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W NUMERZE 

A może jednik upo- 

rządkują? 

o 

Szukamy Wiosny. 

o 

Kartki z brulionu 

prof. 

o 

O czerwonym kaptur- 

ku... 

o 

W kręgu naszych ró- 

wieśników. 

o 

Aż portirka otworzy- 

ła drzwi... 

o 

Jacy są twoi chłopcy?     

31 MARCOWYCH DNI 
NAMIESTNIKA 

JUŻ ZA KILKA DNI rozpoczyna się Tydzień Światowej Federa- 
cji Młodzieży Demokratycznej. Warto dokonać przeglądu ostatnich 
przygotowań w drużynach. Może trzeba będzie jeszcze jakoś pomóc? 

*k 

JEŚLI TWÓJ KRĄG PRACY pragnie nawiązać korenspondencję 
z drużynowymi albańskimi, bułgarskimi, czechosłowackimi, jugo- 

słowiańskimi, niemieckimi, radzieckimi, rumuńskimi lub węgier- 
skimi nic nie stoi na przeszkodzie. Wysyłaj listy na adres redakcji 
„Zuchowych Wieści'. Skierujemy je do adresatów. 

* 
DO WAKACJI pozostało jeszcze tylko niepełne cztery miesiące. 

Oblicz, ile drużyn zwizytowałeś już dotychczas. Ile jeszcze pozostało? 
Każda drużyna zuchów przynajmniej raz w roku winna być 

zwizytowana przez namiestnika. $ 

*k 

JEŚLI W TWOIM HUFCU organizowane są kolonie zuchowe, 
sprawdź stan przygotowań. Powinieneś mieć już w tej chwili zała- 
twione obiekty, ustaloną kadrę a drużynowi winni uzyskać zgodę 

rodziców na wyjazd zuchów. Z początkiem kwietnia upływa rów- 
nież termin zgłaszania przejazdów kolejowych. 

* 

NAJPÓŹNIEJ za kilka tygodni dotrą do Twojego hufca arkusze 
sprawozdawcze II Wielkiego Spisu Harcerskiego. Zadbaj, by szybko 

i sprawnie zostały w|nich wpisane rzetelne dane o Twoich druży- 

nach. To bardzo ważne dokładnie wiedzieć, ilu nas jest. 

* 

ały zatwierdzone do użytku służbow: <go 
Doktor Ojboli, drukarz, flisak 

mi m -mliejantka, rolnik, telegraf 

dobra siostrzyczka, zbieracz, 

, skrzat, Staś i Nel. Zapoznaj z nimi 
W tym samym 

JUŻ TRZECI DRUKOWANY NUMER „Zuchowych Wieści** do- 
tarł do Twoich drużynowych. Może zorganizujecie dyskusję nad 

naszym miesięcznikiem?” Czekamy na uwagi i rady. Jeśli zapr 5 
yjedziemy na pewno. 

    Prenumerata kwar 
III -©. Warszawa 
kazie „Zuchowe Wie: 

na i 
zaległe 

prer 
nimery z br., Które będą I 

Pieniądze należy wpłacać pr 
dusz Ge 

z dokładr 

jednego egzemplarya — 3,50 zł     

  

„Zuchowe Wieści” — mie igeznik Instruktorów  Zuchowych. Wydaje: Główna Kwatera Harcerstwa 

Dział Zuchów. Warszawa, ul. Konopnickiej 6, tel. 21.14-69 wewn. 06. Redaguje Kolegium 
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A PRZED NAMI SA NASTĘPNE 

KUMIE I 
GDZIEŻEŚ? 

Piosenkę o „zielonej 
ścianie tataraku" z roz- 

W KAŻDY mową żab w refrenie 
PONIEDZIAŁEK znają zuchy z różnych 

stron Polski, ale w naj- 
bardziej oryginalnym 

wykonaniu można ją usłyszeć w każdy poniedzia- 
łek o godz. 19-ej na ulicy Nowolipie w Warszawie. 
"Tam właśnie o tej porze zaczyna swe zbiórki sta- 
romiejski krąg drużynowych zuchów zwany od 
swego hymnu ŻABIM KRĘGIEM 

Dziś mówi się o szczególnie ważnych rzeczach. 
Po zimowisku, którym zakończono rok 1957 trze- 
ba obmyśleć plan na nowy rok. „Pawian' ma 0l- 
brzymi arkusz z różnymi punktami. „Zbójnik* — 
1001 pomysłów, a „Parzygnat”, „Ciocia” i reszta 
też swoje nie byle jakie „trzy grosze'. Ponieważ 

drużynowi mają gęby nie od parady, rozmów 0 

planach na nowy rok starczy na długo, 

Na dzisiejszej zbiórce ustalono... 

Acha! Przypomniałem sobie, że to miało być 
też o dotychczasowej pracy kręgu. Wobec tego 
od początku... 

W końcu 1956 r. by- 

Ł , : ło na Starym Mieście 

Ę, dziesięć drużyn zucho- 

wych. Irek — jeden z 

„weteranów kręgu — 

twierdzi, że jego chłop- 

cy nazywali się wtedy zastępem zuchów. Możliwe. 

To było tak dawno! „Banda z Nowolipek* dopiero 

zaczynała swe zbiórki, a „Czamy Zbójnik Ciepli- 

ca* nie miał jeszcze swego przydomka. 

ZAKŁADAMY 
KRĄG 

Praca zastępów mało przypominała zuchowe 

zabawy. Kto mógł wiedzieć jak to trzeba z tymi 

malcami się bawić! Prowadzący zastępy zaczy- 

nali dopiero chodzić na kurs końcówkowy orga- 

nizowany przez Komendę Chorągwi. Wrócił z Cie- 

plie (z I kursu phm.) „Czarny Zbójnik* (M. Sie- 

mieński), dogadał się z „Pawianem* (Zbyszkiem 

Ciesielskim) i zwołali wszystkich prowadzących 

zuchy. Na wspólnej naradzie postanowiono zało- 

żyć krąg drużynowych. Było to w marcu 1957 r. 

KUM! 

TUMI 
Odtąd co tydzień odbywały się zbiórki. Jedną 

z pierwszych piosenek była „Zielona Ściana”, od 

której krąg przyjął nazwę. Pojawiły się też inne 

obrzędy. 

„Żabi Krąg" liczył 
wtedy kilkunastu człon- 

KRĄG ków. Z wiadomościami 
PRACUJE o pracy z zuchami by- 

ło bardzo źle. Trzeba 
było zdobywać zucho- 

wą wiedzę szybko, a kurs końcówkowy w Komen- 
dzie Chorągwi nie wystarczał. Drukowanych ma- 
teriałów było bardzo mało. Dużo pomogła lektura 

„Antka Cwaniaka* („Zbójnik* przyniósł z KG kil- 
kanaście egzemplarzy), ale najwięcej dawały 
zbiórki kręgu. 

Co tydzień instruktorzy przygotowywali nowe 

gawędy o różnych formach pracy z drużynami, 
dos (arozai GOETEZ nę 5 

również „wy- 
miana doświadczeń* między drużynowymi. 

Zainteresowanie zbiórkami kręgu podnosiły 
nowe piosenki i pląsy. 

Celem kręgu było nie tylko uzupełnianie kur- 
su końcówkowego. Krąg — to także drużyna har- 
cerska. Stąd w tematyce zbiórek szkolenie har- 
cerskie, przygotowanie do zdobywania stopnia: 

ochotniczki i młodzika. 
W dniu święta 1 Maja — pier ; 

romiejskich zuchów. W defiladzie waidło udział 
6 drużyn budząc oryginalnym sposobem „ma 

rowania" powszechną radość i zaciekawienie 
sięcy widzów.  



Amż | / 

26-go stycznia, gdy pierw: 

goraczny numer „Wieści Zuct 
zaczynał dopiero swoją wędrówkę 
w ombyulansach pocziówych, zet 
się drużynowi h uszków 
w. Brwinowie. Nic 

io tym, że 

druh Jurek 

h i koejno pro: 
zostąpu. Cz erokrotn e | 

nie mam”, poczem druh hułcowy 
zarządził „wstąpi a ton jego 
głosu nie nie dobrego 

Zadrżały serca n'ejedr 

szych ekiem drużynom - „To €l 

bracie nie prze'ewkil Nosza d 
na zastępowa, h 
ze 25 lat jest w 

U 
na osobną salę 

jnował nastrój „na 

Ne byłem na poprzednej 

j Pracy”, a!e 

Następnie 
po jednym rozkł 
nościowago. Op: 

ały zuchy 
kartonowa bilety 

obustronnie xalo- 

imozalki 
mo owie! 
kolejowe o 
rowym papierem | wyciąli półkola, 

' Krąg nieco powiększa się. Przybywają nowi 
instruktorzy i członkowie. Niektórzy starsi har- 
cerze zaczynają interesować się pracą z ziucha- 
mi. Dh. Halina Orzeszkówna i dh Jędrzej Tuchol- 
ski wyjeżdżają na V kurs phm. do Cieplic. 

Wreszcie pierwszy biwak Kręgu: 8 i 9 czerwca 
koło wsi Laski na wyspie z mnóstwem żab (żeby 
było bardziej obrzędowo). Na biwaku pierwszy 
bieg na stopień ochotniczki i młodzika, O wscho- 
dzie słońca uroczyste przyrzeczenie, Ośmiu człon- 
ków kręgu staje się prawdziwymi harcerzami, 

AKRCJA LETNIA 1957 

Większość członków „Żabiego Kręgu" wyje- 
chało w lipcu do Karwicy na kurs drużynowych 
zuchów. Kurs — jak twierdzi „Pawian'' (a wie, bo 
był) — niezbyt się udał, ale wspólne przeżycia 
harcerskie stworzyły z członków Kręgu, mocny 
zespół. Wszyscy prawie uczestnicy tego kursu po- 
wrócili po wakacjach do pracy z zuchami i dziś 
często jeszcze wspominają „tamte czasy”. 

Zuchy były na kolonii organizowanej przez 
Komendę Chorągwi prowadzonej przez „Parzy- 
Bać Na 3 drużyny — 2 były ze Starego Mia- 
sta. 

KRĄG I REORGANIZACJA 

Na pierwsze zbiórki po wakacjach. oprócz da- 
wnych członków kręgu, zaczęli przychodzić nowi. 
Niektórzy z nich prowadzą drużyny zuchów, inni 
chcą je dopiero założyć. O kręgu dowiedzieli się 
od koleżanek czy kolegów, a praca ta ich intere- 
suje, bo „zuchy są dobre". „Starzy* drużynowi 
przyprowadzają czasem zwerbowanych do swo- 
ich drużyn przybocznych. Krąg rośnie. W styczniu 
b.r. liczy już ponad 60 członków. Liczba instruk- 
torów powiększa się do 4 podharemistrzów i 5 
przewodników. Konieczne staje się opracowanie 
nowych metod pracy kręgu. 

Hufiec Stare Miasto podzielił się niedawno na 
trzy hufce w związku z dużym, planowym i fak- 
tycznym, wzrostem drużyn. Wpłynął też wniosek 
utworzenia trzech kręgów drużynowych zuchów. 
Cóż się jednak okazało? ŻABI KRĄG to zespoł, 
który chee nadal pracować wspólnie. Podziału i 
utraty wzajemnych kontaktów nie chcą ani dru- 
żynowi, ani instruktorzy. Pierwsi są mocno zwią- 
zani wspólną pracą i przeżyciami, drudzy uwa- 
żają ponadto. że podział na trzy słabe kręgi był- 
by rozdrabnianiem sił. 

Krąg pracuje nadal wspólnie. 
Jesień ub. roku to prowadzenie niezbyt zresztą 

udanego kursu końcówkowego dla nowych człon- 
ków. dniu — przygotowania do zimowiska. 

CZERNIAWA 

W końcu grudnia trzy zastępy z ŻABIEGO 
KRĘGU wyjechały do Czerniawy - Zdroju, na 
zimowisko organizowane wspólnie z kręgiem 
„Płomiennych Sere" z Cienlic i szczecińskim 
„Kregiem Gwiaździstego Szlaku”. 

W talk silnej konkurencji „ZABI KRĄG" nie 
zawiódł. Harcerskiego „fasonu* mogłaby im po- 
zazdrościć niejedna „normalna* drużyna harcer- 
ska. Zastępy „Syrenek”, „Nie z tej ziemi” i „An- 
drusów* biorą udział w biegach na stopnie har- 
cerskie. Niektórzy zdobywają nawet pionierkę 
i ćwika. 

Oprócz zajęć harcerskich wzbogacają swą wie- 
dzę zuchową. Np. od rozśpiewanego kręgu z Cie- 
plie uczą się wielu nowych piosenek i pląsów. 

Rezultaty zimowiska są widoczne. Do Warsza- 
wy wróciła drużyna 2 prawdziwego zdarzenia.   

Zastępy wciągają do swej pracy i wspólnych 
planów tych, którzy musieli zostać w Warsza- 
wie. A plany są imponujące, chociaż, jak to cza- 
sem bywa, nie zawsze jeszcze realne i dokładnie 
przemyślane. Ale od czego wspólna rada! 

PLANY, PLANY, PLANY 

I oto znów jesteśmy przy początkowym tema- 
cie. Ustalono więc, że zgodnie z podziałem na huf- 
ce i w zwi: z dużą ilością zgłoszeń do kręgu, 
część pracy odbywać się będzie w trzech zespo- 
łach zwanych „rodami'”, które dzielą się na za- 
stępy. 

Najbardziej doświadczeni drużynowi mogą 
uzyskać prawa członka kręgu. Wymagania są po- 
ważne: conajmniej pół roku pracy z drużyną i 
terminowe zdobywanie stopni harcerskich. Reszta 
tzw. kandydaci będą pracować wspólnie z człon- 
kami w harcerskich zastępach, ale szybko muszą 
zdobywać zuchową wiedzę. 

Plany pracy przygotowywać będzie „Rada Krę- 
gu*, wybrana spośród najbardziej doświadczonych 
członków. Szkolenie w metodyce zuchowej będzie 
prowadzone (zależnie od zaawansowania) w 
trzech grupach: 

I — kurs końcówkowy dla kandydatów (zwła- 
szcza przybocznych), 

ł TI — zaawansowani pogłębiać będą swoje 
riadomości według jalnie op go pro- 

gramu zajęć. 
II — najstarsi i najbardziej doświadczeni 

przygotowywać sis będą do rozpoczęcia próby na 
stopień przewodnika. 

Ta ostatnia grupa pomagać będzie instrukto- 
rom w przeprowadzaniu kursu końcówkowego 
(opracowanie pewnych tematów, przygotowanie 
zbiórek pokazowych, kominków itd.) oraz pra- 
cować nad wzbogaceniem metodyki (np. próby 
opracowania sprawności staromiejskich). 

Krąg pracować będzie przy Komendzie Cho- 
ragwi. Dla ułatwienia częstych kontaktów pro- 
jektuje się uruchomienie klubu (uzyskano już lo- 
kal). 

Oprócz tych zasadniczych planów jest je- 
szcze wiele innych projektów, obejmujących naj- 
ważniejsze dziedziny pracy harcerskiej i zucho- 
wej, a także kontakty towarzyskie, kulturalne itd. 
Krąg wie już co ma robić. Teraz tylko opraco- 
wać wszystko dokładnie i do roboty, Drugi rok 
pracy zapowiada się interesująco. 

Na zakończenie najważniejsza liczba. Człon- 
kowie „ŻABIEGO KRĘGU" prowadzą obecnie 25 

U zuchowych. Ile przybędzie w nowym ro- 

u 

DWIE UWAGI 

Skąd ten optymizm? Czy w pracy kręgu „nie 

było błędów? Owszem były i to nawet poważne. 
Ale w pracy prowadzonej od podstaw były one 

nieuniknione. 
Wiemy też, w jakich warunkach znajdują się 

drużynowi zuchów w innych hufcach i jak to się 

odbija na ilości i pracy drużyn, Porównajmy to 
z pracą „ŻABIEGO KRĘGU". Chyba jest powód 
do optymizmu. y 

Słyszy „się narzekania, że harcerze nie chcą 

przejść do pracy z zuchami. Trzeba wykłócać 

się o nowych drużynowych i przybocznych, a ci, 

tak zwerbowani, często źle pracują. „ZABI 

KRĄG* werbuje do swego grona radosną atmo- 

sferą i przykładem dobrych drużyn. 

Tak zwerbowani amatorzy pracy z zuchami 

w większości stają się coraz wartościowszymi 

drużynowymi i przybocznymi. 

Mieczysław Dołęgowski 

kółka, listki, prostokąty | kwadra- 

ty, Z tych siementów układa się 
wzory i ligury, a ocenia się, czyja 
kompozycja jest najładniejsza. 

Wreszcie przystąpiono do omówie- 
nia sprow organizacyjnych. /Giów= 
nie chodziłó o to, co drużynowi i 

przyboczni mają zrobić do nastąęp- 

nego spotkania Kręgu, które ma 

się odbyć za miesiąc | bądzie trwa- 
ło 24 godziny: od godz. 
tą do godz. 17 w niedzielę. Druh 
Namiestnik przedstawił też wymo- 

ganio (warunki) konkursu hułca na 
najlepszą drużyną. 

W konkursie, klóry trwać będzie 
do końca maja, będą oceniane i 
punktowane następujące sprawy: 

1. Terminowość wykonywania po- 
leceń. 

2. Reolizacja programu pracy dru- 
żyny, 

3. Ilość i jakość prac z majster- | 
ki. 

4. Umundurowanie zuchów. 

5. Prowadzenie ki pracy dru- 
żynowego i kroniki drużyny 

6. Ilość zapracowanych przez dru- 

żynę pieniędzy. 

Nagrodą do zwycięskiej drużyny 

ma być wiairówka. 

i projekt takiej nagrody 

tyczn e. Mia _wnio- 

wiatrówki, 

kupiona spez|a na 
iba z komp.etem 

majsteckowania 
Tye suche sprawozdanie. 

kiika mo.ch refieksji. 

W ubiegłym roku „byłem komen- 

daniem hufca Pruszków-powia ta: 

mięram, że organizowanie drużyn 
zuchowych było znacznie trudniejsze 

niż zopewnienie kadry dla nowych 
drużyn harce.skich, powstających z 

podziału stu- czy dwustuosabowycn 

drużyn koedukocyjnyc 
wiem maiodyka p 

nie była © 
od 

zuchowa była na ogół rzeczą nie- 
znaną. W  rakiej sytuacji  wyssłki 

ówczesnęj Komendy hutca szły w 
kierunku znalezienia ludzi, którzy 
meiiby ochotą „przewodzić zucho- 

wym drużynom. Przygotowaliśmy 

klika osób do wyjazdu na _ leinie 

kursy w Cieplicach i na kurs cho- 
rqgwiany. W czerwcu syluacja w 
glądała tak, że drużyny zuchowe 
zaczęły działać w Komorowie, Brwi- 
nowie, Piastówia i lzobelinie, Obec 

nie przekonałem się, że pracą . 

chową zostały objąte dwa di 
środow 

Przybyła 

ciowego. 

nie w sposób uporządkowany i pia- 
nowy. A fakt zorganizowania za 
jęć „Kręgu Pracy” świadczy o ko- 
rzystnej zmianie ja jow 1 jeśl 

w innych hułcach M praco 
zuchowe rozwiną sią podobnie jak 
w hufcu pruszkowskim, to chyba bę- 
dzie można stwierdzić: „a jednak 
uporządkują”*. 

Stefan Słysz phm. 

arthiwum 
harcerskie.pl  



  

  

WSPOMNIENIE Z OLSZTYŃSKIEGO OBOZU 
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*] archiw | 0 zuchach. „Dobry  druży- 

nowy zuchów, to wzorowy harcerz". Oto dewiza, 
która znalazła swój wyraz w „Młodym Lesie". 

