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Wstęp 

Weszły nowe zasady organizacji kursów i nowe standardy szkoleń instruktorskich. 

Podstawowym z nich jest kurs przewodnikowski. Proponowany tu poradnik jest nasza propozycja 

materiału który może wspomóc pracę organizatorów kursów i mamy nadzieję że tak będzie. Nie 

jest to podręcznik do kursu, mamy jednak nadzieję, że będzie wartościowym materiałem 

dydaktycznym wspierającym działania kadry kształcącej naszej chorągwi a może nie tylko. 

Taki poradnik to nie jest dzieło jednej osoby. Jest on sumą doświadczeń wielu instruktorów, 

które były gromadzone, analizowane i zostały zebrane w całość. Metodyki nie uchwala się, nie jest 

ona częścią statutu, bierze się ona z naszych doświadczeń i jest wyrazem zbiorowej mądrości grona 

instruktorskiego. Nic, więc dziwnego, że różne grupy różnie na nią patrzą. Jesteśmy świadomi, że 

nasze własne ograniczenia, instruktorów z wielkiego miasta mogły spowodować, że drużynowy 

wiejskiej drużyny uzna go w wielu fragmentach za nie życiowy. Niech nam wybaczy i przyśle uwagi 

a my w następnym poprawionym wydaniu postaramy się je uwzględnić.  

Moim zamiarem a zadaniem poradnika było stworzenie materiału, który z jednej strony 

zbierze w całość metodykę harcerską i chociaż trochę ją systematyzując pomoże drużynowym i 

przyszłym drużynowym w ich pracy i szkoleniu się. Mam nadzieje, że chociaż trochę to zadanie 

wypełniłem. 

Nie było natomiast moim zamiarem stworzenie jedynej, słusznej wersji metodyki, bo takiej wersji 

nie ma i być nie może. Można tylko pozostać z wyrazami współczucia dla tych, którzy myślą, że jest 

inaczej.  

 Pragniemy jeszcze podziękować tym, którym ja i ten poradnik wiele zawdzięcza. Przede 

wszystkim naszym harcerskim wychowankom, bez których złośliwych uwag ten poradnik nie 

powstał by w takim kształcie;  nieustannym źródłem motywacji. Dziękujemy również dh. Ewie 

Czarkowskiej i dh. Ewie Partyce za ich pomoc , rady  i .... Dziękujemy wszystkim naszym harcerskim 

nauczycielom i przyjaciołom.       

Autorzy 
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hm Jakub Jerzy Czarkowski 

Interdyscyplinarne podstawy metody harcerskiej 

Co to jest wychowanie, czyli odrobina pedagogiki? 
Kiedy czytamy misję ZHP lub inne jego dokumenty podstawowe, zarówno te współczesne, jak i 

dawne, to łatwo zauważamy, że harcerstwo to ruch, czy też organizacja, która za cel stawia sobie 

wychowanie dzieci i młodzieży. Służbę naszą podejmujemy właśnie z tego względu, by pomagać 

zuchom, harcerzom i instruktorom w rozwoju i samorealizacji. Dlatego tą część rozważań 

rozpoczniemy od wyjaśnienia pojęcia wychowania i innych terminów z nim związanych.  

Pojęcie wychowania  

Pojęcie wychowania ma wiele definicji, trudno by było wymienić nawet połowę z nich. 

Najważniejsze są tu pewne podstawowe i wspólne dla większości postulaty. Harcerze w praktyce 

swojej pracy wychowawczej powinni postrzegać wychowanie jako proces społeczny i proces 

wzajemnego oddziaływania. Harcmistrzyni Antonina Gurycka, jeden z najwybitniejszych 

psychologów wychowawczych naszych czasów, tak ujmuje to zjawisko w swoich pracach: „Gdy 

chcemy kogokolwiek wychowywać, lub nawet gdy czynimy to bezwiednie, zawsze wchodzimy w 

relację społeczną tzn. że oboje znajdujemy się w takiej konkretnej sytuacji, gdy nasza w niej 

wspólna obecność nie jest bez znaczenia dla drugiej osoby. Istotą tej współobecności jest to, że 

wychowawca ma jakiś zamiar i działa, by ten zamiar zrealizować, tzn. by oddziaływać, wywrzeć 

jakiś wpływ na drugiego człowieka, by pomóc mu w jego rozwoju”1. 

