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w dniu 13.VIII.br. odbyła się odprawa drużynowych 

drużyn CAS=owych, Na odprawie tej przedyskutowano poniższe 

tezy, stanowiące próbę bliższego określenia potrzeb społecz= 

nych naszego kraju i sprecyzowania na. ich podstawie najbliż= 

szych zedań harcerstwa, 

Jednocześnie tezy te sę jakby podsumowaniem I cykl 

"czego 0d nas żąda kraj" i punktem wyjścia do zagadnienia 

programowania pracy drużyn co stanowi część składową II cyklu 

"Jak prowadzić drużynę"e | 

Dyskusja i zajęcia w drużynach CAS=owych wzbogacą na 

pewno ten materiał zarówno w zstzśsie precyzowania charakte= 

ru i zadań harcerstwa jak i metodyki jego pracy 00 w końco" 

wym efekcie umożliwi zbudowanie programu Związku. 

TEZY DO TEMATU 

«Miejsce harcerstwa w spełeczaństwie" 

1. Praktyka i blisko dwuletnie doświadczenia naszego Związku 

zobowiązują nas do bliższego i pełniejszego sprecyzowania 

miejsca i roli harcerstwa w społeczeństwie, wśród młodzi e- 

Ży. To sprecyzowanie potrzebne jest dla określenia charak 

teru, kierunków rozwojowych i zadań harcerstwa. 

Odpowiedzi na to należy szukać w analizie 

potrzeb społeczeństwa i młodzieży konfrontując je z doświad 

ozeniem organizacji, z dorobkiem myśli instruktorskiej oraz 

z naszymi możliwościami. Odpowiedzi na te ragadnienia musi 

udzielić szerokie grone instruktorskie, CAS skupiający czó= 

łówkę instruktorskę Związku daja ku temu dobrą sposobność, 

Dorobek CAS-u w tym zakresie będzie jednocześnie powaźnym 

zapewne *kładem na najbliższy Zjazde 

Charakter społeczeństwa, jego potrzeby i zadania, panujące 

w nim normy społeczno — moralne są ściśle uwarunkowane kone.- 

kretną epoką historyczną, stopniem rozwo ju stosunków społecz= 

archiwummyoh, tworzących się w wyniku stosunków produkoy jnyche 

harcerskie.pl  



  

Społeczeństwo polskie po 1945 roku wkroczyło w nowy 

okres swej historii, tworzy nowy ustrój, 

Nie jest celem tych tez pokazanie zadań budownictwa 

socjalistycznego, S$ one ogromne 1 jak wiadomo dotyczą 

wszystkich dziedzin naszego życia» Chcemy jedynie wskazać 

na to, że wychowawcy, wprowadzający swoich wychowawnków 

w życie muszą rozymień swoją epok;, z niej czerpać świado— 

mość i treść. śwej.dżiałalności» 

Spróbujmy zatem zarysować sobie potrzeby naszego spo= 

łeozeństwa, określić czynniki,.które ze względu na rozwój 
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!'ziość postawienia pracy na honor 

    

w atstaoń MOANOSZET 
kowania nawyków stałt=go podnoszenia 

  

dy, kształtowania wł aS 

ją w swej pracy dobre 

tuieje bezrobosde, to 

słabych kwalifikacjach 

a9z Łch ni osiadających lub ludzi wręcz ich nie posiada jącyche 

    

    

        

   

   

      

     
     

      

   

Maksymy "to 1 tak nie , 

społeczno=ekonomiczny Polski muszą wpływać na działalność p sie stosunku d0 
wychowawczą, w 4 

Naszym zdaniem potrzeby te możnaby ująć w następ u ją08 to przełamać drogą? 

POPR Deń: — ©-lowego, wspólnego wykorzystania przedmiotów wła 61 
a/ podniesienie poziomu technicznego w społeczeństwie, Jednym sjołecznej; 

z motorów rozwoju jest właśnie po 'tęp techniczny, warunku współtworzenia takich oblelktówy 
jący wzrost wydajności pracy, a w konsekwencji wzrost dom i gospodarmości; >ŚŚoą od lat najmłod= 
brobytu, Coraz bardziej skomplikowane prooesy produkwyjne 

wymagają od przeciętnego obywatela odpowiśdniej kultury Lekarze hie bez kor 
POPR Rn szeroko pojętą prof 

b/ podnięsienie ogólnego poziomu kulturalnego. Socjalizm to 

ustrój ludzi światłych, ceniących rozum ludzki, umie jących dne zadańia to: 
korzystać z ogólnego dorobku kulturalnego, czerpiących — po epszenie stanu hl. y osobisteje 

A HOYoE€ zoŚ ROLA, jFaująpzca, 1. ohętnie oleuJąSYGH a muzykąj * — polepszenie stażu higieny pomieszczeń, w któwj 

sstuką, literaturą. | - rozwój form zdrowego wypoczynku, WP i sportę 

Poziom kulturalny to także umiejętność współżycia między sy itpeo AE 
ludźmi, /umaonianie więzśńw rodzinnych, uprze jmość, uczynność pomnażanie ZAWOR 
itp./W polskich warunkach jednym z bardzo istotnych przejawów 

ł s 
tego współżycia to poszanowanie godności. ozłowieka /walka A BOTY OOBE TE | ; 
z rasizmem i szowinizmem/ oraz jego przekonań światopoglądowych; £/ jrzystanią Z ZO "RAA 
a więo światopoglądowa tolerancja, 

©/ „Kształtowanie właściwego stosunku do prEBWTilozofia życiowa 
= co mi tam po pracy 1 tak z tego nie wiele mam" — przynosi 
kolosalne szkody, Nie uzmysławiany jest fakt, że o rozwoju 
każdej dziedzi ny naszego życia deoyduje właśnie praca, Że 

państwem    

  

społecznego 5 
    rzy3= 

nakłada zedan: 

tania z niej, To 

W: archiwum 
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= podporządkowanie się obowiązuj 
/aysoyplina społeczna /. 

— odpowiedzialność na swój odcinek 4 rezumienie, że jest on częścią składową erganizmu społecznego, 
= kenstruktywizm i kryt a nie krytykanotwo i waroholstwę, = umiejętność godzenia interesu osobistego z interesem ogółu, = nie wykorzystywanie włądzy'fla celów esobistych. 

-«mewege typy, Obserwujem; z jaw 
> Wynika eno z braku podsta wsoycj więzi społecznych, goSpedarozych i kulturalnych między mieszkańcami zwłaszcza wielu ukwyoh' środowisk, dużej ich UpźŁyn= ności; wzajemnej niezna jamęści itd. 

stesunków sąsiedzkich, pewstawanie a 
normy życia dla młedziaży, 

Twerzenie newege typu wspólnet Życiewych, lokalmy::, te dregą psdwyższania pezismu kulturalnego, gospedarczege i moeral- nego średewiska, a eSganizewanie ks lektywu wychowanków w pracy nad przekształcaniem te 
p 4 = U 

spełeozne-neralnega, 
ge Średewiską, te padstawa wychowania 

Rezwijanię patrietyzmu, Mówimy e patrietyzmie na końou nie dlatege, że jest te zagadnieni: najmniej wążne, ale dlatege, że sumuje ne jak gdyby te Sp>-wy, © których mówiliśmy po 
przednie. Obeone czasy wneszą w pejęcie patrietyzmu nowę oenne warteści, 

Utrudnia to rozszerzanie 

pinii społecznej, okraś La jące j + 

Debry, gerący patrietą, te nia 
na pelu chwały, ale te dziś 
wszystke, aby nie depuśció 
bić wszystke, by życia w 

tylke ten, kte umie palec 
przede wszystkim ten, kte zrobi 

de mewej wejny, ktąę getów jest zra9= 
jege ejczyśnie byłe oeraz lepsze, 

azasów te patrietyzm dnia oedziennege;, angażewanie się w budewniotwe secjalistyczne, Te umie jęt= neśó dekenania wyberu oe qła ojczyzny ludewej jest dobre, ta umiejętność i ohęć akt uege działania 1 ulepszania stosunków spełeczne-ekonomicznych, te walka ze zł86m5 nischlujstwam t niesprawiedliweścią, Ie wreszcie umiejętneść strzeżenia wszelki gl zdebyczy swej ojczyzny. 

