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Spis treści 
SŁOWO WSTĘPU 

CZUWAJ!

Mamy już za sobą Święta Bożego 
Narodzenia, mamy za sobą 
świętowanie rozpoczęcia Nowego 
Roku... i oczywiście wszystko to 
minęło dużo szybciej niż byśmy 
tego chcieli, więc wracamy 
do swoich obowiązków – do 
szkoły, pracy, a my dodajemy do 

tego po raz kolejny powrót do harcerskiego życia.

Wraca także kwartalnik “Harcerskie Słowo”, który powoli 
zbliża się do świętowania rocznicy powstania i mimo iż 
starszy, to w pewnym sensie młodnieje. Młode pokolenie 
zaczyna powoli  przejmować stery i w taki oto sposób macie 
przed sobą nowego redaktora naczelnego - czyli  mnie. Świeżo 
upieczonego instruktora, w wolnych chwilach studenta 
oraz pracownika dużej międzynarodowej korporacji. 

Zmiany można zaobserwować nie tylko w “HS”, ale 
także w naszym całym hufcu, o czym  z radością dla 
Was będziemy pisać w najbliższym czasie. Drużyny 
przekazywane są młodszym instruktorom, którzy pracowali 
na te „zaszczytne nominacje” przez wiele miesięcy,  a w 
niektórych przypadkach nawet lata. Powstają nowe również 
drużyny, a niezwykłym tłem  dla tych wydarzeń jest coraz 
bliższa perspektywa uruchomienia naszej „Bazy Przygody”... 

Co natomiast możecie znaleźć w najnowszym numerze 
naszego magazynu? Trochę świątecznego klimatu, żeby poczuć 
jeszcze raz tą niezwykłą atmosferę czytając o  Betlejemskim 
Świetle Pokoju, albo o Wigilii szczepu Pretekst. Poznacie 
cechy metody   harcerskiej oraz zostaniecie namówieni do 
ponownego pochylenia się nad Prawem  Harcerskim. Tak jak 
w poprzednich numerach, każdy znajdzie coś dla siebie, bo 
nie brakuje ciekawych materiałów, artykułów i felietonów. 

Życzę miłej lektury i do zobaczenia na początku 
kwietnia – będziemy razem świętować  pierwszy roczek 
“Harcerskiego Słowa”, miejmy nadzieję, że hucznie i tłumnie.

pwd. Michał Bielicki
Redaktor Naczelny „HS”
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jaK cO rOKu - HarcerZe Z NaSZegO 
HuFca PrZeKaZali betlejeMSKie śWiatŁO 
POKOju MieSZKańOM WŁOcŁaWKa OraZ 

PrZyjaciOŁOM i OtWartyM dla HarcerZy 
ludZiOM POMagającyM iM Na KażdyM KrOKu



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 5

Nr 4(4)/2014
październik - grudzień

Betlejemskie – bo z Betlejem. Światło – bo świeci 
ciepłym płomieniem. Pokoju – bo na czas jego 
przekazania zatrzymywane są nawet wojny. To 

kwintesencja BŚP, czyli wielkiego przedsięwzięcia 
organizowanego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Inicjatywa powstała w 1986 roku w Linz, w Austrii. 
Od tamtej pory, Betlejemskie Światło Pokoju co roku 
przemierza cały świat. Swoją podróż zaczyna w Betlejem, 
gdzie zostaje podpalone przez chłopca lub dziewczynkę 
wybraną przez Austriackie Radio i Telewizję. Następnie 
zostaje przetransportowane do Wiednia, skąd zostaje 
rozprowadzane po całym świecie. W Polsce trafia do rąk 
harcerek i harcerzy, którzy przewożą je do swoich miast.

Od 22 grudnia  harcerze z Hufca ZHP Włocławek ‑ 
Miasto roznosili Światło Betlejemskie zaprzyjaźnionym 
parafiom, instytucjom i szkołom z terenu Włocławka. 
W sam poniedziałek komendant Hufca przekazał Światło 
prezydentowi Włocławka, Markowi Wojtkowskiemu

W ramach tego przedsięwzięcia, we wtorek, 23 grudnia 
odbyła się akcja “Włocławek rozprasza Betlejemskie 
Światło Pokoju”. O godz. 16.30 w Klasztorze 
oo. Franciszkanów przy pl. Wolności ropoczęła się msza 
święta. Godzinę później przy pomniku Szarych Szeregów 
(na dziedzińcu klasztoru) odbyło się przekazywanie 
Betlejemskiego Światła. W ramach akcji każdy 
mieszkaniec mógł zabrać Światło do swojego domu..



           Kwartalnik Hufca ZHP Włocławek-Miasto    harcerskie SŁOWO strona | 6

Nr 4(4)/2014
październik - grudzień

Seminarium 
inStruktorSkie
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PIERWSZE SEMINARIuM 
INSTRuKTORSKIE już ZA 
NAMI…
hm. Piotr Bielicki
14 listopada 2014 r. 

W dniu 8 listopada 2014 roku we Włocławku 
odbyło się seminarium instruktorskie „Nasz hufiec 
dzisiaj i jutro”, którego organizatorem była Komisja 
Stopnia Instruktorskich i Kształcenia. Wzięło 
w nim udział dwudziestu instruktorów i harcerzy 
pełniących funkcje instruktorskie. Miejscem 
spotkania włocławskich instruktorów była siedziba 
Przedstawicielstwa Kujawsko‑Pomorskiego urzędu 
Marszałkowskiego we Włocławku przy ul Bechiego 
2. Program seminarium składał się z dwóch części 
– prezentacji tematycznych oraz wielowątkowego 
panelu dyskusyjnego (debaty). W trakcie pierwszej 
części odbyło się sześć wystąpień w formie prezentacji 
multimedialnych. Po „wprowadzeniu do seminarium”, 
które wygłosił przewodniczący seminarium, kolejni 
prelegenci zaprezentowali następujące tematy: 
„Wspólnota hufca i wspólnota instruktorska, 
„Rola instruktora w wymiarze wychowawczym 
i organizacyjnym”, „Wsparcie dla drużynowych – zasady 
i formy”,  „Współpraca młodego pokolenia ze starszymi 
instruktorami  w Hufcu ZHP Włocławek ‑ szanse, 
zagrożenia, nowe możliwości współpracy”, „Czy stopień 
instruktorski jest niezbędny do prowadzenia drużyny?”.

W przygotowanie i przeprowadzenie tego seminarium 
zaangażowało sie kilkoro instruktorów, byli to: 
sekretarz seminarium pwd. Anna Ziółkowska 
i prelegenci hm. Katarzyna Marszałek, hm. Piotr 
Walburg, hm. Paweł Bielicki, phm. Błażej Ostrouch 
oraz pwd. jakub Szczupakowski. Druh jakub oprócz 
roli prelegenta był również (razem z przewodniczącym 
seminarium), moderatorem panelu dyskusyjnego.

Seminarium miało przede wszystkim na celu 
podniesienie kompetencji kadry instruktorskiej hufca 

oraz jej integrację m.in. poprzez wymianę wiedzy, 
doświadczeń oraz opinii uczestniczących w nim 
instruktorów (i kandydatów na instruktorów) na temat 
zasad funkcjonowania wspólnoty jaką jest hufiec. 
Seminarium miało też odpowiedzieć na pytania, jaka 
jest aktualnie kondycja Hufca ZHP Włocławek‑Miasto 
i jakie wyzwania stoją przed naszym środowiskiem 
w najbliższej przyszłości. jednym z istotnych celów było 
również podniesienie prestiżu wspólnoty instruktorskiej.

W tym miejscu warto przypomnieć, że od instruktorów 
harcerskich oraz wędrowników pełniących funkcje 
instruktorskie wymaga się, aby ich działania cechowały 
się wysokim poziomem jakości – zważywszy na fakt, 
iż przede wszystkim są to działania opiekuńczo‑
wychowawcze, to powyższy postulat jest jak najbardziej 
uzasadniony. Bowiem bez względu na to, czy instruktor 
prowadzi działania bezpośrednio związane z pełnieniem 
funkcji wychowawczych (jest np. drużynowym), 
czy też wykonuje zadania związane z tzw. „pracą 
z kadrą” czyli m.in. wspiera działania drużynowych 
(jest np. członkiem komendy hufca lub komisji stopni 
instruktorskich), to zawsze jakość jego pracy ostatecznie 
przekłada się na jakość działań wychowawczych całego 
środowiska harcerskiego jakim jest szczep, czy hufiec.