Miłym przeżyciem była harcerska gra terenowa. 
Zastępy maszerując na azymut dotarły do linii 
obronnych „nieprzyjaciela". Bohaterką tego dnia by- 
ła druhna Basia z Olsztyna, która naprawdę w mi- 
strżowski sposób zdobyła nieprzyjacielski sztandar. 
Ile uciech przeżywano w czasie „Zielonego Dnia' 
kiedy „Bambo”* ćwiczył zastęp „Dobrych Chłopców”. 
Ile to obaw i wątpliwości nurtowało niektóre serdu- 
szka przed biegiem na stopnie harcerskie, a jednak 
z uśmiechem pokonywano wszystkie przeszkody, a 
nawet te, zdawałoby się najtrudniejsze, jak prze- 
prawa przez rzekę i bagna. fi 

Dużo emocji przeżywali wszyscy w czasię Osta- 
tniego pogotowia, kiedy całe zastępy pilnowały na- 
szego sztandaru i sztandarów zdobytych w nocnej 
wyprawie do obozu warszawskiego. y 

Długo żyć będą w pamięci uroczyste chwile osta- 
tniego obozowego ogniska, na którym 35 uczestników 
otrzymało z rąk zastępcy Komendanta Chorągwi, 
phm. Jankowskiej, krzyże harcerskie. Znakiem 
uczestnictwa w kursie „Młody Las' stały się „iełc- 

ne chusty z wyhaftowaną w rogu szyszką i gałązką 
świerku, którą otrzymali zarówno instruktorzy, jak 
i uczestnicy kursu. + DIE 

Można jednak zapytać: „no dobrze, ale jaki był 
ostateczny rezultat kursu?* Trudno ś o tym: mó- 
wić. Czy spełni swoje zadania? Pokaże to najbliższa 

Dziś już można jednak mówić o bardzo 
konkretnych rezultatach. Kurs ukończyło 52 uczest- 

ników, zdobyli oni 426 sprawności harcerskich, ..35 

stopni młodzika — ochotniczki, 85 stopni wywiadow- 

cy - tropicielki i 8 stopni ćwika - pionierki. 

Każdy uczestnik przywiózł z kursu moc nieza- 

tartych wspomnień obozowego życia i urok cieka- 

wej, ale jakże odpowiedzialnej zuchowej roboty. 

„Duch Puszczy” 

B. hm. 

(Przedruk z nr 5 „Brzask', pisma młodzieży har- 

cerskiej Warmii i Mazur.) 

WORSE"   

OFENSYWA ZUCHÓW 1933 
, Ww tym roku mija 25 lat od rozpoczęcia 

pierwszej ofensywy zuchowej. Celem — bylo 
RZE w roku 1933 liczby 40 tysięcy zu- 
chów. 

O wynikach uroczyście donosi październi- 
kowy numer „Harcerza'': 

„Ofensywa w 10% się powiodła, zaciekły 
bój o chłopca 8—12 lat został z dniem 1 czerw- 
ca zakończony. Wodzowie po zwycięstwie wy- 
szli na pole bitwy, celem stwierdzenia -vyni- 
ków całorocznej pracy”. 

Na „polu bitwy” nie wszystko było w po- 
rządku: „Hasło rzucone przez naczelnych wo- 

dzów — zdobycie 40 000 chłopców — zaprząt- 
nęło umysły jednostronnie i tylko nieliczni 
pracowali w ten sposób, w jaki przedstawiali 
sobie tę pracę pionierzy ruchu". Stąd słuszny 

wniosek, że „zdobycie pozycji w ofensywie 

częsio jest łatwiejsze od ich utrzymania i 
obawa, że znudzeni złą pracą gromad, chłopcy 

„zaczną przerywać front zuchowy'*. 

Wobec tego instruktorzy zuchowi powinni 
lepiej zorganizować pracę gromad, a wodzowie 

pomyśleć „o dłuższym planowaniu zajęć, o za- 
bawie w coś, a nie arcymądrych grach' itd. 

PRAWO | OBIETNICA 

Naczelna Rada Harcerstwa na posiedzeniu 
29 pażdziernika 1933 r. zatwierdziła prawo 
i obietnicę zuchową. Obietnica: „Obiecują calej 
gromadzie być dzielnym zuchem'. Zasadnicze 

punkty prawa: 
1. „Zuch jest dzielny" 
2. „Wszystkim z zuchem jest dobrze”. 

Przebieg ofensywy można dobrze obserwo- 
wać czytając „Harcerza'* z 1933 r. 

W pierwszych numerach o zuchach ani sło- 
we, potem krótkie wzmianki o udziale gromad 
w uroczystościach harcerskich; wreszcie cała 
strona pod nazwą „Zuchy*, przynosząca nie 
tylko kronikę, ale też teksty piosenek, projekty 
sprawności, gier, a nawet dłuższe opowiada- 
nie: „Przygody Janka zucha'*. 

ZUCHY WARSZAWY 

W Warszawie było wówczas około 1300 zu- 
chów w 40 gromadach zakładanych przy dru- 

żynach harcerskich. Tylko jedna gromada pra- 
cowała samodzielnie. Szkolenie wodzów w me 
todach pracy z zuchami dopiero się rozpoczy- 
nało. Zorganizowańo pierwszy kurs, na który 
uczęszczało ok. 40 uczestników. Liczba gromad 

rosła szybko. W listopad np. przybyło 
w Warszawie 5 gromad (120 zuchów). 

ZUCHY HARCERZOM 
| ODWROTNIE 

Kształtujące się dopiero w praktyce obrzę- 
dy zuchowe stawiano czasem ża wzór harce- 
rzom: 

„Kto widział ostatnią defiladę zuchów pod- 
czas Swięta Harcerza w Warszawie musiai ra- 
dować się. Dzielne nasze zuchy nie maszero- 
wały stereotypowo jak stare drużyny. Kazda 

gromada wprowadziia swoją modię w dei.la- 
dzie. Jedne przecnodziły pozdrawiając wycią- 

gniętą dtonią, inne jadąc na ,„barana*', na hulaj- 

nogacn, mne wreszcie na Czworakaci. UCeywi= 

LR, ięcej... 
ście radość była udziałem wszystkich, i samych 
„defilatorów', zadowolonych z ciekawych po- 

mysłów, i starszyzny harcerskiej, 0 

przegląd, i licznych rzesz pu 
cerz'* 6/33). 

Wniosek — harcerze po 
dem zuchów wprowadzać 
sposoby przemarszu". 

Z drugą stroną 

było gorzej. Oto przykład „u 
cerskiej pieśni, którą zuchy 
rozgrywając sztafetę: 

Wnet hasło się ozwie, odpowie n 
I ruszą gromady na bój, po z 

Jeszcze gorzej niż ropo ną przez 
pwd. Liskowskiego piosenką, w órej „druh 
drużynowy ciągnie wóz”. 

* 

Na zakończenie konkursik a.d. 1938. Tym 
razem bez nagród. 

7 Izeż moda 1 ka , Z niżej podanych sylab ułóż część zwrot- 
ki hymnu zuchowego: 
w, w, cie, je, po, pak, mieś, czy, w, le, lu, sie, 

Śpie, jest, się, to, o, śmie, i, wa, chło. 

wybrał: M. Dołęgowski  



  

Topienie Marzanny jest starym 
zwyczajem wiosennym. Marzanna 

bogini zimy i śmierci, symbol zła, 
odchodzi na wiosnę, ustępując miej- 
sca zwycięskiemu życiu i słońcu. 
Ale ludzie zmęczeni zimą nie chcą 
czekać bezczynnie na przybycie 

wiosny, chcą ją przyśpieszyć -— 
więc zmuszają Marzannę do odej- 

ścia. 

Na topienie wybiera się dzień 
wiosenny, 21 marca (kalzndarzowy 

  

bardzo zabawne, zakończone słowa- 
mi: „No, panno do wody — Taz, 
dwa, trzy”. 

Rzucać trzeba na tyle mocno, że- 
by kukłę mógł prąd porwać i u- 
nieść. Jeżeli rzeczka jest mała — 
to można przez pewien czas to- 
warzyszyć Marzannie, idąc po brze- 
gu z kijami w dłoniach, służącymi 
do spychania kukły na nurt, w r1- 
zie zatrzymania się jej na mieliż- 
nie czy na roślinach. W końcu — 

      

początek wiosny), bądź po 
któryś z dni przedwiośnia, 
śniegu, pojawienia się pierwszyc 
kwiatów itd. 

    

  

Marzannę wykonuje się ze s 
st kukła lk lud 

„ubrana" w jakąkolwi pod 
szmatę (ewentualnie ubiór mcżna 

zrobić z papieru). Głowę kukły 
okręca się szmatą, z zazn: nymi 

kredką lub węglem oczyma i - 
mi, Ponadto kukłę można „ozdobić 
vapierowymi wstążkami, kwiat mi 
itp. 

Cała drużyna w triumfalnym po- 
chodzie wywleka Marzannę i po 
możliwie najgorszej drodze, 

nie ją przez błota i kałuże. 
piosenek, okrzyków do n bliższej 
rzeki — i tam uroczyście ją topi. 
Najlepiej jest Marzannę unieść 
i mówiąc odpowiednie zaklęcia (np. 
zimno odejdź! choroby odejdźcie” 

l) rozhuśtać i z rozma- 
rzucić na wodę 

           

        

   

    

   
W niektórych okolicach, jak np: 

w Grorlickim utopienie Marzanny 
poprzedza przemówienie. nieraz 

6 ć 
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gdy już wszystkim zniknie z oczu 
— drużyna wydaje radosny okrzyk 

na cześć wiosny, która już od tej 
chwili bierze świat w swoje wła- 

danie. 

Jeśli w najbliższej okolicy mamy 
do dyspozycji tylko wody stojące, 
to w środek kukły wkładamy cię- 
żary, (najlepiej do kija stanowiące- 
go szkielet kukły przywiązać kamie- 
nie) które spowodują jej utonięcie. 
Oczywiście, w tym wypadku mu- 
simy Marzannę odrazu rzucać na 
miejsce wystarczająco głębokie. 

  

Cała ta uroczystość robi najwięk 
sze wrażenie, jeśli odbywa się wie- 
czorem, przy świetle pochodni. 

Jeśli Marzannę wykonywała nie 
cała drużyna, lecz tylko jedna 
szóstka, lub co lepiej, jeśli Marzan- 
na jest darem harcerzy dla zuchów, 

zabawę można jeszcze rozwinąć. W 
tym wypadku kukłę ukrywamy w 
terenie — podczas zbiórki, mowi- 
my w gawędzie, że nasi przodko= 
wie w ten sposób odganiali zimę. 
Na pewno ta zła Marzanna gdzieś 
się tu ukryła przed nami w o0kKo- 

licy. Gdyby nam udało się ją zna- 
leść — to może i my potrafilibyśmiy 
przyśpieszyć przybycie wiosny? 

Potem zuchy rozpoczynają po- 
szukiwania — a następnie zabawa 
rozwija się jak wyżej. 

Tak jak utopienie Marzanny było 
utopieniem zimy, tak wprowadze- 
nie Gaika (vel „maika* „nowego 
latka") jest wprowadzeniem wio- 
sny. Często też obie te uroczystości 
wiążą się ze sobą. 

W tym wypadku, ta sama grupa 
młodzieży, która wyniosła i utopiła 
Marzannę, wnosi do wsi Gaik. 

Jest to zielone drzewko (w na- 
szym wypadku — wystarczy w zu- 
pełności gałąż) iglasie, bogato u- 
strojone wstążkami z bibułki, sztu- 
cznymi kwiatami, wydmuszkami 

   

    

   

    

      

   

              

   
   

   

   

    

  

Już do szkoły, (w drużynach wiej- 
skich 1 małomiasteczkowych od 
momentu wkroczenia w obręb za= 
budowań) ogłasza: „Wyni 
Marzaneczkę ze wsi, przynie: 
„nowe latko"* do ws 

cie w przeciwieństwie 
Marzanny, w której topieniu b: 
udział cała drużyna, wnosić gaik 
może tylko paru zuchów. Jest to 
więc pewnego rodzaju wyróżnienie 
dla niosących. Pozostali pełnią ę 
zupowiadaczy, ogłaszających pr 
ście „nowego a'. 

W niektórych okolicach (oczywiś- 
cie tylko tam gdzie nie obchodzą 
zgaika razem z Marzanną) „nowe 

latko'* mosi się w drugi dzień 
świąt Wielkanocnych. W tym wy- 
padku część drużyny zaczaja się 
na niosących gaik i stara się nie- 
spodziewanie oblać ich wodą. Ten 
ostatni zwyczaj miał na celu spo- 
tęgowanie tak magicznej siły 
drzewka, jak i samego śmigusu. 

Gaik wnosi się do izby drużyny. 
Po drodze można wstępować do 
specjalnie lubianych osób (np. do 
szczepowego, opiekuna klasy, opie- 
kuna drużyny) i tam pochwalić się 
drzewkiem. Zwyczajowo Gaik był 
obnoszony przez dziewczęta po 
wszystkich gospodarstwach wraz z 
odpowiednimi piosenkami, przyma- 
wiającymi się o podar| 

    

    
      

  

TOPIENIE MARZANNY 
Oto piosenka z Rozbarku: (Oczy- 

wiścię każdorazowo trzeba w niej 
przeprowadzić pewne zmiany, Za- 
leznię od rodzaju ozdób i od tego, 
kto je wykonał): 

Gaiczek zielony, 

Pięknie przystrojony 

W czerwone wstążeczki 

Przez śliczne dzieweczki. 

A ten gaik z lasu idzie, 

Dziwują się wszyscy ludzie, 

Idzie po lipowym moście, 

Przypairują mu się goście. 

Gaiczek zielony... itd. 

A ta zima ciężka była, 

Co nam ziółka wymroziła, 

Ale my się tak staramy, 

Żeśmy ziółek nazbierały, 

Gaiczek zielony... itd. 

Groch się wije po jarzynie, 

A pszeniczka w oziminie, 

"Trawka zieleni się w lecie, 

Dzieweczka do domu ją niesie. 

Gaiczek zielony... itd. 

Po uroczystościach, Gaik rozbie- 
ramy, bądź przeznaczamy go na 

Maj. 

Maj był rodzajem zaszczytnej na- 
grody, ofiarowywanej przez „parob- 
czaka czyli prze4 dorostycu 

i dorastających chłopaków, najpo- 
rządniejszej i najładniejszej dziew- 

czynie we wsi. Kontynuując tę tra- 

dycję, drużyna może Maj komuś 
ofiarować. 

  

Gdy drużyna zadecyduje komu 
się ta nagroda należy — po cichu 

w tajemnicy przed zainteresowa 
nym, umieszcza Maj nad drzwiami, 
czy pod oknem odznaczonego. W 

    

ten sposób, z czasem zwyczaj da- 
dania Majów może się stać rodza- 
jem orderu nadawanego przez dru- 

żynę raz do roku. 

„Śmigus dyngus"*, „Oblewanka”, 
„Święty lejek'* jest dostatecznie 

znany w całej Polsce i naogół nizg- 
dzie nie potrzeba go organizować. 
Zwyczaj ten, mający na celu ża- 

pewnienie plonom dostatecznej 
ilości opadów — więc zwiększenie 

płodności „ziemi, był w powszech- 
nym użyciu, 

Na Kujawach, a także i w in- 
nych okolicach, ze Śmigusem zwią- 
zanę jest „wywoływanie dziewek*, 

które możemy przenieść do dru- 
żyny. 

W ostatnim dniu nauki przed 
Wielkanocą na dach szkoły, lub na 
pobli.kie drzewo, wchodzi dwóch 
zuchów. Jeden z nich trzyma w 
ręku blaszaną miednicę, w którą 
bije mocno, tak, aby hałas ściąg: 

nął jak najwięcej dzieci. Drugi wy- 
wołuje po kolei poszczególne dzieci 
i zapowiada Śmigus. Wylicza, ile 

dla kogo trzeba będzie fur piachu 
do owania, snopków słomy na 
wiechcie, grac do skrobania, ile 
mydła i ile beczek wody. Oczywi- 

ście wymienia się tu przede wszy- 
stkim najbardziej brudzących się 
zuchów. 

    

   8 

     można mniej więce: 

osób: „Na Józka spot 
bujemy tylko worek piachu i w 
dro wody, ale dla Stefka to wóz 

piasku, tonę mydła, 10 grz 
skrobania go i z dwadzieścia cy- 
stern wody — gdyż od poprzed- 

niego śmigusa ani razu się nie 

umy?**, albo: „Pięć kubłów wody 
i po dwie szczotki ryżowe na każ- 
dy paznokieć Franka". 

    

     

J. Kamocki phni 

 



  

Las stał szary i smutny. Czyżby jeszcze spał” 
A przecież to już marzec! 

O tej porze nie każdy dojrzy wiosnę. Mówi o eS 
ciepły wietrzyk, dziwnie pachnąca ziemia i jasn 

senne niebo, które nigdy nie bywa tak błękitne 

jak teraz. 
Mała brązowa muszka wyjrzała ze swej zimowe. 

yki Get ją ciepły promień. Usiadła na 
leniwym jeszcze ruchem przeszte 

otem 

jemnie. HA alosta 

w górę, Gdzieś z nad strumienia Podaia mo: 
sikorka. Usiadła na krzaku leszczyny. Zachwiały się 
cieniutkie gałązki, poruszyły delikatne baźki i w gó- 
rę uniósł SIę złoty tuman pyłku. 

ac. ek tu i tam, jak kropelki krwi, 
nalutkie czerwone kwiatki. Sikorka jest 

usowo-żółta. Czyści dziobek o gałązkę, ćwierka 
i podskakuje wesoło, rada z ciepłego dnia. Przylecia- 
ła Gsię st modraczka, coś zaszczebiotała i obie pole- 

ał po nich tylko złoty tuman pyłku, 
z baziek. 

m dębem coś wygląda spod szarych, 

Jakby malutki rawek wiosennego 

ki rozelyliła 
do słońca 
Malutkie, 

> 
ą się KE zie 

platikami jakby cze 
wik wyprostują 

ńą na powitanie w 

zki wierzby, gie jeszcze, 

na barwa i nabrzmiałe Jaki mówią, 
ne nadleciała” f 

> | POMat na w; 
zagwizdał. Wic 

aleka zawtórował mu inny ptak. Szczęście! Szczę- 
ście! zawołał szpak i po chwili już go nie było. 

z 

Nie zawsze ZEE a sprawę, że wiele tra- 
dycyjnych obrzędi i 
t uroczystościan 

czątki ich giną w niepamięci mroków 
skandynawska legenda o powstaniu Świata i życia 
ma żiemi mówi, że świat powstał z jajka, które wy- 

ł na kolanach bogini wiatrów, przy czym 

zęści jajka WE firmament, z doinej 

zi ttka 
W, czasie prac wukabitikowach archeologowie 

znajdują ozdobione ornamentami pisanki z natural- 

nych lub sztucznych jajek (z gliny, wapienia) pokry- 

tych deseniami z kolorowej polewy. Pisanki: u 
i kodri 

8 
archiwum 
harcerskie. 

A las stał szary i smutny. Smutny? Chyba dla 

tych, co nie umieją dojrzeć wiosny. 

Druhu drużynowy, chcesz przed swoimi zuchami 

otworzyć najwspanialszą księgę, księgę przyrody: 

Spróbuję dać ci do niej klucz. Może ci się przyd1? 

Pamiętaj, że poznać, odczuć prawdziwe piękno la- 

su można tylko wtedy, gdy zachowujemy się cicho 

i spokojnie, kiedy uczymy się patrzeć i słuchać, 

i kiedy staramy się niczym nie zakłócić tętna jegt 

życia. Tylko wtedy las odsłoni nam swe tajemnice. 

Poszukiwacze wiosny 

Na skraju lasu powiedzcie zuchom, że czeka ich 

wielka przys goda, ale spotka ją tylko ten, kto potrafi 

skradać się cicho jak mysz, a patrzeć i słuchać 

uważnie jak świstak, który strzeże stada. 

Gdy cicho dojdziecie do wybranego miejsca, 

ustawcie zuchy w ui powiedzcie im, że podobno 

przyszła już wiosna, ale trzeba ją odnaleźć. Każdy   

  

z zuchów pójdzie w inną stronę, postara się być nie- 
widzialny dla nikogo a sam widzieć i słyszeć będzie 
wszystko dookoła siebie. Zuchy nie powinny odcho- 

dzić daleko, tak, żeby na gwizdek mogły wrócić na 
miejsce zbiórki. Wygrywa ten, kto spotka wiosnę 

i najlepiej o tym spotkaniu opowie. 

Podchodzenie słowiką 

W lesie, w ogrodzie uczymy nasze zuchy kilku 
głosów najczęściej spotykanych ptaków: słowika, 
zięby, wilgi, kukułki itd. Kiedy dzieci umieją już po- 
znać ptaka po głosie, proponujemy zabawę. 

Posłuchajcie, co to za ptak Śpiewa... słowik? > 

dobrze posłucha i wybierze sobie głos jednego ze 
znanych piaków. Spróbujcie podejść Ci ptaka 
i dobrze mu się przypatrzcie. Macie całe 30 min, Wy- 
gra ten, kto po powrocie na gwizdek najdokładniej 

opowie jak jego ptak wyglądał. Każdy znajdzie 
swojego ptaka idąc za jego głosem; pamiętajcie, s 
trzeba być bardzo cicho i zachowywać się jak ni: 
spokojniej. Uwaga! Czy każdy wie którego paka 
chce podejść? Tak.. no to ruszamy. 

