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DRUHNY I DRUHOWIE 

Podejmując służbę instruktorska mieliśmy świadomość tego czyn dla 
nas i dla młodzieży jest Harcerstwo. Jednak działalność nasza, w 
której pragniemy kontynuować wypracowane w 70-letniej historii Na- 
szego Ruchu ideały, metody działania i styl życia nie znajdują wa- 
runków dla ich realizacji. Przytłacza nas zakłamanie, centralizm 
i akcyjność działań organizacji, stanowiące zaprzeczenie całej tra- 
dycji Harcerstwa. Jałowość konferencji instruktorskich, prasy i 
wydawnictw harcerskich nie sprzyja dyskusjom i inicjatywom. Lekece- 
ważenie Prawa Harcerskiego, żamanie zasad statutowych oraz Karty 
Praw i Obowiązków Instruktora ZIIP zachwiażo autentyczność wychowaw= 
czej atmosfery. Dziś mówi się otwarcie o źródłach negatywnych zja 
wisk w życiu spożecznym i działa w celu przywrócenia w: ciwej treś 
ci zasadom fundamentalnym, a nadto w poczuciu świadomości, że wiele 
poczynań naszej organizacji mija się z potrzebami i oczekiwaniami 
społecznymi, głównie młodzieży - uważamy, że nikt nie może nas 
zwolnić 'od troski o przyszłość Harcerstwa w naszym Kraju. 

W dniach 25 i 26 października 1980 roku odbyło się w ilarszawie spo- 
tkanie instruktorów harcerskich z różnych środowisk Polski, Uczest- 
nicy spotkania postanowili połączyć wysiżki wielu środowisk zmie- 
rzające do odnowy Harcerstwa. "/ tym celu stworzono: 
"POROZUMIENIE INSTRUKTORÓW HARCERSKICH IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO" , 

Wzywamy wszystkie środowiska harcerskie do włączenia się w tę dzia- 

łalność, Za podstawową płaszczyznę naszych żądań przyjnujemy "List 

otwarty Instruktorów ZHP ze środowiska krakowskiego", Proponujemy, 
by poszczególne środowiska, jednocząc swoje wysiłki, powoływały 
Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego - wzoru- 
jąc swoją działalność na modelu Kręgu Warszawskiego. 

DRUHNY I DRUHOWIE I 
Połączmy nasze starania by ZHP stał się naszą organizacją, przy- 
sparzającą Polsce nowe zastępy dobrych ludzi i prawych obywateli: 

Warszawa, dn. 26.X.1980 r. 

XXI Kadrowy Szczep "Omega" hufiec 
Katowice 

phm Światosław Krzeszowski =" - 
phm Katarzyna Unger STR 
phm Marek Wójcicki 
hm Stanisław Mitkowski 
org Bogdan Żero 
phm Krzysztof Żero 
hi Barbara ikawecka 
hm Stanisław Krawczyński 
hm Krzysztof Krzyżanowski 
hm Kazimierz Wiatr 
hm Michał Bobrzyński 
phm Krzysztof Stanowski 
phm Jan Celichowski 
hm Piotr Stawicki 
hm Stanisław Czopowicz 
hm Grzegorz Nowik 
hm Andrzej Suchocki 

Leszek Truchlewski 
Joanna Januszewska 
Dariusz Korczyński 
Jacek Bąk 
Piotr Bąk 
Kinga Łozińska 
Marek Stępa 

phm Anna Gadomska 

Kraków, Krowodrza 

Kraków, Śródmieście 
a. We 

Krąg Instr. Harc. Lublin "Zawisza" 
-" — 

Hufiec Poznań Grunwald 

Środ. Krąg. Instr. Varszawa 

Hufiec Gliwice 

V Szczep "Hyrny" Zakopane 
-" — 

Środ. Krąg. Instr. Trójmiasto 
Za Koło Przyjaciół Harcerstwa przy Porozumieniu Instruktorów Har= 
cerskich - Stanisżaw Broniewski "Orsza" były Naczelnik Szarych 
Szeregów, 

Nota redakcyjna: 
Informujemy, że Sekretariat "Porozumienia" znajduje się w Warsza- 
wie. Poniżej podajemy adresy sekretariatu. 

Stanisław Czopowicz, ul. Sielecka 7 m 56 00-738* 
tel. 41-67-61 /wieczorem/ 

Leszek Truchlewski, ul. Anielewicza 34 m 48 
tel, 38-20-53 /rano/ 

Wnioski i postulaty na Zjazd ZHP należy przesyłać do Krakowa na 
następujące adresy: 

Barbara Kawecka, ul. Goetla 22 m 4, tel, 7-41-07 
Krzysztof Żero 30-118 Kraków, ul, Fałata 13 m 13 
Stanisław Mitkowski 31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 5 m 6 
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ARTYKUŁ REDAKCYJNY 

Od lata 1974 r. detuję się wysiłki kilku warszawskich środowisk 
harcerskich zmierzające do wspólnego zorganizowanego występowania 
w obronie zagrożonych wartości Harcerstwa. Próby przebicia się 
przez ogólny marazm i pustkę ideowę nie przyniosły rezultatu, 
Nie udawało się stworzenie już nie ogólnopolskiego czy warszaw- 
skiego frontu ale nawet szerszej reprezentacji jakiegoś Hufca, 
Niemaża w tym zasługa Władz ZHP, które na przykład w lecie 1975 r. 
policyjnymi wręcz metodami uniemożliwiły odbycie zlotu zaprzyjaź- 
nionych szczepów. A zloty - obozowe spotkania reprezentacji szcze- 
pów były ważnymi wydarzeniami, Na zlocie w 1977 r. /organizowa- 
ny przez 22 Szczep "WATRA"/ dyskutowano upadek systemu meto- 
dyczno-wychowawczego. Uzgodniono pryncypia i podstawowe założenia 
systemu, Poszczególne środowiska postanowiły promieniować na inne 
szczepy i drużyny. Zlot w 1978 r. /organizowany przez 208 DH/ 
poświęcony był 60 Rocznicy Odzyskenia Niepodległości, W 1979 r. 
organizatorem zlotu była 23 WDH w 50 lecie swojego powstania. 
Na wspólnym ognisku zlotowym śpiewane były pieśni patriotyczne 
z lat ostatniej wojny i starsze. "Przypadkowo wizytujący" obóz 
23 WDH = wysłannik GK ZHP 1 Komendy Choręgi Stołecznej - oburzony 
opuścił ognisko i jego dalszy przebieg obserwował zza drzewa. 
Po ognisku przezywał druhów z 70 WDH "wywrotowcami" i inaczej, 
ooo. Podczas nocnej dyskusji, na ognisku instruktor- 

str 

archiwum 
harcerskie.pl 

skim padały bardzo ostre wypowiedzi,Duży niepokój o dalsze losy nie 
tylko ZHP ale i kraju.Zlot w 1980r. /ponownie. organizowany przeż 

208 WDH/ niewiele różnił się od poprzednich. Z jednej strony przy- 
gnębienie wobec beznadziei; z drugiej głębokie przeświadczenie, że 
dłużej tak być nie może, Nadal brak PEZakaE au aeed2 pomysłu na 
wspólne, skuteczne działania. W niespełna dwa tygodnie po zlocie 
rozpoczynają się strajki na Wybrzeżu. 28.IX.1980 r. 19 instruktorów 
Chorągwi Stożecznej podejmuje decyzję powołania Kręgu Instruktor= 
skiego, którego zadaniem będzie: "odnowa moralna harcerstwa”. 
Powołana zostaje komisja redakcyjna do opracowania projektu celów 
i zasad działania kręgu. 9.X.1980 r. odbyła się zbiórka założyciel- 
ska kręgu. W przyjętym regulaminie kręgu, wbrew utartym zwyczajom 
zamieszczono wstęp: 
"Harcerstwo rozumiane jako Służba Ojczyźnie i Społeczeństwu, nigdy 
nie stało obok toczących się wydarzeń, obok życia. Takie były i ta- 
kimi nadal są nakazy Służby. Sprawy naszych Ojców i Braci - są na- 
szymi sprawami, / dziele odnowy podstawowych wartości moralnych i 
społecznych, zapoczątkowanym w sierpniu 1980 r. na Vybrzeżu, a ohej- 
mującym już całą Polskę, nie może zabraknąć harcerzy", a następnie 
w I punkcie regulaminu przedstawione zostały "Cele pracy Kręgu". 

"1. Cele pracy Kręgu wynikają ze sformułowań S 21 ust, 3 Statutu ZHP, 
2. Praca Kręgu będzie zmierzać do rozwijania i pomnażania tych 

dziedzin pracy harcerskiej, które stanowią szczególnie wartoś- 
ciowy dorobek, a aktualnie są niedoceniane i ulegają zatraceniu; 
w tym głównie do; hę 
- przywrócenia właściwej rangi ciałom kolegialnym na wszystkich 

szczeblach ZHP 
poszanowania na terenie ZHP tolerancji Światopoglądowej wyni- 
kającej z Ustawy Zasadniczej, 
Zachowania społecznego charakteru pracy w ZHP, 
przywrócenia właściwego miejsca harcerskiej metodyce wycho- 
wawczej, Ę 
kultywowanie harcerskich tradycji fozumiejąc ich wartość i 
znaczenie wychowawcze, 
wychowania w Harcerstwie przez przykład osobisty instruktora, 
pamiętając, że instruktor jest równocześnie wychowawcą i 
wychowywanym, 
pogłębiania wiedzy instruktorskiej i kształtowania charakterów 
Członków Kręgu przez "pracę nad sobę", 
przestrzegania abstynencji i nieulegania nałogom, 
podniesienia poziomu i autentyczności prasy i wydawnictw 
harcerskich", 

udchodząc od stereotypowego schematu Regalaminu zasygnalizowano , 
że jest to Krąg zupełnie inny niż dotychczas istniejące. Wyrażono 
zasadę, że powstanie i istnienie Kręgu wiąże się z wypełnieniem 
sprecyzowanych w punkcie I celów, którym nadano statutowy charak- 
ter, W Regulaminie ustalono kto może być członkiem czynnym Kręgu: 

w jest otwarty dla wszystkich chętnych instruktorów harcerskich, 
tórzy: 

- pracują w podstawowych jednostkach organizacyjnych /w rozumieniu 
$ 20 ust, 1 - Statutu ZHP/ - ponieważ to szczególnie upoważnia 
ich do wyrażania opinii, wypracowywania programu i kształtowania 
harcerskiej metody wychowawczej, O anantoaiych odstępstwach od 
tej zasady decyduje Kręg na zbiórce, 
przydnują jako bezwzględny obowiązek - przestrzeganie przez in- 
struktorów ZHP Prawa Harcerskiego. Jest to wyrazem wiarygodności 
w działaniu oraz nieodzownym elementem wychowania przez przykład 
osobisty instruktora", 

Ponadto w regulaminie ustanowiono: 
"Członkowie wspierający 
Przy Kręgu istnieje Koło Przyjaciół Harcerstwa, które wspiera 
Krąg doświadczeniem i autorytetem swoich Członków". 