W związku z tym, w bieżącej pracy poszczególnych 
instruktorów harcerskich, ale również całego środowiska 
instruktorskiego hufca, ważną rolę odgrywa potrzeba 
ciągłego podnoszenia umiejętności wychowawczych, 
poprzez zdobywanie wiedzy i doświadczeń. 
Instruktorzy oraz wędrownicy (harcerze) pełniący 
funkcje instruktorskie mają możliwości korzystania 
z wielu form kształceniowych, w tym m.in. z kursów 
przewodnikowskich oraz kursów metodycznych dla 
drużynowych poszczególnych pionów wiekowych, 
kursów podharcmistrzowskich oraz różnego rodzaju 
warsztatów doskonalących. jedną z wielu form, 
lecz niestety rzadko stosowaną, jest seminarium 
instruktorskie. jego zaletą jest niewątpliwie to, iż łączy 
formułę wystąpień merytorycznych (np. referatów) 
poświęconych konkretnym zagadnieniom z formą 
dyskusyjną, gdzie zaprezentowane wcześniej przez 
prelegentów tezy, mogą być poddane dyskusji. W ten 
sposób uczestnicy seminarium otrzymują konkretne 
informacje, które następnie mogą w aktywny sposób 
utrwalić w toku dyskusji i wymiany poglądów. jest to 
więc metoda kształcenia polegająca na przekazywaniu 
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SEMINARIuM 
INSTRuKTORSKIE – RELACjA 
Angelika Zdankiewicz
10 listopada 2014 r. 

Zapewne wiele osób, które przeczytało nagłówek 
artykułu, a są związani z naszym hufcem, nie będą 
wiedzieli o czym tak naprawdę mowa. Przeglądając 
różne strony harcerskie, strony hufców czytam 
o tajemniczym spotkaniu, może zbiórce, która nosi nazwę 
Seminarium Instruktorskie. Czemu tak jest? W historii 
naszego hufca pierwsze Seminarium Instruktorskie 
odbyło się dopiero 8 listopada 2014 r. o godzinie 10.00 
w budynku Przedstawicielstwa urzędu 
Marszałkowskiego we Włocławku. Na 
spotkanie przybyli instruktorzy oraz osoby, 
które mają otwarte próby przewodnikowskie. 
Nasze seminarium składało się z kilku części. Pierwszą 
część  prowadziło sześciu instruktorów: hm. Piotr 
Bielicki, hm. Paweł Bielicki, phm. Błażej Ostrouch, 
hm. Piotr Walburg, hm. Katarzyna Marszałek, 
pwd. jakub Szczupakowski. Druh Piotr Bielicki wyj
aśnił w jakim celu zostaliśmy zebrani. Następnie dzięki 
pomocy Druha Pawła Bielickiego zaznajomiliśmy 
się ze słowem „wspólnota”, jego użyciem w wielu 
dokumentach związkowych. Zastanowiliśmy się co się 
na nią składa i jakie działania musimy podejmować, aby 
wspólnota nie tylko trwała, ale była również pogłębiana. 
Kolejnym punktem była rola instruktora w wymiarze 
wychowawczym i organizacyjnym. Druh Błażej 
Ostrouch zestawił dla nas obowiązki instruktorów 
posiadających poszczególne stopnie na podstawie idei 
tych stopnia i wymagań zawartych w próbie na dany 
stopień. Podsumowaniem tego punktu było m.in. 
stwierdzenie, że aby działać sprawnie należy dostosować 
czas i miejsce do planowanych efektów swoich działań. 
Druh Piotr Walburg mówił o wsparciu dla drużynowych, 
ponieważ to oni zajmują się najważniejszą jednostką 
organizacyjną w harcerstwie, czyli drużyną. Nikt nie jest 
doskonały i każdy popełnia błędy nawet osoba, która 
wydaje się dla swoich podopiecznych nieskazitelna 

wiedzy z czynnym uczestnictwem osób biorących 
w nim udział – dzięki temu jest to forma zgodna 
z metodą harcerską (podobnie jak np. szkolenia 
prowadzone metodami warsztatowymi). Bowiem 
seminarium przeciwnie do biernego uczestnictwa 
w wykładzie, pozwala nie tylko na zapoznanie się z nowymi 
informacjami w danej dziedzinie, ale też utrwalenie 
już posiadanej wiedzy, nauczenie się umiejętności 
argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego 
stanowiska itd. Seminarium może też mieć ogromne 
znaczenie dla środowiska instruktorskiego, gdyż formuła 
dyskusji sprzyja również możliwości wypracowania 
konkretnych rozwiązań, kreowania planów i pomysłów.

W opinii uczestników, to seminarium spełniło 
swoje założenia i okazało się „trafioną propozycją”. 
W tym miejscu, jako osoba odpowiedzialna za jego 
przygotowanie i przeprowadzenie składam serdeczne 
podziękowania wszystkim instruktorom, którzy dzięki 
swojemu zaangażowaniu przyczynili się do powodzenia 
całego projektu. Szczególne podziękowania kieruję 
na ręce Komendanta Hufca hm. Piotra Walburga 
i Przewodniczącej KSIiK hm. Katarzyny Marszałek 
oraz wszystkich prelegentów i moderatorów.
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i wyjątkowa. W naszym hufcu instruktorzy różnią 
się wiekiem. jakie więc są zagrożenia oraz szanse 
w ich porozumieniu? Co dzięki tym różnicom możemy 
zyskać? Druhna Katarzyna Marszałek wprowadziła nas 
w te tematy. Druh jakub Szczupakowski zaś opowiedział 
nam jak istotne jest to, aby osoba, która zostaje 
drużynowym była odpowiednio do tego przygotowana.
Podczas drugiej części (debaty) wpierw ustaliliśmy 
zasady jakie powinny panować podczas debaty, aby nie 
było chaosu w wypowiedziach i abyśmy wynieśli z niej 
coś interesującego, ważnego. Druh Piotr Bielicki zadbał, 
by całe spotkanie nie było nudnym rozważaniem 
trudnych tematów i umilał nam czas prowadząc pląsy. 
Dzięki czemu nasi starsi instruktorzy udowodnili, że 
i oni lubią się bawić oraz z chęcią potowarzyszyliby 
nam podczas zwykłych zbiórek drużyn lub szczepów. 
Następnie omawialiśmy poszczególne tematy, 
wygłaszając m.in. swoje „za” i „przeciw”. Debata 
nie była cicha, zwłaszcza ze strony doświadczonych 
instruktorów. Seminarium zakończyło się zestawieniem 
całości dyskusji i krótkim podsumowaniem seminarium. 
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Zbiórka 
integracyjna Zuchów 
i harcerZy młodsZych
Patrycja Grzegórska
26 października 2014 r.

