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Instruktorzy Organizacji Harcerzy
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Druhowie!
Pełniąc swoje instruktorskie zadania bardzo często nie znajdujemy czasu na to, aby na chwilę się
zatrzymać, rozejrzeć dookoła i zastanowić nad szerszym znaczeniem naszej instruktorskiej służby. Szerszej, bo
choć pełnimy funkcję drużynowego, szczepowego, hufcowego, komendanta chorągwi czy zasiadamy w jakimś
ciele kolegialnym każdy z nas oddziałuje na Organizację Harcerzy w pewien specyficzny i charakterystyczny dla
swojej funkcji sposób.
Pełniąc służbę na poziomie ogólnopolskim obserwujemy Wasze działania, często staramy się Was
wspierać, inspirować i motywować, ale również pomagać Wam realizować Wasze zadania i rozwiązywać
problemy z którymi się do nas zwracacie. W tej kadencji postanowiliśmy podjąć się przeprowadzenia projektu
polegającego na wspólnym spotkaniu. Chcemy w gronie przedstawicieli wszystkich wydziałów Głównej
Kwatery spotkać się z instruktorami wszystkich chorągwi, aby rozmawiać z Wami o sytuacji Organizacji
Harcerzy przez pryzmat sytuacji Waszej chorągwi, Waszych środowisk.
Zakładamy, że wspólne spędzenie kilku godzin pozwoli nam na wymianę wielu cennych uwag. Na
wzajemne poznanie, poprawienie bądź zawiązanie znajomości. Przełamanie barier i lepsze poznanie
przyświecających nam idei.
W związku z powyższym zapraszam każdego z Was, drodzy instruktorzy do wspólnego spotkania.
Terminarz spotkań znajdziecie na stronie: www.harcerze.zhr.pl/spotkanie12h. Nasze spotkanie poprzedzone
będzie spotkaniem z członkami Komendy Waszej Chorągwi podczas której spróbujemy dokonać wspólnie
omówienia i analizy sytuacji Waszej Chorągwi.
Od prezentacji wyników tej analizy rozpoczniemy z kolei nasze wspólne spotkanie. Następnie
wspólnie postaramy się zastanowić, czy przedstawiona przez nas analiza jest właściwa. Kolejne punkty
programu naszego spotkania dotyczyć będą Programu Organizacji Harcerzy zawierającego się w słowach
"Wychowujemy odpowiedzialnych mężczyzn gotowych do podejmowania wyzwań!" oraz drogi rozwoju
harcerza ZHR.
Następnie, podzieleni na zespoły zadaniowe spotkamy się, aby rozmawiać w gronie zuchmistrzów,
drużynowych harcerzy, drużynowych wędrowników, harcerzy starszych, kształceniowców i instruktorów
starszyzny o sytuacji i wyzwaniach stojących przed poszczególnymi poziomami metodycznymi. Dowiecie się co
planujemy jako Główna Kwatera, ale również będziecie mieli możliwość zgłoszenia nam swoich propozycji i
uwag. Organizacja Harcerzy to nasza wspólnota, więc zapraszamy Was do tego, abyście jako instruktorzy
dzielili się z nami swoimi przemyśleniami, refleksjami. Liczymy, że znajdziemy wśród Was osoby chętne do
podjęcia się współpracy z nami!
Bardzo zależy nam na tym, abyście pokazali nam miejsce, w którym działacie. Przedstawili Waszą
Chorągiew, Waszą wspólnotę. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszej specyfiki, elementów z których jesteście
szczególnie dumni, tego czym chcecie się z nami podzielić.
Spotkanie będzie również okazją do rozmów, dyskusji i zadawania pytań, które Was dręczą. Bardzo
zależy nam na tym, aby owoce spotkań i naszej podróży po Organizacji Harcerzy ZHR były jak największe wobec tego liczymy na Waszą obecność i zaangażowanie.
Jeśli macie jakieś pytania, które chcielibyście do nas skierować - wykorzystajcie specjalnie na tę
okoliczność
przygotowaną
ankietę.
Znajdziecie
ją
tutaj:
https://docs.google.com/forms/d/1b8IoKJnosguN77fzSE_lbyl4KWcR1soCT3Fjl9TB3qg/viewform
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca naszych spotkań będziemy przekazywali drogą służbową.