Patrietyzm naszych 
te 

- 23m 4 4 

9 Z nizmu, rozumieć kon musi być wślny 9d SZOWIMIZMUy a 

Patriotyzm ten musi 5, Ed 
i A 

ó, swej nie leg 
6 prawa innych narodów do S» zi a: 

; 

a za st zmu Ł 

s walnie z takim ujęciem pavr= 
1erozerwaLn.e ? łoście Ń: 

inbernac jonali zm. 
A 

ż naszej organizacji mie może 
eż Ww Nas M pa 4 

ń Ą młodzi 
a 

sa BL ceny samej młodzi 1 wnikliwej o o 
ż ez dokładnej 1 w SE 

odbyć się b ze tanie jaka jest młodzież, J : a 

imy odpowiedzieć na py tan. 412 emy, aby nasż Związek hyż s l uasaoht j941+ ohoet ; 

zeby; JESZ wania 1 potr y ! 
zaintereso 

organizacją wycohowawcEę e. 

4 powiedziano o młodzieży» Da. je! 
isar OWLEdZI 

) GE 

(ws aira uwzględniających 14 
ś 5 nae 

wniosków z Hokonywanych 3385 m. 

hulugańskiej, sdaprawowanejJ/ o ohulugańsk sepozej 
KIYSL wy 

I y 

Dotyczą one starerej młodzieży 
G 324 

R . 

oi Związky /przyszła kad 

+ PO 
pz raj ą o przyszłości 

izacji 
organizaĆ JLe 

a 

h materiałów i pracy £ 
Na podstawie obfitych materiałów i p 

3 Ażn4 :j 1 anty da1 natat A 2 nory 
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AE ystemu wartościo 
/ Młodzież szuka takiego systemu a odzie 

1 sYh i ia ę m 30obowośc1i Wy N1s 
2 A wzó 050 owościów, e - 

c tó rym mógł Jy CAB LAG Y E RÓ 
na £ 1 1 WE | 

D nio ódlę AD" 2 y ata 1 nego nia 
y 

jeszoze nio usta.ones$ey 
wiec) 

ŁYZOWAILLA : 

>ają niezado= h/ Młodzież jest specj 

ruchami społecznymi. 

wolenie z istniejącego 

ędów wyra 

niej dopiero przechodzi 

na pozycje defensywne» DONA 

zież nie jest ani postępowa, ANM. NCaEUJ ur 

ika Sto do nowego startiue 
tenojalnością gotową du A 

wrobi j aktywności własnej; RAMY s e 

AE ab UZ kisń trwałych zainteresowań /słaba 
spowodowanej brakiem i Ł; 

prade 

domu/ o 
118 Wid: d/ Młodzież częste nie y 

+ +anden tetów. Rodpa się tendeno 
2 AE ashrosotLi 

ż . sprawacn: skoncentrowanie się na SI 

diem/. 

sensu Życia; przeżyła kryzy 

4 i raw ogólnaj nat ja odwrotu od spraw 080 ih * 

3 tu /zasada  



Groźba wojny, brak poozucia 

stabiliza cji pogłębia poczuc 

bezpieczeństwa, trwałości, 
ie beznadziejności, 

Rewolucji nihilizmu wśród młodzieży. zdolna jest przeciw= 
stawić się jedynie rewoluo ja konstruktywna, rewolucja bud: 

iąca nowe życie .Taką rewolucję realizuje jedynie ruch socje- 
listycznej przebudowy, 

” Młodzież obecna ma kult dla konkretu,niechęć czy nawet niem 
nawiść do demagogii ,frazesu,czy ogólników, 

ciu pozycji żyoiowej.Jest to często spowodowane obiektywną 
sytuacją na rynku pracy /dysproporcja poborów lekarza i. 
ślusarza"po co mamy się uczyć " /, 

' Młodzież nie docenia wiedzy = czynnika decydującego o zaję”     
/f Mało wrażliwa na to co się dzieje wokół niej.Przyczyn należy 
szukać w brutalności wielu przeżyć,jakie z sobą niesie re- 
wolucja,która nie może obejść się bez negatywów,Brak granicy 
między dobrem a złem spowodowany gałamaniem Się norm moralnych 

/nowe nie ugruntowały się,ą stare BĘ, często nieprzydatne/. 

Sytuacja wśród młódzieży Mis być piinktem wyjścia przy 
budowie programu wychowawczego każdej organizacji,tąkże 
1 harcerstwa, 

Raroerstwo spełni tylko wtedy swe zadania na odcinku 
  

ogólnego frontu wychowania, jeżeli będzie przydatne społe- z PSA 
  ozeństwu i młodzieży a swoje zadania w umiejętny sposób 
  
wyprowadzi e potrzeb społecznych ,ekonomioznych ,moralnych i 
  

kolitycznych, 
p RAA w 

Harcerstwo jako organizacja typu ruchu wychowawcz0—Sp0*- 
łecznego, musi być zdolne do szybkiego przystosowania swego 
programu wychowawczego do nowych postępowych tendencji tkwią= 
cych w społeczeństwie a w swojej codziennej działalności może 
i powinno propagować i wprowadzać nowe normy społeceno=moralneo   

* archiwum 

* ; a musi Myśl ilgowo wychowawcza zawarta w naszym programie musi 

ź czeoiętni zyjęt gląd ołe= tym samym wyprzedzać przeciętnie przyjęte poglądy w sp 

ozeństwia, ponióważ wychowujemy dla przyszłości, 

t 1 1 ' naj £41 trz raju Zadania harosrstwa na rok najd zy ną tle potrzeb kraju Zadania 13104 „.E : 8 
rzające de ustalenią progra /WMytyczne do pracy na CAS=1 

mu Związku/» 

Harcerstwo jest szęści tępowsgo ruohu spolscznego, 

ś aw has 44g4 działającego w naszym kra jadnócześnie haroerstwo jast PONSA" AJ 

116 todami organizacją wychowawczą dysponijącą właściwymi dla niej metodąmi ganizac ch I , 

wychowania, 

Bains + ai nh aw: zygł hare "2 tw 9 Dlatego spośród licznych zadań społeczno-wychowawozych; 3 oznych , A 

może podjąć te, która odpowiadają meżliwościem młodzieży różnego 
Ę > A; +71: 

wieku skupionej w organizacji eraz pasują de sposobów i stylu 

pracy organizacji. 

Ponadto na wybór zadań wpływają, jak zawsze obliczenie 

i moiiwości, ozas realizacji itdź 
CHBA 

Aby ustalić zakres i formy naszej działalności, trzeba odpo= 

wiedzieć na szereg pytań: 

L. 

1/ Jaka powinna być metoda kształtowania przekonań społeczno= 

politycznych młodzieży? 

2/ Jakis rodzaju działalność społeozna Sprzyja najbardziej m J 

domości społeczno=polity 

postępowych 

kształtowani akie ostawy j niew 

drużyny tak dobr b jpełniał potrz 

iejszego.  



  

wzbogacenie sprawności młodzieżowych typu ambasadora 

PRL i 

poznawanie środówiska pod hasłem nwczoraj, dziś 

tro naszej miejądcowości 

prowadzenie prady krajoznawczej nie ograniczając się 

do rozkoszowanim się pięknem przyrody i zabytków ; 

wnikając i interest ię nowopowstałymi zakłać 

pracy 1ltp. 

praca z książką ca zagadnień społeczno = Po” 

litycznych. 