Pierwszymi "Członkami wspierającymi" zostali: dh Stanisław Broniew- 
ski "ORSZA" - b, Naczelnik Szarych Szeregów i historyk dh Tomasz 
Strzembosz. : 
W zbiórce uczestniczę instruktorzy z Gliwic, Lublina i Zakopanego. 
Na drugiej zbiórce Kręgu - 16.X.1980 r. /uczestniczę instruktorzy 

-z Katowic/ omówiono plan działania Kręgu oraz ogłoszono list - 
apel do instruktorów ZHP o łączenie sił w dziele odnowy moralnej 
ZHP. 27.X.1980 r. - Komenda Chorągi Stołecznej ZHP zatwierdza Krąg. 

Od powołania Kręgu - do ukazania się pierwszego numeru "Bratniego 
Słowa" wydarzyło się bardzo wiele, O niektórych pracach i przedsię- 
wzięciach już informujemy; następne będziemy przedstawiać w kolej- 
nych numerach, Liczymy na współpracę i pomoc instruktorów oraz 
wszystkich zainteresowanych. Wydawanie przez Krąg własnego czaso- 
pisma jest bardzo trudne i kosztowne, ale ze zrozumiałych względów 
konieczne. Jak Krąg w chwili powołania był inny niż pozostałe w 
ZHP, tak nietypowe jest "Bratnie Słowo". Dopóki będzie takie - 
musi się ukazywać, Redakcja 

Kręg powołał Komisję d/s samorządów uczniowskich. Komisja udzieliła 
pomocy merytorycznej i organizacyjnej młodzieży warszawskich szkół 
średnich w tworzeniu autentycznych samorządów oraz warunków do sa 
mokształcenia. Niżej publikujemy Informację o pierwszym etapie prac 
młodzieży i Komisji Kręgu. 

INFORMACJA 
Dnia 26.X.1980 r., w L.O0. im. Marii Konopnickiej w Warszawie z ini- 
cjatywy uczniów warszawskich liceów i członków Kręgu Instruktorów 
Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego Choręgwi Stołecznej odbyło się 
zebranie młodzieży szkół średnich. Przybyli na nie uczniowie ze 
szkół: L.O0. im. T.Kościuszki, L.O0. im. St. Żeromskiego, L.O. im, 
K, Gottwalda, L.O. pod wezw. Świętego Augustyna, L.O0. im. M.Curie= 
Skłodowskiej, Technikum Samochodowego nr i, L.0, im. H.Kołłątaja, 
L.0, im. L. Waryńskiego, L.O, im. Z. Modzelewskiego, L.O. im. 
Powstańców Warszawy, L.O0, im, T. Reytana, L.O, im. Królowej Jadwigi, 
L.O. im. J. Lelewela, L.O0. im, T. Czackiego, L.O0. im. J.Zamoyskiego, 
L.O. im, St. Dobiszewskiego, L.0. im. M. Konopnickiej, L.O. im. 
Ruy Barbossa, L.O, im. K. Hoffmanowej, 
Na zebranie przybyli również zaproszeni goście z NSZZ "Solidarność", 
Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów oraz instruktorzy harcerscy. 
Głównym postanowieniem zebrania było utworzenie kół młodzieżowych 
tj. grup uczniów, które na ogólnym zebraniu szkolnym wybrał by 
spośród siebie trzech przedstawicieli na zebranie Śgólhowardz iwskie .  



Odbędzie się ono 9.XI,b.r. w budynku TWWP przy ul. Górnośląskiej 20 
o godz. 16,00. Na razie głównym zajęciem będzie samokształcenie. 
Spodziewamy się w tej dziedzinie pomocy ze strony szkół, TWWP, wyź- 
szych uczelni, harcerstwa i NSZZ "Solidarność" oraz innych osób za- 
interesowanych, 
Dużo czasu poświęcono sprawie utworzenia niezależnego związku mżo- 
dzieżowego. Byży głosy za i przeciw, '/ wyniku dyskusji zaniechano 
utworzenia takiej organizacji, w dużej mierze dzięki rozsądnym gło- 
som przedstawicieli NSZZ "Solidarność", Zdecydowano natomiast po- 
wiązać młodzież poszczególnych szkół na zasadzie federacji kół mło- 
dzieżowych. Koła te yórszyny spośród swoich członków komisję poro= 
zumiewawczę. Następną kwestią była sprawa samorządów szkolnych, 
Stwierdzono, że dotychczasowe samorzędy nie zdały egzaminu, Nie bro- 
nią one interesów uczniów, gdyż nie maję swobody działania, nie były 
też one wybierane w sposób demokratyczny. Sprawy samorządów, sposób 
ich wyboru i kompetencje zostaną dokładnie omówione na zebraniu 
9 listopada. Postanowiono również, aby na terenach szkół powstały 
komitety redakcyjne, które miałyby własne gabloty i gazetki ścienne, 
Konieczne jest bowiem zapewnienie uczniom dobrej informacji, zarówno 
o życiu młodzieży w szkole i poza szkołą, a także o wydarzeniach 
w kraju i za granicę. Niezależnie od tego w szkołach powinny być 
wydawane gazety szkolne. Młodzież również powinna mieć możliwość wy- 
powiedzi przez głośniki szkolne. 
Oprócz gazet szkolnych przewidziane jest powstanie ogólnowarsżzaw- 
skiej gazety młodzieżowej. W toku dyskusji wysuwane były również 
postulaty dotyczące reformy programu nauczania i struktury wycho- 
wawczej szkół średnich oraz zmiany Kodeksu Ucznia, Mamy nadzieję, 
że postulaty te, po ich przedyskutowaniu, w przeprowadzanej obecnie 
reformie zoniCSA nie zostanę pominięte, RY na dalsze głosy 
uczniów szkół średnich w tej sprawie, Żądamy jednak, aby do momentu 
ustanowienia nowego Kodeksu Ucznia obecnie obowiązujący kodeks był 
przestrzegany. Na niedzielnym zebraniu została również wybrana grupa 
organizacyjna następnego spotkania. 

x DZE NOWE 
Ostatnie wydarzenia w kraju skłaniają do reflekcji i zastanowienia 
się również nad naszą, harcerską przyszłością, zwłaszcza przed 
spodziewanymi /nareszcie!/, po prawie ośmioletniej kadencji władz 
poprzednich, konferencjami sprawozdawczo-wyborczymi w Związku, 
Myślę, że warto byłoby wrócić przy tej okazji do przerwanej przez 
cenzurę w roku 1974 dyskusji prasowej nad kształtem harcerstwa. 
W dyskusji tej /było to dla niej bardzo charakterystycznel/ mało 
zabierali głos aktualnie wtedy działający instruktorzy /może nie 
> dopuszczeni do głosu?/, poza żenującymi wypowiedziami człon- 

ków ówczesnej GK, z Naczelnikiem i panem J. Majką na czele, które 
zresztą całą burzę rozpętały, 

W artykułach Hamiltona, K. Koźniewskiego i innych byłych instruk= 
torów ZHP przewijało się wiele aktualnych problemów Harcerstwa, 
Niestety, w ciągu prawie sześciu lat od tamtej dyskusji dało się 
zauważyć zmiany jedynie na gorsze, W dyskusji ubolewano przede 
wszystkim nad upadkiem znaczenia moralnego harcerstwa w społeczeń- 
stwie, Źródeł tego stanu upatrywano w zarzuceniu metodyki har- 
cerskiej przez Władze Zwięzku i zatraceniu celów wychowania harcer- 
skiego. Nie ma tutaj oczywiście miejsca na opis modelu wychowaw- 
czego dawanego, przedwojennego Harcerstwa, dość powiedzieć, że suk- 
ces tego modelu dał się zauważyć w czasie okupacji, gdzie właśnie 
młodzież harcerska dała wspaniały przykład wypełniania cnót obywa- 
telskich, którego nie sposób pominąć w historii Polski. 
W obecnej chwili harcerstwo jest na ogół ostoją tych, dla których 
nie ma już Sza gdzie indziej. Świadczy o tym np.fakt, że do 
organizacji należą przede wszystkim słabi uczniowie, be 
w szkole, bez ambicji i zainteresowań, Najgorszy przy d dają wła- 

dze Zwiazku, traktując działalność w ZIP jako kolejny szczebe lek 
kariery we władzach państwowych, Ha ogóż nisk ntektualny 
i moralny poszczególnych przedstawicieli tych wżadz jest, niestety, 
widoczny prawie dla k ego instruktora. Nie jest zatem dziwny fakt, 
że GK ZHP nie posiada w zasadzie żadnej koncepcji wychowywania mło- 
dego pokolenia Polaków, bardzo często zaś ulega propagandowym po- 

trzebom chwili swych mocodawców, 
Dziwnym za to mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji istnieje nie- 
wielka grupa dobrych środowisk harcerskich. Jest to chyba tylko do- 
wód na to, że autentyczne wartości jednak znajdują uznanie w oczach 
przynajmniej części społeczeństwa. Srodowiska te bardzo silnie od- 
działywują na cały Zwięzek, czasami nawet nie zdając sobie z tego - 
sprawy, Jednak jest ich bardzo mało, zaś sytuacja silnej polaryzacji 
na słabych i silnych powoduje, że bardzo trudno jest stać się silnyn 
środowiskiem, co zresztą władze starają się maksymalnie utrudnić 
wszelkimi dostępnymi środkami, nie wyłączając działań o charakterze 
niemalże mafijnym. Najbardziej zasmucajęcym jest niski poziom am- © 
bicji na ogół wszystkich środowisk. W zasadzie silni mogliby zrobić 
dużo więcej, słabsi zaś - stać się silnymi. 
Sytuacja ta nie rokuje dużych nadziei na poprawę istniejęcego stanu 
rzeczy, Stąd też należałoby przeprowadzić reformę obecnego systemu 
działania ZHP. W krótkich słowach chciałbym przedstawić, moim zda- 
niem najistotniejsze sprawy, których należałoby zaczęć wymagać od 
władz i instancji ZHP, by polepszyć sytuację. Ponieważ stare przy- 
słowie mówi, że ryba gnije od głowy, postulaty te będą dotyczyły 
władz, choć obowiązywać powinny wszystkich członków ZHP, 