Leśny skarb 

Szóstka znalazła skarb — gniazdo z jajami. Za- 
danie — dowiedzieć się czyje to gniazdo, czy wysia- 

duje samiec czy samiczka, jak zachowuje się drugi 
z pary ptaków? Należy przypomnieć zuchom, że jaj 
nie wolno dotykać, a koło gniazda trzeba się zacho- 
wywać tak, by nie spłoszyć ptaków, bo wystraszone 
mogą porzucić gniazdo i jaja się zmarnują (można 
przy tym opowiedzieć jak wielkimi naszymi sprzy- 
mierzeńcami są ptaki i dlaczego powinniśmy się ni- 

mi opiekować). 

Które kwiaty już kwitną 

Na zbiórce w izbie pokazaliśmy zuchom różne 
rośliny kwitnące wczesną wiosną: PZA 
złoć, zawilce, leszczynę. Zuchy muszą umieć p 
je na rysunkach. 

Zbiórka w lesie. Mówimy, że w okolicy rośnie 
dużo tych roślin, które poznały z rysunków. Spró- 

bujcie teraz znaleźć je w lesie i zobaczyć, które pe 
kwitną. Pamiętajcie, że nie trzeba ich zrywać, t 
mało jest jeszcze kwiatów, niech i inni ludzie, ME 
przyjdą po nas będą mogli je zobaczyć. 

A po powrocie zuchów z poszukiwań: spytajcie, 

sko 2 nich potrafi zaprowadzić do swojego kwiat- 
a? 

Tą samą grę można przeprowadzić biorąc pod 
uwagę rośliny chronione. Trzeba wtedy koniecznie 
powiedzieć, że te roślinki już giną i że nigdy nie 
wolno ich zrywać. 

Ćwiczenia na okres międzyzbiórkowy: każdy z 
zuchów prowadzi „Dziennik Podziomka*. Pisze (ry- 
suje) w nim, jakie kwiaty już kwitną, gdzie rozwi- 
nęły się Dak, które ptaki przyleciały i wszystko in- 
ne co zdoła zaobserwować, a co mówi o nadchodzą- 
cej wiośnie. 

'Teresa Wilska 

wschodniej strony pojawia się słońce, źródło wszelkie- 
go życia na ziemi. 

Pisanki — w czasie święta wiosny, symbolizowały 
wiecznie odradzające się życie. Występowały zawsze 
w formie daru i były ofiarami pogańskiego kultu re- 
ligijnego. 

Poświęcona pisanka miała chronić przed złym 
(np. umieszczona w oknie — przed piorunem), W śred- 
niowieczu wkładano je zmarłym do trumny dla ocale- 
nia od złych duchów, a na cmentarzu — bywały 
umieszczane w czasię pewnych obrzędów. Zwyczaj ro- 
bienia pisanek jest rozpowszechniony w całej Sło= 
wiańszczyźnie, 
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W Polsce pisanka występuje we 
wszystkich dzielnicach, jednak im 

bardziej na ód, tym pisanki 
stają się powszechniej: a bogac- 

two wzorów i kolorów zwiększa 
„Się. 

1 — 
a) ży r 

Rysunki na pisankach są bardzo 
podobne do haftów ludowych z da- 
nej, okolicy i co-najciekawsze, do 
przedhistorycznych ornamentów na 

wyrobach z gliny, i i metal 
jak np. drzewo życia, słońce, gwiaz- 

dy, krzyźć itp. 

4, 

SPOSOBY WYKONYWANIA 
PISANEK 

Do pisanek najlepiej nadają się 
jajka w kształcie symetrycznie 
owalnym o barwie czysto bialej. 
Biały kolor skorupki pozwala osią- 
gnąć odcień wszystkich kolorów, ja- 

ti będziemy barwić pisanki, a 
miejsca niepomalowane lub — z 

wyskrobanym. wzorem będą posia- 
dały czysty biały odcień, żywo kon- 

trastujący z innymi kolorami, 

Jajka przeznaczone na pisanki go- 
tuje się pr 10 minut (od chwili 
zagotowania wody). Aby powietrze 
zawarte w środku jajka nie rozsa- 

dziło. skorupki, przed gotowaniem 
w każdym jajku, należy zrobić ma- 
leńki otworek igłą. 

Jajko pokryte jest cienką warstwą 

naturalnego tłuszczu, który pow: 
nien być bardzo dokładnie usuń 
ty. Jajka przeznaczone na pisanki 
należy umyć w ciepłej wodzie 
szczoteczką, przy pomocy sody, pro- 
szku, mydła lub soli z octem. Na- 

stepnie należy dokładnie wytrzeć 
watą lub szmatką umaczaną w al- 

koholu, 

Jeżeli */ całą powierzchnię jajka 
maluje się "farbami rozcieńczonymi 
wodą, trzeba zrobić dostateczną 
ilość roztworu farby o żądanym od- 
cieniu i takim. roztworem malować, 
możliwie szybko, powierzchnię jaj 
ka 

Klasycznym sposobem wykonania 
pisanek jest ornamentucja wykona- 

na przy pomocy wosku i różnych 
narzędzi, służących do jego rozpro- 

wadzenia na powierzchni j a 
Najbardziej pomysłow jest pisak. 
składający się z ka blaszanego, 
przymocowanego do patyczka. Wosk 

ogrzewany nad ogniem, przecieka 

przez otwór lejeczka i kreśli deseń. 

Pisanki przez setki lat były bar- 
wione farbami naturalnymi, pocho- 
dzenia roślinnego i tak: 

kolor czerwony otrzymywana 
przecz wygotowanie wiórek olszo- 
wych, drzewa brezeli, kory dębo- 
wej, brzozowej i jabłoni w dużym 

stężeniu, 

kolor zielony — ze szczypioru, ży- 
ta i pszenicy, wywaru jemioły, kot- 

ków topolowych, 

kolor brązowy — z palonego zbo- 
ża, kawy lub łusek cebuli o dużym 
stężeniu, 

kolor czerwony — z buraka ćwi- 

kłowego, krokusa, dzikiego szafra- 
nu, kory lipowej i jabłoni oraz łu- 
sek cebuli o mniejszym stężeniu, 

kolor pomarańczowy i żółty 
łuskami z cebuli o małym stężeniu 

Od niedawna barwniki kupne, 
chemiczne zaczęły wypierać farby 

naturalne, które są trudniejsze do 

uzyskania i bardziej pracochłonne. 
Istnieją różne sposoby robienia 

pisanek: » 

Na jajku maluje sie farbami wo- 
dnymi lub tuszem żądany wzór, a 
po dokładnym wyschnięciu powie- 

ka się całą powierzchnię jajka bez 
barwnym lakierem. W ten sposób 
uzyskuje się piękny połysk i farba 

nie jest narażona na żcieranie lub 
rozmazywanie przy bezpośrędnim 
zetknięciu. 

Jaika gotuje się w farbie, a po- 

ostygnięciu wydrapuje się deseń 
przy pomocy specjalnego rysunku, 

lub nawet grubej igły, czy żyletki, 

względnie jakiegoś zastepczego na- 
rzędzia. W ten sposób otrzymuje się 

pisankę o tle jasnym, a 'de- 

seniu białym. Jest przyjęte nadawa- 
nie pisankom . nołysku przez hatłu- 
szczenie w ciepłej temperaturze, 
skórką słoniny. 

Można również połączyć sposób 
drugi i trzeci: używamy farb na 

gorąco i na zimno w ten sposób, że 

tło całej pisanki. jest zrobione farbą * 
na gorąco, a deseń. farbami na zim- 

no w sposób podany powyżej. 

Zdarza się, że gdzieniegdzie farba 
niedokładnie chwyciła, lub nie. do- 
tarła, szczególnie przy niedokład- 
nym rysunku woskowym. Miejsca 
te należy podmalować właściwym 
kolorem. Bardzo efektownie wyglą- 
da pisanka podretuszowana w ten 

sposób, że w miejscach zetknięcia 

sie dwu kolorów rysuje się czarną 

kres tuszem lub farbą. 

Sposób ten nie był nigdy stoso- 
wany w tradycyjnej sztuce ludawej, 

Jest on zaczerpnięty 2 motywów 
sztuki japońskiej. Sposób ten jest 

wzorowany na naturze, można 
przytoczyć wiele takich mnrzykła- 

dów, jak np. zabarwienie nielctó- 
rych gatunków kwiatów, motyli lub 

ptaków. 
Maria Ginalska 

  

  

) , Przystanek tramwajowy. Tłum ludzi. Nad- 
we obwieszony ze wszystkich mo- 

zliwych stron. Na zderzaku — dziesięcioletni 
Władek j 

* Ciemna warszawska ulica i nagle wieczor- 
ną ciszę przerywa tupot biegnących i okrzyki 
„hura! łapaj!* Grupka malców goni zdyszane- 
go rówieśnika. 
F Godzina jedenasta rano. Pomiędzy nadwi- 
ślańskimi zaroślami bystre, czujne oczy. Po- 
rzucone tornistry, worki z kapciami... I ktoś 
się czołga — oplątany zielonymi gałęziami. Z 
zaciętą miną, w ubrudzonym szkolnym fartu- 
e 

W długim ogonku przed kinem malcy, mal- 
cy.. A na afiszu dynda ...pętla. 

Między kawiarnianymi stolikami, między 
harowymi stołkami przeciska się dziesięcioletni 
Marek. ; Plik „Ekspresów* i „kupi pani?*. 
„Pięćdziesiąt groszy?" — zdumione spojrzenie: 

— „Wszyscy dają złotówkę” i wyrzut. 

0 sprzymierzenie 

Czy rzeczywiście warto się zatrzymywać nad fak- 
tami, z którymi stykamy się codziennie, nieomal co 
krok? Pierwsze przestępstwa... Jestem przekonana, żę 
nie tylko warto, ale' trzeba — j-nie tylko zareago- 
wać natychmiast, ale... ią (ią 

Właąś bliżej przyjrzeć się powodom, przyczy- 
nom i skutkom, a no to. żeby skutecznie przeciwsta- 
wiać się, żeby skutecznie zapobiegać. r 
Nasze dzieci 

— dziecięcych tragedii. 

Nie wierzę w istnienie złych dzieci. 

— Jestem przekonana o istnienin i oddziaływaniu 
złych wychowawców. 

Oczywiś cia nie mvślę rozwijać wszystkich nasu- 
wających sie problemów zwiazańvch z tym zaz 
nieniem, przekracza to możliwości tego artvkułu, 
przekracza to w dużej mierze możliwości „dnia*. 

* > * 

Gdy poprzednio pisałam o zuchach i szkole, wspo- 
mniałam o niezwykle istotnym ciągu wychowawczym: 

dom — szkoła — harcerstwo. 

Zastrzegłam się wówczas (i zastrzegam się nadal) 
że mówiąc o „ciągu wychowawczym mam na myśli 
celowo zorganizowane oddziaływanie wychowawcze. 

m bywa często wyłomem w tym „ciągu*, 

ale w. pełni zdaję sobie sprawę, że stwierdzając ist- 
nienie wyłomu, Jeszcze nic tym nie załatwiam, nie- 
mniej jednak zagadnienie „Domu jest tak skompli 
kowane, że usiłowanie postawienia problemu stanow 

i nie lada trudno: której znowu ten artykuł nie 

jest w stanie pokonać 
Bywają różne domy, różne rodziny i te, w któ- 

rych śmiech dziecięcy odbija się  ustokrotnionym 

echem, i domy, gdzie przechodzi się obojętnie koło 
małego intruza, i domy, gdzie bachor musi być niań- 
ką, posługaczką... dobrym uczniem. 

„Różnie rozumiane pojęcie zła, różna mentalność — 
różne dzieci. 

A co my? 

My — socjologiczny fenomen, 

my — ruch o świetnych metodach wychowaw-= 
czych, 

my — kręgi instruktorów, pracujących społecznie 
z myślą o dziecku. 

W moim przekonaniu najważniejszym jest właśnie 

ta myśl o dziecku, 

awiamy dziecko wobec okoliczności, które 
do dział Wymagamy, aby w tych życ 

iach potrafiło dokonać wyboru m 
alę to nie wystarcza 

r trzeba, żeb: 
jesze ważnej akcji. "Wła 
dziecku. 

Czy nasze zuchy są w stanie dokonać właściwego 
wyboru między dobrem a złem? 

Różnie! 

< różne są poglądy na dobro i zło 
,„ które dla naszych zuchów są auto- 

do „sojuszu! 

Tylko w warunkach sprzymierzenia między trze= 
ma podstwowymi autorytetami, możemy mówić o sku- 

teczności wychowania, 

Wszyscy razem musimy stwo ć atmosferę 

ocenę - postępowar I 
tym bardziej, im s. 

Właśnie z myślą 
dziecka. Mamy wszystkie 

O ile stwi 
żenia do ti 
nad formami. 

Ale tu miejsce na dyskusję! 

W. Kobyłecka phm. 

sens i widzimy celowość dą 
i, to chyba warto zastanowić się  



z brulio nu prof. Antoniego 
Wha == INNMKY CZMINY ZWINNE CZNEMY GH ARN GHNET 

5kokowskie go   
Jest już marzec, od września 1957 roku mi- 

nął szmat czasu. Zuchy w drużynie podrosły, 
zmieniły się, W jakiś nieuchwytny sposób 
zmieniło się również ich zachowanie. Niby są 
takie same, a jednocześnie inne! 

Pamiętam, siadałem nieraz wśród nich w 

Kręgu Rady i gawędziłem, odpowiadałem na 
pytania, sam pytałem — odpowiadali. Potem 
pełne wrzawy gry, ćwiczenia... Ale nawet je- 
żeli zbiórka mijała bez pedagogicznych zmart- 
wień, nie kończyły się, wśród snujących się 
myśli — uparcie powracające pytania: 

— Jakimi wy, zuchy, jesteście dziś? Jakimi 
będziecie jutro? A może przyjdzie dzień, że od- 
powiecie na jakieś moje wezwanie niechętnym 
„Eee... Druhu...* A jacy będziecie mając lat 
dwadzieścia kilka? 

A przecież dziś jesteście ZUCHAMI, a ja 
jestem waszym DRUŻYNOWYM! I cóż wiem 
o was? Co zrobię, by was uchronić przed bru- 
dami życia? Żebym choć znał was! 

* 

Czas jest szybszy od Grażynki. Grażynka 
w swej szóstce jest na wszelkich wyścigach 
zawsze pierwsza. Gdy biegnie, pomaga sobie 
rękami, głowę odchyla ku górze, a dwa czer- 

wone „motyle kokard mkną za nią uwięzione 
ha długich warkoczach... 

Mknie czas, zmienia nasze życie, myśli, ma- 
rzenia, czyny... 

Czasem dobrze jest wybiec myślami w da- 
lera przyszłość. Ot, gdzieś na przykład w rok 
1975! 

* 

Grażyna — ta, która w drużynie wiele lat 

temu najszybciej biegała jest już młodą. doro- 

sła kobieta. Studiuje na Politechnice Warsża- 
wskiei. Bedzie inżynierem — specjalistą budo- 

wy silników lotniczych. O, tam, w drusim rzę- 

dze auli wykładowej... Popatrzcie! Słucha wy- 
kładn Notuie coś. Jest poważna. skupiona. 

Kilkanaście minut temu przyjechała moto- 

rem na wykład. Opowiada, że najprzyjemniej 

ł2,. 
archiwum 
harcerskie.pl 

jest pędzić szerokimi alejami miasta właśnie 
takim prostym, kolorowym, „przedpotopo- 
wym'' motorem. 

Wiatr, słońce... Włosy zamknięte pod kor- 
kowym hełmem tylko końcami muskają opa- 
loną szyję. 

Przed trzydziestoma minutami była jeszcze 
na lotnisku grochowskim. Opuściła szybowiec 
po godzinnym locie i w parę chwil potem 
mknęła na wykład, pochylona nad kierownicą 
zielonej maszyny... 

Grażyna to człowiek samodzielny, pele' 
inicjatywy, człowiek zdolny do beztroskiej ra 
dości ale i do wysiłku w pracy, wymagające | 

  
ciągle surowego, pełnego poświęcenia zaparcia 
się siebie. To dziecko XX wieku! — powiedział 
stary profesor Politechniki, dr Worembowicz. 

k 

A inni? Inni, którzy byli w drużynie zu- 
chowej przed laty, gdzieś w roku 1958 — ja- 

cy są inni młodzi ludzie — chłopcy, dziewczęa 
ta — niegdyś zuchy? 

Szkoda, że kiedyś, dawno temu nikt sobie 
takiego pytania nie chciał postawić. Ot, żyło 
się dniem bieżącym nie wybiegając myślami 
w przyszłość zbyt daleko, 

Pomyślcie, druhny i druhowie. Dookoła 
was dzieci — dużo dzieci. Spójrzcie na dni. 
które idą. Pomyślcie: kim będą wasze zuchy w 
życiu? To pytanie musi sobie postawić każ- 
dy: i nauczyciel w szkole, i matka, i działacz 
polityczny kształtujący losy kraju — dzisiej- 
sze i przyszłe. Musicie je sobie postawić i wy- 
— druhny i druhowie — by życie za lat kil- 
kanaście nie musiało dawać odpowiedzi takiej, 
która nam wszystkim troską myśli przesłoni. 

Ale poznać dziecko nie jest łatwo. A o ileż 
trudniej jest dojrzeć, odrzeć, odkryć, przewi- dzieć drogi jego życia, ułożyć plan pracy nad 
nim. z nim, dla niego. 

Trzeba się tego uczyć. 
, Dziś — wszak chcę wam pomóc — opo- a: wam trochę dziwną historię. Posłuchaj- 

* 

Żył kiedyś stary, siwy pan z długą, bie- lutką brodą. Chodził wolno, podpierał się la- ską, a w wiosenne i letnie przedpołudnia sia- 
dywał w miejskim ogrodzie i patrzył na dzie- ci. Patrzył, Przyglądał się, pisał coś w grubym brulionie. Dzieci początkowo bały się go, ale potem... ho, ho! Nie było lepszego przyjaciela 
dzieci, niż ten „PAN Z BRODĄ*, 

„Był on PROFESOREM PSYCHOLOGII. Poznawał dzieci, zestawiał własne obserwacje, później notował w notesie swoje uwagi, wyciągał wnioski. Matkom, które z dziećmi przychodziły do parku, dawał rady 
jak wychowywać dzieci, jak pokonywać wychowaw- cze trudności. Potem pytał o przydatność swych rad, 
sprawdzał ich słuszność. 
„| tak szły dni. Dzieci rosły, zmieniały sfę. Zmie- 

niał się też i „PAN Z BRODĄ", Przygarbiał się 
coraz bardziej, coraz mocniej wspierał się na swej 
grubej lasce. Do parku przychodziły coraz to nowe 
pe coraz to inne dzieci bawiły się w alei par- 
owej. 

(dokończenie na str. 31) 
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LUCHY w 
W każdym Domu Dziecka mieszka kilkadziesiąt 

chłopców, Spora gromadka dziewcząt. Koedukacyj- 

nych domów jest najwięcej. Dzieci chodzą do szkoły, 
ą się, bawią się, pracują. 

Dom Dziecka ma zastąpić a ag AE 

laty dom rodzinny. któ / 

dzą, że zastępuje rzec Nie itak nig: 

matka, ojciec nie prz yjdzie. By zrozumi — samemu 

trzeba s j samotno: opuszeze- 

nia, lęku przed życiem, w którym nie spotka 

nigdy nikogo prócz ' ludzi obcych i obojęt 

zrozumieć — trzeba chyba samemu prze 

rzenia litościwych słów, spojrzeń, ni edomówień. 

Pamiętać trzeba o tym wchodząc do Domu 

Dziecka. 

Serdeczność, dobroć, gorące uczucia miłości do 
dziecka skrzywdzonego przez los nie muszą Uzew- 
nętrzniać się głaskaniem po główce, całowaniem, do- 

brymi słowami. Człowieka nie w: olno upokarzać litoś- 

cią. A poza tym.. Przecież każde z tych dzieci wie, 

że to wszystko jest darowizną i jałmużną. 

takie dziwne sformułowanie: rehabilitacja 
społeczna dziecka wychowanka Domu I a. 

ono oznacza? Na czym ta rehabilitacja ma pole- 

gać? O co chodzi? 