Poprzez działalność społeczną zmierzającą do tworze- 

nia nowych wartości np. budowa domu kultury wspólnie 

z mieszkańcami, budowa boiska sportowego; sadzenie 1 

su harcerskiego, urządzanie parku kultury; budo 

stanie turystycznych podejmowanie prao wspólnych 

cówkami naukowymi 

samodzielne wyszukiwanie i podejmowanie zadań przez 

haroerzy-wiąże się to ze świadomością celu dział: 

podjęcie natychmiastowej pracy związanej z potrz 

kraju — np. powódź, pożer, zagrożenie żniw itpe 

zadania społeczne dotycoż8 całej organizacji 

4. do jednej lub dwóch w roku np. "Dni plońów! cz 

prace zespołowe dla własnej drużyny;szkóły». 

48. 3/=Wiązanie uczuciowe młodzieży £ bohaterami dania codz 
e 

archiwum 
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nego, działacza spółecznymi partyjnymi poprzez 

kania ogni 

współpraca 0X izacjami społecznymi — podeJm 

nieraz wspólnych akcji, przez udzielanie wzajemne j 

pomocy 

wabog nie tradycji drużyn poprzez obohody takich 

świąt ja! Maja, 22 Lipca, Rocznica Rewolucji Paź= 

dzaiórnikowej. Tworzenie wokół tych świąt własnych 

zwyęzejów drużyn, własnego st ylu ozczenia tych świąt 

korzystanie z pomocy rodziców w organizacji różnych 

imprez, zapraszanie na spotkania, wspólne wyjazdy na 

wycieczki 

wspólnie o-ganiz imprazy, spotkania, ogniska 

z członkam 

zapoznawan.: haroerzy z dorobkiem organiza 

łeoznych, politycznych, ich tradycjami, hi 

bohaterami. 

Głównym, decyj:jącym czynnikiem w kształtowaniu 

przekonań połeczno-politycznych jest sam instruk= 

tor. Jego postawa, aktywnego działacza społecznego 

zbliża młodz eż do zagadnień związanych z dniałal= 

nością drużynowego. 

Ilie 

Na jakie ceorypatriotyzmu powinniśmy zwrócić uwagę 

w pracy wychowawczej? Jakim warunkom powinna odpowiadać 

społeczna działalność organizacji, aby kształtowała patriotyzm 

młodzieży harcerskiej? Jak łączyć tradycje własnej orgańtiza= 

cji z postępowymi tradycjami oąłego narodu? 

1/ Cechy patriotyzmu szozególnie ważne w pracy wychowawczej 

w harcerstwie: 

— wszechstronność pojęcia patriotyzmu /patriotyzm to nie 

tylko behaterska śmierć dla Ojozyzny/ 

keonkretno*ć histeryc na pojęcia patriotyzmu 

ogólne-ludzki sens pojęcia patriotyzm /patriotyzm a in= 

ternacjonalizm/ 

aktywność patriotyzmu /patriotyzm nie w słowa 

w działalności dla dobra Ojczyzny 

ndamokratycoznośó” patriotyzmu = umiejętność 

z prav demokratycznych, z zasady współrządzen 

przez luqzi pracy — zarówno na stanowisku sż 

i kierowniczym, 

dpowiadać społaczna dz 

towała patriotyzm. 

tym roku 

Proponowane 

1 
i adACE mąteriełówyz organiza jami tych kraj 

w których Polacy walozyli "Za W'lność Wasą i Naszą" 

udziąłww badaniach podejmowanych przez instytuty i 

placówki naukowe»  



  

« Ograniczanie ilości społecznych cji oentralnyoh; za = 

pewnienie inipazy materiałowe 8 i ograniczanie zbędnej 

„biurokracji. 

Wskazówki metodyczne dotyczące prac społecznych: 

= fachowość, konktetność /odpowiednie przygotowanie in- 

struktorów/ 

styl, "ton" w naszej pracy /uwyczaje voprawa zewnętrzna; 

fantazja, nawet gra = eżrie od wieku młodzieży/ 

i mi « kontakt z postę społecznych w środo 

/kontakt, n , nie w czasie "spotkań", 

lesz w trakcie NS. 

organizacją i ef 

wykonanych 

czne j/ 

zenie pracy do k 

/siły ma zamiary, do- 

zadań ze 

postępowymi tra 

całego narodu 

trady je wła nej « iizaoji: 

tu de"Jaracja ideowa, któr nawi 

młodzieżowych 

/Z 

ywowano byłego 

tradycje własnej organ 

ązuje do 

dziecięcych; 

tych wzglę= 

za 

"tzw." ponieważ była ona 

pis dat. Tradycje naszego, dzisiej- 

"ją b erwszy organizacji młodzieżowych 

ilaretów, bo harcerstwo jako specyficzny 

o wyc owawczy nawiązuje do narodowych ruchów 

yw leńczycć . Źródjem powstania harcerstwa jest nie skauting, 

który jako o g nizacja powstała w związku z walką o kolonie, =) 

ciwień twem źródeł ideowych harcerstwa, związanych u 

a nie zaborczymi. W dalszym rozwoju 

;arstwo wyka.ywały różne tendencje, 

nazy skaatingu i harcerstwa, 

Sic 8 

Pp 

archiwum 

„ZHP nie jest orga= 

przenosić na teren nasafj Oorga= 

deowyol 

1 innych 

spraw histori 

harcerstwa i skautingu rie lucza iście korzyst 

z dorobku metodycznego 

Integralną częś 

Pioniera Polskiegc 

Ży w ramach or 

"Nasze Tradycje” 

- Tradycje własnej 

narodu poprzeż 

joznawstwo = po 

udział w 

Jak 

kontaktów stos 

nalistyoz 

uohwały "Za i 

braterstwa skauto 

mogą wypł ływać 

jszego ZHP jest historia 

serstwa, OH, walki młodzie 

rewolucyjnych przed woj- 

traktować tych trady 

iadującyc z ZHP 

mai za zaprży jaźnione, 

ze Stawu 

0 ZHPe 

całego 

J przeciwko mitclc 

ib drużyny har 
nicą? 

Iastetnym ŚiabeSti 8] 

wychowania internac jo 

ZHP winien szu Ka © 

nizacjami, które posz 

nie meże mieć własnej 

działać i kierewać 

postępu. 

Kierunek kent 

innych kra jEdh. 

+ 8ża 82 

aktów DÓŁ jalizmu eraz grupy p >ępowe 

Kontakty zagraniczne nie moz reniozaó się tylke de 
strony fermalnej, lscz w 3ię je ustawiać w aspekcie 
ługofalowej pra 

nymi bratnimi 

przy 
h , 

młodzieży harce 

y wych wozej. Kontakty bezpośrednie z in= 

renis naszego kraju, lub 

ry rzeczy nie wi elką część  



2, Organizewanie wolasge ozasu młedzi 
Przy wyjazdach 

warunki eliminacyjne ń 

zentowały najlepsze godnie reprezentować 

nasz dorobek wychowe ideowy poza grandcami kraju. 

