harcerzy | wyczyn dla wędrowników ( wypra- 

  

  

  

    

      

  

wa na najbliższą rafę koralową i kręcenie 
ZY go filmu - można go sprzedać do 

TV 

TĘ ka : piętro pok 
powinien przestać 

je nam, kiedy harcerz 
zić natakie same co roku 

obozy i w wieku 16 lat bawić się w Indian. 
Pierwszy obóz zagraniczny Rianujeij po roku 
nauki ję > angie ERIE lasie 

  

   

  

          
         

   
     

     

gtró ( móże być ich 

duchowej. pozna- 

  

obozu, ale to grupa m tłodi 

> Twojego kumpla z sąsie- | 
y. Tutaj właśnie każ sd instruktor | 

  

  

| można ( i trzeba ) czytać też w pionie: 

| my wtedy odpowiedź na pytanie, co robić z har- 
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| >kurs sanitarny (uprawnienia PCK)< 
| >2-gi język ohcy< >prawo jazdy< 
| >ratownik młodzieżowy< 
| >strzelanie< >telefax< 

| >ksero< >kurs tańca< 
>konie< 

  

przyboczny lub funkcja 

nieinstruktorska związana 
z pracą wędrowników 

| czyli poza harcerstwem 

  

WĘDROWNICY 

  

zdobywanie HR   
  

  

    

frontująca swoje systemy wartości, pogłądy i 
postawy w bezpośrednim zetknięciu z praw- 
dziwymi problemami. 

  

Jak łatwo z 

  

wa 

  

an wychowawczy 

otrzyma- 

erzem, który np. zdo był właśnie młodzika - ta 

odpowiedź to bard i plan, którym 
powinien umieć się Postużiwac drużynówi v. plan 
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Plan stopnia 

To po prostu wycinek planu wychowawcze- 
go, ale opracowany bardzo szcegółowo i to dla 
każdego harcerza w drużynie osobno. Każdy har- 
cerz powinien mieć opracowany przez druży- 
nowego plan zdobywania stopnia i nie 
powinien go nigdy zobaczyć na oczy! Gdyź stop- 
nie to sprawa drużynowego, a harcerzy to: biwa- 

ki, wędrówki, podchody, gry, pożyteczne prace, 
sprawności i próby. 

Poniżej przedstawiam plan zdobywania stop- 
nia wywiadowcy przez Euzebiusza Pałantowskie- 
go, który: 

* Na majowym biwaku złożył Przyrzeczenie 
Harcerskie i w moje j drużynie oznacza to, że 
może jechać na obóz. 

  

+ Przyszedł do drużynowego we wrześniu 
wraz z nowym naborem. Jago zastępowym był 
Franek Gołąb, który rok temu zdobył wywiadow- 

cę ( na obozie ) i od nowego roku szkolnego za- 
łożył zastęp, Żarłoczne Hienv”, do którego wraz 

mi z podwórka i klasy wstąpił 
p 

  

   Palantot 

s Jak prawie SW harcerz naszej drużyny na 

| sprawności: ką Stopę i i 
ka, potem brał udzi ł w zimowej wyprawie 

a także w kursie sanitarnym i zdobył I higienistę. 

Zorientowałem się, że Euzebiusz lubi majster- 
kować, nie przepada za wysiłkiem fizycznym i 

raczej nie skupia (na razie) wokół siebie kolegó 
ale nie jest też popychadłem (.„strzelił” Świnow- 
skiemu „z piąchy” w pociągu, gdy okazało się, że 
ten wypił jego napój — październik ), 

* Na wiosnę otworzył sobie Sygnalistę, ale 
próby nie ukończył. Próba na młodzika zawiera- 

ła możli) pracy nad soba: przez dwa tyg 
dobry u 

et i prze: dstawić listę tych ucz y 
emu: na biw aku miał przy 

r     
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Oczywiście 

Sprawnośći wpisujemy tal ie wydają 

nam się odpowiednie do zainteresowan Palantow- 
skiego, co oczywiście nie znaczy że, będziemy prz 

g0 zmuszać do ich zdobywania 

wiele z niego nie wynika i dlate- 
go rozszerzamy go biorąc pod uwagę zaintereso- 
wania i cechy Euzebiusza. 
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Paw | JE 
TEKAZ, GDY MAMY 
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PLAN ZAŁASŁĘ NĄ M 

| mfdiona 

nie z dzi 

nie gorszego! 

W dziale „Ekwipunek”, 
wierząc w zdolności Euzebiu- 
sza i pomoc kilku ćwików, zde- 

cydowałem się kupić na giełdzie 
r do remontu, który na 

zbiórkach służby kwatermi- 
| strzowskiej będzie naprawiany 
| wraz z kilkoma innymi 
| rowerami, 

| Przez wiosnę Palantowski 
Ivedżie musiał też zaoszczędzić 
Ji zarobić ( Dzień Rowerzysty, 
| Jasełka ) na toporek i busolę — 
wyprawkę zastępowego. 

Wiedza harcerska i oby- 

1 
| 

>| watelska to horror dla wielu 
harcerzy i instruktorów. Myślą 

| oni, że chodzi o wkuwanie dati | 

' nazwisk! Ten dział należy rea- 
lizować poprzez różne formy i || 

okazje. Przy okazji Jaseł 
ty ciekawie będzie pu ) 

świątecznych dawnych ludów Rz-plitej: | 

Litwinów, Ukrainców. Żydów, Niemców (zada- || 
edziny kultury dla zdobywającego HO); 

okazji harcerze dowiedzą się jakie to były 
narody. Przy okazji Dnia Rowe 

cić slajdy 

  

1 chłopak „nie chwyci” tego kierunku i zain- 

teresuje się np.: sygnalizacją (były takie sy gnały) 

to trzeba bę adzie plan zmodyfikować. Jednakże 
mamy całą gamę możliwości subte Inego kiero- 

wania harcerza na dane sprawności — poprzez 

zastępowego, funkcje, zadania, formy itp. 