Ujmując sprawę w punktach, uważam, że od władz należałoby wymagać: 

1. Poszanowania w ZHP tolerancji światopoglądowej, zagwarantowane j 
w konstytucji PRL, 

2. Przestrzegania w pełni przez wszystkich członków ZHP Prawa Harcer- 
skiego, w tym: 
- czystości fizycznej i moralnej, 
- zasady abstynencji, 
- pracy nad sobą w tym: rozwoju intelektualnego, rozwoju 

krytycyzmu, odwagi cywilnej, wrażliwości i aktywności 
społecznej. 

Poszanowania zasady dobrowolnej przynależności do organizacji. 
Poszanowania zasady, że podstawową metodą wychowawczą jest włas- 
ny przykład instruktorów, 
Rozwoju programu indywidualnego wychowania w związku i rezygna- 
cji z kursu na wzrost ilości członków ZHP ponad jego możliwości 
wychowawcze poprzez: 
- zarzucenie wymagać ilościowych od jednostek organizacyjnych 

Związku, 
- rozwoju niewielkich jednostek obozowych, 
- demokratyzację życia w ZHP, 
Rezygnacji z działań pozornych na rzecz autentycznych. 
ykłuczenie fikcji z harcerstwa. 
Rozwoju programu społecznego związku poprzez działanie na rzecz 
najbliższego otoczenia, 
Odciążenia drużyn od ciągłej, obowiązkowej działalności w akcjach 
i imprezach centralnych, ogólnozwiązkowych. Bardzo często ta 
praktyka jest demoralizująca i antywychowawcza. 
Poszanowania tradycji Harcerstwa, Historii Polski i polskiej 
kultury narodowej. 
Zapewnienia wydawania autentycznie wartościowych książek metodycz- 
nych przez wydawnictwa harcerskie, 
Rozwoju prasy aaa) o dużej wartości. Celowym wydaje się 
stworzenie organów konsultujących wydawnictwa, złożonych z auten- 
tycznie działających instruktorów i autorytetów harcerskich. 
Rozwoju samorządności i demokracji w Związku, a w szczególności: 

archiwum 

samodzielności programowej na poziomie Szczepów, 
zaakceptowania indywidualnych cech poszczególnych środowisk, 
uaktywnienia działalności Rad Hufców i Chorągwi i nadania tym 
organom uprawnień ustawodawczych i kontrolujących działalność 
odpowiednio Komend Hufców i Chorągwi, 

Rezygnacji z płatnych instruktorów poniżej poziomu komend hufców, 
Umożliwienia wymiany poglądów wszystkim instruktorom Związku na 
łamach "Harcerstwa", W tym celu należy zrezygnować z wewnętrznej, 
organizacyjnej cenzury tego czasopisma, drukując nawet bardzo po= 
lemiczne i krytyczne teksty. 
Zrozumienia przez wszystkie instancje Związku swojej roli, jako 
roli pombeniczej w stosunku do drużyn i szczepów, nie zaś roli 
wy ektymej- Uwaga ta dotyczy w szczególności GK i Komend Cho- 
rąęgwi, 
załatwienia następujących spraw: 
- RA 3 działań na rzecz zabezpieczenia dobrych miejsc obozo= 

wych, 
wzrostu dotacji państwowych na akcje letnie i zimowe, 
uproszczenia dokumentacji finansowej, 
lepszego dotowania jednostek lepiej gospodarujących, 
zabezpieczenia lepszego sprzętu biwakowego dla ZHP i jego 
większej ilości, 
zabezpieczenia odpowiednich pomieszczeń dla działalności 
jednostek ZHP, 
CZA poziomu kursów instruktorskich w duchu tych postu- 

atów, 
Zmiany regulaminów zdobywania stopni harcerskich i wymagań na 
stopnie instruktorskie w duchu powyższych stwierdzeń, 
Umożliwienie szerokiej dyskusji nad proponowanymi nowymi regu- 
laminami i wzięcie pod uwagę poprawek, 

Wszystkie poruszone powyżej sprawy są zaledwie zasygnalizowane, na 
temat każdej z nich możnaby prowadzić długie dyskusje w celu osiąg- 
nięcia optymalnego efektu wychowawczego. 
Do każdego z powyższych punktów należałoby zaproponować konkretne 
działania, które zapewniłyby realizację tych "postulatów". 
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ewentulne dyskusja zakończy się 
lepszym rezultatem niż w 1974 r, 

P.S, Powyższy tekst przesłałem w drugiej połowie września br. do re- 
dakcji "Harcerstwa" i "Motywów" z propozycją drukowanie go w tych 
czasopismach. Redakcja "Motywów" nie zareRgocAŁa na ten list, choć 
wiem, że go ne pewno otrzymała. Redaktor Naczelny "Harcerstwa", dh 
0. Fietkiewicz zaproponował mi druk tego artykułu z pewnymi zmianami, 
na co się nie zgodziłem, Proponuję Czytelnikom małą zabawę w zgadym 
wanie: co zaproponował nie zmienić lub usunąć z powyższego tekstu 
dh O, Fi i ? 

BRAZ hm Andrzej Suchocki 

"MOJE HARCERSTWO" 
Nie jestem doświadczonym instruktorem. Mam dopiero 18 lat i trzy la- 
ta instruktorskiej pracy, Mam świadomość, że to co piszę nie jest 
tak mądre jak wypowiedzi w sąsiednich szpaltach, lecz tak właśnie 
czuję harcerstwo, moje harcerstwo, 
Jak to się wszystko zaczęło pamiętam jak dziś, Byłem harcerzem zanim 
wstąpiłem do drużyny harcerskiej, Ja sam stworzyłem swoje harcerstwo! 
Można to rozumieć różnie, Wychowany poza granicami Polski nie miałem 
możliwości uczestniczenia w pracy drużyny zuchowej, Pamiętam jakim 
przeżyciem było dla mnie otrzymanie munduru harcerskiego. Miałem wtedy 
9 let. Nie byłem członkiem ZHP, lecz byłem już harcerzem. Wspomnie- 
nia i tradycja pielęgnowana przez rodziców, kiedyś czynnych harcerzy, 
zasady postępowania wpejane na zasadzie kontrastów zła i hercerskości 
były jedną z metod wychowawczych. Dorosłem do tego by wstąpić do dru= 
żyny zuchowej. V pogoni za urzeczywistnieniem harcerbkich przeżyć 
zaczerpniętych z opowieści rodziców działażem 5 lata w Amerykańskiej 
Organizacji Skautowej /Boy Scouts of America/, Fo byżo dla mnie speź- 
nienie marzeń. Nosiłem granatowy mundurek, kraciastą chustę, przyby- 
wało mi metalowych znaczków sprawności na prawym ramieniu, ale .,.. 
to byli Amerykanie. 
Pielęgnowałem jednak nieświadomie swoją polska harcerskość. Na 
uroczystościach szkolnych wśród tłumu dzieciaków w narodowych stro- 
jach był zawsze jeden chłopiec ubrany w dziwny zielony mundur z 
biało-czerwoną chustą i taką też flagą W ręce... 
Mając 12 lat wstąpiłem do drużyny harcerskiej i w wieku lat 14 zło- 
żyłem Przyrzeczenie. lWyobrażcie sobie jak je przeżywałem, 
To "harcerstwo" nie urzeczywistniało jednak moich wyobrażeń, nie 
spełniażo nadziei, nie odmalowywało w rzeczywistości wyimaginowanego 
obrazu harcerza. Porzuciłem "harcerstwo". Nie wiem, dlaczego nie- 
działającemu czynnie w drużynie, zaproponowano mi wzięcie udziału 
w kursie drużynowych harcerskich. Zgodziżem się bez wachań, 
Przeznaczenie? Ileż zawdzięczam ówczesnej komendantce szczepu... 
Bycie instruktorem otwierało przede mną drogę do przeżycia tego 
prawdziwego harcerstwa. Zaczęłem prowadzić drużynę ludzi rok młod- 
szych ode mnie... Zawiodłem się. Zewsząd otaczaża mnie biurokracja, 
centralizm, nie miałem skąd czerpać praktycznej pomocy. Jednak nie 
uciekłem się po raz drugi do osobistego przeżycia harcerstwa, za- 
częłem walczyć o jego poprawę. 
Dziś pełnię funkcję zastępcy komendanta szczepu. Zdaję sobie sprawę, 
że to moje wyśnione przez lata harcerstwo to idea, filozofia, nie- 
osiągalny ideał do którego można dążyć całe życie i nie osiągnąć 
celu, I znów przypadek. Zupełnie przypadkowe znajomość spowodowała, 
że jestem członkiem założycielem Warszawskiego Środ, Kręgu Instruk- 
torskiego im, A. Małkowskiego. Tu dopiero spotkałem ludzi, którzy 
nie tylko jek ja marzę o prawdziwym harcerstwie, ele mają znacznie 
większe doświadczenia w pracy z młodzieżą i ogromną wiedzę, 
Chciałbym to od nich przejąć. 
Mam do Ciebie czytelniku, druhu instruktorze, harcerzu ogromną proś- 
bę nie tylko osobistą, ale podpisaną przez setki harcerzy polskich. 
Przyłącz się do ruchu odnowy harcerstwa, bądź Andrzejem Małkowskim 
naszych czasów, Buduj "swoje" harcerstwo!... Marek 

"= WARCERSTWO-* 

W dniu 28.,X,80 r. Krąg zorganizował seminarium poświęcone sprecy- 
zowaniu: "Na czym polega Harcerstwo". Artykuł "Harcerstwo", "Gra 
w kolory czyli La Fontaine wiecznie żywy!", został wygłoszony przez 
hm Grzegorza Nowika jako wstęp do dyskusji /w następnym numerza za- 
mieścimy inne wypowiedzi/, 

"Gra w kolory czyli La Fontaine wiecznie żywy"! 

