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UCHWAŁA nr 22 
Rady Naczelnej ZHP z dnia 29 maja 1982 r. 
w sprawie udziału ZHP w rozwiązywaniu 
problemów dzieci i młodzieży szkolnej 

1.Rada Naczelna ZHP uznaje, iż referat Prezydium 

Rady Naczelnej „Udział (ZHP w rozwiązywaniu 

problemów dzieci i młodzieży szkolnej” zawiera 

myśli konkretyzujące postanowienia: VIE Zjazdu 

ZHP oraz zarysowuje sposób działania Zwiążku 

w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej kraju. 

"Treść referatu, myśli tam zawarte powinny być 

przedmiotem zadumy instruktorów i harcerzy star- 

szych oraz dyskusji w kręgach instruktorskich i w 

drużynach starszoharcerskich, powinny być tema- 

tem obrad harcerskich rad. 

Rada Naczelna żywi przekonanie, że instruktorzy 

i harcerze starsi przyjmą za własne podstawowe te- 

ży referatu, że będą one stanowiły ideową i pro- 
gramową inspirację w ich hareerskim działaniu. 

„Rada Naczelna podkreśla, że Związek Harcerstwa 

Polskiego powinien być organizacją otwartą na roz- 
wiązywanie problemów dzieci i młodzieży uczącej 

się, a nie tylko członków organizacji. Jednym z wy- 

miarów tej działalności jest rzecznictwo spraw 

dzieci i młodzieży. Nie jest ono specjalnym rodza- 

jem działalności harcerskiej. Jest szczególnym wy- 

razem harcerskiej służby. Rada Naczelna z saty- 

siakcją odnotowuje stanowisko II Ogólnopolskiej 

Zbiórki Przedstawicieli Harcerzy Starszych w spra- 

wie rzecznictwa, wyrażając przekonanie, że będzie 

ono inspiracją do działania każdej drużyny star- 

szoharcerskiej. 

. Rada Naczelna uważa, że swój udział w rozwiązy- 

. waniu problemów dzieci i młodzieży, w rzecznict- 

wie ich spraw, określi każda drużyna i szczep har- 
cerski, każdy instruktor i harcerska komenda. Po- 

trzebne jest sporządzenie rejestru problemów 

i spraw, które należy podjąć i stale realizować w 

każdym środowisku harcerskiego działania. 

„Rada Naczelna: 
a)oczekuje, że zespoły instruktorskie i starszohar- 

cerskie, instruktorzy i harcerze starsi w swym 

codziennym działaniu podejmą trud przeob 

nia rzeczywistości, tak by przybliżyć ją do 
ałów wyrażanych w Prawie i Przyrzeczeniu Har- 

cerskim. Ideały, których poszukują dzieci i mło- 

dzież, są ideałami harcerskimi, są ideałami so- 

cjalizmu. Należy walczyć o upowszechnianie ich 

nie tylko w naszej organizacji, ale także w śŚro- 

dowisku harcerskiego działania; 
b)poleca harcerskim instruktorom, a szczególnie 

członkom rad oraz instruktorom komend, by by- 

Ii wyczuleni na sprawy i problemy dzieci i mło- 

dzieży, w tym socjalno-bytowe, by ukazywali je 

otwarcie i publicznie, mieli udział w ich rozwią- 

zywaniu wykorzystując możliwości socjalistycznej 

praworządności; 

©) zobowiązuję wszystkich instruktorów do rozto- 

czenią szczególnej opieki wychowawczej nad mło- 

dymi ludźmi w swym środowisku działania w ce- 
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lu ochrony ich przed wpływami nieodpowiedzial- 
mych osób pragnących wykorzystać m. 

swych celów politycznych, a tym młody 

ajdy- 
waniu prawdy i najlepszych ideałów; jesteśmy 

przekonani, że będą to ideały socjalizmu, a ciągłe 

i szczere rozmowy z młodzieżą e wszystkich in- 

teresujących ją problemach są obowiązki 

i podstawowym zadaniem każdego harcerskiego 

wychowawcy; szczególne możliwości w tym za- 

kresie stwarza nadchodząca akcją letu 

e)zobowiązuje instruktorów będących we władzach 
harcerskich oraz innych organizacji i instytucji do 

wyjaśniania władzom państwowym i politycznym, 

na forum innych organizacji, ideowó-wychowaw- 

czego i społeczno-polityeznego charakteru ZHP, 

wyjaśniania specyfiki naszej metody działania, bu- 

dowania zrozumienia i zaufania dla naszych idei 

"i sposobów oddziaływania na młodzież; 

1) wymaga od harcerskich komend, ich instruktorów 

postawy aktywnej, walczącej, większej nieustępli- 
wości i woli odmieniania tego, co złe, wspierania 

i umacniania instruktorów i harcerzy starszych w 

ich służbie dla socjalistycznej Polski; 

g)zaleca harcerskim komeńdom rozwijać szczególnie 

te elementy inspiracji  programowo-metodycznej, 

które umożliwiają młodzieży realizację «społecznych 

pasji, rozwój zainteresowań i specjalności, zarów= 

mo humanistycznych, jak i politechnicznych; 

h)poleca harcerskim komendom dokonać przeglądu 

zagadnień, którymi się zajmują jako rzecznicy 

spraw dzieci i młodzieży, dokonać analizy udziału 

w komisjach, komitetach i innych instytucjach zaj- 
mujących się tymi sprawami celem wyeliminowa- 

nia działalności pozornej, a rozwoju pracy auten= 

tycznej. 

5. Rada Naczelna, uznając potrzebę realizacji spo- 

ieczno-politycznej funkcji ZHP, postanawia prze- 

dłożyć dorobek ideowy i programowy niniejszego 

posiedzenia IX Plenum Komitetu Centralnego 

PZPR, poświęconemu sprawom młodzieży. 

Rada Naczelna zobowiązuje Główną Kwaterę 

ZHP do zorganizowania w najbliższym czasie ro- 

boczych spotkań z władzami państwowymi i in- 

nych organizacji społecznych, mających na celu 

realizację wniosków przedstawionych na obecnym 

posiedzeniu Rady. W pierwszej kolejności należy 

odbyć spotkania 2 kierownictwami MOiW, MKis, 

Romitetu RTV, GKT i GKKFiS. 

Przewodniczący obrad 
VII Plenum RN ZHP 

(©) Marek Wardęcki hm. PL   
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UCHWAŁA nr 23 
Rady Naczelnej ZHP z dnia 30 maja 1982 r. w sprawie przyjęcia 

bilansu ZHP za 1981 rok 
k 

iNa podstawie $ 36 pkt. 7 Statutu ZHP Rada Na- 

czelną ZHP, po wysłuchaniu opinii Centralnej Ko- 
misji Rewizyjnej ZHP i na jej wniosek, przyjęła 

sprawozdanie finansowe i bilans Związku za 1081 
rok, 

Przewodniczący obrad 

VII Plenum RN ZHP 

(—) Marek Wardęcki hm. PL 

UCHWAŁA nr 24 
Rady Naczelnej ZHP z dnia 30 maja 1982 r, w sprawie 

udzielenia votum zaufania 

'Na podstawie rozdz. LI, pkt. 5 Regulaminu Rady 

Naczelnej ZHP Rada Naczelna w głosowaniu taj- 

nym udzieliła votum zaufania Prezydium Rady 

Naczelnej ZHP ji Głównej Kwaterze ZHP. Protokół 

z posiedzenia Komisji Mandatowo-Regulaminowej 

o M. 
Komisji 

P. rotokół 

Rady Naczelnej ZHP w tej sprawie stanowi załącz- 

nik do niniejszej Uchwały. 