- Formy współpracy z innymi orga cjami winny być szero— 

ko popularyzowane w lzacji poprzez pisma 

instruktorskie i młodzieżowe, 

Postulat uchwały "Za i Przeciw" przeciwstawiający się mito- 

logii braterstwa skautow b 

zk J 

go wymaga przepracowania w zespo= e 

łach instruktorskich wszystkich szozebli od strony proble- 

codziennego» 

e odnośniń krzewienia idei brater— 

23 kwietnia, pieśni itp/ 

zym kierunkiem ideowo-=wychowawczym, 

mowej i praktyki dnia 

Istniejące t 

stwa skautowego /ot 

wyraźnie sę sprzecz |, 

przez ee wpływają hamująco na wzrost świadomości kadry instru= 

ktorskiej. Sprawy te w dalszym ciągu wymagają prrekonanią 

instruktorów dregą dyskusji o szkodliwości tych idei, oraz 

skenoentrowania wysiłków ,aby odoinek wychowania internacjo= 

nalistycznego wzbogacać o coraz to nowe fermy i metody pracy 

w drużynach /korespondencje, «iiby przyjaźni, koresponden= 

cyjne krajoznawstwo, wymiana znaczków, literatury itp/. 

= Kentakty drużyn z oeśredkami onijnymi mają duże szanse 

powodzenia, nie mniej należy połeży nacisk na kentakty 

indywidualne pewyższych drużyn ozy zespełów. Sprawa ta wymaga 

jeszoze przemyślenia ed streny ferm te' współpracy, przez 

zwykłą kerespendenc ję. 

IV» 

Społeczne znaczenie kulturalnego, kształoącege i wychewawozego : 5, 

spędzania welnege czasu. Jaka pewinna być rela harcerstwa w re— 

alizacji tege zadania = na wewnątrz i na zewnątrz? Jakie 

pewinny byś kierunki 1 fermy tej działalneści? 

Organizowanie ozasu wolnege młodzieży, te zadanie, które 

może na siehie wziąć harosrstwe z uwagi na aktualne potrzeby 

1 sytumcję wśród młodzieży, Chedzi e wykerzystanie czasu 

welnege w. spssób celewy, kształcący, sprzyjający rezwijaniu 

zainteresowań, sprzyjający uspełeczmikniu młedzieży, a równe= 

cześnie edpowiadający jej temperamentowi, ohęciem poznaw= 

czym, chęciem przygód, rozrywki itp» 

ży = 

gramowa dla drużyn, zastępów, : a3zGza starszych. 

Lstotny sans podjęcia t ia przez harcerstwo leży 
wtym, aby młodzież, która sta z urządzeń niezbędnych 
dla organizowania ozaiu n m pó] „dsdnocześnie półtworzyłą 
d8, W przeciwnym razis moża zachodzić obawą ujawnienia się 

to zadanie pro= 

ujsmnych skutków: podtrzymywania sumpcyjnej postawy mło= 
dzieży i wytworzenia się u 1 szkodliwych pojęć o 

"mis jonażatwie"” czy "służebności" harcóttta - 

Postawienkozadanię będzie mogło byś zrealizowane przy za= 

pewnieniu szeregu wawunków wpływających na program pracy 

drużyn i na kształcenie kadry, 

słuszne ześrodkować rat W dziadzinie programowej wyda je się 

+: 
L = turystyce i krajoznawstwie,/wycieczki kolarskie, pięsze, 
wodne; poznawanie kraju, odkrywanie szlaków, prrygotawy= 

wanie przewodników, prospektów; zagospodarowywanie schro9= 
nisk, stanie, schronów turystycznych itd/, 

w dziedzinie imprez i rozrywek artystycznych, /wystawys 

konkursy; ogniska, taatry lalek, teatry zawodowe itd/, 

różnych wycieczek specjalnościowych,/zwłaszoza m dziedzi- 
ny techniki, łączności, któtkofalarstwa, mbtoryzacji i1td/5 

dziedziny wychowania fizycz sporoie /różne formy zajęć 

nego "spartakiady"; budowa urządzeń sportowych itp/; 
x R 

Powyższe kierunki wymagają apecjalnego opracowania matodycz= 

oiach 1 pracach mło= nego zwłaszcza z uwagi na ud W za, 

dzieży haroerskis1 i. : rskisj".. 

Jest to problem nowy w na organizacji, 

Na tla pode jmowgnych zadań,spesjalną uwagę należy zwracać na: 

kulturę życia oodziannego /w domu, w szkole, na ulicy$ 

wśrółj kolegów i w ; 

kulturę wyrażania 

do dziewcząt ,rodzi 

zwłaszcza stosunek 

ształosnia kadry należy: 

ryzontów instruktorów 

zakresie problemów k 

zatroskozyć się o poszerzenie h 

;genia i organizowania 

lturalnego /praca dżużyny= 

/arużynowych/ — drogą sakokszt 

zajęć i rozrywek orąz życia k 

drużynowych/. 
archiwum 
harcerskie.pl      



Ewrażliwić ich na wszelkie prze jawy nbraku kultury" i uczy 
LS 

fo 'ropasatorów kultur śro 
nić z nich propagatorów kultury na codzień we własnym Sro 4, Kształtować noczusie uć i SA dAT poczucie udpowiedzialności za dobro sp łeczn 

dowisku /dom, zakład pracy, szkoła cz] uczelnia, teatr z. 
8 / s I y J , 9 Js zna jdujące się wo'ół nas JA NON 

ma jĘLEK Szkoły, urządze ia miej- 

kino, wycieczka LED. 
, skie itp, Harcer. nie przejdzie poknini* obok 

Niezmiernie istotną jest sprawa specjalizacji instruktorów = czejącej. Ą 0K rzevzy n sz 

drużynowych. Wydaje się: » nię może być dobrym instruktorem 
Ę | 

nę kto nie ma jakis am; Jans g0 zawodu, zainteresowania s dzeć do by ay AOR a swycł. kw.lif kacji, Wprowa= 

Będzie to rzutowało zarówno na dobór jak i szko= RAAdsE j jej x A a fTziej sprecyzowane 

prowadzenia kursów instruktorskioh. AAA, 

t8 

pasji życiowej. 
lenie kadry,na sposób 

Ta dziedzina czeka również na opracowanie metodyczne» Tre 

1 a6 «ul urę nraoy, umiej ŚĆ ięej nę I I; jętnoś nę FS 

V, 
kaeieiżokć Wyiewikiś s R ę ej zorgarizowania, 

2080 WYROJ 13a, OdpowiEdZIA n za powierzon 
z 

wierz 30b 

powinna być rola harcerstwa 

Wy ie 

wego stosunku do pracy i własności społecznej = na wewńĄątrz 
BRisaldeał ni > 

Ś i 
E i pi Jest mier ciem wartoś 071 A M 

i na zewnątrz? Jakie powinny 
ci człowieka. Pokazywać to na 

w kształtowaniu wła od inek. 

być kierunki i formy tej działal- Mrzyktadzi 
przykiadzie dorosłego społeczeństwa, lidzi różnych zawodźw, 

Wa 
jako niezb 

| ć Jako niezbędny elemont tworzenia ustroju sprawiedii- 

rstwo ma w tym zakresie szczególnie duże możliwości 
sporeoznej, Uczyć szacunku dlaludzi r 

z 2 udzi pracy 
Takż dohj M «że 0 zdonyciu stopni, powierzeniu "unkoji, zadanią musi 

Ha 

i swemu stylowi praójy doświadczeniom i tradyc jom. 
G rce 

dzięk 

2 Z = z 
d + 

jen kształtować się jednocześnie scydowąć ocena pracy danego harcerza 

z poszanowaniem wytworów pracy- przedmiotów własności 
Stosunek do pracy wiń 

08 0= y l 3 080 letodą kształtowania stosunku do pracy i własności społecz 

bistej — jak 1 społecznej. nej jest działalność społcczna. Dobór zadań winien być Ń wi 1 

k j , Z ce z AWS EACH 

zanować czyjąś pracę i własń społeczną można lowy z punktu wid--ńia votrze: spo*ec Rh, zeoóhy PAS 

istnieje wkład pracy własnej. Stąd konieczność 
O stosunku > ; 

stosunku do pracy będzie decydować trkże pozycja zawodowa 

liwościami młodzieży, dawać trwał i widoczne rezultaty 14 

nawykóń podarność| poprze 

pomnażanie majątku drużyny pracą rąk własnych lub z du instruktora, oraz stosunek młodzieży do swoich obowi ó 

