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Od początku isnienia naszego pisma ustowalś: 
my brać udział w kształtowaniu nowej myśli harcerskiej. Czynimy 
to również i dzisiaj — gdy rozstrzygają się losy Związku 
Harcerstwa Polskiego. 

Nie bójmy się wielkich słów — ten Zjazd musi podjąć 
historyczne decyzje. To na tym Zjeździe musi się odrodzić nasz 
Związek, przyjmując z pelną świadomością, powagą i godnością 
najchlubniejsze tradycje Ruchu Harcerskiego. 

Musimy z całą odpowiedzialnością uczynić drużyny zuchowe, 
harcerskie i starszoharcerskie kręgosłupem naszego Związku. 

Tylko wokół nich powinno koncentrować się życie naszego 
stowarzyszenia. 

Wspólnota zasad i celów, myśli i idei, poszanowanie dla 
innych poglądów musi z nas stworzyć godnych uczestników 
wielkiego Ruchu Harcerskiego. To z naszego Zjazdu muszą 
popłynąć pełne troski słowa o jego dalsze losy. 

Znaczenia tego Zjazdu nie sposób przecenić, ale musi on 
stanowić moment zwrotny w historii naszej organizacji. 

Dlatego z całą odpowiedzialnością przygotowaliśmy pod 

rozwagę kadry instruktorskiej a w szczególności delegatów na 
grudniowy Zjazd zwartą koncepcję odrodzenia Związku Harcer- 
stwa Polskiego. Stworzyło ją kilkadziesiąt osób z całego kraju 
—aautorzy tekstów jakby kompilują tezy tej ogromnej dysputy. 

Zwracamy szczególną uwagę na projekt Statutu ZHP. 

Delegatom na Zjazd przekazujemy nasze harcerskie 

„CZUWAJ” 

FR 

PRZECZYTAJ! TAK MYŚLĄ 

O PRZYSZŁOŚCI HARCERSTWA NASI AUTORZY 

Kończy się czas dygnitarzy, władców 
— dysponentów, którzy oprócz tego, że 
dysponują siłą niszczącą to 
— mają z tego określone profi- 
ty. Najwyższa pora, aby przed- 
stawiciele władz harcerskich © Str. 12 
zaczęli mówić gawędy, a nie 
przemówienia, przekonywać do pomys- 
łów metodycznych, a niekoncepcji polity- 
cznych, wyzwalać uśmiech u swoich har- 
cerzy, być autorytetem i wodzem. 

Jerzy ŚLIWA 

A na wiele przeto zdadzą się oficjalne deklaracje 
i odnowy i powrocie naszej Organizacji do dawnej 

wadi. jeśli w nowym statucie ZHP nie ukaże się 
wyraźny zapis o chrześcijańskim w wychowawczym 5 str. 15 
Harcerstwa, wkraczającego w 80. rok swego istnienia. 

ks. Kazimierz KUŁAKOWSKI 

Proces uspołeczniania harcerstwa (czy przywrócenia go 
|) należy kodwy 

w sfer: j ini 
racyjnej od społecznej kadry WIERAWAWGÓW. GLolGWSENIE 
muszą być (a wręcz nie powinni) instruktorami harcerskimi. 
Przy odpowiednio zorganizowanej pracy biura komendant 

  

Aby nie było niedopowiedzeń, należy dziś pod- 
kreślić, że etyka harcerska odrzuca postawę prze- 
mocy, wynikającą z egoizmu, cechującą się kłamst- 
wem, siłą, nietolerancją, zarozumiałością, nienawi- 
ścią, żądzą władzy owaniactwem I nieposzenowa. 

czy 
mogą pełnić te funkcje społecznie. Oczywi- 
ście wymaga to przełomu w świadomości $ str. 13 
zarówno wśród kadry, jak i lokalnej władzy 
— nie będzie można w godzinach pracy 
W aanać komendanta na naradę. Autorytet tego komen- 

  niem prawa, a dąży di 
życzliwego (służba), PoGOdNEGD. a zarazem o sil- 
nym charakterze (pokonującego trudności). 

9 str. 26 Andrzej GLASS   
danta powinien być taki, aby poświęcano czas jemu (i 

przez niego ) w 
cych mu godzinach. 

Wojciech HAUSNER 
      

Związek Harcerstwa Polskiego w kształcie, jaki 
przybrał w roku 1956 należy dzisiaj do świata, który 
szybko i bezpowrotnie przemija. Nie chcieć się z tym 
pogodzić to tak jakby sprzeciwiać się naturalnemu 
procesowi rozwoju. Już jutro spory o ciągłość tradycji 
tak aktualne dzisiaj staną się anachroniczne. Nasza 
mądrość musi polegać na tym, aby umieć się oderwać 
od dzisiejszych sporów, by zbudować organizację 
potrafiącą jak najskuteczniej trafiać do ludzi z wartoś- 
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ciami, którym pozostaje wierna od chwili swego 
powstania. 

Sławomir SPRAWSKI 

A więc jakie harcerstwo starsze? Najogólniej takie, które jego 

Problem polega na tym, by w odnowionej koncepcji 
harcerstwa znaleźli dla siebie miejsce wszyscy instruktorzy, 
którzy na serio chcą służyć dzieciom i młodzieży, a odeszli ci, 
którzy widzą na pierwszym miejscu swój prywatny interes. 

A co zrobić w tymi, których nie stać na postępowanie 
zgodne z Prawem Harcerskim ? 

Trzeba stworzyć stopień podobny do dawnego „działa- 
uczestnikom daje szczęście i radość życia, możliwość spełnienia samego  czą harcerskiego”, lecz nazwany „Przyjaciel Harcerstwa” 

pomocy w takim spełnianiu ym. Takie, które zwróciuwagę |; posiadaczom tego stopnia przyznać ozdobną odznakę no- 
eczność dobrego przygotowania się do życia i zapropo! 

dzi na ważne pytania kie, które podejmie, próbę odpo 
uż dzisiaj. 
nawet to ładna. 4 str. 14 

szoną zamiast Krzyża Harcerskiego. 
Andrzej GLASS ) str. 6 

EEK ZETEGDAZEIZKAKOREKIE IE 

Harcerstwo powinno skupić się na kształtowaniu elit społecznych o wyso- 
kih normach morlanych, dużej fachowości i perfekcji w wykonaniu każdej 
pracy, znających środowisko swoejego działania. Ktoś stwierdził że niemoż- 
liwe jest, aby każdy harcerz stał się takim człowiekiem 
— oczywiście, że niemożliwe, ale taki powinien być 
dalekosiężny cel. W ten sposób nawet jeśliktośniebędzie 0) Str. 8 
pertekcjonistą, będzie po prostu dobrym człowiekiem. | to 
wystarczy. Nie ma tutaj miejsca na cwaniactwo, brutalność, kłamstwo, 

dwulicowość.. | Wojciech HAUSNER   
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by uzyskać nowe oblicze naszego 
Związku trzeba na tyle powrócić do 

historii naszego Ruchu. Nie s. to być 
jednak powroty bezkrytyczne, nie mające 
konkretnego celu i uzasadnienia merytory- 
cznego. Harcerstwo czeka głęboki proces 

OC jego władz, struktury i me- 
to łani 

Tae Liaa nowej wizji harcer- 
stwa musimy przyjąć dwa założenia: po 
pierwsze — że ZHP. jest stowarzyszeniem 

kimi zasadami, po drugie — że jest ono 
wspólnotą autonomicznych środowis 
browolnie łączących się wokół owych z 
dla realizacji wspólnych celów. 

rzeba wyraźnie podkreślić, że to druży- 
ny tworzą Związek Harcerstwa Pol- 

muszą być organizmami wtórnymi, umoż: 
liwiającymi drużynom realizację zasad i ce- 
lów Związku. Podstawą przynależności do 

dowodami sza 
ich realizacji muszą wynikać wszystkie dzia- 
łania naszego stowarzyszenia. 

W. nowym Związku centralną pozycję 
zajmie 

ruchu przyjaciół harcerstwa będzie dopeł- 
nieniem pracy drużyn harcerskich w tworze- 
niu warunków dla ich służby. Podstawowe 
jednostki ruchu przyjaciół harcerstwa są 

pełnoprawnymi członkami wspólnot harcer- 
skich. 

atut przynosi nowe ujęcie funkcjonowa- 
nia władz harcerskich. W znaczny sposób 
ogranicza ich strukturę i nadaje im większe 
znaczenie moralne. 

U prawnienia wszelkich władz harcers- 
kich wynikają z porozumienia między 

tworzącymi je środowiskami i są ograniczo- 
ne zasadami i celami Związku, uzgodniony- 
mi na Zjeździe ZHP. Kompetencje tak wy- 
branych władz sprowadzają się głównie do 
tworzenia warunków działania wspólnot ha- 
rcerskich, do reprezentowania interesów 
tych środowisk, dbania o powierzony ich 
opiece majątek Związku. Władze powoły- 
wane demokratyczną decyzją przeds 
li środowisk mogą być bai nie w 
chwili odwołane. Miejscami uzgadniania 
wspólnych stanowisk samodzielny 
wisk są zbiórki ich przedstawicieli, które są 
podstawowymi władzami Związku. 

Statut likwiduje pojęcie etatowego apara- 
tu władzy poprzez wymóg pełnienia funkcji 
społecznie. Natomiast wprowadza nowy sy- 

  

stka a więc drużyna, krąg czy klub o 
W nich przebiega zasadniczy proces ks 
towania osobowości członków ZHP, w m 
powinno 
Drużyny harcerskie, które akceptują zasady 

zi ynikające z nic 
cele istnienia organizacji — deklarują chęć 

Brzyntapienia > 8 Dokonując tego 
do Statutu 

ZHPi iż zdowalia dla wspólnych decyzji. 
Z drugiej strony zachowują pełną swobodę 

w łączeniu się z innymi środowiskami w wię- 
ksze jednostki organizacyjne i w opus: 
niu ich, jeśli nie spełniają ich oczekiwań 
N owatorskie umieszczenie Ruchu Przy- 

jaciół Harcerstwa wewnątrz organiza- 
cji pozwała na rozróżnienie funkcji wycho- 
wawczych od innych — równie niezbędnych 
dla działania wspólnot harcerskich. To połą- 
czenie gwarantuje nam prawidłowe i rac- 
jonalne wykorzystanie całego korpusu in- 
struktorskiego, działaczy i sympatyków har- 
cerstwa dla dobra Związku. Inne, nowoczes- 
ne odczytanie i określenie roli struktury   

stem biur, speł- 
niających rolę służebną wobec* powołują- 
cych je komend 
S tatut wprowadza nowy etos władzy 

poprzez możli 
wości powoływania na funkcje komendanc- 
kiei 
wspólnot harcerskich. W. projekcie nie prze- 
widuje się powoływania oddzielnych władz 

i wycho- 
dząc z założenia, że dotychczasowy system 
był sztuczny i niezgodny ze zdrowym roz- 
sądkiem. W projekcie Statutu przyjmuje się 
rozwiązanie, że rolę władz uchwałodaw- 
czych (w szerokim tego słowa znaczeniu) 

nią zbiórki  sprawozdawczo-wyborcze 
hufców i chorągwi oraz Zjazd ZHP, nato- 
miast rolę władz wykonawczych powierza 
się prężnym zarządom wszystkich stopni, 
pod pełną kontrolą wyborców. 

Ta zasadnicza zmiana sposobu myślenia 

podstawowym mottem projektu 
go zapisy w dużym stopniu uniemożliwiają 
proces wynaturzania się gremiów kierow- 
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Hm. Paweł RAJ 

Komen tarz do projektu Statutu ZHP 

ych. Jest to zasadnicza sprawa dla życia 
naszego Związku. Takie ujęcie problemu 
likwiduje bezpowrotnie istnienie w naszej 
organizacji struktury aparatu władzy, zna 

dla siebie samej, na rzecz 
spólnot harcerskich. Taka 

ich władz sprowadza się do 
demokratycznych 

wyborów prężnych zarządów, składających 
się z osób posiadających pełne zaufanie 
wybierających ich środowisk harcerskich. 

alkowicie nowa formuła ordynacji wy- 
borcz nowi klucz do kreowania 

oblicza Związku zgodnego z oczekiwaniami 
harcerskich wspólnot. Zaproponowana 

sieniu pełnej 
reprezentacji środowiskowej do władz pod- 
stawowych jakimi są zbiórki sprawozdaw- 
czo-wyborcze hufców, chorągwi i Zjazdu 
ZHP. To tam bowiem, będą się rodzić nowe 
koncepcje i wizje Związku, to tam będą 
zapadać najistotniejsze decyzje kierunkowe 
dla harcerstwa. Natomiast zarządy muszą 
składać się z ludzi chcących poświęcić swój 
czas, swoje do: > na rzecz służby 
dla dzieci i młodzieży. Reprezentację środo- 

wiskową abe piócjia ponadto konwenty 
komendantów hufców i chorągwi, gdzi 
i swoje miejsce mają przedstawiciele ruchów 
programowo-metodycznch. — Uprawnienia 
Konwentów sięgają bezpośrednio nawet do 
możliwości zwołania zbiórek chorągwi i Zja- 
zdu ZHP poprzez uchwały 1/3 komend 
harcerskich. Całkowitym novum jest moż- 
liwość zwołania Walnej Zbiórki drużyno- 
wych hufca popra wspólną uchwałę 1/3 

Zapisy ordynacji 

tów hufców i chorągwi wynikająca z 
wielkości, może być powiększana tylko 
przez delegatów drużynowych (ordynacja 
w tym celu określa minimum ilości delega- 
tów - drużynowych). 

szystkie te szczegółowe rozwiązania 

celów Związku stano- 
wią zwartą, jasną i zrozumiałą koncepcję 
nowoczesnej myśli o nowoczesnej organiza- 
cji kreującej nowoczesny typ osobowości 
oparty jednak — o tradycyjne przesłania 
przebogatej historii Ruchu Harcerskiego. 

Bo jak się stać harcerzem 
życie. 

to na całe 

O potrzebie 
przebudowy 

Nadchodzący zjazd już od chwi- 
, gdy po raz pierwszy żądano 

jego zwołania budził wiele kon- 
. Od próbo- 

wano traktować go jako zjazd 
zwołany pod presją czynników 
zewnętrznych a nie wynikają- 
cych z potrzeb członków orga- 
nizacji. Tymczasem jego odby- 
cie wydaje się czymś niezbęd- 
nym dla 
przebudowy ZHP i rozpoczęcia 
nowego etapu w jego dziejach. 
Argumenty przemawiające za 
koniecznością zmian radykal- 
nych można zawrzeć w kilku 
punktach. 

o pierwsze uległa zmianie zewnętrz- 

P na sytuacja społeczna, w której 
istnieje związek. Każda analiza his- 

torii naszej organizacji musi prowadzić do 
obserwacji, że jednym z głównych atutów 
umożliwiającym przetrwać jej blisko 70 lat 
była zdolność do dokonywania wewnętrz- 
nych przekształceń przy zachowaniu zasa- 
dniczego systemu wartości i metody. Zmie- 

niająca się sytuacja polityczna zawsze od- 
bijała się na kształcie ZHP niezależ 
tego, czy mieliśmy do czynienia z odzys- 
kaniem niepodległości, okupacją hitlerow- 
ską, końcem wojny i narastaniem tota 
nej władzy czy wreszcie paźdz RR 

te kolejne etapy w historii związku. Można 
zgadzać się lub nie ze słusznością przyjęcia 
takich czy innych rozwiązań. Obiektywnie 
należy jednak uznać je za zmieniające się 
formy istnienia związku będącego wszak 
tylko instytucjonalnym wsparciem dla 
nieustannie rozwijającego się ruchu harcer- 
skiego. Rok 1956 stworzył takie ramy dla 
istnienia ZHP, które umożliwiały mu ist- 
nienie w państwie budującym socjalizm. 
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że był kom- 
promis pomiędzy przedwojennymi tradyc- 
jami harcerstwa i oczekiwaniami ludzi le- 
wicy mającymi własne koncepcje pracy 
z. młodzieżą. Kompromis, który dawał 

szansę istnienia i zdobywani: 
nych choćby i bolesnych doświadczeń. 

Dzisiaj po zmianie ustroju politycznego 

i jest taka 
przebudowa organizacji, aby była w stanie 

na. dzisiejsze 
swoich członków i całego społeczeństwa. 
Trudno bowiem oczekiwać, że struktura 

do totali- 

tarnego systemu będzie pomocna w budo- 
waniu i 
Wydaje. się przy tym, że należy do tego 
podejść z rozwagą bez niepotrzebnych em- 
ocji. 

rugim istotnym czynnikiem wymu- 

ID  ającym zmiany a wewnętczne pro- 
cesy, które zaszły w organizacji, co zapo- 

czątkowało mae negatywnych tendencji 
, a przede ws; 

stkim osłabiające jej wpływ na kształtowa- 
nie osobowości członków. I w tym prz 
dku należy zdobyć się na pewien dys 
by zauważyć, na co wskazywał Aleksander 
Kamiński, że działają tu obiektywne prawa 
związane z tzw. olbrzymieniem stowarzy- 

szeń społecznych. Prowadzą one do prze- 
rostów strukturalnych, biurokratyzacji 

aparatu i co za tym idzie spadku aktywno- 
ści jednostek Poi stopnia utoż- 

samiania si ó icojuż 
wspomnieliśmy do dały osobotwórczego 

oddziaływania. Dla zachowania lub roz- 
budzenia żywotności organizacji potrzeba 
uruchomić mechanizmy obronne, które 
według Kamińskiego sprowadzają się prze- 
de wszystkim do głebokiej reformy struk- 
turalnej. Polegać ma ona na obdarzeniu 
maksymalną swobodą jednostek pod: 
wowych. Pragnąc zakończyć przedłużający 
się etap reform wewnętrznych należy wre- 
szcie skoncentrować się na rzeczywistych 

przyczynach niewątpliwego kryzysu orga- 
nizacji, a nie zadowalać się powierzchowną 
kosmetyką. 

reszcie po trzecie — potrzeba doko- 
MV nania psychicznego _ przełomu 

w świadomości członków ZHP. Sytuacja 
w ruchu harcerskim rozwinęła się w taki 

Sławomir SPRAWSKI 

sposób, że to na nasze barki przerzucono 
ciężar historii ostatnich lat. Niezależnie od 

stopnia w jakim każdy z nas utożsamia się 
z przeszłością trzeba dostrzec, że uczynio- 
no z niej balast zbyt trudny do uniesienia 
przede wszy przez najmłodsze poko- 
lenie instruktorów i harcerzy starszych. 

Jeśli nie zdobędziemy się na sugestywne 
go etapu historii ZHP to 

grozi nam przeradzanie się w organizację 
czy wręcz Tal 

perspektywa może skutecznie odstraszyć 
od nas wszystkie twórcze i poszukujące 
jednostki. Przebudowa ZHP może stać się 
otwarciem nowego okresu, stworzyć szan- 

sę dla młodych ludzi poczucia, że są we 
własnym związku, stworzonym na miarę 
ich dzisiejszych oczekiwań. Tej sprawy nie 
można bagatelizować szczególnie wobec 
p w ruchu harcers- 
kim. 

u wreszcie dotykamy ostatniej spra- 
wy, jaką jest potrzeba nowego po- 

h przed sobą przez ZHP. 
Wobec wyzwań jakie niesie ze sobą upadek 
socjalizmu, koniec zimnej wojny i wzmaga- 
jące się procesy jednoczenia Europy nowe 
odczytanie przesłania harcerskich ideałów 
- „czymś ona Jeśli przemiany 

ka w naszym kaja nie znajdą swego od- 

bicia w nowym kształcie i charakterze 

związku to prędzej czy później spowodują 

zepchnięcie go na margines życia społecz- 

nego. 
wiązek _ Harcerstwa _ Polskiego 
w kształcie jaki przybrał w roku 1956 

należy dzisiaj do świata, który szybko 
i bezpowrotnie przemija. Nie chcieć się 
z tym pogodzić to tak jakby sprzeciwiać się 

naturalnemu procesowi rozwoju. Już jutro 
spory o ciągł 
jaj stanią się anachroniczne. Nasza mąd- 

musi polegać na tym, aby umieć się 
oderwać od dzisiejszych sporów, by zbudo- 

cję potrafiącą jak najskutecz- 
niej trafiać do ludzi z wartościami, którym 
pozostaje wierna od chwili powstania 
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KONCEPCJA PIERWSZA 

— utworzona w chwili powstawania harcerstwa, to koncepcja 
moralno - wychowawcza, oparta na ideałach etycznych humani- 
zmu chrześcijańskiego, stawiająca na pierwszym miejscu samo- 
wychowanie moralne, czyli kształtowanie swej osobowości do 
pełnego człowieczeństwa. Jej założeniem jest uznanie wychowa- 
nia moralnego, czyli kształcenia charakteru, jako celu nadrzęd- 

nego. Z tej wartości nadrzędnej, związanej ze służbą Bogu 
(rozumianą jako realizacja nakazów moralnych), wypływają 
dwa dalsze wymagania niezbędne do realizacji tej pierwszej 
wartości: służba swemu społeczeństwu (pa- 

Andrzej GLASS 

KONCEPCJE 
HARCERSTWA 

DRUGA KONCEPCJA 

— to harcerstwo państwowe, czyli wychowanie dobrego obywa- 
tela. Wychowanie państwowe, czyli obywatelskie jest szczytnym 

ideałem, lecz kryje w sobie pułapki, gdyż może być w różny 
sposób realizowane. Jeśli jest ono uzupełnieniem wychowania 
etycznego, jak to miało miejsce w ZHP w latach trzydziestych 
— to pozwala na realizację wychowania moralnego i przynosi 
dobre skutki. Kryje jednak w sobie niebezpieczeństwo przewagi 
doraźnych interesów państwa nad dobrem wychowania moral- 
nego. Natomiast staje się zagrożeniem dla harcerstwa, gdy 

dochodzi do nadrzędności władzy adminis- 

FR poglądy 
  

triotyzm) i służba bliźnim (każdemu czło- 
wiekowi). Oczywistym wynikiem kształto- 
wania osobowości do pełnego człowieczeń- 
stwa jest nie tylko ukształtowanie postawy 

moralnej (życzliwości względem ludzi 
i przyrody, rzetelności, pogody ducha przy 
pokonywaniu trudności, siły woli, odpor- 
ności na nałogi itp.), lecz także przygoto- 
wanie do dorosłego życia (rodzinnego, spo- 
łecznego, zawodu i kulturalnej rozrywki). 

W tej koncepcji harcerstwo jest samo- 
rządnym ruchem młodzieży, czyli ruchem 
samowychowawczym, w którym najwyż- 
szymi racjami są racje moralne. Z nich 
wypływa patriotyzm, czyli służba społe- 
czeństwu i służba ludziom. Jednakże tym 

racjom może zagrażać tendencja podpo- 

Według tradycji harcerz poprzez 

zabawę i działanie kształtuje swój 

charakter służąc Bogu, Polsce 

nim. To je na 

trzy główne zadania harcerstwa; 

© kształcenie charakteru (funkcja 

moralno - wychowawcza), 

© służba Polsce i bliźnim (funkcja 
społeczno - wychowawcza i patrio- 

tyczna), 

© zaspokajanie potrzeb dzieci 

i ieży (funkcja isa- 

morealizacyjna). 

Ze stosunku do tych zadań wynikają trzy 
spotykane dziś koncepcje harcerstwa. 

tracji państwowej, gdyż to prowadzi do 

łamania zasad moralnych. Pierwsze ob- 

jawy złych skutków nadrzędności nacis- 

ków polił i od- 

czuł ZHP jeszcze przed wojną, czego wyni- 
kiem były różne spory wśród instruktorów, 
spory o charakterze politycznym bądź 
związane z zapędami dyktatorskimi. Kon- 

cepcja wychowania państwowego była ko- 
niem trojańskim, na którym komuniści 
wjechali do ZHP i wprowadzili wychowa- 

nie zadaycaa A od wychowania państ- 

i był już 

i a krok. Wychowanie obywatels- 

kie, patriotyczne, państwowe (popieranie 

twórczej działalności swego państwa) i spo- 
łeczne jest konieczne we współczesnym 

rządkowania harcerstwa administracji państwowej czy ugrupo- 
waniom politycznym. Koncepcja ta zakłada dużą samodzielność 
młodzieży z prawem do ryzyka. Samodzielność w układaniu 
planu pracy zastępu i drużyny, w podejmowaniu zadań i or- 

ganizowaniu oce biwaków i i obozów. 3 

wem mogącym sp; jest 

społeczeństwie. Lecz nie może to być wartość nadrzędna nad 

samowychowaniem moralnym, celem głównym, bo Wówczas nie 

będzie to już harcerstwo, lecz organizacja analogiczna jak 

radziecki Pionier czy Komsomoł, włoska Balilla, czy niemiecki 

Hitler - Jugend. Zapędy mocarstwowo - państwowe (totalitarne) 

niektórych pr ów ZHP zlat trzy nie powinny być 
  opiekuńczość rodziców, dorosłych, szkoły, władz 

i harcerskich oraz administracyjnych — dążących do ubezwłas- 
nowolnienia młodzieży i dawania jej dorosłych opiekunów 

bezkryty hwalone jako . Prócz zalet 
miały też i niekorzystne strony. 

jakimi   ków, skinheadów itp., co jest znacznie gorszą lywą. 

brak zaufania dorosłych do harcerstwa może zniszczyć wiele 

Prostym skutkiem tej nadopiekuńczości jest ucieczka młodzieży 

do nie kontrolowanych grup podwórkowych, hippisów, pun- 

TRZECIA KONCEPCJA 

— polega na położeniu głównego nacisku na rolę bronę 
  iw "Tę rolę w 

wiejskie. Lecz zabawa też musi mieć na celu Anan. 

w j metodzie 

i widzą zuchy i h 

tkwi jegi Lecz   

nie można spłycać harcerstwa tylko do. 

organizowania dzieciom wolnego czasu. 
'W okresach obniżania lotu ZHP w ostat- 

nim 30-leciu próbowano ogranić 
cerstwo do zabawy. Jednak wówczas nie 

jest to już harcerstwo, lecz ogródek jor- 
danowski. Nie ma potrzeby powrotu do 
tego błędu. 

Według tych trzech zadań i koncepcji 

kowie służą Bogu, Polsce i bliźnim. Drudzy 

jako organizacji wychowującej sprawnych 
obrońców ojczyzny (tężyzna i sprawność 
fizyczna plus patriotyzm) oraz rzetelnych 
i uspołecznionych obywateli. Trzeci zaś 
widzą potrzebę dawania dzieciom godziwej 
zabawy. 

Te opcje wśród instruktorów świadczą 

0 szerokości ich horyzontów. Ci, co widzą 
swoje podwórko, swoją drużynę czy swoją 
szkołę, spostrzegają przede wszystkim po- 

trzebę zajęcia się dziećmi. Jest to szczegól- 

nie potrzebne wobec młodszych dzieci (zu- 
chy) oraz na wsi. Niewątpliwie pożądane 
jest, by instruktorzy ci spojrzeli na harcers- 
two szerzej, w skali służby społecznej i wy- 
chowania moralnego. A jeśli nie potrafią, 
to niech organizują szkolne kółka zaintere- 
sowań (turystyczno - krajoznawcze, spor- 
towe, artystyczne itp.) 

Druga grupa instruktorów nie doce- 

nia wychowania moralnego, bo m. in. nie 
ma ochoty na stawianie sobie większych 
wymagań. Stąd ich niechęć do 10 punktu 
Prawa, do wymagań rzetelności, itp. Mimo 
że są oni przywiązani swymi prz 
do harcerstwa, trudno ich nazwać w 100% 
pełnymi harcerzami. Wyżywają się w tech- 
nikach harcerskich (wycieczki, obozownic- 

two, pionierka obozowa) i cenią formy 

(mundury, marsz defiladowy itp.). 