Dlatego tak ważne jest, by pamiętać, że kiedy mówimy o wychowaniu, mówimy o procesie 

społecznym, a ściślej mówiąc o pewnej grupie procesów społecznych. Wychowanie jest, bowiem 

procesem zachodzącym zawsze w pewnej społeczności, w której jedne osoby starają się pomóc 

innym osobom, nie tylko w lepszym przystosowaniu się do życia w społeczeństwie, ale również we 

wszechstronnym rozwijaniu swojej wiedzy, umiejętności czy zdolności oraz co równie ważne, w 

samorealizacji rozumianej między innymi jako dążenie do szczęścia, czy spełnienia marzeń. W 

każdym jednak wypadku, wychowanie to proces dochodzenia do względnie trwałych, 

antycypowanych zmian w zachowaniu (lub możliwości zachowania się) wychowanka.  

Wychowanie następuje na drodze zmian zachowań. Aby proces zmiany zachowań był 

wychowaniem powinny być to zmiany antycypowane, czyli przewidywane, założone wcześniej, 

                                                                 
1
 Antonina Gurycka, O sztuce wychowania, CODN Warszawa 1997, s. 29 
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czyli planowane. To planowanie nazywamy określaniem celów wychowawczych. Planujemy 

również sposoby, jak do takiego celu dochodzić, czyli określamy metody wychowania. Istotne jest, 

by zmiana zachowań była względnie trwała, czyli nie ustała po zakończeniu oddziaływania 

wychowawczego. 

Tak, więc mówiąc o wychowaniu powinniśmy wymienić następujące jego elementy: 

o wychowanka, 

o wychowawcę, 

o proces wychowawczy, 

o środowisko wychowania. 

Dodatkowo należałoby rozważać takie pojęcia jak: cel wychowania i metody dochodzenia do celów 

wychowawczych. 

Wychowanek jest podmiotem procesu wychowawczego, zmiana jego zachowań jest celem 

procesu. To jak opiszemy zmiany, zależy od tego, jaką psychologiczną koncepcję człowieka 

przyjmiemy. Takich koncepcji jest bardzo wiele: od takich, w których człowieka opisuje się jako 

„czarną skrzynkę” reagującą w ten lub inny sposób na bodźce, do takich, które budują 

skomplikowane struktury regulacji zachowań.  

Wychowawca jest to człowiek, który kieruje procesem wychowania. Oczywiście byłoby błędem 

uważać, że wychowawca pozostaje niezmiennym, ale wychowanek nie planuje procesu.  

Proces wychowawczy (wychowanie) to takie zachowania wychowawcy, które stymuluje 

(uaktywnia) różne procesy psychiczne, w wyniku których dochodzi do zamierzonych zmian 

zachowań. Celem wychowania jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju i samorealizacji 

wychowanka.   

Środowisko wychowawcze, to bardzo szerokie pojęcie. Należy w nim uwzględnić pozostałe relacje 

społeczne zachodzące w grupie, środowisko naturalne i inne czynniki zewnętrzne, w obecności 

których zachodzi proces wychowawczy. 

Cel wychowania to planowana zmiana: to, co chcemy zmienić w zachowaniu lub procesach 

sterujących zachowaniem. Cele te określamy w sposób zależny od tego, jakim ma być człowiek. 
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Rysunek 1 Proces wychowania w drużynie harcerskiej. 

Źródło: opracowanie własne 
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Możemy zatem przyjąć, że: wychowanie jest procesem społecznym, planowanym i celowym. 

Wychowanie postrzegane jako proces społeczny ma również wszystkie jego cechy. Drużynowy jako 

wychowawca powinien być tego świadomy. Wszystko, co robimy z drużyną, zastępem czy radą 

drużyny ma swoje społeczne wymiary, co ilustruje rysunek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Wymiary procesów społecznych w drużynie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury. 
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skrajności, które w konsekwencji prowadzą do błędów wychowawczych. Dlatego też uważa się, że 

najlepszy w wychowaniu jest zdrowy rozsądek. Tylko bowiem odpowiednia homeostaza 

(równowaga, zrównoważenie) między różnymi elementami wpływającymi na pracę drużyny może 

zapewnić rozwój, zarówno samej drużynie jak i wszystkim naszym harcerzom, którzy odnajdą w 

niej to, co potrzebne jest im do samorealizacji.  