. 

r ch obowiązków 

w godziwie zapracowanych. 
szkolnych i domowych, 

* 

srzechowywanie 1 konserwację sprzętu drużyny» Przeciw hasłu nio m darmo", za hasłem ni a 
ALA 'm "nie na darmo" 

Er 
» 

aca wykonywana bezinteresownie nie idzie na darmo — daje ie gospodarczym Związku tworz 
i drużyny: poczucie dobra =pełnionego obowiązk 

bejmujący produkcję wł Praca jest elementem czynnego i konkretnego patriotyzmu gospodarczy TZEGZOWY 

u, urządzeń itp na rzecz zastępu, drużyny, lub 
aaa 

. 

gpólnego użytku kilku drużyn, 
ć 

O € Ż, aby „ » należy zrobić, aby poszerzyć społeczny zasięg harcerstwa 

15 o my finans 
ę 

plan gospodarczy i 
ną ws4, 

zarobkową zastępów, użyny 
s 

a £ l o 

wszelkiego rodzaju kwesty i wyłudzanie pieniędzy na ć e zadania społeczno — wychowawcze, są specyficzne dla 

ego środowiska ,j powinny być podjęte przez harcerstwo, 

  
rzecz harcerstwa. : 

Również wynikiem zdobywan sprawności powinny być ; Jakie powinny być kierunki i formy działalności har Ł 
JLA : aroerstwe 

w tym środowisku. wad 

konkretne prace drużyny; domu;     
szkoły, Środowi.  



  
  

  

dzy szkołą, a drużmą harcer— e ę! 

Ż- 
5 

Utrzymać stały pómost międ 

ską, działającą w danym rodowisku. 

Zapewnić dopływ kadry /drużynowych 1 opiekunów/ spośród 

— drużyn haroerskich, pracujących w szkołach średnich; 

związanych z kierunkiem rolnictwa /technika rolnicze; 

leśne, rachunkowości rolne j, licea pedagogiczne itp/. 

— harcerzy klas VII pozostających w danym środowisku; 

— aktyw ZMW do pracy z drużynami wiejskimi, młodej 

inteligencji pracującej na wsi. 

Położenie większego nacisku na kształcenie drużynowych 

i opiekunów drużyn wiejskich przez hufoe. 

Stworzenie warunków istnienia drużyny poprzez zdobycie 

zaufania środowiska, w którym drużyna istnieje. Praca 

z rodzicami. 

Jakie zadania społeczno — wychowawcze, są specyficzne 

dla tego Środowiska,j powinny być podjęte przez harcer= 

stwo? 

Polepszenie stanu zdrowotnego i higieny. 

Rozwój w.f, i sportu. 

Przeciwdziałanie i zwalczanie przesądów i zabobonów. 

Wyrabianie szacunku do włas ości społecznej. 

Rozwijanie zainteresowań kulturalno — artystycznyche E J 
Poznawanie i badanie własnego regionu. 

Jakie powinny być kierunki i formy działalności har- 

cerstwa w tym środowi i 

Podtrzymanie kierunków prac ujętych w ramach LWD-58. 

/ Opracowanie nowych stopni i sprawności związanych ze 

archiwum 

środowiskiem wiejskim ijących w kierunku wyrabiania 

samodzielności i inicjatywy harcerzy. 

Kierunki pracy druż być związane mocho 

z potrzebami wsi, zygotowaniem fachowym dó piacy 

na wsi, stwarzaniem 

organizowania 

VII, 

Haroerstwo jest ruchem społęcznym młodzieży i in- 

struktorów, Program organizacji przewiduje działanie społecz 

ne nie tylko drużyn harcerskich, lecz również instruktorów 

jako dorosłego aktywu społecznego i Komend Harcerskich jako 

organizatorów działalności młodzieży i instruktorów, jako 

reprezentantów tej inicjatywy wobec władz, instytucjiy orga 

nizacji, opinii społecznej. 

Co należy robió,aby poszerzyć społeczny zasięg orga- 

nizacji w środowiskach robotniczych? 

a/ Pozydkanie rodziców i zakładów pracy. Objęcie zasięgiem 

działania organizacji przedmieści 1 w ogólę środowisk po- 

zaszkolnych /drużyny lub zastępy podwórkowe, drużyny lut 

zastępy przy zakładach praocy/. 

Szersze wyprowadzenie młodzieży poza miasto na świeże po- 

wietrze — turystyka podmiejska, bazy turystycznę. 

Szersze wprowadzenie zajęć specjalizącyjnych o różno 

rodnym zakresie, Włączenie do tych zajęć dorosłych spe- 

cjalistów spośród rodziców. 

Przygotowanie nowych instruktorów spośród kulturalnych, 

młodych robotników, inżynierów, techników, 

 



ezy pomochicze do 

drugiego oyklu progranowego 

I. Źródła programu pracy drużyny 
  

1 potrzeby regionu i najbl E najba. środowiska, w którym 
działa drużynaę 

zalnteresowania i potrzeby młodzieży. 

Wskązówki metodyczne ; 

L.ęmiem teg podanych wyżaj, były zajęcia pierwszego oyklu pro 
gramowego. Należy więc zebrać wnioski wypływające z cyklu "Czego 
ąda od nas krajn, Pomooą służyć będą tezy przyjęte na odprawie dru- 
żynowyuh = "Miejsoe haroerstwa w społeczeństwie", Oprócz tych tez 
1 materiałów pomooniczych przygotowanych specjalnie na CA” należy 
wykorzystaó następujące artykuły z 11/12 numeru "Drużyny"; 

1/ Zofię Zakrzewska "Niechaj 41 innym szozęście das." Stro l 
2/ Irena Chmieleńska "10 porządnym człowieku głośne rozmyślenia" 8tro 3 
3/ 0 młodszym bracie — rozmowa s dh. Aleksandrem Kamińskim stro 8 

Rodstawowa teza: Program pracy harcerstwa powienien być integralnie 
związany m potrzebami kraju. Na tym bowiem polega rola — i najważniej= 
sze zadania harcerstwa. Rzeczą każdego dnstruktora- jest umiejętność 
wychwyt tych potrzeb swojego Środowiska, na które harcerstwo 

może i powinno odpowiedzieć, 

alizac e ń s A ZY O ĄPY 7 ieg.1za0ją zadań społęczno=wy EL 1 harcerstwe przebiegą: w. słowie 

2 SZYNIE o 

odki kształtowani A 
4, Srodki kształtowania atmosfery Y . wawozej w drużynie; 

je organizacji i tradycje drużyny. 

drużyny « 

archiwum 

— obrzędy, zwyczaje, normy postępowania w drużynie 

— system zastępowy = odpowiednikkwychowania społecznego; 

- przykład osobisty i postawa instruktora = wy0Chowawoy ,. 

Wskazówki matodyczne: sprawą decydującą jest klimat ideowy 

na kirsie ukształtowany właściwymi harcerstwu środkami oraB 

otwartymi szezerymi dyskusjami instruktorskim na trudne tematy: 

I ektura obowi Ą zępza 
| 

1/"Według busoli prawa'-"qirużyna" 11/12 str, 11. 

2/"6zy bracia skauci..«'— " str. 12. 

3/$ Wohwterem drużyny 4 

w harcerskim kręgu n Btr. 15e 

4/fcObrzędy, zwyczaje, normy " str. 17. 

5//0 harcerskiej gawędzie* " str. 19. 