Przewodniczący obrad 

VII Plenum RN ZHP 

(=) Marek Wardęcki hm. PL 

Załącznik do Uchwały nr 24 
Rady Naczelnej ZHP 

z dnia 30 maja 1982 r. 

laminowej Rady Naczelnej ZHP z 

w związku z udzieleniem votum SiE Prezydium Rady Naczelnej 
i Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego 

Komisja w składzie: 

— hm. Krzysztof Szuster — z-ca przewodniczącego 

Komisji Mandatowo-Regulaminowej — przewod- 

miczący, 

— hm. Cecylia Rucińska — członek, 
— hm. Jerzy Mianowski — członek, 

— hm. PL Edward Radomski — członek, 

— hm. Andrzej Ciepłucha — członek (bez prawa 

liczenia głosów), 

— hm. Janusz Woźniak — członek (bez prawa licze- 

nia głosów), 

działając na podstawie Regulaminu Rady Naczelnej 
rozdz. 1I, pkt. 5 stwierdza, że na ogólny stan 97 

członków Rady Naczelnej w dniu 30 maja 1982 r. 

w obradach uczestniczy 59 członków, tj. 60,9% 

uprawnionych do głosowania. 

Na ogólną liczbę 59 obecnych w głosowaniu brało 

udział 59 osób. 

Oddano 58 głosów ważnych na Prezydium Rady Na- 

czelnej, 57 na Główną Kwaterę ZHP. 
a) Komisja stwierdza, że w wyniku tajnego głoso- 

wańia za udzieleniem votum zaufania Pre- 
zydium RN głosowało 50 członków RN, co stano- 

wi 86,2%, przeciw — B. 

b) Za udzieleniem votum zaufania Głównej Kwa- 
terze ZHP głosowało 48 członków RN, co stanowi 

84,2%, przeciw — 9. 

Komisja stwierdza, że Prezydium Rady Naczelnej 

ZHP i Główna Kwatera ZHP uzyskały votum zau- 
tania. 

Podpisy Komisji 

cztery podpisy nieczytelne 

Warszawa, dnia 30 maja 1882 r.  
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Naczelnik 
Związku Harcerstwa Polskiego 

4. Hufce 

Podaję do wiadomości, że Główna Kwatera ZHP na- 

dała imię: hm. Zdzisławą Czarnomskiego Hufcowi 

ZHP Czeladź w Chorągwi Katowickiej im. Bohate- 

rów Pracy Socjalistycznej. 

4.1. Zmiany w jednostkach ZHP 

Podaję do wiadomości, że w wyniku uchwał właści- 

wych rad hufców i uchwał rad chorągwi nastąpiło 

włączenie hufców: 

Chorągiew Ciechanowska ZHP 

— Hufiec ZHP Szreńsk do Hufca ZHP Bieżuń; 

— Hufiec ZHP Opinogóra do Hufca ZHP Ciecha- 

nów; 
— Hufiec ZHP Rybno do Hufca ZHP Działdowo; 

— Hufiec ZHP Winnica do Hufca ZHP Pułtusk. 

Chorągiew Poznańska ZHP im, Powstańców Wielko= 

polskich 1918/1919 

— Hufce ZHP: Czerniejewo, Gniezno-gmina, Kisz- 

kowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo do 

Hufda ZHP Gniezno; 
— Hufce ZHP: Kamieniec i Wielichowo do Hufca 

ZHP Grodzisk Wlkp.; 
— Hufiec ZHP Opalenica do Hufca ZHP Nowy 

Tomyśl; 
— Hufce ZHP: Chrzypsko Wielkie i Kwilcz do 

Hufca ZHP Sieraków Wilkp.; 

— Hufce ZHP: Komomiki i Stęszew do Hufca ZHP 
Poznań-Grunwald; = 

— Hufce ZHP: Obrzycko i Ostroróg do Hufca ZHP 

Szamotuły; 
— Hufiec ZHP Brodnica do Hufca ZHP Śrem; 
— Hufce ZHP: Dominowo i Zaniemyśl do Hufca 

ZHP Środa Wlkp. 

Chorągiew Toruńska ZHP im. Zdobywców Kosmosu 

— Hufce ZHP: Bobrowo, Brodnica gm, Górzno, Grą- 

żawy, Osiek, Świedziebnia, Wąpielsk, Zbiezno do 

Hufca ZHP Brodnica; 

— Hufce ZHP: Chełmno gm. Stolno, Unisław do 

Hufca ZHP Chełmno; 

— Hutce ZHP: Chełmża gm., Papowo Biskupie do 

Hufca ZHP Chełmża; . 

— Hufce ZHP: Ciechocin, Golub-Dobrzyń śm. Ra- 

domin do Hufca ZHP Golub-Dobrzyń; 

— Hufce ZHP: Grudziądz gm., Łasin, Radzyń Chel- 

miński, Rogóźno, Świecie n/Osą do Hufca ZHP 

Grudziądz; 
-— Hufce ZHP: Biskupiec, Brzozie Polskie, Kurzęt- 

nik do Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie; 

— Hufce ZHP Lubicz, Łysomice, Łubianka, Okbpo- 

wo, Zławieś Wielka do Hufca ZHP Starotoruń- 

ski; 
— Hufiee ZHP Wielka Nieszawka do Hufca ZHP 

Toruń; 
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Warszawa, 1 kwietnia 1982 r. 

ROZKAZ L. 4/82 

— Hufce ZHP: Dębowa Łąka, Kowalewo, Książki, + 

Płużmica, Wąbrzeźno gm. do Hufca ZHP Wąb- 

rzeźno, 

Chorągiew Wałbrzyska ZHP im. ŁWM 

— Hufiec ZHP Czarny Bór do Hufca ZHP Bogu- 

szów-Gorce; 

— Hufiec ZHP Złoty Stok do Hufca ZHP Kamieniec 

Ząbkowicki; 

— Hufiec ZHP Kłodzko gm. do Hufca ZHP Kłodzko; 

— Hufiec ZHP Stronie do Hufca ZHP Lądek-Zdrój; 

— Hufiec ZHP Nowa Ruda gm. do Hufca ZHP No- 

wa Ruda; i 

— Hufiec ZHP Stare Bogaczowice do Hufca ZHP 

Świebodzicć; 
— Hufce ZHP: Ciepłowody i Stoszowice do Hufca 

ZHP Ząbkowice; 

— Hufiec ZHP Przeworno do Hufca ZHP Ziębice. 

5. Chorągwie 

5.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów 

Podaję do wiadomości decyzje rad chorągwi: 

— Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP z 1 marca 1982 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji lin. PL Ireny 

Tzdebskiej z członkostwa w Prezydium Rady Cho- 

rąświ; 4 

— Rady Chorągwi Poznańskiej ZHP z 20 marca 

1982 r. w sprawie wyboru hm. Barbary Drożdżały 

do Prezydium Rady Chorągwi i hm. Zbigniewa 

Pilarczyka do Komendy Chorągwi; 

— Rady Chorągwi Wałbrzyskiej ZHP z 31 marca 

1982 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji hm. PL Ste- 

fana Adamowicza z członikostwa w Prezydium Ra- 

dy Chorągwi, hm. Andrzeją Budzika z człunko- 

sbwa w Prezydium Rady Chorggwi i Komendzie 

Chorągwi i pwd. Dariusza Woronieckiego z człon- 

kostwa w Prezydium i w Radzie Chorągwi; oraz 

wyboru hm. Teresy Stram do Rady, Prezydium 

Rady Chorągwi i Komendy Chorągwi i hm. 

womira Zielenia do Prezydium Rady Churą 

      

5.2. Zwolnienia komendantów chorągwi 

Podaję do wiadomości decyzje rad chorągwi: 

— Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP z 1 marca 19382 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji hm. PL Henry- 

ka Balińskiego z członkostwa w Komendzie Cho- 

rągwi iz funkcji komendanta Chorągwi; 

— Rady Chorągwi Leszczyńskiej ZHP » 20 marca 

1982 r. w Sprawie przyjęcia rezygnacji hm. An- 

drzeja Kocerki z funkcji komendanta Chorągwi. 

Składam druhom H. Ealińskiemu i A, Kócerce ser- 

deczne podziękowanie za kierowanie  chorągwiami 

oraz życzę wszełkiej pomyślności w pracy zawoda- 

wej i społecznej.   