Trzecia grupa to zwolennicy konsek- 
wentnego realizowania Prawa Harcerskie- 
go, widzący niezbędność wychowania mo- 
ralnego. 

Upraszczając móżna te grupy okr: 
nazwami „Przyjaciel dzieci”, „Technik 
obozowy” i „Wychowawca -etyk”. Oc. 
wiście nie oznacza to, że autentyczny prz; 

jaciel dzieci nie uznaje potrzeby wychowa- 
nia etycznego, a wychowawca -etyk nie 

docenia roli zabawy. 
Każda z tych grup czego innego chce od     
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harcerstwa, względnie opowiada się za inną 
jego koncepcji 

Dla „Przyjaciół dzieci” potrzebne są 
zuchy i harcer 
szczególnie wiejskiej 
obozowych” potrzebne jest 
w miastach. w tym i starsze, na 

turystykę, obozownietwo oraz różne Spec 
jalności. 
w harcerstwie szansę rozwoju osobowości 

każdego harcerza w celu osiągnięcia pełni 
człowieczeństwa, którego ideał wskazuje 

swajania przez coraz SmE ać społe- 
czeństwa harcerskiego stylu życia. 

Dlaczego między tymi grupami są 
kontrowersje? „Przyjaciele dzieci” często 

ze harcerstwo jest 

lepsze niż żadne, że najwięcej zależy od 
bezpośredniego wychowawcy i czasami są- 
dzą, że stawianie wysokich wymagań in- 
struktorom zmniejsza ich liczbę, zaś druży- 

nowych i tak wciąż jest brak. Dążą oni do 
harcerstw: 

„Technicy obozowi” są często zwo- 
lennikami wychowania państwowego 
i w zaradności oraz tężyźnie fizycznej, 
w patriotyzmie i postawie społecznej widzą 

mięć harcerstwa. leb doświad- 
życiowe wskazuje na potrzebę 

współpiacy z lokalnymi władzami, co za- 
wsze wymaga ustępstw. Chcą, by organiza- 

cja objęła możliwie dużo młodzieży, lecz 
a bylejakością, gdyż doceniają zdo- 

bywanie konkretnych umiejętności. Nato- 

to nie widzą potrzeby stawiania 

wysokiej poprzeczki moralnej w szczegól- 
ności dla instruktorów. 

nowią najbardziej dojrza 
instruktorskiej, gd 
cerstwo i wytyczają mu najwyższe wyma- 
gania ideowe. Stawiając sobie wysokie wy- 
magania, chcą także 

państwowego — to lot organizacji będzie 

zbyt mało porywający i nie osiągnie ona 
poziomu organizacji skautowych. 

Problem polega na tym, by w odnowio- 
nej koncepcji harcerstwa znaleźli dla siebie 
miejsce wszyscy instruktorzy, którzy na 

serio chcą służyć dzi 
a odeszli ci, którzy widzą na pierwszym 
miejscu swój prywatny interes. 

A'co zrobić w tymi, których nie stać na 

postępowanie zgodne z Prawem Harcers- 
kim? 

stopień podobny do 
dawnego , harcerskiej 
nazwany „Przyjaciel Harcerstwa 

  

        

daczom tego stopnia przyznać ozdobną 
odznakę noszoną zamiast Krzyża Harcers- 
kiego. s 

Jak zrobić, by w harcerstwie było 
miejsce dla wszystkich chętnych dzieci? 
Organizacją niemal masową mogą być zu- 

I zuchy powinny być dominuj 
a wsi. Może powinien powstać 

jeden stopień zuchowy dla dwunas- 

st już wyższą poprzeczkę na- 
drużynom harcerskim 

w szkołach podstawowych, szczególnie 
je. Tu kryterium minimum wy- 

  

czki dla innych. Cenią j 
dorobek myślowy jest najcenniejszą częścią 
harcerskiego systemu wychowawczego. Są 
jednak czasem zapatrzeni w swą wyideali- 
zowaną koncepcję i trzeba im pomagać 
w poznawaniu realiów życia młodzieży, by 
nie oderwali się od rzeczywistości. 

Jeśli program harcerstwa wytyc; 
zwolennicy harcerstwa zabawowego, czy 
technicy obozowi i zwolennicy harcerstwa 

h kiego dla druży 
izdobywania stop BCAA EZ ira 
żynę winno prowadzić do wyraźnego po- 
działu na drużyny próbne noszące np. 
numerację liczbami arabskimi. 

Najwyższe wymagania pod względem 
'howawczo - moralnym winny dotyczyć 

drużyn starszoharcer: Takież ostre 

wymagania muszą odnosić się do instruk- 

torów, którzy, czy chcą czy nie chc; 
wzorcami naśladowanymi przez młodzież. * 

    „Czuwaj” nr 5    



W gee harcerstwo dowodziło, że po- 
trafi — przy specyfice swojej metody 

stworzyć program wychowania kreującego 
ludzi przyszłości. Tak było na progu walki o nie- 
podległość, kiedy drużyny skautowe się do niej 
przygotowywały. Tak stało się w latach II Rze- 
czypospolitej, czego bezsprzecznie dowiodły Sza- 
re Szeregi. W trudnych latach zdeptanego czło- 
wieczeństwa i walki powstał program „Dziś- 
Jutro-Pojutrze”, którego wiele elementów zwią- 
zanych było z mi złej, demokratycznej 
Polsce, W podejściu do problemu kształtu państ- 
wa i do człowieka wybiegał on daleko naprzód. 
Niestety nurt ten został zniszczony przez totalita- 
ryzm obcy i własny. 

Mijały trudne lata, a pomysły programowe 
były coraz bardziej odległe od potrzeb zarówno 
młodzieży, jak i społeczeństwa. Jeżeli jeszcze tuż 
po wojnie takim progi było 
zaangażowanie w odbudowę kraju 
i niesienie polskości na Śląsku, Po- 
morzu, Warmii i Mazurach, to pó- 
źmiej pozostała tylko propaganda 
i fanfaronada. W coraz większym 
stopniu działalność harcerskich 
drużyn usiłowano podporządko- 
wać doraźnym celom ideologicz- 
nym i politycznym. Przyniosło to 
wiele szkód wychowawczych. Na- 

ano po- 
strzegać ruch harcerski jako miejs- 
ce tworzenia nowoczesnych kon- 
cepcji pedagogicznych i nowoczes- 
nych — nie tylko ze wzgędu na 
technikę — programów. Stała się 
rzecz jeszcze gorsza: instruktorzy przestali myśleć 
kategoriami programu i wychowania. Coraz czę- 
ściej zadowalało ich doskonałe rzemiosło. 
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Aleksander Kamiński stwierdził w przesłaniu 
swojej książki „Kamienie na 
ciami tworzącymi harcerstwo są: braterstwo i słu- 
żba. To jest punkt wyjścia myślenia o programie 
współczesnym, biorąc pod uwagę sytuację kraju 
bliskiego pełnej niepodległości, wielkie ruchy 
nafodowe Europy Środkowo-Wschodniej i zani- 
kające granice Europy Zachodniej. Procesy ideo- 
we i społeczne, których jesteśmy uczestnikami 
wymagają kształtowania nowych ludzi. 

szaniec”, że wartoś- 

Należałoby zwrócić szczególną uwagę na służ- 
bę jako podstawowy cel wszystkich harcerskich 
działań, oczywiście służbę rozumianą bardzo 
szeroko i dostosowaną do wieku — inna ona 
będzie dla harcerzy ze szkół podstawowych, inna 
dla wędrowników ze szkół średnich, a inna dla 
starszych harcerzy w wieku akademickim. Stąd 
w takim ujęciu nawet harcerska zabawa-zadanie 
powinno być otoczką dla działań RZ 
użytecznych 

Nie ma wątpliwości, że los Polski w okresie 
rozbiorów, a potem po roku 1939 sprawił, iż 
zniszczona została przede wszystkim tkanka mo- 

archiwum 
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ralna społeczeństwa — upadły praktycznie wszel- 
ytety, rodzina przestała być miejscem 

tworzenia osobowości, ledwie spełnia funkcje 
opiekuńcze, zniknęła gdzieś w niebycie życzliwo- 
ści, dobroć, a ideałem stał się człowiek brutalny, 
idący do celu za wszelką cenę. Nie odbiegają od 
tego obrazu drużyny i środowiska harcerskie. Ta 
sytuacja wymaga zmian koniecznych dla dal- 
szego bytu narodowego. 

Upadł także autorytet państwa i jego instytu- 
cji. Jest to poważny problem, zwłaszcza jeżeli 
uświadomimy sobie, że o sukcesie wychowania 

w II Rzeczypospolitej zadecydowało — jak to 
zapatrzenie w majestat Państwa 

ostać podjęte w tym kierunku 

organizacji harcerskich. Władza. harcerska nie 
imieszna, ani lekceważona, ale równo- 

SŁUŻBIE 
JELEC 

cześnie nie może być konformistyczna wobec nie 
zawsze właściwych nacisków urzędników państ- 
wowych 
Niszczenie człowieczeństwa w człowiekui poza 

nim to również degradacja środowiska natural- 
nego. Działanie harcerskich drużyn w sferze 

ekologii narzuca się niejako wprost — to przecież 
czki i kluby ekologiczne, to leśne obozowis- 

ka i wędrówki, to edukacja w tym zakresie. 
Obecne przemiany w Polsce niejako z samej 

wychowania w ogóle, a harcerskiego w szczegól- 
ności. I mieszczą się w nim zarówno cele społecz- 
ne, jak i jednostkowe. Punktem wyjścia jest 
zrozumienie, jacy ludzie są w tej chwili potrzebni, 
jakich obywateli potrzebuje kraj wychodzący 
z mroku totalitaryzmu, a do tego balansujący na 
linie ekonomicznego bankructwa. W Szarych 
Szeregach nie myślano tylko o wychowaniu żoł- 
nierza, ale także obywateli niepodległego państ- 

wa, Tak też jest teraz — trzeba myśleć o przyszło- 
ści. 

Nie od rzeczy będzie powrót do zdań Aleksan- 
dra Kamińskiego zawartych w jego „Wielkiej 

e”, pisanych w roku 1942: 
„l dlatego — z odwiecznej skarbnicy ducha 

ARCERSTWO 

SPOŁECZNEJ 

programowej ZHP - 1918 

Wojciech HAUSNER 

  

ludzkiego i ducha Polski — chwytamy te pier- 
wiastki, które zapewniają triumf w walce z bestią 
i ugruntowanie triumfu. Gdy myślimy o na- 

prawi Polski i świata — to te właśnie, 
a nie inne rodzą się decyzje, te a nie inne hasła 
wywołują żywsze krążenie krwi, zapał i wiarę 
w zwycięskie, leps 

musi być coraz 
powszechniej wcielany w życie codzienne ludzi 
i narodów. 
4 Na charakterach ludzkich — jak na naj- 
trwalszych fundamentach 
i trwałość narodów i państw. W charakterze 
narodowym Polaków — nasze umiłowanie 
wolności i wielkoduszność muszą być bez- 
względnie uzupełnione karnością i dzielnością, 
tą dzielnością, którą cechuje wytrwałość i pa- 
nowanie nad sobi 

+ Sposób naszego życia, je 
chcemy wieść Polskę ku wol- 
ności i wielkości, cechować 
musi twardość i pogarda łat- 
wizny, spartański hart i kult 
służby. Gdy w służbie i w życiu 
twardym ujrzymy swe szczęś- 

cie osobiste — przyszłość wiel- 
ka stanie przed całym naszym 
narodem. 
+ Rzeczpospolita Polska mu- 
si być państwem bez zakłamań 

demokratycznym. Demo- 
kratyzm winien przepoić na- 
sze życie kulturalne, gospoda- 
rcze, społeczne i polityczne. 

spoczywa moc. 
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Wreszcie rzecz ostatnia i naj- 
ważniejsza: każda z czterech powyższych wytycz- 
nych była już nieraz gwiazdą przewodnią po- 
szczególnych Polaków lub poszczególnych poko- 
leń polskich. Ale teraz jest co innego. Teraz — to 
juź nie jest sprawa prywatna tego czy innego 
z nas, tej czy innej grupy, zespołu, partii, teraz to 
już nie są teoretyczne rozważania filozofów naro- 
dowych. Ktokolwiek czyta podziemną prasę pol- 
ską, ktokolwiek śledzi bieg myśli podziemnej 
w Polsce ten wie: rodzi się nieprzeparta po- 
wszechna decyzja — nową Polskę musimy zbu- 
dować inaczej niż nasi pradziadowiei ojcowie. To 
co u nich było tylko zamiarami — my wcielimy 
w czyn. Musimy tego dokonać. Jeśli nie dokona- 
my — zginiemy, bo na słabą Polskę nie ma 
miejsca w tej części świata, gdzie jesteśmy”. 

Jaki człowiek wyłania nam się z tych refleksji? 
Niepodważalne jest oparcie jego hierarchii war- 
tości na etyce chrześcijańskiej, etyce obowiązują- 
cej nie tylko w skali jednostkowych zachowań, 
ale także w życiu publicznym. Wykonanie każ- 
dego zadania wymaga panowania nad sobą, nad 
śwoimi odczuciami, popę i emocjami. 

W układzie wolności i demokracji, jeżeli opiera- 
my się na przywództwie wybranych ludzi, nie- 
zbędny jest rodzaj opanowanej karności — roz- 
ważnej i w granicach wolności odpowiedzialnej.   

FR 
Nie można wyobrazić sobie prawidłowo funk- 

cjonujących struktur społecznych, w których 
brak jest ludzi służby, społeczników oddających 
swój czas i wiedzę w służbie krajowi. 

Fundamentem kształtowania zdrowego społe- 
czeństwa jest rodzina. Przygotowanie młodych 

cza z triady służby Bogu, Pol- 
sce i bliźnim — skłaniałbym 
się ku temu modelowi prag- 
matycznemu. Jest to trudne 
do pogodzenia i wymaga 
ukształtowania całej rzeszy 

  ludzi funkcji wro- 
dzinie to pretekst do wielu zadań i przedsięwzięć, 
zwłaszcza dla harcerzy i harcerek starszych, dla 
wędrowników i wędrowniczek. Nie od rzeczy 
byłby powrót do wielopokoleniowych rodzin, 
osadzonych głęboko we własnej tradycji, kształ- 
po postawy akceptacji dla. autorytetów 

na nie- 
ża poczuciu stabilności. Nie bez przyczyn 
Jan Paweł II w roku 1987 w Szczecinie mówił: 
„Czy tutaj nie doznajemy zarazem w szczególnej 
mierze zagrożenia? Tej moralnej klęski, którą 
ponosi człowiek: kobieta, mężczyzna, dzieci! 
A zarazem społeczeństwo, a zarazem naród 
1 państwo też. Nie można „rozchwiać” tej „ma- 
ej” wspólnoty, może słabej, może niewystar- 
czającej, która jednak jest u korzenia wszystkich 
wspólnot, ażeby całe życie społeczne i narodowe 
nie doznało strat i szkód niepowetowanych. Nie 
ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społe- 
czeństw, jak ich odradzanie przez zdrowe rodzi- 
ny. A rodzina, która „jest pierwszą szkołą cnót 
społecznych, potrzebnych wszelkim społeczeńst- 

m”, (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańs- 
kim, 3), jest dziś bardzo zagrożona”. Wiemy to 
wszyscy. Jest zagrożona od zewnątrz i wewnątrz. 
I trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie 
mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy czy 
środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy 

jak twierdzą — „mają prawo do życia, do 
szczęścia i samorealizacji”, ale także ofiary tego 
obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by 
mówiły o tym zdradzone, opuszczone i porzuco- 
ne żony, by mówili porzuceni mężowie. By mówi- 
ły o tym pozbawione prawdziwej miłości, ranione 
u początku życia w śwej osobowości i skazane na 
duchowe kalectwo dzieci, dzieci oddawane usta- 
wowo instytucjom zastępczym — ale ... jaki dom 
dziecka może zastąpić prawdziwą rodzinę? Trze- 
ba. upowszechnić głos ofiar — ofiar egoizmu 
i „mody”; permisywizmu i relatywizmu moral- 
nego; ofiar trudności materialnych, bytowych 
i mieszkaniowych. 

Wypada teraz zadać pytanie, które jest zara- 
zem zadaniem: ilu instruktorów, drużynowych 
zna rodziny swoich harcerzy, ilu stara się wyjść 
w swojej pracy z drużyną poza zbiórkę, harce, 

zabawę |... 
Jednym z istotnych elementów załamania się 

modelu wychowania harcerskiego jest konflikt 
pomiędzy harcerzem-romantykiem, harcerzem- 
rycerzem, a harcerzem-pragmatykiem. Jego roz- 
strzygnięcie zadecyduje, czym harcerstwo będzie 
w przyszłej Polsce. Nie rezygnując z podstawo- 
wych wartości, które scharakteryzowane są 
w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim — zwłas;   

wychowawców. To jest ni 
ważniejsze i podstawowe 
wnątrzharcerskie zadanie, 

niezbędne dla realizacji wszys- 
tkich zadań zewnętrznych. 
Harcerstwo powinno 

ię na 
niu elit społecznych 
o wysokich normach mo- 
ralnych, dużej fachowo- 
ści i perfekcji w wykona- 
niu każdej pracy, znają- 
cych środowisko swoje- 
go działania. Ktoś stwie- 
rdził, że niemożliwe jest, 
aby każdy harcerz stał się 
takim człowiekiem — 
oczywiście, że niemożli- 
we, ale taki powinien być 
dalekosiężny cel. W ten sposób nawet 
jeśli ktoś nie będzie perfekcjonistą. bę- 
dzie po prostu dobrym człowiekiem. | to 
wystarczy. Nie ma tutaj miejsca na cwa- 

niactwo, brutalność, kłamstwo, dwuli- 
cowość... Nie będzie wobec tego druży- 
ną harcerską „drużyna” doskonale 
umundurowana, której działalność sku- 
pia się na zdobywaniu wszelkimi sposo- 
bami — nie zawsze uczciwymi — środ- 

ków materialnych i w której wszyscy się 
ze sobą „dobrze bawią”. 

W chwili obecnej o pozycji harcerstwa — zresz- 
tą zapewne także i w przyszłości — zdecyduje 

y h ispo- 
łeczna. Nie stanie się oczywiście tak, jeżeli jaka- 
kolwiek organizacja zwiąże się ż jedną partią 
polityczną. W pracy drużyn należy kształtowa 
głęboko rozumiane postawy patriotyczne, uczyć 
demokracji, ale silnie sprzężonej z ogólną kulturą 
polityczną. Tutaj jest właśnie miejsce na budowę 

szacunku dla autorytetów: dla ojca, dła matki dla 
drużynowego, dla katechety, dla przyjaciela, dla 
naukowca, dla nauczyciela... Budowa Polski sa- 
morządowej sprawia , że drużyny harcerskie 
muszą znaleźć swoje miejsce w lokalnych środo- 
wiskach. Może się to stać na dwóch płaszczy. 
nach. Jedna z nich to stworzenie autentycznych 
Kół Przyjaciół Harcerstwa skupiających nie tyl- 
ko rodziców, ale wszystkich, którym bliskie jest 
wychowanie harcerskie. Druga płaszczyzna — to 
służba wypełniana w pracy drużyny, to reago- 
wanie na potrzeby 

W całym społeczeństwie, a niestety lakże 
w pracy drużyn harcerskich, zauważyć można 
powolne, ale wyraźne odchodzenie od aktywnego   

uczestnictwa w kulturze. Przeciętny harcerz prze- 
stał śpiewać, przestał czytać, przestał chodzić do 
muzeów, w programach harcerskich wycieczek 
nie ma miejsca na krajoznawstwo. Miałem w rę- 
kach „Kalendarz harcerza-skauta na rok 1918”. 
W nim, obok kalendarza; przydatnych harcerzo- 

Kdomości, znaleźć można kartki z rub- 
rykami do wypełniania: moje oszczędności, moja 
biblioteczka harcerska, jakie książki przeczyta- 
lem, jakie książki chcę przeczytać. A kultura 
osobista ? Na ilu harcerskich obozach tak na- 
prawdę zwraca się uwagę na estetykę urządzenia 
namiotów, podawania posiłków i ich spożywa 
nia, na higienę osobistą? Ilu drużynowych czy 

ych reaguje na p j 
Czytając powyższe rozważania ktoś może 

stwierdzić, że nie jest to nie nowego, nie ma w tym 
niczego nowoczesnego, że z tego nie można 
konstruować programów odpowiadających na 
wyzwania przyszł e było to moim 
rem. Chciałem tylko zwrócić uwagę na p 
stawowe sfery harcerskiego  oddziaływani: 

w okresie przebudowy naszego państwa i 
przejścia od totalitaryzmu do demokracji musi 
nastąpić niezbędne przewartościowanie postaw. 
Stąd tak ważny jest problem kształtowania oso- 
bowości ludzi otwartych i odpowiedzialnych, 
stąd rodzina jako naczelne zadanie także dla 
harcerskich zespołów. 

Wydaje mi się, że ważne uzupełnienie tych 
refleksji powinno stanowić spojrzenie na istotę 
społecznego charakteru harcerstwa oraz próba 
przedstawienia generalnych założeń odpowiada- 
jącego mu programu ruchu harcerskiego, o czym 
przy innej okazji, myślę, że także jeszcze na 
łamach „Harcerza Rzeczypospolitej”.  



  

odstawową cechą wyróżniającą 
HARCERSKI SYSTEM WY- 

CHOWAWCZY spośród innych 

systemów pedagogicznych — jest HAR- 

CERSKA METODA. Zrozumienie jej 

toty, pozwała na logiczne wskazanie grani- 

cy pomiędzy tym, co jest HARCER- 
STWEM, a tym — co, pomimo różnych 
pozorów — harcerstwem nie jest. Metoda 

harcerska stanowi zwartą całość, jednak 
dla lepszego jej scharakteryzowania można 
rozdzielić ją na 6 elementów, albo — ina- 

czej — wskazać na 6 jej istotnych cech. 
Spróbuję omówić je w punktach. 

1. Harcerstwo nie walczy z kimkolwiek, 

ani z czymkolwiek, można nawet powie- 

dzieć, że nie walczy ze złem, lecz na odwrót 

— harcerstwo buduje DOBRO. Stąd właś- 

nie nie nakazujemy małemu zuchowi 
— „nie kłam!”, lecz wskazujemy jedno- 
znacznie: „mów prawdę!” Nie zachęcamy 
wcale harcerza, by rozpatrywał czy anali- 
zował swoje wady, lecz pomagamy mu 
w kształtowaniu cech pozytywnych. Jeśli 

nawet owego zła jest wiele, a dobro dopiero 
jest w zarodku — na to właśnie dobro 

stawiamy i stwarzamy mu warunki roz- 

woju. Jako Związek nie występujemy np. 
przeciwko narkomanii, lecz staramy się 
kształtować świadomość, że CZŁOWIEK 

nie powinien być uzależniony — od czego* 
kolwiek, a od nałogów w szczególności. 

Harcerstwo uczy zatem postrzegać w so- 

bie i innych — przede wszystkim to co 
pozytywne, a nie to, co złe. Pozwala to 
wychowanemu w harcerstwie człowiekowi 

łatwiej zaakceptować, świat otaczających 

go innych ludzi, a także siebie samego, 
a zatem nie poddawać się złu, pesymiz- 
mowi, beznadziei. Owo sławetne „„skaut się 

śmieje i gwiżdże w każdych okolicznoś- 
ciach”, wbrew pozorom wyraża właśnie nie 
lekceważący a odpowiedzialny stosunek 
harcerza do Świata. 

uż starotestamentowy Kohelet 

wzywał, by „rzucać swój chleb na 
wody płynące, a w przyszłości na 

pewno go odnajdziesz”. Można mniej pięk- 
nie powiedzieć, że każde stworzone, pusz- 
czone „w obieg świata” DOBRO zwiększa 
ogólną sumę dobra na świecie, a zatem 
i prawdopodobieństwo, że dobro do tego, 
kto je bezinteresownie daje — wróci. Temu 
nieustannemu budowaniu dobra, wypiera- 
jącemu jakby ze świata zło — zgodnie 
z maksymą ewangeliczną „zło dobrem 
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zwyci lych okolicz- 
nościach harcerstwo pozostać wierne. 

2. Drugą istotną cechą metody harcers- 

kiej jest personalizm. Harcerstwo oddziały- 
wuje na OSOBĘ, na jednostkę — nie na 
masę czy kolektyw. Każdy — zuch, har- 
cerz, instruktor — jest inny, i tą inność, 

(prawo do indywidualizmu) harcerstwo 

winno szanować. Stąd, mimo rozmaitych 

prób w przeszłości, nie istnieje jakikolwiek 
„obrazi podobieństwo”, na które harcerst- 

wo ma kogokolwiek wychować. Przypom- 
nijmy tu, że Prawo Harcerskie, obojętne 
w jakiej redakcji, nie pełni przecież roli 
Dekalogu. Prawo nie tyle pokazuje, jakimi 
mamy być, lecz raczej kierunek, dokąd 
powinniśmy dążyć. Rzecz przecież nie 
w tym, jak bliscy jesteśmy osiągnięcia na- 
szych ideałów, lecz w tym — by były one 
wielkie ... 

zatem, celem harcerskiego wy- 
chowania nie jest to, by ileś 
małych „x” stało się kiedyś 

jednakowym. wzniosłym „Y”, lecz to by 
każde „x” na swój sposób i w swoim tempie 
stawało się coraz większe. Takie rozumie- 
nie harcerskiej metody stawia instruktora- 

wychowawcę w niełatwym położeniu. Zna- 
cznie łatwiej jest pracować „z całą grupą” 

niż wspomagać proces „,wzrastania” każ. 
dego osobno. Ale też nikt nie powiedział, że 
być wychowawcą i to wychowawcą harcer- 
skim — jest ŁATWO. 

3. Harcerska metoda nie zna rozróż- 
nienia pomiędzy wychowawcą a wychowa- 
nkiem. Wszyscy są i wychowującymi (na- 
wet przysłowiowy mały zuch) i wychowy- 
wanymi (nawet Naczelnik ZHP). Instruk- 

tor nie jest tu (nigdy!) wszechwiedzącym 

Ojcem, lecz jedynie Starszym Bratem, któ- 

ry co prawda więcej wie, więcej doświad- 
czył, więcej potrafi, ałe który wciąż się 
uczy, poznaje i kształtuje, którego „wy- 
chowują” między innymi, może przede 
wszystkim jego zuchy, jego harcerze. Wy- 
chowują, rzecz oczywista, nie tylko druży- 

nowego, ale i siebie nawzajem, a praktycz- 
nym sposobem realizacji tego procesu jest 

możliwie szeroko rozumiany SYSTEM 

ZASTĘPOWY. Tematu nie rozwijam, bo 
chyba powszechnie jest znany. Dodam 
tylko z całą stanowczością, że instruktor 
w momencie, w którym przestaje rozumieć, 
że wciąż jest „wychowywany” — przestaje 
być instruktorem, a zaczyna być belfrem, 

zaś harcerz czy zuch, nie rozumiejący że 
również jest wychowawcą — przestaje być 
też zuchem czy harcerzem. Jest tylko dziec- 
kiem, chodzącym na zbiórki czy jadącym 
na obóz. 