Wychowanie przez działanie = podstawową yetodą wychowania haroer: 

kiego0e 

— Kierunki pracy Rstalone na pewien okres czasu.dla całego 

Związku i dla poszczególnych rodowisk harcerskich; 

Składniki właściwej harcerstwu metody łączącej działanie spo= 

łeczne z potrzebami i zainteresowaniami! młodzieży w różnym 

wieku /przede wszystkim stopnie i sprawności/ 

Wskazówki, metodyc 

Dyskusja nad II © cią teg opracowanych na odprawie drużynowych 

Właściwa organizacja działalności społecznej megestników CAS=U: | 

wyciągnięcie wniosków metodycznych z tej działalności; fantazja 

i przygoda /"zwariowańe pomysły”/ na obozach CAS=owy Cho 

Lektura; 

1/ "Wśród Xudzi =—"Brużyna" nfe 11/12 stre 13. 

2/ Wkładki LWD-58 do "Drużyny* 

3/ "Zwariowaje pomysły" -— *Drużyna* nr, 11/12 strę 56.  
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k ge 

Lektura obowiązkowa: 

Podstawowa tezą 

1/" Dookoła kółek sprawności” "Drużyna" nr, 11/12 stre 22; 

2/ Materiały do jednej ze sprawności nprużyna" 11/12. 

Atmosfera wychowawcza w drużynie powinna kształtować postawy 

faeowo=moralhe młodzieży przygotowu jące młodzież. do życia 

w społeczeństwie socjalistycznym. Główną metodą wychowania 

ź 
w haroerstwie powinna być metoda wychowania przez działanie. 

ca _Stopnie — 
| Nie wolno przy tym mieszaó oelów ze środkami. Celem jest praca 

- gą znanym harcerzom 1 instriiktorom miernikiem określonego o wartościach społeozno—wychowawczych, którą mamy wykonać 

poziomu; szczebla” harcerski.e j społeczności /a nie programem, | stopnie, sprawności, gry; świozenia itd, to tylko Środki, które, 

mają nam pomóc w realizacji zadania na sposób odpowiada jący 

pracy harcerskiej/ potrzebom i zainteresowaniom młodzieży e 

„ pobudzają ambicję harcerzy 4 nakłaniajączich do sgmodziel= | 

Ba 
III. _$prawoności 4 stąpnie 

W związku z tym każdy stopień powinien różnić się od poprzed 

niego w sposób nie tylko ilościowy, lee 1 jakościowy. Każdy 

stopień powinien mieć swojego ducha e *%ton", który stwarza 

atmosferę wychowawczą e gron"stopnie pbkaga drużynowemu w do= 

porze zadań dla zastępów; sprawności i form zajęć. "Ton" a 

  
As Sprawności: 

wiążą zadania działalności społecznej drużyny 1 zastępów 

z» zainteresowaniami młodzieży 

= rozszerzają wiedzę 1 zainteresowania młodzieży w porząda= 

dak ozożikm stopiia jest pomocą w układaniu planu pracy. nym, zgodnym z naszymi zadaniami wychowawczymi waż 

I « podsuwają formy zajęć harcerskich ha zbiórkach drużyny i 

Stopień wskazuje instruktorcwi wszechstronny oharakter wycho= | zastępów szczególnie w tysi kierukkach, które są cenne 

wanja harcerskiego podkreślając wiedzę 1 umiejętności apołecz= ze względów wychowawczych» 

yskazówici metodycznej 

Tkładanie i przeprowadzanie ówiczeń, zestawianie materiałów 

do sprawności. wiążących się £ kierunkiem prac społecznych na 

CAS-ie /nps krajoznawstwo — turystyka/ oraz normalnymi. zaję= 

ciami obozowymi /np> zdobniotwo/» 

Przeprowadzanie zajęć lub imprez; które wynikają z planu pracj 

Ja P> 
i obozu a jednocześnie mogą być przykładem imprez organiz0— 

Lekturaj 
wanych w ramach zdobywania sprawności /ogniska, zielone kar= 

uStopnie harcerskiego wtajemniczegpia:” "Drużyna" nr.it/12 stre.! nawały, zgaduj — zgadule itp/. 

MZR 
Opracowanie przykładowych żplanów zdobywania sprawności wędług 

. 
grup zainteresowań /drużynami zastępami lub w mniejszych 

zespołach/ = npe sprawności kulturalno-artystyczne, Sporto= 

wa itd, ze wskazaniem rozmaitych sposobów /np. gra na Sprawie 

ność,cykly imprez — zajęć, itd./+ 

NE. 

Dotychczasowe wymagania stopni nie odpowiada ją potrzebom wy= 

chowawę zym harcerstwa 1 nie SĄ pociągające dla młodzieży» 

ia
 

Wskazówii metodyczne; 

Analiza wymagań dotychczas obowiązujących stopni 1 propozyo- 
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III. Książki, broszuty ; wydawnietwa harcerskie i pedag   

Uwagi _do_ całego cyklu; 

Efektem programowym cyklu winńo być uświadomienie przes 
wszystkich uczestników CĄS=u podstawowych tes pozwalających 
na dalszą, samodzielną pracę programową i na eksperymentcwenie || 
zgodnie ze wspólnie ustalonym punktem wyjścia, 
Wspólnie ustalony punkt wyjścia nie może sprowadzać się do 

suchych ogólnych tee, Musi on być rozwinięty, poparty zromie 
miałymi konkretnymi opracowaniami, Przykładem może tu sh 
11/12 nr "Drużyny" w całości poświęcony tematowi "Jak pt 
wadzić drużynę". 

Może być przykładei, ale CĄS winieni może iść dużo d 
Dlatego proponujemy, aby Zgrupowania w przeciągu naj. 
trzech dni zamieniły się w kolegia redagujące Nowy; ( 
numer "Drużyny" pod tym samym tytułem, 

Temąt jest bardzo obszerny, ale i konkretnych materiałów u nim 
związanych mamy bardzo dużo, Można je ułożyć w trzy gm 

I. Pierwsze, bodajże ne jważnie jsze, to nasze doświadczeni 
pośredniej pracy z harcerzauni, obserwacje i spos 
wyniesione z licznych kontaktów Jakię mamy z ró: 
ngmi hufoów, w których pracujemy, 

II. Praktyka codziennych wydarzeń na obozie, w zastępie, 
powaniu. Styl, tckatmosfera pracy w obozie, Sposoby u! 
nia stosunków między kadrą i uczestnikami, mętody 
wania i podejmowania ządań oraz ich rozpracowania, Logika 

rozwoju pracy programowej na CAS-ie, Materiały WYpIEW, Wycie= 

czek, wywiadów, ognisk, 

2 

1 -Pratęerkad , "dbózpnymTnumtrekodrużynynimożehy pod 
na następujące etapy: 
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Nakreślenie planu numeru, 

. Podstawą tezo planu mogą być czy pomocnicze, które po 

daliśmy powyżej. 

Przygotowanie materiałów do numeru. 

Na materiały te, złożą się opracowane oykle zbiórek, cykle 

sprawnościowe wzbogacone w nowe gry, opisy przykładowych 

zajęć zastępów czy drużyny, artykuły relacjonujące poględy 

autorów na różne tematy związane z pracą drużyny wypowie= 

dzi, głosy w dyskusji itp. Jednym słowem — wszystkie materią 

ły, które zdaniem redagujących pomagają w odpowiedzi na py= 

tanie "Jak prowądzić drużynę?", 

Wskazówka metodycz'a — materiały należy segregować według 

problemów i umie: zezać w oddzielnych teczkach» 

Zredagowanie przez specjalne kolegium redakcyjne Zg%1powa= 

1ia, numeru "CAS-owej Drużyny" i wydanie na powielaczu» 

 



  

| porządzono na podstawia matasriałów z badań prowadzonych 

przez Ośrodek Informioyjny G.K.Ho nad wychowawczą rolą bohatera 

w pracy druż żymy4fe 

Czym jest obeonie bohatex w pracy 1 życiu drużyn harcerskich ? 
EAZA   

Większość drużynowych zapytanych o potrzebę istnionia bohatera 

stwierdza, że bohater powinien być wybierany przez drużynę. Na 

pytaniu = po 60 ? najczęściej pada odpowiedź: "aby haraerza mie= 

li na kim 8ię wzorować". 