Nr 2 WIADOMOŚCI URZĘDOWE str. 5 
  

5.3. Zwolnienia zastępców komendantów chorągwi 

Podaję do wiadomości decyzje rad chorągwi: 
— Rady  Ghorqgwi Przemyskiej ZHP z | marca 

1982 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji hm. Ewy 

Kubas z członkostwa w Komendzie Chorągwi 

i z funkcji zastępcy komendanta Chorągwi; 

— Rady Chorągwi. Poznańskiej ZHP z 20 marca 

1982 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji hm. Ry- 

szarda Torzyńskiego z członkostwa w Prezydium 

Rady Chorągwi i Komiendzie  Chorągw 

z fumkcji zastępcy komendanta Chorągwi; 
— Rady Chorągwi Wałbrzyskiej ZHP z 31 marca 

1998 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji hm. Hele- 

my Szybki z funkcji zastępcy komendanta Cho- 

rągwi. 

Druhnom i Druhowi składam podziękowanie za do- 

tychczasową pracę oraz Życzę zadowolenia i osiąg- 

nięć w pracy zawodowej i społecznej. 

   
   

5.4. Zwolnienia w komendach chorągwi 

Podaję do wiadomości decyzje prezydiów rad cho- 

rągwi w sprawie zwolnienia: 

— Juliusza Hroudy z funkcji kierównika Wydziału 

Propagandy w Komendzie Chorągwi Kieleckiej; 

— hm. Marty Gąsiorowskiej z fumkcji kierownika 

Wydziału Zuchowego; hm. Jerzego Lidackiego z 

funkcji kierownika Wydziału Instruktorskiego i 

hm. PL Haliny Płochy z funkcji kierownika Wy= 

działu Kultury i Propagandy w Komendzie Cho- 

rągtwi Warmińsko-Mazurskiej; 

— hm. Krzysztofa Góry z funkcji kierownika Wy- 

działu Organizacyjnego w Komendzie Chorągwi 

Pilskiej; 

— hm. Henryka Grabowskiego- z funkcji kierownika 

Wydziału Starszoharcerskiego w Komendzie Cho- 

rągwi Suwalskiej, 

  

5.5. Zwolnienia w komisjach stopni instruktorskich 

Na wniosek Komendy Choragwi Warmińsko-Mazur- 

Skiej ZHP zwalniam dotychczasową Komisję Stopni 

Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi. 

56. Wybór komendantów chorągwi 

Podaję do wiadomości decyzje rad chorągwi: 

— Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP z 1 marca 1982 r. 

w sprawie wyboru hm. PL Krzysztofa Piotrowi- 

cza na funkcję komendanta Chorągwi; 

— Rady Chorągwi Leszczyńskiej ZHP z 20 marca 

1982 r. w sprawie wyboru hm. Stanisława Czaj- 

ki na funkcję komendanta Chorągwi. 

5.1. Wybór zastępców komendantów chorągwi 

Podaję do wiadomości decyzje rad chorągwi: 
— Rady Chorągwi Katowickiej ZHP z 6 marca 1882r. 

w Sprawie wyboru hm. Elżbiety Milki na funkcję 

zastępcy komendanta Chorągwi; 

— Rady Chorągwi Wałbrzyskiej ZHP z 31 marca 

1982 r. w Sprawie wyboru hm, Stanisławy Bo- 

chowiec do Rady, Prezydium Rady Chorągwi 

i Komendy Chorągwi oraz na funkeję zastępcy 

komendanta Chorągwi. 

5.8. Powołania na funkcje kierowników 

Podaję do wiadomości decyzje prezydiów rad cho- 

rągwi w sprawie powołania: 

— pwd. Janusza Niewińskiego na fumkcję kierowni- 

ka Wydziału Organizacji Wypoczynku w Komen- 

dzie Chorągwi Łomżyńskiej; 

— hm, PL Haliny Płochy na funkcję kierownika Wy- 

działu Zuchowego w Komendzie Chorągwi War- 

mińsko-Mazurskiej; y 

— hm. Krzysztofa Góry na funkcję kierownika Wy- 
działu Harcerskiego, hm. Wiesława Goleśniew- 

skiego na funkcję kierownika Wydziału Organiza- 

cji Wypoczynku | hm. Grażyny Kądzieli na fun- 

kcję kierownika Wydziału Organizacyjnego w Ko- 

mendzie Chorqgwi Pilskiej; 

hm. Antoniego Lotycza na funkcję kierownika Wy- 
działu Harcerskiego i phm. Jana Nuckowskiego 

na funkcję kierownika Wydziału Instruktorskiego 

w Komendzie Chorqgwi Przemyskiej; 

— hm. Aldony Matyjek na funkcję kierownika Wy- 
działu Zuchowego w. Komendzie Chorągwi Wro- 

cławskiej. 
5.9. Na wniosek Komendy Chorągwi Warmińsko-Ma= 

zurskiej powołuję Komisję Stopni Instruktorskich w 

następującym składzie: 

hm. Zenon Chmieliński — przewodniczący, 

hm. Maria Bukowska — sekretarz, 

hm. Irena Berdek, hm. Wojciech Franusz, hm. Ma- 

ria Gotczenia, hm. Zdzisława Hermańska i hm.PL Je- 

rzy Wilczek — członkowie. 

6. Główna Kwatera 

6.1. Mianowania w wydziałach 

Podaję do wiadomości, że Główna Kwatera ZHP 

mianowała: 

— hm.PL Wiesława Lewandowskiego kierownikiem 

Zespołu Wydawniczego; 

— hm. Jana Więzika — starszego imstruktora Wy- 

=iziału Zuchowego — p.o. kierowńikiem tego Wy= 

działu; j 

— hm.PL Huberta: Żorawika starszym instruktorem 

w Sztabie Akcji Letniej i Zimowej. Jednocześnie 

przenoszę go z Chorągwi Katowickiej ZHP do 

Głównej Kwatery. 

6.2. Inne powołania w Głównej Kwaterze 

Podaję do wiadomości, że Główna Kwatera ZHP po- 

wierzyła hm. PL Ryszardowi Wosińskiemu — zastęp- 

cy Naczelnika ZHP — funkcję komendanta CAS-82 

i na jego wniosek powołała komendę w składzie: 

hm. Jan Więzik — zastępca komendanta ds. progra- 

mowych, 

hmiPL Leszek Abrahamowicz — zastępca komendan- 

ła ds. organizacyjnych, 

hm. Jerzy Podolak — kwatermistrz. 
Główna Kwatera ZHP powołała komendę SAS-82 w 

składzie: 

hm. PL Ryszard Wojciechowski — komendant, 

hm. Jerzy Szczygielski — zastępca komendanta ds. 

programowych, 

hm. Krzyszłof Tomaszewski — zastępca komendanta 

ds. organizacyjnych. 

9. Odznaczenia 

9.1. Odznaczenia harcerskie 

Podaję do wiadomości, że decyzją Głównej Kwate- 

ry ZHIP Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” zostali od- 

zmaczeni: 

— hm. Jan Kaczmarek z Chorągwi Kaliskiej ZHP; 

— Stanisław Żmijewski z Głównej Kwatery. 

Składam Druhom serdeczne gratulacje wraz z życze- 

niami dalszych osiągnięć w pracy wychowawczej. 

Czuwaj! 

(©) Andrzej Ornat hm.PL.
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Naczelnik 

Związku Harcerstwa Polskiego 
Warszawa, I maja 1982 r. 

A ROZKAZ L. 5/82 

1. Zarządzenia i informacje 

1.1. Zatwierdzenie instrukcji 

Podaję do wiadomości, że Główna Kwatera ZHP za- 

twierdziła w dniu 14 kwietnia 1982 r. Regulamin 

Harcerskiej Nagrody Myśli Twórczej, stanowiący za- 

łącznik do niniejszego rozkazu. 