Techniki można sobie rozpisać na bardziej 
dokładne umiejętności, ale w zasadzie to spraw- 
ności określają nam poziom 

Przy funkcjach należałoby się zatrzymać. Pa- 
lantowskiemu przeznaczymy w zastępie funkcje 
gospodarza — wynika ona z Jego zarnteresowan. 
do nich te eż dostosowaliśr Ry sprawi ności, stąd tez 

podczaś prz 
do pracy pr. 

„1 

z cehłpcow 

archiwum 
harcerskie.pl 

dzi w szkole gazetkę o s awnych polskich koła- 
sty zastęp urzą- | 

rzach i ich sukcesach. Na obozie ostatnie ognisko | 
przypada na | sierpnia 
ręce! 

okazja sama wchdzi w 

W „Pracy nad sobą” zdobycie umiejetności 

pływania i zdobycie Karty Pływackiej traktuje- 

my jako zadanie z samowychowania. Ten poziom 
dobrze jest na bi 1c0 wypełniać i uzupełniać o | 
zapiski z prób i szczególnych prób na plus i mi- 
nus faceta. 

W „Formach” chyba wszystko jest jasne! 

Istotne znowu jest powiązanie danych form ze 
sprawnościami. 

| znowu uwaga - tych pięter może być o wie- 
v ad pomysłowości i 

Nódobize -Atós ktoś wta: coma z tego. ZE | 

  

  

mając te 30 planów coś z nich wynika! Rozpocz- 
nijmy korygowanie wszystkich planów. Najwy- 
raźniej widać, że jest ok. 10 chłopców, którzy 
mają predyspozycje aktorskie — robimy duże 
Jasełka z chodzeniem po domach, z występami 
w przedszkolach i szkołach, Z planów wynika, 
że jest zastęp ćwików, którzy powinni w lutym 
jechać na zimowisko do Austrii — trzeba zacząć 

| to przygotowywać. W tym czasie musi się odbyć 
| zma narciarskie dla harcerzy zdobywają- 

| cych ówika i poprowadzi je przyboczny z dwo- 
| ma wędrownikami (rok temu byli w Alpach). 
Widać też wyraźnie, że oba młodsze zastępy będą 

| | musiały pojechać na trzydniowy biwak zimowy 
— kto zorganizuje i poprowadzi to problem na 

| Radę Drużyny. 

Gdy planujemy obóz, nie szukajmy poronio- 
nych pomysłów rodem z kolonii czy wczasów, 
ale bierzmy plan i widzimy, że musi to być obóz: 

| supertreperem: 

jest na trzecim takim obozie, z 

* zastęp młodzików „przebija się” przez 

pierwsze obozowe sprawno: > zastępowy 
e po raz pierwszy 

zastępowy — dla swojegc zał jest więc 

* dwa zastępy /, którzy już drugi raz 
są na obozie — ich /0wi też są po raz tr; 
też po raz pierwszy jako zastępowi, niby to samo 
a jednak nie! 

* zastęp harcerzy, którzy będą na obozie zdo- 
bywać ćwika, ( jest ich czterech — reszta się 

wykruszyła ) zorganizuje trzy gry terenowe 
( wymagania ćwika) i nuczą najmłodszych zasad 
pionierki: 

* jeden wędrownik. który w ramach swoich 
| zadań będzie przez tydzien kręcił film video w 

drużynie — należy go też wykorzystać i w in- 
nych dziedzinach! 

« itd... 

Z takiego obrazu dopiero wynika jaki ma być 
obóz. Z planów indywidualnych okaże się czy w 

ogóle jest sens robić taki obóz! 
A może skład i poziom drużyny wymaga in- 

nego modelu obozu? Gdy mamy np.: trzy zastę- 
py wywiadowców i jeden ćwików, dobrze jest 
zrobić obóz. zestępów: każdy zastęp rozbija swo- 
je małe obozowisko wzdłuż lini jeziora co 200 
metrów, buduje sobie kuchnię, stolik, krzesełka, 
krąg ognia itd. 

Nierealne — spróbujcie! Widziałem takie 
obozy! 

Wracając do planów — trzecim po planie 
wychowawczym i planie stopnia jest plan bieżą- 
cy czyli terminarz. 

Terminarz 

Powinien być układany przy współudz 
Rady Drużyny, ale musi uwzględniać inte 

( wychowawcze ) drużynoweto. Terminarz to coś 
podobnego do tego, co powszechnie nazywa się 
planem pracy drużyny, z tym, że nie powinin być 
on wyssany z palca lub oparty o kalendarz świat 

(tak, tak. znamy to: czerwony kalendarz — święta 
państwowe, niebieski — kościelne, zielony 
harcerskie, trzask! prask! sruuuuu.... 
5 my do kupy i mamy co robić przez cały 
rok! ) — s, powinien wynikać z planu wvcho- 
wawczego, który wynika z programu, który wy- 
nika z oki p idei i znaków czasu: 

KONIEC! 

Marek Kamecki hm. 

Przedruk z: „Drogowskazy” nr 4 1 5 
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W naszym przkonaniu, czy ktoś mówi: obie- 

cuję, przyrzekam, zobowiązuję się, czy ślubuję 
to ma to, bez względu ria to, bez względu na wiek, 
taki sam sens etyczny- daniem dowodu prawdy, 
że pragnie się postępować zgodnie z wypowie- 
dzianymi w obecności świadków słowami. Kie- 
dy sięgniemy do Słownika Języka Polskiego 
przekonamy się, że wymienione powyżej słowa 
są dla siebie synonimami. Wielu z nas stosuje je 

codziennym języku nie zastanawiając się nad tym, 
czy kryje się za nimi jakaś moc deklaracji. Oto 
przykłady: 

OBIETNICA - „zapewnienie zrobienia, zała- 
wienia czegoś, dania komuś czegoś, 

przyrzeczenie . 

PRZYRZECZENIE - „to, co zostało przyrze- 
czone, obietnica, zapewnienie, ślubowanie . 