Posłuchajcie. Rodzice Jan Z. zmarli, gdy chło- 

piec miał 6 lat. Od tego asu przebywał kolejno 
w kilku Domach Dzieci ycie w Domu Dziecka 
w dużej gromądzie rówieś w, pod opieką kilku 
wychowawców pozbawione jest na ogół atmosfery 

serdeczności i ciepła. 

Zresztą, czyż może być ZRRECA 
czyni w grupie ma 20—30 dz 
bardzo chciała, serca swego n 
nie podzieli, guzików dą 

7a sznurówadeł 

do szkoły). A br +udne ucho, a czase 
nie wytarty bo „chustka gdzieś e 

ą się te drobne sprawy, szare, codzienne, brzyd- 

Zaczyna się często w szkole... Tak właśnie było z 
Jankiem: 

— Znowu nie masz ołówka? Powiedz w Domu 
Dzłecka, niech ci dadzą. 

— Wytrzyj nós. Co? Rękawem? Nie masz chustki? 
No, oczywiście Dom Dziecka! 

— 0! Sierota — drwiły dzieci — Nie ma ojca, nie 
ma matki, nie ma też do nosa szmatki! 

Że mały? Nie rozumie? Oj, rozumie, rozumie od 

młodszych lat! Rośnie żal, gromadzi się ból 
coraz grubszym AŻ po latach l 

ćku ten ciężar udźwignąć. Albo się ła ai l 
pokornie zwiesza głowę i daje się przez życie po- 
pychać_i wtedy... , 

14 
Bem, 

— Ambicji nie masz! Co z ciebie wyrośnie!? Świ- 
nie paść pójdziesz ty „tępaku”, ty idioto... 

I głowa coraz niżej, niżej... 

Z Jankiem było inaczej. Narosło w nim buntu 
i gniewu bezlitosnego! 

W klasie drugiej, trzeciej — wagarował. W kla- 
sie czwartej — mścił się: przeszkadzał na lekcjach, 
popychał dzieci, wszczynał bójki — WALCZYŁ! 

Że źle? A któż go tego nauczył?! 

Na wywiadówkach żaczął się krzyk: 

— Chuliganeria z Domu Dziecka! Łobuzy! 

— Za co wychowawcy biorą pieniądze?! 

I narastała w mieście opińia: zła, gryząca, pa= 
ląca, zachęcająca do buntu — o przyszłych „banday- 

tach* z domu dziecka — o Janku, Staśku, Zosi 
i wielu innych. 

Dom Dziecka — wychowawcy — nie rezygnują z 
walki o dziecko, z walki o każdego Janka czy Zosię. 
A że często sił braknie? Tego wygodnie nie dostrze- 

ZHP... „Zuchy*.. Tleż to razy kierownicy domów 
pytali mnie: 

— Czy z tej strony przyjdzie pomoc? 

Dziecko odepchnięte przez środowisko, dziecko 
skrzywdzone przez los i ludzi, związane z kilkoma 
osobami stanowiącymi personel Domu — to dziecko 

też potrzebuje rozrywki, munduru i chusty, a przede 
wszystkim dobrej, radosnej, zuchowej zabawy. 

Pi dzie może dzień, kiedy zacznie lepiej postę- 
pować, kiedy wyzbędzie się piekącej nienawiści do 
ludzi, do losu. 

To będzie pierwszy etap rehabilitacji społecznej 
wychowanka Domu Dziecka — rehabilitacja społecz- 
nych podstaw moralnych dziecka, jego moralne ad- 

rodzenie. 
Potem przyjdą następne etapy, z których najważ- 

miejszy będzie ten, gdy ludzie ze rodowiska pierwszy 
raz spojrzą ze zdumieniem, z podziwem na ma- 
szerującą ulicami gromadkę dzieci w kolorowych, 
zuchowych mundurkach, kiedy padną pełne zdumie- 
nia pytania: 

— To z Domu Dziecka? Nie te same dzieci! 

Nie wiecie jak trafić do dziecka? EE się, że 
to trudne? O na pewno! Przeczytajcie: Wigdorowej— 
„Na trudnym szlaku”, Makarenki — „Poemat pedago- 
giczny”, Morcinka — „Narodziny serca" 

A, co tam! Najlepiej próbujcie, A przy tym pa- 

miętajcie: serce i miłość dla dziecka to nie to same, 
co jałmużna i litość! 

Eugeniusz Rafalski phm. 

  

CHCE MIEĆ GHARAKT ER 
Mamusia Marysi mieszka na przedmieściu, nie ma 

nawet własnego pokoju i ciężko pracuje w fabryce. 
Dlatego Marysia została umieszczona w Internacie. 

Raz, podczas kolacji, Marysia wstała i zapytała 
wychowawczyni: 

— Czy mogę wyjść? 

Wychowawczyni pozwoliła, myśląc, że Marysia Za- 
raz wróci i skończy kolację, lecz stało się inaczej. 
Marysia wyszła i na noc nie wróciła do Internatu. 

Nazajutrz rano zmartwiona wychowawczyni poje- 
chała do matki Marysi. Drzwi otworzyła Marysia we 
własnej osobie. Byłą bardzo zdziwiona naszym nie- 
pokojem i przybyciem wychowawczyni, Weale nie po- 
czuwała się do winy i wcale nie okazywała skruchy. 

— Że wyszłam i nie wróciłam do stołu? Wielłca 
rzecz! Do mamusi poszłam, Nie wolno? Złego w 
tym co? 

Matki już w domu nie było, poszła od rana do 
pracy. 

Kierownictwo internatu napisało do Zarządu 0 

skreślenie Marysi z listy wychowanek: trudno pono- 

sić odpowiedzialność za takie postępowanie dziew- 
czynki, lepiej więc, by była pod opieką matki, mimo 
trudnych warunków jej życia i pracy. koriaja wró- 

ciła do Internatu i tam czekała na dec 
W dniu jej powrotu kierowniczka RO zebra- 

nie zespołu wychowawez zego, do którego należała Ma- 
rysia, Dziewczynki nie wiedziały o co chodzi, to też 

zę Dal kierowniezkę powitały pełną ocz ekiwania 
cisz 

Kierowniczka zapytała — Podobno stało się u was 
coś złego? 

Milczenie. Po chwili wstaje Marysia. 
— Tak. Ja uciekłam do mamy! 
— To nie wszystko. Co jeszcze? 
ŚW 
— Więcej nic?... 
— Więcej nic... 
— Owszem. Są tu dziewcz ynki, które wiedziały co 

Marysia zamierza zrobić i nie zaopiekowały stę nią. 
Nie tylko Marysia jest winna. Które wiedziały 

Wstają najsolidniejsze dziewczynki, 
— Wy? Jakże to się. mogło stać? A potem wasza 

pani wychowawczyni tak się o Marysię niepokoiła... 

Wy wiedziabyście dokąd Marysia poszła i nie uspo- 

KE pani wychowawczyni... Jakże to się mogło 
stać? 

Kierowniczka mówi w zupełnej ciszy, bardzo wol- 
no, tak by między poszczególnymi zdaniami było 

miejsce i był czas na własne myśli dziewczynek. 
— Czy kdagecie sobie sprawę na czym polega wa- 

sza wspólna wina? 

— Czy wiecie, co można myśleć o daeoióć 
która wprowadziła w błąd wychowawczynię, wyszła 
z Internatu i nie wróciła na noc? 

— Czy wiecie, co trzeba myśleć o koleżankach, któ- 
re jej w tym pomogły? 

Dziewczęta dłużej milczeć mie mogły. I nie mogą 

dłużej słuchać tych pytań kierowniczki, Nie wie- 

działy, naprawdę nie wiedziały. Ale teraz wiedzą. Te- 
raz rozumieją. Teraz będą mówić, 

,Kierowniczka milknie, Słucha. Potwierdza. Wy- 
jaśnia. 

Zebranie kończy się w atmosferze wzajemnego 

zrozumienia i pogłębionego zaufania. 
atka nie może wziąć Marysi do domu, bo to nie 

dom, lecz kąt u obcych ludzi. Matka, nawet na parę 

godzin, nie może zwolnić się z pracy, by pójść do Za- 
rządu w sprawie córki, Marysia musi zostać w In- 
EM W trudnej sytuacji must sama dać sobie 
radę. 

Na drugi dzień po zebraniu Marysia zatrzymuje 
kierowniozkę na schodach. 

— Czy mogę pójść dziś do UA Z — pyta bez 
zwykłej zśa siebie. 

— Bo 
— Żeb Bi mi dała zaświadczenie na piśmie, Bo ja 

odrazu do domu poszłam i nigdzie więcej nie cho- 
dziłam. Mamusia pracuje i powiedziała, 

broiłam, to niech sobie sama daję radę. Mamusia: za 
mnie nie odpowiada, Ja sama ża siebie odpowiadam: 

— lłe ty masz lat? 
— Piętnaście. 
— To jeszcze ile lat brak ci do pełnoletności? 
— Sześć, 

Tak, jeszcze przez tyle lat nie będziesz mogła 
sama za siebie odpowiadać, 

Zaświadczenie mamusi nie jest potrzebne. Idź sama 
o Zarządu. Uprzedziłam panią L., że twoja mamusia 

przyjść nie możę. Masz sama złożyć podanie o po= 
wtórne przyjęcie do Internatu i wszystko pani: L. 

wytłumaczyć. 

— Dziękuję. 
— Powiedz mi jeszcze — czy ty wiesz, dlaczego ja 
aj NA sprawą zmartwitam? 

— że prz ed tym myślałam, że ty masz charakter. 
Marysia cofnęła się. 

— Niech mnie pani zabije, niech mnie pani wy- 

rzuci, ale niech pani nie mówi, że ja nie mam charak- 
teru. 

Od nowego: roku szkolnego, dzięki poprawie wu- 
runków mieszkaniowych matki, Marysia wróciła do 
domu. 

Ewa Grodecktu 

 



ima była tak ciężka i długa, że mi- 
łościwy Błystek, król Krasnoludków, 
przymarzł do swojego tronu. Siwa je- 
go głowa uczyniła się srebrną od 
szronu, u brody wisiały lodowe sople, 
brwi najeżone okiścią stały się groź- 
ne i srogie, w koronie, zamiast pereł 

iskrzyły się krople zamarzniętej rosy, 

a para oddechu osiadała Śniegiem na kryształowych 

ścianach jego skalnej groty. Wierni poddani króla, 
żwawe krasnoludki, otulali się, jak mogli, w swoje 
czerwone opończe i wielkie kaptury. Wielu z nich 
sporządziło sobie szuby i spencery z mchów brunat- 

nych i zielonych, uzbieranych w boru jeszcze na 

jesieni, z szyszek, z huby drzewnej, z wiewiórczych 
puchów, a nawet z piórek, które pogubiły ptaszki 

lecące za morze. 
Ale król Błystek nie mógł się odziewać tak ubogo 

1 tak pospolicie. On zimą i latem musiał nosić pur- 

purową szatę, która, od wieków służąc królom Kras- 
noludków, dobrze już była wytarta i wiatr przecz 

świstał. Nigdy też, za nowych swoich czasów 
nawet, bardzo ciepłą szatą owa nie była, ile że 
z przędzy tych czerwonych pajączków, co to wiosną 

po grzędach się snują, utkana, miała zaledwie gru- 
bość makowego listka. 

Drżało więc królisko srodze, raz wraz chuchając 

w ręce, które mu tak zgrabiały, że już i berła utrzy- 
mać w nich nie mógł. Biedny stary król szczękał 
zębami, jakie mu jeszcze pozostały, z największą 

niecierpliwością oczekując wiosny. 

agiewko — mówił do jednego z dworzan — 

sługo wierny! Wyjrzyj no na świat, czy nie idzie 

wiosna. 

A Żagiewka kornie odpowiedział: 
— Królu, panie! Nie czas na mnie, póki się po- 

krzywy pod chłopskim płotem nie zaczną zielenić. 
A do tego jeszcze daleko!... 

Pokiwał król głową, a po chwili znów skinie 
t rzecze: 

— Sikorek! A może ty wyjrzysz? 

Ale Sikorkowi nie chciało się na mróz wystawiać 
osa. 
Rzeknie tedy: i 

Panie! Nie pora ną mnie, aż pliszka 
ćwierkać zacznie. A do tego jeszcze daleko! 

Pomilezał król nieco, ale, iż mu zimno dokuczało 
srodze, skinie znów i rzecze: 

— Biedronek, sługo mój! A ty byś nie wyjrzał? 
Wszakże i Biedronkowi nie pilno było na mróz 

1 zawieje. I on się kłaniał i wymawiał: 

— Królu, panie! Nie pora na mnie, aż się pod 

BE listkiem Śpiąca muszką zbudzi. A do tego 

jeszcze daleko!... 
"Tak przeszedł tydzień, przeszły dwa tygodnie, aż 

pewnego ranka jasno się jakoś zrobiło, a z lodowych 

soplów na królewskiej brodzie jęła kapać woda. 

Odwilż trwała szczęśliwie, Już około południa 
wszystkim Krasnoludkom poodmarzały wąsy, 

Zaczęli tedy radzić, kogo by Rd ge wysłać, 
żeby się przekonał, czy jest już wi 

Aż król Błystek stuknął o dlonie Beam szczero- 
młotym i rzekł: 
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— Nasz uczony kronikarz Koszałek-Opałek pói- 
dzie obaczyć, czy już wiosna przyszła. 

— Mądre królewskie słowo! — zakrzyknęły kras- 
noludki i wszystkie oczy obróciły się na uczonego 
Koszałka-Opałka. 

Ten jak zwykle siedział nad ogromną księg: 
której opisywał wszystko, co się od najdawnie 

czasów zdarzyło w państwie Krasnoludków, skąd 

wzięli i jakich mieli królów, jakie prowadzili wojny 
i jak im się w nich wiodło. 

Co widział, co słyszał, to spisywał wiernie, a czego 

nie widział i nie słyszał, to zmyślił tak pięknie, iż 
przy czytaniu tej księgi serca wszystkim rosły. 

Krasnoludki tak dumni byli z kronikarza swego, 
że gdzie kto jakie zielsko a pd mu wieniec 
płótł i na głowę wkładał, tak, iż mu te wieńce resztę 
rzadkich włosów wytarły, i łysy tri jak kolano. 

Koszałek-Opałek zaraz się na wyprawę zbierać 
zaczął. Przyrządził sobie garniec ajczarniej: jszego 

atramentu, potem wyszykował wielkie gęsie pióro, 

które, iż ciężkie było, musiał jak karabin, na ramie- 
niu dźwigać, ogromne swoje „księgi na plecach so- 
bie przytroczył, podpasał opończę rzemieniem, wło- 

żył kaptur na głowę, chodaki na nogi, zapalił długą 
fajkę i stanął do drogi gotowy. 

, Sam król Błystek miłościwy chciał go uściskać, 
iż bardzo sobie Koszałka-Opałka za uczoność cenił, 
lecz się ruszyć nie mógł, gdyż zupełnie do tronu przy- 
marzły mu szaty. 

Cały dzień gramolił się uczony Koszałek, zanim 

z groty na ziemię wyszedł. Droga była stroma, ko- 

rmeniami odwiecznych dębów splątana, po których 
uczony wędrowiec ślizgał się w swych chodakach, 

i tylko z największym trudem posuwać się mógł 

w górę. 

Na domiar biedy, wybrał sie bez jakiegokolwiek 

nosiłku na droge. gdyż. dźwieajac wielkie  ksiasi. 
wielki kałamarz i wielkie pióro, nic innego unieść 
już nie mógł. 

Byłby Koszałek-Opałek zupełnie z sił opadł, gdy- 

by nie to, że natrafił na dobrze zarosnadarowany 

dom pewnezo przezornero chomika. Z wdrziecznością 
ARA gościnnego chomika, posilony na duchu i na 

ciele 

Szedł teraz wesół i raźny, spoglądając spod ciem- 

nego kaptura po chłopskich pólkach i po łąkach, po 
gajach. A już ruń dobywała się i parła gwałtownie 
nad ziemię, już trawki młode puszczały się na wil- 

gotnych dołkach, już nad wezbraną rugą czerwie- 

niły pręty wikliny, a w cichym mglistym powietrzu 

słychać było kruczenie żurawi, wysoko gdzieś, wy- 
soko lecących. 

Każdy inny Krasnoludek poznałby po tych zna- 
kach, że wiosna już blisko, ale Koszałek-Opałek tak 
był od młodości pogrążony w księgach, że poza nimi, 

nic nie widział w świecie i na niczym nie rozumiał 
się zgoła. 

Maria Konopnicka  



  

Chłopcy z mojej drużyny goa biegać i brać udział w różnych 
ych niż słuchać gawęd. Dlatego 

często. SAGI czas trwania ZA. lub tylko krótko wyjaśniałem 
sens i cel zabaw, od których zaczynałem zbiórkę, albo prowadziłem 
rozmowę na określony temat w czasie majsterkowania, 

W październiku ubie- 
NASTRÓJ głego roku wybrałem się 

z chłopcami na wyciecz- 

kę do Iasu. Szliśmy pieszo 
przeszło 2 km. Potem iużżad iliśmy gry z biegiem 

i kryciem się. Wreszcie zaproponowałem odpoczynek 

i wszyscy się na to bardzo chętnie zgodzili. Usie- 
dliśmy na pniach ściętych drzew. 

— Niech nam druh coś opowie, jakąś bajkę. 
— A czy może być o Czerwonym Kapturku? — 

zapytałem. 
— Niech będzie i o Czerwonym Kapturku — od- 

Pa en chłopcy. Zdziwiony, że oto moich zu- 
ów „naszła ochota” słuchania bajki, opowiedzia- 
a Słuchając jedli swoje „drugie śniadanie. Gdy 

skończyłem prosili, aby im j ze coś opowiedzieć. 

Zacząłem więc opowiadać historię o przygodach lot- 
nika, który w czasie wojny wędrował lasami po ze- 

strzeleniu jego samolotu. Po chwili w moim opo- 
amAlu Kia treść filmu „Opowieść o praw- 

Wówczas zaczęli sami opowia- 

tego, prawdziwego zresztą obrazka, wynika 

pierwsze spostrzeżenie: bywają sytuacje, gdy zuchy 
szezególnie chętnie słuchają opowiadań. ch. 

ba wówczas zrezygnować ż cz 28 
dalszą część zbiórki i więcej u poświęcić na ga- 
wędę lub rozmowę. 

stycznia 1958 r 

ał 
zj dawcą Prz, 

boczna (drużynowej na zbiórce nie było) 
ła dziewczynkom gawędę o Eskimosach. 

przy tym w sposób „szkolny* — to znaczy chciała 
swym zuchom wiadomości o życiu Eskimosów. 

łuchały bardzo g: nie. A gdy przy 
ńczy ot Ś 

J ja widzia- 

a jest Gdkiai zielona. Dru- 
ga dziewczynka Ra wiedziala, że foka jest czarna, bo 
widziała taki obrazek. 

Innych wypowiedzi nie było. Z opisanej powyżej 

sytuacji wynika drugie spostrzeżenie: nawet w ga- 
wędach o rzeczach dale- 
kich od codzienności trze- 
ba wprowadzać opisy sy- 

tuacji, które dzieci znają 

z innych źródeł. Bo w 

przeciwnym razię gawęda 
będzie czymś oderwanym 
od dalszego toku zbiórki. 

50 MINUT w grudniu prowadzi- 
łem zbiórkę z cyklu lot- 

GAWĘDZENIA RR Tego dnia padał 
drobny deszcz. Siedzieliś- 

my w izbie na podłodze. Zacząłem opowiadać historię 
o lotnikach, którzy w czasie wojny dostali się do 
niewoli hitlerowskiej i potem zorganizowali ucieczkę 

z obozu jenieckiego, Zakończyłem opowiadanie po 
5 minutach. Jakoś nikt się nie kręcił, a po chwili 
jeden z chłopców zaczął opowiadać film o treści wo- 
jennej. Po nim inny chciał znów opowiadać jakiś 

film o podróżnikach. 
— A może już będziemy się bawi zapyta- 

łem. 
— Niech on jeszcze opowie — zawołali chłopcy. 
To opowiadanie przypomniało komuś coś innego, 

godnego opowiedzenia. Wszyscj zgodzili, aby i 
on opowiadał. A Potem, jeszcze j r adał, i je- 
szcze jeden. Spostr: ż C, zli zupełnie 
ż tematyki lotnicze. ż w piosence, którą 
śpiewaliśmy na zbiórkach lotniczych, są takie słowa: 
„Gdy długo pada deszcz... e CZAS, lotniku, z ko- 

legami więc pogadać chce Po 50 minutach ga- 
wędzenia zwróciłem Ghia sam uwagę, że dziś u 
nas na zbiórce było tak jak w piosence, którą na 
zbiórkach lotniczych śpiewamy. 