W dniu 25.10.2014 r. odbyła się zbiórka 
integracyjna zuchów i harcerzy młodszych 
z  4 WSH Pretekst, tj. 8 WGZ Bieszczadzkie Anioły, 
45 WDH Alias i 914 WDH No Name. Wszyscy 
zostali podzieleni na zastępy i posługując się mapą 
parku im. Władysława Łokietka przemierzali go 
w poszukiwaniu kolejnych punktów kontrolnych 
z zadaniami. Nie zabrakło zmagań sportowych 
jak i umysłowych.  Na zwycięzców czekała 
główna nagroda, jednakże dla innych patroli 
również znalazło się coś słodkiego  ‑ nagroda 
pocieszenia. Pomimo braku przychylności 
pogody zbiórka odbyła się w miłej atmosferze, 
pełnej śmiechu i zabawy sprzyjającej integracji. 
już planujemy następne spotkanie w takim gronie. 
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naSi w poznaniu
cZyli relacja Z KurSu

tekst: julia Operlein

cHcąc udOSKONalić  SWOje uMiejętNOści Pracy Z HarcerZaMi 
StarSZyMi i Nabyć NOWe, dWójKa HarcerZy Z NaSZegO HuFca PO-
jecHaŁa Na KurS drużyNOWycH StarSZOHarcerSKicH.  NaSZa PO-
dróż byŁa daleKa, PONieWaż udaliśMy Się aż dO POZNaNia! iNNa 

cHOrągieW, ZuPeŁNie NOWi ludZie – jaK Się tu OdNaleźć?
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Okazało się, że nie mieliśmy z tym 
najmniejszego problemu. Towarzystwo 
było przednie, a organizatorzy – Referat 
Starszoharcerski Chorągwi Wielkopolskiej i 

Szkoła Wodzów – cierpliwie przekazywali nam swą 
wiedzą, nieraz w „wielkich bólach”. Obydwa biwaki 
odbyły się w lubońskim gimnazjum nr 2. jedną 
z największych atrakcji było robienie kursowych koszulek 
– własnoręcznie, każdemu wyszła inna, ale w tym samym 
motywie. Niestety (choć w atmosferze dobrej zabawy 
i nauki) kurs szybko dobiegł końca. Wynieśliśmy z niego 
wiele, poznaliśmy wspaniałych, inspirujących ludzi. 
Pełni motywacji wróciliśmy do naszych środowisk!

„uważam, że referat starszoharcerski chorągwi 

Wielkopolskiej zorganizował kurs na wysokim poziomie. 
Zajęcia prowadzone i bardzo kreatywnie przygotowane 
przez instruktorów, spełniły moje oczekiwania 
względem kursu. Na dodatek pozostali uczestnicy 
kursu okazali się wspaniałymi ludźmi, dzięki których 
bardzo miło wspominać będę ten kurs.” – takie zdanie 
na temat naszego KDHS miała jedna z uczestniczek, 
drużynowa z Krotoszyna, Agata Piękniewska.
 
„Kurs ten całkowicie zaspokoił moje oczekiwania. 
Przyjazna atmosfera, która towarzyszyła mi przez 
ten czas bardzo dobrze będzie mi się kojarzyć”. 
„Wiedza którą zdobyłem z pewnością posłuży 
mi w prowadzeniu drużyny.” – wspominał 
drużynowy 17 WDSH „ITINERIS”, Boguś jasiński.
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SzCzepu
pretekSt

Wigilia bożego Narodzenia – jeden z najbardziej oczekiwanych dni w roku, 
a także idealny moment na spędzenie czasu z bliskimi w przyjemnej atmosferze. 
My, harcerze, również organizujemy Wigilię, na której mamy okazję razem uczcić 

tę cudowną chwilę.

tekst: ewa Kilijan
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W sobotę (20.12) odbyła się Wigilia 
4 Włocławskiego Szczepu Harcerskiego Pretekst. 
Przy ulicy żabiej w Klubie „Stara Remiza” 
zgromadziły się cztery drużyny harcerskie i 

jedna gromada zuchowa, w tym instruktorzy z hufca 
wspierający nasz szczep. 
Spotkanie trwało od godziny 10 
do 13. Wydarzenie nie udałoby 
się bez naszej organizatorki 
– pwd. Magdaleny Rożek.

Wigilię rozpoczęły jasełka 
przygotowane tym razem przez 
członków 147 WDW Scatter, 
które zostały ukazane w dość 
niekonwencjonalny sposób. 
Z pewnością swoją jakże profesjonalną grą aktorską 
wędrownicy rozbawili nie jednego zucha i harcerza. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Gdy aktorzy przebrali się w mundury, nadszedł 
czas na piękną tradycję, jaką jest dzielenie się 
opłatkiem. W tym momencie każdy z każdym mógł 

wymienić się życzeniami świątecznymi, nawet mały 
zuch z wyższym od siebie dwukrotnie harcerzem. 

Następnie wspólnie zasiedliśmy do wigilijnego stołu, 
aby posmakować pierogów z grzybami i kapustą lub 
najeść się mandarynkami. Każda drużyna przygotowała 
kilka świątecznych potraw, dzięki czemu stworzyliśmy 
niesamowitą atmosferę Bożego Narodzenia. Gdy 
wszyscy najedli się do syta zawitał do nas prawdziwy św. 

Mikołaj! Tak naprawdę to był 
druh Szczupak przebrany za 
św. Mikołaja… Każdy, kto 
przyniósł ze sobą własnoręcznie 
wykonany prezent ustawił 
się w kolejce, oczekując na 
drobny upominek. Trzeba 
przyznać, że harcerze 
z Włocławka mają talent! 
Niektóre prezenty okazały 
się prawdziwymi dziełami 

sztuki. Po rozdaniu przeszliśmy do wspólnego 
kolędowania przy akompaniamencie gitary. 

Na koniec posprzątaliśmy pomieszczenie i z uśmiechami 
od ucha do ucha wróciliśmy do domu, aby pomóc 
rodzinie w przygotowaniach do nadchodzącej Wigilii. 

“Każda drużyna 
przygotowała kilka 

świątecznych potraw, 
dzięki czemu stworzyliśmy 

niesamowitą atmosferę 
bożego Narodzenia.”
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cechy metody 
harcerskiej
hm. Piotr Bielicki 

Harcerstwo, wywodzące się i będące integralną częścią 
światowego skautingu, jest ruchem społecznym 
kształtującym postawy i charaktery, wychowującym 
gorących patriotów i aktywnych obywateli. Harcerstwo 
to służba definiowana przez odpowiedzialność, 
wewnętrzne przekonanie i aktywność społeczną, to 
braterstwo i praca nad sobą. Swoją misję realizuje 
już od stu lat, a sama idea skautingu jest niewiele 
starsza, co znaczy, że harcerstwo niemal od samego 
początku ruchu skautowego współtworzy go 
i wzbogaca!!! W ramach tego ogólnoświatowego 
ruchu społecznego o charakterze wychowawczym 
funkcjonuje Związek Harcerstwa Polskiego. jest on 
organizacją wychowawczą, której misją jest wsparcie 
rodziny w wychowywaniu młodego człowieka, 
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju 
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań[1] 
. Owo „stawianie wyzwań”, jako sposób realizacji 
celów wychowawczych, jest specyficznym, unikalnym 
i wyjątkowym sposobem (metodą) stosowanym 
w harcerstwie i innych organizacjach skautowych. 
Zdaniem wielu , to właśnie „metoda harcerska” (skautowa) 
jest najważniejszym źródłem sukcesu ruchu harcerskiego. 

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy 
wykorzystują właśnie tą sprawdzoną metodę pracy 
polegającą na „stawianiu wyzwań”, realizacji zadań 
w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, 
stale stymulującym programie, w oparciu o Prawo 
i Przyrzeczenie Harcerskie. Metoda ta cechuje się 
pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, 
indywidualnością, naturalnością, pośredniością 
i wzajemnością oddziaływań. Te cechy metody, 
stanowią niezwykle istotne znaczenie w kontekście 
kluczowego pojęcia dla metody, czyli realizacji zdań 
poprzez „stawianie wyzwań”. Bowiem określają one 
zasady pracy wychowawczej instruktora z dziećmi 
i młodzieżą – czyli „stawianie wyzwań” ale w oparciu 

o sprecyzowane zasady, które określone są właśnie 
w cechach metody harcerskiej. Stąd też moim zdaniem, 
w rozważaniach na temat metody harcerskiej, 
priorytetowe znaczenie ma zrozumienie 
istoty sześciu cech metody oraz ich miejsca 
w całym systemie wychowawczym. 