SLUBOWANTI 
zobowiązanie”, 

ZOBOWIĄZANIE - „to, do czego kto 
zobowiązany, co kogoś zobowiązuje, obowiązek. 

(...) złożyć zobowiązanie - zo- 

bowiązać się do czegoś, przyrzec coś komus”. 
Dvyskutując o Przyrzeczeniu powinniśmy 

brać pod uwage język, w jakim jest ono sformu- 

łowane. Dla kilkunastoletniego dziacka bardziej 
00494940000020040030002000304043 

   

  

    

- „przysięga, przyrzeczenie, 

     

    

„Jeżeli jest coś o czym mówią: oto 

jest nawe! 
J I JI, | pPELĄ Łosłe, Już to było w ezasach, które były 

przed nami” 

  

Księga Koheleta 

Stary testament. 

        

imktu widzenia nic no- 
wymyśleć. Dlatego ja lę słów 

ka o moim widzeniu harcerstwa dorosłych. Być 

to kompilac 
    

   
wc» bedzie m będzie 

tnie b zk (,NIER 

     
   

„harcerstwo do- 

lla mnie ludzie 

e, czy w wieku la 

o rozumiem 
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zrozumiałe jest słowo „przyrzekam”, „ślubuję” 
niz zwrot „Mam szczerą wolę”. Szczególnie sło- 

wo”wola” stanowi barierę trudną do pokonania 
nie tylko dla drużynowego, ale i wykształconego 
psychologa. Co dopiero zaś mówić o nastolatku. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania 

można powiedzieć, że twierdzenie jakoby przez 
harcerza przyrzeczenia rozpoczynającego się od 
słów „przyrzekam” lub „ślubuję” było wyrazem 
zniewalania jego osobistej wolności jest wewnę- 
trznie sprzeczne. Żądałoby się bowiem tego, żeby 
ów harcerz równocześnie zajął dwie krańcowo 
odmienne postawy: Postawę bierną - słuchał bez 
żednego oporu, sprzeciwu, i czynną - czyli pod- 
jał wysiłek w kierunku dotrzymania danego pod 
presja słowa. Wiemy natomiast, że deklaracja zło- 
żona pod przymusem prowadzi jedynie do ze- 
wnętrznego konformizmu, sprzyjając tym samym 

zanikowi motywacji jednostki do perfekcjonizmu, 
zanikowi wrażliwości moralnej, samodzielnego 
myślenia. Mamy nadzieję, że minęły już czasy, | 
kiedy to uczniowie musieli składać przyrzecze- | 

nie 

    

lim, Wojciech Hausner | | 

30400909080000328404020005000504986060 

ostatni szlif przed wypuszczeniem na szerokie | 
wody życia. | 

Tych kilka zdań wstępu w zasadzie określa | 
dalszy pomysł na IID. Skoro ktoś uzyskał w har- 
cerstwie maksimum, to nie można mu tworzyć 
systemu kolejnych stopni i sprawności. Skoro są || 

     to ludzie, którzy często wła: 
„nie mieszczą 

samej przynety 

śnie z harcerstwa Od- | 
się w nim, nie wol- 
Nie wolno zatem 
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| MOTYLEK U HARCERZY 
(A)Wobozowisku Hufca Głub- 

| czyce prezydent zrobił wczoraj 
| furorę, przyłączając się do zaba- 
wy w „skrzydlatego motylka”. 
Lech Wałęsa spędził pół dnia na 

Górze św. Anny na Zlocie Har- 
cerstwa Śląskiego z okazji 75. 
rocznicy wybuchu I powstania 
śląskiego. 
Organizatorem byla opolska 

chorągiew ZIP. Mimo zapro- 
szenia zabraklo przedstawicie- 
li Związku Harcerstwa Rzeczy- 
pospolitej, = Qd roku trwają per- 
traktacje zjednoczeniowe, ale 
oni nadal uważają nas za orga- 
nizację  postkomunistyczną 
mówi harcmistrz Tadeusz Bez- 
werchny, obożny zlotu. Instruk- 

torzy ZHR z Opola twierdzą, że 
zaproszenia nie dostali. 

Cz. Wyborwią tega, bzeg)   
Prymas 
wśród 
harcerzy 

  

gramie harcerstwa St 

logia. 

dynałt Józef Glemp. 

pa    

nów byłego ZSRR.   a) 
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* Prymas Polski dla „Dziennika” 

Jestem harcerzem 
Do trzeciej nad ranem w niedzielę , wiedzial: - Jestem harcerzem, mimo 

bawił na ogólnopolskiej polowej zbiór- | że formalnie nie należatem do orga- 
ce harcerstwa starszego w Małeczu k. | nizacji. Czuję się związany ztą 
Ujazdu prymas Polski kardynał Józel | wspaniałą młodzieżą, która potrafi 
Glemp. Po ognisku, około 22.30 pur- | stużyć innym, pomagać i wspierać. 
purat odprawił mszę św. i wygłosił ho- | Harcerstwo reprezentuje ideały rów- 
milię poświęconą ideałowi służby i | nież bliskie Kościołowi. Tego, że wy- 

wierności zasadom. Wraz z trzema ty- | stępuje organizacyjny pluralizm=w 
siącami harcerzy uczestniczył w ognio- | harcerstwie nie oceniam negatyw- 
braniu - pięknym widowisku pantomi- | nie, tym bardziej że cele i zasady są 
miczno-muzycznym, tradycyjnym krę- | te same. Jedność, być może, jest bli- 
gu - symbolu braterstwa wszystkich | sko. . 

skautów. z. Ch. 
Dia „Dziennika” kardynał Glemp po- 

PRYMAS U HARCERZY 

Gzuwaj w Małeczu 

  

Jak już informowaliśmy, przez naj- 
bliższe cztery dni mała miejscowość Ma- 
łecz w woj. piotrkowskim jest harcerską 
stolicą Polski. Do ośrodka Hufca ZHP 
Pabianice przyjechało około 4 tysięcy 
harcerzy, by wspólnie rozmawiać o pro- 

ego. Wiodą- 
cymi kierunkami dyskusji są - otwarcie 
na świat, rozwój intelektualny i duchów; 
samodzieiność ekonomiczna młodzie 
zaangażowanie na rzecz wspólnot lo- 
kalnych, zdrowie, kultura fizyczna, eko- 

  

Dzisiaj gośćmi młodzieży w szarych i 
zielonych mundurach mają być m.in. wi- 
cepremierzy: Łuczak i Cimoszewicz. W 
sobolę zaś na wieczorną, połową mszę 
św. zapowiedział przyjazd prymas, kar- 

W'XII Folowej Zbiórce Harcerstwa 
Starszego biorą udział skauci z 12 

ństw Europy i polscy harcerze z tere- 

z. Ch. 