4. Kolejną istotną cechą harcerskiej meto- 
dy jest całkowicie ŚWIADOMY UDZIAŁ 
zucha, harcerza i instruktora w procesie 

wychowawczym. Rzecz jasna, nie chodzi tu 
tylko o świadomość, lecz również o pełną 
zgodę na działanie. Owa zgoda zachodzi 
oczywiście inaczej na różnym poziomie 
świadomości (zucha, harcerza, instrukto- 
ra). 

Dorosły człowiek — zanim zostanie in- 
struktorem — winien w pełni znać, rozu- 
mieć i akceptować istotę harcerskiego sys- 
temu wychowawczego. Szczególnie wtedy, 
gdy harcerstwo zna słabo, a swoje umiejęt- 
ności wychowawcze opiera na doświad- 
czeniu pedagogicznym w 
tek — zanim zostanie przyjęty do harcers- 
kiej drużyny — powinien dobrze wiedzieć, 
czym jako harcerz może różnić się od 
kolegów, którzy pozostają poza harcerst- 

wem. Winien to zaakceptować, a nie trak- 

tować jako zło konieczne, lecz „opłacalne” 

(np. możliwość wyjazdu na atrakcyjny 
obóz). Dziecko — wie i zgadza się z tym,że 
udział w dobrej zabawie na zuchowej 

zbiórce pociąga za sobą pewne konkretne 
oczekiwania czy wymagania w stosunku do 
niego. Jeśli nawet nie do końca rozumie, 
dlaczego tak jest, powinno pragnąć im 
sprostać.     

ważną rolę w k 
niu świadomej zgody na udział w harcers- 
kim procesie wychowawczym pełnią naj- 
ważniejsze harcerskie obrzędy — Obiet- 
nica, Przyrzeczenie i Zobowiązanie. Muszą 
być one wyrazem świadomej woli zucha, 
harcerza i instruktora. „Nie muszę, nikt 
mnie do tego nie nakłania — SAM TEGO 

CHCĘ”. Jeśli Obietnica czy Przyrzeczenie 

jest składane pod jakąkolwiek presją, na- 
wet obawą przed opinią zespołu — zatraca 
się podstawowy sens harcerstwa, a sam akt 
należałoby uznać za nieważny. 

5. Harcerska metoda zakłada pośredniość 

oddziaływania wychowawczego. Baden- 
Powell określił tę metodę jako WĘDKĘ, 
łapiącą na haczyk atrakcyjnych wrażeń czy 

. Wpierw trzeba sę a 
wać, potem ięc wszys- 
tkie harcerskie działania nie są celem sa- 

mym w sobie — lecz służą SA 
eduka Nie po to idziemy na zuchową 

zbiórkę, by się bawić, lecz po to, by bawiąc 
się — uczyć i rozwijać pożądane społeczne 
cechy. Nie po to jedziemy na harcerski 

obóz, by tylko atrakcyjnie spędzić wakacje, 
lecz po to też, by poznawać świat, kształ- 

tować swój charakter, pełnić służbę. Nie 
wygłaszamy długich mów nakłaniających 

i oponujemy 
atrakcyjne zadania wytrwałość tę wyrabia- 
jące. Nie tłumaczymy, że warto być silnym 
i wysportowanym, lecz organizujemy 
mecz, który warto wygrać, lub przynajm- 
niej — wyjść z niego z honorem. Nie 
mówimy — masz być „taki, śmakii owaki” 

— tyko przed młodszym stawiamy za wzór 
Starszego Brata, Mistrza i dajemy moż- 
liwość obserwacji i refleksji. Kim jest? Co 
sobą reprezentuje? Jak do tego doszedł? 
Jeśli ów mistrz — instruktor jest godnym, 

dobrym i wesołym towarzyszem ("for he's 
a jolly good fellow”), o efekty wychowaw- 
cze nie musimy się zbytnio obawiać. Jeśli 
nie... 

6. Metoda harcerska zakłada el: 

dopasowanie kształtu i programu harcerst- 

wa — do sytuacji. Do miejsca, do czasu, do 
środowiska, do potrzeb i oczekiwań. I stąd 

harcerstwo było, jest i będzie bardzo róż- 

norodne. To dopasowanie winno być prze- 
de wszystkim mądre i twórcze. W harcerst- 

wie, tzw. „sprawdzone wzory” przeniesio- 
ne bezkrytycznie z jednego gruntu na inny 

zwykle się nie sprawdzają. Kto przenosi 
np. obrzędowość jednej drużyny do innej, 
kto pragnie, by harcerstwo miejskie działa- 
ło tak jak na wsi, lub na odwrót, kto chce, 

by drużyna j 
tak jak żeglarska, kto uw: jprawności 

powinny być wszystkie takie same, a wy- 

magania stopni harcerskich w pełni zunifi- 
kowane ten po prostu nie rozumie 

harcerstwa. 

mówione tu poszczególne eleme- 
nty harcerskiej metody nie są dla 
żadnego pedagoga czymś 

nowym, ani odkrywczym, muszą jednak 
zadziałać łącznie. Wyrwanie jednego 
znich, wypacza całość, sprowadza harcers- 
two na bezdroża. Aby tego dowi 
trzeba wcale uruchamiać wyobraźni. Star- 
czy prześledzić różne schorzenia, które 
trawiły lub nadal trawią tę służbę. 

1. Gdy imy, że 
bud ć , a nie tylko 

się złu, rychło powstaje harcerstwo wojują- 
ce. Może ono m.in. walczyć o pokój i szczę- 

le ludzi (7), a może też, jak dowodnie 

wskazuje rzeczywistość, walczyć ze sobą, 
0 to np. które lepsze, które prawdziwsze. 
Przyznam, że nie zauważyłem jeszcze wyra- 
źnych efektów tej walki poza ogólnym 
osłabieniem autorytetu tego ruchu. 

winno 

2. Gdy zapomnimy, że harcerstwo oddzia. 
ływuje na osobę, a nie na masę, powstaj 
harcerstwo kolektywne, unifikujące. Czyli 
organizacja na wzór pionierski, a nie skau- 
towy. Jego specyficzną odmianą bywa har- 
cerstwo paramilitarne. 

3. Gdy zapomnimy, że w harcerstwie nie 
ma podziału na wychowujących i wycho- 
wywanych — powstaje po prostu karcerst- 

wo szkolne, w którym instruktora zastępuje 
pan (i) od harcerstwa. Zjawisko to miało 

swoje apogeum w latach siedemdziesią- 
tych. 

4. Gdy zapomnimy, że harcerstwo winno 
być całkowicie świadome i dobrowolne 

powstaje bądź to harcerstwo przymuso- 
we (sam pamiętam, jak w liceum dyrektor 

samym środki, sposoby działania zamie- 
niamy w cel. Powstaje harcerstwo zabawo- 

ikowe. O to mają dziś do 
ZHP, słusznie czy nie słusznie, najwięcej 
pretensji rozmaici harcerscy i nieharcerscy 
adwersarze. 

6. Jeśli zapomnimy, że harcerstwo winno 
elastycznie dopasowywać swój kształt 
i program do potrzeb środowiska — po- 
wstaje „jedynie słuszne” harcerstwo dokt- 
rynerskie, które tylko w jednym (swoim) 
sposobie służenia harcerskiej idei widzi 
prawdziwe harcerstwo. 

Chyba największym problemem jest tu 
odróżnienie naturalnej harcerskiej różno- 

rodności od wymienionych powyżej wypa- 
czeń systemu wyc 
go. Rozwi: dnienia tkwi w zało- 
Zion inaoda opisana powy- 
żej jest stała i niezmienna. Jeśli 
z tą metodą jest sprzeczne harcerstwa 

w tym nie ma. Różnorodność zaś tkwi 
w szeroko rozumianym programie. Wyjaś 
nijmy to na przykładzie, celowo drażli- 
wym. Otóż harcerze specjalności obronnej 
są harcerzami, ale tylko do tego momentu, 

w którym pracują metodą harcersk: 
W momencie, w którym instruktor zaczyna 

zachowywać ię jak oficer, a nie mistrz, 

celem przestaj ychowanie, a zaczyna 
się zabawa w wojsko — przestajemy mieć 
do czynienia z harcerstwem. Dotyczy to 
rzecz jasna każdej specjalności harcerskiej. 

tem coś 

Jak postępować, by harcerstwo było po 
prostu harcerskie? 

Odpowiedź jest prosta. To, co dotych- 
czas realizują — w dobrej na ogół wierze 

jest niezgodne z metodą harcerską. 
Należy stosować się do jej zasad, jeśli nie 
chce się pozostać poza harcerską rodziną. 
(tekst oparty o prace i instruktorskie refleksje — Baden- 

Powella, Andrzeja i Olgi Małkowskich, Grodeckiej, 
Aleksandra Kamińskiego) 

Kraków 4 — 8. 10. 1990 
  kazał wszy uczniom 

w klasie zapisać się do 
ZHP, bądź do ZMS) 

- dziś chyba już takowe 
zanikło, bądź to karcerst- 
wo przypadkowe (wczasy 
nie wyszły, więc prosi się 
druhnę, by zabrała na 
obóz). 
5. Jeśli zapomnimy o po- 
średniości oddziaływania 
wychowawczego — to tym    



  

g: 
przemyśleń 
dla obecnych 
i przyszłych 

harcerskich 

Z pien» się w niesłychanie ważnym momencie dla harcerstwa. 
Jest to kolejny okres poszukiwań odpowied: h 

które przyniósł ze sobą czas wielkich zmian w państwie i społeczeń- 
stwie polskim. 

Dyskusja o harcerstwie lat 90. została rozpoczęta ichoć można mieć 
wątpliwości co do jej przebiegu, trzeba jednak uznać za dobry 
symptom to, że pierwszy raz jest ona prowadzona bez „słusznych” 
ukierunkowań z góry (czy to władz harcerskich, czy patronów 
politycznych). 

to co udało się nam wywalczyć i jest to wielkiem osiągnięciem 
mijającej, (skróconej) kadencji obecnych. władz harcerskich. Może 
jeszcze w chęci narzucenia z góry środowiskom harcerskim systemu 
metodycznego (może nawet słusznego) tkwi jakaś ułomność, ale 
przecież „nie od razu Kraków zbudowano”. 

POTRZEBA 
NOWEJ DIAGNOZY 

Pe wielu wysnutych już wniosków taka. potrzeba nadal 
występuje. Powiedziałbym nawet, że właśnie brak pełnej diag- 

noży jest jeszcze pewną niedoskonałością naszych rozmów. Zdaję 
sobie również sprawę, żei ja.nie jestem w stanie podać pełnego kanonu 
prawd o dzieciach i młodzieży w Polsce przełomu lat 80. i 90., 
przełomu tysiącleci. Zresztą nie będę się nawet na to śilił, bo potrzeba 
do tego sztabu naukowców, teoretyków i praktyków; wielu facho- 
wych analiz i opracowań. Chciałbym natomiast wskazać na pewne 
elementy, które przyniosła ze sobą nowa polska rzeczywistość. 

Powinniśmy się z nimi liczyć, bo właśnie one determinują dalszy 
rozwój społeczeństwa. Ponieważ jesteśmy już trochę mniej pewni co 
do prawd , które kiedyś były aksjomatami, tracimy grunt pod nogami 

Nie chodzi tu, oczywiście, o prawdy wynikające z idei socjalizmu, lecz 
o zachowania oraz potrzeby dzieci i młodzieży 

Drapiemy się z zakłopotaniem w głowę, gdy nie potrafimy już 
lążyć za tokiem rozumowania młodego człowieka, który co 

najmniej o kilka lat prześciga minione pokolenia w rozpoczynaniu 
„dorosłego” życia, Chodzi również o negatywne elementy tej dorosło- 
Ści — korzystanie z używek, pseudoświadomość seksualna, Organizo- 
wanie (a w zasadzie brak takiej umiejętności) czasu wolnego, deter- 
minacja ekonomiczna, czyli choroba dolarowa. To niestety, nasza 
wina. Te negatywy to skutek minionego systemu wartości, któr 
pozwalał oszukiwać, zrobił z nas uzależniony od alkoholu naród 
handlarzy. Do tej pory system kształcenia w szerokim tego słowa 
znaczeniu był skonstruowany pod wychowawców, a nie wychowan- 
ków. 

Ktoś mógłby zapytać, jak ma się to do harcerstwa, które przecież 
pomimo wszystko, zawsze stało na straży pewnych wartości moral- 
nych i było postępowe ze swoim modelem wychowania. To wszystko 
prawda, ale żyjemy w określonej rzeczywistości, z którą i my jesteśmy 
identyfikowani. Potrzebny nam jest dystans do pewnych faktów 
i zjawisk społecznych. Wtedy okaże się, że wprawdzie metoda 
Baden-Powell'a jest rze i i ale 
wymaga stałego doskonalenia. To doskonalenie jest po trosze futuro- 
logią, zabawą we wróżkę —w przewidywanie przyszłości. Ale to wcale 
nie fikcja, lecz poszukiwanie tożsamości. Punktem wyjścia do takich 
przemyśleń niech będzie idea, która stworzyła harcerstwo. 

archiwum 
harcerskie.pl 

    

E OŻSAMOŚĆ 
INSPIRACJA 

U ŹRÓDEŁ 
M 555z0m nie zgadzać, ale punktem wyjścia dla świato+ 

wego skautingu była idea organizacji czasu wolnego dla chłop- 
ców. Właśnie to stało się jednym z elemetów krytki harcerstwa 1990 
roku (1). Cóż, może uproszczeniem jest prezentowanie harcerstwa 
przez taki pryzmat, ale nie wolno nam zapominać, że taki był cel 
główny powołania do życia największego ruchu wychowawczego na 
świecie. To właśnie pozwoliło uszlachetnić ideę harcerską, której 
niestety czasami trzymamy się zbyt ortodoksyjnie. Ale może o tym 
jeszcze późni 

Zajrzyjmy więc do źródeł. Bi-Pi mówiło prawie skautingu, mówił, że 
autingu jest honor chłopca, wartość słowa. Uderza- 

my więc w najczulszą strunę wyrastającego dziecka — odwołujemy się 
do jego honoru, próbujemy wyzwolić w nim siłę charakteru; mówimy 
mu „jesteś ważny”. Stąd w prawie harcerskim znajdujemy: „harcerz 
jest czysty w myśli, mowie i uczynkach”, Stawia 'chowan- 
ka pierwsze wymagania, które podkreślają u niego pocz j 
wartości i podmiotowości; zwracamy uwagę na wartość 
tego czasu nie wolno nam popełniać błędów — nie wolńo zbywać 
dziecka półprawdami lub przemilczać faktów. A już na pewno nie 
wolno nam kłamać. Słowo zyskuje już na starcie wielkie znaczenie. 
Wymaga to niestety nauczenia się odpowiadać na pytania — co wbrew 
pozorom wcale nie jest takie proste; Bi-Pi za punkt o najwyższym 
znaczeniu uważa to, by chłopiec każdego dnia zrobił coś dobrego — to 
nauka rycerskości, która dla kilkuletniego chłopca jest bardzo 

otrzebna jak sen. To pierwsza forma samodoskonalenia 
rażająca się w poczuciu odpowiedzialności za kogoś drugiego, 

w potrzebie działania; 
Trzeci niesłychanie istotny element to wiara — miłość do ,....ui- 

śmiechniętego Boga, który dodaje odwagi do poznawania przyrody 
jako wielkiego arcydzieła”, To uświadomienie wychowankowi, że jest 

ścią doskonale nego wszechświata, który należy po- 
które należy docenić jako ogromną 

oznacza to pobudzenie potrzeby poszukiwania, 
rozwijanie tego, co w człowieku najlepsze; poznawania swoich zalet 
ale i słabości 

Baden-Powell opatrzył swoją ideę prawem skautowym, które 
stanowi dekalog wychowania inspirowany bożymi przykazaniami. Są 
to wartości ponadczasowe, które stanowią najlepszy pomost między 
tradycją, którą należy starannie pielęgnować a współczesnością, którą 
należy dostrzegać i uwzględniać w konkretnej pracy z małym człowie- 
kiem. 

PIERWSZE 
DYLEMATY 

Problem wychowawców 
„Harcerstwo jest sprawdzonym i skutecznym sposobem przeżyw: 

ieciń i wieku ień oraz ku dorosło- 
Tak — to prawda, ale nie brakuje tu wątpliwości deter- 

isem'”'. Harcerskiego dekalogu (prawa har- 
cerskiego) powinni „uczyć się” nie tylko wychowankowie, ale i w 
chowawcy. Jego litera może się zmieniać, ale wartości pozostają dla   
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wszystkich takie same. Większość dyskusji na temat prawa to jedynie 
spory o liternictwo, chodzi przecież i tak o to samo. Problem 
natomiast tkwi w czymś innym. 

Wiemy, że prawo harcerskie nie może ani zastępować, ani ograni- 
czać i podstawowych. Tylko jak przekonywać do zawartych 
w nim treści małego chłopca czy dziewczynkę — (w tym tkwi istota 

którą jemy ). I tu, 
stają odkryte nasze ułomności — ułomności wychowaw- 

ta, a toniemy w wewnętrznych 
, 0 porzucaniu uprzedzeń, a za 

plecami obmawiamy się nawzajem, spieramy o prawo do harcerskiej 
służby podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Mówimy 
o prawdzie i uczciwości, a nie szanujemy własnych słów — tych 
mówionych i tych pisanych. Powołujemy się na etykę chrześcijańską, 
a postępujemy niemoralnie. Mówimy o szczerej woli i czystych 
intencjach, a traktujemy się walką o władzę nad duszami, walką 
o. stołki. Mówimy o różnorodności, a zwalczamy bezpardonowo 
niewygodne poglądy. Mówimy o apolityczności, a chowamy się za 
słowami ludzi, których koniunktura dźwiga ku władzy. A gdzie jest 
BÓG, HONOR I OJCZYZNA ? Czy nie powinniśmy wychować 
najpierw samych siebie, zanim zaczniemy przekazywać nasze idee 
najmłodszym... To dylemat bardzo poważny, Nie wolno nam przejść 
obok bez głębokiej refleksji. 

To wszystko napawa potrzebą stworzenia nowej formuły dla 
harcerstwa (tak bardzo zagubionego w paragrafach i oświadcze- 
niach). Powstaje ogromna potrzeba budowy programu pozytywnego, 
alternatywy dla manipulowanej demokracji. 

W oparciu o największe wartości harcerskiej szkoły życia oraz 
uwzględniając najstarsze tradycje, a także doświadczenia ostatnich 
lat, powinniśmy określać nową formułę funkcjonowania ruchu społe- 
cznego, jakim jest harcerstwo. 

Wymaga to jednak najpierw odpowiedzi na pytanie: 

KU JAKIEJ 
SPOŁECZNOŚCI 

DĄŻYMY 
W WYCHOWANIU ? 

aszym celem powinno być HARCERSTWO WSPÓŁNOTO- 
WE, które spełniać powinno umownie dwie ważne funkcje: 

opiekuńcz: 

© Funkcja opiekuńcza 
Harcerstwo powinno stwarzać możliwości do twórczego działania, 

rozwijania swoich umiejętności, spełniania własnych aspiracji. Chodzi 
o podłoże nieskrępowanego, bezpiecznego tworzenia nowych jakości 
wychowawczych. Temu służyć powinna cała struktura organizowania 
władzy harcerskiej do pracy, (o czym poniżej). Jak mówi dh. 
Fietkiewicz „artyście wystarcza intuicji cja twórcza”. Chodzi 
właśnie o taką nieskrępowaną działalność każdego członka wspólnoty 
harcerskiej. Harcerstwo jako organizacja powinno być gwarantem 
i zabezpieczeniem dla swoich członków w realizacji ich pomysłów.     

HARCERSTW 

  

Jerzy ŚLIWA 

© Funkcja kreatywna 
To potrzeba kreowania elit — budowania i wzmacniania zespołów, 

grup twórczych. Dh. Olgierd Fietkiewicz nazywa to „strategią 
uczestnictwa w zespole”. Jest wręcz potrzeba tworzenia cyganerii 

iej, dwanii j ików. Takie powinno być harcer- 
stwo na poziomie zastępów harcerskich jako tych najważniejszych 
komórek, ale i większych wspólnot, które wyznaczają sobie bardzo 
ambitne zadania. 

Chcemy wychowywać człowieka zdrowego i nowoczesnego 
wego fizycznie i psychicznie. Zdystansowani ó i 

nych. W tym zawarta jest badenpowell'owska istota wspołżycia 
z przyrodą, poznawania własnego ciała i j Ale to równi 
kształtowanie w każdym członku wspólnoty umiejętności nieskrępo- 
wanej szczerej dyskusji, umiejętności słuchania i przekazywania 
własnych myśli, rozwoju intelektu. W tym upatruję źrodeł inspiracji 
i poczucia wspólnoty, a w efekcie zdrowego rozwoju ...nowoczes- 
nego — człowieka bez kompleksów i uprzedzeń. 

Tu należy wspomnieć jeszcze o jednym ważnym elemencie od- 
noszącym się do idei harcerskich wspólnot. Otóż powinniśmy brać 
również pod uwagę występowanie co najmniej kilku koncepcji 
rozumienia harcerstwa, co wyraża się chociażby funkcjonowaniem 
kilku organizacji harcerskich. Istotne i ważne jest to, aby akceptować 
różnorodność ponad podziały, które stają się coraz bardziej rachitycz- 
ne, wręcz sztuczne. Różnorodnoś na polegać na wielu 
metodach dochodzenia do tego samego celu, który wyznacza Prawo 
i Przyrzeczenie Harcerskie (jak już pisałem — może różne w liternic- 
twie, ale takie samo w treściach). 

Dochodzimy więc wreszcie do kolejnej kwestii uzewnętrznienia 
ruchu harcerskiego w postaci organizacji. I znowu potrzebne jest 
udzielenie sobie odpowiedzi na kolejne pytanie: 

JAKIEGO ZWIĄZKU 
CHCEMY? 

Statut 
Związek Harcerstwa Polskiego nie powinien dzielić. Wymaga to 

więc określenia jak najbardziej otwartej formuły. Statut przyjęty 
podczas XXVI Zjazdu określa Związek siedmioma przymiotnikami. 
Odnoszę jednak wrażenie, że co najmniej kilka z nich pokrywa się. 
Dążymy więc do Związku wychowawczego, samodzielnego, społec: 
nego i dobrowolnego. I myślę że takim jest. Wychowawczy, to równi: 
patriotyczny, obywatelski i ideowy. Jest to przecież nieodłączny 
element harcerskiego modelu wychowawczego. Nie można przecież 
wychowywać bezideowo nie odwołując się do tradycji własnego 
narodu. Samodzielność i dobrowolność to gwarancja nieskrępowanej 
pracy wychowawczej. Wreszcie społeczna rola Związku Harcerstwa 
Polskiego potwierdza jego otwartość. 

Istotne jest natomiast — w moim odczuciu — aby Związek 
Harcerstwa Polskiego miał jak najmniej ograniczeń statutowyt 
Niestety na własnej skórze przekonaliśmy się, że nie można określić 
doskonałych ram funkcjonowania „żywego” organizmu zamy 
w ramki tak wiele spraw. 
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Poja Ojczyzna 
zaczyna się o siódmej rano 
zgaszonym petem w popielniczce 
obietnicą lepszego jutra 

wciąż kradzioną nocą 

Moja Ojczyzna 
straszy mnie mieszkaniem 

za dwadzieścia lat 
i zniewala 

zapachem ziemi na wiosnę 
wciąż tak 

niespokojna 
i piękna 

. 
Jak ja kochać 
gdy do kochania tak trudna 
chciałabym wyręczyć ją czasem 
w odpowiedziach 
na trudne pytania 

Magdalena     

V V izja zawarta w tych strofach jest 

prawdziwą, ale na pewno nie chcianą. 
Potwierdza ona obraz, jaki wyłania się 
w rozmowach z młodymi o otaczającym 
ich świecie. (Tu spostrzeżenie — o swoim 

harcerstwie mówią pogodniej, lepiej; jakby 
ich środowiska były wyspami pewnej szczę- 
śliwości. Może są ich wyspami?) 

W pytaniu o harcerstwo starsze zawarte 

jest inne — jacy są młodzi tworzący ruch 
starszoharcerski. Tu z kolei pojawia się 
pytanie o ruch. Spróbuję odpowiedzieć na 
te, i nie tylko te, pytania. 

Ruch i jego uczestnicy 

Za od problemu zasadni- 
czego. Czy możemy jeszcze mówić o ruchu, 
czy też obecne harcerstwo starsze tworzą 

niczym ze sobą nie powiązane środowiska? 
Pojęcie „ruch starszoharcerski” trwale fun- 

kcjonuje w naszej świadomości. Ruch jest 
jakby za- 
wsze będzie ona w stosunku do niego 
wtórna. Jeśli jest przeciwnie — świadczy to 
o „obumieraniu” ruchu. Chcąc uzyskać 
stan pewnej równowagi, „ruch i organiza- 
cja muszą się wziąć za ręce aby stworzyć 

Jakie 
HARCERSTWO 

STARSZE ? 

UCZA ZIM UAKAIE 

żywą a zarazem zwartą całość. Przerost 
organizacji zabija ruch. Gdzie nie ma ruchu 
tam traci sens istnienia organizacja” (L. 
Ungeheuer, „Próby wodzów”, Lwów 
1935, s. 8). W tym ujęciu ruch starszohar- 
cerski istnieje, lecz ciągle aktualne pozos 
taje pytanie o jego miejsce w ZHP. Wydaje 
się, Że najwyższy czas spełnić postulat 

jaj iw 
Związku wyodrębnić upodmiotowioną or- 

izację młodzieży starszej, chcącej na- 
wizję przyszłego harcerstwa, i ze- 

zwalić młodym na decydowanie samym za 
siebie. Wydaje się jednak, że w chwili 
obecnej młodzi nie są przygotowani do 
uczestnictwa w kierowaniu organizacją 
i przejmowania władzy. 

Jacy więc są? 

O. wielu już lat wskazują na przy- 
jażń, miłość i rodzinę jako na wartości 

cie interesującej pracy. Te wartości 

zują na dążenie do samorealizacji, ale i sta- 
bilizacji. Jeśli tak, to kto pokieruje ruchem? 
Wydaje się tu zasadny postulat kreowania 
elit młodzieży. A co z pozostałymi? Świa- 

R 
domość, że przynosi się ludziom pożytek 
wskazuje na gotowość do ponoszenia tru- 
dów służby społecznej. Znaczna część mło- 
dzieży jest wrażliwa na krzywdę ludzką, 
niesprawiedliwość, zakłamanie, fałsz. Spo- 

ŚĆ za ważny cel uznaje życie zgodne 
z obowiązującymi normami i zasadami 

ymi przez swoje społeczeństwo. 
W sytuacji kryzysu wartości właśnie nor- 

my etyczne są szczególnie zagrożone. Po- 
woduje to wycofywanie się wielu młodych 
ludzi z życia publicznego, chęć unikania 

ane z życiem 

że własną pracą można'w życiu 
nie sprzyja rozbudzeniu ich 

Konkludując. Młodzi koncentrują się n 
życiu osobistym, uciekają w prywatni 
Wycofują się z życia publicznego. Orien- 
tacji tej towarzyszy dążenie do wykonywa- 
nia ciekawej pracy, zgodnej z zaintereso- 

waniami, dobrze płatnej, umożliwiającej 
zaspokojenie potrzeb materialnych. Z dru- 
giej zaś strony pojawiło się przekonanie 
o bezsensowności trudu włożonego w nau- 
kę, oraz chęć jej przedłużenia. Wiąże się to 
z coraz powszechniejszym bezrobociem 
(brakiem miejsc pracy dla absolwentów 
szkół i uczelni). Następuje poważne niebez- 

ia systemu wartości 
młodzieży. 

