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Korzystaj¹c z ³amów naszego nowego pisma, pragnê podzieliæ
siê z Pañstwem kilkoma refleksjami zwi¹zanymi z prac¹ Stowarzyszenia. Zbli¿aj¹ siê wakacje, harcerki i harcerze gor¹co przygotowuj¹ siê do obozów letnich. Obóz harcerski jest bowiem ukoronowaniem ca³orocznej pracy, jest mo¿na powiedzieæ "egzaminem
koñcowym", harcersk¹ matur¹. Jego sukces jest uzale¿niony od licznych zbiórek, wspólnych gier, wypraw i przedsiêwziêæ. Od tego
czy zastêp dobrze pracowa³, czy frekwencja by³a stuprocentowa,
czy na harcerzach mo¿na polegaæ. Dlatego tak wa¿ne jest, aby na
obozy jecha³y wszystkie harcerki i wszyscy harcerze, bo ka¿dy
ma do spe³nienia na nim jedyn¹ i niezast¹pion¹ funkcjê. Niektórym
osobom mo¿e wydawaæ siê to dziwne, ale aby pojechaæ na obóz w
lipcu lub sierpniu trzeba zacz¹æ pracowaæ ju¿ we wrzeœniu roku
poprzedniego. Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e jakaœ rodzina rozwa¿a mo¿liwoœæ rezygnacji z obozu ze wzglêdów finansowych. Pamiêtamy o
takich rodzinach. Staramy siê robiæ wszystko, aby koszt obozów
by³ jak najni¿szy i rzeczywiœcie, porównuj¹c go z koloniami organizowanymi przez inne podmioty, tak jest. Przede wszystkim jesteœmy organizacj¹ skupiaj¹c¹ wolontariuszy, nasi instruktorzy za
swoj¹ pracê wychowawcz¹ nie pobieraj¹ ¿adnego wynagrodzenia.
Dla harcerek i harcerzy pochodz¹cych z rodzin najubo¿szych staramy siê o pomoc z gminnych oœrodków pomocy spo³ecznej. Czêsto

zdarza siê, zale¿y to przede wszystkim od zapobiegliwoœci instruktorów i rodziców, ¿e poszczególne jednostki otrzymuj¹ dotacje z bud¿etu gminy. Wszystkie dzia³ania planujemy po kosztach, w które
musimy wliczaæ koszty amortyzacji sprzêtu harcerskiego, np. namiotów, czy ubezpieczenia NW, od których ubezpieczeni s¹ wszyscy. St¹d nasze obozy s¹ najtañsze z mo¿liwych. Pojawia siê jeszcze jeden w¹tek - brak ch³opca czy dziewczyny na obozie wy³¹cza
go z czegoœ najwa¿niejszego w ¿yciu zastêpu i dru¿yny, póŸniej
trudno bêdzie mu wróciæ do ¿ycia harcerskiego we wrzeœniu. A okazuje siê, ¿e harcerstwo mo¿e spe³niaæ bardzo wa¿n¹ rolê w rozwoju
m³odego cz³owieka. We Francji czy W³oszech w wielu domach rodzice tak wielk¹ wagê przywi¹zuj¹ do zorganizowania tzw. wolnego czasu, jak do wyboru szko³y czy nauki jêzyka angielskiego.
W Polsce obserwujemy zjawisko podobne, poniewa¿ w³aœciwa formacja duchowa i fizyczna m³odego cz³owieka, w³aœciwa troska o
krêgos³up moralny, daje gwarancjê dobrych wyników w nauce, a
wiêc mo¿liwoœæ sukcesu ¿yciowego. To nie jest przypadek, ¿e najlepsi harcerze s¹ najlepszymi uczniami i studentami. Oby nikogo
nie zabrak³o na obozach harcerskich.
£¹czê serdeczne pozdrowienia.
Czuwaj!
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