Około trzech tysięcy harcerzy 
oraz skauci z 14 krajów świata 
spotkali się w Małeczu pod Toma- 
szowem Mazowieckim na zakoń- 
czonej wczoraj 12 Polowej Zbiór- 
ce Harcerstwa Starszego. 

W sobotę gościem zlotu był 
prymas Polski kardynał Józef 
Glemp. 

Prymas wziął udział w harcer- 
skim ognisku, na którym wygłosił 
gawędę o braterstwie. W nocy z 
soboty na niedzielę obok leśnej 
kapliczki na zaimprowizowanym 

polowym ołtarzu prymas odpra- 
wił mszę. W homilii zachęcał do 
niesienia pomocy słabszym, słu- 
żenia drugiemu człowiekowi bez 
oczekiwania w zamian zapłaty. 

Podczas PZHS zaproponowa- 
no harcerzom starszym (czyli 
uczniom szkoł średnich, studen- 
tom) nowy program społeczno- 
wychowawczy. - Chodzi 0 to, by 
młodzi ludzie mogli i potrafili 

wać nie tylko na rzeczywi- 
stość wokól, ale także i na to. co 
się znimi samymi dzieje - tluma- 
czył Rafał Pisera, rzecznik pra- 
sowy zlotu. 

      

Cx 

Na PZHS można było się spot- 
kać z seksuologiem, który tłuma- 

czył, czym jest podniecenie płcio- 
we i z siostrami zakonnymi wy- 
jaśniającymi tajemnice powoła- 
nia misyjnego. Byli specjaliści 
od zdrowego żywienia, medycy- 
ny niekonwencjonalnej i wy- 
znawcy Hare Kriszna. Na plene- 
rowej estradzie koncertowały 
zespoły rockowe, harcerska or- 
kiestra dęta i Wolna Grupa Bu- 
kowina. Ogromnym zaintereso- 
waniem cieszyła się „giełda har- 
cerskich papierów wartościo- 
wych”. Były biura maklerskie, 
trzy razy dziennie ogłaszano no- 
towania kursów, a całość działa- 
ła dzięki programowi kompute- 
rowemu, który specjalnie opraco- 
wał jeden z harcerzy. 

Największą w tym roku im- 
prezę harcerską przygotowywa- 
ło ponad 300 osób. głównym 
organizatorem byli harcerze z 
hufea Pabianice. Podobno zuży- 
li 500 kg materiałów biurowych 
i ponad 3 kilometry biało-czer- 
wonej plastykowej taśmy. 
BSD (WB, KCh) 

Ją Hubei 
sA 

ctąg dalszy na stronie 

    

 



  

  

O oczyszczaniu szeregów 
Od chrześcijan, Którzy na pierwszy rzut oka zdają się sobłe przeciwstawiać, gdyż obraf odmienne drogi dziatania, Kosctófżąda 

wysiifu, by w duchu życzliwości i szacunku starali stę wzajemnie zrozumieć swe stanowiska t mot tywacje. 

W 4 numerze „Epicentrum” przeczytałem ar- 
tykuł dha Jarosława Kubiaka pt. „Niepraktykujący 
instruktor”. I wydaje mi się, że w sporze o to, czy 
należy zakazać czynnej pracy wy: chowawczej i in- 
struktorom ZHR którzy nie są praktykujacymi 
chrześcijanami, wiele jest jeszcze spraw do 
wyjaśnienia. 

Napisałem, że spór dotyczy ewentualnego za- 
kazu pracy instruktorskiej dla niepraktykujących 
instruktorów, a nie tego, czy człowiek nieprakty- 
kujący może się uważać za wierzącego i członka 
Kościoła. Wyjaśnieniu tej ostatniej kwestii po- 

święca większą część swojego artykułu dh Ku- 
biak, dochodząc zresztą do zupełnie dla mnie 

oczywistych wniosków. Jeśli ktoś uznał, że kry 
tykując w publikowanych w .„Marchewce” i „Epi- 

centrum” artykulach sporny zapis Słaszowiska RN 
ZHR w sprawie programu wychowawczego 

Związku (.,...wychowawca jest chrześcijaninem 
swoją postawą dającym Świadectwo wierze”), 

stworzyłem wrażenie, iż uważam za właściwe gd! 

ktoś jest chrześcijaninem (, „chrze ścijaninem ?) nie 
„dającym świadectwa wierze”, to chciałbym go 
przeprosić za zbyt może nieczytelne przedstawie- 
nie moich argumentów 

Stawiam jednak pytanie. czy na tej samej za- 
sadzie jak zgodnie z cytowanymi przez dha Ku- 
ł mi doktryny Kościoła wy 

)lnoty wiernych są ci, którzy (używając języ- 
ka wi wione Stanowiska RN) nie dają świa- 

wa wierze, powinni być oni również 
yłączeni ze wspólnoty instruktorów ZHR 

Gdyby ZHR był organizacją kat tolick 

imi tego konsekwencjami (wynikając: 
prawa kanonicznego - polecam uwa- 

pisy definiujące stowarzyszenia publiczne 
e - będące częścią Kościoła i ierene 

a 

instruk Gre £ 

cymi chrze 

ZEKONAŃIC. ŻE IN 

twa wiary” będą. ni 1 

torami. Lub, żćn c I swoich 
harcerzy w kierunku określonym ideałem wycho- 

Paweł PI, „Ocłogesima adveniens" 

wawczym Związku (co na jedno zresztą wycho- 
dzi). Nie zgadzam się z takim poglądem. 