5. Chorągwie 

5.2. Zwolnienia komendantów chorągwi 

Podaję do wiadomości decyzję Rady Chorągwi Wro- 

cławskiej ZHP z 26 kwietnia 1982 r. w sprawie przy- 

jęcia rezygnacji hm.PL Władysława Guta z funkcji 
komendanta Chorągwi. 

Dziękuję druhowi W. Gutowi za pełną inicjatywy 

i energii kilkuletnią pracę na tym stanowisku oraz 
życzę wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej 

i społecznej. 

5.3. Zwolmienia zastępców komendantów chorągwi 

Podaję do wiadomości decyzję Rady Chorągwi Kra- 

kowskiej ZHP z 14 kwietnia 1982 r. w sprawie przy- 

jęcia rezygnacji hm. Romana Ficka z członkostwa w 

Komendzie Chorągwi i z funkcji zastępcy komendan- 

ta Chorągwi. 

Dziękuję druhowi R. Fickowi za pracę na funkcji 
zastępcy komendanta Chorągwi, a także życzę sa- 

tysłakcji w dalszej pracy zawodowej i społecznej. 

54. Zwolnienia w komendach chorągwi. 

Podaję do wiadomości decyzje prezydiów rad cho- 
rągwi w sprawie zwolnienia: 

— hm. Zbigniewa Książczaka z funkcji kierownika 

Wydziału Organizacyjnego w Komendzie Chorqg- 
wi Konińskiej; 

— hm.PL Krystyny Langner z funkcji kierownika 

Wydziału Organizacyjnego i hm.PL Zofii Sułek z 

funkcji kierownika Wydziału „Nieprzetartego Szla- 

ku” w Komendzie Chorągwi Krakowskiej; 
— hm. Ireny Koszyk z funkcji komendantki Szkoły 

Instruktorów Chorągwi Opolskiej; 

— hm. PL Zófii Topy z funkcji kierownika Wydziału 

Organizacyjnego w Komendzie Chorągwi Ostro- 

łęckiej; 

— hm. Wiesławy Bernasińskiej z funkcji kierownika 

Wydziału Harcerskiego i phm. Ewy Sendłak z 

fumkcji kierownika Wydziału Organizacyjnego w 

Komendzie Chorągwi Wałbrzyskiej. 

55. Zwolnienia w komisjach stopni instruktorskich 

Na wniosek Komendy Chorągwi Płockiej ZHP zwal- 

mniam w Komisji Stopni Instruktorskich przy Komen- 

dzie Chorągwi: 

hm.PL Alicję Mikołajczuk z funkcji przewodniczącej 

oraz z członkostwa w Komisji hm.PL Barbarę Kieł- 

bik i phm. Teresę Wojtas. 

5.6. Wybór komendantów chorągwi 

Podaję do wiadomości decyzję Rady Chorągwi Wro- 

cławskiej ZHP z 26 kwietnia 1982 r. w sprawie wy- 

JE] archiwum 
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boru hm. Andrzeja Sobczaka — dotychczasowego 

zastępcy komendanta Chorągwi — na funkcję ko- 

mendanta Chorągwi. 

57. Wybór zastępców komendantów chorągwi 

Podaję do wiadomości decyzję Rady Chorągwi Kra- 

kowskiej ZHP z 16 kwietnia 1982 r. w sprawie wy- 

boru hm. Janą Hryńczuka do Komendy Chorągwi 

i na funkcję zastępcy komendanta Chorągwi. 

5.8. Powołania na funkcje kierowników 

Podaję do wiadomości decyzje prezydiów rad cho- 

rągwi w sprawie powołania: 

— lim. Zbigniewa Książczaka na funkcję kierownika 

Wydziału Organizacji Wypoczynku i phm. Grażyny 

Wojtaszewskiej na funkcję kierownika Wydziału 

Organizacyjnego w Komendzie .Chorqgwi Koniń- 

skiej; 

hm. Grażyny Talarkowskiej na funkcję kierow- 

mika Wydziału Instruktorskiego w Komendzie 

Chorągwi Koszalińskiej; 

hm. Anatola Listowskiegó na funkcję kierownika 

Wydziału Organizacyjnego w Komendzie Chorąg- 

wi Krakowskiej; 

hm. Barbary Chomiczuk na funkcję komendantki 

Szkoły Instruktorów Chorągwi Opolskiej; 

Amdrzeja Balcerzaka na funkcję kierownika Wy- 

działu Harcerskiego i pwd. Ireny Szczubełek na 

funkcję kierownika Wydziału Organizacyjnego w 

Komendzie Chorągwi Ostrołęckiej; 

lim. Henryka Szczepańskiego na funkcję: kierow- 

nika Wydziału  Instruktorskiego w Komendzie 
Chorągwi Pilskiej; 

hm.PL Edmunda Babucha na funkcję kierownika 

Wydziału Organizacyjnego w Komendzie Chorqg- 

wi Wałbrzyskiej; 

Aldonę Matyjek na funkcję kierownika Wydzia- 

łu Zuchowego w Komendzie Chorągwi Wrocław- 

skiej. 

5.9. Powołania w komisjach stopni instruktorskich 

Na wniosek Komendy Chorągwi Płockiej ZHP powo- 

łuję hm.PLL Krzysztofa Czaplińskiego na funkcję 

przewodniczącego Komisji Stopni  Instruktorskich 

przy Komendzie Chorągwi oraz hm. Jana Gospoda- 

rowicza i hm. Elżbietę Szałecką do składu Komisji. 

6. Główna Kwatera ś 

63. Mianowania w wydziałach 

Podaję do wiadomości, że Główna Kwatera ZHP 

mianowała: 

— hm.PL Józefa Trzionkę zastępcą kierownika Wy- 

działu Kultury, Nauki j Kultury Fizycznej; 

— hm. Urszulę Kurek instruktorkę w Wydziale Zu- 

chowym; 

— hm. Elżbietę Karasiewicz zastępcą komendanta 

Centralnej Szkoły Harcerstwa Starszego; 

— phm. Krzysztofa Pieczewskiego instruktorem w 
Wydziale Organizacyjnym. 
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8. Urlopy, rczerwa, zmiany przydziałów, cofnięcie 
stopni, kary organizacyjne, zwolnienia instruktorów 

8.3. Zmiany przydziałów 

Przenoszę do Głównej Kwatery ZHP: 

— hm. Elżbietę Karasiewicz z Chorągwi Zachodnio- 

-Pomorskiej; 

— hm. Urszulę Kurek z Chorągwi Tarnobrzeskiej; 

— phm. Krzysztofa Pieczewskiego z Chorągwi War- 
mijńsko- Mazurskiej. 

9. Odznaczenia 

9.1. Odznaczenia harcerskie 

Podaję do wiadomości, że decyzją Głównej Kwatery 

ZHP Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” zostali odzna- 

czerni: 

Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” 

hm. PL Michał Smulski z Chorągwi Krośnieńskiej 
ZHP e 

Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” 

— Koło Byłych Działaczy Polonii Szczecińskiej w 

Szczeci Koło to skupia w swych szeregach 

działaczy Związku Polaków w Niemczech oraz 

byłych członków harcerstwa w Niemczech sprzed 

18398 roku. Zarówno działacze polonijni, jak też 

byli harcerze — członkowie drużyny „Gryf” i gro- 

mady zuchowej „Wiewiórki” są częstymi gośćmi 

i serdecznymi przyjaciółmi zuchów i harcerzy; 

są dla nich żywą lekcją historii, walki o polskość 

Pomorza Zachodniego, wzorem bohaterstwa i wy- 

tężonej pracy dla Ojczyzny. 