Co więc zaproponować? 

Program na dziś i na jutro 

V V harcerstwie starszym pracuje- 
my z młodzieżą, która żyje w wieku uważa- 
nym ogólnie za bardzo trudny. Harcerstwo 
od początku swojego istnienia dawało mo- 
żliwości uczestnictwa w takich działaniach, 

które pozwalały na samorealizację i rów- 
nocześnie przygotowały do życia, w przy- 
szłości. Tak sformułowane cele zezwalają 

na trafny wybór przez samych młodych 
ludzi spraw najpotrzebniejszych i najważ- 

niejszych. W tym zwrocie — najtrudniejszy 

wybór dokonywany przez samych mło- 
dych — tkwi istota programu. W naszym 
Związku do chwili obecnej najczęściej spo- 

©ee$ str. 28 

FR 
  

  

  

ETYKA chrześcijańska 
2 V 1990 r. Episkopat Polsi 
raził swoje zainteresowanie i za- 

troskanie sprawą odnowy 

w Związku Harcerstwa Polskie- 

go — tak przecież masowej or- 

ganizacji. 

W wydanym komunikacie czytamy; 
„Wraz z całym społeczeństwem biskupi 
oczekują przywrócenia polskiemu harcers- 
twu chrześcijańskich zasad wychowania, 

co uwiarygodni podejmowane wysiłki 
zmierzające do odrodzenia harcerstwa”. 

Tej treści krótkie stwierdzenie jest niewą- 

tpliwie nawiązaniem do istniejącego w Sta- 
tucie ZHP z 1936 r. ustalenia: „„ Wychowa- 
nie młodzieży harcerskiej opiera się na 
zasadach etyki chrześcijańskiej”. ($ 5, 
pkt 1) 

Nie na wiele przeto zdadzą się 
oficjalne deklaracje o chęci od- 
nowy i powrocie naszej Organi- 
zacji do dawnej tradycji, jeśli 
w nowym statucie ZHP nie uka- 
że się wyraźny zapis o chrześ- 
cijańskim modelu wychowaw- 

czym Harcerstwa, wkraczają- 

cego w 80. rok swego istnienia. 

Płonne są przy tym obawy, że tego 

rodzaju zapis uczyni z ZHP organizację 
kościelną. Nie był on przecież taką or- 
ganizacją przed wojną, nie będzie też 
i w czasach dzisiejszych. Poza tym program 
wychowawczy Związku, oparty o zasady 
etosu chrześcijańskiego, odpowiada nie 
tylko młodzieży katolickiej, lecz także mło- 
dzieży innych wyznań chrześcijańskich, 
szczególnie zaś młodżieży prawosławnej. 

Wspólnota idei może ponadto decydująco 

i korzystnie wpłynąć na rozwój tolerancji 

religijnej oraz ekumenizmu. 

Powiązanie etyki chrześcijańskiej z wy- 
chowaniem harcerskim winno być — pod- 
kreślmy to jeszcze raz — sprawą pod- 
stawową i zasadniczą w działaniach refor- 
matorskich, gdzie etyka określa istotę po- 

ks. Kazimierz KUŁAKOWSKI hm. 

winności moralnej człowieka i ostatecznie 
wyjaśnia fakt moralnego działania. Etyka 
z przymiotnikiem „chrześcijańska” uboga- 
ca tego rodzaju działanie o motyw nad- 
przyrodzony, jej zasady uwzględnia współ- 
czesna pedagogika, poświęcając wiele miej 
sca zagadnieniom wychowania moralnego. 

Wychowanie moralne w harcerstwie nie 
może być oczywiście tylko teoretycznym 
przekazaniem wychowankom zbioru prze- 
pisów i norm wraz ze słowną zachętą do 

postępowania zgodnego z kodeksem mo- 
ralnym. Należy przede wszystkim kształ- 

tować, w oparciu o konkretne wzorce i oso- 
bisty przykład, prawidłowe postawy mo- 
ralne naszej braci harcerskiej. Z drugiej 
wszakże strony nie można wychowywać 
w sytuacji braku sprecyzowanych i ustalo- 
nych wartości moralnych. Stąd też kształ- 

towanie i ukształtowanie pożądanych 
z moralnego punktu widzenia postaw i za- 
chowań winno być rezultatem celowo po- 

dejmowanych zabiegów wychowawczych 
wynikających z przyjętych norm etycz- 
nych. W naszym społeczeństwie będą to 
normy wypływające z nauki moralnej Koś- 
cioła. 

Wagę tego rodzaju zabiegów wychowa- 
wczych potwierdza Sobór Watykański II: 

„Święty Sobór oświadcza też, że dzieci 
i młodzież mają prawo, aby pobudzano ich 
do oceny wartości moralnych wedle prawi- 
dłowego sumienia i do przyjmowania 
owych wartości przez osobisty wybór, a ró- 
wnież do doskonalszego poznawania i mi- 
łowania Boga. Dlatego usilnie prosi wszys- 
tkich, którzy sprawują władzę nad naroda- 
mi albo też kierują wychowaniem, aby 
dzięki ich trosce nigdy nie pozbawiono 
młodzieży tego świętego prawa”. 
(DWCH 1). 

Święte prawo młodzieży harcerskiej do 
osobistej oceny wartości moralnych, a tak- 
że do coraz pełniejszego poznawania i mi- 
łowania Boga, powinno weryfikować się 
poprzez wcielanie w życie treści zawartych 
w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Do- 

brze rozumieli to ci instruktorzy, którzy od 

zarania istnienia Związku wychowanie 
harcerskie oparli w pierwszym rzędzie na 
służbie Bogu i Ojczyźnie. Nie bez głębszych 
racji użyli: oni słowa „służba”. Postawa 

jako podstawa 

moralnego 

wychowania 

w HARCERSTWIE 

służebna nie oznacza tu serwilizmu i nie- 

wolnictwa, lecz jest w pełni dobrowolną 
i świadomie podjętą, ofiarną i bezintereso- 

wną postawą wobec wartości nadrzędnych. 
Tego słowa nie wolno nam zagubić, musi 
ono znaleźć się w treści Przyrzeczenia i Pra- 
wa Harcerskiego. Służba zaś Bogu i Oj- 
czyźnie niech będzie zawsze sprawdzianem 
tożsamości Harcerstwa i obowiązuje zaró- 
wno wychowanków, jak i wychowawców 
— instruktorów. Wychowanie do owej 
służby jest dzisiaj o tyle niezbędne i na- 
glące, iż przez wiele ostatnich lat pojęcie 

Boga zostało wyrugowane z ideologii har- 
cerskiej, a pojęcie Ojczyzny określano po- 
przez pryzmat internacjonalizmu marksis- 
towskiego. 

W trosce o pełną edukację moralną 
dzieci i młodzieży harcerskiej dawni in- 
struktorzy naszej Organizacji, obok postu- 

latu dotyczącego służby Bogu i Ojczyźnie, 
a więc obok wartości nadrzędnych, widzieli 
potrzebę uwzględnienia również innych 
wartości. Dlatego też w Przyrzeczeniu 
i Prawie Harcerskim zamieścili wskazania, 

jak ma kształtować się prawidłowy stosu- 
nek harcerzy do siebie i do innych ludzi, do 

otaczającego nas świata przyrody i do 

rzeczy materialnych. Treści niezmiernie 
ważne stanowiące „„specificum'”” wymogów 
polskiego Harcerstwa zawarto w 10. punk- 
cie Prawa Harcerskiego”: „Harcerz jest 
czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali 
tytoniu i nie pije napojów alkoholowych”. 
Utrzymanie powyższego wymogu przez 

wiele lat, mimo różnorakich zakusów na 

jego sformułowanie i interpretację, świad- 
czy, jak duże znaczenie miał ten punkt. 
Jego przestrzeganie w codziennym życiu, 
zarówno pierwszego jak i drugiego członu, 
świadczyło o poziomie moralnym i dobrym 
harcerskim wychowaniu. Bardzo pomocna 
w tym była dobra znajomość norm etyki 
chrześcijańskiej, dlatego też winna być ona 
nadal podstawą moralnego wychowania 
w Harcerstwie. 

      
archiwum 
harcerskie.  
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— Dokąd zmierzamy? 

  

rzywrócić harcerstwo społeczeń 
P wu — to hasło, które głoszą dziś 

wszyscy wypowiadający się w sze- 
rokiej dyskusji wokół tego ruchu. Dyskusji, 
która wydaje się toczyć wszędzie, tylko nie 
w autentycznych drużynach. 

Rozłam, przepychanie piramidek wła- 
niezrozumienie intencji lub, co gorsze 

ich nieszczerość, to niestety rzeczywist: 

ostatnich miesięcy harcerskich kręgów in- 
struktorskich. 

A przecież po 1980 roku harcerstwo było 
przykładem wspaniałego nurtu walki o lep- 
sze, w ramach legalnej Organizacji, która 
była na tyle jeszcze autentyczna, że po- 
wstawały nowe koncepcje zmian, kręgi 
reformatorów (KIHAM). walczono na 
programy i doświadczenia. Niemniej, im 
ciekawsza była działalność Kręgów. Ru- 
chów i drużyn, tym bardziej konsolidował 
się opór władzy harcerskiej. 

l ziwi, rozczarowuje i zniechęca dziś 
sytuacja, w której zespoły ludzi bu- 

dujących dotąd piramidę szczebli nie tylko 
| w ZHP, prowadzą rozgrywkę o dostęp do 
I władzy państwowej, do ośrodków polonij- 

nych i skautowych, nie tworząc autentycz- 

nego ruchu, lecz go niszcząc. Miniony rok 
zaowocował największym w historii pol- 
skiego skautingu rozłamem, uparcie nazy- 
wanym aną jało- 
wośćią poczynań programowych, zatraca- 
niem tożsamości środowisk i wyjątkowo 

| złym odbiorem społecznym sytuacji w ca- 
| łym harcerstwie. 

a 5 

      

| Prawie nikt nie tworzy wizji przyszłości 
| w nurcie postulowanych zmian społecz- 

I nych w Rzeczypospolit 
| Słychać głośno i wyraźnie żądania cof- 

J | nięcia harcerstwa do lat międzywojennych 

  

tak, jakby nie sposób było uwolnić się 
mentalnie od przeszłości, która wręcz ob- 

sesyjnie jawi się receptą na wszystkie pro- 
| blemy. 

| Rezultatem takiej postawy jest niemoż- 
ność przyswojenia sobie nowych doświad-   

W POSZUKIWANIU 

  

czeń i stanięcia wobec wezwania, jakie 
rodzi przed nami koniec tysiąclecia i klęska 
jałtańskiego porządku świata. 

Prócz dobra wypływającego z historyc: 
nych doświadczeń II Rzeczypospolite, 
trzeba też pamiętać o złych treściach ukry- 
tych za dawno zapomnianymi hasłami 
i programami, o niebezpieczeństwie po- 
strzegania tego, co było, bez cieni i pół 
tonów. Już dziś wśród młodzieży dają 
o 5 znać zapomniane „upiory” prze- 
szłości 

daw rasizm, pogarda dla wyższych 
wartości — dysonans między światem war- 
tości duchowych a światem wartości mate- 
rialnych, wybory postaw na korzyść dru- 
giego. 

   

    

     

ychowanie i kształcenie, to funkcje 
społeczne wynikające z żywych, na- 

ralnych procesów, to rozwój w czasie 
— sztafeta przemian kulturowych społe- 
czeństwa, a nie jakaś spetryfikowana mat- 
ryca do powielania niezmiennych wzor- 
ców. 

Jeśli społeczeństwo nie rozwija się na 
bazie doświadczeń lub je sztucznie zaw. 
— nieuchronnie zanika jego  tożsa- 
mość.Dlatego też nie można ujmować wy- 
chowania harcerskiego, jako chęci utrwale- 
nia jedynie uznawanych przez siebie warto- 
ści, często odmiennych od codziennej prak- 
tyki. Wychowanie harcerskie nie może być 
przekazem — MUSI BYĆ PRZYGOTO- 

      

WANIEM DO PRZEMIAN, do postępu. 
Autentyzm harcerstwa kryje się w samowy- 

grupach posia- 
dających głębokie założenia ideowe, korzy- 
stających z tradycji i metod po to, by 
dy RZECZYWIS- 

  

zny, „za które Ja — My 
odpowiadamy”, a któ 

    

     
owinno nam w harcerstwie zależeć na 
społeczeństwie o odbudowanych wię- 

lach wewnętrznych. w; 

  

   
     

ci wspólnot rządz: 
cych społecznymi przestrzeniami w'sposób 
świadomy i etyczny. 

łowem, chodzi nam o Państwo Społe- 
S czne, złożone z kręgów wspólnot 

rządne i silne prawami i obowiązkami. 
Obywatelskość powinna się wyrażać prak- 
tycznym wykorzystaniem praw i postrze- 
ganiem obowiązków przez jednostki na 
miarę ich sił i możliwości. 

W tym sensie wychowanie harcerskie 
może być propaństwowe, przygotowujące 
młodego człowieka do roli Obywtela, jed- 
nak z wy 
procesu wychowania opcjom politycznym, 
będącym zawsze wynikiem grupowych in- 
teresów. 

      

  Harcerstwo powinno wyposażać swych 
wychowanków w silny zespół ideałów , do 
których by można było odnosić wszelkie 
propozycje życia politycznego dorosłego 
m z. Takiego idealnego układu 

ą lągniemy, lecz warto 
chyba ku niemu zmierzać. 

   

  

    

1956 — 

Reaktywowanie 
dla przetrwania, 
czyli zamknięty etap 

połeczeństwo polskie po umowie jał- 
S tańskiej ujawniło po raz kolejny umie- 
jetność współistnienia z narzuconą zew- 
nętrznie strukturą polityczną i administ- 
racyjną. Nowy porządek Europy Środko- 
wej spełniał wszak potrzebę bezpieczeńst- 
wa Rosji Radzieckiej. Prawa narodów kra- 

  

racji. Stąd w Polsce dwoistość wszelkich 
zachowań społecznych — akceptacja rze- 
czywistości tylko do pewnego stopnia, na 
tyle, na ile każdy człowiek oceniał sytuację 
korzystając ze swej wiedzy o narodowej 
tradycji, historii, wartościach uznawanych 
za ponadczasowe. Jedni liczyli na prz 
trwanie, drudzy na ewolucję nowego ustro- 
ju. 

Polski Październik rozbudził u wielu 
twórczych p „nadzieje ne „ludzkie ob- 
licze socjalizmu”, na znalezienie możliwej 
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Związek Harcerstwa Polskiego jest wspólnotą autonomicznych 
środowisk, dobrowolnie łączących się wokół harcerskich zasad w ogó- 
Inopolskie stowarzyszenie dla ralizacji wspólnych celów. 
Za główne swoje cele istnienia ZHP uznaje: 
© stwarzanie młodemu człowiekowi warunków dla rozwoju w po- 

szanowaniu prawa do jego autonomii i nieskrępowanego kszta|- 
«towania osobowości, w zdrowiu fizycznym i wolności od wszel- 
kich nałogów; 
upowszechnianie i wzmacnianie w społeczeństwie przywiązania 
do wartości zgodnych z harcerskimi zasadami, a przede wszystkim 
demokracji i tolerancji, 
pomocy ludziom wierzącym w odnajdywaniu drogi wyrażania 
śwej wiary w postawach zgodnych z harcerskimi zasadami; 
pomocy ludziom niewierzącym w budowaniu i umacnianiu włas- 
nego systemu warto: 

przeciwstawianie się niszczeniu świata przyrody przez cywilizację 
człowieka, upowszechnianie wiedzy o nim i kształtowanie potrze- 
by kontaktu z nieskażoną przyrodą; 

© stwarzanie warunków do nawiązywania i powstawania silnych 
więzi ponad podziałami klasowymi, narodowościowymi i wy- 
znaniowymi. 

Jako najwyższe harcerskie zasady ZHP użnaje: służbę, samodos- 
konalenie i braterstwo. Urzeczywistnianie owych zasad rozumiejąc 
jako dążenie do nieustającego rozwoju własnej osobowości i chęć 
stawania się: 
© |udźmi, którzy rozumiejąc i szanując lokalne tradycje oraz więzi 

społeczne czują się pełnoprawnymi obywatelami wielkiej wspól- 
noty mieszkańców Ziemi; p $ 

© ludźmi dążą onii w rozwoju własnej osobowości, 
w stosunkach między ludźmi, a otaczającym ich światem przyro” 

  

e ludźmi radosnymi, pełnymi wiary w bliźniego, starającymi się 
nieść pomoc tam, gdzie potrafią, wszystkim którzy tej pomocy 
potrzebuji 
ludźmi śwladomie współpracującymi w wielkiej rodzinie harcers- 
kiej i w braterstwie z wszystkimi skautami świata. 

O 1 
Nazwa, teren działania, siedziba 

1 

  

EA nosi nazwę „Związek Harcerstwa Polskiego 
(ZHP)”. ZHP posiada osobowość prawną. 

2. ZHP działa na tertytorium away” Polskiej. ZHP może 
'godą 

Śdziią władz naczelnych ZHP jest miasto stołeczne Warszawa. 

ROZDZIAŁ II 
Charakter ZHP, cele i środki działania 

o 

52 
+ Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem osób prag- 
nących żyć w zgodzie z harcerskimi zasadami 

- Z jest dobrowolnym, społecznym i samorządowym stowarzy- 
— organizacją zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, 

istuktorów j dziłaczy harcerskich 
jest związkiem gro! 

La not insttuktorskich realizujących harcerskie idee harcerską 
metodą wychowawczą. 

p 

53 
1. Wychowanie w ZHP opiera na zasadach etyki chrześcijańskiej. 

Harcerski system wychowawczych Pnie się poprzez jedność 
idei, metody i programu harcerskieg: 

54 
Podstawowe idee i zasady harcerskie to służba — jako czynna 

postawa wobec Boga, świata i bliźnich, samodoskonalenie — jako 
wola nieustannego kształtowania i rozwijania swojej osobowości, 
braterstwo — jako postawa wobec innych ludzi 

55 
ZHP kontynuuje tradycje polskiego ruchu harcerskiego. OI tej 

woli jest zapis zasad idei wychowawczych ZHP, zawarty w Obietnicy, 
Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim w brzmieniu 

zgodnym ze statutem ZHP z roku 1936.       

STATUT ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 
(PROJEKT) 

Obietnica Zucha 
Obiecuję być dobrym zuchem, 

zawsze przestrzegać Prawa Zucha. 
Prawo Zucha 

1. Zuch kocha Polskę. 
2. Zuch jest dzielny. 
3. Zuch mówi prawdę. 
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 
$. Wszystkim jest z zuchem di 
6. Zuch stara się być coraz lepszy. 

Przyrzeczenie Harcerskie 
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść 
Chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. 

Prawo Harcerskie 
Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. 
Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za barat uważa każdego 
innego harcerza. 
Harcerz postępuje po rycersku. 
Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim 
przełożonym. 
Harcerz jest zawsze pogodny. 
Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 

10. Harcerz jestczysty w myśl, mowie i uczynkach; nie palitytoniu nie 
pije napojów alkoholowych. 
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s6 
$wą iożsamość wychowawczą ZHP czerpie z harcerskiej metody, 

która składa się z następujących, nierozłącznych element 
© Harcerstwo rozwija pozytywne cechy osobowości waelweteie! 

jąc złu tworzenie dobra 
harcerskie wychowanie skierowane jest na osobę, 
w harcerstwie nie pra podzialu na wychowywanych I wychowaw- 

© Bd w PART wychowaniu jest całkowicie dobrowolny 
i świadomi 

© wychowawcze działania harcerskie są środkami wiodącymi do celu 
i podejmowane są pośrednio wobac wychowanków, 

jajduje swój program w potrzebach wspólnot har- 
carskich I ich środowisk działania 

57 
Program harcerski wynika z sytuacji społecznej i aktualnych potrzeb 

środowiska działania. 
58 

Dla osiągnięcia swych celów ZHP: 
+ zrzesza członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych 
w pracy drużyn stosując system ida 
wspiera społeczną działalność inst forów i działaczy harcers- 
kie 

adawczą w oparciu o szkoły 
centralne i inne harcerskie ośrodki, 
prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą, 
prowadzi działalność gospodarczą, zabiega o fundusze, 

popiera ruchy społeczne zbieżne z celami ZHP, 
prowadzi. dziala ość. wychowawczą | socjalną wśród dzieci 
młodzieży niezorganizowanej. 

s9 
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ZHP współpracuje na zasadach braterstwa i równego partnerstwa 
z innymi, stowarzyszeniami harcerskimi szanując ich odrębność or- 
ganizacyjną. 

$10 
ZHP korzysta z poparcia i pomocy rodziców oraz społecznego ruchu 

przyjaciół harcerstwa 
DU 

ZHP współpracuje z organami władzy państwowej, administracji 
rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, oraz 

  

     

          

  

 



  

|. Nosić mundur i odznaki organizacyjne ZHP. szeza się możliwość utworzenia chorągwi na terenie kilku woje- 
|. Korzystać z urządzeń, sprzętu, ośrodków i świadczeń ZHP na iztw. Chorągwie rejestruje się w Naczelnej Radzie ZI 

zasadach określonych przez Władze Związku. $ 27 

projekć statutu 

    

Komendantów Chorągwi. W skład Konwentu wchodzą komendanci 
Chorągwi, Przewodniczący Ogólnopolskich Ruchów Programowo- 
Metodycznych oraz Komendanci Centralnych Jednostek ZHP. 

z Sh społecznymi. 
lpracuje z organizacjami politycznymi dla urzeczywist. ZH 

nienia celów ZHP. Je ZHP nie może działać na rzecz parti lub 
organizacji politycznych, onkowie Wdadz wykonawczych 

js pełnienia funkcji zobowiązani są zawiesić swoje członkostwo wa 
wiacdzach parti ub organizacji politycznych, do której należą. 

512 
1. ZHP jest stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu 

na wyznanie i światopogląd, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności 
z celami i zasadami działania 

.. ZHP współdziała z Kościołem Katolickim i innymi Kościołami lub 
związkami wyznaniowymi w wychowaniu i pełnieniu społecznej 
służby. 

513 
- ZHP należy do światowej rodziny skautowej. 
j ZHP utrzymuje kontakty z dziećmi i młodzieżą polonijną, 

jólności z jej organizacjami harcerskimi i skautowymi. 
j|pracuje z organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi 

w innych państwach i z międzynarodowymi organizacjami dzie- 
cięcymi i młodzieżowymi, których cele i działalność nie są sprzecz- 
ne z celami ZH 

ROZDZIAŁ Ill 
Odznaki, symbole, mundury organizacyjne 

$ 14 
» O organizacyjną jest tradycyjny Krzyż Harcerski wzorowa- 
Mr gorze Virtuti Militari z lilijką w środku, oraz napisem 

zu 
dym nem ZHP. jest pierwsza zwrotka wraz z refrenem pieśni 

szystko So nasze Polsc ry”, 
3. Źnakiem przynaleź. iPdo SÓW rodziny skautowej jest 
tradycyjna aaa jiijka z Jniejłomi h hasła Filaretów: Ojczyzna, 

Cnota, oraz literami ZH! 
... Jednostki PO ZHP mogą posiadać sztandary. Wzory 
sztandarów, lurów, wyróżnień, innych odznak or- 
ganizacyjnych określa Naczelna e P. 

.. Jednostki organizacyjne ZHP mogą posiadać nazwy oraz imiona 
Zasady i tryb ich przyjmowania ol mj Naczelna Rada ZHP. 

ROZDZIAŁ IV 
Członkostwo ZHP 

DE 
Członkami ZHP są: zuchy, harcerze, harcerze starsi, instruktorzy 

i działacze. 
516 

1. Zuchem zostaje się w wieku 6 — 11 let, po złożeniu Obietnicy 
Zuc 
GE zostaje sw wieku 11 — 15 lat, po złożeniu Przy- 
rzeczenia Harcersi 

.. Harcerzem Starszym, Zosta „ię, „ wieku powyżej 15 lat, po 
złożeniu Przyrzecze! 

. Osoby do lat 16 należą do ZHP za zgodą rodziców lub opiekunów 
prawnych. 

517 
. Instruktorem może zostać harcerz starszy po ukończeniu 16 lat, 
cieszący się nienaganną opinią, przygotowany do pełnienia funkcji 
wychowawczej w harcerstwie i wyrażający wolę pełnienia tej 
funkcji. 

.. Funkcje wychowawcze w ZHP są pełnione tylko przez instruk- 
oraz harcerzy starszych (do lat 18 pod opieką pełnoletniego 

instruktora lub działacza). 
istawowymi funkcjami wychowawczymi są: zastępowy, przy- 

oczny, drużynowy, przewodniczący kręgu instruktorskiego. 
. Podstawowe funkcje wychowawcze wymieniono w 8 17 punkt 

3 pełnione są w ZHP społecznie.   
Działaczem może zostać instruktor ZHP lub osoba pełnoletnia 

przygotowywana do pełnienia w ZHP innych funkcji, niz wychowaw- 
cze Oraz inne osoby wyrażające wolę wspierania działalności ZHP. 

519 
  

Członkowie ZHP mają prawo: 
1. Brać udział we wszystkich przejawach pracy harcerskiej, w szcze- 

gólności uczestniczyć w zyciu zastępu i drużyny (innej pod- 
Ko jednostki organizacyjnej. 

2. Wypowiaiać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących ZHP.       

. Instruktorzy ZHP mają ponadto prawo do: 
4. przyjmowania Obietnicy Zucha i Przyrzeczenia Harcerskiego, 
4 pełnienia wszystkich funkcji w Związku. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają instruktorzy i harcerz starsi 
którzy ukończyli 16 lat 

|. Czynne i bierne prawo, wyborcze mają działacze ZHP, o ile nie 
narusza to $ 17 punkt 2. 

s21 
. Członkowie ZHP mają obowiązek: 

1/ Dbać o dobre imię i dobro Związku. 
2/ Kierować się: 

©. Prawem i Obietnicą Zucha — w odniesieniu do zuchów 
9. Prawem | Przyrzeczeniem Harcerskim -— w odniesieniu do 

harcerzy i harcerzy starszych i instruktorów. 
3) Stosować się do postanowień Statutu ZHP. 
4/ Brać czynny udział w życi 
5/ Przygotować następcę dla pelnionej przez siebie funkcji. 
6/ Opłacania składek członkowskicł 
1/. Instruktorzy mają ponadto Obowiązek stanowić wzór wciela- 

nych w życie ideałów harcerski 
2URRS e Powacam a2b U | Miobież © kl dosa, 

zwłaszcza zdrowie i bezpieczeństwo 
3/ Działacze mają ponadto obowiązek być rzecznikiem potrzeb 

i interesów dzieci i młodzieży, wnosić wartości harcerskie 
w życie społeczne. 

s 22 
Członkostwo ZHP ustaje w razie: 

1. wystąpienia z 
2, skreślnia z listy gzlonków ZHP, 
3, wykluczenia z 
R zaa: „gąbycia członkostwa ZbiP. jego zawieszenia 

i utraty określa Rada Naczelna, z tym że pozbywać członkostwa 
instruktora i działacza może tylko sąd harcerski. 