Komunikacja interpersonalna w drużynie (propozycja zbiórek-warsztatów) 

Warto pracować nad procesami społecznymi zachodzącymi w drużynie, w szczególności nad 

komunikacją. To zamieszczamy taka propozycję.  

Cele: 

• poprawa komunikacji interpersonalnej 

• budowanie prawidłowych więzi społecznych 

• budowanie poczucia własnej wartości 

• dawanie poczucia wsparcia 
 

Raport rozpoczęcie zbiórki 
Gawęda 
W gawędzie należy opowiedzieć o tym, że mamy różnorodne odczucia, które powstają wskutek 

różnych sytuacji (użyjcie wielu nazw takich uczuć jak: smutek, radość, zaniepokojenie, zdziwienie, 

spokój, satysfakcja, pogoda ducha itp.). 

Po każdym ćwiczeniu usiądźcie i powiedzcie, co czuliście w czasie ćwiczenia (uwaga nie wolno 

zmuszać do wypowiedzi).  

Zabawa - Kolorowe uczucia  
Potrzebne będą kartki w żywych kolorach i flamastry. Najpierw harcerze wymieniają różne nazwy 

uczuć, a drużynowy zapisuje je na kolejnych kartkach. Drużynowy pokazuje losowo jakąś kartkę, a 

harcerze wypowiadają kolejno zdania typu „Czuję radość, gdy ....” „Jestem smutny, bo....” itp. 

Wreszcie zastępy losują trzy kartki i przedstawiają te trzy uczucia w sposób pantomimiczny. 

 

Gra -Wieża Kontrolna  
Harcerz A zakrywa oczy (jest samolotem). Harcerz B odgrywa role wieży kontrolnej i kieruje za 

pomocą słów trasą poruszania się harcerza A pośród krzeseł i innych przeszkód. Za dotkniecie 

przeszkody zawodnik A wraca na linię startu . Najlepiej, gdy jednocześnie gra kilka par. 

Zabawa – buźki  
Każdy otrzymuje kółka z papieru (wielkości spodka) z jednej strony są napisane nazwy emocji np.: 

żal, radość, wdzięczność, smutek itp. z drugiej czyste. Zadaniem harcerza jest namalować buźkę, 

która to wyraża. Na zakończenie wszyscy zgadują, jaką buźkę, rysował. 
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Zabawa -Orkiestra  
Każdy harcerz wybiera sobie jakiś sposób wytwarzania dźwięków, odmienny od pozostałych – to 

będzie jego instrument. Drużynowy podaje jakąś znaną piosenkę, grupa zaczyna podchwytywać ją 

mrucząc. Następnie kolejni harcerze wskazani przez drużynowego używając swojego instrumentu. 

Na zakończenie cała grupa gra melodię swoimi instrumentami. 

Gra - Sędziowie  
Wybieracie sędziów (mogą to być przyboczni). Każdy z harcerzy staje po kolei przed komisją i stara 

się ją przekonać, że to on powinien dostać nagrodę. Nagrody należy przyznawać za oryginalność 

(może są harcerze, którym taka nagroda podniesie zbyt małe poczucie własnej wartości). 

Majsterka – Torba Osobowa  
Każdy dostaje gotową torbę. Na zewnątrz torby maluje lub nakleja obrazki, które opowiadają o 

tym, jaki jest i jakim chciałby, aby go widziano. Do wnętrza torby wkłada to, co chce zachować dla 

siebie. 

W kręgu każdy po kolei opowiada o swojej torbie. UWAGA nie wolno zmuszać nikogo do 

ujawnienia zawartości torby! 