Sama metoda harcerska jest jedną z części szerszego 
pojęcia jakim jest Harcerski System Wychowawczy. 
Miejsce metody harcerskiej w tym systemie oraz m.in. 
jej charakterystycznych cech, przedstawia załączony 
poniżej schemat HSW. jak z niego wynika, „cechy 
metody” razem z „elementami metody”[2], tworzą całość 
zwaną Metodą Harcerską[3]. Metoda jest z kolei razem 
z „zasadami harcerskiego wychowania”[4]  
oraz „programem harcerskim”[5], zamkniętą 
i komplementarną całością określaną 
jako Harcerski System Wychowawczy.

jak wynika z powyższych rozważań, Metoda 
harcerska to sposób działania charakteryzujący się 
sześcioma cechami, do których należą: dobrowolność 
i świadomość celów, pozytywność, pośredniość, 
wzajemność oddziaływań, indywidualność, 
naturalność[6]. W wielu dokumentach, opracowaniach 
i publikacjach można znaleźć różne opisy powyższych 
cech metody harcerskiej. Ważne jest, aby znać 
i rozumieć ich znaczenie, bowiem wiedza taka pozwala 
na bardziej świadome i poprawne stosowanie metody 
harcerskiej w pracy wychowawczej. W związku z tym, 
poniżej znajduje się próba ich zdefiniowania i opisania, 
do której wykorzystano m.in. „Podstawy Wychowawcze 
ZHP” oraz różne publikacje, w tym z prasy harcerskiej.

OPIS CECH METODY HARCERSKIEj

Dobrowolność i świadomość celów
Każdy harcerz samodzielnie wyraża chęć 
kierowania się w życiu harcerskimi zasadami 
oraz wolę przynależności do organizacji, bowiem 
w harcerstwie skuteczność wychowania zależy od chęci 
poddania się temu działaniu. Stąd też aby wstąpić do 
ZHP, trzeba wyrazić taką chęć, przyjmując zarazem 
ideały ZHP. Harcerskie działanie opiera się na dobrej 
woli młodego człowieka, działającego bez przymusu. 
Każdy ma prawo do podejmowania decyzji związanych 
z własnym rozwojem 
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o wymiarze pozytywnym, które mają bezpośredni 
wpływ na kształtowanie postawy i charakteru młodego 
człowieka. W każdym rozbudzamy poczucie piękna 
i dobra, pomagamy rozwijać zdolności oraz pielęgnować 
wartości. Istotna jest wiara we własne siły i możliwości, 
która pozwala rozwijać się i piąć wzwyż. Harcerskie 
wychowanie polega na budowaniu dobra, rozbudzaniu 
w człowieku jego zdolności, odkrywaniu zalet, uczy 
postrzegania tego, co pozytywne. Pozwala łatwiej 
akceptować świat i innych ludzi oraz siebie samego, 
wyrabia postawy tolerancji i otwartości, pokazuje, 
że nie należy poddawać się złu i beznadziejności.

Pośredniość
Wszystkie działania harcerstwa nastawione są na 
wychowanie, ale z jak największą aktywnością 
wychowanka. Oznacza to samodzielność wykonywania 
zadań przez harcerzy – instruktor tylko pomaga, jego 
wszystkie działania nastawione są na wychowywanie. 
Bowiem samo wychowywanie w harcerstwie 
następuje nie wprost, ale przez podejmowanie 
wyzwań, zdobywanie coraz wyższych stopni i nowych 
sprawności, uczestnictwo w atrakcyjnym programie. 
Celem jest podejmowanie przez każdego wysiłku a nie 

i aktywnym uczestnictwem w życiu naszej organizacji. 
Dobrowolne dokonywanie wyborów sprawia, że 
jesteśmy dojrzalsi i bardziej świadomi swoich działań. 
Ważnym momentem wyrażenia własnej woli jest chwila 
składania Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego 
i Zobowiązania Instruktorskiego. uświadomienie sobie 
potrzeby własnego rozwoju lub też wykonania jakiegoś 
zadania, ułatwia realizację podejmowanych zamierzeń. 
W naszej organizacji staramy się być świadomi 
naszych potrzeb i naszych możliwości. Wiemy też, 
po co w harcerstwie jesteśmy – bo staramy się o swój 
wszechstronny rozwój. Wszystko, co dzieje się w ZHP, 
ma swój cel. Powinny być one (cele) stawiane świadomie, 
tzn., że przy ich wyznaczaniu należy zadać sobie pytanie 
do czego się dąży, czemu podejmowane działania mają 
służyć itd. Wyznaczanie tych celów powinno być oparte 
na świadomym ich wyborze, poprzez wykorzystanie 
zdolność poznawania i oceniania siebie i otoczenia.

Pozytywność
Oznacza rozwijanie dobra w człowieku – zastosowanie 
metody harcerskiej powinno budować i rozwijać dobro w 
każdym harcerzu. W harcerstwie podejmujemy zadania 
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do potrzeb i możliwości pojedynczego harcerza oraz 
grup (np. zastępu), wynikających z wieku,  środowiska, 
zainteresowań, możliwości działania itd. W harcerstwie 
wszystko powinno być zwyczajne i dostosowane do 
warunków, w których żyjemy. Wszystko ma „swój 
czas”, dlatego zuchy „bawią się”, harcerze „uczestniczą 
w grze”, harcerze starsi „poszukują”, a wędrownicy 
„podejmują służbę” i „dokonują wyczynów”. Działania 
te są tak pomyślane i zorganizowane, by każdy miał 
możliwość rozwoju zgodnie ze swoimi możliwościami 
i potrzebami. Przyjmujemy, że samo przestrzeganie 
norm zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu ma źródła 
w harcerskiej naturze i jest „zwykłym porządkiem 
rzeczy” – jest naturalne dla harcerza. W związku 
z tym formy pracy oraz poszczególne działania 
powinny być dobierane tak, aby były zgodne z tymże 
„porządkiem rzeczy”, zrozumiałe i akceptowane przez 
ich uczestników, a udział w nich był nie wymuszony. 

Wszystkie powyższe opisy dotyczą relacji wychowawca 
– wychowanek. Oznacza to relację instruktor – 
harcerz (zuch), ale również instruktor – instruktor, 
gdy jeden z nich „wchodzi w rolę wychowawcy” 
(np. starszy stopniem, mentor, przełożony itd.), 
a drugi „staje się wychowankiem”. Oczywiście przy 
generalnym założeniu, że „w harcerstwie wszyscy są 
zarówno wychowującymi, jak i wychowywanymi”. 
Bowiem kształtujemy swoje charaktery czerpiąc 
z siebie nawzajem – harcerz od instruktora, 
instruktor od harcerza, instruktor od instruktora. 
Należy podkreślić, że istnieje ścisłe powiązanie między 
wszystkimi cechami metody harcerskiej, a umiejętne 
wykorzystywanie ich wszystkich przynosi najlepsze 
rezultaty. To właśnie cechy metody harcerskiej nadają tej 
metodzie szczególnej wyjątkowości – a same cechy są ściśle 
związane z podstawami ideowymi (i z nich wynikają), 
ujętymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Ważne jest, 
aby instruktor harcerski w swojej pracy wychowawczej, 
kierował się „cechami metody harcerskiej”, jako  
pewnego rodzaju zasadami lub wytycznymi. 

Podsumowując powyższe rozważania, można 
powiedzieć, że działania instruktora powinny 
wynikać z wcześniej określonych przez niego celów 
wychowawczych, a także powinny być oparte na 
atmosferze tworzącej pozytywne relacje i wywołującej 
pozytywne emocje. Instruktor powinien tylko 
pośrednio ingerować w zadania realizowane przez 

proponowanie gotowych rozwiązań. Postępując zgodnie 
z Prawem i Przyrzeczeniem, działając i współpracując 
z innymi uczymy się życia – zdobywamy wiedze oraz nowe 
umiejętności i doświadczenia. Wszystkie podejmowane 
przez ruch harcerski działania służą realizacji celów 
wychowawczych, a atrakcyjne i społecznie pożyteczne 
zadania realizowane w harcerstwie pobudzają do 
rozwoju wewnętrznego człowieka. Odbywa się to 
poprzez samodzielność wykonywania zadań – instruktor 
tylko pomaga, a jego wszystkie działania  nastawione 
są na pomoc i wsparcie swojego wychowanka. 