Co te znaczy wzorować się na bohaterze? = Czy oznacza t0, ŻE bo 

hataer drużyny jest osobia ym, ulubionym bohaterem każdej harcar- 

1, każdego haroerza w tej drużynie? Badania wykazują, ża tak nie 

jast. Zresztą tak nawet być nie może, jak wskazuje na te psycholo= 

zia wieku dojrzewania. 

Osobiści, jakby prywatni bohaterowie na własny. indywidualny uży= 

tek « to dla młodszych przeważnie ocohy lub symbole /nawat zwia— 

rzęta/ wzięte z powieści awanturniozych, podróżniczych 41 histo= 

rtysznych = istoty z pogranigqza świaża baśni, z którego sama tą 

młodzież właśnie wyrasta, Natomiast starsi, dorastający = dziew= 

ezęta 4 ohłopoy = wybierają sobie bohaterów bardzo ozęsto spośród 

dorosłych ludzi żyjących i osobiścię sobie znanych, albo również 

z powieści sensacyjnych i bistowycznych» W ostatnim wypadku rzad= 

ko się zdarza aby były %0 y ragalnia żyjące, ozęściaj są to 

symbole literackie. W każdym razie ani jsdna, ani druga grupa 

młodzieży w przytłaczającej większości wypadków nie uważa bo= 

hatera drużyny za swego osobistego, najbardziej ulubionego i 

godnego naśladowania. Podobnie drużynowi = jeżeli mają swych 

ulubionych bohaterów, których starają się naśladować w życiu = 

to mie są nimi prawie nigdy bohaterowie ich drużyne 

W takiej sytuacji trudno mówić o wzorowaniu się, a nie 

należy się dziwić, że wialu haroerzy nie wie nawet kto jest bo= 

haterem ich drużyny» Co więcej = kiedy pytano osoby Starsze, 

archiwum 

    

należąca do harosrstwa przad wojną łyb zaraz po wojnie — ce 

sądzą o wpływie patrona, Gzy bohatera drużyny na ukaztałto- 

a ioh osobistej postawy = to odpowiadali znów prawie 

wszyscy, że nie przypomina ją sobie; y osoba patrona = bo=— 

hatera wywarła jakiś określony wpływ na kształtowanie się ich 

oharakterue 

Nie przypadkowe zestawia się tutaj razem określenia: patron 

m bohater. Jedną się z drugiego wywodzi, a zmiana nazwy żączy 

się dotychczas bardziej » zeświecozmeniem samych postaci wybie” 

ranyoh na bohaterów niż ze zmianą ioh funkcji pom 

Arsenał Środków,za pomocą których postać bohatera z b liż 

s 4 ę do młodzieży również nie uległ zmianie — ZAWĘdA s 3 cd 

w rooznioę, nieraz portret lub obrazek w izbie haroerskiej. 

Czasam gazetka, no i klasyczne wymaganie — ŻYGLOTYBo Bardziej 

pomysłowi drużynowi próbują czasem jesz innych środków. 

Wspólną cechą ich wszystkich jast naogół ceremonialny, ofiojal= 

my 4oh charakter, oddziaływujący tylko emocjonalnie na harcerzy, 

Praktycznie rzecz biorąc = bohater w większości wypadków 

jest w tej chwili jedynie elementem nazwy drużyny. To tak ład= 

nie i pełniej brzmi"”Drużyna imienia ode wasce case 

Ten martwy element metodyki pracy drużyny kryje jednak w sobie 

duże potencjalnie wartości wychowawex8. Problem wygląda w ten 

sposóh = al.o po._ _imy te wartości WDALZCAA albo nie jest 

zanim dojdziemy do próby rozwiązania tego problemu; 

anóżrzmy jak przedstawia się sytuamja w drużynach od strony 

formalnej» 

Jak wykazały badania — przeszło 70 % dfużyn posiada bohaterów» 

Najbardziej popularnymi bohaterami drużyn aą: /w kolejności 

według ozęstotliwości wyboru przez drużynę/ 1/ Tadeusz Kośs 

ciuszko, 2/ Karol Świerczewski, 3/ Zawisza Czarny, 4/ Hanka 

Sawioka, 5/ Emilia Plat*sr, 6/ Adam Mickiewicz; 7/ Maria Konop= 

nicka, 8/ Maria Curie-Skłodowsxa 

mych osiem postąci jest bohaterami przeszło 60 % drmżyn.Na resztę 

badanych drużyn przypada aż 143 nazwiska innych bohaterówe 

Waohlarz typów bohaterów naszych drużyn jest bardzo szeroki. 

Można wymienić w pierwszym rzędzie bohaterów zbiorowych jak 

np. "Obrońcy Westerplatte" ,"Dywiz jon 303," itp, oraz bohaterów  
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*% 
indywidualnych. Spośród tych ostatnich można wyróżnić dziewięć 

różnych kategorii /w kolejnośoi według ilości drużyn obejmu= 

jących tyoh bohaterów/: 

1/ bohaterowie historyczni - ogólnonarodowi jak np. Kośoiusz= 

ko, Henryk Dąbrowski, 

2/ Społeczni działacze rawoluoyjni 4 postępowi jak np. Waryński, 

Janek Krasioki, Sempożowska. 

3/ Pisarze, artyści 1 muzycy, 

4/ Królowie 1 wodzowie z czasów królewskiche 

5/ Ludzie haroerstwa 1 skautingue 

Naukowcy» 

Podróżnicy i odkrywoy» 

Sportówoy» 

9/ Postacie literackie mp. Jurand ze Spychowa. 

Warto przy tym pamiętaó, że wiele drużyn zwłaszcza w Cho= 

rągwiąch: Katowickiej, Opolskiej 1 Olsztyńskiej obrało so= 

bie bohaterami miejscowych, zasłużenych działaczy społecz= 

nyoh i politycznych = przeważnie poległych w waloa o polskość, 

tych ziem, i 

W takiej sytuacji niełatwo jest deaydować = ozy znieść insty= 

tucję bohatera drużyny, chociaż w większości wypadków imlo= 

na drużyn są tylko szyldami, 

Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać analizując przyczyny 

martwoty metodycznej, roli bohatera w pracy drużyny» 

Mówiliśmy już o osobistym zainteresowaniu bohaterem ze stro 

ny młodzieży i drużynowych. Warto zwrócić jeszcze uwagę na 

pojmowanie funkcji wychowawczej bohatera, 

Przegląd postaci bohaterów i badanie motywów, które kierowały 

ich wyborem przez drużynrty wskazuje w pewnym stopniu na to, 

jakie jest dotychczasowe iysabdote do roli wychowawczej bo= 

hatera drużyny. Najczęściej spotykanymi kryteriami wyboru 

określonego bohatera są: oześórdla jego zasług, hołd dla 

bohaterskiej śmierci, kult dla wybitnych coach oharakteru 

i bliżej nieokreślone przekonanie, że haroarze będą mogli brać 

archiwiumykład w swoim postępowaniu z wybranego bohatera, oraz ża 

harcerski€zB| on "pąłatwió" wychowanie idaologiczne w drużynie. 