 

Uwagi o metodach wychowania 

Metody wychowania to zależnie od teorii: albo sposoby wywoływania zmian zachowań lub 

procesy, na drodze których dochodzi do zmiany zachowań. Jedną z klasyfikacji proponuje tabela: 

Nazwy Czynności wychowawcy Proces psychiczny 

Modelowanie podawanie wzorów, dawanie 
przykładów zachowań 

utożsamianie się i naśladowanie wzoru 

Stawianie zadań prowokacja, presja sytuacyjna, 
stawianie zadań 

doświadczanie i przezywanie  

Trening –  

- kary i nagrody 

trening, dostarczanie bodźców 
pozytywnych i negatywnych  

powtarzanie czynności 
satysfakcjonujących, unikanie 
czynności przynoszących wrażenia 
negatywne 

Interioryzacja 

(uwewnętrznienie) 

nadawanie znaczenia emocjom 
faktom i zjawiskom, ukazywanie  
własnych  przeżyć, współprzeżywanie,  

uznawanie wartości i norm za własne,  

Źródło opracowanie własne 

Inna klasyfikacja uwzględnia fakt, że wychowanie może zachodzić na drodze bezpośrednich 

relacji wychowawca – wychowanek lub za pośrednictwem grupy.  

 

 

 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego 
 

 13 

Możemy wtedy mówić o metodach indywidualnych lub grupowych. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3 Indywidualne i grupowe metody wychowania. 

Źródło: opracowanie własne. 

Kiedy mówimy o metodach grupowych, należy uwzględnić te czynniki procesów grupowych, które 

wpływają na zachowania jednostek. Jest o tym mowa w następnych rozdziałach. 

Modyfikując procesy zachodzące w grupie, wpływamy na wychowanka i chociaż grupa nie zawsze 

w pełni zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki ma na swoich członków, to trzeba przyznać, że 

świadomy wychowawca może uczynić z niej bardzo funkcjonalny czynnik oddziałujący 

wychowawczo.  

Wychowanie jako pomaganie w samorealizacji  i czynność wspierająca rozwój 

Człowiek w swojej drodze do dorosłości, szczęścia i samorealizacji  potrzebuje pomocy. To, co nam 

wydaje się proste lub błahe dla naszych jedenasto letnich harcerzy może być wielkim dramatem. 

Dlatego w wychowaniu harcerskim, w którym tak istotnym elementem jest braterstwo i przyjaźń, 

ważne jest umiejętne wspieranie i udzielanie pomocy. Szczególnie istotne jest to w obiektywnie 

trudnych sytuacjach, czy kłopotach (chociaż nie obiektywizm jest tu najważniejszy, bo uczucia 

zawsze są subiektywne). Nasze pojęcie o pomocy często jest bardzo mylące. Słowo pomoc można 

oczywiście odczytać jako zwrócenie się do kogoś „po moc”, czyli siłę. Należy jednak podkreślić, że 

istotą wspierania, dawania pomocy jest wyposażanie drugiej osoby w zdolność do samodzielnego 

radzenia sobie z trudnościami-przeciwnościami i problemami oraz przygotowanie jej do 

samodzielnego zmagania się z naturalnymi trudami życia. Można to porównać do tradycyjnej 

opowieści o dawaniu ryby lub wędki. 

 

 

 

wychowawca 

wychowawca 
wychowanek 

wychowanek 

grupa 

indywidualne 

grupowe 
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Tabela 1 Potoczne i harcerskie rozumienie pomagania. 

Potoczne rozumienie sposobu udzielania 
pomocy 

Pomoc jaką powinien okazywać drużynowy 
swoim harcerzom 

Odwrócić uwagę od nieprzyjemnych przeżyć 
 

Proporcjonalnie dzielić uwagę między nieprzyjemne 
przywoływane przeżycia a bycie „tu i teraz" 

Mówić, uspokajać Słuchać, towarzyszyć 

Rozśmieszać, pocieszać, umniejszać negatywne zda-
rzenia 

Upewniać osobę wspierana w pozytywnych aspek-
tach jej doświadczenia 

Perswadować nieracjonalność emocji Akceptować przeżywanie i wyrażanie uczuć 

Pomijać sferę emocji Zajmować się emocjami 

Przede wszystkim wzbudzić emocje pozytywne Przede wszystkim dać możliwość wyrażenia wszyst-
kich emocji 

„Ja wiem lepiej" (być superekspertem) „Ty  wiesz lepiej" (być mądrym doradca, mentorem) 

Dawać rady i gotowe rozwiązania Dawać możliwość samodzielnego poszukiwania roz-
wiązań 

Dostarczanie gotowych rozwiązań, rad Stwarzanie możliwości do samodzielnego 
poszukiwania rozwiązań 