Aeroklub Krakowski 

Od 1956 roku jest partnerem i opiekunem har- 
cerskich drużyn lotniczych, w tym 19 Krakowskiej 

Lotniczej Drużyny Harcerzy, z której powstały 

działające obecnie w Hufcu Kraków-Krowodrza 

Szczepy Lotnicze im. ŹŻwiski i Wigury — „Sło- 

necznych Dróg”, „Gwiaździstego Szlaku” i „Sreb- 

rzystych Ptaków”. Od ponad dwudziestu lat Aero- 

klub pomaga w organizowaniu harcerskich imprez 

popularyzujących lotnictwo, m. in. Święto Lataw- 

ca, Mistrzostwa Modeli Kartonowych, ' Konkurs 

Wiedzy o Lotnictwie, Zawody Modeli Balonów i 

wiele innych. Pracownicy i aktyw społeczny 

Aerojalubu uczestniczą w pracy drużyn i szczepów, 

a ich życzliwość i pomcc widoczna jest w co- 

dziennym życiu drużyn. 

Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wol- 

ność i Demokrację w Legnicy 

Członkowie ZW ZBoWaD od wielu lat podejmu- 

ją wspólnie z Komendą Chorągwi działania mają- 

ce na celu patriotyczne wychowanie dzieci i mło- 

dzieży, biorą udział w codzienmej pracy drużym, 

w tworzeniu Izb Pamięci Narodowej, spotykają 

się z harcerzami przy ogniskach i kominkach. Są 

talkże aktywistami w Komisji Historycznej Cho- 

rągwi. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie 

Sześcioletnia współpraca Dyrekcji Kombinatu z 

Chorągwią Legnicką przyczyniła się do rozwoju 

harcerstwa w Zagłębiu Miedziowym. Największą 

* pomoc niosą pracownicy — wychowankowie orga- 

mizacji, zrzeszeni w Kręgu Instnuktorskim, dzięki 

którym rozwinęły się drużyny harcerskie i star- 
szoharcerskie, z dużym powodzeniem realizujące 

program chorągwianej akcji „ORSK", tj. wycho- 
wania przez pracę. Pomoc Kombinatu w organi- 

zowaniu akcji letniej, jalk dostarczanie transportu, 
konserwacja sprzętu, wyposażenie baz obozowych, 

stwarza coraz lepsze warunki wypoczynki dzieci 
i młodzieży. 

Jednostka Wojskowa 2241 w Szczecinie 

Od dwudziestu lat Jednostka ta współpracuje z 

Komendą Hufca i Harcerskim Ośrodkiem Mot- 

skim w Szczecimie-Dąbiu. Żołnierze z Jednostki 

przygotowują harcerzy do różnorodnych konku- 

rencji w manewrach techniczno-obromnych, 
'magają w organizowaniu imprez turystycznych, w 

akcji letniej, pracowali przy budowie mola w Mo- 

ryniu; są współorganizatorami rajdów i zawodów 

sportowych. W Jednostce od kilku lat działa woj- 

skowy krąg instruktorski, z którego wielu człon- 
ków prowadzi drużyny hazcerskie. 

instruktorzy i działacza Ruchu Przyjaciół Har- 

cerstwa 

Cherągiew Bialskopodlaska ZHP im. Przyjaźni Pol- 

sko-Radzieckiej 

hm. PL Maria Augustyniak 

hm. Bronisław Czyżyk 
hm. PL Franciszka Kalinka 

hm. Krystyna Lecyk » 

hm. Jolanta Malinowska 

hm. Barbara Siwek 

hm. Stanisława Tarka R 

Chorągiew Elbląska ZHP im, A. Zawadzkiego 

hm. Danuta Aszyk 

hm. Włodzimierz Dawidowski 

m. Elżbieta Fryde 

hm. Jadwiga Grześkow 

hm. Maria Januszkiewicz 

hm. Krzysztof Kiciński 

hm. PL Anna Krystyna Kot 

hm. Jolanta Lewandowska 

hm. Irena Pisarczyk 
hm. Bronisława Sławek 

hm. Daria Suberlak 

hm, PL Kazimierz Szustak 

Chorągiew Ciechanowska ZHP 

Genowefa Lech 

Chorągiew Katowicka ZHP jm. Bohaterów Pracy 

Socjalistycznej 

hm. ZAlzisław Czarnomski (pośmiertnie) 

hm. Zofia Gardzińska 

hm. Ryszard Tarnówka 

hm. Jerzy Zakrzewski 

Chorągiew Koszalińska ZHP im. I Armii WP 

Witold Niedek 

Chorągiew Krakowska ZHP im. T. Kościuszki 

Andrzej Południak 

Władysława Siemieńska  
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Chorągiew Legnicka ZHP im. Przodowników Pracy 

Zagłębia Miedziowego . 

im. Marta Chmielewska 

hm. Urszula Dylewicz 

hm. Władysława Furmańska 
hm. Irena Głowacka 

hm. Leokadia Głowacka 

hm. Tadeusz Grubczyński 

hm. Stanisława Janczyn 

km. Ryszard Jurgielewicz 

hm. Elżbieta Kęcik 
hm. Tekla Kuchnio 

Edward Kulpiński 

hm. Mieczysława Lesiak - 

hm. Irena Łupińska 

hm. Maria Palmowska 
hm. Bogumiła Serenda 

Chorągiew Łomżyńska ZHP 

hm. Jadwiga Brzożowska 

hm. Ryszard Kurpiewski 

Chcrągiew Opolska ZHP im. Bohaterów Powstań 

Śląskich 

hm. Teresa Bogusz 

hm. Janina Grembecka 

hm. 

hm. 

Zbigniew Jasiński 

Jadwiga Lachowicz 

hm. PL Józef Malajka e 

hm. Zofia Moroz 
hm. Zdzisława Olekzyn 

hm. Aleksandra Owczarek 

hm. PL Wacław Rozmarynowski 

Chorągiew Ostrołęcka ZHP im. M. Nowotki 

hm. 

hm. 

him. 

Irena Deptuła 

Zofia Nowak 

Janina Pieńkoś 

Seweryn Rzcharski 

Chorągiew Przemyska ZHP 

hm. Henryk Buterlewicz 

Apolinary Lasocki 

hm. Adam Śliwiński 

Chorągiew Radomska ZHP im. J. Kochanowskiego 

hm. 

hm. 

Regina Bąkowska 

Zygmunt Grzybowski 

Lech Grudzień 

hm. 

hm. 

hm. 

hm. 

hm. 

hm. 

Stanisław Mazur 

Bożena Seredyńska 

Ryszard Seredyfńiski 

Edward Tranda 

Mirosława Widmańska 

Wojciech Wolszczak 

Chorągiew Rzeszowska ZHP im. gen. K. Świerczew- 

skiego-Waltera 

Jan Krason 

Chorągiew Siedlecka ZHP im, H. Sienkiewicza 

Krzysztof Chlebowiez 
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Chorągiew Słupska ZHP im. B. Bieruta 

Lucjan Korzeniowski 

Chorągiew Stołeczna” ZHP im. Bohaterów Warszawy 

Stanisław Teodorczuk 

Chorągiew Suwalska ZHP im. mjr. H, Dobrzańskie- 

go „Hubala” 

hm. Henryka Bizio 

hm. Janina Grochowska 

hm. Jadwiga Makuła 

hm. Halina Milewska 

Chorągiew Wałbrzyska ZHP im. ZWM 

Franciszek Wojciechowski 

Chorągiew Włacławska ZHP jm. J. Marchlewskiego 

hm. Danuta Czajkowska 

hm. Halina Dybowska 

hm. PL Marią Studzińska 

hm. Barbara Zagrabska 

Chorągiew Wrocławska ZHP im. II Armii WP 

hm. Regina Kaczmarek 

hm. Genowefa Kaszuba 

Józef Klimczak 

hm. Maria Martymiuk 

hm. PL Janina Szot 

hm. Krystyna Świtka 

Chorągiew Zachodnio-Pomorska ZHP im. Budowni- 

czych Polski Ludowej 

hm. Teresa Górska 

hm. Krystyna Grobecka 

hm. Józef Hutek 

hm. Jadwiga Jakubowska” 

hm. Leonora Michalska 

hm. Edwarda Plonder 

hm. Ryszard Radke 

hm. Edmund Seredyński 

hm. Jamina Smolińska 

hm. Grażyna Stasiak 

hm. Barbara Szydłowska 

hm. Aleksandra Więzowska 

hm. Jerzy Zmysłowski 

Główna Kwatera ZHP 

Krzysztof Barczewski 

Stanisław Bartłomiejczyk 

Tomasz Gellert 
Zbigniew Grudzień > 

Jacek Kacprzak 

Jan Kosior 

Jan Stasierski 
Wojciech Walczak 

Odznaczonym składam serdeczne gratulacje oraz ży- 

czę satystakcji w dalszej działalności społecznej. 