"La Fontaine, proszony o rozstrzygnięcie, kto ma ram 
cję w dyskusji, zapytał zwracającego się, jak widzi 
załamywanie się światła w kryształowej karafce, 
ten mu odpowiedział, źe zielono, jego sąsiad przez 
stół, że czerwono, a sam La Fontaine widział żółto. 
I każdy z nich miał rację. Racja nadrzędna - to 
widzieć wszystkie kolory". 

Racja nadrzędna to widzieć wszystkie kolory, Prawdy względne nie 
dają pełnego obrazu rzeczywistości, Żaden kolor nie da nam pronie- 
nia świetlnego, brak jakiegokolwiek koloru także z gamy pozostałych 
promienia nie uczyni, Potrzebne sę wszystkie kolory — całe widmo, 
by z wielu uczynić ten jeden ... La Fontaine wiecznie żywy, 

Co to jest harcerstwo? Jeden powie idea, drugi — metoda, inny, że 
organizacja, a następny - ruch młodzieży, I każdy z nich ma rację, 

ale żaden nadrzędnej. Kawałkowanie harcerstwa jest zabiegiem sztucz 

str  



nym jak rozczepianie światła przez pryzmat. Ale o tyle koniecznym 
by wiedzieć co się nań składa. Trzeba mieć przy tym świadomość, że 
podziały nie będą ostre, jak trudno jest wyznaczyć wyraźną granicę 
między żółcią a czerwienią w załamanym świetle, Płaszczyzny pojmo= 
wania harcerstwa będą się wzajemnie przenikać i dopełniać. Wej- 
rzyjmy w nie by przez ogląd ze stron wielu wyrobić sobie owę 
"rację nadrzędnę". 
IDEA - Jawi się nam w tym miejscu pytanie: Jakiego człowieka chcemy 
wychować? - jakiego potrzebuje społeczeństwo? - jakiego potrzebować 
będzie? ... To pytanie zawsze stawiane przez instruktorów harcer= 
skich leży u ÓW naszej idei. 
Zbiór wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim okreś- 
la nam wzorzec osobowy, wg którego chcemy kształtować charaktery i 
postawy nas samych i naszych młodszych braci, Wartości te da się 
streścić w starej "zasadzie trzech palców": Słuźba.., Braterstwo... 
Praca nad sobą... Jak trwałe są to wartości „.. czas świadczy naj- 
lepiej. Można powiedzieć, że ponadczasowe, skoro już lat ponad 70 
wyznaczają azymut polskiej młodzieży. Harcerstwo adaptowało też 
ideały filareckie Ojczyzna - Nauka - Cnota. Hasło służby: Prawdzie, 
Dobru, Pięknu wypisane było na sztandarach ZHP i Czerwonych Harce- 
rzy. Ideały te to chleb nasz powszedni i o ile do harcerstwa przy- 
wiodła nas jako młodych bardzo ludzi - piękna metoda - to dziś 
tkwimy w niej dla tej właśnie idei, A staramy się realizować ją 
nie słowami, ale w codziennym działaniu, którego celam nadrzędnym 
jest wychowanie, nie zaś doraźne efekty. A najskuteczniejszym 
sposobem oddziaływania wychowawczego jest własny przykład instruk- 
tora. Wyrazem tych idei sę nasze symbole organizacyjne - Krzyż 
Harcerski, Lilijka, 
METODA - Przed ponad osiemdziesięciu laty postawiła na głowie 
ówczesne systemy i programy nauczania i wychowania. Od tego czasu 
zawsze wyprzedzała szkołę, która post faktum czerpała z dorobku 
harcerstwa, 
Metoda harcerska dostosowana do potrzeb fizycznych, psychicznych 
i społecznych dzieci i Rody — ma na celu indywidualne ukształ- 
zaa dona: w duchu ideałów harcerskich. Podstawą tej meto= 

est fenomen socjotechniczny - system zastępowy, Owa miniatura 
a eczeństwa - stanowi dla młodych ludzi ich świata, świat prze- 
żyć i dokonań, są szkołą społecznego współżycia - socjalizacji. 
Tylko działanie małych autonomicznych grup rówieśniczych daje 
szanse właściwego stosowania pozostałych elementów metodyki i sa- 
mowychowania, Tzn. - system stopni i sprawności, które rozwijają 
indywidualną aktywność, stwarzają kolejne szczeble drabiny po 
których harcerze wspinają się w walce z samym sobą, Życie Polowe — 
obozy, biwaki, wędrówki, gry terenowe itd, /reakcja na cywiliza- 
cję miejskę/ - porcja świeżego powietrza, tężyzny fizycznej, zbli- 
żenia do natury. Wreszcie szeroki wachlarz technik harcerskich, 
dających każdemu wybrać coś dla siebie, romantyczna obrzędowość, 
mundur narodowego kroju. Wszystko to tworzy niezwykle atrakcyjną 
kompozycję. 
Odmienne nieco założenia i elementy znajdujemy w metodzie zucho- 
wej, opartej na "dzielności", która uczy i wychowuje - bawiąc, 
Metoda "Kamyka" przyjęta dziś przez cały świat. 
Nieco inne są też założenia składowe, metodyki starszoharcerskiej, 
Inny niż ich młodszych kolegów świat przeżyć i potrzeb, Tu już 
jest miejsce na wielkie wyczyny: żeglarstwo, taternictwo, szybow= 
nictwo, sport motorowy itd, Harcerstwo jako szkoła spędzania wol- 
nego czasu = nie tylko sport ale i kultura, sztuka, poznanie 
szerszych problemów np. społecznych, szkoła demokracji itd, 
Tak nakreślone ramy Idei i Metody = tworzą płaszczyznę dla RUCHU, 
Harcerstwo — to wielka gra!, która nie jest już zuchową zabawę 
"w coś", w "Kogoś", ale grą z regułami do przestrzegania, Te regu- 

ły to wlaśnie z jednej strony idea, a z drugiej metody jej reali- 
zacji, reguły przyjmowane dobrowolnie, bo gra jest dla uczciwych. 
W tym miejscu maża lekcja historii - kiedy i jak się ta gra roz- 
poczęła? Na początku był A, Małkowski, który przełożył "Scouting 
for Boys by BP", zorganizował pierwszą drużynę, poprowadził pierw- 
szy kurs, zaczęł „wydawać czasopismo, I tam gdzie dotaria jego 
książka, zeszyt "Skauta" - powstawały zastępy i drużyny. Gdy 
Andrzej jechał na wizytację zastawał już działające gromady mło- 
dych ludzi, które łączył i spinał w jeden nurt... Gdy w 1939 r. 
zalewała nas niemiecka fala - tam gdzie dotarła - niszczyła jawne 
polskie życie - tam drużyny przechodziły do konspiracji. Gdy 
w Warszawie 27.IX.1939 r. powstała Główna Kwatera Szarych Szere- 
gów i jej przedstawiciele pojechali w teren - nie zakżadali tam 
nowej organizacji harcerskiej, zastawali bowiem istniejące już 
zręby harcerskiej konspiracji, które podporządkowywały się cen- 
trali... Gdy w latach 1944-1945 fala wolności szża ze wschodu 
na zachód = znów te same drużyny stawały do jawnego życia, a 
dekret PKWN przywracający stowarzyszenie wyższej użyteczności 
— ZHP przyszedł dopiero w grudniu 1944 r. asas> 

Harcerstwo to ruch instruktorów i młodzieży, którego podstawą i 
istotą są oni sami, ich podstawowe jednostki - zastępy, drużyny, 
szczepy, kręgi. To oni są harcerstwem, oni decydują o sobie, oni 
tworzą struktury i instancje, dla siebie, ''szystko co jest poza 
nimi jest wtórne, 

RGANIZACJA - System posiadający strukturę, przepisy, regulaminy, 
System organizacyjny - owa struktura tworzyła się oddolńie jako 
wyraz kolejnych potrzeb środowisk, Powstawały szczeble: chorągwie, 
hufce, szczepy. Te ostatnie przed czterdziestu z górę laty i od 
tego czasu brak jest kolejnych szczebli pośrednich między szcze- 
pem a hufcem, 

Naukowa organizacja pracy zakłada, że optymalny system działania 
dopuszcza możliwość koordynowania poczynań najwyżej kilku jednos- 
tek arganizacyjnych. Wracając do zadań jakie kolejne szczeble 
instancji speźniać powinny - należy przyponnieć sobie co jest 
podstawą harcers twa. 