Wzajemność oddziaływań 
Wzajemność oddziaływań oznacza partnerstwo 
wszystkich członków naszego ruchu, gdzie wszyscy 
są zarówno wychowującymi, jak i wychowywanymi. 
Instruktor pełni rolę „starszego brata” będącego dla 
harcerza wzorem do naśladowania, a jego autorytet 
opiera się przede wszystkim na postawie zgodnej 
z harcerskimi zasadami. W harcerstwie jedni uczą się 
od drugich przez wzorowe postępowanie, przykład 
osobisty i baczną obserwację innych. Istotną rolę 
odgrywa współzawodnictwo, którego celem jest zawsze 
wszechstronny rozwój. W grupie rówieśników każdy 
nie tylko może pokazać, co wie, co umie, czego może 
nauczyć innych, ale też może uczyć się od innych. 

Indywidualność 
Wszystkie działania wychowawcze są dostosowane 
do potrzeb i możliwości wychowanka. Działania 
podejmowane w harcerstwie ukierunkowane są na 
rozwój każdego harcerza z osobna – dostosowane 
są do jego potrzeb i możliwości wynikających m.in. 
z wieku. W harcerstwie najważniejszy jest człowiek 
i jego wszechstronny rozwój. Dlatego stwarzamy takie 
warunki, aby każdy indywidualnie niezależnie od wieku, 
płci, doświadczenia, zainteresowań mógł znaleźć swoje 
miejsce w ZHP. Dbamy o wszechstronny rozwój zucha 
i harcerza w wymiarze intelektualnym, duchowym, 
społecznym i fizycznym. Harcerskie wychowanie jest 
ukierunkowane na rozwój indywidualny, ale poprzez 
udział w grupie rówieśników. To indywidualne podejście 
ma stwarzać warunki do dostosowania stawianych 
przed każdym harcerzem oczekiwań do jego możliwości 
i umiejętności, budując i wzmacniając jego osobiste cechy.

Naturalność
Działania podejmowane w harcerstwie dostosowane są 
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[6] Opisy poszczególnych cech metody harcerskiej oparto 
m.in. na zapisach ujętych w dokumencie „Podstawy 
wychowawcze ZHP” (uchwała XXXIII Zjazdu ZHP z 2006 
r. w sprawie Podstaw wychowawczych ZHP ze zmianami 
wprowadzonymi uchwałą XXXVI Zjazdu ZHP z 2009 r. 
w sprawie zmian w Podstawach wychowawczych ZHP).
 

wspólnota drużyny, 
a metoda harcerska
hm. Paweł Bielicki (Egon)

Zgodnie z obecnie realizowaną Strategią 
Rozwoju ZHP, drużyna powinna znajdować się 
w centrum zainteresowania całej organizacji.

Można powiedzieć, że do zrealizowania założeń w/w 
uchwały niezbędne jest zaangażowanie i życzliwość 
wszystkich jednostek organizacyjnych ZHP. I  na pewno 
nikt nie ma wątpliwości, że zaangażowanie często stanowi 
o powodzeniu lub nie powodzeniu realizowanych przez 
nas zadań ( w tym również, tych podejmowanych przez 
jednostki organizacyjne hufca na rzecz drużyn). To już 
sformułowanie „życzliwość”, może być nie jasne. Ale 
czy nie jest tak, że właśnie życzliwe słowa i zachowania 
przełożonych nie rzadko są jednym z elementów 
motywujących do dalszego działania? Oczywiście, 
że wszystkie przejawy życzliwości, kierowane pod 
naszym adresem są przez nas oczekiwane. Wszystkie 
życzliwe rady i uwagi od bardziej doświadczonych 
instruktorów i szefów namiestnictw, komisji, komend 
są przysłowiowym wiatrem w nasze „skrzydła”.

Wzajemną życzliwość w stosunkach między ludźmi 
można wykorzystać jako jeden z elementów, który pomaga 
w  trwałym budowaniu wspólnoty jaką jest drużyna. 
jeżeli oczekujemy życzliwości od naszych przełożonych, 
to na pewno możemy się spodziewać takich samych 
oczekiwań od naszych wychowanków. Najpewniejszym 
rozwiązaniem, aby życzliwość stała się codziennością 
naszej wspólnoty jest praca Metodą Harcerską. 

Najlepszym sposobem, aby zrozumieć  Metodę 
Harcerską jest opis sześciu cech, którymi 

jego wychowanków, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na fakt wzajemności oddziaływań (interakcji) 
zachodzących pomiędzy jego wychowankami, 
a nim samym. Wszystkie działania wychowawcze 
instruktora powinny być skierowane przede wszystkim 
na pojedynczego wychowanka, a stosowane formy 
pracy winny uwzględniać zasadę naturalności, która 
oznacza ich dostosowanie do potrzeb i możliwości 
środowiska wychowawczego (gromady, drużyny 
itd.) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
i możliwości wychowanków – zuchów i harcerzy.

Przypisy:
[1] Harcerstwo jest stowarzyszeniem wychowawczym – jego 
podstawowym celem jest wychowywanie człowieka i umożliwienie 
mu harmonijnego rozwoju intelektualnego, społecznego, 
emocjonalnego, duchowego i fizycznego. Cel ten Harcerstwo realizuje 
poprzez Harcerski System Wychowawczy, na który składają się zasady 
harcerskiego wychowania, program harcerski oraz metoda harcerska.
[2] Elementy metody harcerskiej: Prawo i przyrzeczenie – to 
dokumenty określające harcerskie wartości  wychowawcze, będące 
odbiciem i skonkretyzowaniem harcerskich ideałów; uczenie 
w działaniu – harcerstwo wychowuje przez czyn i uczy przez 
praktykę; Członkostwo w małych grupach – każdy członek ZHP 
należy do małego zespołu rówieśniczego, będącego miejscem 
wychowania (np. zastęp); Twórcze i aktywizujące programy – 
program ZHP wciąż się przekształca i jest stopniowalny, każdy 
może go realizować, niezależnie od poziomu swojego rozwoju.
[3] Sama metoda harcerska jest zróżnicowana – cele i zadania, 
a w szczególności formy i narzędzia metodyczne (m.in. 
sprawności, stopnie itd.) dostosowane są do poszczególnych 
pionów wiekowych. Stąd też wyróżnia się metodykę 
zuchową, harcerską, starszo harcerską, wędrowniczą. 
Innymi słowy, metodyka jest to zbiór narzędzi metodycznych 
realizujących „metodę harcerską” zgodnie z wymaganiami wieku
[4] Zasady harcerskiego wychowania: Służba  ‑ czyli czynna, 
pozytywna postawa wobec Świata i drugiego człowieka; 
Braterstwo ‑ czyli przyjacielska i serdeczna postawa 
wobec innych; Praca nad sobą (samodoskonalenie) ‑ czyli 
nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.
[5] Program harcerski: Program ZHP wciąż się przekształca i jest 
stopniowalny – każdy może go realizować, niezależnie od poziomu 
swojego rozwoju. Stale doskonalony i pobudzający  do  rozwoju 
program stanowi treść  harcerskiego  wychowania. Program 
harcerski jest harmonijnym połączeniem: zdobywania określonej 
wiedzy; kształcenia praktycznych umiejętności; podejmowania 
konkretnych działań na rzecz innych i swojego otoczenia poprzez 
zabawę (zuchy), grę (harcerze), poszukiwanie (harcerze starsi), 
służbę i wyczyn (wędrownicy). Treści  programowe  powinny  
być   dostosowane do : potrzeb i możliwości zuchów i harcerzy, 
czasu jego realizacji, miejsca, warunków działania, oczekiwań 
społecznych. Na program składają się zadania podejmowane 
przez zespół, sposoby realizacji zadań, rozwiązania organizacyjne 
niezbędne do prawidłowej realizacji harcerskiego systemu 
wychowawczego. Te trzy elementy są odrębne dla rożnych pionów 
wiekowych, stąd też program musi powstawać w gromadach, 
drużynach, kręgach, uwzględniając ich specyfikę (metodykę). 
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nie tylko w drużynach harcerskich, lecz także 
we wszystkich wspólnotach naszego związku.
życzliwość stanowi nadrzędną wartość, bez 
której brak jest podstaw do skutecznego 
realizowania misji ZHP, jaką jest wychowanie.