Z opisu I 
sytuacji yni 
trzecie sposti zd 

pozwolić 
nawet gdy przekra- 

cza to górną grani- 
cę czasu przeznaczo- 

Czwartę spostrzeżenie 
KON KU RS podam bez przykładu 

Czasami gawęda jest 

niezbędna dla przeprowa- 

dzenia zabawy i dalszego toku zbiórki. A tu zuchy 
chciałyby koniecznie coś działać. W takim wypadku 

posługuję się czasem następującym sposobem. Zapo- 

wiadam: posłuchajcie chwilę uważnie. To, co teraz 
opowiem będzie potrzebne do konkursu. Na czym 
polega konkurs, powiem wam po skończeniu Opó- 
wiadania. 

ł daje to e: wyniki. Zapamiętywują 
całe opowiadanie. A konkurs może być czymś mat- 

ginesowym. Zadaję na przykład pytanie: ile razy w 
opowiadaniu użyłem słow. „lotnisko, Albo: jak 

miał na imię brat marynarza 
(a w opowiadaniu zupełnie nie 
występowała ta postać). 

Wiele spostrzeżeń nasuwa się 
opowiadają ącemu gawędy. Warte 

je hotować w iążce pracy 
drużynowego* tam, gdzie jes 
przeznaczone miejsce na „uwagi 
o zdobywanych sprawnościach”. 
Pomaga to potem przy opraco- 

wywaniu nowych zbiórek i cy- 
klów sprawnościowych, 

Stefan Słysz phm. 

RADOSNA 
TWÓRCZOŚĆ 

DZIEJĄ SIĘ 
CZASAMI, 

PANIE 
TEGO, 

RZECZE 
DZIWNE. 

iedyś jeden z kolegów na- 
mówił mnie do przeczytania 

książki telefonicznej. Z po- 
ku było to nawet inte- 

resujące. Tyle nowych naż- 
wisk, nazw instytucji, numerów, adre 
sów. Niestety dobrnąłem tylko do 
przedostatniego wiersza pięćdziesiątej 

siódmej strony. Szalony ból głowy, no 
i w ogóle. 

Z widoczną niechęcią spoglądał 

więc na spis drużyn zuchowych le 

na moim biurku. Coś bliżej nieokreś- 
lonego kusiło jednak, by mimo po- 

przedniego rozczarowania zajrzeć do 

niego. Chyba jakieś głębokie przeka- 
nanie o wprost nieograniczonej inwen- 
cji instruktorów zuchowych. (To nie 
te, co ci od harcerstwa). 

Przerzuciłem wzrokiem pierwszą 
stronę, tak od niechcenia. Nic re 

yj : „Górskie Orły” (w jakiejś 

zinnej miejscowości), „Kłajskie Cwa- 
niaki* (niby, że to z Kłaja), ,„„Dzielni 

Indianie", „Wilki Morskie'* (z Podkar- 

pacia)... 

Druga stroną zaczynała się za to z 
miejsca interesująco. (Zupełnie jak w 
prawdziwej powieści!). 

„Kwiatuszki polne".  Rozczuliłem 
się do łez. Jakie one muszą być urocze, 

delikatne. Tak sobie tylko rosną i oz- 
dabiają świat. Ach, jak ta drużynowa 
musi koło nich chodzić, żeby im się 

przypadkiem coś nie stało. A ileż ro- 

mantyzmu kryje się w tym „polne”? 

Albo „Pacanowskie kozły*. Trochę 

trudniej odkryć sens. Nie zaprzeczam. 
Ale dla chcącego... Ileż to wzniosłych 
cech skojarzyć można z kozłami — 
upór, nieugiętość... A tu jeszcze kozly 
z Pacanową. A więc kute, kute na 

cztery nogi. 

A takie „Muchomory*. Całe szczęś- 
cie, że w młodości otarłem się cośkol- 

wiek o literaturę ojczystą. Przecież to 
klasyczny przykład wallenrodyzmu w 
wychowaniu zuchowym. Takie to po- 

wabne, niewinne a spróbuj tylko wejść 
w bliższe stosunki. I jakie konkretne 
wymaganie można postawić przy 
przyjmowaniu do „druży ny: „Ziwabi ko- 
goś w zaciszne miejsce i otruje* 

Im dalej w głąb spisu, tym okazalej 
prezentował się bogaty asortyment 
myśli wychowawczych. 

„Chytre Lisy". W domu, w szkole, 

na ulicy każdego wystrychną na dud- 
ka. 

„Szare Wilki". Bez kija nie przystę- 
puj. Zjadły już babcię Czerwonego 
Kapturka. 

„Śpiewające ptaszęta'... 

Dopiero jednak, gdy doszedłem do 
Radosnych", mój optymizm prze- 
edł w zachwyt. Nie zaginą dobre tra- 

dycje. Kiedy oni podrosną i zorganizu- 

ją drużyny, wzbogacą wielokrotnie 
przepojoną głęboką myślą pedagogicz- 
ną, radosną twórczość nazw drużyn 

EMJOT  



  

DRDACZ l 6 uskie 
yobraż > czytelni- 

ku, ś ośmiolet- 
ć, słuchającym 

gawędy 

wilczkiem, 
nic nie s? 
glii, w s. ył m 
Hindus  Mowgli. 
zcze są tam w cz 

wiosny tak silne,*upały tak wiel 
że paprocie dorastają drzew, 

bambusy rosną wyżej słoni. Poz- 
nasz niezwykłą a cudowną, pełną 
przygód historię tego chłopca, któr 
znalazł się sam w żungli, malutki, 

słaby i nagi. Ale właś 
by bezbronny, a zarazem nie 

bał się niczego, przygarnęła go wil- 
czyca - matka pozwal 

sść, spać, i bawić się z jej 
kami... 

Wiele mógłbym ci opowiedz 
wodzu ludu wilczęcego 
panterze Bagheera, o nledźwiedziu 
Baloo, o wielkim pytonie Kao, o 
tygrysie Shere Khan, szakalu Ta- 
baqui i wielu, wielu innych zw: 

brych... ot 
ą pcem nowa d ; 

A ii Chcesz Rónć, za- 
Ć żungli i zostać małym 

Mowglim Zgoda. A więc słu- 

j uważnie starszego wilka, 

Przed tobą wspaniała droga, mu- 
sisz się 380 nak 
nią z 

SiĘ 
kr iętymi oczami i i przez Kilka 
chodzą po omacku. 

Potem a RSA odróż 
niać poszc rzeczy. kie 

się, jak achowywać 

ro wiedy o /]- zy 
mie je do udz w polowaniu. 

Taka kolej rzeczy spotka i Cie- 
bie, Rónć będziesz najpierw „De- 
likatną łapką", a następnie otwo- 
rzysz jedno oko (pierwsza gwiazd- 

ka), potem drugie (2 -ga gwiazdka), 

a wreszcie odbędziesz próby na 
różne sprawności, które z ciebie 

Sy chłopca doprawdy pożytccz- 
zdolnego do pójścia nowym 

aja iem. Przyjdzie potem CZAS, 

tak jak Mowgli — opuścisz 
glę, aby udać się do ludzi. 
się harcerzem (eclaireur) i 
ze swoim zastępem wejdziesz na 

szlak szarej drogi. Z niej z kolei 
przejdziesz na szeroki, ale trudn: 
gościniec, po którym wędrują star- 

a, > 
archiwum 

skauci, wędrownicy (routiers). 
Pamiętać jednak musisz, że jako 
wilczek, czy jako harcerz, czy wre- 

zcie jako wędrownik — będziesz 
coraz lepiej przygotowywał się do 
służenia Bogu i naszemu krajowi, 
Francji'... 

Taki jest klimat wychowawczy 
ruchu wilezęcego Francji (a sądzę, 
że podobny we wszystkich krajach 
Klasycznego skautingu). Klimat ki- 
plingowskiej „Księgi dżungli, 

o 

Chłopiec, który chce być przy- 
jęty do gromady wilcząt musi u- 

kończyć 8 lat, mieć pisemne ze- 

zwolenie rodziców lub opieki 
uzyskać zgodę wodza gromady 
dy gromady. Ma uczestniczyć 

stroju cywilnym przynajmniej 

czterech zb ach gromady. 

Chłopiec staje się  „Delikatną 

apką', o ile uczęszczał regularnie 
punktualnie na zajęcia przynaj- 

przez miesiąc, zna historię 
liego, umie dobrze wiązać 

sznurować buty, 
czytelnie swoje nazwisko ! 

wo i zawołanie wil- 
ładować „Wielkie 

ać na „wielki 
dopiero prawo po 

czenia), zna puzdro- 
jego znaczenie, 

zcie z radością dokonuj 
brych uczynków (bonnes actiones). 

Spełniv takie warunki „Deii- 
katna łapka* staje się członkiem 
gromady, otrzymuje mundur, chustę 
gromady i wchodzi do szóstki „jDe- 
likatnych łape 

Potem w cia a8u | 
katna łapl . 

je: 

aby — =iertym 
e i prawu wilczków, 

aby każdego dnia komuś pomóc* 
tej chwili wilczek ma pruwo 

pozdrawiać, podając lewą rękę 
wszystkim tym, którzy tak e 
żyli przy: nia, oraz nosi 
naki czę głowę wilka nosz s 

tkich  wilczków 
erecie, oraz tarczę z 

lilijką, oznakę wszystkich harcerzy 

Francji. wo wilczków francus- 
kich, na wiern któremu przy- 

skają, brzmi: „Wilczek słucha 

ch wilków, wilczek nigdy 
nie słuch 

Posłuszeństwo starym  wilkom 
wywodzi się stąd, że w dżungli 

istnieją określone zwyczaje, pra- 
wa i zjawiska. Stary wilk jest 1ną- 
dry. Wie on, co stanowi o powo- 

dzeniu polowania. I nawet gdy sta- 

ry wilk jest nieobecny, wilczki 
spełniają j zkazy, ponieważ 
jest to obowiązek wszystkich czton- 
ków gromady. Podobnie w groma- 
dzie „wilcząt”. Wiiczek słucha ojca 

i matki czy nauczyciela bez wzglę- 

du na to, czy są obecni, czy też nie. 

Jest pewne, że nawet najmłod. zy 
wilczek zrobi zawsze tak, jak tego 
sobie życzą stare wilki. 

o 

Dobry uczynek (bonne action) — 
to podstawowa treś 
ralnej kai A 

się oni uszcz innych, kaz- 

dego dnia robia ać pia jakąś PY 

sługę lub przyjemność. 

komu, byle nie sobie. Węzeł na 
chuście ma o tym obowiązku prey- 
pominać. 

wilczęta 

o 

Wymagania na pierwszą gwiazd- 

kę obejmują: złożenie przyrzecze- 

nia, regularne uczęszczanie na 

zbiórki gromady, umiejętność po- 

zdrawiania flagi francuskiej na 

ulicy i na obozie, umiejętność śpie- 

wania pierwszej zwrotki pieśni har- 

cerzy związkowych i piosenki w: 

czków Francji, 

Na drugą z kolei gwiazdkę wil- 

czek musi: regularnie uczęszczać 

na zbiórki, zawiązać węzeł tkacki 

i rybacki, znać adres poczty lub 

najbliższych kabin telefonicznych, 

umie zatelefonować, wysłać paczkę 

poleconą, wskazać gdzie jest me- 

KREGU NASZYGI 
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rostwo, lekarz i apteka, odszukać 

i podać z rozkładu jazdy godz. przy- 

jazdu pociągu, zdobyć dwie spraw- 

ności. 

o 

Wilczęta francuskie znają spraw- 

mości: zbieracza, (znaczków, roślin, 

minerałów, muszelek, pocztówek 

itp. — do wyboru), trubadura (gra 

na prostym instrumencie, mimika, 

gestykulacja), kolarza, gimnastyka, 

sygnalisty obserwatora, przyjaciela 

k: ek, artysty, stolarza, tkacza, 

ogrodnika, wskazidrogi, sprzątacza, 

sanitariusza, przyjaciela zwierząt, 

pływaka, dobrego gracza, obozow- 
nika. 

o 

Obrzędowość i symbolika ferm 

zewnętrznych wilcząt — to dzie- 

dziny szeroko rozbudowane w ru- 

chu wilczęcym Francji. Wspomnę 

tylko o „kilku fragmentach. 

rzęd w ania flagi na ma 

biega w Ch sposób, że Bagneera 

(pantera) woła „Gromada, o 
gromada, (meute)', — tworzy 

krąg wokół masztu, po czym Akela 

(starszy wilk — wódz) woła „jak 

naj... — a wilczęta odpowiadają 

najgłośniej jak m lepiej"! 

(wolne tłumaczenie zawołania „de 
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Franc i Hilda poznali się w do- 
mu wypoczynkowym. Gdy spotkali 
się po kilku miesiącach Franc opo- 
wiedział Hildzie następująca hi- 
storię: 

wróciłem do domu ciocia 
żeby urządzić wy- 

Wybrało się 
Niebo było czyste, ani 

chmurki, zapakowaliśmy 

kąpielówki — pewni wspaniałej za- 
bawy. Ale nic z tego, gdy a: e: 
chaliśmy na miejsce — 
burza, nagle nie wiadomo skia. Je 

zioro, przez chwilę spokojne t 
gładkie — rzucało naraz olbrzy- 
mie fale na brzeg, drzewa gięty się 

że parę metrów 
wrażenie szarej . 
się błyskawice, zahuczały grzmoty. 

Staliśmy pod małym daszkiem 
szopy na łódki, ale mimo to byliś- 
my przemoknięci do suchej nitki. 
Aż tu nagle — uwierzysz Czy nie 
— nad jeziorem frunie ptak i krzy- 
czy takim głosem jakby się śmiał 

wbrew pogodzie; a za nim drugi, 
trzeci i czwarty, wszystkie krzyczą 

i hałasują, i co dziwne widać 
było, że nie ze złości, a przeciw- 
nie — z radości. 
— Sztormowe ptaki — krzyknął 

ktoś. Wtedy wszyscy zawtórowali 
— tak to są sztormowe ptaki. 

I zaczęło się. Każdy coś o nich 
wiedział; że są silne, że ZB że 
żyją zawsze w gromadzi 

Ptaki sprawiły, że zupełnie za- 
pomnieliśmy o pogodzie, nawet 
mieliśmy ochotę wykąpać ię. 

W powrotnej drodze wspomina- 
liśmy naszą przygodę t Georg za- 
proponował abyśmy nazwali nna- 
szą grupę „Sturmvogel* — „Sztor- 

mowe ptaki". 
ly Franc skóńczył okazało się, 

że Hilda też miała przygodę 
Sztormowymi  Ptakami.  Opowie- 
działa ją przyjacielowi. 

„Wyjechałam na tydzień tb góry, 

była paskudna pogoda i cały dzień 
siedziałam w szałasie. Gdy znudzo: 

zmartwiona wyjrzałam prz 
— zobaczyłam stadko tyt 

dz onych ptaków — krzyczały, wy- 
wijały koziołki w powietrzu. Na- 

stępnego dnia, gdy wędrowaliśmy 
po górach — one zawisły w po- 
wietrzu i obserwowały świat. Wte- 
dy powiedziałam do mamusi — ja 
też chciałabym być takim nta- 
kiem". 
Franc a erwał jej. — Nie ma 

sztormowych piak w. 
ść do grupy. Teraz 

powstają grupy dzieci, któ 
tę miżwę. Nic nie szko- 

że jesteś mała, czy myślisz, że 
ptaki przychodzą na 

świat dorosłe? One też muszą nau- 
czyć się wielu rzecz ć 
zdobywać sobie ŻY ni po- 
znawać swoich 

ciół Muszą zrozumieć że ich Bit 
w grupie. 

Nasza grupa ciągnął dalej 

Franc — postanowiła dążyć do 
tego żeby być podobną do sztor- 
mowych ptaków — silnych 

drych — jednością zespołu, 

łych — wbrew burzom na 

napotkają w życiu, obserwujących 
i poznających świat, 

* 

„Sztormowe ptaki" — to nazwa 
organizacji dziecięcej w Austrii. 
Organizacji, której symbolem stał 
się odważny i wesoły ptak, 

Obok przymiotów właściwych 
ptakom, dzieci przyswajają sobie 

i inne cechy, i zalety. Każdy „Sztor- 
mowy Ptak* dotrzymuje i 
swojemt zespołowi, stara się 

brze uczyć w szkole, szanuje | 
pracy i czuje się jak majbard. 
związany z dziećmi wszystkich na- 
radowości, „Sztormowy Ptak'* mu- 
si być przykładem dla innych dzie- 
ci — w szkole, na ulicy i w czasie 

zabawy. 

„Sztormowe Ptaki" noszą błękit- 
ną chustę i znaczek. 

Do grup tormowi Ptaka' 
mogą należeć dzieci w wieku od 6 

do 10 lat, które brały udział w 
trzech kolejnych zbiórkach. 

(Opracowane na podstawie 

czasopisma „Der Heljfer" nr 12) 
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  Ę 

notre mieux*!). Dwa wilczki wy- 
znaczone przez Bagheerę, włożyw- 
szy berety do kieszeni zbliżają się 
do masztu i gdy jeden z nich po- 
wie: „gotowe* — Akela podaję ko- 
mendę: „Uwaga na flagę — 

„Wciągnąć" Wówczas wsz: 

    

Inny przykład — to „skała Ra- 
dy', zebranie całej gromady pod 
przewodnictwem Akeli, gdzie roz- 

i i warczenią i 

   

          
niu się wodza — wilka w pewności 
i zaufaniu do członków gromady 
oraz w akcie dopuszczenia wilczków 
do zaszczytu wspólnego polowania. 
Laska totemowa gromady — to 

nagroda dla szóstki 
i przy czym 

ma prawo ją nosić p 

wyjściu gromady lub szóstki na 
zewnątrz. Jest to przedmiot wieł- 
kiej dumy  wilcząt, gdyż laska 
wskazuje jak wilczęta polowały. O 
ile poziom szóstki w jakimś ok 
sie opadł, a polowanie nie wypadło 
dobrze, laska idzie do „nory”, 

o 

   
   

   
      

  

      

Mundury wilcząt są ładne i eko- 

nomiczne. Noszą granatowe bere- 

ty, niebieskie bluzy z kie ami 

i naramiennikami, spodnie z bru- 

natnego weluru na szelkach, ple- 

eak z wygodnymi pasami i pele Y 

nę granatową, noszoną na plecach 

lub w plecaku, (lecz nigdy prze- 

ieszoną przez ramię!) 

        

Oznaki są metalowe — posre- 

brzane lub pozłacane, bądź tekstyl- 

ne — naszywane, artystycznie wy- 

haftowane, a wskazują one np. na 

dłuższą przynależność wilczka do 

stada (gwiazdka złotego koloru), 

wilka szóstki (naszywka tekstylna), 

wodza gromady (wstążka naszy- 

ta pod szwem ramienia), oznakę 

prowincji krajowej sprawności, 02- 

haki organizacyjne. Szóstkowy i 

drugi w szóstce noszą złoto-żółte 

naszywane paski. Wszystko to jest 

pstrokate, błyszczące 1.. zupełnie 
miłe dla oka. 

  

W izbach harcerskich we Fran- 

cji można często zobączyć w ką- 

ciku wilczęcym napis o takiej mniej 
więcej treści 

  

  
i: „Jeżeli spotkasz dru- 

zynowego, wędrownika, harcerza -—- 

oddaj mu pierw: y swe pozdrowie- 

nie. Pokażesz, że jesteś dobrze 

wychowanym wilezkiem...* 

o 

    

Tę garść informacji, niepełnych 
zresztą, proszczonych nieco i nie- 

uporządkowanych przedstawiam 

wam do analitycznej i krytycznej 
oceny. 

  

Janusz PRZEDBORSKI hm. 
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<i$ pokażę wam, jak można w stosunkowo łatwy 
sposób zrobić lalki, którymi gra się prawdziwą 
sztukę w prawdziwym teatrzyku. Dotychczas w V= 
konywaliśmy laleczki, które łatwo ulegały zepsu- 
ciu — warzywa więdły, główki z kłębków weiny 
trzeba było oddać na szaliki i rękawiczki, a ża- 

butelki, tylko przy bardzo ostrożnym obchodzeniu się z nimi, słu ną czas dłuższy. Bardzo dobrze, 
że te ws kie próby naszych umiejętności odbyły się na po- czątku kariery kukiełkowej, bo poznaliśmy dużo, umiemy dobie- rać odpowiednie materiały do naszej pracy i nauczyliśmy się oceniać co dobre, a co złe! To bardzo ważne! 