Jeśli przyjmieny, że to instruktorzy i młodzież zrzeszona w pod- 
stawowych jednostkach organizacyjnych — vówczas logiczne jest, 
iż cel to zaspakajanie potrzeb zastępów, drużyn, szczepów, któ- 
rych one same nie zdołają udźwignąć, które im dadzą możliwość 
pełniejszego działania, Podstawowym zadaniem instancji jest 
kształcenie kadry instruktorskiej, dostarczanie ponocy me todycz= 
nych /książki, prasa/, stworzenie wspólnych pryncypiów organi. za 
cyjnych /idoowych i netodycznych/, tworzenie jednolitych aż 
riów ocen i koordynowania działań w jednym środowisku, zy 
nia te spełnić winny być instoncje wsżuchane w Dicie serce 
żyn, szczepów, winien istnieć dw tronny, peźny ; 
macji, a gdy zostanie prz ny lu i 
alienacja _inatancji i ogniw podsta r owi infornacji 

waniu ins toncjani 1a ży ; montoskiuszowski. 
na ustawodawczą /Rady/, wy onawczę /Morendy/, 

oqdowniczą /Komisje ins truktorskic/, kontrolna /Komisje Rewizyjne/. 

Pamictając, że zapowiadażem rozbiór laboratoryjny harcerstwa po- 
dobny rozczepianiu przez pryznat = chcę zaznaczyć, że to co 
przedstawiien wyżej - chciażbym zobaczyć nie tylko w sterylnej, 
laboratoryjnej postaci, ale jako żywy funkcjonujący organizn. 
Bo to z czym spotykażem się w ciągu dwunastu lat nej instruktor- 
skiej służby dalekie jest od noże wyidealizowanej ale jakże po- 
trzebnej wizji, O rzeczywistości za chwilę. W tym niejs cu chcia- 
łem zaznaczyć jakie niebezpieczeństwa czychaję na tych, którzy 
nie traktują harcerstwa jako spójnego monolitu. Z historycznych 

doświadczeń, a historia magistra vita - wynika, że żaden z pier- 

ty 
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wiastków nie mógź istnieć osobno, a brak jakiegokolwiek doprecjo- 
noważ to co miało być harcerstwem, Sama idea to piękna ale tron= 
tadracja, sama metoda to dobra szkoła lub kolonia /Kamyk napisał 
doktorat "Nauczanie i wychowanie metodą harcerska"/, sam ruch - 
szans bytu nie ma i rozżazi się w rękach twórców jak 'olne tiar- 
cerstwo. Organizacja gdy sama - to świetna administracja - jak 
barokowa fasada z nędznym zapleczem. 

Harcerstwo w zależności oa tego jak wyważażo proporcje o tyle le- 
piej lub gorzej spełniało swe funkcje. Focieszam się jednak nyślą, 
że jest to jedna z najstarszych organizacji w Polsce /obok 
"Społem"/, a najstarsza mżodzieżowa. I mimo dwóch wojen świato- 
wych, dwóch okupacji i rewolucji /1944-47/, - harcerstwo żyje 
jeszcze, co jakiś czas regeneruje się samo /!/, a i obecnie szy- 
kuje się chyba do takiej orzeźwiającej regeneracji, iiyślę, że 
FENOMEN ten, za jaki uwsżsm harcerstwo mógł przeżyć tak wiele i 
mieć przed sobą ciągle nowe horyzonty — dzięki swej niesłychanie 
spójnej koncepcji, w której idea, metoda, ruch i organizacja -— 
stapiają się w jedną rację nadrzędną. Idea bo nośnik wartości 
uniwersalnych, metoda niesłychanie twórcza i chionna, a kompozy= 
cja organizacyjna - jako ruch niezniszczalna, 
A czym dziś jest harcerstwo? Z nej prepozyt jest harcerstwo 
smutną mimo pozorów — "grę w kolory" ",.. czarne przegrywa, 
kolor wygrywa...". Dużo czerwonego, trdóhe zielonego, żóżtego 
/byle nie czarny/, każdego koloru troszkę, każdy wybiórczo bez 
pozostażych - bez całego widma - bez racji nadrzędnej, 

Idea zostaża zastąpiona ideologią praktyczniejszą bo łatwiejszą 
w stosowaniu. Fodano prawdy do wierzenia, nies sp rawdzalne prawdy 
na dziś, bez perspektywy i horyzontów, Kluby wiedzy społeczno 
politycznej na obraz i podobieństwo radiowej "jedynki". 
Przymusem i efekciarstwem zabito idee harcerskie, "ożniejsze sta- 
Ły się efekty działań, osiągnięcia niż zwykży szary harcerz, dla 
którego dziażanie ma być szkozą życia i często jest, ale jakże 
złę szkożą, Nie można sumować pracy harcerskiej tylko ilością 
roboczo-godzin, zżotówek i liczbą tych, którzy na pochód stawili 
się, 

Przykład osobisty instruktora starszego brata - jak wiele przed- 
stawia do życzenia. Zobaczymy jak wygląda przerwa podczas poRz= 
dzeń Rady Naczelnej - kopcjcy "harcerze" po czterdziestce, iiie 
tylko o ten dziesięty punkt Prawa mi chodzi, ale o harcerską po= 
stawę instruktorów, która mogłaby nam i harcerzon imponować, 

Zniknęży z lilijek inicjały Ojc vy, Nauki, Cnoty. Na sztanda= 
racii /szkolnycih/ widziażem już zna - ilauka = Praca, ©: 
można traktować wymien te dwie wartości, Uważan, że pra 
mieści się doskonale w dwócn pierwszych słowach, jakże nan w Pol- 
RO /i nie tylko/ tej Cnoty /szeroko rozunianej/ za- 

brakżo. 

Metoda harcerska dziś /AD 1980/ to system kierowania organizacją 
przez progran. Program zaś opracowują sztabowcy zza biurek w GK 
i kolejnych instancjach w dóż, lłealizację zapewnia "wkżadka” do 
"Motywów" a o wynikach działań świadczy bogata sprawozdawczość 
/papierowa/. 

Każda instancja chce się wykazać czymś do sprawozdania - wżasne 
"Akcje", dyrektywnie zlecane dryżynom /ich ilość rośnie w miarę 
dochodzenia do dołu/ -— nie pozostawia wiele możliwości i czasu 
zastępom, drużynom. A przecież u podstaw metody harcerskiej leży 
wybór działań przez młodzież /zastęp, radę drużyny/, wybór zgodny 
z ich potrzebami, zainteresowaniami, warunkami środowiska, możli 
wościami wreszcie, Lecz z czego wybierać - przez ostatnie lat 
dziesięć wyszły może dwie, trzy książki metodvczne. Brak test 
prawdziwej prasy harcerskiej, brak elementarnych regulaminów 

stopni i sprawności. Regulaminy stopni wymagałyby zaś gruntownego 
przepracowania przez tych, którzy używaję ich jako narzędzia wy= 
chowawczego, 
Skutkiem tej centralizacji programowej — nastąpił uwiąd technik 
harcerskich, spadł poziom obozownictwa, harcerstwo zaczęło stawać 
się nijakie, co gorsza nie stanowi już przez to atrakcji dla mło- 
dzieży. Klaso-drużyny, zbiórko-lekcje, nauczycielko-druhny to bar- 
dzo typowy dziś obrazek harcerstwa dla przeciętnego ucznia czy ro- 
dzica. Ruch jest zablokowany przez biurokrację i administrację. 

Nastąpiła alienacja instancji i środowisk, Na wielu terenach do 
browolność przynależności do ZHP jest fikcję. Administracyjne na- 
kazy obowiązkowego /; zorganizowania to sposób na zaszarganie do- 
brego imienia harcerstwa, wywołujący opory tak młodzieży jak 1 
częstokroć nauczycieli, Nawał prac biurowych, sprawozdawczości, 
realizacji akcji spowodował, że instancje oderważy się już od po- 
dłoża nie wiedząc co dzieje się w drużynach. Dryfują w błogostanie 
samozadowolenia i niewiedzy, V wielkich hufcach miejskich po 
siedmioletniej !!! kadencji proces ten przybrał rozmiary gangreny, 
Odwrócony został cały porządek rzeczy. Już nie instancje są dla 
szczepów, ale odwrotnie, Centralizacja zebrała swe żniwo. O orga- 
nizacji jako systemie nie piszę - bo to co wyżej - tyczy się ruchu 
- świadczy, że został on pożarty przez organizację. Gdzie niegdzie 
autentyczny ruch harcerski tli się jeszcze /lub pali nawet źżyw- 
szym płomieniem/ nie rozpędzony przez instancje zaniepokojone 
zbytnią samodzielnością i niepokornością ogniwa. 

Gramy w kolory, a każdy lepszy niż czarny, Gdzież jest ten czarny? 
Otóż jest! ''yczytałem w Motywach /które ostatnio dają się czytywać/, 
w przemówieniu z Rady Naczelnej Pana Jerzego liajki —- takie oto 
zdanie: " „.. elitaryzm w harcerstwie /.,./ wziąż się z najczar= 
niejszyci: eleusowskich kręgów say sanodoskonalenie się ma- 
żych grupek za największy ideaż iioże to daltonizm a może krót- 
kowzroczność by tak mylić jedną z” barw widma świetlnego /jakim jest 
harcerstwo/ z czernią, lie nożna mylić prawd tak oczywistych jek 
ta, że właśnie Eleuteria w dużej nierze ukształtoważa moralne ob= 
licze harcerstwa i jej zawdzięczamy punkt dziesiąty Prawa /a noże 
i inne zasady/. I caie szczęście, że w osobie Andrzeja iiażkov= 
skiego jak w soczewce skupione zostaży różne promienie różnych 
barw /Eleusis, „sol Drużyny Strzelec - Zarzewia/ i stworzyły 
tę racją zędną jaką jest harcerstvo. I dlatego nvślę, że 
niektórym kom leśnyn" przydażaby sio lekcja historii har- 
cerstwa, a jeżeli nie to lektura Bajek La Fontaine'”a, bo La 
Fontaine wiecznie jest żywy, = = 

Ś hm Grzecorz Novik 

„b.r. odbyżo się posiedzenie Rady Stołecznej Chorągwi ZHP poś- 
więcone m.in. przygotowaniu do chorągwiowej konferencji sprawoz= 
dawczo-wyborczej, 