Przypisy:
[1] uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP 
z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu 
wprowadzenia Strategio zwoju ZHP na lata 2012‑2017.
[2] O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu‑ Ewa Grodecka‑ 
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1984 r.

kondycja społecZeŃstwa, 
kondycja cZłowieka
„Harcerzem ducha jest nie jeden…”
pwd. Mariusz Bielicki

W najbliższych numerach „Harcerskiego 
Słowa” chciałbym podjąć problem dzisiejszej 
kondycji człowieka i społeczeństwa oraz roli 
harcerstwa w tym pędzącym XXI wieku.

Podtytuł dzisiejszego tekstu zaczerpnąłem z książki 
„HARCE MŁODZIEżY POLSKIEj” wydanej 
w 1917r. Nie przypadkowo cofnąłem się tak daleko. 
Chcę bowiem zwrócić uwagę na fenomen harcerstwa 
w Polsce, wpływu na  naszą historię i życie wielu ludzi.
Oddaję słowo tym, którzy podjęli się trudu dostosowania 
idei Baden‑Powella do polskich warunków. 

Celem autorów książki „HARCE MŁODZIEżY 
POLSKIEj” było „spolszczenie dzieła Baden‑
Powella w całym tego słowa znaczeniu.” 
A tak pisali o tym spolszczeniu: „Słownictwo harcowe 
poddaliśmy wyczerpującym rozprawom w Komisji 
Wychowania Fizycznego TNSW (…). Harcerz, 
harcmistrz, harce, harcerstwo, harcować – to wszystko 
(z wyjątkiem drugiego, według licznych analogii nowo 
utworzonego wyrazu) słowa nie tylko staropolskie, ale już 
i w obecnym ruchu harcowym naszej młodzieży utarte 
jako synonimy, zrozumiałe powszechnie i popularne. 
Sprawia to nie tylko wielka podatność  tematu harce, 
który z łatwością dał wszystkie potrzebne odpowiedniki, 

charakteryzuje się  nasza metoda wychowawcza. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że interpretując cechy metody 
harcerskiej przewija się słowo „żYCZLIWOŚĆ”.

1. Pozytywność:  to nic innego jak żYCZLIWE 
„tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi cech 
dodatnich”[1]. Z żYCZLIWOŚCIĄ opisujemy wszystkie 
pozytywne cechy naszych podopiecznych, a „na dalszy 
plan odsuwamy wady i ujemne przyzwyczajenia”[2].

2. Indywidualność: działania prowadzone 
z żYCZLIWOŚCIĄ i zrozumieniem, ukierunkowane 
na rozwój jednostki‑dostosowane do potrzeb 
i możliwości wychowanka, „każdy bowiem 
człowiek, duży czy mały ma swoją osobowość, swoją 
przeszłość i stale rozwijające się możliwości. Każdy 
wymaga traktowania właściwego jego poziomowi, 
warunkom wewnętrznym i zewnętrznym”[2]. 

3. Wzajemność oddziaływań: wszyscy w ZHP są zarazem 
wychowankami i wychowawcami ‑żYCZLIWYMI  
partnerami, „nie ma w harcerstwie uczących i nauczanych, 
wychowujących i wychowywanych, prowadzących 
i prowadzonych w dosłownym 
znaczeniu tych wyrazów”[2].

4. Dobrowolność i świadomość celów: do ZHP 
przyjmujemy z żYCZLIWOŚCIĄ wszystkich, którzy 
wyrażą taką chęć przyjmując z zarazem ideały ZHP, 
„o płynącym z wewnątrz odzewie na harcerskie 
hasła można mówić dopiero wtedy, gdy harcerz, 
harcerka wie, o co chodzi i czemu tak ma być”[2].

5. Pośredniość: wszystkie działania instruktora‑
wychowawcy poprzez żYCZLIWĄ pomoc, nastawione są 
na wychowanie. „Wolimy przy tym, by harcerka, harcerz 
wypowiadali się czynem niż słowem ‑ wychowujemy się 
bowiem przez czyn i dla czynu. Nie dajemy więc naszym 
wychowankom gotowej wiedzy, gotowych poglądów”[2].

6. Naturalność: działania dostosowane do 
potrzeb i możliwości ‑ wieku, środowiska, 
zainteresowań, Z żYCZLIWOŚCIĄ „trzeba 
badać warunki, potrzeby, należy z serdecznym 
zainteresowaniem i taktem odnosić się do ludzi”[2].

W świetle Metody Harcerskiej życzliwość 
okazuje się podstawowym narzędziem pracy 
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To piękne życie ale i umieranie było wpisane w prawo 
i przyrzeczenie harcerskie, wpisane w ich dusze…

„Duch rycerski kryje się w duszy Polaka. Ożywia 
dzieje narodu bohaterstwem i szlachetnym pięknem. 
Duch Świętego jerzego, rycerza Chrystusowego 
bez zmazy, woła mnie do walki o sprawiedliwość 
i dobro na świecie. Mam być narzędziem Boga. 
Mam stać na straży honoru Polski” (komentarz 
do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego Szarych 
Szeregów, autorstwa harcmistrza Rzeczypospolitej 
księdza jana Mauersbergera, sierpień 1942r.)

W tym duchu Dowództwo Szarych Szeregów 
przygotowuje piękny program działania:
DZIŚ – juTRO – POjuTRZE.
DZIŚ – walka podziemna.
juTRO – walka jawna, powstanie.
POjuTRZE – wolna Polska, rzetelne studia 
i budowanie Ojczyzny „godnej szacunku” 
jak to określił druh Aleksander Kamiński.
„Kamyk” w wieku 74 lat przypominał: „Pragnąłem 
przekazywać chłopcom, dziewczętom, młodzieży 
i dorosłym swój ideał Polski godnej szacunku.”

Plan był dalekosiężny: walka z wrogiem 
o wolność, ale i życie w wolnej Polsce.
Tak, tuż po wojnie, pisał druh „Kamyk”:
„Zapewne – jest jeszcze na wielu odcinkach życia 
bardzo źle. Wielu ludzi ma podstawy do trosk. Ale 
– jakże ważne jest, że można dla Polski pracować, 
że można podnosić i polepszać polskie życie. życzę 
Wam, aby każdy mógł zrobić dla Polski coś dobrego. 
Abyście w swoich drużynach, w swoich szkołach 
i w swoich domach dopomogli po swojemu do umacniania 
wartości naszego kraju. Wasi bracia i siostry z Szarych 
Szeregów ratowali Polskę swoją krwią. Wy ją musicie 
dzisiaj dźwigać i umacniać pracą. Czyńcie to!” [3].

Czy słowa te są skierowane również do nas? Na czym 
dziś polega służyć Ojczyźnie „ w życiu codziennym”? 
Czy my musimy dzisiaj Polskę „dźwigać i umacniać 
pracą”? Zawieśmy na razie odpowiedź na  te pytania.

Na koniec zamieszczam wiersz człowieka, który 
swą młodość przeżył, a jakże!, w „czerwonym” 
harcerstwie pod koniec lat 80. XX w. 

lecz i treść jego, w szerszym znaczeniu oznaczająca 
zabawę rycerską. Oddaje zatem ten wyraz znacznie 
lepiej całość pojęcia, stworzonego przez Baden‑Powella, 
wraz z jej najpiękniejszą stroną – prawem rycerskim, 
aniżeli sama nazwa oryginalna. Scout oznacza bowiem 
żołnierza‑zwiadowcę, a tym samym obejmuje tylko 
drobną część programu ćwiczeń harcowych, ważną 
niewątpliwie, zajmującą i kształcącą, lecz niegodną 
tego, by ją przez tę nazwę na czele innych postawić. 
„Skautem” dobrym mógł być i Zagłoba, harcerzem 
tylko Skrzetuski, Wołodyjowski i im podobni”[1].