ROZDZIAŁ V 
Struktura ZHP 

5 23 
Związek Harcerstwa Polskiego tworzą podstawowe jednostki ZHP. 

i Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. 
$ 24 

1. Podstawowymi jednostkami ZHP są: gromady zuchowe, drużyny 
harcerskie, kręgi instruktorskie. W ramach eksperymentów meto- 

jorzone inne zespoły traktowane jako 

Gromadą i drużyną kieruje drużynowy za pomocą przybocznych. 
Drużynowych i. Przewodniczących Kręgów Instruktorskich za- 
twierdza rozkazem Komendant Hufca, w przypadku drużyn star- 
szoharcarskich —— na wniosek. Rady, Drużyny. Przewodniczący 
Kręgu Instruktorskiego pochodzą z wybor 

. Jednostki podstawowe mogą, dla realizacji swoich celów łączyć 
się w szczepy, związki drużyn, roty harcerskie. 

.. Jednostki podstawowe i jednostki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa 
dla potrzeb koordynacji działania, wzajemnej pomocy programo- 
wej i organizacyjnej oraz reprezentacji wobec władz i innych 
instytucji — tworzą 

25 
. Ruch Przyjaciół Harcerstwa skupia działaczy harcerskich, rodzi- 

ców | sympatyków harcerstwa. 
.. Podstawowymi jednostkami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa są: Koła 

Przyjactół Harcerstwa (KPH), Kręgi Senforów, Komisje Historycz- 
ne, Zespoły Badawcze zajmujące się harcerstwem oraz inne 
jednostki wspierające działalność harcerstwi 

.. Jednostki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa współdziałają z jedno. 
stkami organizacyjnymi ZHP, bądź samodzielnie realizują cele 
wymienione w $ 8. 

. Działalność podstawowych jednostek Ruchu Przyjaciół Harcerst- 
koordynuje na teren 
Hufca — Hufcowa Rada Przyjaciół Harcerstwa 

i Chorągwi — Chor: CZA Rada Przyjaciół Harcerstwa 
Związku — Rada Główna po Harcerstwa 

Hufce działające na terenie wojeśeódzija tworzą chorągiew. Dopu-     

ZHP mogą działać środowiskowe, regionalne oraz ogólnopolskie 
ruchy programowo - metodyczne, skupiające instruktorów, działaczy, 
harcerzy starszych i jednostki organizacyjne ZHP. 

ROZDZIAŁ VI 
Władze ZHP 

5 28. 
— Madze ZHP stanowią: 

1. Zjazd 
2. Naczelna Rada ZHP 
3. Centralna Komisja Rewizyjna 
4. Naczelny Sąd Harcerski 

— Władze Chorągwi 
1. Zbiórka Chorągwi 
2. Komenda Chorągwi 
3. Komisja Rewizyjna Chorąt 
4. Choręgwiany Sąd Harcerski (jeśli zostanie powołany) 

— Władze Hufca 
1. Walna Zbiórka Drużynowych Hufca 
2. Komenda Hufca 

s 29 
1. Najwyższą Władzą ZHP jest Zjazd ZHP. Podejmuje on decyzje 

0 „wszystkich _ najważniejszych sprawach" stowarzyszenia. 
A w szczególności 
1/ Uchwala lub zmienia Statut ZHP 
2/ Wybiera: Naczelnika ZHP, Przewodniczącego Rady Głównej 

Przyjaciół Harcerstwa, Naczelną Radę ZHP, Centralną Komisję 
Rewizyjną, Naczelny Sąd Harcerski 

3/ Ocenie pracę działających w okresie pomiędzy Zjazdami Władz 
(na podstawie opini CKR udziela absolutorium Naczelnej 
zie) 

4/ b © innych sprawach zastrzeżonych dla Walnego 
du. 

5/ Nadaje tytuł Haremistrza Rzeczypospolitej. 
Zjazd ZHP zwołuje Rada Naczelna nie rzadziej niż co trzy lata. 
Zjazd może ponadto być zwołany na wniosek Centralnej Komisji 
Rewizyjnej lub Uchwały 18 Komend Chorągwi. 

ś 30 
» Wzjeździe ZHP biorą udział delegaci wybrani w sposób określony 
ordynacją wyborczą. 

. Zjazd jest prawomocny w obecności co najmniej połowy upraw- 
nionych. 

s 31 
„ Naczelna Rada ZHP jest najwyższą władzą ZHP pomiędzy zjaz- 
dami. Na czele Rady stoi Naczelnik ZHP. W skład Rady wchodzi 
Naczelnik ZHP, Przewodniczący Głównej Rady Przyjaciół Harcer- 
stwa oraz 28 członków wybieranych spośród instruktorów, działa 
czy i harcerzy starszych. 

. W szczególności Naczelna Rada ZHP: 
1/ Tworzy podstawowe warunki do działania wspólnot drużyn, 

hufców i chorągwi 
2/ Odpowiada za realizację uchwał Zjazdu 
3/ Wybiera i odwołuje pomiędzy Zjazdami Naczelnika ZHP, 

Przewodniczącego RGPH, Z-ców Naczelnika ZHP. 
Św Osła reguiemniny wewnętrzni ZIP) w azczeaćlnęści teg 

lamin wybor 
5/ Posiada pe jo kooptacji 18 swych członków. 

. Naczelna Rada ZHP określa swoją strukturę organizacyjną i regula- 
min pracy. 

ś 32 
Dla zabezpieczenia bieżącej działalności naczelnych władz harcers- 

kich, kierowania i koordynacji pracy centralnych jednostek organiza- 
cyjnych i gospodarczych ZHP, organizacyjnego i finansowego zabez- 
pieczenia działalności Związku NR ZHP powołuje Biuro Związku 
zwane Główną Kwaterą ZHP. 

$ 33 
Organem doradczym i opiniodawczym NR ZHP jest Konwent     

5 34 
1. Centalna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrol- 

nym Z 
2. CKR sprawuje kontrolę nad zgodnością działania władz ZHP ze 

Statutem i przepisami prawa oraz nad działalnością finansowo- 
gospodarczą. 

3. CKR uchwala swój regulamin pracy oraz określa podstawowe 
zasady pracy Chorągwianych Komisji Rewizyjnych. 

W skład CKR wchodzi 9 instruktorów lub działaczy. 
$ 35 

« Naczelny Sąd Harcerski pełni rolę sądu koleżeńskiego dla członków 
ZHP. 

. NSH dokonuje wykładni Statutu ZHP. 

. NSH składa się z 7 instruktorów lub działaczy. 

. NSH uchwala swój regulamin pracy oraz określa podstawowe 
zasady pracy Sądów Chorągwianych. 

s 36 
„ Najwyższą władzą chorągwi ZHP. jest Zbiórka Chorągwi, pode- 
jmuje ona decyzje o wszystkich majważniejszych sprawach stowa- 
rzyszenia na terenie chorągwi w szczególno: 
1/'Ocenia pracę działających w okresie pomiędzy zbiórkami władz 

chorągwi. 
2/ Wybiera Komendanta Chorągwi, Przewodniczącego Chorąg- 

wianej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Komendę Chorągwi, Ko- 
misję Rewizyjną Chorągwi i Chorągwiany Sąd Harcerski. 

3/ Decyduje o innych sprawach zastrzeżonych dla ZCh. 
„ Zbiórkę Chorągwi zwołuje Komendant Chorągwi nie rzadziej niżco 
rok. Zbiórka może ponadto być zwołana na wniosek Chorągwianej 
Komisji Rewizyjnej lub uchwał 1/3 Komend Hufców. 

5 37 
W Zbiórce Chorągwi biorą udział delegaci wybrani w sposób 
określony ordynacją wyborczą (Par. 47) 

. Zbiórka jest prawomocna w obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

ś 38 
„ Komenda Chorągwi jest najwyższą władzą Chorągwi pomiędzy 
zbiórkami. Na jej czele stoi Komendant Chorągwi. W skład KCh 
wchodzi Komendant Chorągwi, Przewodniczący Chorągwianej 
RPH i 4 — 10 osób wybranych spośród instruktorów, harcerzy 
starszych i działaczy. 

. Komenda Chorągwi w szczególności: 
1/ Tworzy podstawowe warunki do działania wspólnot drużyn 

Ów. 
2/ Odpowiada za realizację uchwał zbiórki 
3/ odpowiada za kształcenie kadry instruktorskiej 
4/ odpowiada za prawidłową gospodarkę sprzętową I finansową 
5/ wybiera i odwołuje — w okresie pomiędzy zbiórkami - 

Komendanta (Ghorzgwi | Przewodniczącego. Chorzgwienej 
Rady Przyjaciół Harcerstwa. 

6/ Posiada prawo kooptacji 1/3 swych członków. 
s 39 

Dla zabezpieczenia bieżącej działalności organizacyjno — gos- 
podarczej Komenda Chorągwi może powołać Biuro Komendy Chorą- 
gwi 

Ro 
Organem doradczym i oj lawczym Komendy Chorągwi jest 

KoneGanar asów: Hue WLekled Kontaktu ehe: 
Komendanci Hufców. Przewodniczący Chorągwianej Rady Przyjaciół 
Harcerstwa, Przewodniczący Chorągwianych Ruchów Programowo- 
Metodycznych oraz Szefowie Chorągwianych Jednostek ZHP. 

54 
1. chorzawiara Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Chórą- 

2. CHKR sprawuje kontrolę nad zgodnością działania Komendy 
Chorągwi ze Statutem i przepisami prawa oraz nad działalnością 
finansowo — gospodarczą. 

    

archiwum 
harcerskie.pl   

  
 



  

  

  

3. W skład CHKR wchodzi 5 instruktorów lub działaczy. 

1. Chorągwiany Sąd Harcerski pełni rolę sądu koleżeńskiego dla 
członków ZHP na terenie własnej Chorągwi 

2. CHSH składa się z 3 instruktorów lub działaczy. 
5 43 

1. Najwyższą władzą hufca jest Walna Zbiórka Drużynowych, pode- 
imuje ona decyzje o wszystkich najważniejszych sprawach Stowa- 
rzyszenia na terenie hufca. 

W szczególności: 
1/ Ocenia pracę w okresie pomiędzy zbiórkami Komendy Hufca 
2/ Wybiera Komendanta Hufca, Przewodniczącego Hufcowej 

Rady Przyjaciół Harcerstwa, Komendę 
2.Walną zbiórkę drużynowych zwoluje Komendant Hufca nie rzadziej 

iż co rok. Zbiórka może być ponadto zwołana na wniosek 13 
drużynowych Hufca. 

3. W walnej zbiórce drużynowych biorą udział delegaci wybrani 
w sposób określony w ordynacji wyborczej (Par.46) 

4. Zbiórka jest prawomocna w obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

$ 44 
1. Komenda Hufca jest najwyższą władzą pomiędzy wszystkimi 

zbiórkami drużynowych. Na jej czele stoi Komendant Hufca 
W skład Komendy Hufca wchodzi Komendant Hufca, Przewod- 
niczący Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa, 3 — 
wybranych spośród instruktorów, harcerzy starszych i działaczy. 

2. Komenda Hufca tworzy warunki do realizacji podstawowych 
celów wspólnoty drużyn. 

3. Dla zabezpieczenia bieżącej działalności wspólnoty drużyn Kome- 
nda Hufca może powołać Biuro Hufca. 

4. Wybiera i odwołuje pomiędzy zbiórkami Komendanta Hufca, 
Przewodniczącego Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa. 

5. Posiada prawo kooptacji 1/3 swych członków. 

ROZDZIAŁ Vil 

Ordynacja wyborcza 

1. Wszystkie władze pochodzą z demokratycznych wyborów. 
2. Wyboru do władz można dokonywać nie tylko spośród delegatów. 

5 46 
Władze Hufca 

1. Delegatami Walnej Zbiórki Drużynowych Hufca są: 
1/ Wszyscy drużnowi zuchowi, harcerscy, starszoharcerscy. 
2/ Delegaci drużyn starszoharcerskich (każda drużyna wybiera 

1 delegata) 
3/ Delegaci Kręgów Instruktorskich (każdy krąg wybiera 1 dele- 

gata) 
4/ Delegaci Kół KPH (każde Koło wybiera 1 delegata) 

2. Walna Zbiórka Drużynowych Hufca w sposób tajny wybiera: 
1/ Komendanta Hufca 
2/ Komendę Hufca 

/ Przewodniczącego Hufcowej Rady Przyjaciół Harcerstwa 
4] Drużynowych delegatów na zbiórkę Chorągwi (co najmniej 

3 drużynowych) 
5/ 1 delegata harcerzy staiszych na zbiórkę Chorągwi 
6/ 1 delegata spośród innych instruktorów Hufca 

$ 47 
Wiadze Chorągwi 

1. Delegatami na zbiórkę Chorągwi są: 
1/ Drużynowi delegaci wybrani na zbiórkach Hufców 
2/ Harcerze starsi delegaci wybrani na zbiórkach Hufców 
3/ Instruktorzy delegaci wybrani na zbiórkach Hufców 
4/ Komendanci Hufców 
5/ Przewodniczący Hufcowych Rad Przyjaciół Harcerstwa. 

2. Zbiórka Chorągwi w sposób tajny wybiera: 
1/ Komendanta Chorągwi 
2/ Komendę Chorągwi 
3/ Chorągwiany Sąd Harcerski 
4/ Chorągwianą Komisję Rewizyjną 
6/ Przewedniczącego Ghoreawianj Rady Przyjaci Hatezntwa       

6/ Drużynowych delegatów na Zjazd ZHP. 
7/1 delegata harcerzy starszych na Zjazd ZHP 
8/ 1 delegata kadry instruktorskiej na Zjazd ZHP. 

5 48 
Władze Naczelne 

1. Delegatami Zjazdu 
1/ Drużynowi delegaci wybrani na zbiórkach Chorągwi 
2/ Harcerze starsi delegaci wybrani na zbiórkach Chorągwi 
3/ Instruktorzy delegaci wybrani na zbiórkach Chorągwi 
4/ Komendanci Chorągwi 
5/ Przewodniczący Chorągwianych Rad Przyjaciół Harcerstwa. 

2. Zjazd ZHR w sposób tajny wybiera 
1/ Naczelnika ZH 
2/ Naczelną Radę ZHP 
3/ Naczelny Sąd Harcerski 
4/ Centralną Komisję Rewizyj 
6/ Przewodniczącego Redy Głównej Przyjaciół Harcerstwa 

5 49 
Propozycje osobowe na funkcje Naczelnika ZHP, Komendanta 

Chorągwi, Komendanta Hufca należy zgłosić na trzy dni przed zbiór- 

5 50 
1. Wokresie kadencji istnieje możliwość kooptacji członków komend 

Hufców, Chorągwi i NR ZHP. w. ilości 18 stanu wybranego. 
Kooptacji dokonać może władza każdego stopni 

2W przypadkach braku możliwości kreowania władzy <wyfhegana 
jest zwołanie walnych zbiórek lub Zjazdu. 

Przewodniczący rad przyjaciół każdego stopnia samodzielnie powo- 
lują członków rad przedstawiając ich składy do akceptującej władzy 
właściwego stopnia 

$ 52 
Szczegółowy regulamin wyborczy uchwala Naczelna Rada ZHP. 

ROZDZIAŁ VIII 
Majątek i gospodarka 

$ 53 

Majątek ZHP stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki mająt- 
kowe, a w szczególności 

Składki członkowskie, 
Nieruchomości i ruchomości, 

|. Darowizny, zapisy i spadki, 
| Dochody własne, 
Dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji 
zleconych przez administrację rządową i samorządową lub jedno- 
stki gospodarcze. 

5 54 
Działalność gospodarcza i finansowa ZHP jest prowadzona na 

podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy. 
5 56 

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej ZHP 
określają obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin wewnętrzny 
ZHP. 

5 56 
W razie rozwiązania lub likwidacji ZHP majątek przechodzi na rzecz 

Skarbu Państwa. 

ROZDZIAŁ IX 
Postanowienia końcowe 

$57 
Naczelnik ZHP i komendant chorągwi jest kierownikiem zakładu 

pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w podległych im 
jednostkach. 

5 58 
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walny Zjazd ZHP 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upraw- 

2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym stowarzy- 
szeniem i rozwiązania ZHP podejmuje Walny Zjazd większością 
2/3 głosów w obecności 3/4 delegatów.   

N OW E J W Ę Ę Z l hm. Piotr Niwiński 

do określenia przyszłości. Nadal powsze 
chne było przekonanie o trwałości podzi 
łu świata, a co za tym idzie, o jednej drodze 
do normalności KOMPROMTISIE. 
Chciano budować mosty między przeszłoś- 
cią i wynikającym z niej naturalnym po- 
rządkiem rozwoju społecznego Polaków, 
a teraźniejszością rządzoną stanem fak- 
tycznym. Kompromis niósł z sobą próby 
naginania ku sobie rzeczywistości — tej 
odziedziczonej i tej narzuconej. Skoro 

w rzeko- 

naniu nic nie mogło zmienić równowagi sił 
w świecie, to trzeba było nowy, sztuczny 
układ społeczny zaszczepić możliwie wielo- 
ma sprawdzonymi narodowymi rozwiąza- 
niami. Rok 1956 wniósł jeszcze z sobą 
pewną nadzieję na postępowość socjalis- 
tycznego układu społecznego, nadzieję na 
prawidłową realizację idei równości społe- 
cznej przez Gomułkę. 

Kompromis był zgodą na podwójną 
strukturę życia społecznego w różnych s 
rach aktywności ludzkiej. Był akceptowa- 
ny. Granice akceptacji ustroju przebiej 
również w osobowościach ludzkich, w ro- 
dzinach, zachowaniach. Dla jednych była 

pisanie „ pod reżim” i do szuflady. 
Chrzczono dzięci w tajemnicy, czy też 
ostentacyjnie lub szeptem żegnano się 
krzyżem przed Kościołem. 

To tylko symboliczna ilustracja całej 
złożoności układu społecznego, w którym 
toczyła się walka o symbole, lub walka za 
pomocą tychże. Takim polem walki stało 

/po 1956 roku harcerstwo. O wartościach 
tego ruchu w wychowaniu nie trzeba 
nikogo przekonywać. Dlatego też dla kon- 
struktorów polskiego Października reak- 
tywowanie jedynego powszechnego, trady- 
cyjnego i akceptowanego ruchu wycho- 
wawczego stało się pierwszorzędnym zada- 
niem. Reaktywowanie, gdyż dla wszystkich 

sił społeczno-politycznych było to jedyne 
porządne rozwiązanie”, 

ziałacze PZPR mogli szczepić kon- 
cepcje laickiego i socj istycznego 

wychowania, będące w gruncie rzeczy $ 
sobem na duchowe zniewolenie piach 
ży, jedynemu jeszcze autentycznemu 

ruchowi, by nie powtórzyć klęski ZMP. 
Stąd daleko idąca zgoda WŁADZY na 
kompromis w walce o ZHP. Działacze 
harcerscy z jednej strony chcieli powrotu 
modelu przedwojennego, jako jedynie au- 
tentycznego, z drugiej zaś strony mieli 
pełne przeświadczenie o nieodwracalności 
realiów społeczno- politycznych, szczegól- 
nie.po krwawej lekcji węgierski 

ależało wykorzystać sytuację, by na 
N poziomie drużyn umożliwić w kręgu 

sztafety harcers- 
kiego dorobku: Iastruktorży stareo har- 
erstwa, na czele zdh. Aleksandrem Kami- 
ńskim wiedzieli, że w silnych drużynach 
natura harcerskiego ruchu nie zostanie 
jaruszona charakterem kompromisu. Bę- 

dzie ona ulegać naciskom, poddawać się, 
ewoluować, lecz w efekcie tworzyć nowe, 
pozytywne dla „liniowego” harcerstwa 
wartości, a co najważniejsze — pozyskiwać 
dla ruchu nowe pokolenia młodzieży, by 
wykonać ogromną „„pracę u podstaw” od- 
twarzając zastępy i drużyny, budując zręby 

rstwa, odmładzać kadrę. Jak słuszne 
to były przewidywania udowodniło minio- 

lecie, gdy niezależnie od skostniałego 
aparatu harcerskich aktywistów, wyrósł 
ogromny Ruch Harcerski, będący obok 
Kościoła prawdziwą szkołą historii, oby- 
czaju, tradycji — przekazując nowym po- 
koleniom całą wartość harcerskiego etosu 
i ucząc zaufania w kręgu wspólnej pracy, co 
zaowocowało w niezwykły sposób w in- 
nych społecznych ruchach lat późniejszych. 
Trzeba pamiętać jednakże, że kompromis 
1956 roku był organiczną częścią Polskiego 
Października, z nim ewoluował i z nim 
ginął. 

ak, jak społeczeństwo zmieniało się 
jl od 1956 roku do 1980, tak i nieroze- 
rwalnie z tym procesem ewoluowało har- 
cerstwo, krystalizując w społecznym kor- 
pusie instruktorskim wizję normalności ha- 

ó © którą nadal trzeba 

społeczeństwie, tak i w harcerstwie była to 
walka o wolność duchową. Jak w każdej 
walce, tak i w tej harcerstwo propagan- 
dowo niszczone w swych podstawowych 
ideałach, ponosiło straty moralne. 

Stopniowo, z biegiem lat rozchodziły się 
drogi struktur harcerskiej władzy i drogi 
kręgów i drużyn. Te pierwsze zatraciły 
pierwiastki autentyzmu, stając się jedną 
z wielu amoralnych struktur politycznego 
formowania dzieci i młodzieży. Te drugie 
ukształtowały całkowicie odrębną i prak- 
tycznie niezależną organizację szczepów 
i dru: która musiała sama tworzyć 
podstawy działania, opierając się naras- 
tającym naciskom władzy Związku, jak 
i władz Państwa. 

łaśnie dlatego harcerstwo łódzkie 
— reaktywowsny ZHP spełnił swą 

rolę, budując drogę następnemu pokoleniu 
adeptów, zapobiegł petryfikacji harcerstwa, 
tworząc możliwość pracy dla Polski nowym 
rzeszom instruktorów. Dał też doświadcze- 
nie na przyszłość w budowie struktury ruchu 
— uwolnionego Związku, który musi być 
szkołą służby, a nie władzy, uczyć demo- 
kracji, a nie kariery, słowem wprowadzać 
zdrową młodzież w rozumiejący się wew- 
nętrznie naród. 

ZHP z lat 1956 -90 spełnił swą rolę 
i zakończył ten etap definitywnie. Jako 
„ZHP kompromisu” musi odejść, robiąc 
miejsce „ZHP oczekiwań” — Związkowi 
przywracającemu harcerstwu tożsamość 
spójną z dziedzictwem historii i potrzebami 
jutra. 

Jakie Przyrzeczenie ? 

d szeregu lat toczy się dyskusja wo- 
kół roty Przyrzeczenia Harcerskie- 

go. Jest to dyskusja pozorna, gdyż faktycz- 
ny problem Przyrzeczenia, to jedynie uzew- 
nętrznienie samej istoty sprawy usytuowa- 
nia ruchu harcerskiego w układzie społecz- 
no-politycznym Rzeczypospolitej, o co co- 
raz wyraźniej toc: walka. 

Przez ostatnią dekadę deklaracja za tą 
czy inną Rotą Przyrzeczenia określała jak- 
by przynależność do funkcjonujących opcji 
ideowych bez potrzeby analizy. Dyskusja 
stała się pozorna, zastępcza zasłaniając 
sedno problemu — czy harcerstwo ma być 
ruchem laickim — może już nie socjalis- 
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tycznym, ale też areligijnym statutowo 

czy też ruchem opierającym swe cele 
wychowania na etyce chrześcijańskiej, 
a może tylko na naukach Kościoła 
rzymskokatolickiego, jak chce niemała 
część kadry. 

Zamiast poszukać odpowiedzi na te py- 
tania, korpus instruktorski walczy o przy- 
rzeczenia, z Bogiem, lub bez w tekście, nie 
odpowiadając na powyższe pytania. W tej 
żonglerce tekstami, zapomniano , że 
prawo odbierania Przyrzeczenia jest naj- 
większym przywilejem instruktora. 
sprawa głębokiego rachunku sumienia! 

o Przyrzeczenia musi dojrzeć wewnę- 
trznie nie tylko wychowanek, ale 

i instruktor — wychowawca swych 
cerzy. Musi przecież zaistnieć głęboka więż 
psychiczna między nimi. Przyrzeczenie jest 
bowiem aktem zobowiązującym obie stro- 
ny, odnoszącym się do postawy i przyszło- 
ści obojga uczestników tego harcerskiego 
obrzędu. 

To właśnie instruktor przygotowuje 
swych wychowanków do Przyrzeczenia, 
poznaje ich życie wewnętrzne, rodzinne, 
problemy osobiste. Ocenia ich postawy 
w odniesieniu do własnych doświadczeń 
i podejmuje decyzję o dopuszczeniu do Pi Ę 

o postawa harcerska instruktora tłu- 

tradycyjnych symboli wartości nadrzęd- 
nych w harcerskim wychowaniu — Boga 
i Polski, do osobistego życia każdego har- 
cerza i BA przykładu, jak też 
i do naszej dzisiejszej rzeczywistości. Staje 
się to zadaniem wychowawcy, a nie żong- 
lerką opcji politycznych. 

Przy powszechnie panującym materiali- 
zmie i zaniku wyższych ideałów w wy- 
chowaniu szkolnym, a nawet 

sięgnięcie do etyki chrześcijańskiej, 
a tym samym do tradycyjnej Roty Przy- 
rzeczenia jest wręcz pożądane, o ile nie 

  konii Nie rani to niewi: h, wie- 

rzących zaś — satysfakcjonuje. Bóg uosa- 
bia ponadczasowe najwyższe wartości mo- 
ralne, bez względu na określone wyznanie, 
czy jego brak. Ludziom niewierzącym sym 
bol wszechogarniającego ładu, do którego 
można odnieść i swoje wnętrze nie musi 
zaraz narzucać religii. Do słowa Bóg moż- 
na odnieść się z tolerancją i szacunkiem. 

nstruktor harcerski, głęboko przeżywa- 
jący swą rolę wychowacy w kręgu Dru- 

ny zna uczucia swych wychowanków, 
jest świadomy jedności, lub różnorodności 
ich wyznań, co może mu jedynie pomóc 
łączyć w jedno to, co dobre i szlachetne 
i eliminować to co złe, niszczące braterski 
krąg. 

Czy ateizm, to zaprzeczenie tego wszyst- 
kiego, co w przekonaniu ludzi wierzących 
uosabia Bóg” Jakąż dyskryminacją jest dla 

h: 5 a 
dy, miłości, nadz a, piękna g 
nego przez wierzących? 

Z drugiej strony, czy ujęcie Roty Przy- 
rzeczenia jako deklaracji wierności tym 
właśnie ideałom spowoduje podział har- 
cerzy ze względu na wyznanie, lub jego 
brak? Drużynowy jest tym, który prowadzi 

krąg drużyny ku harcerskim ideałom, łą- 
czącym, a nie dzielącym ludzi. 

Moralność i etyka 
w harcerskim wychowaniu 

arcerstwo się ani nie przeżyło, ani 
H nie przeminęło, jako ruch społeczny. 
Jest żywe i nadal potrzebne, a nawet bar- 
dziej dziś potrzebne, niż to sobie uświada- 
mia część korpusu instruktorskiego. Har- 
cerstwo jest potrzebne w dzisiejszej przebu- 
dowie społecznej jako ruch etyczno-moral- 
ny, kształtujący postawy młodzieży. Z całą 
pewnością nie chodzi nam o propań- 
stwową organizacj jącą w sensie 
usprawnienia, ani też o organizację wol- 

nego czasu, jak chcą niektórzy działacze 
ZHP. 