Rada powożała zespóź do opracowania sprawozdania z pracy Chorągwi 
za okres kadencji, Zespół podzielony na pięć grup problemowych 
miaż przygotować opinie i oceny wedzug ustalonych dla każdej grupy 
tematów, 
Kręgowi zaproponowan- udziaż w pracy grup problemowych. i'obec od= 
miennego podejścia do zagadnień oraz różnego zaangażowania i ro- 

w sytuacji warszawskiego harcerstwa — nie udało się zre- 
ać wspólnej oceny grupom problemowym /wyżonionym przez Radę 

Choragwi/ i przedstawicielom powożanej przez Krąg Komisji, 
Dlatego, opracowaliśmy własną /odrębną/ ocenę pracy Choragwi, 
według zaproponowanych tematów, Zamieszczamy ją niżej mając na- 
dzieję, że będzie zażączona do tekstu przygotowanego przez Radę 
Chorągwi Uważamy, że sytuacja w Chorągwi t/arszawskiej nie odbiega 
znacznie od problemów, które nurtują inne chorągwie oraz cały  



  

Związek, Dlatego przedstawiamy nasze przemyślenia szerszej opinii, 
Liczymy, źe zmobilizuje to inne środowiska do podobnych opracowań, 
ponieważ można się obawiać, że oceny przygotowane przez Instancje 
będą jednostronnie przemilczały niedoskonałości i wypaczenia 
/liczymy na zrozumienie, że zwracamy uwagę gzównie na negatywy, 
spodziewamy się o zasługach i sukcesach przeczytać w sprawozdaniu 
opracowanym przez Radę Chorągwi/, 

Uwagi Komisji Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A, liażkovskiego 
do tematów przygotowywanych przez grupy problemowe, powołane dnia 
6.10,1980 r. przez Radę Choragwi Stołecznej Zwięzku kFarcerstwa 
Polskiego do opracowania spraw.zdania z pracy Chorągwi za VII ka- 
dencję. 

Pierwsze doświadczenie ze współpracy Kręgu z Radą Chorągwi możemy 
uznać za nieudane, Styl pracy grup problemowych zespołu Rady Ciio= 
rągwi, ze względu na małokompetentne podejście do omawianych pro- 
blemów w większości wypadków był dla nas nie do przyjęcia, Zapropo= 
nowany przez Radę Chorągwi zakres tematów i problemów jest zawężony 
i pomija wiele spraw aktualnie bardzo istotnych, Nieporozumieniem 
jest również to,że w poszczególnych grupach problemowych zapropo- 
nowano przedstawicielom Kręgu opracowanie nateriału za daną grupę. 
Dlatego przedstawiamy osobny materiał, w którym prezentujemy włas= 
ne stanowisko na tematy opracowane przez Radę Choręgwi. 

Grupa problemowa nr i przedstawia problemy: 
Charakterystyka środowiska 
Stan i ocena stopnia zorganizowania 
Rozwój ilościowy v kadencji 
Analiza odznaczonych w trakcie kadencji 
Działalność w szerokim froncie sojuszników /RPH/, 

chorągwi Stożecznej pracują środowiska na różnym etapie 
ż że Konenda Chorągwi i iiomendy tiufców nie prowa= 

/ zróżnicowanej pracy ze Śrocowiskami w zależności od ich po- 
ziomu, vaio się natoniast zauważyć duże utrudn. ie pracy szczepon 

niającym się. iioże to sugerować przyjęcie zasody "równania 
lub też ieqo stosunku do kaźdeńo, kto pozwala sobie na 

rozleglejsze działanie i samodzielne myślenie. 

ad_2, - Uważany, że kryterium t.zw. "stopień zorganizowania” nic 
nie zneczy, Podawane liczby są fikcyjne, ponieważ: 
- nie są stosowane przez poszczególne środowiska jednolite kry= 

teria "kto i dlaczego?" jest liczony jako © nek drużyny, 
szczepu etc,, co spotyka się z bezkrytycznym przyjęciem przez 
instancje zwięzku, 

podejmowane są przez Komendy Hufców i Komendę Chorągwi działania 
/naciski/, by drużyny /Hufce/ w sprawozdaniach podaważy liczby 
wskazujące wzrost ilości harcerzy od poprzedniego spisu, O wiele 
ważniejsze, a przy tym zgodne z 70-cio letnią tradycję naszego 
Związku jest: - nie, ile liczy członków nasza organizacje, ale 
jaką ma moc oddziaływania. Nie chodzi nam o elitarność, ale o 
taką ilość dzieci i młodzieży, której jesteśmy w stanie zapew- 
nić właściwe oddziaływanie wychowawcze, 
Ponieważ Komenda Chorągwi i Komendy Hufców uległy magii cyfr, 
które rzekomo mają obrazować potęgę ponad stutysięcznej Cho- 

rągwi Stołecznej, nie starczyło już czasu /a może chęci/ na 
rzeczową analizę zakresu jakości oddziaływania warszawskiego 
Harcerstwa. Stwierdzamy więc, że autorytet Harcerstwa w naszej 
Chorągwi jest nikły i rozmija się z oczekiwaniami spożeczeń- 
stwa, Zaznaczamy, że co innego rozumiemy pod pojęciem "oczeki- 
wania społeczne" niż oczekiwania władz oświstowych i politycz 
nych". 

ad 3. - Uważamy za absolutnie niewychowawcze planowanie /np. na po- 
czątku roku a /tzw. rozwoju ilościowego organizacji. Przy 
jęcie planu, że ilość instruktorów czy harcerzy zwiększy się w ja- 
kiejś jednostce być może zaspokaja ambicje władz szkolnych, ale nie 
ma nic wspólnego z pracą wychowawczą. Ponadto tworzy błędne pojęcie, 
że "im nas więcej, tym jesteśmy lepsi". Dziw, że Rada Choręgwi nie : 
rozpatrywała problemu: "skoro co rok jest nas więcej - dlaczego 
jesteśmy coraz bardziej nijacy"? 

ad 4. - Prezentujemy tutaj nasze odczucia: Uważamy, że odznaczenia 
instruktorom, za ich pracę w Harcerstwie, przyznavane są nie na 
wniosek przedstawicielskich władz ZHP, lecz arbitralnie przez /naj- 
częściej/ etatowych działaczy instancji, albo w wyniku bliżej nam 
nie znanych "dziaiań zakulisowych". Nie znamy nam jest fakt, by 
jakaś Rada Hufca dyskutowała i wysuwała wnioski o odznaczenia dla 
instruktorów, mimo, że członkowie tych Rad niejednokrotnie się tego 
domagali. Np. w listopadzie 1977 r. Rada Hufca Hokotów zobowiązała 
Komendę, by wnioski o odznaczenia byiy skżadane tylko po zaopinio= 
waniu przez Radę Hufca. Komenda Hufca nie wykonaża decyzji Rady. 

ad 5, - W odczuciu wielu instruktorów - Rada Stołeczna Przyjaciół 
Harcerstwa i Rady działające przy Hufcach są bardziej przydatne sa- 
mym instancjom, niż reprezentowanym przez te instancje szczepom i 
dryżynon. 
Środowiska Harcerskie nie odczuwają korzyści z istnienia Rad Przy- 
jaciół Harcerstwa przy Hufcach i Komendzie Chorągwi, poniewaź nadal 
są nie zażatwione poważne problemy: 
- zaliczanie studentom roku zerowego pracy na obozach jako praktyki 

robotniczej; 
przyznawanie i finansowanie tzw. "urlopów społecznych" dla instruk= 
torów pełniących funkcje na obozach i zinowiskacii; 
rezerwacja miejsc obomowycih oraz zapewnienie otpowiednici fundu- 
szy na organizację AL-i AZ; 
transport uczestników na obozy i zimowiska; 
stworzenie bazy lokalowej dla drużyn i z epów /harcówki, maqa= 
zyny, pomieszczenia specjalistyczne itp,/. 

Grupa problenowa nr II przedstawia problemy: 

1. Praca ideowo-wychowawcza zgodnie z kierunkami Uchważy VI Zjazdu; 
2. Kadra instruktorska /rozwój efektywności kształcenia, rzecznictwo 

spraw instruktorskich, działalność kregów, pozyskiwanie kadry/:; 
3. Doskonalenio jakości pracy, funkcjonowanie systemu metodycznego 

/prawo, stopnie, sprawności/, 

ad 1. - Pracę "ideovo-vychowawcz cechowały: obłuda, fałsz i za- 
kłamanie; centralizm i akcyjność działań oraz jażowość konferencji 
instruktorskich i wydawanych przez instancje materiałów, 
Komenda Chorągwi i Konendy Hufców bardzo często ulegaży taktycznym 
potrzebom chwili: pozwalaży na wprzęgniecie dzieci i młodzieży do 
realizacji doraźnych celów politycznych i gospodarczych /które 
częstokroć były skompromitowane już w chwili ogłaszania/, bez 
troski o wyniki wychowawcze, Zdecydowanie podkreślany, że Harcer- 
stwo musi być organizacją wychowującą dzieci i mżodzież, stojącą 
na gruncie Konstytucji PRL, realizująca cele tej Konstytucji - 
a nie organizację polityczną dla dzieci i młodzieży, 
W naszej Choregwi bywało odwrotnie, 
Uchważa VII Zjazdu ZHP świadczy o sterowanym odejściu od 70-cio 
letniej tradycji i historii Harcerstwa; bez pozostawienia drużynom 
i szczepom możliwości wyboru. Język Uchważy jest niezrozumiały i 
nieprzetłumaczalny na konkretne działanie, Motto do Uchwały VII 
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej naszej Choręgwi: 
"Nie raz rzeczywistość odbiega od ideałów, które wyznajemy, — 
Rzecz w tyn, by nie rezygnować z ideałów, lecz zmieniać rzeczywis- 
tość /E. Gierek /" - pozostało jedynie pustym frazesen, 