„ROZDZIAŁ VII
RYCERSKOŚĆ
Zastęp harcerzy – to dzisiejszy rycerz wraz ze 
swą czeladką. Hasłu rycerskiemu „Bądź zawsze 
gotów” odpowiada harcowe „Czuwaj!” Pomoc 
bliźnim i dla harcerza jest większą rozkoszą.” 
„Wskrzeszenie ich [cnoty rycerskie – przyp. 
M.B.] w polskiej młodzieży – to najważniejsze 
zadanie naszego harcerstwa. Toteż prawo harcowe 
jest tylko wznowieniem prawa rycerskiego.”
„I harcerzem ducha jest niejeden, kto nie wie 
nawet o istnieniu organizacji harcowej. Pod 
zgrzebną koszulą przewodnika tatrzańskiego 
lub rybaka na Kaszubach, pod niebieską bluzą 
robotnika wykryjesz nieraz serce rycerskie.”
„Wpajanie zasad naszego dawnego prawa rycerskiego 
w młodych harcerzy należy do najważniejszych 
i najbardziej szczytnych zadań harcmistrza.” 

“ROZDZIAŁ IX
MIŁOŚĆ OJCZYZNY
Harce są szkołą dobrych obywateli. (…) uczą wreszcie w 
życiu codziennym służyć Ojczyźnie. (…) Cel nasz będzie 
osiągnięty, gdy dziełko to stanie się pobudką do ciągłego 
doskonalenia się. Ale do obowiązków dobrego obywatela 
należy też służba dla Ojczyzny w razie wojny” [2] .

Służba dla Ojczyzny w razie wojny. Słowa te zostały 
napisane pod koniec I wojny światowej (w 1917r.). 
Minie dwadzieścia kilka lat i kolejne pokolenie 
Polaków da świadectwo służbie „dla Ojczyzny”. Czy 
zdali egzamin na dobrych obywateli „w razie wojny”? 
 Hołd młodym Polakom złożył dh Aleksander 
Kamiński min. w „Kamieniach na Szaniec”. Mówił o 
nich, że to ci co „potrafią pięknie żyć i pięknie umierać”. 
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Przypisy:
[1] Z przedmowy do załączonej do „HARCE MŁODZIEżY 
POLSKIEj” na podstawie dzieła gen. R. Baden‑Powella p.t. 
„Scouting for boys”‑ wydanie Lwów 2012, M. Schreiber, E. 
Piasecki, wydanie drugie lwów 1917; wydawnictwo Wing 1999.
[2] „HARCE MŁODZIEżY POLSKIEj” na podstawie dzieła 
gen. R. Baden‑Powella p.t. „Scouting for boys” M. Schreiber, E. 
Piasecki, wydanie drugie lwów 1917; wydawnictwo wing 1999.
[3] Gawęda harcerska, Aleksander Kamiński „Na tropie” 1947 r.

prawo harcerskie i inne 
ważne Zasady
Patrycja Grzegórska
31 grudnia 2014 r.

Prawo – co się z tym słowem kojarzy? Przepisy, 
nakazy, regulamin, zasady, „w prawą stronę”, kodeks.
W Polsce i nie tylko, obowiązują w różnych 
środowiskach różne prawa. Prawa obywatelskie, 
prawa dziecka, prawa ucznia, prawa konsumenta 
i wiele innych. I nam w naszej harcerskiej społeczności 
przypadł zaszczyt posiadania Prawa Harcerskiego. W 
czerwcu 1995 roku na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP 
w Poznaniu zwołanym w celu przystosowania Statutu 
do wymogów  Światowego Biura Skautowego po długiej 
i zażartej dyskusji zatwierdzono Prawo i Przyrzeczenie 
ZHP w formule, która obowiązuje do dzisiaj.
 
„Mam szczerą wolę(...)” – bez przymusu, dobrowolnie 
i bez żadnego nakazu,  „(...)całym życiem (...) ” – nie tylko 
harcersko, ale również w działaniach pozaharcerskich , 
„(...)pełnić  służbę Bogu i Polsce(...)” – nie rezygnować 
z wyższych wartości, stawiać swoje autorytety i  Ojczyznę 
na wysokim miejscu w hierarchii własnych wartości,  
„(...)nieść chętną pomoc bliźnim(...)” – każdemu 
służyć pomocą, bez uprzedzeń, „(...) i  być posłusznym 
Prawu Harcerskiemu” –  przestrzeganie Prawa jest 
sprawą honoru? A może źródłem radości? Albo  
“wędrówką ku szczęściu”? Może tym wszystkim na raz?

„Rycerstwo straciło w Zawiszy najzręczniejszego 
i najobrotniejszego towarzysza i wodza. jak to zresztą 

Nie można było śpiewać wszystkich piosenek przy 
ognisku, nie było gawęd o wielu naszych bohaterach, nikt 
nie wytłumaczył , dlaczego przy pozdrowieniu harcerskim 
podnosi się dwa palce. To prawda, ale było między nami 
braterstwo. Była młodzieńcza radość, optymizm, wielka 
nadzieja na lepszy świat, na wspaniałą przyszłość …
Dziś tylko się zastanawiam, co jeszcze z tego zostało: 
braterstwo?, młodzieńcza radość?, optymizm?, 
nadzieja na lepszy świat?, wspaniała przyszłość? …
Niewątpliwie, świat dostał zadyszki, a my razem z nim.

„W (nie)pamięci strażnika ognia”

Pamiętam ten krzyż harcerski z żaru ogniska wydobyty,
przy którym o rycerzach rozpamiętywałem.
Pamiętam ten wiatr co w gałęzie drzew się wplatał 
w nocnym lesie gdzieś przy Rowach.
Nie pamiętam tylko, czy nasz obóz on usypiał, 
czy hołd poległym bohaterom składał. 

Pamiętam i tę pieśń co z gwiazdami była śpiewana
nocą w tajemnicy przed kadrą obozową.
Pamiętam jak biegła w las i nasze serca młode:
„chcemy z Tobą wybudować; Nowy kraj nasz, nowy 
świat; 
w którym nie ma nienawiści; w którym każdy jest jak 
brat”
Nie pamiętam tylko, czy się już wypełniła, 
czy nadal pozostaje tylko słowem …
(L.M.)

Powyższy tekst przypomniał mi wiersz 
naszego wieszcza Cypriana Kamila Norwida:

„Czasy”
(…) O, nie skończona dziejów jeszcze praca,
Nie przepalony jeszcze glob sumieniem ! … (…)
(C.K. Norwid)

Co Norwid miał na myśli? (zresztą, nie 
tylko on) Czy jego słowa nadal są aktualne 
a może jest to dawno wypełniona przeszłość?
Co z tym wszystkim mam zrobić ja, a co my, harcerze?
O tym chciałbym z wami „porozmawiać”, bo 
jeśli to ciągle przed nami (i właściwie co to 
jest?), to jest to z pewnością dziejowa praca…
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życzliwi, uczynni, zdecydowani, konsekwentni. Dzielni? 
jak to pokazać, gdy nie ma walki? Radzić sobie z życiem 
i stawiać się przeciwnościom  – to prawdziwa odwaga.
 
Szanowanie przyrody, poznawanie jej. Czy to nie 
jest nudne? Wiadomo, że to robi każdy. A harcerz? 
W Kodeksie Wędrowniczym jest mowa o tym, że 
„WĘDROWNIK ‑ spostrzega urok życia wszędzie, 
gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, czego inni 
w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć się 
nie umieją. Wędrownik zna radość trudnych zwycięstw, 
urok przyrody, piękno zdobywania samotnie nie 
wydeptanych ścieżek”.  Wędrownik (harcerz) potrafi 
docenić źdźbło trawy, spadający liść czy malutką iskierkę. 
Wędrownik ma zawsze oczy szeroko otwarte dzięki czemu 
widzi wszystko to, czego inni nie mogą się dopatrzeć.

Harcerska karność jest karnością rycerską. 
To karność, która nie płynie z obawy przez 
konsekwencjami lecz z miłości i szacunku.
A posłuszeństwo? Posłuszeństwo to wymaganie od siebie, 
panowanie nad swoim „ja”, a sens tego podejścia oddają 
najlepiej słowa Świętego jana Pawła II  powiedziane 
do młodzieży na jasnej Górze 1983 r. – „Choćby nikt 
od was nie wymagał, wymagajcie sami od siebie”.
Karność i posłuszeństwo powinno działać w dwie strony:
Harcerz – Drużynowy; Podwładny – Szef, ale 
także Drużynowy – Harcerz, Szef – Podwładny.
 