Nie zgadzam Się ż takim poglądem, bo w swo- 
jej praktyce instruktorskiej (jestem komendantem 
chorągwi, pełniłem funkcje m.in. Szefa Głównej | 

Kwatery Harcerzy) nie znalazłem potwierdzenia 
dla tezy, że złymi wychowawcami są instrukto- 
rzy niepraktykujący (niewierzący), a dobrymi ci 

„dający świadectwo wierze”, Przynajmniej nie 
w każdym przypadku i nie zawsze. A to już wy- 

starcza, by nie dokonywać jakiegoś generalnego 
potępienia i odrzucenia (nie mam tej odwagi co 
dh Kubiak, by tak swobodnie posługiwać się cy- 
tatami z Pisma św. do uzasadniania swych racji, 
ale jednak zastanawia mnie to, co wynika z bib- 

lijnych opisów ot, powiedzmy wyszukiwania spra- 
wiedliw ych w Sodomie, czy pozostawiania całego 
stada dla odszukania jednej zagubionej owcy - 

postawa zbiorowego potępiania jest tu bardzo 
odległ 

Oczywiście sprawa nie 

nie mc 
sji relioijne „ 

 KLOTĆ] odp owlada vnowy. 

ie wychowujemiy 

  

  

z pomocą kapelana harcerskiego, czy innych in- 
struktorów, Zakładam wszakże, że instruktor, któ- 
ry przeżywa dramat słabej wiary (i przez to nie 
zalicza się do grona praktykujących chrześcijan), 
zdaje sobie sprawę z własnych ograniczeń w tej 
dziedzinie i ma świadomość obowiązków jakie na 
nim, jako instruktorze ZHR, w kwestii zapewnie- 
nia harcerzom właściwej formacji religijnej 
ciążą. 

Wiadomo, że założenie takie nie dotyczy in- 
| struktorów (nie znam takichl), którzy nie to, 

że mają powikłane własne relacje z Bogiem 
i przez to ich wiara jest w różny sposób ob- 
ciążona, ale zaliczają się do różnej maści ateis- 
tów i osób mających wiarę i chrześcijaństwo 

| w pogardzie. Ale nie o nich mowa. 

W dyskusji o miejscu wiary w pracy wycho- 
wawczej ZHR martwi mnie bardzo postawa wie- 

| lu instruktorów, którzy z wielką radością 
i poczuciem misji w się do osądzania i fero- 

wania wyroków w kwestiach dotyczących sumie- 

nia innych osób. W historii chrześcijaństwa 
zawsze obecne było pragnienie do wy! yręczania Pa- 
na Boga w sądzeniu , RY w”. I nigdy nie 
utwierdzało to wiary, a budowało nienawiś 

się, czy nie grozi nam, w ZHR, inwazja inka» 
torów. 

Pie rwszą ep | mogłem zaobserwować 
w mojej własn órej w wyniku 

cji „oczyszczania szeregów” odszedł Jakiś 
temu pewien instruktor. Został on publicznie 
oskarżony (i osądzony zarazem) o „niemoralne 

prowadzenie sie”. Instruktor ten odszedł z ZHR 
ż poczuciem krzywdy, a w środowisku pozo- 

nosfera. Ponieważ sprawa za- 
ów, a zwłaszcza formy i skutków 

wienia. nie była wcale oczywista, na- 
l dość a AA Ra 2 stano- 

ste sumienie, gdy e 

irużynowych pie aniądze 
ał harcer 

KU miejęt 

kobłoaki Ale wvdałe mi się, ź 

dużo poważniejsza i dotyczy, ogólnie rzecz bio- 
rąc, poziomu ideowego instruktorów. 

Nie chciałbym zagłębiać się teraz w ten te- 

mat. Proszę jednak zwrócić uwagę choćby na jed- 
ną rzecz - od jakiegoś czasu ulubionym słowem 
odnoszonym do pracy instruktorskiej jest słówko 
„autokreacja”, Służba instruktorska to w opinii 
wielu przede wszystkim okazja do zdobywania 
doświadczenia życiowego, umiejętności zarządza- 
nia i planowania (zob. Tomasz Cis-Bankiewicz 
„Dlaczego warto zostać instruktorem ZHR?”, 
Drogowskazy 19-21 .X1.93)i samorealizacji, a nie 
forma służby społecznej. Bycie instruktorem ZHR 
to również coraz częściej synonim dziadostwa 
i nieodpowiedzialności w działaniu, a co gorsza, 
działania w myśl zasad moralności sytuacyjnej, 
Jeśli ktoś chce, by mu wskazać konkretne przy- 
kłady (a znam ich wiele) oszukiwania w rozlicze- 
niach (nagminne zawyżanie w sprawozdaniach 
ilości uczestników kursu, organizowanie jako do- 
towanego przez MEN kursu ot, powiedzmy wy- 
cieczki instruktorów hufca w góry itp. - wszystko 
oczywiście „dla dobra dzieci”), to służę 
uprzejmie. 