-a 
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Praktyka pracy harcerskiej w róbnych okresach działalności 
ruchu harcerskiego /przad wejną, po wojnie, w okresie OH 

4 obeonie/ wskazuje, że nie można rozwiązać problemu wyche= 
wawozago wykorzystania bohatera drużyny metedą grawitacji 

wokół samej postąji bohatera, tj. przez różne chwyty meto- 

Róż mające na belu przyb li że nie postaci bó- 

iatera de świadomości dzieci 1 młodzieży. Próby tylko emo= 

ojanaiątji wiązania postaoi bohatera z drużyną, również 

1e dają trwałych efektów wychowawczycho 

ziebzne jest nowe podejście do roli bohatera w systamie 

rodków wychowawczych, stosowanych w harcerstwi8o 

ter.ebrany przez 
113.0 ś0 4 tej druży: 
rym 6a służył swym Życi 

rych pedjęcia wymaga sytuacja w ścakówiśku w jakim 

żyna. Jeżeli ideały behatóra nie mają nio wspólneg 

a mapewne pozsstanie osobą Życiem: współczesnym = t 

przez historię i legendę, a także być meże = pr 

als nie jest przydatny de pełnienia funkcji bohater 

ci hart REN 

3 40j1 ddsałów; 

a która są społacznie aktualne glad: 
wieku i środowiska, Takie 

ługetrwałej, ukierunkowansj 

  

z„eść dla niego = to dla har 

szkeła służty społecznej 1 praca dla idei, dla 

którego uznali za swego bohatera, 

+owania 5 

okazję wyrab 

wytrw łość w dążeniu do celu 

$ w pracy spo.eczńnaj itdo 

W trakcie pałniania takiej służby moż 

praktycznie wykorzystać cechy osobiste ja 

się bohater, stanowiący przykład do naś.la 

ż przy pokonywaniu konkretnych trudn  



Potraktowanie bęh atera da r Jaro  RUNKktu wyj 
Śc da _dlą dłażsonei « aca.ns$G1 harcerzy, stwarza bo= 
gate możliwości samedzi : ns] i różnorodnej pap pracy_ 
drużyn i 19h drużynowych Postać tera będzie wtedy ŻYWA y wychowawcze bddziaływująca, ponieważ Lędzie pełniła okraślo— 
ną rolę społeczną w życiu drużyny, a nie tylko rolę szyldu, 

  

"zy takim podejściu do roli wychowawoze j bohatera, istota 
pracy z behaterem dru yny ukłądą się dwutorowo, Z Jednej 
strony haroerza muszę poznać obszernie i konkżetnie w spo— 
sób destępny dla 10h wieku iziałalność społeczną, twórczość 
i ideały, którym służy bohat drugiej strony = chociaż 
w ozasie trochę późniejszym = prz tępują oni do dostępnej 
dla siebie działalności w środ lisku. Ten drugi tor jest 
dopiero właści rogą do wychowawczego wykorzystania bo- 
hatera, Wstąpienie n en Qrugi tor jest momentem 4 i możliwym do oceny 1 decyzji o przyznaniu lub nie Przyżi 

ichwytnym 

imienia danego bohatera dla drużyny przez Komendę Hufca. 
Wybór bohatera drużyny równa si ię ukierunkowaniu społeczne j 
działalności d drużyny wyrażonej w konkretnym planie długofe 
lowej pracy. 

W takiej sytuacji wybór bohatera drużyny nie może hyć kwes 
Jednej zbiórki, Musi go Popresd solidna zna jomość 
swego środowiska i znajomość postaci samego bohatera. Moment 
wyboru i przyjęóia bohatera jest jednocześnie momentem pod: 
Jęcia "Poohodn$f czynu”, I hodnia ta nie móże zgasnąć ja! 
długo istnieje drużyna, Postać bohatera, jego życie i idaal; 
którym on ZE będą wtedy stłą moto vezną społecznej 
łalności har erzy, a nie tylko okazją do kontemplacji i 

Ostatńią kwestią w ustalonym tu porządku, ale pierwszą w prak= 
tyce = to; 00 robić x istniejącymi bohaterami drużyn» 
Odpowiedź może być tylko jedna: trzeba 1ch weryfikować 6g pra 
wychowawczej, ale nie od strony lob pochodzenia socjalnego, 
ale od strony przydatności da określonej działalności społec 
potrzebnej dla danego środo 

Zanim to jednak nastąpi, trzeba gebie dokładnie wyjaśni 
podejście do roli bohatera w praoy drużyny» 

29 

Materiał pomooniczy do zajęć: artykuł A, Musiał "Z boham 

terem drużyny w harcerskim kręgu" - /Drużyna Nr. 11-12/, 

x x 

Sakoja Programowa Komendy Akcji, prosi © przysyłanie na 

Wyspę wniosków i uwag z dyskusji nad tezami, Materiały te 

posłużą do metodycznego opracowania zagadnieńla pracy Z bow 

haterami w drużynie, 
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Już tylko gedziny dzielą nas od Centralnej Imprezy 

CAS-58, Jak wszystkim bawiem chyba już wiadome, Centralna 

Impreza odbędzie się 17 sierpnia w Złocieńcu 1 trwać będzie 

moały dzień, 

DLACZEGO CENTRALNA IMPREZA JEST TAKA WAŻNA ? 

JAKI JEST JEJ CEL ? 

Toe nasze, piarwszę bezpośrednie spotkanie wszystkich 

uozestników CAS=u, winno stać się zewnętrznym wyrazem zwar- 

tości organizacyjnej 1 ideowej naszej akcji, wyrazem zw."— 

tości z każdym dniem CASmu coraz bardziej krzepnąęce jo 
Ale nie tylko to. Impreza nasza musi się też stać wyrazań 

łączności, instruktorów z całej Pelski a społeczeństwem Ziemi 

Koszalińskiej. 

KTO WEZMIE UDZIAŁ W NASZEJ IMPREZIE ? 

W imprezie weźmie udział kadra i uczestnicy CAS-u 

miejscowa młodzież, pr adstawiciele miejscowych władz, 

instytucji i organizacji społecznych jak również społeczeęń: 

stwo z rejonu Drawska i Czaplinka, 

Spodziewane jest ponadto przybycie przedstawicieli 

władz oentralnych i wojewódzkich, 

JAKI JEST PROGRAM IMPREZY ? 

Program przewiduje: 

— Pochody Przyjaźni 

- lManifesta' ję 

— Defiladę 

— Ognisko 

POCHODY PRZYJAŹNI 

Polegają na zorganizowaniu masowych spotkań z miejscową 

ludnością, Drużyny lub zastępy wyruszają do pobliskich gro 

  
W czasie spotkań z ludnością drużyny będą organi- 

zować ząbawy dziecięce, poranki pieśni i piosenek regienal= 

nych, rozgrywki sportowe. Na zakończenie spotkania uozest= 

nicy zaproszą ludność de zwiedzenia sweich obozów i do 

wzięcia udziału w oentralnej manifestącji, 

MANIFESTACJA 

odbędzie się na złocienieckim rynku o godz. 18-taj, 

W progfdmie manifestacji przewodziany jest — Raport/zdaje dh. 

hm. J. Węgrzynowicz = Szef Sztabu Akcji, odbiera Naczelnik 

ZHP dh. hm. Zofia Zakrzewska — Komendant CAS/, 

— Przegląd drużyn b. 

— Otwarcie manifestacji 

-— Meldunką Zgrupowań o podjętych i wykonywanych zadaniach 

społecznych. i 

DEEILA DA 

ulicami miasta od godz. 19,30 do 19,50. Po defiladzie, na 

Placu w pobliżu stadionu 

OGNISKO 

na którym gawędę wygłosi Naczelnik Harcerstwa dh. hm. Z. 

Zakrzewska. 

A więc do niedzieli 11! 

  archimadm/w rejonie zakwaterowiainia, 

harcerskie.pl  
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