ad 2, —- I uchwale VII Konferencji Sprawozdawczo-'/yborczej czytamy 
między innymi: "Zobowiązanie Instruktorskie, Przyrzeczenie i Pra- 
wo łarcerskie, Obietnica i Prawo Zucha - to zespół norm, które na- 
sza organizacja stawia przed swoimi członkami. Jest to kryterium 
oceny instruktorów, harcerzy i zuchów", Szkoda, że nie stwierdzo- 
no dobitniej, iż instruktor, by mógł właściwie /i zgodnie z kardy- 
nalną zasadą Harcerstwa/ wychowywać, musi być wzorem wypełniania 
Prawa Harcerskiego. Przez całą kadencję Rada Chorągwi ani razu nie 
omawiała /ani nie oceniała/ problemów wynikłych z zacytowanego 
fragmentu Uchważ, dać się mogło, że założeniom władz byżo wyka 
zanie: "jak nas dużo”, a nie "jacy jesteśmy", Dlatego ocena i 
kształtowanie postaw instruktorów, a w rezultacie odpowiednia we- 
ryfikacja korpusu instruktorskiego zostałę zaprzepaszczona, liadrę 
instruktorską miast wychowywać, starano się jedynie kształcić — 
i to giównie w zakresie spraw teoretyczno-ideologicznych. Pominię- 
to zasadę, że dobrego instruktora, przede wszystkim może wychować 
dobra dużyna, a kurs instruktorski proces wychowawczy odpowiednio 
motywuje, kierunkuje i umacnia. Byżo to niestety smutną konsek- 
wencją zażożenia, że "Chorągiew nusi rosnąć". i qracy kształce- 
niowej obsesyjnie unikano kontaktów z byłymi instriiktorami ZHP, 
którzy wyłączyli się z czynnej pracy po 1959/1960 roku, a którzy 
maja wiele do przekazania, 

ad 3, - Jakość pracy oraz funkcjonowanie systemu metodycznego byży 
zdeterminowane przez czynniki wynienżona przy omawianiu tematów 
14< 
w uzupełnieniu na podkreślić: 
- Frawo liarcerskice było fikcję, a nie, jak należażo oczekiwać za- 

sadniczym elementen w pracy wychowawczej, 
Jest to oczywiste, biorąc pod uwage, że znaczna cześć instruk= 

torów, pracu ych w szczepach i drużynaci: nie przestrzega 
Prawa Harcerskiego. Instruktorzy Komend llufców i Komendy Cho- 
ragwi nie podejmują przeciwdziażań, wykazująclekceważenie dla 
norm zawartych w Prawie, Przy dużym stopniu trudności jedno 
znacznej oceny, jak poszczególny członek organizacji wypełnia 
punkty 1 - 9 Prawa Harcerskiego, punkt 10-ty nie sprawia więk 
szych problenów. Dlatego lekceważenie tego właśnie punktu przez 
większość instruktorów spowodowało, że podejmowane działania, 
bardzo często właściwe wychowawczo, nie posiadają uwierzytelnie- 
nia; dzieci i młodzież zaś są niezwykle czułym i nieufnym od- 
biorcą. 
System stopni i sprawności, proponowany w ślad za "Motywami" 
jest nie dopasowany do zainteresowań i etapów rozwoju psycho- 
fizycznego dzieci i mżodzieży. Nie stanowi też odpowiedzi na 
oczekiwania rodziny i społeczeństwa, Jest odejściem od spraw- 
dzonego, w najtrudniejszych nieraz warunkach, systemu metodyczno= 
wychowawczego. W Chorągwi nie funkcjonuje jednolity system me- 
todyczny., Podejmowane były /i sę/ w różnych szczepach i druży- 
nach próby wypracowania prawidłowego systemu w oparciu o spraw- 
dzone i uznane wzory i przy pomocy wybitnych specjalistów, 
Często poczynania te zakoriczone były poważnymi osiągnięciami, 
Należy wyrazić głęboką dszaprobatę, że Komenda Chorągwi, posia 
dając znaczne możliwości i uprawnienia, nie tylko nie odpowie— 
działa na zapotrzebowanie szczepów i drużyn i nie ujęła w jeden 
nurt pracy i wysiłków, ale przeciwnie, rozbijała lub izolowała 
podejmowane inicjatywy. Należy wziąć pod uwagę, że niewielu 
instruktorów miażo możliwość wychować się w dobrej drużynie, 
a następnie zdobyć instruktorskie szlify na dobrym kursie i dla- 
tego nie rozumieją /bo nie mogą rozumieć/, na czym polega sys- 
tem stopni i sprawności, 

1. Rzecznictwo spraw dzieci i młodzieży 
Nieprzetarty Szlak 
Letni i zimowy wypoczynek 
Sprawy socjalno-bytowe 
Praca ze środowiskiem. 
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Grupa problemowa nr III przedstawia problemy: 

% 

ad 1, - Rzecznictwo spraw dzieci i młodzieży poza pojawiajęcymi 
się od czasu do czasu w "Motywach" artykułami o internatach — nie 
istnieje. Przyczyną jest oderwanie instancji od spraw młodzieży, 
w wyniku - brak zaufania młodzieży do Organizacji, 
Znamienne, źe żadna instancja ZHP nie wyczuża wzbierającego we 
wrześniu i październiku b.r. fermentu w warszawskich szkołach 
średnich; że nie próbowała pomóc młodzieży w jej nieskoordynowa= 
nych, a więc naturalnych dla tego wieku poczynaniach; że nie prze- 
widziała grożby, iż wiele środowisk młodzieży może poddać się 
wpływom ludzi spod znaku KPN = i innych, którzy mogą wykorzystać 
młodzieńczy entuzjazm dla swych instrumentalnych celów politycznych. 
Jeżeii może być mowa o faktycznym rzecznictwie spraw dzieci i mżło— 
dzieży, to tylko w sferze dziażania niektórych drużyn i szczepów, 
Nie jest to wynik systemu pracy Komend /Rad/ Chorągwi i bufców 

/bo takiego nie ma/, ale efekt traperskich prac instruktorów tych 
środowisk, często na przekór wżadzom i instancjon, 

- Spotykane przez nas przykłady dziażania środowisk " 
awiają wrażenie "bardzo dobrej roboty". Uważamy e dziażalność 

drużyn i innych środowisk "Ks" jest za ma r na. Jest 
traktowana jakoy" co gorsze iarcerstwo " trudny, 
ale jednocześnie nkretny, bardzo ważny 4 potrzebny nie tylko 
dla Zhi - nie byś tematen posiedzenia Kady Chorgowi i większości 
Rad Hufców. 

ad » analizowaniu dostępnych nam statystyk daje się zauwa= 
ź malejące ilość organizowanych każdego roku oboz i zimowisk 
samodzielny Jest to wynik bżędnie prowadzonej polityki organi- 
zacyjnej. Ounosimy wrażenie, że preferowane przez wżadze Chorągwi 
i Hufców są duże zgrupowania i akcje centralne, To aśnie tego 
typu wyjazdy otrzymają większe dotacje i pomoc. przy wyjeździe 
/sprzęt, druki itp./. Najczęściej biorą w nich udziaż nie ci ak— 
tywni, dobrzy harcerze, lecz niedobitki szczepów i słabe drużyny 
oraz osoby zverbowane na terenacii szkół, a nie mające nic wspól= 
nego z Harcerstvem., Przed następną akcją obozową należy dokżadnie 
rozważyć sansowność teqo typu wypoczynku. 
Obozy samodzielne lub zgrupowania kilku środowisk szybciej po 
zwolą osiągnąć dobry, wysoki poziom drużynom i szczepom /nawet 
tym słabszym/, niż spędzenie turnusu wśród mżodzieży złożonej z 
harcerzy i cywilów. Widzimy dużą rolę Chorąowi przy umożliwieniu 
takich wyjazdów, Chorągiew jest szczeblem, który zobowiązany jest 
do stworzenia takich warunków, aby instruktorzy mieli jak najmniej 
problemów z organizacją i wyjazdem na obozy. W chwili obecnej 
pomoc dla obozów samodzielnych w zasadzie ogranicza się do przeka 
zania dotacji. Brak jest dokżadnego, sensownego i praktycznego 
szkolenia kadry kwatermistrzowskiej, Brakuje wszelkich niezbęd- 
nych druków, jak książki inwentarzowe obozów, książki finansowe 
itp. Problerem jest otrzynywana mała ilość talonów na benzynę. 
Normy finansowe, o zwiększenie których prosimy przy każdym spot- 
kaniu z władzami, są za niskie i nie przystosowane do obecnych 
warunków. Hufce i Chorągiew nie poczuwają się do zapewnienia bazy 
sprzętowej dla obkzów sanodzielnych, Chorągiew nie udziela dosta- 
tecznej pomocy instruktorom pracującym w otrzymaniu "urlopów spo- 
łecznych", Dlatego często płatna kadra instruktorska rekrutuje się 
z osób cywilnych. Przyczynia się to do niskiego poziomu harcerskie 
go komend obozowych. Do zadań Chorągwi powinno należeć 5 
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wanie baz obozowych i zimowiskowych /lokalizacje obozowe, wymiana 
szkół i internatów/ oraz udostępnienie sprzętu obozowego, instancja 
ta powinna także pomagać w zażatwieniu transportu uczestników i 
sprzętu, Nasze coroczne doświadczenia obozowe wyksztażciły w nas 
pogląd, że nie wszystkie wizytacje odwiedzające obozy są do tego 
merytorycznie przygotowane, Często wizytatorzy wykazują niekompe= 
tencje. HNietrafne i niejednolite są też kryteria oceniania obozów, 
Kłopoty pomnaża skomplikowana forma rozliczenia obozów oraz lini- 
towana w handlu ilość rachunków i ich rejonizacja, 

Ad_4. - Instencje /Chorągiew i Hufce/ nie mają prawie nic do po= 
wiedzenia w sprawach życiowych instruktorów, zakres zażatwianych 
instruktorom spraw socjalno-bytowych jest minimalny. 
Niezbędna tutaj jest szczerość stosunków między instancją a in- 
struktorem. Przyjęty przez instancję styl dziażania /o czym będzie 
szerzej/ niewiele na z tym wspólnego. 