Ł wp iu, to 
ruch społeczny, laczący wychowanków 
i wychowawców w walce o pełnego czło- 
wieka, zdolnego do_ miłości i twórczego 

pełniej — mi- 

świadomość wyższych wartości w tworze- 
niu, w rozwijaniu siebie i otoczenia, to treść 
życia po ludzku, w dążeniu do dobra. 

W tym rozumieniu tworzyć nowe warto- 
ści można jedynie wspólnie z innymi lu- 
dźmi, wymieniając uświadomioną w proce- 
sie kreacji wiedzę i uczucia. W tym ujęciu 
wychowanie, to tworzenie człowieka od- 

powiadają i 

altruizmowi, miłoś 

© i dalsze wartości najpełniej wyraża 
T nam etyka chrze: a. 

czesnym polskim harcerstwie i: istotą DRM 
jest odniesienie dwóch tradycyjnych sym- 
boli wartości nadrzędnych harcerstwa 
— Boga i Ojczyzny do potrzeb współczes- 
nego społeczeństwa na tle problemów całej 
ludzkości. Trzeba pamiętać, że ZHP reak- 
tywowano w celu przetrwania ideałów 
w systemie totalitarnym. Potrzebne było 
zawarcie układu, by móc wbrew zamiarom 
sił politycznych przekazać harcerstwo ko- 
lejnym pokoleniom. 

Układ ten spowodował jednak częścio- 
we zawłaszczenie tradycyjnych celów har- 
cerstwa, próbowano wykorzystać je do 

chowawczej. Harcerstwo to naturalny ruch 
wychowawczy, organicznie związany z po- 
trzebami dzieci, młodzieży i ludzi doros- 

łych. Dlatego też harcerstwo może się 
spełniać jedynie jako ruch uwolniony od 
wszelkiego manipulowania 

Harcerstwo przywrócone swym ideałom 
społecznym, to harcerstwo działające 
w ń które prócz wolności, 
odzyska również ład wewnętrzny podpo- 
rządkowując się prawom moralnym uzna- 
eee $ str.   
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ak wiele w ostatnich miesiącach 
mówi się o uspołecznieniu ZHP 
czy  uspołecznieniu harcerstwa. 

Wiele osób dość powierzchownie utożs 

mia ten problem z likwidacją etatów w sfe- 
rze wychowawczej, tymczasem jest to tylko 

wierzchołek góry lodowej i zajęcie się tylko 
nim nie załatwia praktycznie niczego. Is- 
totne jest, aby harcerstwo odnalazło swoje 

właściwe miejsce w środowisku działania 

drużyn. 

Pisałem już o pewnych elementach społe- 
cznego programu harcerstwa, ale do jego 
realizacji potrzebna jest elastyczna, dosto- 
sowana do lokalnych środowisk struktura. 
Poza tym harcerscy wychowawcy muszą 
uświadomić sobie, co powoduje, iż harcers- 
two jest ruchem społecznym. 

  

  
  

H arce rstwo 
Wojciech HAUSNER 

uspołecznione 
Przez dziesiątki lat drużyny harcerskie 

izolowały się od środowisk swojego działa- 
nia. Rozmaite konkursy, turnieje działały 
jak „zasłona dymna”, wytwarzając sztucz- 
ne poczucie wyp jaki j 
służby. Tymczasem dla społeczeństwa było 
obojętne, kto to robi, jak robi i dla kogo 
robi. Inna sprawa, że to społeczeństwo 
także nie mogło wyrażać własnych potrzeb 
ani opinii. 

Rodzice traktowali uczestnictwo swego 

ść tanich wakacji, zajęcia wolnego czasu 

— nie widzieli w niej uzupełnienia wł 
nych działań (no ale jak 

li drużynowym bardzo często 
i jest — niewiele starszy od ich dzieci 

uczeń?). Kół Przyjaciół Harcerstwa przy 

przeważającej większości drużyn i 
pów nie ma, a mało kto 
robić. Tzw. „ruch przyjaciół harcerstw: 
zjego dzielnicowymi i wojewódzkimi rada- 
mi był częścią systemu politycznego, ja- 
kimś wyimaginowanym łącznikiem między 
władzą a organizacjami młodzieżowymi 

Schematyczny układ możliwych powią- 
zań drużyn i organizacji harcerskich ze 

strukturami społecznymi na pewno nie 
wyczerpuje wszystkch rozwiązań, ale zwra- 
ca uwagę na istotę problemu uspołecz- 
nienia harcerstwa. Inicjatywa każdej dru- 
żynyiś i powinna go wzb: 

Poniżej określono pięć sfer, do których 
k się i w nich 

miejsca jest konieczne praktycznie od za- 
Ę- 

I. Rodzina 
D rużynowy powinien utrzymywać bie- 

żący kontakt z rodzicami swoich 
harcerzy i to nie poprzez zebrania, ale 

naji ków mie- 
szkaniowych, poznanie rodziny i środowis- 
ka wychowawczego jest czymś niezbęd- 
nym. Wtórne niejako do tego zbliżenia 
będą możliw wykorzystania facho- 
wych umiejętności rodziców na zbiórkach 
lub ich opieki np. na wycieczkach. 

IL. Szkoła 
d wielu pokoleń instruktorzy dys- 
kutują, czy drużyna harcerska po- 

winna być w szkole czy przy szkole. Wyda- 
je się, że tylko w tym drugim przypadku 

zostanie osiągnięta równoprawność pod- 
miotów wychowujących. Oczywiście nie- 
zbędnym warunkiem jest, aby drużynowy 
mógł być partnerem zarówno dla dyrekcji 
szkoły i grona nauczycieli (pełnoletni 

i w pełni świadomy wychowawca), jak 
i rodziców skupionych wokół szkoły (po- 
przez KPH). Drużyna, nawet nieliczna, jest 
w stanie oddziaływać na uczniów poprzez 
swoją odmienność, zasady, atmosferę, 
przez rozumnie pojmowaną elitarność. Po- 
jawia nam się dotychczas na opak pojmo- 
wana postać opiekuna — teraz powinien to 
być nauczyciel rozumiejący harcerstwo 
( ie harcerz) i p dujący, że 

np. dyrektor szkoły nie potraktuje harcerzy 
jak „dzieci w krótkich spodenkach” lub 

autów piwnych”. 

Szkoła musi sprecyzować swoje oczeki- 
wania wobec drużyny harcerskiej, ta nato- 
miast może oddziaływać w czterech płasz- 
czyznach: przez udział instruktorów we 

półtworzeniu programu 
go szkoły, przez prezentację pracy drży. 

ny, przez harcerską służbę, przez wzorce 
osobowe harcerzy i instruktorów. 

III. Środowisko 
N ajpewniejszą drogą do uzyskania 

trwalego miejsca w środowisku jest. 
wypełnianie Prawa i Przyrzeczenia Harcer- 
skiego w sferze służby bliźnim. Można to 

zrobić wykorzystując inicjatywy zastępów, 
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ZHP 
JE znalazł się 

Związek «sai 
w której konieczna staje się potrzeba grun- 
townej jego przebudowy i zmiany sposobu 
działania. Szukając nowego kształtu dla 
ZHP warto wziąć pod uwagę wyniki anal 
zy działania związków młodzieży i stowa- 
rzyszeń społecznych dokonanej przez Ale- 
ksandra Kamińskiego. Jest ona szczególnie 
ważna, gdyż mamy tu do czynienia z teore- 
tycznymi rozważaniami wybitnego peda- 
goga popartymi doświadczeniami wielolet- 
niego instruktora i współtwórcy zarówno 
wojennego jak i powojennego kształtu har- 
cerstwa. 

Punktem wyjścia niech będą rozważania 

a obakiażzjo do ssd wy: 
różniającymi go od innych stowarzyszeń 
cechami: 

4 tendencja do koleżeńskiego wspoł- 
życia i przyjaźni, 

4 idealizowanie i radykalizowanie ce- 
lów i zadań, 

4 manifestowanie potrzeb rozwoju 
w szeroko rozumianym samokształceniu. 

Jeśli chodzi o strukturę, to zauważa on, 
związki te są małymi sp: 

łecznymi z tendencją do zmian koncepc 
zadań, idei i ludzi, 

Mówiąc sai”*". je chach, podkreśla z całą mocą, i 

jest to związek młodzieży, mimo że jego 
członkami są ludzie w wieku kalendarzo- 
wym właściwym młodzieży, byłaby to stru- 
ktura sztuczna i nieżywotna, psychospołe- 

cznie pusta, kulturalnie zbędna” 

Odnosząc tą charakterystykę do obec- 
nego kształtu ZHP z niepokojem prz, 
nam stwierdzić, że ta blisko milionowa 

organizacja, pełna wewnętrznych sprzecz- 
ności, konserwatywna w formach i treś-   

jaki 
kształt ? ? 

BEEENECENENENENENEEE Sławomir Sprawski 

ciach działań,z nadmiernie rozbudowany- 
mi instancjami i mało elastycznym apara- 
tem, ma niewiele wspólnego ze związkiem 
młodzieży takim, jakim go widział Kamiń- 
ski. 

W 5 3 l tej anali- ŚWIEtIE > praw. 
dziwymi związkami młodzieży są raczej 
drużyny, kluby, kręgi czy też inne tzw. 
podstawowe jednostki organizacyjne. Pra- 
ktyka pokazuje, że spełniają te kryteria 
ogół te jednostki, które silnie podkreślają 
swoją odrębność i niezależność, często po- 
padając przez to w konflikt z instancjami 
w związku. Mamy więc do czynienia z sytu- 
acją, w której duża organizacja uważa się 
za związek młodzieży, de facto nim nie 
będąc. Prawdziwe cechy związku młodzie- 
ży wykazują jej najmniejsze komórki or- 
ganizacyjne. Pozornie nie ma tu żadnego 
niebezpieczeństwa. Wszyscy chyba zgodzą 
się z twierdzeniem, że główny proces od- 
działywania wychowawczego na członka 
ZHP zachodzi w drużynie. Jeśli ona wyka- 
zuje cechy związku młodzieży, a więc od- 
powiada naturalnemu modełowi stowarzy- 
szania się młodych ludzi, to wszystko pozo- 
staje w porządku. Jeśli jednak będziemy 
wyciągać dalsze wnioski, to musimy dojść 
do że latami 
ho b ai. | aw. 
nością instancji nawet tylko przez sam fakt 
swego istnienia ograniczała skuteczni 
modzielność i inicjatywę swych jednostek 
podstawowych 

Realizowana koncepcja organizacji, za- 
równo przez paramilitarną strukturę, jak 
i centralne podejmowanie zadań oraz 
szczegółowy statut i inne regulaminy we- 
wnętrzne kładła nacisk na pracę całym 
stowarzyszeniem. W takim układzie druży- 

tać sprowadzone do roli 
W praktyce prowadziło to 

do zaniku aktywności. i 

aktywności wymuszonej przez działania 
komend lub w najlepszym ROA do 
prób wyrwania się z układu i szukania 
własnego indywidualnego oblicz: e 

jąc swoją niezależność wobec instancji. 

  
Od wielu lat wszyscy chyba 

zdają sobie sprawę z wykształ- 
cenia się dwóch odrębnych 
światów w ZHP tj. świata ko- 

mend i świata drużyn, co jest 
widomym przykładem negaty- 
wnych procesów zachodzą- 
cych w związku. Alienacja in- 
stancji wplątanych w społecz- 

ne i polityczne układy szczegól- 
nie silnie przejawia się w ostat- 
nich latach. ZHP jako struktura 
w coraz większym stopniu 
przypomina ów „„psychospołe- 
cznie pusty" twór. który utracił 
wpływ na kształtowanie oso- 
bowości swoich członków. 
Obecny kryzys ZHP nie polega 
na upadku znaczenia wartości 
afirmowanych przez ruch har- 
cerski (gdyż ten rozwija się), 
ale na błędnym modelu funk- 

cjonowania związku opartym 
na zasadach centralizmu.     
M *. Się tu zrodzić wątp- 

OZC iiwość, czy nie jest to 
nazbyt krytyczna ocena ZHP. Odwołując 
się do wniosków Kamińskiego, musimy 
udzielić odpowiedzi przeczącej. Wyniki je- 
go pracy wskazują bowiem na istnienie 
obiektywnych procesów prowadzących do 
wypaczenia działania każdego podobnego 
stowarzyszenia społecznego. Jego zda- 
niem, duże stowarzyszenia mają tendencję 
do dalszego „olbrzymienia”. mo „Olb- 
rzymienie” niesie ze sobą szereg negatyw- 
nych objawów dla działania organizacji. 

Po pierwsze, jest to biurokratyzacja apa- 

ratu Instancja ta, zaczyna 
istnieć niejako sama dla siebie, będąc w nie- 
wielkim stopniu użyteczną dla podstawo- 
wych jednostek. 

Po drugie — to osłabienie więzi jedno- 
stek podstawowych ze stowarzyszeniem 
jako całością. W dużej organizacji niepo- 
miernie wzrasta dystans pomiędzy nimi 
a zhierarchizowną górą. Prowadzi to do 
przemiany bliskich sobie w stowarzyszeniu 
osób w zbiór anonimowych jednostek, tra- 
cących ze sobą osobisty kontakt. 

Po trzecie, następuje koncentracja na 
efektach dających się utrwalić w sprawo- 
zdawczości i odwrócenie uwagi od trud- 
nych do ujęcia liczbowego procesów wy- 
chowawczych. 

Po czwarte — przesuwa się „ośrodek 
inicjatyw” z jednostek podstawowych ku 

©0060 ) str. 24     

archiwum 
harcerskie.pl 

teoria 

„„Poszukiwacze ołtarzy” 

i „„uniewersaliści”” 

— czyli krótka rozprawa 

Ko omis ziijc BE oojiaad pochowani nie 
mogę wyzwolić się od powrotu do pytań zasadniczych, pytań tworzących 
teoreytyczną i praktyczną rzeczywistość tzw. ideału wychowawczego harcer- 

stwa. Tym razem jednak, nie będzie to pytanie o to, jaki powinien być ten ideał 
a raczej o to, co sprawia, że — jak nie kończąca się historia — w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat problem ten trwa, stanowi zarzewie sporów i konflik- 
tów, manipulacji, gier politycznych i światopoglądowych nadużyć. Powraca 
om przystrajany w coraz to bardziej absurdalne slogany, sofizmatyczne 
argumentacje formułowane w szeregach zmurszałych, choć nadal aroganckich 

figur woskowych, mniej lub bardziej załużonych haremistrzów PL lub RP (tu 
demokratycznie do wyboru...) czy też przez „harcerską młódź”, która pełna 
wiary w tzw. wewnątrz związkową demokrację i braterstwo między starszymi 
i młodszymi, usiłuje ruszyć z posad bryłę świata (przynajmniej — światka 
harcerskiego). 

Niestety, bez względu na proweniencję owych dyskutantów, ich sympatie 

i koneksje, które sięgają od. krwitej czerwieni dawnych popleczników, 
poprzez róż i biel dzisiejszych konformistów, kończąc zaś na czerni długiej 
szaty, której nazwy nie ośmielę się wymówić, wszyscy oni przypominają dwa 
tytułowe „misjonarskie” gatunki. 

Ci pierwsi — nazwani „„poszukiwaczami ołtarzy” — szczególnie nie- 
sympatyczni. cierpią na tragiczną w swych skutkach chorobę, której głównym 
objawem jest dramatyczny pęd ku „ołtarzom” czy „„obrazom”, którym warto 
by się pokłonić, w kierunku których warto byłoby czynić umizgi (bo już 
wolno !) a i nie zaszkodzi zapalić dziękczynnej świeczki. A nuż się przyda? 
Rzecz w tym niestety, że owe „ołtarze” zmieniają się, a wraz z nimi pojawia się 
nawrót choroby. Chwila dezorientacji i... znów wyzwala się nieopanowany, 
wszechogarniający, mącący zmysły wyścig, by przed innymi mogli stanąć 
przed kolejnym Obliczem Najjaśniejszego Majestatu. 

rudzy zaś, być może mniej niesympatyczni, lecz zapewne bardziej 
męczący, przypominają mdłych moralistów nawiedzonych myślą o powszech- 
nej harmonii, wołających o pokój wszystkich ze wszystkimi bez względu na to, 
kto pod kim kopie, komu zapala ogarek czy konfidencjonalnym szeptem 
poddaje iście szatańskie pomysły. Jedyną istotną sprawą, o którą warto wedle 
nich zabiegać jest porozumienie, dialog, consensus, kompromis i jeszcze tysiąc 
innych spolegliwych sposobów „„zagłaskiwania” rzeczywistości 

O ile „poszukiwacze ołtarzy” w chwilach sukcesów (zgadnij koteczku 
jakich ?...) przypominają fundamentalistów dążących za wszelką cenę do 
takiego rozgraniczenia pozycji i stref wpływów, by z dumą i radością mogli 
oznajmić „Dzieli nas wszystko |, o tyle drudzy wydają się być zgrają nudnych 
postaci stojących nad brzegiem glinianki, które długimi kijami burzą jej i tak 
od kilku lat mętne wody, po to jedynie, by — jak wyznają — każdy mógł 
zanurzyć się w jej odmętach. Wszystko to dzieje się w teatralnej niemalże 
scenerii kolejnych spotkań, seminariów, konferencji i zjazdów, przynoszących 

Krzysztof BLUSZ 

jakże ważne i istotne oświadczenia, stanowiska, uchwały i komunikaty 
i Ż nie ma powrotu do czasu sprzed..., nasza jest racja, bo jest 

ęcej milionów..., tak było zawsze, więc tak być musi. 
Z drugiej zaś strony słychać zaklęcia w imię służby, racji wychowawczych, 
ludzkości i wartości Najwyż Poszukiwacze ołtarzy” głęboko uwierzy- 
liw skcją nieomylność, doskonałość swoich wyborów i dychotomiczny obraz 

Ho, ho... byłyby tu nazwiska i to z obydwu stron 
oteczku jakiej?). Porządziłoby się, nieprawdaż Druho- 

sem wśród drugich — także szereg „dobrych” nazwisk 
polegliwych misjonarzy. Ci dla odmiany, sypiąc intelektualną 

„„sieczką” bardziej z potrzeby serca niż rozumu, namawiają nas byśmy przy 
pomocy obłudnych gestów i poklepywania się po grzbietach, w coraz 
bledszych blaskach harcerskich ognisk, obiecali sobie wzajemną akceptację bez 
granie. A przy okazji, byśmy „rozdęli” ideał wychowawczy do gigantycznych 
rozmiarów wrzucając do niego, jak do wora, cały śmietnik idei, postaw 
i poglądów. 

Jednak i jednymi drugim w zmaganiach tych towarzyszą dwa przekonania 
będące raczej wyznaniem wiary niż oczywistą, obiektywną koniecznością. Co 
najbardziej zaskakujące — są im absolutnie wspólne ! I jak przypuszczam 
bronione będą do końca... A może nawet pod jednym sztandarem ? Pierwsze 
z nich krótko można sformułować w postaci twierdzenia „TRZEBA 
WYCHOWYWAĆ W HARCERSTWIE”, drugie zaś — w formie dowodu 
logicznego „JEŚLI TRZEBA WYCHOWYWAĆ W HARCERSTWIE TO 
KONIECZNE JEST ISTNIENIE JAKIEGOŚ WZORU, MODELU, CELU 
CZY IDEAŁU WYCHOWAWCZEGO 

Viestety, ani pierwsze, ani drugie stwierdzenie — jak wspomniałem, nie 
je się być oczywiste w świetle dorobku współczesnych nauk, których 

prżadańobiń, badań są procesy wychowawcze — czy ujmując rzecz nieco 
szerzej — procesy edukacyjne. 

Odwołując się do odmiennych.lecz w tym samym stopniu uprawnionych 
koncepcji antropologicznych można w całości odrzucić wykreowany przez 
świat ludzi dorosłych mit, wedle którego istnieje OBIEKTYWNA KONII 
NOŚĆ WYCHOWYWANIA. Zwolennicy antropologicznej hipotezy Ashle 
Montagu (Uniwersytet Princeton, USA) twierdzą więc, że jedyną szansą dla 
ukształtowania się osobowości otwartej, a a pełnej tolerancji, 
uczenia się i współpracy jest NIGDY NIE STAĆ SIĘ DOROSŁYM. 

Oczywiście nie idzie tu o zatrzymanie procesów rozwojowych osobowości 
w fazie dzieciństwa, wyłącznie z jej typowymi cechami ani też o „wypchnięcie”” 
jednostki z „kanałów socjalizacji”, co w konsekwencji prowadzi do 
ostatecznego zablokowania procesów rozwojowych we wszystkich obszarach, 
jak miało to miejsce w przypadku tak chętnie przywoływanych przez 
AIM „wilczych dzieci”. 
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Istotą tej hipotezy ewolucyjnej określanej mianem „ 
„pedomorfozy” jest raczej wskazanie na wydłużanie się w toku ewolucji 
naszego gatunku, obecności CECH MŁODOŚCI. Stąd bierze się formułowany 
przez A. Montagu postulat zachowania aż do czasu fizjologicznej starości 
zespołu cech charakterystycznych dla fazy dzieciństwa *. Są nimi według 

awość, żądza wiedzy; dalej zalicza się do tych cech — fantazję, 
radość zabawy, otwartość, chęć eksperymentowania, zmysłowość, humor, 
energię, gotowość przyjmowania nowych idei, poczucie godności, wolę 
uczenia się, potrzebę i gotowość miłowania”"*. 

zy jest to możliwe w wychowaniu harcerskim ? Wydaje się, iż obok 
szkoły stanowi ono jedną z najtrwalszych opok tradycyjnej i konserwatywnej 
pedagogiki uznającej prymat dekretów nad swobodnym i nieskrępowanym 
rozwojem oraz nielimitowanym kształtowaniem się tożsamości jednostek. 
Przedstawiciele edukacyjnego nurtu antypedagogiki twierdzą wręcz, że 

dycyjna pedagogika legitymizująca przymus wychowania inetncjonalnego 
to „gigantyczny z naukową dokładnością zbudowany burdel, w którym 
prostytuuje się dzieci (...) to zakrojone na wielką skalę oszustwo służące 
inżynierom dusz do utrzymania władzy”*. Cechą, która konstytuuje tę 
pedagogikę, jest żywione przez tzw. wychowawców głębokie przekonanie 
o braku, czy też niepełnej odpowiedzialności jednostki za siebie samą, od czasu 
urodzenia aż do dorosłości. Tymczasem odmienna antypedagogiczna perspek- 
tywa filozoficzna nie pozwala powiedzieć dziecku w majestacie i zadufaniu 
owej dorosłości: „Ja wiem lepiej niż ty, co dla ciebie jest dobre!”. Jak 
twierdzą antypedagodzy „Każdy, nawet ten najmłodszy, już od urodzenia 
odczuwa, c0 jest dla niego najlepsze. Sam może innych o tym informować, ale 
to nie znaczy, że z tego tytułu musi być wychowywany”*. 

Kamieniem węgielnym dla tradycyjnej pedagogiki, jest kolejny mit, bliski 
w moim przekonaniu środowisku harcerskiemu, a ostatnio nawet przybierają 
cy ma intensywności — MIT TRANSMISJI KULTUROWEJ. Wokół niego 

właśnie organizowane są praktyki wychowawcze harcerstwa „przyprawione” 
patosem wielkich słów i instrumentalnie wykorzystywanej tradycji. Istotę tego 
mitu stanowi rozróżnienie pomiędzy jednostką a Światem. Dodajmy, iż 
sugeruje to jednocześnie konieczność pełnego i ostatecznego włączenia 

jednostki w sztywny schemat wartości, norm, zakazów i nakazów, wzorów 
zachowań i ról społecznych. Akt ten stanowiący w swej istocie „mały mord” 
popełniany na tożsamości jednostki, jest pełny i ostateczny kiedy jednostka 

całkowicie zinternalizuje treści przekazu edukacyjnego. Świadczyć o tym mają 
nie jej emocje i odczucia, lecz obiektywnie, intersubiektywnie sprawdzalne 
fakty — właściwe pełnienie przepisanych jej ról społecznych, przestrzeganie 
systemowych nakazów, zakazów i norm. 

Każde niepowodzenie w procesie internalizacji oferty edukacyjnej, 
w opinii tradycyjnych pedagogów staje się patologiczną ścieżką rozwoju. 
Używając języka technicznego — czy wręcz technologicznego — tak 
charakterystycznego dla pedagogiki kierującej się „interesem technicznym””*, 
świadczy ono o nieefektywności przeprowadzonych zabiegów wychowaw- 
czych. Kreowane w ten sposób wychowanie harcerskie, zgodnie z zasadą 
„gotowi ludzie znajdują swe miejsca w gotowym świecie” staje się „wielkim 
powtórzeniem”, „wychowaniem służebnym”.”. 

I na nic zdadzą się tu zaklęcia harcerskich teoretyków o „prospektywny” 
charakter wychowania w ruchu harcerskim, postułatywno — normatywne 

sądy na temat przyszłości zawarte w Prawie czy Przyrzeczeniu harcerskim 
Przyszłość wydaje się być „zakryta”, niejasna i niejednoznaczna, jest 
„wydarzającą się” potencjalnością. Do niej nie da się „adapiować” 
wychowanków, jak czyni się to w stosunku do przeszłości czy nawet 

łowieka tworzy się poprzez fikt, „iż dorastając — dziecko 
przede wszystkim włącza siebie w Specyficzny system społeczny poprzez 
przyswajanie sobie symbolicznych uniwersaliów "*. Niemniej jednak, toż- 
samość ta zabezpieczana jest i rozwijana w kolejnym etapie poprzez 
indywidualizację — „to jest precyzyjnie poprzez OSIĄGANIE AUTONOMII 
W RELACJI DO SYSTEMU SPOŁECZNEGO (pokreśl. — K.B.)”*. 
Dotychczasowa orientacja wychowawcza polskiego harcerstwa zdaje się na 
drugi z tych kroków nie pozwalać. 

Ograniczona tzw. ideałem wychowawczym pula oferowanych i dozwolo- 
nych zarazem w harcerstwie wartości, norm, wzorów zachowań, obłożona 
dodatkowo systemem kar w przypadku wystąpienia przeciw nim, powodowała 
istotne konsekwencje. Sprawiała ona, iż na pewnym etapie rozwojowym 
wychowanie harcerskie stawało się narzędziem ukrytej represji i wychowaw- 
czej przemocy, skrzętnie przesłoniętej parawanem swoistej harcerskiej „nad- 
rzeczywistości”! która dostarczała gotowego obrazu świata, jego teraźniej- 
szości, przeszłości i przyszłości. 

„„Nadrzeczywistość” ta szermując obrazem, w którym dominuje wartoś- 
ciowanie, nie oddziela sfery powinności i bytu. Wpływa nie tylko bezpośred- 
nio na ustosunkowywanie się jednostki do otaczającej ją rzeczywistości, ale 
— poprzez wzorce i standardy zawarte w tzw. ideale wychowawczym — rości 
sobie pretensje do ukierunkowywania wszystkich doświadczeń jednostki. 
W taki właśnie sposób wymusza sytuację, w której jednostka postrzega 
i ocenia zjawiska otaczającego ją świata nie poprzez pryzmat własnych 
doświadczeń, których prawdziwe źródło tkwi w niej samej, lecz zgodnie 
z sugerowanymi i marzucanymi przez. „nadrzeczywistość” kategoriami 
i krtyteriami. Mamy tu więc do czynienia nie tylko z przykładem „represyjnej 
komunikacji”! * „oznaczającej nie tylko komunikację jednostronną, ale także 
obwarowaną dodatkowo groźbą represji za odmowę udziału w niej, ale także 
jaskrawy przykład „gwałtu symbolicznego”!*. 