Czuwajl 

(—) Andrzej Qrnat hm. PL 

w
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Załącznik do Rozkazu L. 5/82 

z dnia 1 maja 1982 r. 

Regulamin Harcerskiej Nagrody Myśli Twórczej 

Związek Harcerstwa Polskiego ma bogaty dorobek 

metodyczny, stanowiący ważny składnik Kultury 

pedagogicznej naszego społeczeństwa. Trwale wpi- 

sany w karty historii naszej Ojczyzny i narodu 

stał się czymś więcej niż tylko organizacją społecz- 

ną, ńiż tylko stowarzyszeniem. Harcerstwo to cząst- 

ka polskiej kultury, to specyficzny styl życia wpow- 

szechniający wiele wartościawych | norm społecznych 

i moralnych. 

Harcerstwu zależy. więc na inicjowaniu i propa- 

gowaniu opracowań metodycznych, a także doko- 

nywaniu prób syntezy dorobku wychowawczego ża- 

równo od strony praktycznej, jak i teoretycznej. 

Najlepsze prace | opracowania w zakresie hac- 

cerskiej teorii, praktyki wychowawczej oraz historii 

harcerstwa doczekać się powinny swego rodzaju no- 

bilitacji i szerszego upowszechnienia. 

Kierując się tymi motywami Główna Kwatera 

ZHP ji redakcja miesięcmika ZHP  „Harcerstwo” 

ustanawiają Harcerską Nagrodę Myśli Twórczej 

mającą charakter wyróżnienia za osiągnięte wyni 

ki w naukowej, metodycznej i praktycznej działal- 

ności instruktorów ZHP, 

Zasady przyznawania nagrody 

Harcerska Nagroda Myśli Twórczej przyznawa- 

na jest przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa 

Polskiego w trzech kategoriach: 

1. Rozprawy i prace o charakterze naukowym 

W tej kategorii konkursu mogą brać udział prace 

magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, 

a także inne prace mające charakter rozpraw nau- 

kowych o tematyce harcerskiej. 

GK ZHP przewiduje przyznanie Harcerskiej Na- 

grody Myśli Twórczej oraz wyróżnień finansowych 

dla rozpraw i prac o charakterze naukowym: 

— dla najlepszych prac magisterskich go tematyce 

harcerskiej corocznie: 

I miejsce — 5000 złotych 

1I miejsce — 4000 złotych 

IM miejsce — 3000 złotych 

oraz pięć wyróżnień po 1500 złotych; 
— dla najlepszych rozpraw naukowych (doktorskie, 

habilitacyjne i pozostałe) co trzy lata: 

1 miejsce — 7000 złotych 

II miejsce — 6000 złotych 

III miejsce — 5000 złotych 

oraz pięć wyróżnień po 2000 zlotych. 

II, Harcerską metodyka 

W tej kategorii konkursu mieszczą się opracowa- 

nia w zakresie harcerskiej metodyki, raporty 2 oks 

perymentów wychowawczych, opracowania meto- 

dyczne, podręczniki dla funkcyjnych  (zastępowych, 

drużynowych, szczepowych itp). 

Do konkursu mogą być zgłoszane wszelkie pu- 

blikacje 0 tematyce harcerskiej oraz maszynopisy 

przygotowane do druku. Oceniane będą także zgło- 

szone materiały i opracowania metodyczne nigdzie 

dotąd nie publikowane, a przygotowane specjalnie 

na konkurs. > 

      

  

    

Jury konkursu uwzględni wszelkie zgłoszone pra- 

ce bez względu na to, czy mają one zasięg central- 

my, czy terytorialny, (chorągiew, hufiec). 

Dla najlepszych prac organizatorzy przewidują co- 

roczmie przyznanie Harcerskiej Nagrody Myśli Twór. 

czej w dziedzinie harcerskiej metodyki oraz nastę- 
pujących wyróżnień finansowych: 

I miejsce — 10000 złotych 

LI miejsce — 7000 złotych 

IH miejsce — 5000 złotych. 

III. Harcerscy nowatorzy 

Nagroda przeznaczona jest dla wszystkich tych, 

którzy mają dobre pomysły, oryginalne koncepcje 

programowe, wypracowane własne rozwiązania wy- 

chowawcze. Kategoria ta obejmuje opracowane oraz 

realizowane akcje i kampanie programowe, impre- 

ży, propozycje metodyczne i wszystkie inne działa- 

nia, które zasługują na określenie „nowe” pod wzglę- 

dem treści, formy, sposobu podejścia i opracowania. 

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest pisemny 

wniosek szczegółowo charakteryzujący rodzaj nowa- 

torstwa oraz uzasadniający dorobek kandydata lub 
zespołu. 

Dla gsób wyróżnionych organizatorzy przewidu- 

ją tytuł Harcerskiego Nowatora oraz wyróżnienia 

pieniężne w wysokości 5000 złotych. Wyróżnienia 

i tytuł mogą być przyznawane indywidualnie lub 
zespołowo. Wyróżnienia przyznawane będą corocznie. 

Postanowienia końcowe 

Główna Kwatera ZHP powołuje jury oceniające 

zgłaszane prace oraz opracowania w poszczególnych 

kategoriach. Do jury powoływany jest przedstawiciel 
redakcji miesięcznika ZHP „Harcerstwo”. 

Prawo, zgłaszania prac i opracowań do nagrody 

w każdej z wymienionych dziedzin mają autorzy, 

promotorzy, placówki naukowo-badawcze, a także 

instruktorzy ZHP i harcerskie komendy z własnej 

inicjatyw 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierwszeń- 

stwa druku nagrodzonych prac i opracowań (lub ich 

autoryzowanych fragmentów), a także zgromadzenia 

ich w Bibliotece Głównej Kwatery ZHP. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego 

podziału onaz ustalenia innej wysokości nagród i wy. 

różnień finansowych. 

Tenmin nadsyłania prac, rozpraw, optacowań 
i wniosków upływa 30 listopada każdego ruku dla 

prac magisterskich, opracowań w zakresie harcer- 

skiej metodyki. wniosków o przyznanie tytułu Har- 

cerskiego Nowatora. 

Co trzy lata 30 listopada, począwszy od 1984 ro- 

ku, dla pozostałych rozpraw naukowych e(doktor- 

skich, habilitacyjnych i innych samodzielnych roz- 

praw naukowych). 

Prace należy nadsyłać pod adresem: Główna Kwa- 

tera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa; 

z dopiskiem — Harcerska Nagroda Myśli Twórczej. 

ż Główną Kwatera ZHP 

Warszawa, 14 kwietnia 1982 r. 
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Zatwierdzam 

Szef Głównego Żarządu Politycznego 

Wojska Polskiego 

Wiceminister Obrony Narodowej 

(©) gen. dyw. dr Józef Baryła 
5.05.1982 r 

WYTYCZNE 
Rady Młodzieżowej Wojska Polskiego w sprawie zasad działania 

Wojskowych Kręgów  Instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego 
w Siłach Zbrojnych PRL z dnia 6 kwietnia 1982 r. 