W ZHR mamy wielu, bardzo wielu instruk- 

dro którzy są powodem zgorszenia. Dlatego, 
są nierzetelni, nieuczciwi i zakłamani. A nie- 

konąażztdć dlatego. że „nie dają świadectwa wie- 
rze” - przynajmniej w najprostszym rozumieniu 
(bo wiele, bardzo wiele osób, z którymi rozma- 
wiałem na poruszane w tym artykule tematy spro- 
wadza problem „dawania świadectwa wierze” do 
praktyk religijnych - udziału w mszach, proce- 

sjach itp.). Jeśli skupimy swoją uwagę na margi- 
nalnym tak naprawdę problemie nie bedących 

praktykującymi chrześcijanami instruktorów, tc 
skończy się na tym. że cała para pójdzie w gwiz- 

dek. / A probl em poziomu ideowego (« etv czne20) 

kadry instruktorskiej ZHR będzie narastał 

Żyć wszystk im uczestniczącym w dy skusji 
> sa z 

a 1n1d 1 zby E tp rosty: cn rozwiazan. J 

że wprowadz 

Naczelną zasady i 
torskiej osobom. 

strukiorów, Którzy nie zechcą | pódy 
się rozli iu ich z udziału w 
i pielgrzymkach 

fun. Mariusz Zięba 3 
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Ponad 3 tysiące harcerzy I kilkuset skautów z 14 krajów Świata opanowało sosnowy las między wsią Skrzynki I Małecz. 
na północny zachód od Tomaszowa Mazowieckiego. | 

Instruktor z Warszawy: - Młodzi ludzie 

uwielbiają takie spotkania. Chcą się ba- 
wić. Trzeba więc im to umożliwić. Zeby 
przyciągnąć nastolatków do harcerstwa, 

pokazujemy im, że to, co robią w druży- 
nach, może się im przydać w dorosłym ży- 

ciu. 
Harcerka z Łowicza: - Przyjechalam, bo 

chcę spotkać się z ludźmi, których kiedyś 

poznałam, a jeszcze bardziej jestem cie- 

kawa tych, których mogę poznać. To nie- 

prawda, że harcerzy już nie ma. Jesteśmy. 
Student pożarnictwa: - Uczę się w War- 

szawie i tutaj jest jedyne miejsce, żeby 
spotkać się z moją dziewczyną. 

30-letni lekarz, w Małeczu przypad- 
kiem: - Harcerze? Śmieszy mnie ten ich 
szpan. Patrzę, idą na mnie komandosi, 

czerwone berety na bakier, wojskowe 

spodnie, u paska bagnety na pół metra. 
Nie wiem, bronić się czy uciekać. A oni 
tylko łypią okiem, czy zauważyłem, że ni- 

by tacy groźni. To nie jest normalne, że 
dwudziestoletni facet ubiera się w 
krótkie spodenki i gania po lesie. 

Asystent UŁ, lat 28, na PZHS przyje- 
chał razem ze swoją drużyną: - Dlaczego 
jestem w mundurze? Z tego się nie wyra- 

sta, przynajmniej ja. Mam żonę, dziecko, 

ale czuję, że wciąż jest mi to potrzebne, 
żeby Asiąść przy ognisku, pójść razem ze 
swoimi w góry. Co mi todaje? No, na przy- 
kład, mogę zapomnieć, że mieszkam w 

Łodzi, że mam klopoty. 
60-letnia mieszkanka pobliskiej wsi: - 

Przechodzą przez Skrzynki, bardzo grze- 
cznie się zachowują, nikomu nie prze- 
szkadzają. Niektórzy nawet „dzień do- 
bry” powiedzą, takie ładne chłopaki. 

Jedna z uczestniczących w zlocie zakon- 

nic, franciszkanka misjonarka Maryi: - 

Zwołuje ich tu potrzeba bycia razem. W 
grupie są bardzej pewni, a jednocześnie 
w tak dużej masie podobnych sobie ludzi 

czują się wolni. Same tego doświadcza- 

my, jesteśmy akceptowane. 

Rzeczpospolita starszoharcerska za- 
czynała się za wysoką bramą z drewnia- 

nych bali. Tuż za ogrodzeniem rozpoście- 
rała się oblężona przez klientów polowa 
kawiarenka ze stołami z surowych desek. 
Wokół jednego z kawiarnianych bufetów, 

ubrane w dlugie kolorowe sari, dziewczy- 
ny z ruchu Hari Krishna zachwalały we- 
getariańskie jedzenie. 

Co chwilę ktoś rzucał się na szyję nie 
widzianemu od roku kumplowi. Na wie- 
czornych koncertach poezji śpiewanej 
Wolna Grupa Bukowina i Stare Dobre 
Małżeństwo przyciągały setki nasto- 
latków. 

- Trzeba zrozumieć, że postawiliśmy na 
dobrowolność. Przyjechali, bo tego 
chcieli. Brali udział w zorganizowanych 

imprezach, bo uważali, że warto. Nikt nie 
żyje na rozkaz. Kto chciał, mógł pięć dni 
przeleżeć w namiocie - ttumaczy rzecznik 
prasowy PZHS, Rafał Pisera. 

Przed wejściem 
w świat 
Podczas PZHS szefostwo ZHP zapro- 

ponowało harcerzom starszym (czyli ucz- 

niom szkoł średnich, studentom) nowy 
program społeczno-wychowawczy. - Cho- 
dzi o to, by młodzi ludzie chcieli wpływać 

na rzeczywistość - tłumaczy rzecznik. Po 
czasie, w którym harcerstwo było kryty- 

kowane za słuszne i niesłuszne błędy, 
związek okrzepł, odeszło sporo ludzi, 

głównie tych, dla których harcerstwo jed- 
noznacznie kojarzyło się ze szkołą. Wię- 
kszość została. 

W drużynach starszoharcerskich w 
kraju działa teraz ok. 30-40 tys. młodych 
ludzi. Nad propozycjami nowych kie- 
runków dla starszych harcerzy pracowali 
od ponad roku ich rówieśnicy, pedago- 
dzy, psychologowie. Doszli do wniosku, że 
oprócz sportu i gier sprawnościowych, 
bardzo preferowanych przez modne 
ostatnio drużyny tzw. komandosów, trze- 
ba postawić na rozwój intelektualny, 
otworzyć się na świat. 