W wymiarze psychologicznym, ograniczająca funkcja ideału wychowaw- 
czego i jego „nadrzeczywistości”” oznacza poważne bariery w osiąganiu przez 
jednostkę tożsamości osobowej. Szczególnego znaczenia ograniczenia te 
nabierają w epoce szybkich przekształceń społecznych — trudno zaś mieć 
wątpliwości, iż taka właśnie sytuacja ma dziś miejsce w Polsce. Wtedy zaś, 

kolwiek by nie były stare i głębokie, nie 
) inne zaś (...) są pod jakimś względem nie 

je, jednostka odrzucając, jako nieprzydatne, 
ceremonialne potwierdzenie ze strony społeczeństwa, odmawia także akcep- 
tacji oferowanej „matrycy” wartości i zachowań, tereści ról i norm!*. 
Kolejnym etapem, jest manifestacja „tożsamości negatywnej”, a więc 
zwrócenie się jednostki ku wartościom, normom i zachowaniom odrzucanym 
społecznie bądź tkwiącym na marginesie życia zbiorowości, wskutek nieadek- 
watności puli ról będących pozytywną ofertą identyfikacyjną społeczeństwa. 
Jak twierdzi Erikson „wybory odwetowe tożsamości negatywnej reprezentują 
(...) rozpaczliwe usiłowanie zapanowania nad sytuacją, w której będące do 
dyspozycji elementy tożsamości pozytywnej po kolei rozczarowują” * 

Powiecie, że to tylko teoria? To skąd te ciągłe kłopoty harcerskiego 
wychowania z dojrzewającą i dorastającą młodzieżą ? Skąd te gorączkowe 
poszukiwania przez lata programu dla harcerzy starszych? A. gdybym 
przypomniał wam ostatnie sensacyjne doniesienia prasy na temat „bojówek ”, 
których członkowie rekrutowali się spośród młodzieży starszoharcerskiej, 
uwiedzionej swego czasu przez niedawnego jeszcze zastępcę komendanta 
stołecznej Policji? Czy to tylko manipulacja? A może jednak także 
wychowanie? _ Zjawisko oporu edukacyjnego i wychowawczego, do niedaw- 
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© ..Poszukiwacze ołtarzy” i „uniewersaliści”' 

na zaniedbywane w naukach o edukacji, deprecjonowane przez konserwaty 
nych pedagogów, „którzy analizowali zachowania opozycyjne przede wszyst- 
kim za pomocą kategorii psychologicznych, służących do definiowania takich 
zachowań nie tylko jako dewiacyjnych, ale co ważniejsze jako niszczących”! 9, 
dziś uznawane jest w światowej myśli edukacyjnej za jeden z bardziej 
znaczących, centralnych elementów i NATURALNYCH zjawisk w procesach 
edukacyjnych. Jak twierdzi H. Giroux „mechanizmy reprodukcji (w edukacji 
— przyp. K.B.) nie są nigdy kompletne, całkowite i zawsze napotykają 
częściowo realizowane elementy sprzeciwu”!”. Warto o tym, jak sądzę, 

ć ż wartości i normy składające się na ideał wychowawczy 
harcerstwa mają dla jednostki w istocie charakter hegemoniczny, dominujący 
i rodzić mogą poprzez zachowania opozycyjne kontrideał budowany z zespołu 
przeciwstawnych norm i wartości. 

o więcej, warto może fundamenatlistycznym zwolennikom tezy o koniecz- 
mości istnienia ideału wychowawczego w harcerstwie, zwrócić uwagę, że 
dekretowanie za jego pomocą obrazu świata, poprzez preferencje dla 
określonych wartości i norm uniemożliwia przekraczanie konwencjonalnego 
(lub niższego — przedkonwencjonalnego) poziomu rozwoju tożsamości 
jednostki. Kształtująca się na tym poziomie „tożsamość roli” powoduje, iż 
Świat społeczny preferowany w opisany wyżej sposób jawi się jako. jedyny 
możliwy i zasługujący na afirmację i akceptację. Dojrzałe funkcjonowanie 
w tym świecie oznacza jedynie bezkrytyczne stosowanie się do wymagań 
i reguł, poddanie się ich dyscyplinie! *. Prawidłowe zachowanie „zawiera się 
w spełnianiu obowiązków, okazywaniu szacunku dla autorytetów i utrzymy- 
waniu zadanego porządku społecznego dla niego samego”! *. 

Wykorzystując hipotezę izomorfizmu rozwoju społecznego i jedno- 
stkowego formułowaną przez J. Habermasa" ”, wskazać możemy również na 
charakterystyczne cechy tożsamości wspólnoty, jaką stanowi niewątpliwie 
harcerstwo. Konwencjonalny wariant wspólnoty związany jest z pojmowa- 
niem jej jako „zadanej realności, zorganizowanej wokół ustalonych celów 
i zadań, nadrzędnych wobec partykularnych prespektyw jednostek funkc- 
j i Wspólnota ta jest zadana do akceptacji i ma zadania 

ści i autonomii w imię 
autonomii i podmiotowości nadrzędnej (...) funkcjonuje poza zasięgiem 
możliwego na nią oddziaływania ze strony jej uczestników: to oni są w niej 
obecni dła jej własnych celów i zadań, te właśnie cele i zadania wyznaczają 
reguły konstytuujące ją jako byt zbiorowy”? Ale gdzież tu jest miejsce na 
swobodny rozwój”... 

Gdyby dodatkowo analizie poddać mechanizmy i procedury ustanawiania 
tzw. ideału wychowawczego, operacjonalizacji norm i wartości, okazałoby się, 
że wszystkie one tkwią poza jednostką, mają wobec niej charakter absolutnie 
zewnętrzny. Podobnie jak całe teleologicznie i fundamentalistycznie zorien- 
towane wychowanie, także wychowanie harcerskie zorientowane jest i kon- 
struowane wokół interesów nie jednostki a społeczeństwa, rozumianego jako 
struktura złożona z dominujących i podporządkowanych grup społecznych, 
kultur i ideologii. Gra idzie jedynie o to czyje będzie na wierzchu! 

Pedagogika taka staje się w istocie procesem dehumanizacji, Jak twierdzi 
P. Freire, otwarcie się na edukację humanistyczną wymaga takiej pedagogiki 
„„która musi być UKUTA „Z” A NIE „DLA” uciśnionych (...) w nieus- 
tającej walce o odzyskanie ich człowieczeństwa”? !. Musi to być więc proces 
edukacyjny znoszący bariery rozwoju tożsamości, zakładający ciągłą obecność 
zmiany i transformacji. Cóż może to oznaczać w praktyce dla harcerstwa? 

Przede wszystkim, zgodę harcerskich środowisk na daleko idącą reorienta- 
cię dotychczasowych poglądów na istotę harcerskiego wychowania. Zanim 
jednak dojrzeje krytyczna świadomość nieuniknionej zmiany optyki wy- 

chowawczej, odrzucającej KONIECZNOŚĆ WYCHOWYWANIA wedle na- 
rzuconych jednostce celów na rzecz — być może postrzeganej jako zbyt mało 
ambitna dla tak wspaniałego grona wychowawców — optyki WSPIERANIA 
W ROZWOJU nie roszczącej sobie prawa ani pretensji do decydowania 
o osobowości wychowanka, słów kilka na dziś. 

Tak długo jak tylko trwać będzie „misjonarskie” nawoływanie i na- 
wracanie w harcerstwie na cokolwiek, tak długo nie wygasną spory i swary 
światopoglądowe i ideologiczne, dyskretnie maskowane. przed rzeszami 
wychowanków w imię tak chętnie przywoływanych „„racji wychowawczych”. 
Oznacza to także dalszą obecność przemocy i ograniczanie swobodnego 
rozwoju jednostki. Dopóki więc nie zdecydujemy się na radykalną zmianę 

o której zachwilę — nie jednoczyć ruchu harcerskiego ! Niech trwa 
w wielu formach i organizacjach. Nie pozwólmy na kolejne ograniczenie 
propozycji wychowawczej do jednego tylko standardu! Skoro nadal, 
przynajmniej przez czas jakiś, tkwić będziemy w przestrzeni określonej dwoma 
„wyznaniami wiary” wychowawczej, przytoczonymi przeze mnie na wstępie, 
stwórzmy możliwość, by każdy mógł decydować o tym , w co ma wierzyć! 
Zaprzestańmy lansowania mitu o uniwersalnych czy też jedynie słusznych 
wzorach | 

A co potem zapytacie? Odpowiadam bez wahania — ZREZYGNUJMY 
Z IDEAŁU WYCHOWAWCZEGO! Tak ... także z Prawa harcerskiego ! 
A potem już tylko pozostanie nam dokładnie i z pokorą wsłuchiwać się 
w naszych harcerzy — ich uczucia, potrzeby i. niepokoje... 

Tożsamość jednostki wyrasta bowiem na świadomym i samodzielnym 
doświadczeniu. Na tożsamość można pozwolić — nie można natomiast 
tworzyć jej wedle wzoru. Wedle wzoru Druhowie można jedynie odtwarzać. 
Przypisy: 

1. A. Montagu, Zum Kind reifen, Ernst Klett Verlag. Stuttgart 1984 cyt. za: 
B.Śliwerski, Antypedagogika jako alternatywna koncepcja radykanej zmiany 
wychowania (w:) Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, 

> 1991, UMK, s. 206 (w druku). 
idem 

3. ibidem s. 15 
4, określenie E. v, Braunmóhla (w:) H. M. Griese, Socjalizacja czy wychowanie?, 

„Wieś i rolnictwo”, 1984 nr. 4, s. 115. 
5. H. v. Schoenebeck, Gast im Kinderiand — Antipadagogische Ertahrungen 

— Reflexion und Poesie, Verlag Dr. Hubertus v. Schoenebeck, Mulheim 1985, 
s 

6. por. na ten temat J. Habermas, Knowledge and human interests, Boston 1972. 
7. określenia B. Suchodolskiego por. B. Suchodolski. Pedagogika nadziei, 

„Nauka Polska”, 1984 nr. 4. 
8. J. Habermas, Communication and the Evolution of Society, Beacon Press, 

Boston 1979, s. 74 
9. ibidem. 

10. określenie A. Besanęon por. J. Lutyński, Nauka i polskie problemy, Komentarz. 
socjologa, PIW, Warszawa 1990. 

11. por. określenie C. Mullera (w:) ibidem s. 187. 
12. ibidem. 
13. E. H. Erikson, Young man Luther. A study in psychoanałysis and history, W. 

Norton, NY 1958, s. 120 
14. por. L. Witkowski, Rozwój I tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika 

H. Enksona, Toruń 1989, s. 65 — 72. 
15. ibidem s. 65. 
16, H, Giroux, Theories of Reproduction and Resistance in the New Sociology of 

Eductaion: A Critical Analysis, „Harvard Educational Review”, 1983, vol. 53, 
nr. 3, s. 282 

17, ibidem s. 283. 
18. por. L. Witkowski, Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy 

kontekstów edukacyjnych, UMK, Toruń 1988, s. 129 — 135. 
19. L. Kohlberg, From is to Oughi, (w:) T. Mishel ed. Cognitive Development and 

Epistemology, NY 1971 cyt. za J. Habermas, Communication. 
20. bliższe informacje i analizę koncepcji J. Habermasa izomorfizmu zawierają 

L. Witkowski, Edukacja przez pryzmat teorii społecznej J. Habermasa, 
AUNC", Nauki humanistyczno — społeczne, Socjologia wychowania V. z. 

s. 134. 
22. P. Freire, Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books 1972, s. 25. 
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„górze”. Ta zaś, ma tendencję do kierowa- 
nia organizacją przez wydawanie dyrektyw 
z perspektywy ogólnych potrzeb organiza- 
cji, odbierając przez to tożsamość pod- 
stawowym jednostkom, co prowadzi do ich 
osłabienia i zaniku aktywności. Również 
punkt ciężkości pracy organizacji przesu- 
wa się na instancje. 

Po piąte wreszcie, cytując dosłownie 
Kamińskiego: „decydująca rola wykwalifi- 
kowanego etatowego kierownictwa gwa 
rantuje kompetencje decyzji, ale ni 
rzadko onieśmiela społecznych działacz 
amatorów, przestających orientować się 
w zawiłościach struktury organizacji, bu- 
dżetu i programu swego stowarzyszenia. 
osłabia to samorządność stowarzyszeni: 
sprowadzając ją często do formalnych ak- 

tów akceptacji”. 
W ten sposób, jak wykazuje autor anali- 

zy, zatraca się istota stowarzyszenia jako 
dobrowolnej wspólnoty ludzi o podobnych 
potrzebach. Powstaje zbiór anonimowych 
jednostek przytłoczonych ogromem struk- 
tury, który zatracił wpływ na kształtowanie 
osobowości swoich członków. 

N pa AaWEL wysiku trudno 
nie zauważyć możliwości odniesienia tej 
krytycznej analizy rozwoju 

do sytuacji, w jakiej znalazł się ZHP. Przez 
ostatnie lata silnie krytykowano występo- 
wanie wszystkich ze wspomnianych tu ne- 
gatywnych objawów. Z mniejszą konsek- 
wencją podejmowano próby przeciwsta- 
wienia się im. Przyjmowano zasadę walki 
jedynie ze skutkami negatywnych zjawisk 
a nie ich przyczyn, powołując np. demo- 
kratyczne ciała dla kontrolowania działal- 
ności komend. Próby te miały jednak chi 
rakter podobny zabiegom przekonywania 
wilka, aby przeszedł na wegetarianizm, nie 
dotykały bowiem „wyrodzonej struktury 

j. Struktury j wła: 
nie po to, by doskonalić system sprawnego 
zarządzania organizacją, by uczynić ją go- 
tową do szybkiego podejmowania i prze- 

prowadzania przedsięwzięć. 
Poszukując dróg wyjścia z zaistniałej 

sytuacji nieunikniona jest potrzeba wyboru 
modelu dalszej pracy ZHP i oparcia pracy 
na instancjach albo jednostkach podstawo- 
wych i konsekwentna realizacja jednego 
z modeli. Wydaje się jednak, że tylko małe 
jednostki odpowiadają cechom związków 
młodzieży i tylko one mogą zapewnić właś- 
ciwy poziom oddziaływania wychowaw- 
czego na członków organizacji. Postawie- 
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nie na ich rozwój musi się wiązać z nieuch- 
ronną, gruntowną przebudową ZHP i po- 
nownym określeniem sensu słowa — zwią- 
zek. 

W tym miejscu ponownie można wes- 
przeć się analizą Kamińskiego, który zau- 
waża, że każde stowarzyszenie przechodzi 
przez różne fazy rozwoju: „„ruchy społeczne 
słabną z czasem, wyczerpują się ale jeśli są 
zinstytucjonalizowane trwa ich formalna 
struktura stowarzyszeniowa. Ich dalszy 
rozwój, a nawet ponowny rozkwit zależy 
teraz, czy uświadomią sobie wyczerpanie 
wychowawcze i czy odnowią przepełniają- 
cy je niegdyś ruch”. Wybrać trzeba metodę 
jedną i dość trudną — ograniczyć rolę 
centrali i zwiększyć stopień autonomii jed- 

nostek p towarzyszenia. Nie 
ma więc, zdaniem Kamińskiego lepszego 
sposobu postępowania niż ustalenie dla 
jednostek y 
uprawnień w zakresie planowania i pro- 
gramowania czynności, wyboru własnego 
kierownictwa, respektowania własnych 
obyczajów”. Idzie więc o zrozumienie, że 
jest możliwe zastąpienie makrostruktury, 
która utraciła swój osobotwórczy wpływ 

jej podstawowymi komórkami, które 
w małych grupach społecznych odradzają 
społeczne i moralne wartości po swojemu 

i stowa ja 

   

  

go. 
Oo + 2 Się na autono- 

DAaTCIE mi jednostek 
ych jest natu- 

ralnego oporu przeciw ingerencji „góry” 
w ich codzienną działalność. Pozwoli im to 
przekształcać się z zespołów zadaniowych 

alizujących postulaty in 
tyczne związki młodzieży, z ich niepowta- 
rzalną siłą oddziaływania. Zasadniczą 
gwarancją utrzymania tożsamości dużego 
stowarzyszenia będzie, zdaniem Kamińs- 
kiego (zalecał to już Baden-Powell), opar- 
cie się na zaufaniu do liderów autonomii 
nych zespołów. Jeśli bowiem oni bę 
zharmonizowani „z celami i. zadaniami 
stowarzyszenia — zespół staje się wycho- 
wawczo czynnym tyglem postaw i zacho 

   

  

    
   

      

wań, których krzewienie stanowi zadanie- 
danego stowarzyszeni 

Wśród wielu praktycznych wniosków 
płynących z powyższej analizy można zna- 
leźć te, które opisują zasadnicze cechy, 
którymi powinien się charakteryzować 
przyszły związek. 
© Po pierwsze, ZHP musi być instytuc- 

jonalną formą ruchu społecznego, związ- 
kiem osób deklarujących chęć życia zgod- 
nie z zasadami uznawanymi za harcerskie. 
© Po drugie, wszelka jego działalność 

powinna być oparta na pracy jednostek 
podstawowych, powstających i rozwiają- 
cych się w sposób naturalny — charak- 
teryzujący cechami przypisanymi 
przez Kamińskiego związkom młodzieży. 
© Po trzecie, organizacja w żaden spo- 

sób nie może eliminować w jednostkach 
owych cech. Możliwe jest 

to tylko w stosunkowo luźnej federacji 
małych związków (tj, drużyn, klubów, krę- 
gów itp.) połączonych ze sobą wspólnym 

        

nia, i co za tym idzie silną więzią emoc- 
jonalną. 

© Po czwarte, probiem stworzenia or- 

  

anizacyjno-kwatermistrzowskiego wspar- 
cia dla działania jednostek jest czymś waż- 
nym, ale dr wobec zapewnie- 
nia im autonomii i swobody. 

© Po piąte, federacyjny charakter ZHP 
winien się przejawiać w rezygnacji z do- 

piono- 
ch struktur organizacyjnych, w swobo- 

dzie łączenia się w wyższe jednostki or- 
ganizacyjne. 

© Po szóste, statut ZHP powinien być 
ograniczony w stosunku do obecnego i za- 
wierać przede wszystkim zapis podstawo- 

wych celów, dla których osiągnięcia małe 
jednostki łączą się w związek o charakterze 
ogólnopolskim. 

Wartykule oparto się na pracach Alek- 

sandra Kamińskiego: s: „Analiza teoretyczna polskich 
związków młodzieży do połowy XIX w”, Warsze 

wa 1971. ** „Fundamentalne kręgi środowiskowe 
1 ich problemtyka wychowawcza”, (w:) „Funkcje pe- 

dagogiki społecznej”, Warszawa 1982 
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We z Rzeczypospolitej” 

masz pomysły lub interesujące propozycje, 

sytuacja w harcerstwie budzi Twoje emocje, 

byłeś na ciekawym obozie w kraju, lub za granicą, 
zorganizowałeś ciekawą zbiórkę, wycieczkę, grę, 
lubisz rysować, 

prowadzisz harcerską firmę, fundację, 
masz hobby do „uharcerzania” 

Napisz! 

    

czeka na Twój TT 

  

    

          

 



arcerstwo nie jest pojęciem, 

które da się dowolnie inter- 

pretować, ma swoją tradycję 
i swe oblicze, dzięki którym 

w bardzo pozytywnym sensie wyróżnia się 
w oczach społeczeństwa. 

Etyki harcerskiej nie można oderwać od 

harcerskiego ideału wychowawczego, któ- 
ry wyrósł z chrześcijaństwa i jest wypeł- 
nieniem służby Bogu, Polsc« źnii 

Koncepcja  moralno- wychowawcza 
harcerstwa opiera się na ideałach ety- 
cznych chrześcijaństwa i stawia na pierw- 
szym miejscu samowychowanie moralne, 
czyli kształtowanie osobowości do pełnego 
człowieczeństwa. Tym samym uznaje ona 

wartości moralne jako wartości nadrzędne 
dła harcerstwa. Harcerski ideał moralny 

samowychowania do człowieczeństwa wy- 
raża się poprzez: 
>» Służbę Bogu, polegającą na uznaniu 
prymatów nakazu etyki religijnej nad egoi- 
zmem człowieka. Służbę Bogu realizuje się 
poprzez służbę społeczeństwu i bliźnim 
b» Służbę społeczeństwu (patriotyzm), 
w tym i Ojczyźnie. 
> Służbę bliźnim (każdemu człowiekowi). 

Ponieważ wychowanie odbywa się 
w konkretnej rzeczywistości, obejmuje ró- 

szkodliwe, gdyż bardzo osłabia jego auto- 
rytet. Tylko Prawo niezmienne jest szano- 
wane, dlatego, nawet w przypadku stwier- 
dzenia jakiejś niedoskonałości, lepszy jest 
przedwojenny tekst Prawa, ewentualnie 

znikomo skorygowany, niż najlepszy nowo 
ułożony. Natomiast cała współczesna pro- 
blematyka etyki harcerskiej może się bez 
trudu znaleźć w nowym komentarzu do 
Prawa. Jeśli ten komentarz ma być zreda- 
gowany konsekwentnie w stosunku do 

założenia, że etyka harcerska wywodzi sii 
z etyki chrześcijańskiej — to musi być 
w swym duchu równie chrześcijański jak 
komentarz S$. Sedlaczka z 1933 r. w przed- 

jennym „„Informat rskim”. 

Obecnie Śwaieje potrzeba wyraźnego 
stwierdzenia, czy harcerstwo ma związek 
z BW w: rel 

  

m HR 
0 TOŻSAMOŚĆ HARCERSTWA Andrzej GLASS 

nym wierzącego chrześcijanina i ma poma- 
gać w jego wychowaniu religijnym. Po 
prostu jest rzeczą nierealną oddzielać od 
siebie wychowanie etyczne od wychowania 
religijnego. Nie ma to nic wspólnego w kle- 
rykalizacją (uzależnieniem od Kościoła) 
harcerstwa. Jest to tylko stara prawda 

etyczna, że albo człowiek uznaje ponad 
sobą Boga i Jego prawa (zabezpieczające 
prawa słabszych bliźnich), albo siebie 

uznaje za najwyższego prawodawcę, lek- 
ceważy etykę i staje się egoistą. A co 
z niewierzącymi w harcerstwie? To samo 
co przed wojną. Jeśli odpowiada im atmo- 
sfera harcerstwa, to muszą być lojalni 
względem etyki harcerskiej, lecz mogą nie 

ża WODE 

A jeśli im nie odpowiada etyka chrześcijań- 
ska — to mogą sobie założyć taką or- 
ganizację jakiej potrzebują. Aby nie było 

    wnież ie do doros- 

łego życia we współczesnym świe- 
cie, także w przyszłości. Zgodnie 
z I wydaniem „Wskazówek dla 
skautmistrzów” BI-Pi z 1920 r. 

(wyd. polskie z 1930 r.) zadaniem 
wychowania skautowego _ jest 
ukształtowanie s; śliwego i po- 

żytecznego obywatela, a punktem 
wyj 
powinien być wykaz wad narodo- 
wych (brak wiary, brak patriotyz-   

należy dziś 
podkreślić, że etyka harcerska 
odrzuca postawę przemocy, 

wynikającą z egoizmu, cechu- 

niactwem i nieposzanowaniem 
prawa, a dąży do ukształtowa- 
nia człowieka życzliwego (słu- 
żba), pogodnego, a zarazem 
osilnym charakterze (pokonu- 
jącego trudności). Na zakoń- 
czenie wymieńmy, czym har- 
cerz wyróżniał się w oczach   

  cunku dla innych, brak etyki pra- 
cy, brak karności, nieudolność życia ro 
dzinnego i małżeńskiego, nieudolność 
w rozrywce i spędzaniu wolnego czasu, 
niszczenie środowiska, alkoholizm, narko- 

mania, nikotynizm itp.) Wykaż 

wyraźny wpływ na etykę harcerską, 
sformułowania zawarte w Prawie Harcers- 

kim. Należy podkreślić, że ze względów 
wychowawczych zmienianie Prawa _ jest 
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nym, czy nie. Baden - Powell podkreślał, że 

jeśli skauting miałby być bez Boga — to 
lepiej, by go nie było. Sprawę wiary w Boga 
uważał za fundamentalny problem wycho- 
wania skautowego, przy pełnej tolerancji 
religijnej. Wystarczy przeczytać w/w ko- 

mentarz Sedlaczka, by zdać sobie sprawę, 
że Prawo Harcerskie jest kodeksem moral- 

  

naszego społeczeństwa. Jego 
główne cechy moralne to: 
> Rzetelność i prawdomówność (spoleg- 
liwy, czyli godzien zaufania). 
> Służba Ojczyźnie i bliźnim (przyjaciel 
ludzi i przyrody) 
>. Hart ducha (silna wola, pogoda ducha, 

” zdolność pokonywania trudności, zarad- 
ność, walka z nałogami). 
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Ponadto wydaje się, iż statut nie powinien określać tak ściśle np. 

zadań i sposobu działania władz harcerskich czy zasad. karania 
członków ZHP. Powinien dawać je ej swobody. Bo c0 to 
znaczy „przestrzegać dyscypliny organizacyjnej ”” — czy to nasze 
pobożne życzenia, czy zabezpieczenie „na wszelki wypadek”? Takie 
sformułowanie: „drużyna dziala zgodnie z ystenem melodycznyma 
ustalonym przez Radę Naczelną ZHP” 
karo driżyny prad AlE) Wóywi dozy wladz zwi 
nich — i chwała Bogu. Bo tak naprawdę, to kto jest dla kogo? A więc 
może trochę więcej pokory dla rzeczywistości. Należy odwrócić 
relacje. 

Do wizerunku Związku dochodzi więc jeszcze kwestia określenia 
metod pracy, dostosowania struktury oraz programu do wymagań 
czasu i uczestników wspólnoty. 

STRUKTURA 
NA USŁUGACH IDEI 

Władza 
Wspomniałem już o potrzebie innego spojrzenia na władze harcers- 

kie i rolę, jaką powinna ona spełniać. Kończy się czas dygnitarzy, 
władców — dysponetów, którzy oprócz tego że dysponują siłą 

— to mają z tego określone profity. ijwyższa pora, aby 
rzadkie władz harcerskich zaczęli mówić gawędy, a nie 
przemówienia, przekonywać do pomysłów metodycznych, a nie 
koncepcji politycznych, wyzwalać uśmiech u swoich harcerzy, być 
autorytetem i wodzem. 

Harcerskie Rady powinny wydawać jak najmniej dekretów, czyli 
tego co w dawnym państwie polskim nazywano wyrokami sądowymi. 
Za tym idzie potrzeba zupełnej zmiany stylu dyskusji, rozwiązywania 
harcerskich problemów. 

Należy dążyć do zmniejszania powstałej przepaści pomiędzy władzą 
a środowiskami. To właśnie władza powinna udzielać lekcji tolerancji 
i szacunku, powinna wyzbywać się kompleksów, które do tej pory 
determinowały jej postępowanie. Konieczne więc staje się poszukiwa- 
nie kontaktu między wyborcami a reprezentantami we władzach. 
Ważna okazuje się potrzeba stworzenia pewnego systemu. Prezydium 
harcerskich rad powinno bardziej pracować nad formami spotkań 
z wyborcami, wysłuchiwania ich opinii. Może — tak jak mówi 
Tadeusz Perzanowski — oprócz stałego składu rad należałoby 
wprowadzić formułę niestałych członków delegowanych na każde 
kolejne posiedzenie przez swoje środowiska. 