Postanowienia ogólne 

1. Na podstawie $ 24 ust. 2 i 3 Statutu ZHP wpro- 

wadzonego w życie Zarządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1981 r. w sprawie 

ustalenia i ogłoszenia stowarzyszenia wyższej 
użyteczności „Związek Harcerstwa Polskiego” oraz 

punktu 77 „Zasad działania ZSMP w Siłach Zbroj- 

nych PRL”, wprowadzonych Zarządzeniem Ministra 

Obrony Narodowej nr Ż1/MON z dnia 24 marca 

1982 r. w sprawie „Zasad działania Związku Soc. 

galistycznej Młodzieży Polskiej w Siłach Zbroj- 

nych”, można tworzyć w Siłach Zbrojnych PRL 

Wojskowe Kręgi Instruktorskie ZHP zwane dalej 

również WKI ZHP, skupiające żołnierzy-instruk. 

torów ZHP oraz żołnierzy przygotowujących się 

do pracy wychowawczej w ZHP. 

Działalność żołnierzy-instruktorów ZHP stanowi 
ważny element współpracy wojska ze środowi- 

skiem cywilnym. 

Celem działalności WKI ZHP jest udział żołnie- 

rzy Sił Zbrojnych PRL w kształtowaniu patrio- 

tycznych i internacjonalistycznych postaw mło- 

dzieży harcerskiej oraz upowszechnianie wśród 

miej problematyki techniczno-obronnej i wojsko- 
wej, a także popularyzowanie służby wojskowej 

i wojskowego szkolnictwa zawodowego. 

p 
e 

Zadania Wojskowych Kręgów Instruktorskich ZHP 

4. WKI ZHP realizują swoje zadania poprzez: 

a) współudział w społecznej działalności Związku 

wynikającej z celów wychowawczych i pro- 

gramu ZHP; 

b) prowadzenie pracy z”młodzieżą harcerską prze- 

de wszystkim w drużynach i szczepach; 

€) popularyzowanie wśród młodzieży harcerskiej 

żołnierskiej służby oraz wojskowego szkolnic- 

twa zawodowego; 

d) udzielanie pomocy w prowadzeniu  szkole- 

nia oraz organizacji iryprez w zakresie spec- 

jalmości techniczno-obronnych; 

e) udział w centralnych i terenowych akcjach 

i imprezach ZHP; 

f) podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji 

instruktorów i umacnianie ich więzi z organi- 

zacją; 
£) troszczenie się o zaspokajanie potrzeb i ocze- 

kiwań instruktorów, czuwanie nad realizacją 

Karty Praw i Obowiązków Instruktora ZHP; 

h) pozyskiwanie do pracy w ZHIP nowych instruk- 

torów; 

i) udzielanie pomocy w kształtowaniu ji przygo- 
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towaniu aktywu harcerskiego do prowadzenia 

działalności  patriotyczno-obronnej w  ogni- 

wach ZHP; 

j) prowadzenie pracy w Ogniwach ZHP działa- 

jących przy wojskowych ośrodkach kultural- 

nych i wśród dzieci kadry wojskowej; 

k) upowszechnianie działalności - harcerskiej w 

środowisku żołnierskim. 

Zasady organizacyjne WEI ZHP 

5. WKI ZHP powołuje się z inicjatywy instruk- 

torów ZHP pełniących czynną służbę Gao 

"w jednostce (uczelni) jskowej lub z inicjat, 

icomandy ZHP, decyzją ER ZSMP jedno 

stki wojskowej (uczelni) lub rady młodzieżowej 
odpowiedniego szczebla i po uzyskaniu aproba- 

ty zastępcy dowódcy (komendanta) jednostki 

(uczelni) do spraw politycznych. Dęcyzję tę ogła- 

sza się w rozkazie komendy terenowej h 

WKI ZHP można powołać wówczas, gdy goto- 

wość pracy w kręgu zgłosi co najmniej sześć 

osób (instnuktorów oraz osób przygotowujących 

się do pracy wychowawczej w ZHP): 

Najwyższą władzą kręgu jest zbiórka sprawoz- 

dawczo-wyborcza zwoływana co najmniej raz na 

dńwa lata przez radę kręgu Zbiórka sprawoz- 

dawczo-wyborcza ocenia pracę kręgu i jego ra- 

dy. Programuje działalność kręgu na okres ka- 
dencji, wybiera radę kręgu w liczbie przez sie- 

bie ustalonej, w tym komendanta, a w zależ- 

ności od potrzeb — inne osoby funkcyjne. 

Komendant kręgu powinien uczestniczyć w po- 

zarządu ZSMP jednostki (uczelni) 

wojskowej, a także rad jednostek lub instancji 

ZHP, w których instruktorzy kręgu działają. 

Członkowie WKI ZHP w przypadku wyboru ich 

do władz ZHP powinni uzyskać uprzednio zgodę 

przełożonego odpowiedniego szczebla. 

10. Rozwiązanie WKI ZHP może nastąpić: 

a) w wyniku uchwały rady młodzieżowej wła- 

ściwego szczebla na wniosek zastępcy do- 

wódcy (komendanta) jednostki (uczelni) do 

spraw politycznych w porozumieniu z właś- 

ciwą komendą ZHP i komisją koordynacyj- 

ną WKI ZHP; 

decyzją szefa orgamu partyjno-politycznego 

(RSZ) lub ZT w porozumieniu z radą mło- 

dzieżową i komisją koordynacyjną WKI ZHP 

odpowiedniego szczebla; 

c) na wniosek rady kręgu. 

Decyzja o rozwiązaniu WKI ZHP ogłaszana jest 

w rozkazie komendanta komendy terenowej ZHP. 
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11. Szczegółowe przepisy  wewnątrzorganizacyjne 

pracy kręgów reguluje „Instrukcja Głównej 

Kwatery ZHP w sprawie pracy kręgów instruk- 

torskich” 

12. W jednostkach wojskowych (uczelniach), w któ- 

rych nie istnieją WKI ZHP, instruktorzy-żołnie- 

rże zasadniczej służby wojskowej prowadzą dzia- 

łalność harcerską po uzyskaniu zgody przełożo- 

mego mającego uprawnienia co najmniej dowód- 

cy pułku, natomiast instruktorzy-żołnierze za- 

wodowi meldują 0 swej działalności przełożo- 

nym mającym uprawnienia co najmniej dowód 

cy pułku. Instruktorzy ci korzystają z upraw= 

mień przysługujących członkom WKI ZHP wy- 

mikających z zarządzeń regulujących zasady 

udziału żołnierzy zawodowych i zasadniczej służ- 

by wojskowej w pracy ZHP. 
13. WKI ZHP pracuje w oparciu o niniejsze „Wy- 

tyczne..”, uchwały zarządów ZSMP, rad mło- 

dzieżowych i postanowienia władz ZHP. 

14. WKI ZHP w swej działalności kieruje się po- 

drzebami środowiska harcerskiego, mając na 

uwadze, że działalność ta nie może kolidować 

z wypełnianiem żołnierskich obowiązków przez 

członków kręgu. 
15. Udział członków WKI ZHP w pracy z młodzie- 

żą harcerską, uczestnictwo w naradach, kursach 

instruktorsko-metodycznych, zlotach, manewrach 

techniezno-obronnych, obozach, zimowiskach itp. 

reguluje zarządzenie Ministra Obrony Narodo- 

wej w sprawie udzielania pomocy organizacyj- 

nej i programowej ogniwom Związku Harcer- 

stwa Polskiego. 
16. Członkowie WEI. ZHP mogą udzielać informa- 

<ji dotyczących działalności swego kręgu zgod- 

nie z „Przepisami o ochronie tajemnicy w Si- 
łach Zbrojnych PRL” i z innymi ogólnie obo- 

zującymi przepisami. 

Zasady działania Komisji Koordynacyjnych WKI ZHP, 

Okręgów Wojskowych i Rodzajów Sił Zbrojnych: 

17. Na szczeblu Okręgów Wojskowych i Rodzajów 

Sił Zbrojnych działalnością WKI ZHP kierują 

społeczne komisje koordynacyjne rad młodzie- 

żowych. 