- Z wcześniejszych omówień wynika, że znaczenie spożeczne 
kiego harcerstwa jest nikłe, Bardzo dobitnie widać, kiedy 
tytucje zwracają się do nas z propozycjami /od zbierania 
do zrooienia ze szpaleru harcerzy tła "na okolicznoś 

że nio zajęliśmy wżasnego miejsca w spożeczeństwie, że społeczefr- 
stwo nie wie, co znaczymy i co mamy do powiedzenia, = 

Grupa problenowa nr IV przedstawia problemy: 

1. Doskonalenie stylu kierowania 
- statutowa działalność Rady i Komendy 
- rytmiczność pracy instancji, podejmowane probleny, tematyka 
- wspóźżzawodnictwo 
- lustracje i wizytacje 

Zadaniem dz /Instancji/, tj. Komend i Rad Chorągwi i Hufców 
byżo wsżucniwanie się w rytm pracy i gżos drużyn i szczepów oraz 
środowisk instruktorskich. Stamtąd władze nasze winny czerpać 
natchnienie do działania, Tymczasem głównym punktem odniesienia, 
a więc i troski, były dla instancji ZHP władze politychne, oświa- 
towe i administracyjne. Drobnyn, ale charakterystycznyn jest 
fakt, że scenariusz uroczystości 10-cio lecia przyjęcia przez 
Chorągiew Stołeczną imienia pezewidziaż defiladę najlepszych 
warszawskich drużyn jedynie przed trybuną główną /z władzami oczy 
wiście/, pozbawiając młodzież z Hufców podwarszawskich możliwości 
oglądania z blieka wzorowo maszerujących i umundarowanyci: kolumn. 
Poszczególne instancje Chorągi Stożecznej w przyjętym stylu kie 
rowania nie odbiegały od tego, co zostało napisahe w nr 20 z 
października 1980 r. "Zagadnień i materiałów" /Dwutygodnik y= 
działu Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR/: "... styl rządzenia 
charakteryzowała arogancja, napastliwy stosunek do krytyki, lek- 
ceważenie dla koncepcji powstających poza ośrodkami kierowania". 
Przyjęty dyrektywny styl kierowania, łamanie z założenia zasad 
statutowych /np. 7-mio letnie kadencje warszawskich Hufców/, 
oderwanie od realiów życia i zapotrzebowania społecznego stano 
wiżły o jego nieskuteczności i braku autorytetu osób za to odpo- 
wiedzialnych. W powszechnym odczuciu - Rady Chorągwi i Hufców 
nie stanowiły żadnej władzy, nie spełniały swych statutowych 
funkcji. [Instruktorzy działający /też zatrudnieni/ w instancjach 
nie identyfikowali się z sylwetką instruktora, przestrzegajęcego 
w całości Prawo Harcerskie, Przekształcili Instancje w biura i 
przyjęli styl kierowania obcy harcerskiej tradycji. Rzeczą co- 
dzienną były czyny rozmijające się z oficjalnymi wypowiedziami, 
Sprawiło to, że Instancje oderwały się od szczepów i drużyn, nie 
wiedząc i nie rozumiejąc, co się tam dzieje. Niesławnym elemen- 
tem działania Instancji były próby skłócenia środowisk staraję- 
cych się złączyć siły w celu lepszego działania. Stałymi metodami 
byży wtedy: oczernianie, nadawanie etykietek w stylu "głupcy", 
"reakcja", "nieodpowicodzialni" itp. 
Trzeba w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, że wiele środowisk 
i wielu instruktorów w wyniku nadużycia wiadzy przez Instancje 
zostało poddanycii szykanon, Zakres szykan byż: różnorodny, a za- 
sicą wykraczaż poza sferę dziażania naszej organizacji, 
lówiąc o stylu kierowania Chorągwi i Hufców oraz zasadach statu- 
towych działania Rad i Komend, wskazujemy na niekkreślony status 
tzw, "Zespołów Partyjnyci: Hufców". liajczęściej sę to twory martwe, 
które, nie cziażając, nie mają znaczenia, zdarza sie jednak, jak 
w hufcu Ochota, że " 5ż partyjny" posiaca nie przewidziane 
statutowo uprawnienia, ę o ponad Radą kufca, 
w zzawodnictwo rcalizow agwi w postaci "ruchu dr 

mistrzotr p enien kierunku ro 
*' oraz poważnym: czynnikiem ovranicza- 
prorqramowej szcz + i drużyn, 

st tek sformalizowane, 
:zawodnictwa nie zależy jody= 

horsgwi nie ma wypracowanego 
modelu pracy Hufca, Ulatego nie istnieje vycho zo amotywowany 
sposób przeprowadzanie lustracji i wizytacji, ciqgu roku szkol- 
nego są one rzadkie i w zasadzie mają ciiarakter interwencyjn 
Naszym ideaiem jest wizytacja i wizytator na wzór Andrzeja 
kowskiego = kontrolujący i zarazem uczący, nie tylko utożsania- 
jący się z wizytowanymi, ale rzeczywiście bedqący jednym z nich, 
frzytaczany opisany w książce A, Kamińskiaqo p.t. "Andrzei kał- 
kowski" sposób wizytowania drużyn, ponieważ z tekim, poza nie- 
licznymi wyjątkami nie zetknęliśny się, 

Zespół proolemowy nr V przedstawia problom: 
Dziażalność finansowo-gospodarcza 
- wychowanie gospodarcze 
- wychowanie przez pracę 
- tworzenie bazy do dziażalności i analiza aktualnych warunków 
- majatek Choragwi 
- opżecanie składek 

Podstawowym terenem, gdzie odbywa się wychowanie gospodarcze są 
drużyny i szczepy. Na prawidzową prace w tym kierunku mogą poz= 
wolić sobie tylko środowiska o dobrym poziomie i mające do tego 
odpowiednie warunki. Ilość tych środowisk jest niewielka, |'ycho- 
wanie gospodarcze koncentruje się przede wszystkim na: opiece 
sprzętem hufcowym i własnym, organizacji i uczestniczeniu w ak- 
cjach zarobkowych, z których podstawowe, to sprzedaż zniczy i 
opieka nad parkingami w czasie święta zmarłych oraz akcje z FASM-u, 
wykonywaniu różnorodnych prac społecznych na rzecz szkoży i osied— 
la, Dużę rolę w wychowaniu gospodarczym i przez pracę odgrywają 
obozy szczepów, zwłaszcza samodzielne, '* czasie ich trwania har- 
cerze mają możność zapoznania się w praktyczny sposób z zasadami 
konserwacji i zastosowaniem sprzętu obozowego, ze sposobem pro- 
wadzenia dokumentacji finansowej, Jednym z elementów życia obo 
zowego jest budowa urządzeń, które są obrazem włożonego trudu i 
uczą harcorzy doceniać i szanować pracę wzasną i innych. Innym 
pomocnym czynnikiem w wychowaniu jest uczestniczenie w pracach na 
rzecz otoczenia np. w lesie, w polu, we wsi, 
Wiele szczepów nie posiada oraz nie ma możliwości uzyskania odpo= 
wiednich pomieszczeń na magazyny. Unienożliwia to prowadzenie pra- 
widłowej gospodarki sprzętem. Pod względem sprzętu szczepy sę za 
bardzo uzależnione od Komend Hufców i Chorągwi. :/obec trudności 
w organizacji dobrych służb w magazynach Hufców i Chorągwi znaj- 
dujący się tam sprzęt ulega szybszemu zniszczeniu, niź miałoby 
to miejsce w szczepach, Należy więc doprowadzić do przekazania 
820% pom sprzętu, co ułatwi pracę obu stronom. 
Sty 

archiwum 
harcerskie.pl 

U szczepach brakuje dobrze /dostatecznie/ wyszkolonej kadry kwa- 
termistrzowskiej, Większość prac zarobkowych, które proponują 
harcerzom zakłady pracy jest nisko płatna i nieodpowiednia dla 
młodzieży, Prowadzi to do rezygnacji przez szczepy z tych form 
zarobkowania. Zakłady pracy, które zobowiązały się do opieki 
nad szczepami, nie wywiązują się ze swoich zadań, 
Chorągiew powinna użatwiać działalność gospodarczy szczepom, 
Jest instancją posiadająca duże możliwości i mogącę organizować: 
- przekazywanie na rzecz szczepów nieodpłatnie wycofanego z użyt- 

ku w VP i LO sprzętu, 
zapewnienie w dostatecznej ilości wszystkich druków i dokumen 
tów potrzebnych do prawidżowego prowadzenia gospodarki obozowej, 
wprowadzanie zmian i uproszczeń przepisów prawno-finensowych, 
np. zezwalanie na posiadanie przez szczepy kont bankowych lub 
PKO, 
umożliwienie posiadania przez szczepy i Hufce nieruchomości: 
garaże, bazy obozowe, stanice, warsztaty, łodzie itp., 

- przekazywanie do wewnętrznego użytku szczepom powielaczy, 
kserografów, maszyn do pisania, 

w wymienionych dziedzinach Komenda Chorągwi i Komendy Hufców nie- 
wiele zrobiży, a ponadto nie mają żadnego programu rozwoju, 
Chorągiew powinna rozliczać się z posiadanych funduszy oraz sprzę- 
tu i nieruchomości, podając to do wiadomości Hufców i szczepów, 

Uważamy, że przedstawione przez nas problemy sę charakterystycz- 
ne nie tylko dla naszej Chorągwi, ale dla całego Związku Harcers- 
twa Polskiego, Dlatego zażączamy "List otwarty instruktorów ZHP 
ze środowiska krakowskiego”. 

Do czasu opracowania naszych, uwzględniagących specyfikę Chorągwi 
Stołecznej postulatów, przyjmujemy go za podstawową płaszczyznę 
żądanych przemian w organizacji. List ten jest nieodłącznym ele- 
mentem naszego opracowania, 

Komisja Kręgu Instruktorów Harcerskich 
im. A. Małkowskiego do opracowania 
sprawozdania z pracy Chorągwi Stołecznej 
ZHP za VII kadencję 

Warszawa, 8 listopada 1980 r. 
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