Wreszcie w nowej. rzeczywistości rolą władz powinno być po- 
szukiwanie form współdziałania 
oczekiwania społeczeństwa oraz środowisk harcerskich. Niech więc 
harcerstwo będzie iapripsię polem służby i miejscem spełniania 
aspiracji swoich członk: 

Władza powinna być Pc i zabezpieczeniem samodzielności 
środowisk harcerskich, a to z kolei wiąże się z pilną potrzebą zmian 
strukturalnych w Związku. 

Struktura 
Potrzebna jest zmiana struktur pionowych na rzecz kreowania elit 

harcerskich, miejsc swobodnej nieskrępowanej rozmowy, wymiany 
myśli, realizacji nowych pomysłów   

w tym względzie uważam zmniejszenie liczby 
Chorągwi oraz zmianę ich roli. Chorągwiami powinny być 

duże ośrodki miejskie (np. Szczecin, Poznań, Wrocław, Katowice, 
Kraków, Warszawa, Gdańsk) stanowiące naturalne zaplecze kadry, 
dysponujące znacznymi możliwościami. 

Komendy powinny otrzymać jak najwięcej samodzielności i swobo- 
dy działania, inicjować rozwiązania metodyczne, być poligonem 
doświadczalnym dla rodzących się inicjatyw. Poprzez np. giełdy 
programowe, czy uczestnictwo w wydarzeniach środowisk powinny 
preferować i promować dobre wzory. Trzeba podjąć stałą pracę 
z kadrą, tworzyć silne kręgi rówieśnicze, kręgi zainteresowań, moty- 
wować do pracy poprzez wspólnotę. 

Należy oddemonizować rolę Komend jako ośrodków decyzyjnych, 
unikać rozwiązań mechanicznych i sztucznych. Chorągwie powinny. 
określać swoje umocowanie w realiach własnego regionu. Łączy się to 
z potrzebą wybierania Komendantów o dużych zdolnościach or- 
ganizacyjnych, umiejętnościach przekonywania i pozyskiwania soju- 
szników — czyl prostu autorytetów. Gdy te oczekiwania 
połączymy z komęetencjanii i aciodalelto ści, 46 zaoże Zaj jdziecwy 
dla dareentwa wodzów, którzy będą potrafili właściwie kierować 

zĄ . 

: mą kwestią jest rownież, co począć z dotychczasową strukturą 
hufców. Otóż i w tym wypadku najważniejsze jest chyba oddemonizo- 
wanie problemu. Hufce — które nota bene nie potrafią obecnie 
znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca — powinny być przekształ- 
cone w harcerskie biura, które koordynowałyby wszelkie kwestie 
organizacyjne: współpracę z samorządem terytorialnym, pozyskiwa- 
nie sojuszników i sponsorów dla harcerskich działań, koordynowanie 

akcji Jenij i zimowej. A program powinien wynikać z potrzeb, 
zapału członków harcerskiej zbiorowości. 

„Odrębną b jest poszukiwanie systemu usytuowania harcer- 
stwa w społeczeństwie — to rola harcerstwa jako stowarzyszenia 
społecznego. Musimy znaleźć miejsce dla rodziców naszych wy- 
chowanków, którym przecież nie powino być obojętne, do jakiej 
organizacji należy ich dziecko. Powinniśmy poszukiwać sojusznikó 
harcerstwa. I to powinno być treścią dalszych zmian 

REFLEKSJA 
NA 

KONIEC 
arzy mi się „polskie Jamboree” — gdy wszyscy: członkowie 
władz najwyższych (Głównej Kwatery, Rady Naczelnej), ko- 

mendanci chorągwi, instruktorzy teoretycy i drużynowi oraz harcerze 
i przyjaciele harcerstwa siedzieć będą 22 lutego w Dzień Myśli 
Braterskiej przy ogniu lub ciepłym kominku. Będą śpiewać i dys- 
kutować, czuć ciepło ognia i dotyk ramion sąsiadów, którzy zasiedli 
w harcerskim kręgu. Będziemy śpiewać: „Po całej Polsce o tej 
godzinie...” Może wtedy większego znaczenia nabierze mały harcer- 
ski krzyż wpięty w klapę płaszcza i proceduralne spory o ortodoksyjne 
harcerstwo stracą rację bytu. Skoncentrujemy się na wychowaniu, 
jakiego uczyli nas Robert Baden-Powell, Andrzej Małkowski, Alek- 
sander Kamiński, Ewa Grodecka, Janusz Korczak. 

a 

       



HARCERSTWO STARSZE? 
str. 144 000 

programami, które są wytycz- 

struktorów i zespołów. Wiąże się to z tym, 
że nie potrafimy zmienić swojego sposobu 
myślenia o organizacji i młodzieży do niej 
należącej. Ani o Związku, ani o młodzie: 

nie myślimy podmiotowo. Ten zarzut doty- 
ka w pewien sposób także młodych, którzy 
o starszych instruktorach też nie potrafią 

myśleć w relacjach partnerskich, Tymcza 
sem najbardziej oczekiwanym modelem 
programu dla harcerstwa starszego jest 

zestaw ważnych propozycji tak dla har- 
cerek i harcerzy, jak i dla ich zespołów 

Propozycje te mogą, ale nie muszą być 

wykorzystane. To, czy będą, zal 
wielu jeszcze dodatkowych czynników. 
Ważnym jest, aby zanim propoz, 
zostaną ostatecznie „uformowane” 

tać o ich zakres, problematykę, waż 
samych harcerzy starszych. 

R suje się tu więc model „spot- 

kania w drodze”. Oceniamy w Związku 
otaczający go świat. Często istnieje konie- 

czność, aby jego członkowie podjęli wiele 
ważnych dla harcerstwa, państwa, społe- 

czeństwa spraw. Z. drugiej strony człon- 
kowie drużyn mają prawo zwrócić się do 
swoich zwierzchnich komend o pomoc 

w realizacji ważnych dla nich problemów. 
Oba wysłane sygnały spotykają się w dro- 
dze. Gdzie? Zapewne w hufcu. Tutaj po- 
winno nastąpić przetworzenie danych i po- 
wstać propozycja programowa uwzględ- 

ająca wspólne „interesy”. Model „„spot- 
kania w drodze” jest zapewne przejściowy. 
W przyszłości — za dwa, trzy lata — kiedy 
w nowym Związku hufiec ostatecznie się 

uformuje, model ten może ulec dalszym 
zmianom. Jeszcze jedna uwaga. Model 
„spotkania w drodze” nie odrzuca pro- 
gramu — wytycznej, ale w sposób istot- 
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ny go modyfikuje, jak gdyby upodmiota- 
wia. Z tego, co do chwili obecnej powie- 

ziałem o programie, wynika potrzeba jego 
sformułowania dla harcerstwa starszego, 

choćby dlatego, żeby pomóc młodym dru- 
żynowym, którym niełatwo przychodzi 

określenie celów, a po wtóre, aby odpowie- 
dzieć na zapotrzebowanie społeczeństwa 
Pozostało jeszcze pytanie o jutro! 

Dać dzisiaj, kiedy od wielu lat 
nie możemy sobie poradzić z problemami 
bieżącymi, odpowiedzieć w sposób jasny 
i przejrzysty na to pytanie. Myślę jednak, 

że w stosunku do młodych mamy obowią- 
zek przynajmniej zarysować wizję przy- 
szłości. W dużej mierze przyszłość ta zależy 
od tego, jakie postawy młodzi przyjmą 
dzisiaj. Myślę, że zdominują ję dwie sfery: 
sfera ekonomiczna i sfera ekologiczna 

obie w jakiś sposób ze sobą powiązane. 
Chodzi o to, że im prędzej zrozumiemy, że 
nie ma już tylko problemu ważnego dla 
Polski, a nieważnego dla świata — tym 
lepiej. Jesteśmy już wpasowani w światowy 
system wzajemnych uwarunkowań. Róż- 
nice polegają tylko na tym, że w danej 
chwili jakiś problem nas nie dotyka lub 
odwrotnie. Cała mądrość programu na 
jutro polega na dzisiejszym wyborze prio- 
rytetów. I w tym wyborze trzeba harce- 
rzom starszym pomagać. 

A więc jakie harcerstwo starsze? 
Najogólniej takie, które je jego uczestnikom 

daje szczęście i radoś możliwość 
spełnienia samego siebie i pomocy w takim 
spełnianiu się innym. Takie, które zwróci 
uwagę na konieczność dobrego przygoto- 
wania się do życia i zaproponuje jak to 
zrobić. Takie które podejmie próbę od- 
powiedzi na ważne pytania dotyczące przy- 
szłości nas wszystkich już dz 

Utopia? Może nie do końca. A jeśli 
nawet to ładna. Pomarzyć nie wolno... 

str. 18 4 000 
nym za. ponadczasowe, a nie interesom 
politycznym różnych grup. 

Na tym etapie rozważań często pojawia- 
ją się argumenty o chęci stworzenia harcer- 
stwa kościelnego, nietolerancji, klerykali- 
zacji, itp. — wytrychy przydatne w każdej 
jałowej dyskusji, użyteczne w każdej walce 
0 władze 

Czy etyka chrześcijańska narusza rów- 
nowagę harcerskich celów wychowaw- 
czych? W głęboko chrześcijańskim społe- 
czeństwie nie wolno narusz. orzenio- 
nych, sprawnych systemów wartości. In- 

struktor — wychowawca musi w pełni 
uświadamiać sobie religijność lub areligij- 

ść swych wychowanków, by móc od- 
ywać wychowawczo, kształtując rów- 

nież odpowiednio swoją postawę. Odwoła- 
nie się do etyki chrześcijańskiej nie musi też 

harcerstwa, warto 

przypomnieć, co sądził o tym problemie 
Baded Powell: 

„ czego jestem całkowicie pe- 
t to przekonanie, że Bóg nie 

POSZUKIWANIU 

NOWEJ WIĘŻI 

Ś ograniczoną w swym umyśle 

że to wszechobecny duch miłości, któ- 
ry nie zauważa różnic w rasie, Wy- 
znaniu, czy pozycji społecznej, lecz 
błogosławi każdego człowieka, który 
naprawdę próbuje czynić dobr 
na miarę swoich  możliwi 
i swej służby” 

Robert Baden-Powell 
„Wędrówka do sukcesu” 

Twórca skautingu obawiał się moralnej 
pustki w wychowaniu, mylenia środków 
z celami i podporządkowywaniu ruchu 
skautowego celom doraźnym, koniunktu- 
ralnym. W przekonaniu BiPi, jedynie sys- 
tem ideałów, oparty na wartościach nie- 
kwestionowanych mógł tworzyć prawdzi- 
wego człowieka. 

Kraków, sierpień - październik 1990 r. 
Przedzjazdowe seminarium HR   

FR 
  

Kazimierz B. SCHUTTERLY 

stronę wspólnot 
czyli ogólna teoria potrzeby ich powstawania 

Ni c nie musi 

być harcerskie 

by stało się 

harcerskie   
W ydaje się, że zmiany zachodzące 

w harcerstwie wymagają innego spoj- 
rzenia na ZHP. Przyjmijmy, że jest on 

związkiem idei. Związek idei jest to inny 

sposób wyrażania harcerstwa, przez co 
rozumiem otwartość naszego ruchu na 

całe społeczeństwo, chę 

wania naszej woli pr: 
szcie dążenie ku przyszłość 
ży do nas wszystkich. Wydaj 
model harcerstwa najpełniej m 
realizować poprzez wspólnoty 

zamanifesto- 

Wspólnota 

Ca potrzebuje wspólnoty, bo 
spełnia ona wiele ludzkich zapotrzebo- 
wań, daje poczucie siły i bezpieczeństwa. 
Tak więc wspólnota to zespolenie i zhar- 
monizowanie ludzkich osobowości, bo- 

gactwa potrzeb, dążeń i pracy na rzecz 
wspólnego dobra. Budowanie i ochrona 

wspólnoty wymaga często dużego wysił- 
ku a także pewnych umiejętność lusi- 

my ponieść trud zrozumienia i porozu- 
mienia sięoraz trud znalezienia właści- 

wej granicy pomiędzy autonomią jedno-     |= Sc ZET ZCZN SARA stki a interesami wspólnoty. 

Jednostka 

we wspólnocie 

LBA jednostki we wspólno- 
cie może być różne. Nie ma jednak 

między ludz- 
kim JA a przynależnością do wspólnoty. 
  

      

niejszych dla ludzi: celu życia 
i jego sensu — jest sprzeczne z celami 
grup czy wspólnot. W dużej mierze cho- 
dzi tu o znalezienie równowagi pomiędzy 
jednostką a zbiorowością. 

Cel 

A. równowaga może być zawarta 

w celu wspólnoty. Na przykład celem 
Bieszczadzkiej „Wspólnoty Starszohar- 
cerskiej jest „umożliwienie każdemu (jej 
uczestnikowi) poszukiwania własnej 

tożsamości w działaniu dla dobra Biesz- 
czadów i ich mieszkańców” 
zacja łączy się tutaj z realiz 
własnej wspólnoty i działań na rz 
innej, jeś 

Samoreali- 

przyjmiemy, że mieszkańcy 
Bieszczadów tworzą wspólnotę np. tery- 

torialną. 
Ważnym jest, aby w okresie poprze- 

dzającym działania cel był jasno uśw 
damiany. Wówczas zgoda na cel powin- 
na łączyć. 

ZHP 

związkiem wspólnot 

K.. wspólnota realizuje jakąś ideę 
lubidee, dla których powstała, z którymi 
identyfikują się poszczególne jednostki 
tworzące wspólnotę. Następuje tu próba 

połączenia autonomii jednostki z dąże- 
niami zbiorowości, przy czym autono- 
mia oznacza prawo jednostki do odręb- 

nego i niepowtarzalnego kształtu włas- 
nej osoby, a wspólnota jest przyjaznym 
spotkaniem, współpracą upodmioto- 

wionych osób, które odnajdują i tworzą 
wspólne tele oraz drogi prowadzące do 

ich realizacji. Związek jest też wspólno- 

tą. Łączą nas idee. W tym rozumieniu 

jesteśmy wspólnotą idei. W ZHP powstał 
już szereg wspólnot — ruchów, część 
z nich otwarta jest na całe społeczeńst- 
wo. Pozbawione gorsetu organizacji łat- 

wiej przenikają do niego z ideałami 
harcerskimi. Próba przekazania społe- 

czeństwu swoich najwyższych wartości 
Jest jednym z celów harcerstwa, może to 

być także sposób na harcerstwo. 

u    



Harcerstwo 

uspołecznione 
str. 19 4 000 

bliski kontakt z samorządem, działania 

poprzez lokalne wspólnoty 
W tym ostatnim wypadku jest możliwe 

także w pełni fachowe wychowanie w opar- 
ciu o zasady etyki chrześcijańskiej. 

Rodzą się nowe potrzeby wynikające 
z postępującego rozwarstwiania społeczeń- 
stwa, będące polem działania dla harcerzy 
ze szkół ponadpodstawowych. 

Specyficzne warunki stwarza pobyt na 
obozie. Daje on możliwości kontaktu z od- 

miennym środowiskiem, poznania go i po- 
mocy (np. „zielone przedszkola” w okresie 
żniw na wsi, pomoc leśniczemu). Pobyt 
dzieci wiejskich w mieście, jeśli uwzględ- 
nimy kontakt z drużynami harcerskimi, 

a przede wszystkim przy mądrej postawie 

instruktorów (dla mnie karykaturą instru- 

ktora harcerskiego jest ktoś, kto nie stara 
się zrozumieć odmienności potrzeb i wa- 
runków pracy harcerskich drużyn na wsi) 
może przyczynić się do likwidacji uprze- 
dzeń i podziałów. 

IV. Koło Przyjaciół Harcerstwa 

emu tematowi należy poświęcić od- 

rębne rozważania. Teraz chciałem za- 
sygnalizować kilka spraw. Przede wszyst- 
kim KPH to nie tylko rodzice — muszą go 
współtworzyć także sympatycy harcerst- 
wa, byli instruktorzy, nauczyciele, księża, 
działacze samorządowi i wielu innych. 

KPH dla właściwego wypełniania swoich 
zadań (współtworzenie warunków organi- 

zacyjnych i programowych pracy drużyn) 
musi mieć wpływ na pewne decyzje i kształt 
organizacji. Wymaga to włączenia kół i ich 
członków do organizacji z określonymi 
prawami statutowymi. KPH jest miejscem 
dla całej reszty instruktorów, którzy ode- 

szli z czynnej służby (lub będą musieli 
odejść), a swoim doświadczeniem i wiedzą 
mogliby jeszcze służyć ruchowi harcers- 

kiemu. 

archiwum 

V. Władze państwowe 

arcerstwo powinno realizować mo- 
H « 
Jest to już prawie w pełni możliwe przy 
wprowadzaniu mechanizmów demokraty- 
cznych, kiedy realna staje się służba Pań- 

stwu Polskiemu, służba, która w zasadzie 

nie powinna stwarzać moralnych dylema- 
tów. 

W sferze państwa i jego administracji 
kontakt organizacji harcerskich z władz 
mi może przybierać różne formy (te poni- 
żej, to tylko trzy przykłady): 

FR 
— tworzenie realnego obrazu harcerst- 

waw środkach masowego przekazu, wpro- 
wadzanie tą drogą pewnych rozwiązań, 
przygotowanie społeczeństwa do właściwe- 
go odbioru pracy instruktorów i drużyn 
harcerskich. 

Wróćmy do pierwszych zdań niniejszych 
rozważań. Proces uspołeczniania harcerst- 
wa (czy przywrócenia go społeczeństwu) 

należy rozpocząć od wyraźnego oddziele- 
nia etatowych pracowników w sferze gos- 
podarczej i ini: yjnej od społecznej 
kadry wychowawców. Ci pierwsi nie muszą 
być (a wręcz nie powinni) instruktorami 
harcerskimi. Przy odpowiednio zorganizo- 
wanej pracy biura komendant chorągwi, 
przewodniczący czy Naczelnicy mogą peł- 
nić te funkcje społecznie. Oczywiście wy- 
maga to przełomu w świadomości zarówno 
wśród kadry, jak i lokalnej władzy — nie 
będzie można w godzinach pracy wyciąg- 
nąć komendanta na naradę. Autorytet tego 

  

    
  

na poziomie kuratoriów i MEN: 
inspektor harcerstwa rekrutowany spośród 
instruktorów o dużym autorytecie (pod- 
stawą — opinia środowisk harcerskich), 
dbający o właściwy przepływ wzajemnej 

komendanta powinien być taki, aby po- 
święcano czas jemu (i reprezentowanej 
przez niego młodzieży) w odpowiadają- 
cych mu godzinach. Pojawia się jeszcze 
inny problem: nie będzie już ludzi dys- 

  spój- 
nych rozwiązań problemów wychowaw- 
czych, zabezpieczający władze oświatowe 
przed zarzutem braku kompetencji w spra- 

wach harcerskich, 

— bieżący kontakt z odpowiednimi ko- 
misjami w Sejmie i Senacie, opiniowanie 
aktów prawnych dotyczących w jakiś spo- 

sób wychowania lub warunków material- 
nych tego wychowania, 

zycyjnych, — poprzez 
stosunek pracy — w swoich decyzjach od 
harcerskiej władzy. Już ten fakt pozwoli na 
usamodzielnienie struktur i pełny rozwój 
harcerskich środowisk. 

Pisząc to wszystko mam świadomość, że upłynie 
wiele lat zanim przynajmniej część z tych spraw 

zostanie rozstrzygnięta w skali całego ruchu harcers- 

kiego. Ale ku rozwadze niech zastanowią się nad tym 

wszyscy myślący o harcerstwie jako całości ... 

FR 
złonkiem Światowej Konferencji 

Cc Skautów (kierowniczego organu 
" Światowej Organizacji Skautów 
przyp. aut.) stać się może każda narodo- 

wa organizacja skautowa czy też kilka 
organizacji skautowych w danym kraju, 
tak długo jednak, jak mają one swoją 
wspólną, jedną porozumiewawczą organi- 
zację tego ruchu w danym kraju. 

Organizacja Skautowa w danym kraju 
musi przede wszystkim posiadać baden - 
powellowski kierunek wychowawczy, być 
oficjalnie zarejstrowana przez władze rzą- 
du w kraju, w którym działa i musi ona 

działać w ramach geograficznych danego 
kraju. Wymagania te są jasno nakreślone 
w Konstytucji Światowej Konferencji (art. 
W.VL ViM"" 

Z doniesień prasy wiemy, dlaczego har- 
cerstwo nie zostało przyjęte z powrotem 

Konferencję Skautową 
członków 23 — 27 lipca 

1990 r. — zabrakło wspólnej reprezentacji 
dla rozbitego ruchu harcerskiego. Nie wąt- 
pię, że wcześniej czy później warunek teri 
zostanie spełniony, ponieważ każda z or- 
ganizacji harcerskich powołuje się na rodo- 
wód skautowy i tradycje, rozumiejąc przez 

nie m. in. dorobek i dokonania ZHP na 

arenie międzynarodowej w okresie II Rzx 
czypospolitej. 

„Skauting przeszczepił się na grunt pol- 
ski mocno i trwale. Zmiany w nim po- 
czynione — zamierzone i niezamierzone 
— są w stosunku do metody skautowej 
znikome, w formach skautowych (mundur. 
obrzędy, oznaki itp.) spore, natomiast jeśli 

chodzi o ideał wychowawczy, to do roku 
1945 były niewielkie, po roku 1945 — zna- 
czniejsze. Na ogół jednak byliśmy i jeste: 
my zharmonizowanym członem skautowe- 
go braterstwa i systemu. A jeśli tak jest, to 
przyczyn doszukiwać się należy zarówno 
w polskim przywiązaniu do tradycji har- 
cerskiej, jak i w uniwersalizmie systemu 
skautowego, w jego zgodności ze wspoł- 
czesnymi potrzebami pedagogicznymi”? 

poglądy 

Mi ej SCE Wicie ŚLIWERSKI 

dla emeryta 
Rzeczywiście „przeszczep” był na tyle 

mocny, że rządy komunistyczne nie po- 
trafiły znaleźć, po II wojnie światowej, 
przeciw niemu skutecznego antidotum 
i odrzucić to „ciało obce”. Wymuszona siłą 
tradycji zgoda na istnienie i działań przy- 
pominała ten rodzaj tolerancji, jaka chara- 
kteryzuje skutki wszytego w plecy nałogo- 
wego alkoholika esperalu. Nic dziwnego, 
że przez te lata 10 punkt Prawa Harcers- 
kiego był probierzem harcerskości zwłasz- 
cza władz i aparatu etatowego organizacji. 
Propozycje zmian statutowych i filozofii 
działania ZHP powinny raz na zawsze 
oczyścić harcerstwo z partyjnych aparat- 

czyków indoktrynujących i manipulują- 
cych nim, szermujących demagogią, przed- 
kładających chore ambicjei korzyści osobi- 
ste nad interes Związku. 

Miejsce w Europie 

Szereg organizacji skautowych dokony- 
wało zmian w swoich tekstach Prawa 
i Przyrzeczenia Skautowego. Zmiany te 
musiały być zaaprobowane przez odpowie- 
dnie kraje, a następnie przez Światową 
Konferencję Skautową. Konieczne było 
zachowanie zasadniczej linii służby: Bogu, 
Narodowi i barterstwu skautowemu, by 
pozostać członkiem skautowej rodziny 

W kraju o ponad tysiącietniej tradycji 
chrześcijańskiej i znaczącej pozycji Koś 
cioła Katolickiego powrót do służby Bogu 
i wychowania młodzieży na zasadach ety 
chrześcijańskiej nie podlega dyskusji, a ich 
akceptacja przez delegatów grudniowego 
Zjazdu i zapis w nowym statucie pr: 
bliżają harcerstwo do członkostwa w świa- 

towym ruchu skautowym. 
Tak więc przyjęcie „baden- 

powellowskiego kierunku wy- 
chowawczego” i _ powołanie 
wspólnej reprezentacji (lub zjed- 
noczenie) ruchu harcerskiego 
dopełnią formalności. Nie bę- 
dzie to jednak miało wpływu 
pozycję i rolę harcerstwa wśród 
innych organizacji skautowych 
Tak naprawdę nie wiemy ani 

jaka ona jest, ani jaka mogłaby być! Ruch 
skautowy na świecie ciągle postrzegamy 
poprzez pryzmat wiedzy czerpanej z ksią- 
żek Baden-Powella i rodziny autorów 
okresu międzywojennego, okazjonalne 
kontakty i marginalną w istocie wymianę 
młodzieży. Jest to postrzeganie pozorne. 
a jakość odbioru zakłócona jest zadufa- 
niem w siebie, w ogromne 

przekonaniu 
wcze harcerstwa. 

wartości i efekty wy 

Do niedawna nie mogliśmy wiedz 
i nadal nie wiemy, jak zmieniał się skauting 
na przestrzeni ostatnich 45 lat. Nie znamy 
obszernej dyskusji (lub przynajmniej wnio- 
sków z niej wynikających), jaką wywołał 
„Raport o światowym skautingu” dra La- 
szlo Nagy, do niedawna sekretarza gene- 
ralnego WOSM. Nie wiemy także, jaki był 
charakter zmian i wpływ uchwał świato- 
wych konferencji skautowych choćby ta- 
kich, jak: auting w przyszłości” czy 

„Kierunki rozwoju strategii skautingu 
w XXI wiek” na pracę organizacji narodo- 
wych. Nasza niewiedza dotyczy także 
zmian 

© wsystemie metodycznym organizacji 
skautowych. 
© v systemie kształcenia, 
© struktury organizacji wpływających 

na sprawność ich działania, 
© wynikających z wpływu nauk społe- 
cznych na system skautowy, prowadzą- 
cych do jego zgodności z współczesnymi 
potrzebami pedagogicznymi, itp. 

Reasumując, nie wiemy, jaki był i jest 
wpływ nauki i postępu techniki w świecie 
na przeobrażenia i rozwój skautingu 

Zasygnalizowałem tylko niektóre pro- 
blemy i wątpliwości. Czeka nas szukanie 
odpowiedzi na wiele pytań. Czas jednak je 
postawić i przejść do działania, by nasze 
miejsce w Europie określały nie tylko pod- 
stawowe zasady i tradycje ruchu oraz jego 
emerytalny wiek 

1. Zenon Buczewski, „Światowy skautii 
couver, B.C. 1979 r 

2. Aleksander Kamiński „Nauczanie i wychowa- 
nie metodą harcerską”. NK, 1948 r  



W stuletnią rocznicę zgonu bohatera 

Skauci Wielkopolscy 

ROTA 
Słowa M. Konopnickiej. Muz. Fel. Nowowiejskiego. 
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da - my, by nas zniemczył wróg. Tak nam do-po-móż Bóg! Tak nam do-po-móż Bóg! — Tak nam do-po-móż Bóz! — 

Krzyżacka zawierucha — . n 
Nam twierdzą będzie każdy próg — W ten dzień, gdy zagrzmi złoty róg — 
Tak nam dopomóż Bóg! — Tak nam dopomóż Bógi 

TE PIĘKNE PATRIOTYCZNE KAR- 
TKI WYDANO PRZED I WOJNĄ 
ŚWIATOWĄ. JUŻ WTEDY SKAU- 
TING POLSKI ZE SWOIMI SYMBO- 
LAMI ODGRYWAŁ WIĘKSZĄ RO- 
LĘ W KRZEWIENIU POSTAW PAT- 
RIOTYCZNYCH I JEDNOŚCI NA- 
RODOWEJ, CO POWINNI CHYBA 
ROZWAŻYĆ WSPÓŁCZEŚNI HAR- 
CERZE. 
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