  

  rówki 

  

    
   

  

Dzięki tym wiadomościom i pewnej już znajomości „fachu*”, możemy przystąpić do wykonywania lalek, które będą już bar- 
dziej trwałe. 

     

        

      

— Pokażcie — wyglądają przyniesione skarby? Wata 
jest, file kolorowy jest, zki — no, trochę za słabe, ale może 
coś z nich wyt my. Takie 

  

około 12 mm ś a wasze chyba nie mają nawet 10! Za 
cienkie! Pokażcie piłeczki, one są podstawą dzisiejszej pracy. 
Śliczne! To nic, że kolorowe, później je zamalujemy na taki ko- 
lor, jaki będzie nam odpowiadał. 

  

"Teraz do roboty! Każdy wykona jedną z laleczek, która be- 
dzie grała w sztuce. Pamiętacie kto występuje w sztuce i jak 

? Halinka ma grać Mroza, Leszek — p. Wóźne- 
Bo, Krysią — Ś igaczkę, Romka i Tomka grają Ania i Danka, 
a Spóźnialskiego — Tadek, Krzyś będzie Aptekarzem. Jak się 
pewnie domyślacie, piłeczki posłużą nam do wykonania główek. 
Musimy je osadzić na kijach, a to bardzo proste, wystarczy zro- 
bić mały otworek w piłeczce, a następnie wsadzić ją na trochę 
zaostrzony i posmarowany tłuszczem, patyk, i ucharakteryzow: 
tzn. zrobić im oćzy, usta, włosy i pomalować. 

  
    podzieliliśmy role 

   

  

  

    

Oczki zastąpią nam dwie pineski wbite w gumową piłeczkę Nosek, to kawałek patyczka wbity w odpowiednim mi jscu, a następnie oklejony zwykłą plasteliną, którą można uformować, am się tylko podoba, może być zadarty, jak u ciekawej pa- nienki, może być opuszczony, jak u Kogoś, kto jest ze wszys:- 
kiego niezadowolony. 

    

    

Włosy nie sprawią nam chyba większego kłopotu, można je robić prawie ze wszystkiego: ze sznurka, z wełny, z konopii 
ale chyba najłatwiej z filcu. Trzeba go pociąć na wąskie paski 
i uformować taką ezuprynkę, ka nam odpowiada. Tylko n 
starajcie się robić takich włosów, „prawdziwe*, takich cie- 
niutkich i faluj cych się, bo takie mogą mieć ludzie, a kukiełki 

eć kukiełkowe. 

    

  

   

   
   

  

    

  

  muszą mi 

  

g
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"
 

    

  

  

W naszej sztuce wszystkim chłopcom możną porobić piękne 

fryzury z konopi, zaś pan Wożny powinien muse całą Row łysą 

i tylko gdzieś z tyłu kilka „włosków* z białej tasiemki, takie 

same tasiemkowe mogą być wąsiska. Dziewczynkom możemy z«r3- 

bić wspaniałe warkocze ze sznurowadeł. 

Całą buzię musimy pomalować na różowy kolor. Najprościej 

BERD to zrobić farbami, które nazywają się PLAKATOWKA, 

1 5 e, nauczę Was więc jak można zrobić 

ącą farbę, tzw. klejówkę. Weźmiemy 

   

ale są to farby dosyć drogi 

tanim kosztem dobrą, kryj ED 

do tego taką zwykłą farbę w proszku, jak do malowania SE 

i trochę kleju z mączki kasztanowej (dekstryny), ZO ACE 

my to wodą i farba gotowa. Dobrze jest sprawdzić, czy RA 

lisy: dobre ilości farby i kleju, gotową farbą pomalować ERC 

łek papieru i zostawić do wyschnięcia, jeśli farba będzie płać, 

to zużyliśmy za dużo kleju, jeśli będzie schodziła przy dotknię- 
ciu palcem — to kleju było za mało! 

Po pomalowaniu całej główki malujemy pineski — oczki (zę- 

stą farbą) i usta. Główka gotowa! 

Korpus kukiełki zrobimy z waty [c : 

obsadzoną głową. Żeby wata nie zsuwała się, można zrobić z li- 

śtewek ramiona i biodra, czyli po prostu poprzeczne patyczki, do 

których później przyczepi się ręce i nogi. Jak uformujemy 
kształt korpusu lalki, okręcimy ją kilka razy nitką i posmaruje- 

my cienką warstwą rzadkiego kleju, żeby się wata nie rozsypała, 

możemy szyć ubranka. 

ym pomogą chyba Wasze Mamusie, pamiętajcie tylko, 

żeby wszystko szyć z materiałów jak najcieńszych, bo grube 

będą bardzo sztywne. Najlepszym materiałem jest chyba trykot, 

bo jest dosyć miękki i ładnie się układa na nciele" kukiełki. 

Dłonie lalki i całe rączki uszyjemy z materiału (flaneli) i Przy: 

mocujemy dó ramion, gwoździkami. Zróbcie to jednak tak, żeby 

się rączka swobodnie bujała, to wtedy ruchy jej będą bardziej 

żywe. Nogi to zwykłe rurki z flaneli, wypchane watą i zakoń- 

czone bucikami z filcu. Kukiełka gotowa. 

  

okręcając nią patyczek z 

    

No w t 

  

Przyznaję, że pracy dużo, ale nie musimy zrobić wszystkiego 

na jednej zbiórce. A frajda będzie ogromna, gdy gotowa już la- 

go teatrzyku i wywoła zachwyt 

  

  

leczka ukaże się na scenie Wasz 

w oczach Waszych kolegów — widzów. K 

A. Kieruzalski phm. 

aleczki 

ZA SZARĄ KURTYNĄ) 

Aj 

   



  

Wróciwszy ze szkoł „Faraon* znalazł w skrzynce „Pocztowej kartkę z poleceniem: 

s o 5 choć ES innej treści dostali 
„serdel", „Juno”, ,, iuchol* „Mah Ę - 

tek", „Misiek, et ahomet', „Bar „ Nie więc dziwnego, że na zbiórkę każdy przy- 
dźwigał coś w teczce, w kieszeniach, czy w rękach. 
Ten' cztery butelki, tamten kłębek sznurków, ów 
sześć dużych bułek. 

„Przy drzwiach do izby stał druh przyboczny „Cha. 
ła” 1 nikogo nie wpuszczał do środka. 

„= Tylko ten wejdzie, kto odda pocztówkę i po- 
każe, że wykonał zadanie... — odpowiadał niezmien- 
nie na ataki drużyny. 

Zaintrygowani, szybko przedstawiali dowody wy- 
konanią swych zadań j wchodzili do środka. Spo- 
dziewali się zastać tam coś niezwykłego, Tymczasem... 
izba byłą pusta. 

Zdziwili się mocno, jednak nie tak bardzo, bi 
zmienić się w przysłowiowy „słup soli* O nie! Wręcz 

przeciwnie, Zaczęli dolkazywać, »szaleć* na całego. 

  

Przyszedłem akurat na ten bałaganik. 
— Zuchy! — wrzasnąłem ile sił w płucach. 
—'Czuj! — odpowiedzieli aż zadrżał 

i 
y Szyby w 

oknach i zakołysały się strachem przejęte ak 
Po naszym tradycyjnym przywitaniu „Chała* Gd- 

czytał „najważniejszy dokument": 
„Manifest do zuchów z „Band na Nowolipkach* 

dany w dniu 16, stycznia miesiąca, w roku kwi 
a dobrym tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym = 
= ezyłał »Chała”, q zuchy ciekawie nadstawiły 
uszu — my, „Bandy na Nowolipkach* wódz i dru- 
żymowy, gwoli zuchów naszych uciesze, wielki a 
Ucieszny turniej: Żarłoków, Cukierków Zjadaczy 
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AŻ 

, Gromkie „bum tra tą t-a tą" orkiestry było tak 
głośne, że aż portierka otworzyłą drzwi i ze z, roz: 

wykrzyłcnęła: 
RÓ „Boże kochany, co te wariaty wyprawiają tutaj...« Zaraz też ustawiono sześć krzeseł vy rzędzie i dro- 

gą losowanią sześciu śmiałkom pozwolono stanąć do 
konkursu żarłoków, 
Na znak herolda położono na każdym krzesełku 

bułkę dużą i nienajbardziej świeżą, owych szesciu 
-„bój się Tozpoczął, 
Można było pomagać sobie wszystkim byle nie... 

rękami. Jedli więc nie tylko ustami, ale — zdawało 
SIę — i nosem, ji oczami. Reszta zaś wrzeszczała, ska- 
kała j dopingowała z całego serca, z wszystkich sił 
nie żałując gardła. 

»„Mistrz” zdystansował pozostałą Piątkę o ćwierć 
„kajzerki* i pokazał, że nie ma w bandzie takiego 
co by się z nim mógł równać w jedzeniu. : Potem w szranki wstąpili „Tybący*, Okazało się, 
że butelki, to wcale nie butelkj, tylko ryby, a sznurki 

to wcale nie sznurki, tylko wędki. Taką „wędkę* 
bierze się do ręki, zawiązuje na końcu piękny au- 

pełek zwany przez harcerzy „kluczką zaciągającą się 
staje się nad narysowanym kredą brzegiem” zupeł- nie nie autentycznej »rzeki* i.. łowi się. Co się uda jakoś zarzucić ową tlę ną szyjk 
butelki, to ona się ześlizgnie. I tak w koko A do znudzenia. 

„Juno* ułożył nawet wierszyk: 
„Pięć minut łowili 
nie się nie udało 
choć się tak chwalili 
ryba brać nie chciała”, 

Jak Przystało na porządny turniej naszemu też 
nie brakowało konkursu trubadurów /czyli Śpiewa 

    

PORTIERKA 

    

ków. Zuchy nie bardzo wiedzą, czy w mrocznym średniowieczu pieśniarze ci łączyli się w chóry, w 

żyć, że najlepsze chóry śpiewają tylko ną dwa, trzy a' już maksimum cztery, to... bezkonkurencyjną oka- załą się szóstka „Łysego" z uczuciem i talentem (biedne nasze uszy były, oj biedne) wykonując sko- czną piosenkę: „Leci biały śnieżek, sypie się jak puch...'* 

Na moje wodzowskie skinienie, heroldowie — przy- boczni zmieszali zawartość czterech pudełek zapa- łek, z których dwa miały białe a dwa — czerwone patyczki. Rozpoczęła się „Sztafetą Kopciuszka”, 
Bieg — wybrać czerwoną zapałkę z kupki, włożyć ją do pudełka — powrót na miejsce — klepnąć w ramię następnego i w ten sposób pozwolić mu na bieg. Znów bieg... i tak w kółko, aż na ziemi zostały tylko białe zapałki. 

I znów zwyciężyły zuchy „Łysego”. O całych 26 zapałek. Nie byle co. No nie? . 
„Chała* wyjął z teczki dużą torbę cukierków i podszedł do mnie. 

Widziałem jak „Kruszynka” szturechnął w bok „Miśka*. potężnym kuksańcem: Widzisz? Cukierki! Ciekawe, kto je dostanie? 
„Misiek* tylko wzruszył ramionami. 

  

— Stańcie wszyscy w kręgu — poleciłem. 
„Kruszynka* uśmiechnął się od ucha do ucha: 
He, he, he — wszyscy cukiereczki dostaną... In4- czej nie robiłoby się kręgu... 
Tymczasem zamiast cukiereczków otrzymali inne polecenie: — uklęknijcie! 
Zdziwili się, ale wykonali. 

  

OTWORZYŁA DRZWI... 

    

— Oprzyjcie ręce, wyciągnijcie nogi do tyłu + po- łóżcie się na brzuchach dotykając brodą podłogi. 
I to zrobili bez oporu, 

Każdemu przed nosem (dosłownie) położyłem cu- kierek: solidnie opakowanego „miętusa”* 
Zadanie brzmiało: — „kto szybciej odwinie cu- kierka z papieru nie pomagając sobie rękami i nie odrywając brody od posadzki?* 
To było jedynych pięć minut spokoju przez te dwie godziny. Słychać było tylko sapanie, mlaska- nie i głuche pomruki. Zwyciężył „Kuropatwa, 
— Druhu! „Kuropatwa ma dziób, bo to ptak przecież — wyjaśnił tajemnicę zwycięstwa „Juno*. Trzeba Adamowi przyznać, że otrzymaną w nagro- dzie resztę zawartości torebki rozczęstował sprawie- dliwie wśród całej drużyny. 

Radosne okrzyki i pląsy zakończyły prześwietną imprezę. 

  

Dodatkowa niespodzianka: powiedziałem, że wy- konanie zadań na dzisiejszą zbiórkę „liczy się" na gwiazdkę zucha «sprawnego*, wywołało to taką owa- cję, że portierka Po raz drugi tego wieczora zajrzała do świetlicy ze świętym oburzeniem na twarzy. 

Czarny Zbójnik Cieplica 
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PQ RAZ TRZECI 

ie wolno nam pominąć dziecięcego głodu 
poznania. Można to znakomicie, praw- 
dziwie po zuchowemu, zrobić w oparciu 
© inny dział ogromnie silnych u chłopca 
w zuchowym wieku zainteresowań. Mam 
na myśli tak odpówiadające drugiemu 
dzieciństwu, robinzonady. 

Zdaje się, że to Niemcy przyczepili do 
drugiego dzieciństwa określenie „wiek 
Robinzona* — „Robinzon Alter", Poczy- 
nione spostrzeżenie — wydaje się nad 
wyraz słuszne, 

Co jest w postaci Robinzona, eo tak pociąga 
chłopca? 

Robinzonada! 

Robinzon tak się na wszystkim zna, tak dosko- 
nale potrafi sobie dać radę we wszystkich sytua= 
cjach! Tak wszystko wie i tak umie w korzy- 
stać Jes A naprawdę dzielny. 
No — i ciągle żyj świecie przygód i awantur — 
a przy tym w ciągłej walce z przyrodą! Tak by 
się chciało samemu to wszystko przeżyć! Własnymi 
rękoma zbudować dom, sporządzić o nie 

i broń, samemu zdobywać wszelkie środki potrzebne 

do życia, oswajać zwierzęta, hodować rośliny 

Są dwa działy robinzonowskich przeżyć, które 

zuchów specjalnie interesują. Jeden — to przyroda. 
Chłopiec nigdy nie będzie miał dosyć dotykania, 

wąchania, poznania smakiem i wzrokiem różnych 

roślin i krzewów. Nory zw: i ich ślady zdolne 

są zapełnić wyobraźnię dziesiątkami porywającycł 

Wycieczka do ogrodu oologicznego może 

stać centralnym ycii całego roku! Jaka szk: 

da, że nasi instruktorzy tąk mało mają w. 

tych przyrodniczych tęsknot zucha i tak rz 
przerabiają z chłopcami ćwiczenia i zabawy przy- 

rodnicze. 

A drugi dział to majsterkowanie. 

: robinzonowskich umiejętnoś jest tak 
czynnikiem  zamiłowań chłopięcych, że 
wydzielić w osobną grupę. 

jsterkowania zaczyna się od robieni 
schematycznych Tak właśnie rozpoczą 

asz 5—6 letni malec. Wystarczy byle juk 
postrugać kijek — i otrzyma się szablę. Bałwan ze 
śniegu nie posiada szyi ani nóg — lecz i bez tego 

widać, że to dziad, człowiek! Ten 
zę. Ani koń, ani pies — zwierzę. 

rze koniem, jak psem. Taki 
właśnie „schematyzm* wytworów ciągnie się u 
chłopców do 10 r. ż., aby ostatecznie w tym czasie 
zaniknąć. 

„Modele rzeczywistości" są następnym, doskonal- 
szym etapem majster chłopięcej. Schematyzm nie 

wystarcza. Przedmiot zrobiony musi być napraw- 
dę podobny do tego czym ma być. Im więcej jest 
dobny — tym lepiej. Etap ten, rozpoczynający się 

pod koniec siódmego roku życia — trwa do końca 
roku 11, a więc całkowicie mieści się w życiu zu- 
chowym. 

Nie stanowi on jednak najdoskonalszego wyrazu 
zuchowej techniki. Szczyt jej leży w sporządzaniu 
takich konstrukcji, które zdolne są do funkcjo- 
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nowania! Łuk musi strzelać, proca — musi do- 
brze wyrzucać kamienie, pajac fikać na sznurku. 

Dziewięciolatek jest już zdolny do takiego wy- 

tworu, jedenastolatek powinien sobie z mechaniz- 
mami tymi nieźle dawać radę! 

Jeszcze raz wróćmy do owego pierwszy raz maj- 
sterkowanego naprawdę przedmiotu. Poprzedziła go 
decyzja majstrowania i z góry powzięty plan. Plan — 
jak każdy plan: wymaga realizacji. Realizacja — 
wymaga wytrwania. Zupełnie nowe światy stają 
przed świadomością malca. 

I tak ow jesteśmy świadkami narodzin obowiąz- 
ku. Niedokończony bowiem przedmiot zda się wo- 
łać do twórcy: „Musisz mnie dokończyć* przed- 
miot źle zrobiony krzyczy: „Powinieneś mnie 
poprawić". Z chwilą zaś, gdy zaistnieje wewnętrzny 
nakaz — zaistniało jednocześnie poczucie obowiązku. 
Czysta zabawa i samowolą schodzą teraz na drugi 
plan. 

Majsterkowanie więc stało się, jak widzimy, szko- 
wprowadzającą w świat obowiązku. Nie tylko 

jednak majsterkowanie. Podobne procesy wywoły- 
wać będą pewne typy dominujących w wieku dzie- 
cięcym, zabaw. Taki sam prąd obowiązku sączy 
się z kolekcjonerki. Znika stopniowo nieodpowi 
dzialność i samowola najwcześniejszych dziecięcych. 

lat. Wielki i wspaniały dorobek duchowej kultury 
dziecka — zstępuje na wchodzącego w życie malca. 

1 jeszcze jedna uwaga. U podłoża wszelkiego 
obowiązku leży wola! „Musisz* i „Powinieneś" 

wtedy tylko nabiorą właściwego znaczenie, gdy żą- 

dania ich zostaną doprowadzone do realizacji A te- 
go dokonać może tylko aparat woli 

Wzmacni się więc wola w wieku zuchowym 
i krzepnie jej siła. orównaniu jednak z wolą 
człowieka dojrzałego — będzie ona jeszcze bardzo 
słaba. Co prawda zacznie stanowić już dostateczn: 
siłę przeciw uleganiu wszelkim impulsom — nie 
da sobie .jednak rady z uczuciowością dziecka. 

A uczuciowość jest wtedy tak silna, tak porywająca 
że nie ma właściwie żadnych czynności ani rzeczy 
obojętnych. 

Właściwością całego dzieciństwa jest niesłychanie 
bujniejsze życie wyobraźni — niż w Okresie męskiej 
równowagi umysłu. 

Nagminną właściwością wyobraźni dziecięcej jest 
bardzo częste przedstawienie rzeczywistości inaczej 
niż jest Jalnie do tego przyczynia się niedokład- 
ność w spostrzeganiu, również charaktęrystyczna dla 
dzieci. W rezultacie powstają tak częste pseudo- 
kłamstwa. 

y je traktować pobłażliwie. Są one natural- 

awiskiem — właśnie skutkiem żywości wy- 
i niedokładności spostrzeżeń. Zapewne pro- 

stować fakty należy, byłoby jednak niemądre łamać 

ręce na temat kłamliwości dzieci. Te zjawiska miną 
e. 

  

Innym kłopotem związańym z żywością wy- 
obraźni dziecięcej jest strach. Według Sullyćgo — 
jest to jedno z najcharakterystyczniejszych uczuć 
dziecka. Zienkowski próbował zmierz, nasilenie 
strachów w stosunku do wieku, i jeśli chodzi o 

chłopców, doszedł do następującego wniosku: prze- 
ciętna liczba strachów u chłopców do 7 r. ż. skacze 
ogromnie w górę i bodajże wtedy osiąga swe naj- 
większe nasilenie, aby po 15 r. ż. znów zacząć spa- 
dać. Wynikałoby z tego, że chłope w wieku zucho- 
wym są stosunkowo najwięcej drażliwi na strach. 

Uwaga instruktorzy! Ostrożnie z różnymi „tajem- 
niczymi obrzędami”. Takie rzeczy doskonałe 4 
dzień. Ale urządzanie tego o zmroku — z różnymi 
„strasznymi* dodatkami — wydaje mi się zupełnie 
niewskazanym. A znam pewnego, bardzo zresztą 
sympatycznego wodza, który takie historie = 

dzał w ciemnej piwnicy, przy dekoracji trupiej 
cząszki. Tego rodzaju zabawy są bezwzględnie wy- 

chowawczo szkodliwe! 

