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NAJPIERW WARTOŚCI – POTEM PRAWO … czyli słowem wstępu.
Ostatni zjazd ZHP jako jedno z ważnych zadań postawił przed nami dyskusję o kształcie i sensie
zapisów Prawa Harcerskiego. I dobrze się stało – bo być może dzięki temu będzie to dla nas pretekst
do rozmowy, której, mam wrażenie, już dawno nie toczymy – rozmowy o wartościach, do jakich
chcemy wychowywać w naszej organizacji. Dopóki nie odpowiemy sobie na to najważniejsze pytanie,
dywagacje na temat Prawa Harcerskiego będą miały raczej charakter dyskusji o tym, jakich słów użyć,
a nie to winno być naszym celem.
Ostatnie dwadzieścia lat tak bardzo naruszyło dotychczasowe widzenie świata wartości, że dziś bez
ponownego zdefiniowania tego, ku czemu wychowujemy, nie określimy naszego ideału
wychowawczego. Dyskusja o wartościach powinna nas zainspirować i zmusić do jednoznacznego
opowiedzenia się, co dla nas jest najważniejsze, a co stanowi granicę, której przekraczać nie chcemy.
Mam wrażenie, że w ostatnich latach pod pretekstem wszechobecnej tolerancji, niesłusznie zresztą
uznawanej jako wartość samą w sobie, coraz trudniej powiedzieć jasno i otwarcie, że mamy inną wizję
świata i lansowane na przykład przez media postawy nie są naszym celem wychowawczym.
Budowanie własnego ideału wychowawczego musi zakładać, że będzie spora grupa osób, która uzna
nas za staroświeckich, zacofanych, nietolerancyjnych lub mało postępowych. Przy takim podejściu do
budowy ideału wychowawczego musimy sobie odpowiedzieć, do jakich postaw chcemy kształtować
naszych harcerzy, do jakich ról społecznych będziemy wychowywać chłopców i dziewczęta, czy np.
rodzina jest dla nas ważna, czy – jak twierdzą niektóre środowiska – jest przeżytkiem. Jak dziś
powinniśmy budować postawę patriotyczną i poczucie naszej tożsamości narodowej, by nie być
posądzonym o megalomanię, szowinizm narodowy i brak zrozumienia naszego miejsca w Unii
Europejskiej.
A co z naszym wychowaniem duchowym? Jak odnieść się do pełnienia całym życiem służby Bogu
w obliczu coraz bardziej zlaicyzowanego społeczeństwa. Czy automatycznie ma to oznaczać,
że włączamy się w ten sam nurt, czy też będziemy mieć odwagę zdecydowanie pójść pod prąd.
To wiele pytań i zagadnień, które powinny znaleźć się w naszej dyskusji i co ważniejsze – powinniśmy
mieć odwagę na nie odpowiedzieć. Dopiero wtedy warto podyskutować, jak sformułować lub
przeformułować punkty Prawa Harcerskiego, które przecież mają być zestawem drogowskazów
wychowawczych wspierających na co dzień nasze działania.

WICEPRZEWODNICZĄCY ZHP
hm. MARIAN ANTONIK
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W tej dyskusji nie może nas zabraknąć…
… czyli o tym dlaczego organizujemy konferencję.
Druhny i Druhowie !
XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego rozpoczął ogólnozwiązkową dyskusję nad kształtem
i zapisami Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego uchwałą z dnia 8 grudnia 2013 roku w sprawie
Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.
Przewodniczący ZHP i Rada Naczelna, realizując zapisy uchwały, oprócz powołania zespołu do spraw
redakcji Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego zorganizowała cykl konferencji pod hasłem:
„Prawo Harcerskie, jako system wartości – tradycja i współczesność”
przeprowadzonych w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. W konferencjach brali także udział instruktorzy
Chorągwi Łódzkiej, ale wszyscy wiemy, ze względu na wagę omawianych spraw istnieje konieczność
rozszerzenia dyskusji na cała kadrę instruktorską. To my, wspólnie, tworzymy wizję tej organizacji,
budujemy podwaliny pod wartości stanowiące podstawę harcerskiego wychowania.
Druhny i druhowie!
Głos naszego środowiska w tej dyskusji, tak ważnej dla nas wszystkich, musi być silny i pełny.
O wartościach do jakich wychowujemy nie da się decydować jednostkowo, wypełniając ankietę,
porozumiewając się na portalach społecznościowych lub forach. Bądźmy ze sobą, rozmawiajmy,
dyskutujmy, ścierajmy poglądy w gronie instruktorów i reprezentujących nas delegatów na Zjazd ZHP.
Rada Naczelna ZHP, Rada Chorągwi i Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP zaprasza na konferencję
organizowana pod tym samym tytułem w lokalu KChŁ w dniu 11 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00.
Druhny i druhowie!
W tej dyskusji nie może nas zabraknąć…

PRZEWODNICZĄCY
RADY CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ ZHP
HM. WITOSŁAW MADEJ HR
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PROGRAM KONFERENCJI
1. Organizator: Rada Naczelna ZHP.
2. Współorganizatorzy:
 Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP;
 Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP.
3. Termin: 11 kwietnia 2015 r. – początek o godz. 10:00.
4. Miejsce: Komenda Chorągwi łódzkiej ZHP, Łódź, Stefanowskiego 19.
5. Uczestnicy konferencji: kadra instruktorska.
6. Zgłoszenia uczestników – rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego on-line (od dnia 4.03.2015 do 29.03.2015). Informacja zostanie umieszczona
w aktualnościach na stronie www.lodzka.zhp.pl,
7. Wpisowe w wysokości 15,00 zł – płatne na konto wskazane w formularzu.
8. Program konferencji przewiduje następującą tematykę:
Godz.

10:20

11:30

Otwarcie konferencji
Referaty
wprowadzające

10:00

Tematyka

Prowadzący
hm. Witosław Madej

„Prawo Harcerskie w 100-letniej tradycji”

hm. Marian Antonik

„Człowiek wobec wartości u progu XXI wieku”

hm. Sławomir Postek

„Prawo Harcerskie – czy w obecnym kształcie wyraża postulowany ideał
wychowawczy i ujmuje harcerski styl życia, jaki chcemy kreować”

hm. Jakub Wajman

Przerwa kawowa

11:40

Praca w grupach:

„Prawo Harcerskie – kodeks postępowania, czy zbiór drogowskazów”
„Prawo Harcerskie – czy powinno być wyznacznikiem granic tolerancji?”
„Dlaczego tak wiele osób chce zmiany 10 punktu?”
„Prawo Harcerskie – odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego świata”
„Czy w Prawie Harcerskim winno znaleźć się pojęcie Boga?”
14:00

Przerwa na ciepły posiłek

14:45

Prezentacja wyników prac zespołów – debata plenarna

ok.
16:00

Zakończenie konferencji
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