Znajdziecie je również na stronie www.harcerze.zhr.pl/spotkanie12h
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
hm. Sebastian Grochala
Naczelnik Harcerzy ZHR
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PROGRAM SPOTKANIA GŁÓWNEJ KWATERY HARCERZY ZHR
Z KORPUSEM INSTRUKTORSKIM CHORĄGWI HARCERZY ZHR
Program spotkań wygląda następująco:
Ze strony GKHy w spotkaniach będą brali udział:
- Naczelnik i Wicenaczelnicy,
- członkowie Biura GKHy,
- członkowie Wydziału prawno-wizytacyjnego,
- przedstawiciele Wydziałów Zuchowego, Harcerzy, Wędrowników, Harcerzy Starszych.
Program
- w trakcie jednego weekendu chcemy odwiedzić dwie chorągwie spędzając w każdej 12h
Spotkanie w I Chorągwi:
- piątek, godz. 20:00 - 24:00 (spotkanie z Komendą Chorągwi) - BLOK I
- sobota, godz. 9:00 - 17:00 (spotkanie otwarte z instruktorami chorągwi) - BLOK II
Spotkanie w II Chorągwi:
- sobota, godz. 20:00 - 24:00 (spotkanie z Komendą Chorągwi) - BLOK I
- niedziela, godz. 9:00 - 17:00 (spotkanie otwarte z instruktorami chorągwi) - BLOK II
Program szczegółowy
BLOK I – piątek bądź sobota 20:00 – 24:00
blok 4-godzinny pierwszego dnia - członkowie GKHy + Komenda Chorągwi (tj. Komendant,
zastępcy, sekretarz, hufcowi, referenci)
o Prezentacja Chorągwi przez komendanta - 30 min.
o Wizytacja zespołu prawno-wizytacyjnego w oparciu o ankietę - 90 min.
o Dyskusja o stanie chorągwi, problemach, potrzebach - 120 min.
BLOK II – sobota bądź niedziela 9:00 – 17:00
blok 8-godzinny drugiego dnia - wszyscy instruktorzy i p.o. drużynowych
o Poznanie się, przedstawienie - 30 min.
o Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej przez Wydział Prawno-Wizytacyjny - 45 min.
o Krótka dyskusja, pytania - 30 min.
o Prezentacja sytuacji ogólnej i działań Organizacji Harcerzy - w tym zwracanie uwagi na
propozycje szczególnie wartościowe z punku widzenia konkretnej chorągwi - 45 min.
o Prezentacja i omówienie Drogi harcerza jako wstęp do prezentacji założeń pionów
wychowawczych - 15 min
o Wydział Zuchowy - zuchy - 30 min
o Wydział Harcerzy - harcerze - 30 min
o Wydział Wędrowników - wędrownicy - 30 min
o Wydział Harcerstwa Starszego - harcerze starsi - 15 min
o Warsztaty z podziałem na piony (rozszerzenie tematyki, instruktorzy sami wybierają na co
idą - najlepiej zgodnie z tym, czym się zajmują, gdzie czują braki, co ich interesuje) - Zuchy /
Harcerze / Wędrownicy / Harcerze Starsi / Kształcenie / Harcmistrzowie i korpus instruktorski (np.
komisje stopni) - 60 min.
o Spacer, atrakcja, poznanie miasta - 120 min. (chcemy, żebyście pokazali nam swoje miasto,
miejsce, gdzie żyjecie, działacie)
o Czas na pytania dodatkowe, dyskusja na koniec wizyty, podsumowanie - 60 min.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:







17 / 19 października – Chorągwie: Kujawsko-Pomorska i Pomorze
9 / 11 stycznia - Chorągwie: Wielkopolska i Północny-Zachód
27 lutego / 1 marca - Chorągwie: Lubelska i Podkarpacka
13 / 15 marca – Chorągwie: Łódzka i Mazowiecka
17 / 19 kwietnia - Chorągwie: Dolnośląska i Ziemi Opolskiej
19 / 21 czerwca - Chorągwie: Górnośląska i Małopolska
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