Naśladownictwo, jeżeli nawet nie jest w ścisłym 
słowa tego znaczeniu, wytworem wyobraźni — to 

jednak jest bardzo mocno z nią związane. 

Jeżeli instynkt naśladownictwa działą wogóle — 

to są wszelkie dane, iż skieruje się on w dużej mie- 
r do naśladowania najbliższego otoczenia, m. i. 

więc — wodza gromady. Jeżeli przebywanie w gro- 
madzie będzie dla zucha istotnie zjawiskiem do- 
niosłym, wtedy sylwetka jej kierownika będzie spe- 
cjalnie często i ostro występowała jako temat do na- 
śladownictwa. Codzienne ięc postępowanie wodza 
zuchowego musi się całkowicie pokrywać 
ideałem człowieka, jaki chcemy postawić 

zucha. Nie jest to rzecz prosta, a na instruktora na- 

kłada specjalne obowiązki — nie widzę jednak moż- 
liwości złagodzenia tego wymagania. 

Albo chcemy dać Polsce nowy typ obywatela, a 
świątu — nowy typ człowieka, albo nie. Jeżeli chce- 
my nie możemy wyzbyć się najsilniejszej broni wy- 
chowawczej — własnego przykładu. 

Szukanie wzorów do naśladownictwa zacznie się 
powoli odrywać od świata ludzi codziennych i prze- 
nosić na Świat bohaterów, zaczyna się szukanie w hi- 
storii, w opowiadaniach i w lekturze — bohater- 
skich wzorów do naśladowania. 

Czy nie dałoby się więc wyobraźni dziecięcej 
i instynktu naśladownictwa wyzyskać tam, gdzie 
wyobraźnia i naśladownictwo są treścią życia? W 
teatrze! 

Zasada zuchowych teatrzyków — polegałaby na 

odrzuceniu prawie zupełnym formy teatru ludzi do- 
rosłych (scena, kostiumy, wyuczenie na pamięć ról, 

trzymanie się wydanych drukiem tekstów etc.), a 
rozwinięcie tego, co jest duszą teatru: odtwarzanie 
przez aktorów wypadków, scen, poszczególnych ty- 
pów ludzkich (czy zwierzęcych). Rola instruktora — 

reżysera polegałaby tylko na właściwym podpowie 
dzeniu dzieciom tematu, na ogólnej pomocy w opra- 
cowaniu scen — (przeprowadzałyby same dzieci) 
oraz na korygowaniu dziecięcych pomysłów gry. 

Teatrzyk taki — byłby w pierwszym rzędzie teatr 
mimicznym, słowa traktowanoby tu, jako rzecz dru- 
gorzędną. 

Rozszerzmy zagadnienie przed chwilą ómów:3ne: 
jeśli wyobraźnia i naśladownictwo tak dobvze czują 
się w teatrzyku zuchowym to jakby się one czuły w 
ogóle w zuchowych zabawach? 

Postarajmy wyłape te zabawy, któr 

zachwycają chłopców w okresie drugiegs d 
stwa. Bo to jest najważniejsze! Tylko znając ich ulu- 

bione zabawy, potrafimy zaspokoić interesowania 
naszych zuchów a przez to spełnić naszą zas: 
niczą rolę wychowawczą. 

Skupmy więc pamięć, obejmują wszy ; kich 
znanych nam dziewięcio i dziesięciolatkó i szuzaj- 
my ich ulubionych zajęć zabawnych. 

Przede wszystkim chłopcy nasi lubią w 
zabawy, w których jest walka — bójka. 

No — i samo przez się zrozumiałe — ruch. 

Robinzonowskie przygody są marzeniem ich ma- 
rzeń. 

Godzinami całymi mogliby majstrować. 

kieszeniach mają całe kolekcje do zabaw po- 
trzebnych przedmiotów. 

Ciągle pragnęliby wypróbowywać swą zręczność. 

Nie tylko zręczność fizyczną, lecz i umysłową. 
Spryt! Chcieliby w zabawach popisywać się jak- 
najczęściej swą umysłową „erudycją”. r RA 

Chcieliby też w: bować jak można najczęściej 

siłę i ostrożność swoich zmysłów. 

Spontanicznie ciśnie się na usta pytanie: 

„Dobrze! Ale cóż my innego robimy na naszych 

zuchowych zbiórkaci Przecież to wyliczanie ulu- 
bionych zabaw dzieci w wieku zuchowym jest ni- 
czym innym, jak wyliczaniem naszych zuchowych 
zbiórek i naszych zuchowych zabaw." 

"Tak jest! 

W dobrej gromadzie zuchowej — nie zachodzi 
żaden inny proces jak tylko bawienie się w ulubio- 
ne w wieku zuchowym zabawy, a przez to całko- 
wite zaspokojenie zainteresowań chłopca w tymże 
wieku. 

Aleksander Kamiński hm. 

(z książki pt. „Krąg Rady*) 
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TECHNIKA L. ZUCHY 

gromny skok jaki wykonała w na- 
szych czasach technika, wprowa- 
dzając w podziw dorosłych, ze 
szczególną siłą podniecił wyobraź- 
nię młodzieży i dzieci. 

Lotnictwo odrzutowe, raki 
* zdalnie kierowane, sztuczne ks 
życe z ich skomplikowaną aparaturą elektrc 
nową do przekazywania wiadomości z kosmo- 
su, telewizja czarno-biała i kolorowa, radio- 
lokacja, elektronowe maszyny liczące itp., to 

kilka przykładów, spędzających sen z powiek 
niejednemu chłopcu. Równocześnie powstają 
pytania: jak to jest zrobione? Z czego to Wy- 
konano? Rodzi się życzenie — gdyby tak kie- 
dyś w przyszłości móc nad czymś takim pra- 
cować! Przyszłość — przyszłością, ale co teraz? 
Wiemy, mówią malcy, że to są rzeczy bardza 

skomplikowane, że musimy jeszcze długo i pil- 
nie ucz się, aby poznać te niezrozumiałe dla 

nas zjawiska i urządzenia, ale chcielibyśmy już 
> teraz coś majstrować, coś dłubać. 

„I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Cho- 
dzi o to aby pomóc zuchom w urzeczywistnie- 
niu ich pragnień twórczych. Trzeba podsunąć 
im jakiś „nysł (najlepiej zrobić to tak, aby 

iżały go za swój) i czuwać nad jego 

  

   

    

      

  

  

      

  

    Drt OWY hów powinien pamiętać o 
tym, że nie należy pozostawiać zucha wykonu- 

jącego jakiś model, własnemu losowi również 
i ze względów wychowawczych, pierwsza ne 
potkana przeszkoda wydaje mu się wówczas 
trudnoś nie do pokonania, która może w 
efekcie s dziecko do podejmowania na- 

4 wpoić niewiarę we własne umie- 

iwości. 

   

  

   

   stęp: 

jętności i m 

Aby pomóc 
prowadzeniu 

i Zuchov 

drużynowemu w organizacji 

bót ręcznych * w swojej dru- 
J. wprowadzają stały 

     i 
           ve j 
kącik d nazwą „Majster - Klepka". ką- 
ciku tym będziemy starali się podawać tematy 

terkowania oraz ich przykładowe 
x każdorazowym podawaniem 

wskazówek metodycznych, 

    

ORGANIZUJEMY PRACĘ. 

  

  Rzecz jasna, że sprawą niełatwą będzie tak 

dobrać odpowiednią tematykę prac, aby dopa- 

sować ją do zainteresowań różnych grup zu- 

chów. Inny zasób wiadomości, umiejętności 

i inne możliwości „wykonawcze* posiada zut h 

z czwartej klasy, a inne z drugiej. Nie można 

także pomija odmiennych nieco zaintereso- 

wań dziewcząt. Z tego względu wydaje się, 

wskazanym wszędzie tam, gdzie jest to możli- 

we, organizować grupki zuchów, które będą 

realizowały jakiś temat. Szefami takich zespo- 

lików należałoby uczynić rzutkich, energicz- 
nych zuchów, najlepiej starszych. W ramach 

„zespoliku* należy właściwie rozdzielić pracę, 

uwzględniając wrodzone skłonności i zaintere= 

sowania poszczególnych zuchów podkreślając, 

przy podziale prac, równorzędną ważność każ- 

dej czynności. 

archiwum j 
harcerskie.pl a 

  
      

w 

W toku dalszej pracy mogą — wskutek ta- 

kiego podziału czynności — ukształtować się 

specjaliści od pewnych dziedzin (np. stolarz — 

prace w drzewie, metalowiec — prace z blach, 

drutu itp.) lub też całe grupki specjalizujące 

się w którymś z „fe hów''. 

  

Jednakże, popierając specjalizację jako 

przejaw zainteresowań zuchów, nie należy do- 

puszczać do „zamykania się” w ciasnym kółku 

swego „fachu'. Każdy z zuchów nawet wów- 

czas, gdy jest zwolennikiem jakiegoś rodzaju 

czynności powinien być również wdrażany da 

wszystkich, uprawianych w drużynie prac. 

Chodzi tutaj © realizowanie „od podstaw* pro- 

blemu politechnizacji w praktyce. 

PRZYGOTOWUJEMY BAZĘ 

SPRZĘTOWO - MATERIAŁOWĄ. 

Aby coś majstrować trzeba mieć jakiś kąt. 

Od tego musimy zaczynać. Najlepiej byłoby 

mieć kąt do stałej swojej dyspozycji. 

Dobrze jest gdy są w nim przynajmniej 

2 stoły, które mogą być traktowane jako war- 

sztatowe (mogą, to być również zwykłe stoły 

biurowe pokrywane na czas pracy grubym 

kartonem). Oprócz stołów przyda nam się 

2-częściowa szafka — skrzynia zamykana na 

klucz, w której przechowywać będziemy m4a- 

teriały i narzędzia, Materiałami będą dla nas 

pudełka z kartonu, pudełka blaszane po paście 

do obuwia, konserwach, szpulki do nici itp. na- 

stępnie drut, gwoździe, śrubki, deseczki, dykta, 

klej, nici i inne, które możemy uzyskać z od- 

padów wchodząc w kontakt z zakładami pracy, 

w których pracują rodzice zuchów (np. tar- 

tak, warsztat ślusarski). Więcej kłopotu spra- 

wi nam skompletowa potrzebnych narzędzi. 

Ponieważ, przynajmniej na początku nie bę- 

dziemy w stanie zaopatrzyć naszego warsztacu 

we łasne narzędzia, musimy bazować na 

sprzęcie, który zuchy będą wypożyczały u swo- 

jeh rodziców. Drużynowy powinien bacznie 

uważać, aby sprzęt ten nie został uszkodz y 

podczas zajęć i w całości zwracany był właś 

cielom. 

      

   

   

    

Wykaz potrzebnego sprzętu poza powszech- 

nie posiadanym, przez zuchy scyzorykami, po- 

winien obejmować — nożyczki do papieru, no- 

życe do blachy, piłkę do drzewa (ew. do me- 

talu), cegi, szczypce. młotek (po dwie Sztuki), 

ew. strug. Nie należy się zbytnio przejmować, 

jezeli nie zdobędziemy wymienionych narzędzi. 

Nie wszystkie i nie od razu będą nam po- 

trzebne. 

    

   

Dobrze by było aby zuchy mogły korzystać 

z lokali lub pracowni miejscowych szkół lub 

Domów Kultury, o ile oczywiście, w Waszej 

miejscowości, takie możliwości istnieją. 

        

Proponowane przez Mas tematy będą 

uwzględniały »wiste możliwości zuchów 

(umiejętności, narzędzia, materiały), Postara- 

my się jak najszerzej uwzględniać w tematyce 

prac wymogi sprawn: zuchowych. Nie na- 

leży również zapominać, że zawsze możemy 

liczyć na pomoc naszych starszych kolegów — 

harcerzy. 

  

inż, Zdzisław Zdybek 

  

  

    

.jaw. Jednak zapał dzieci hamowany 1e8 

  

  

DRUŻYNA 
ZUCHOWA 

    

Ostatnio spotykamy się z dużym napływem dzieci 

wiejskich do drużyn zuchowych. Pocieszający to 0 
st wietoma 

czynnikami, z których podstawowym jest BRAK. 

GŁÓWNIE POZASZKOLNEJ KADRY ORAZ NIEDO- 

STOSOWANA DO WARUNKÓW PRACY WIEJSKIEJ 

DRUŻYNY ZUCHOWEJ, METODA ZUCHOWA. 

Kto ma być drużynowym na wst, jakie sprawn ści 

powinny zdobywać zuchy, jak organizować zbiórki, 

zkoły jest bardzo daleko i trudno wyma- 

gać by dzieci dw otnie tę odległość pokonywały. 

ić sie w drużynie zuchowej latem, gdy więk- 

sżość dzieci zatrudniona jest w gospodarstwie. Jak wy- 

korzystać ludowe tradycje i ludową twórczość arty= 

styczną, W której tworzeniu bezpośrednio lub pośre- 

dnio udział bierze dziecko... Jak określić społeczną 

i wychowawczą rolę wiejskiej drużymy zuchowej; oto 

niektóre z wielu problemów nasuwających się w co- 

dziennej pracy, t wymagające konkretnego it szybkie- 

go rozwiązania. 

Taka właśnie sytuacja w ruchu zuchowym na wst 

sktoniła Dział Zuchów GKH do organizowania prać 

badawczych t eksperymentów, wyniki których będą 

mogły postużyć do opracowania programu pracy wiej- 

skich drużyn zuchowych, ich właściwych form orga- 

nizacyjnych, dokonania odpowiednich zmian w meto- 

dyce zuchowej, dostosowania jej do konkretnych twa- 

runków wsi przy określonych, ogólnych zasadach WY- 

chowatwczych. 

Pracę tę właściwie rozpoczynamy od podstaw. Nie 

dysponujemy niemal dnym dorobkiem, który mógibu 

stanowić punkt wyjścia, 

W. roku szkolnym 1934/35 GKH zorganizowała 

w  Nierodzimiu, sześciotygodniową kolonię złożoną 

z dzieci wiejskich, przy której równolegle odbywała 

się kurso-konferencja instruktorów zuchowych pra- 

cujących w drużynach wiejskich. 

Wynikiem tej kurso-konferencji była — wydana w 

1935 r. — broszura pt. „Gromada zuchowa na wsi”, 

która w zmienionych warunkach społecznych wsi, wy= 

maga głębokiej rewizji i nie może być brana za pod- 

stawę do dalszych Opracowań. 

Niektórzy mogą zapytać: pocóż zajmować się do- 

stosowaniem metody zuchowej do warunków w jd- 

kich pracuje drużyna wiejska, przec ż opracowańa 

szczegółowo metoda chowa, potwierdzona w dłu- 

goletniej praktyce, powodzeniem może być stoso- 

wana w drużynach wiejsi h, gdyż nie ma jakiś - 

sadniczych różnic w psychice dziecka miejskiego 

i wiejskiego. 

DOTYCHCZASOWA PRAKTYKA WIEJSKICH 
DRUŻYN WYKAZUJE, ŻE ISTNIEJE POTRZEBA 

PEWNYCH MODYFIKACJI METODY ZUCHOWEJ 

W DOSTOSOWANIU DO BARDZO KONKRETNYCH 

WARUNKÓW WIEJSKICH. 

PODSTAWOWYM ARGUMENTEM SĄ _ODI IEN- 
NE WARUNKI SPOŁECZNE I GOSPODARCZE WSI. 

  

    

    

  

     

            

     

  

WA WSE 

W warunkach wiejskich zupełnie odmienna jest 

pozycja dziecka — rodzinie, w grupie dzieci, inne 

są zajęcia dziecka, które musi od najmłodszych lat 

wykonywać szereg obowiązków w gospodarstwie, 

Specyfika środowiska. wiejskiego w sposób zasad- 

nieczy wpływa na kształtowanie się poziomu umysło- 

wego, prz żyć emo onalnych, wiedzy o obiektywnej 

rzeczywistości lziecka. Tó, z czym dziecko na wsi stU- 

ka się codziennie, co nań oddziaływuje, wyrabia w 

nim inne cechy i powoduje odmienne przejawy dzia- 

talności. 

Nie bez znaczenia dla pracy zuchowej jest też fakt 

zróżnicowania, często bardzo zasadniczego między 

wioskami. Inny jest sposób bycia we ws pozostającej 

pod dużym wpływem miasta, ośrodka p emysłowego, 

wsi która ma dogodną komunikację, z której młodzieź 

wyjeżdża do szkół itp., niż we wsi tzw. „zabitej deska- 

mi, skąd do kolei jest np. 20 czy 30 km, Wsie róż- 

nicują poza tym odmienne zwyczaje ludowe, obrzędy, 

twórczość ludowa, pieśni i tańce. 

Te różnorodne czynniki działające w specyficzny 

sposób w typowych środowiskach wiejskich oddzi ty- 

wują na psychikę dziecka, okr ją w pewnej mie- 

rze krąg jego zainteresowań, kształtują określone na- 

wyki kalturalne, określone sposoby łalmości dziec- 

ka i jego oddziaływania na to co wokół siebie spotyka. 

      

  

   

   

    
    

  
    

    

i Imny problem, już raczej typu organizacyjnego: 
jak zorganizować zbiórkę drużyny, jeśli zuchy miesz- 
kają bardzo daleko od siebie. 

W tej chwili odpowiedzi, rozwiązującej tę kwestię 

w zadawalający sposób, dać niestety nie można, Warto 

jednak zasygnalizować, że zuchy w takich wypad- 

kach, doskonale bawią się małymi grupkami w swoich 
wioskach, a tylko -w określonych dniach przychodzą 
na zbiórki drużyny. Takie zjawisko już obserwujemy, 

jest „ona naszym zdaniem imteresujące i warte zasta- 

nowienia, > 
„Różnicowani jęć w drużynach wiejskich dyktują 

zajęcia, które cko musi wykonywać na wsi, Dziew- 
czymka spełnia rolę opiekunki małego dziecka, czy go- 
spodyni, gdy matka pracuje w polu. Chłopiec często 
pomaga starszym w takich pracach jak: ba, wy- 

rywanie chwastów, wykopki, młócenie zboża itd. Takie 

i tym podobne czynności dziecia wiejskiego postulują 

dobór odpowiedniej sprawności, które by tym = 

codziennym zajęciom — nadały formy zuckowej za- 

bawy i w celowy sposób kształtowały nawyki dobrego 

gospodarza. 

Rozwi 
trudnym i pilnym zadaniem w. 

  

    

    

   

    

mie tych i wielu innych. problemów jest 
kich instruktorów 

zuchowych, pragnących nadać eciństwu wiejskiego 

chłopca it dziewczynki bogactwo przeżyć jakich może 

im dostarczyć zabawa zuchow 

            

Andrzej Świątek phm. 
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U „Pszczółek” 
Rojno t gwarno było tego dnia w 2 Dru- żynie Zuchów w Gdańsku-Wrzeszcziu, Szy- kowano stę do wielkiej Uroczystości: Rój „Gdańskich — Pszczółek* miał się powięk- szyć o kilkanaście nowych członków „pszcze- lej społeczności", 
O godzinie 17,00 zaczęło się,,. Na sal, w której „trzeszczut* ogień na kominicu pojawiła się „Matka Ula" a za nią kroczyły „Pszczółki, niosąc przed sobą wiel. ki, upleciony z wikliny i pokryty słomą Ul. 

UL ustawiono na honorowym miejscu przy kominku, „Pszczółki« obsiadły go dokoła t... popłynęła w świat zuchowa piosenka, Jedna, druga, trzecia... 
Tymczasem, na dany przez „Matkę* znak zaczęły się zlatywać do Ula wszystkie „Pszczółki*, Ww świetle kominka widać było, jak leciały jedna za drugą (wyciete z brysto- lu i pomalowane pszczółki „leciały” po odpo- wiednio nachylonym, cieniutkim drucilcu, rozpietym między oknem, a Ulem). Kiedy już wszystkie pszczółki przyleciały (na skrzy- dełkach buty umieszczone nazwis ZU- chów), „Matka po uprzednim stwierdzeniu, że nowe „Pszczółki" chcą być dobrymi ZU- 

Rodziny, przyjmując od nich obietnicę. Na chwile przedtem na grymsie kominka za- płanęło 6 świec, symbolizujacych 6 punkc- 

Aj świecić przykładem w szkole i w do- mu!) 
W Księdze Drużyny przybyła jeszcze jed- na zapisana kartka: pod tekstem obietnicy zuchowej wykaligrafowane gęsim  piórent kilkanaście słodkich, pachnących nazwisk, („Pszczółki” zamiast  inkaustu używa ją, miodu!). . 
Aby opisać wszystko, co się jeszcze potem działo, trzeba być co naimniej zaw. m sprawozdawcą Agencji P.D.P, Dlatego też ja 

„Dzika Róża” 

Agencji P.D.P. „przesyłam gorące pozdro- wienia i „pobożne” życzenie, aby zalał Agen- cję Potop Plotek z Zuchowej Republiki!!! 
Czuj! 