- Nastoletnim ludziom trzeba pokazać, 
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dur, symbole. W wieku 16 lat poszukuje 
się swojego miejsca w świecie, społe- 
czeństwie - mówi Miśka, instruktorka z 
Głównej Kwatery ZHP. - Chodzi o pozna- 

wanie Świata. My chcemy pokazać, że po- 

przez rozmowę, wspólne działanie można 

odnaleźć się w lokalnej społeczności. 
Można najpierw w małym zespole, na 

przykład w drużynie, uczyć się myśleć 

ekonomicznie, a potem znaleźć swoje 
miejsce w dorosłym życiu. Przecież nie 
do końca życia pozostaje się w krótkich 

ok. 1500 harcerzy. Mając zbyt mało pie- 
niędzy, pojedynczy inwestorzy łączyli się 

w kilkuosobowe zespoły dysponujące 
jednym kontem. 150 tys. „PZHS-ków” każ- 

dy uczestnik dostawał po przyjeździe, 

resztę można było zarobić na giełdzie lub 
w tzw. ekonomicznych grach. Po dwóch 

dniach niektórzy gracze mieli na kontach 
już ponad 10 milionów. Przed każdą sesją 
zbierano zlecenia, które wędrowały do 
jednego komputera. Tam wszystko było 
przeliczane, ustalano ceny i rozliczano 

spodniach. sesję. 

  ZDARZA. 

Cztery tysiące druhów ZHP z całego 

kraju spotyka się w środę, 24 sierpnia na 

XII Polowej Zbiórce Harcerstwa Starsze- 

go w bazie Małecz koło Tomaszowa Ma- 

zowieckiego. Gospodarzem zbiórki jest 

Chorągiew Łódzka, a komendantem ba- 

zy został harcmistrz Krzysztof Budziń- 

ski (szef Hufca Pabianice). impreza po- 

trwa do niedzieli włącznie. 

Polowe Zbiórki Harcerstwa Starszego 

są organizowane od kilkunastu lat, zawsze 
pod koniec sierpnia w różnych zakątkach 

Polski. Są one okazją do podsumowania 

Harcerskiej Akcji Letniej, zaprezentowania 

doświadczeń, spolkania ze skautami z 
zagranicy oraz zgłaszania nowych propo- 

zycji programowych. 

— Jednym z najważniejszych tematów 

dyskusji — mówi hm. Krystyna Plichta, p. 

o. komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP — 
jest działalność gospodarcza w sytuacji, 

gdy zostaliśmy pozbawieni datacji. Najle- 

0) 28 sierpnia 1994 r. 

Giełda na zbiórce 

    

Giełda a la druh 
Na PZHS-ie można było wziąć udział w 

cyklu zajęć i gier z zakresu praktycznej 
ekonomii. Okazało się, że harcerze mają 
niezłe głowy do interesów. 

Największą popularnością cieszyła się 
giełda. W dużej wiejskiej świetlicy otwo- 

rzono „giełdę harcerskich papierów war- 
tościowych” i kilka biur maklerskich. Za- 

sady działania prawie takie same, jak na 
dorosłej giełdzie. Wszystko skompute- 
ryzowane. Klienci płacą specjalną walu- 
tą. Na każdym pieniądzu jest podobizna 
jakiegoś szefa ZHP, na 100 tys. „PZHS- 
ków” - naczelnik Ryszard Pacławski. 

Kilka fikcyjnych spółek ogłaszało swo- 
je wyniki finansowe. 

- Zdecydowaliśmy się zrezygnować z 
widełek 10-procentowych, tzn. żeby ceny 
akcji skakały, jak chcą. Im się więcej 
zmienia, tym cieplejsza atmosfera i lu-. 
dzie są bardziej przejęci - mówi Adam, 
student informatyki, autor dwóch spe- 
cjalnie opracowanych na PZHS pro- 
gramów komputerowych, dzięki którym 

działała giełda w Małeczu. 
Pomysł chwycił natychmiast. Otworzo- 

no ponad 200 kont. W giełdę bawiło się 

  

piej radzą sobie z tym Pabianice. Zajmu- 

ją się m. in. zaopatrzeniem placówek służ- 
by zdrowia w środki opatrunkowe, produ- 

kowane w ich mieście. Teraz zajęli się szy- 

ciem mundurów harcerskich dla potrzeb 

sklepów w całym kraju. „Centrala Harcer- 

ska” znajduje się w likwidacji, powstała 

luka na rynku. Harcerze kupują więc tka- 

niny i zlecają krojenie oraz szycie w war- 

sztatach szkolnych. 
Instruktorzy z chorągwi przy pomocy 

Kwatery Głównej ZHP przygotowali dla 

uczestników zbiórki gry symulacyjne gry 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 

oraz polityki — „Rada Miejska”. Eksper- 
tami z zakresu wiedzy politycznej mają 

być m. in. harcmistrz Pawet Winiarski, 

komendant chorągwi, który właśnie zo- 

stał wiceprezydentem Pabianic, hm. Al- 

bert Waśkiewicz, przewodniczący Ra- 

dy Miejskiej w Głownie oraz druhny i 

druhowie zasiadający w komisjach rad- 
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duchowemu, samorządności, samodziel- 
ności ekonomicznej, zdrowiu i kulturze 

fizycznej. 5 j 

Można było również spotkać się z se- 
ksuologiem. - Ten facet potrafi rozma- 
wiać z młodzieżą. Dowiedziałam się 
dużo nowych rzeczy. Takie zajęcia to 
ewenement. W szkole to nie wychodzi. 
Przyszła do nas pani seksuolog na 
dwie prelekcje, no i obrzydziła całej 
klasie seks co najmniej na dwa mie- 
siące, a nasza wychowawczyni unika 
tematu jak ognia - komentuje 17-latka 
ze Szczecina. 