„jeżeli drużyna rozbrzmiewa wesołym śmiechem, 
jeżeli raduje się powodzeniem osiągniętym we 
współzawodnictwie, świeżymi wrażeniami z obozu 
lub wycieczki i nowymi przygodami, nuda nie będzie 
przerzedzać jej szeregów”. W ten sposób istotę pogody 
ducha harcerzy przedstawiał i podkreślał sam Baden 
Powell, wypowiadając powyższe słowa. Dla naszego 
ruchu charakterystyczne jest trzaskające, niczym 
śmiejące się  ognisko, radosna piosenka czy wesoły pląs. 
Harcerski bezinteresowny uśmiech jest zawsze potrzebny.
 
Oszczędność i ofiarność – dwa przeciwstawne określenia. 
jak je pogodzić? Idealnie oddają to słowa harcmistrza 
Stefana Mirowskiego (na jego ręce Przyrzeczenie 
Szarych Szeregów składali bohaterowie książki 
Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”):
„Harcerz jest oszczędny, nie skąpy, ale gospodarny, 
nie marnuje czasu, nie marnuje życia, pracuje 

całemu światu wiadomo, najdzielniejszym był rycerzem, 
najdoświadczeńszym wojownikiem i wielkim dyplomatą. 
Domagają się jego znakomite czyny, ażeby zmarły 
ojciec w swych synach ożył i w swoim potomstwie”. – 
o Zawiszy Czarnym pisze tak Zygmunt Luksemburski 
w liście do wielkiego księcia litewskiego Witolda. Postać 
tego rycerza została wykorzystana w powieści Krzyżacy 
Henryka Sienkiewicza jak i również w Weselu Stanisława 
Wyspiańskiego. jednakże można zadać sobie pytanie, 
dlaczego Zawisza znalazł się w harcerskim Prawie?  jest on 
uznawany za najwybitniejszego dowódcę, wiernego sługę
 i pracowitego rycerza. Cnotą jaką sobie cenił najbardziej 
było dotrzymywanie słowa. Można powiedzieć, że 
to zaszczyt wzorować się na takiej osobie, tak pisze 
o Zawiszy Czarnym Adam Świnka w swoim poemacie:
„Zawiszo Czarny, sławy wieczystej rycerzu!
Czynami przewyższyłeś ród swój, choć wysoki,
Przedziwną cnotą męstwa ‑ ojczyzny puklerzu!
Nie wydolę twych czynów opisać mnogości,
Twych tytułów do chwały, cnót, wielkoduszności.
Aby je objąć wszystkie, pergamin zbyt mały,
Sławą twego imienia rozbrzmiewa świat cały”.
 
Pożyteczny, pomocny. Duma rozpiera, gdy ludzie 
właśnie tak kojarzą sobie harcerzy. Widząc młodego 
człowieka w szarym czy zielonym mundurze na wielu 
twarzach pojawia się życzliwy uśmiech, czasem ktoś 
krzyknie „Czuwaj!”, ale co z ironicznymi uśmiechami 
kolegów i koleżanek? Nic, dosłownie nic.  Świadomość 
pożytku dla społeczeństwa góruje, kto wie może i ten, 
który jeszcze dzisiaj się śmiał jutro zostanie harcerzem?
 
Braterstwo (obok służby) jest fundamentem harcerskiej 
idei. To ono nas umacnia i pomaga nam.  W  „Kamieniach 
na szaniec” opowiedział o tym Aleksander Kamiński, 
pisząc o młodych ludziach, „którzy w tych niesamowitych 
latach [niemieckiej okupacji] potrafili żyć pełnią życia, 
których czyny i rozmach wycisnęły piętno na stolicy 
oraz rozeszły się echem po kraju. Którzy w życie wcielić 
potrafili dwa wspaniałe ideały: Braterstwo i Służbę.”
 
Harcerz = rycerz?
jak w XXI wieku postępować po rycersku? 
Harcerstwo = (współczesny) rycerski zakon?
Staramy się żyć według własnych poglądów, postępujemy 
zgodnie z Prawem. Kierujemy się swoim sumieniem, 
korzystamy z mocy swojego charakteru. jesteśmy 
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Warto  ponownie posłużyć się tu postawą hm. Stefana 
Mirowskiego, który mówi: „HARCERZ jEST CZYSTY 
W MYŚLI, MOWIE I uCZYNKACH, najpierw 
myśli, potem mówi, dba o czystość i piękno języka. 
Sprawy płci traktuje poważnie i odpowiedzialnie. 
Harcerz dba o zdrowie, NIE PALI TYTONIu I NIE 
PIjE NAPOjÓW ALKOHOLOWYCH, nie ulega 
żadnym nałogom, nie próbuje używania narkotyków, 
pomaga innym w zwalczaniu nałogów. Abstynencję 
traktuje jako ważny element troski o zdrowie, o hart 
ducha, o opanowanie słabości własnego charakteru.”
 
A Ty? Co myślisz o Prawie Harcerskim?

skutecznie. Harcerz jest ofiarny w niesieniu 
pomocy innym, hojny w uczynności. Przywiązuje 
szczególne znaczenie do bezinteresownej działalności 
społecznej. Przezwycięża marnotrawstwo 
materiałów i darów przyrody, pieniędzy i pracy.”
 
W większości grup skautowych na świecie nie ma 
zapisów o zakazie spożywania alkoholu. W Polsce 
pojawiają się one w kodeksach trzech organizacji: 
Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia 
Harcerskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Od pewnego czasu trwają dyskusje na temat 10. punktu 
Prawa Harcerskiego i jego ewentualnej modyfikacji. 
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Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza
do korzystania ze zbiorów, w których skład wchodzą
publikacje o tematyce harcerskiej.

harcerski system wychowania / marek gajdziński 
– warszawa: niezależne wydawnictwo harcerskie, 
2011.

Podręcznik autorstwa wieloletniego instruktora, 
drużynowego, jednego z założycieli ZHR. Napisany 
dla obecnych i przyszłych drużynowych, którzy chcą 
twórczo rozwijać harcerski system wychowania wśród 
chłopców. Książka dokładnie charakteryzuje etapy 
dojrzewania, zainteresowania, tendencje rozwojowe 
tej płci. Wiedza ta, pozwoli każdemu instruktorowi 
dostosować działania do naturalnych potrzeb 
i możliwości; pozwoli również skutecznie wpływać 
na chłopców poprzez zastosowanie sprawdzonej 
metody wychowawczej – metody harcerskiej.

Pełnić służbę całym życiem?: ruch harcerski jako 
przykład działań organizacji pozarządowych wdraża-
jących do życia w społeczeństwie obywatelskim / Ewa 
Palamer-Kabacińska – Kraków: Oficyna Wydawnicza 
“Impuls”, 2014.

Publikacja „Pełnić służbę całym życiem” to diagnoza 
aktualnego stanu ruchu harcerskiego, ukazująca jego 
wartości i idee oraz rolę w  środowisku wychowawczym. 
Opisuje funkcjonowanie współczesnego harcerstwa 
w oparciu o relacje ze społeczeństwem, z młodzieżą 
i zależności panujące wewnątrz organizacji. Ta 
kompleksowa analiza zmierza do uzyskania odpowiedzi 
na pytanie: co zrobić, aby harcerstwo trwało? By 
proponowane metody pracy odpowiadały na potrzeby 
i zainteresowania młodego pokolenia i warunki społeczne. 
Braki w kadrze, skonstruowanie różnorodnej oferty 
programowej, dotarcie z nią do odbiorcy to tylko część 
problemów z jakimi boryka się harcerstwo po przemianach 
jakie nastąpiły po roku 1989. Wyzwaniem  dla instruktorów 
jest znalezienie takich rozwiązań, które nadadzą 
nowy, ideowy kształt współczesnemu harcerstwu.

Recenzje opracowała ‑ Iwona Lelewska
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