18. Celę działalności komisji koordynacyjnych WKI 

ZHP: 

  

a) koordynowanie całokształtu pracy WKI ZHP 

na terenie danego OW (RSZ) w wypełnianiu 

ich zadań, stwarzanie dogodnych warunków 

do działalności WKI ZHP, wynikającej z re- 

alizacji programu. SO patriotyczno” 

brom oraz dzi i 

ZHP; 

b) organizowanie przy pomocy rad młodzieżo- 

wych OW (RSZ) szkoleń, narad i wymiany 

doświadczeń instruktorów skupionych w krę- 

gach; 

c) popularyzowanie i upowszechnianie form 

pracy, podejmowanie iniejatyw wychowaw- 

czych oraz współudział w tworzeniu progra- 
mu ZHP; 

d) ustalanie udziału członków WKI ZHP w cen- 

tralnych i regionalnych zamierzeniach pro- 
gramowych ZHP, zwłaszcza o charakterze 

techniczno-obronnym; 
utrzymywanie przez sekretarzy komisji koor- 

dynacyjnych stałego kontaktu z przedstawi- 

cielem Rady Młodzieżowej Wojska Polsiriego 

w GR ZHP. 1 

19. Wybory komisji koordynacyjnych dokonywane 

są podczas zbiórki komendantów WKI z terenu 

OW (RSZ) zgodnie z $ 61 i 62 Statutu ZHP. 

isji wchodzi 7—11 instruktorów. 

21. Pracą komisji kieruje sekretarz. komisji wybra- 

ny spośród jej członków. Sekretarz komisji bie- 

rze udział w pracach prezydium rady mółodzie- 

żowej OW (RSZ). 

22. Komisje koordynacyjne OW (RSZ) zbierają się 

w zależności ed potrzeb (nie rzadziej niż raz na 

kwartał). Komisje mogą powoływać zespoły pro- 

blemowe w zależności od potrzeb. 

23. Kadencja komisji trwa jeden sok. 

24. Komisja dokomuje oceny działalności danego 

WKI ZHP w porozumieniu z odpowiednimi ko- 

mendami ZHP nie rzadziej niż raz w roku, 

Przepisy końcowe 

25, Niniejszy dokument został opracowany w. po= 

rozumieniu z Główną Kwaterą Związku Harcer- 

stwa Polskiego przez uczestników I Narady Ko 

misji Koordynacyjnych WKI ZHP OW (RSZ) w 

Chorzowie w dniu 6.X1I.1981 r. i przyjęty na 

posiedzeniu Rady Młodzieżowej Wojska Polskie- 

go w dniu 6 kwietnia 1982 r. 

26. Traci moc „Instrukcja Sekretariatu Rady Mło- 

dzieżowej WP o zasadach działania Wojskowych 

Kręgów Instruktorskich ZHP w ramach Związ- 

ku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Siłach 

Zbrojnych PRL” ze stycznia 1978 r. 

Ę 

    

Rada Młodzieżowa Wojska Polskiego 

Warszawa, kwiecień 1982 r. 

Podsumowanie Współzawodnictwa Warsztatów Szkolnych 
o Sztandar Przechodni Naczelnika ZHP za rok 1981 

W dniu 4 maja br. Komisja składająca się z przea- 

stawicieli zainteresowanych resortów oraz przedsta- 

wicieli Głównej Kwatery ZHP przyjęła do wiada 

mości wyniki współzawodnictwa Warsztstów Szko!- 

nych przebiegającego od 1'stycznia do 31 grudnia 1981 r 
We współzawodnictwie uczestniczyło :5 Szkół, re- 

prezentujących 5 resortów i 13 chorągwi ZHP. 

  

   

    

Na podstawie nadesłanych meldunków sklasyfiko- 

wano 41 szkół. Pozostałym czterem szkołom, które 

nadesłały meldunki wg wzoru edycji za rok 1979/80, 

zaliczono udziął we Współzawodnietwie bez klasyfi- 

„kowania. Zwycięzca otrzymuje Sztandar Przechodni 

Naczelnika ZHP oraz nagrodę pieniężną. Nagrody 

otrzymują także zdobywcy II i III miejsca. Wszyscy 
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uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom — propo- 

rzec „Harcerski Zespół Dobrej Roboty”. Szkoły ucze- 

stniczące we Współzawodniatwie wg uzyskanych 

miejsc: 

1. Zespół Szkół Zawodowych w Radzyniu Podlaskim 

(Chorągiew Bialskopodlaska). 

. Zasadnicza Szkoła Gónnicza KWK „Marcel*w Wo- 

dzistawiu-Radlinie (Chorągiew Katowicka). 

. Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. 

4. Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Łodzi. 

. Zespół Szkół Zawodowych ZDZ w Białymstoku. 

. Zespół Szkół Budowlanych w Bytomiu (Chorą- 

giew Katowicka). 

. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Międzyrzecu 

Podlaskim (Chorągiew Bialskopodlaska). 

,8. Zespół Szkół Włókienniczych w Białymstoku. 

-. Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Ziemowit” 

w Tychach-Lędzinach (Chorągiew Katowicka). 

|. Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Lenin” w My- 

słorwicach-Wesołej (Chorągiew Katowicka). 

. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Tucholi (Cho- 

rągiew Bydgoska). 

. Zespół Szkół Metalowo-Drzewnych w Białym- 

stołku. 

. Zespół Szkół Zawodowych MGiE nr 1 w Sos- 

nowcu (Chorągiew Katowicka). 

. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Ska- 

winie (Chorągiew Krakowsika). 

. Zespół Szkół Mechanicznych w Hajnówce (Cho- 

rąłgiew Białostocka). 

. Zespół Szkół Rolniczych w Różanymstoku (Cho- 

rągiew Białostocka). 

. Zespół Szkół Mechanicznych Rolnictwa w Su- 

praślu (Chorągiew Białostocka). 

. Zespół Szkół Zawodowych w Pleszewie (Cho- 

rągiew Kaliska). 

. Zespół Szkół Odzieżowych w Nowym Sączu. 

. Zespół Szkół Budowlanych w Sandomierzu (Cho- 

. rągiew Tarnobrzeska). 

. Zespół Szkół Zawodowych w Ostrzeszowie (Cho- 

. tągiew Kaliska). 

22. 

23. 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w No- 

wym Sączu. 

Zasadnicza Szkoła Gónnicza KWK „Silesia w 

Czechowicach-Dziedzicach (Chorągiew Kato- 

wicka). 

Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku. 

. Zespół Szkół Zawodowych w Michałowie (Cho- 

rągiew Białostocka). 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. 
. Zespół Szkół Elektrycznych w: Bydgoszczy. 

. Zespół Szkół w Janowie Podlaskim (Chorągiew 
Bialskopodlaska). 

. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Inowrocławiu 

(Chorągiew Bydgoska). 

. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Po- 

dlaskiej. 
. Zespół Szkół "Spożywczych i Rolniczych w Byd- 

goszczy. 
. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce (Chorą- 

giew Białostocka). 

. Zespół Szkół Odzieżowych w Białymstoku. 

. Zespół Szkół Zawadowych w Parczewie (Cho- 

rągiew Bialskopodlaska). 

. Zespół Szkół Mechanicznych w. Gorlicach (Cho- 

rągiew Nowosądecka). 

. Zespół Szkół Zawodowych w Bielsku Podlaskim 

(Chorągiew Bialskopodlaska). 

. Zespół Szkół Włókienniczych nr l w Łodzi. 

. Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Kazimierz- 

Juliusz" w Sosnowcu (Chorągiew Katowicka). 

. Zespół Szkół Zawodowych w Kaliszu. 

. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Łomży. 

Zespół Szkół Odzieżowych w Łodzi. 

. zasadnicza Szkoła Zawodowa w Iławie (Chorą- 

giew Ciechanowska). 

. Zespół Szkół Chemicznych MZPiP w Płocku. 

. Zespół Szkół Ekonomicznych w Sierpcu (Chorą- 

giew Płocka). 

. Zasadnicza Szkoła Górnicza ur 23 KWK „Wat- 

brzych”* w Żarach (Chorągiew Zielonogórskał. 

Wydaje — Młodzieżowa Agencja Wydawnicza na zlecenie Głównej Kwatery ZHP. 
Aldres — Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-61 Warszawa. 
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