„Dzika Róża”    

   
Ostatnia środa stycznia 1958 r, będzie pamiętnym dniem dla Zuchów Zachodnio-Pomorskiej Chorągwi, W prywatnym mieszkaniu Kierownika Wydziału Zuchów, phm. Sławińskiego zebrała się spora grupa instruktorów. W wyniku burzliwej, ale twórczej dyskusji wykluł się plan, zakonspirowany pod nic nie znaczącym. kryptonimem „Zuchowy Las — Szczecin". — Kurs drużynowych dla chłopców, — Kurs drużynowych zuchów dla dziewcząt, — Kurs drużynowych zuchów dla dziewcząt prowadząciych drużyny męskie. 

obozy przybocznych, 
— 2 kolonie zuchowe. 
— 2 obozy wędrowne. 
Razem 270 instruktorów t uczestników w Zuchowej Letniej Akeji Szkoleniowej Chorągwi Szczecińskiej lub jeśli ktoś woli Zachodnio- Pomorskiej, Oto „Zuchowy sy, Już teraz rozpracowano sprawy kadrowe, Uprzedzono instrulc- ającuch ich zadaniach i funkcjach. (Wi większości i ). W najbliższym czasie od- q U i kursów, Trzeba podkreślić, że wszyscy proponowani funkcyjni mają za sobą przeszkolenie przynajmniej na kursie drużynowych, Dotyczy to również ża- stępowych, Kwatermistrz „Zuchowego Lasu" dh Mirek Grodecki wziął się z punktu do pracy i wiele spraw ma już załatwionych, Szczecińskie „Zuchy* chcą obozować nad jeziorem Ostrowiec- kim na Kujawach. 

     

  

   

   

  

Najpopularniejsze „nieszczęścię”, które przytrafia się na zbiór kach, to stłuczenie kolana, łokcia, czy guz na czole. Zuch nie płacze, więc choć nieraz łzy zakręcą się w oczach, Staś czy Jaś uśmiecha się przez łzy — nie boli.. A jednak boli i można chłopcu ulżyć, tylko jak? 
Na stłuczone miejsce przykładamy chłodne okłady, tzw. kom- prezy wysychające z zimnych płynów np. alacet, kwas borny 2%, (szmatka umoczona w wodzie, a czasami wystarczy kawałek zimnego metalu, choćby finka, gdy wyskoczy guz na Gzole). Jeśli skóra jest uszkodzona, nakładamy opatrunek jałowy, tzn. kawałek gazy sterylizowanej pod bandaż, po uprzednim za- sypaniu uszkodzenia proszkiem dezynfekcyjnym (Pabiamid). w razie możliwości zaniecz szczenia nawozem końskim (otarcia po- wstałe na drogach i pastwiskach) należy zwrócić się do lekarza w celu wstrzyknięcia surowicy przeciwtężcowej. Przy stłuczeniu ręki (fachowcy nazywają ją górną kończyną), należy na wszelki wypadek unieruchomić ją na trójkątnej chusi- ce. Jeżeli natomiast mocnemu stłuczeniu uległą noga — to po- szkodowanego należy ułożyć na noszach podkładając pod nogę wałek z koca lub kilku marynarek czy palt. Bywa i tak, że stłuczenie jest poważne — podejdzie krwią, czy mocno puchnie — wtedy trzeba odwołać się do Pomocy ie- karza. Przy wszelkiego rodzaju obrażeniach powodujących ból korzystne jest podawać środki przeciwbólowe, np. cybalginę, pi- ramidon, proszki przeciw bólowi głowy. 

  
  

  

DOKOŃCZE- 

ZE STR. 

  

i 

Jedną z dziewczynek, która bawiła się kiedyś w parku była Elą — siostra Grażynki, tej właśnie, która w 1958 roku była zuchem najszybciej biegają- cym w swej drużynie. 
Kiedy „PAN Z BRODĄ* przestał przychodzić do parku, miała już 17 lat. 
— Wiesz,Elu — powiedziała matka — powinnaś pójść odwiedzić „PANA z BRODĄ". Mieszka na na- szej ulicy. Może chory... 
Tego dnia, po południu Ela nieśmiało nacisnęła guzik u drzwi wejściowych, do których przybita była tabliczka: ANTONI SKOKOWSKI — Profesor. Drzwi otworzyła pielęgniarka. — Panienka do pana profesora? = Tak: 
Wychodząc od profesora Ela jeszcze nie płakała. Ale na klatce schodowej łez już nie wstrzymała. Opłakiwała człowieka, który jeszcze żył, ale już ył u kresu swych dni. Ww ręku trzymałą kilkuset stronicowy brulion z napisem: „DZIECI _- ICH ZA- BAWY — ROZWOJ". Brulion ofiarował jej pro- fesor. 
Po wielu latach brulion ten trafił do moich rąk. Wśród pamiątek z lat dzieciństwa El zajmował centralne miejsce. 

dziś — z kartek tego brulionu odczytuję rady i wskazania, znajduję odpowiedzi na Pytania, które trapią mnie w mej codziennej Dracv z dzieśmi. gdy nie mogę dać sobie rady w trudnych sytuacjach. Profesor na pierwszej stronie brulionu tak na- pisał: 
„Straciłem rodzinę. Zostałem ze swym starym życiem, zgarbionymi plecami, grubą lask brulionem i piórem w ręku. Piszę, Kiedyś brulion ten wraz z zapiskami przekążę człowiekowi, który zechce i po- trafi zeń korzystać dla dobra innych ludzi — prze- de wszystkim dzieci. Kreśle pierwsze słowa na kar- tach brulionu... 
Nie znamy naszych dzieci, zaskakują nas proble- my, trudne sytuacje, w których nie wiemy co robić, Nie czynimy dostatecznych wysiłków, by dzieci poznać gruntownie i dokładnie, a potem w obliczu trudności machamy ręką, Tezygnujemy z dziecka albo wpadamv w rozpacz, gdy najbardziej potrzebny jest nam wtedy spokój, 
Dzieci trzebą poznawać. 
=UAE jak? — pytają wychowawczynie, matki, nauczvsiola, 

— Róbcie to, co ia będe radził. Pamieć nas za- wodzi. Piszcie, koniecznie piszcie w jakimś zes to wszystko, co budzi radość lub smutek, co zasta- nawia lub przeraża w dzieciach. Piszcie, porównujcie spostrzeżenia, próbujcie wyciągać wnioski, Zawsze przychodźcie do mnie po radę. Pomogę, jeśli tylko potrafię. 
— Przyznam się, że już wielu ludzi: nauczyciele, matki, ojcowie, drużynowi drużyn harcerskich -—— szukało u mnie pomocy. Wielu pisze do mnie, pro- sząc o rade, 
— A jak taki notatnik prowadzić? — zapytano mnie kiedyś. 
— Można każdy zapis poprzedzić tylko datą, a po- tem jak w pamiętniku, pisąć to wszystko, co cha- Takterystycznego, rego, trudnego zauważyło się w zachowaniu dzieci. Lepiej jednak dla każdego dziecka przeznaczyć w brulionie kilka kartek i tam pod imieniem... Popatrzcie — powiedziałem. — Tak może wyglądać karta w „notatniku obserwacyj- nym'.. 
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Basia Lwowska, kl. IIb. 
Szkoła nr 137. 
Adres: Siedlecka 117, m. 12. 
Wychowawczyni: B. Lorek. 
Matkę można zastać tylko wieczorem. Pracuje W biurze. Ojciec pijak. W domu 3 dzieci, 23.1.57 — Basia uderzyła Zosię. Potem nie chciała przeprosić, 

3 Kartki , 

  

26.157 — Basia uciekła dziś z lekcji. Matka była na zbiórce. Jest zasmucona złym zachowaniem E Basi. Płakała bezradna. 
h „Piszcie tylko o konkretnych sprawach. Krótko, najważniejsze fakty. Gdy na przestrzeni wielu dni zbierzecie ich więcej, pomyślcie co zrobić, by „Basia: była lepszą. Porozmawiajcie z nauczycielką, z matką, Wreszcie napiszcie do mnie. Potem zapiszcie wasz 

  

t e ci. Zawsze jednak pamiętajcie: nie poznacie dziecka, na pewno nie potraficie 50 wychować. 

* . 

A może i Wwy — druhny i druhowie — napisze- cie o swych zmartwieniach. Piszcie na adres D Zuchów GKH. Zajrzymy do brulionu Profesora znajdziemy jakąś radę? 

  

E. Rafalski phm. 

Dla miłośników kącika 
„Coś dla zucha-łamigłowy” 

—_ Konkurs rozrywkowy o nagrodę w postaci nowego PAYGURA nie dał, niestety oczekiwanych rezulta- 
Do mety dobiegła tylko pięciu czytelników. Naj- lepsze vy! osiągnęła „Muszka* z Gdańska, a naj- gorsze autor rebusu „ED-KA* z Warszawy... 

s Sp y więc wspólnie rozwiązać ten rebus Na ry: idzimy 10 rysunków. Każdy rysunek jest ilusi tracją wyrazu, którego właściwe znaczenie ać. 
Prawidłowe znaczenia poszczególnych wyrazów są następujące: 
1) Lud, 2) z kości P, 3) Ra, 4) Gnie, 5) Ni, 6) As, T) Pełnia, 8) S, 9) Tron, 10) Auta, Przyjrzyjcie się ry'unkowi i sprawdźcie, czy na- pisane wyrazy odpowiadają znaczeniom poszczegól- nych ilustracji, 
Odszukane wyrazy, czytane razem, lecz w in- nym rozbiciu, utworzą zdanie o następującej treści: 'LUDZKOŚCI PRAG ENI ASTRONAUTA, (Spełni, a nie spełnia! Czy prawda „Muszko”?). Autor rebusu bijąc się w piersi, przeprasza za wprowadzone do rebusu 2 szczególnie trudne poje- cła. Ra (egipski bożek słońca) i Ni (symbol chemicz- ny niklu). 

Czuj! 

„ED-KA* Łamigłowa z Warszawy 

Rozwiązanie krzyżówki i kwadratu magicznega należy nadesłać w terminie 10-dniowym (od daty ukazania się numeru) pod adresem redakcji z do- piskiem na kopercie — „Coś dla Zucha-Eamigłowy*. Śród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosowanych zostanie 10 nagród książ- owych. 
g 

„Książkę drużynowego zuchów” za prawidłowe rozwiązanie rebusu z 5 numeru „Zuchowych Wieści” otrzymują: Wanda Zeń — Gdańsk — Wrzeszcz, Maria Ginalska — Chełm, Jerzy Walczak — Dziekanów Leśny, Lidka Michalczyk, Basia Kowalska, Danuta Misińska, Józef Orszewski i Jerzy Szewczyk — War- szawa, | 
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ZUCHY NA FALACH 

ETERU 

Radiostacja Harcerska bije 
się ze skruchą w swój mikro- 
fon i przyznaje się zuchom 
roztomiłym, że jeszcze do nie- 
dawna audycje zuchowe były 

trochę... na niby. 

Obecnie najtęższe głowy pi- 
szą zuchowe audycje używając 
co najprzedniejszych piór i po- 
mysłów. Zdradzimy Wam w 
tajemnicy wielkiej, że zbój 
przeokropnie wesoły, co go Cie- 
plicą Czarnym zowią, również 
swych tajemnych mocy literac- 
kich w audycjach zuchowych 
użycza. 

Wszystkim roześmianym pę- 
drakom, co ich za dzielność zu- 
chami nazywano, oraz wielkim 
wodzom, co rozkrzyczane zu- 
chowe czambuły wodzą — nasz 
mikrofon basem głębokim ob- 
wieszcza, że: 

Środy są dniem do zuchów 

należącym w Harcerskiej Ra- 
diostacji i w dzień ów zuchy 

wszystkie, kąpieli na falach 
eteru doznają. 

Gwoli temu by głos zuchowy 
ku wszystkim dotarł — na fali 
głębokiej 44 metrów płynie. 

Gdy zegar swymi wskazów= 

kami godzinę czternastą wska- 

że, zuchy gromadnie słuchać 
nas mogą, a potem co godzinę, 
aż do dziewiętnastej, gdy mrok 
ziemię już ok 
we igrce radio 

są w dzień następny, g 
dem razy zegar rano wybije. 

Manuskrypta wszelkie słać 
można ku zuchowym audycjom 

o Grodu Stołecznego, Warsza- 
a ulicę Konopnicką 6, pi- 

mem czytelnym na ko- 
stacja  Harcer-   

DRUHNO DRUŻYNOWA Ę 
DRUHU DRUŻYNOWY * 

Wpadła Ci już pewnie kiedyś w ręce „najmniej- 
sza gazeta świata — „Zuch*. Oglądnąłeś, przeczy- 
tałeś, stwierdziłeś — ten reportażyk jest dobry, a ta 
bajka zła, — historyjka obrazkowa pewnie by się 
Twoim zuchom podobała, a gry i zabawy nie. Odło- 
żyłeś pisemko na półkę, zapomniałeś o jego istnie- 
niu. 

A tymczasem w „Zuchu* dzieją się „wielkie* 
rzeczy: Felek organizuje Klub Dobrych Koleżków, 
Stasiek Migasiek zwołuje całą zuchową brać na „Ło- 
wy”, Halina-Mądralinka urządza pieczenie pierni- 

ków, Hipcio-Muchomor pisze o życiu swojego po- 
dwórka, cała redakcyjna czwórka wybiera się na 
Mount Everest. 

Akcja — jedna lepsza, druga gorsza, ciekawe i 
mniej ciekawe pomysły, wesoła zabawa, wielka 
przygoda. Dla kogo to wszystko? Oczywiście nie 
dla mnie i nie dla Ciebie, lecz dla dzieci. Dla tych, 

z którymi pracujemy, Ty i ja w zuchowej drużynie 
i dla tych, które wychowuje podwórko, ulica, starsi, 
nie zawsze powołani do tego koledzy. 

Czy to wszystko trafia dla dzieci? Na podstawie 
Estów, rozmów, własnych i nie tylko własnych ob- 
serwacji, mogą powiedzieć, że najczęściej tak. Bar- 

dzo im się spodobał K.D.K., wiele dzieci napisało 
nawet do nas z prośbą o przyjęcie do klubu. Spora 
grupka systematycznie przychodzi na organizowane 
w redakcji spotkania Dobrych Koleżków, ale w te- 
renie na ten temat głucho, Było wprawdzie w grud- 

niu ub. r. kilkadziesiąt listów, że klub powstał, że 

odbyło się pierwsze spotkanie i na tym koniec. 

A wiesz dlaczego? Dlatego, że dzieci w tym wieku 

nie potrafią same, bez Twojej pomocy organizować za- 

baw przez dłuższy okres. Potrzebny im jest ktoś, kto 

podsunie jakiś nowy, fascynujący pomysł, kto pokie- 

ruje ich inicjatywą. 

Więc, powiesz, dublowanie pracy drużyny na 

wzorach zaczerpniętych z „Zucha'? 

Wcale nie! Chodzi o rzecz zupelnie inną. K.D.K., 
to normalne kluby dziecięce, dla zuchów i nie zu- 
chów. Kluby, w których raz w miesiącu spotyka 
się 10-ro, 15-ro czy 40-ro zaprzyjaźnionych z sobą 
dzieci po to, aby się wyhasać, upiec placek, poje- 
chać na wycieczkę, urządzić przedstawienie teatru 
samorodnego, fantastyczną zabawę czy saneczko- 
we zawody. 

Pomyśl, czy Ty, razem ze swoimi zuchami, nie 
mógłbyś zorganizować takiego klubu? Przecież to 
„frajda” dla Twojej drużyny i dla tych „zbijają- 
cych bąki* na podwórkach i ulicach. Terenem spot- 
kań może być harcówka, Świetlica, czy klasą szkol- 
na. 

Nina Wunderlich phm. 

KUKIEŁKA MAŁGORZATKA 

Do wykonania tej laleczki o 
potrzebne są: koLorowe szmatki, 
|! kawalek tektury, pileczka 

ing-pongowa, druciki wata 
Rysunki wskazują kolejne 

etapy pracy 

1 — tekturowy tułów oryginalnej wielkości. Wyciąć i nadciąć tak jak na rys. Z 

s. 3 — halecz „i sowa tułowiu. Kawałek płótna 8 X 18 cm, przymar- 

szcrony u góry i ściągnięty nitką na dole (rys. 4) 

Rys. 5 — drucik cienki cm — ramiona kukiełki. Ramiona okręcamy watą i nitka 

tys 6). Na druciku — okręconym watą przy wiązujemy kółka z różowej szmatki o średnicy 
3 em 

Ramiona umieszczamy w nacięciach stożka i przyszywamy (rys. 9). 
Rys. 8 — bluzeczka. Zszywamy, nakładamy. Końce rękawów podwijamy 

zujemy kolorową ni 
etonu w kwiatki o wymi arach 30 9 cm robimy marszczoną spódniczkę, przy- 

Dół spódniczki ozdabiamy kolorową koronką IR a 
i ywamy warkoczyki złóczki, zawiązujemy  chu- 

kę i malujemy buzię (akwarelami lub tuszem). „Główkę”* ieszczamy pośrodku ra- 
zyszywamy grubą nitką przy pomocy długiej igły. 

czek robimy obciągając korpus wąską kolorową wstążeczką, którą krzyżujemy 

na ramionach 
Fartuszek (10 X 6 cm) — z gładkiego kolorowego materiału.   
     



  

  ZAGADKI | Krzyżówka 
Znaczenie wyrazów 
Poziomo: 1) sprawność zuchowa, 4) imię męs- 

kie, 6) wulkan we Włoszech, 7) pył, 9) plakat, 

: 10) kiszenie. 

i > Pionowo: 1) część mowy, 2) rzeka lub chorc- 
Przybył z północy mały k ba, 3) przypadek, traf, przygoda, wydarzenie, 

c 5 ae " 4) nazwa kaszy, 5) szyk, w którym wędrują żu- 

zerwony ma berecik. rawie, 8) bat. 

Nie jest ciekawy wiosny 
inaszej, 

Więc w Seri WROCE 
UKŁADAMY 

KWADRAT MAGICZNY 
Do górnego rzędu kółek należy wpisać nazwę 

artystycznej sprawności zuchowej, a do następ- 
nych rządów 4-y dowolne wyrazy 5-cioliterowe. 

Dowolność wyboru wyrazów ograniczamy wa- 
runkiem, aby wszystkie wpisane do kółek słowa, 
czytane kolejno w kierunku poziomym lub pie- 

nowym, były identyczne, 
Kto ułoży kwadrat magiczny w ciągu pół go- 

dziny, może uważąć, że zdobył zuchową spraw- 
ność szarądzisty. 
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Jak się zwie ten ptaszek: 
Mniejszy niż wróbelek, 

Mówią o nim czasem: 

Polski koliberek? 
a 
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TADEK ZUCH 

mat T Garizko 
1 Pałona 

Kto to w lesie groźnie pucha, 

Jakby chciał udawać ducha? 

Ten ptak kończy polowanie, 

Zanim słońce ze snu wstanie. 
. a 
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Raz-dwa' Rax-cha' Pas-dua | Tay r 

  

  

A sa mi=m Ta-dek do-pbę-dza 'gro-ma-dę Paz -awa Raz. duo! Rar -dua Trey! 
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Zuchy maszerują, 
Rażno wyśpiewują: 

Raz — dwa! Raz — dwa! Rze dwa! Trzy! 

A za nimi Tadek 
Drewniane — nad studnią 

Dopędza gromadę: 

8 BA SOK Raz — dwa! Raz — dwa! Raz — dwa! Trzy! 
Stalowe — spotkasz na A czemuż ty, Tadku, 

[budowie. Gonisz na ostatku? 
A skrzydlate — Raz — dwa! Raz — dwa! Re dwa! Trzy! 

Przy stawie, przy jeziorze, Bo mam małe nogi, 
ż nia: Nadążyć nie mogę. 

esta Z Raz — dwa! Raz — dwa! Raz — dwa! Trzy! 

3 Ale się postaram, B. Lewandowska Dopędzę ich. zaraz. 

Raz — dwa! Raz — dwa! Rz dwa! Trzy! 
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