Na prawo od seksuologa urzędowały 
młodziutkie siostry zakonne. W szarych 
habitach niewiele różniły się od harce- 
rek. - Wyjaśniamy dziewczętom rolę ko- 
biety w Kościele i tajemnice powołania 
misyjnego - tłumaczą. - Wydaje się, że w 

rodzinach nie jest najlepiej, dzieci są sa- 
motne, ciągną do wspólnoty. : 

W innym miejscu specjalista od peda- 

gogiki zabawy uczył, jak się najlepiej ba- 
wić. Cztery podstawowe zasady przyda- 
dzą się każdemu: po pierwsze - nie zmu- 

„| szać nikogo do wspólnej zabawy, po dru- 
gie - każdy uczestnik jest tak samo ważny, 
po trzecie - ma prawo w taki sam sposób 
uczestniczyć w zabawie, po czwarte - do- 
brej zabawie nie powinna: towarzyszyć 
rywalizacja. " 

„Na PZHS były miejsca, gdzie mogli 
spotykać się uczestnicy, by porozmawiać 
po angielsku lub-w języku esperanto. 
Ekolodzy propagowali akcje oczyszcza- 
nia środowiska, zdrowy styl życia i żywie- 
nia. Można było uczyć się zasad dyskusji 
i spróbować dziennikarstwa. 12 osób 
stworzyło redakcję zlotowej gazety „Na 
tropie”. Wydali trzy numery ośmiostro- 
nicowego pisma. W jednym z tekstów wy- 
liczyli, że organizacją PZHS zajmuje się 
500 osób, które zużyły 500 kg materiałów 
biurowych i ponad 3 kilometry biało- 
czerwonej plastykowej taśmy. .. 

  

nych w Skierniewicach, Żyrardowie i Sie- 
radzu. 

Starsi harcerze ze szkól średnich będą 
| dyskutować w Maleczu także na temat 

własnej prasy. Chorągiew Łódzka już dru- 
gi rok wydaje pismo „Raptularz”. Do tej po- 

ry wydano 16 numerów, ale trudno jest ze- 

brać stały zespół redakcyjny. XII zbiórka . 

ma być okazją do kontaktów ze skautami 
m. in. z Danii i Anglii. Ę 

W części artystycznej zbiórki przewi- 

dziano występy „Wołosatek”, koncert roc- 

kowy Rozgłośni Harcerskiej, recital Sta- 

rego Dobrego Malżeństwa, Wolnej Gru- 

py Bukowiny, a także seanse filmowe. 

Zostaną także odprawione trzy msze. 

kup   

  

Fot. Małgorzata Kujawka 

Maklerzy, członkowie olsztyńskiej dru- 
żyny, ubrani w białe koszule, kolorowe 
krawaty i czerwone szelki, udzielali pre- 
cyzyjnych odpowiedzi setkom zaintereso- 

wanych graczy. Nawet między ogłaszany- 
mi trzy razy dziennie notowaniami 
kursów nie było na giełdzie spokoju. Ce- 
ny spółek wciąż rosły, na parkiecie kręci- 
li się zainteresowani. Niektórzy siali po- 
głoski o wielkim krachu. Krach jednak 
nie nadszedł. Zwycięzca giełdy, druh 
„Kotwie” z Pilawy, zgromadził na koncie 
ponad 40 mln i w nagrodę dostał od or- 
ganizatorów walizkę pełną pieniędzy. - 

Sukces leży w poznaniu jak największej 
liczby osób - radził konkurentom. Zdra- 
dził, że w walizce, której szyfrowy zamek 
zaciął się natychmiast po wręczeniu na- 
grody, znalazł 250 tys. zł. 

Dowód miłości 
i tajemnica zabawy 
Organizatorzy tak zaplanowali zajęcia, 

by każdy mógł znaleźć dla siebie coś cie- 

kawego. Wokół sześciu biwaków wytyczo- 
no miejsca spotkań i dyskusji w sześciu 
błokach programowych poświęconych 
ekologii. rozwojowi intelektualnemu i 

  

        
  

„W sobotę gościem zlotu był prymas 
Polski, kardynał Józef Glemp. Wziął 
udział w harcerskim ognisku, mówił o 
braterstwie. - Istota braterstwa to wspól- 
nota zadań, dźwigania trudu i wzajemne- 
go pomagania sobie - powiedział. W nocy 
z soboty na niedzielę obok leśnej kapli- 
czki na zaimprowizowanym polowym oi- 
tarzu prymas odprawił mszę świętą dla 
harcerzy i mieszkańców okolicznej lud- 
ności. W homilii zachęcał do niesienia 
pomocy słabszym, służenia drugiemu 
człowiekowi bez oczekiwania na zapłatę. 

Na spotkaniu z wiceministrem MON 
Jerzym Milewskim zebrało się prawie 
dwustu chłopców, większość w chąra- 
kterystycznych czerwonych komando- 
skich beretach. Między nimi tylko kilka 
dziewcząt. Pytania szczegółowe. Widać, 
że uczestnicy nieźle się orientują w za- 
gadnieniach wojska i obronności. - Ja 
bym polemizował z panem, panie mini- 
strze. Mówi pan, że armii zależy na naj- 
bardziej wartościowych ludziach, a prze- 
cież wiadomo, że do wojska trafiają w 
końcu ci, którym się nie uda wywinąć - 
kontratakował harcerz. 

Do Małecza przyjechali także: Józef 
Oleksy, marszałek Sejmu, Aleksander 
Łuczak, wiceminister edukacji narodo- 
wej, Andrzej Zakrzewski i Lech Falan- 
dysz z Kancelarii Prezydenta RP, parla- 

mentarzyści, lekarze, pedagodzy i arty- 
ści, policjanci, strażacy i dziennikarze. 

W zlocie uczestniczyło kilkuset ska- 
utów z 14 krajów świata. Mieszkali ra- 
zem z polskimi drużynami, jakoś się do- 
gadywali. 59-letni skaut z Anglii przy- 
wędrował z harcerską drużyną z Mazur. 
Dziewczyny z Łotwy pojechały do harce- 
rek z Hajnówki, potem razem do Małe- 

cza. Rozmawiają ze sobą trochę po ro- 
syjsku, trochę po angielsku. Japończyk 
wędrował po Polsce, zobaczył harcer- 
skie mundury na ulicy, podszedł, dostał 
adres PZHS i przyjechał. Był jednooso- 
bową reprezentacją japońskich ska- 
utów. Podczas nocnej mszy skauci i har- 
cerze w kilku językach modlili się o 
pokój. 

GW 12 PZHS odwiedziła Wioleta BĄK. 
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Miejscowość 
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