Siła, wiedza i umiejętności wspierającego są wyzna-
cznikiem sukcesu 

Zasoby wspieranego są wyznacznikiem sukcesu 

Odpowiedzialność za wspieranego przejmuje wspie-
rający 

Odpowiedzialność za siebie przyjmuje wspierany 

Skupienie na warunkach zewnętrznych Skupienie się na potrzebach osoby wspomaganej 

Koncentracja na usuwaniu braków, błędów, niepra-
widłowości 

Koncentracja na stymulowaniu zasobów i rozwoju 

Źródło: opracowanie własne 

Dobrze jest, by drużynowy postrzegał swoją rolę, nie tylko jako kogoś organizującego gry, czy 

stawiającego zadania, ale również jako osoby udzielającej wsparcia swoim harcerzom. Warto 

starać się czynić to zgodnie z opisanymi zasadami, ponieważ pozwala to na działanie nie tylko 

bezpieczne, ale również skuteczne. 

Kogo wychowujemy, czyli trochę psychologii i innych nauk o człowieku 
Istotnym elementem w kompetencjach instruktora jest wiedza o tym, kogo wychowuje. 

Rozumienie bowiem harcerza, jego problemów, potrzeb, zasad funkcjonowania w grupie jest 

podstawą podejmowania dobrych decyzji wychowawczych i organizacyjnych w twojej drużynie.  
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Człowiek jako istota bio-psycho-społeczna  

Człowiek jest istotą bio-psycho-społeczną. Oznacza to, że w jego życiu możemy odnaleźć obszary 

aktywności i funkcjonowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4 Człowiek jako istota Bio-Psycho-Społeczna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A.Kamiński Funkcje pedagogiki społecznej Warszawa 1978 

Tak więc, człowiek jako istota biologiczna ma sferę działania związaną z jego budową, zdrowiem i 

sprawnością. Człowiek jako istota społeczna posiada sferę aktywności i rozwoju społecznego 

związaną z umiejętnością życia w grupach społecznych. Wreszcie człowiek jako istota psychiczna 

ma sferę aktywności związaną z wartościowaniem, nazywanym moralnością lub duchowością oraz 

sferę wiedzy, jaką jednostka posiada, zwaną fachowo poznawczą. Te cztery sfery: fizyczna, 

poznawcza, duchowa i społeczna to różne wymiary aktywności i zachowań ludzkich. Nie są one od 

siebie oderwane, ale pozostają w stałym związku ze sobą. Człowiek jako istota może i powinien 

rozwijać się we wszystkich sferach. Równomierność rozwoju we wszystkich sferach nie oznacza, że 

chcemy wychować człowieka znającego się na wszystkim. Jest ważne, by w tym, co robią nasze 

harcerki i harcerze odnajdywali możliwość poszerzania, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, 

przeżyć duchowych i moralnych, aby zdobywali nowe doświadczenia społeczne i wreszcie, by 

BIOLOGICZNY 
Oznacza całą fizyczną 

budowę, zdrowie, 
sprawność również 
zdolności o podłożu 

biologicznym i inne cechy 
biologiczne organizmu. 

 

PSYCHICZNY 
Oznacza wiedzę oraz system 

wartości, który jednostka 
uważa za własny i według, 
którego żyje. Możemy więc 
mówić o sferze poznawczej i 

sferze duchowej psychiki. 
 

SPOŁECZNY 
Oznacza umiejętność życia w 

grupie społecznej, związki 
jakie zachodzą między 

jednostka, a członkami grupy 
oraz znajomość i rozumienie 

norm społecznych 
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rozwijali się pod względem fizycznym, co oznacza, że zadania i zajęcia musza być dla nich 

bezpieczne i zdrowe. Oczywiście nie każde zajęcie jest tak wszechstronne, ale ogólny bilans 

wszystkich zajęć powinien być zrównoważony pod względem sfer funkcjonowania harcerki lub 

harcerza. 

Mówimy o czterech sferach rozwoju i czterech kierunkach wychowawczych odpowiadających tym 

sferom rozwoju. Ilustruje to rysunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5  Sfery rozwoju - sfery wychowania 

Źródło: opracowanie własne 

Planując pracę drużyny, czy też projektując zajęcia wspierające rozwój naszej drużyny powinniśmy 

pamiętać, że celem tej pracy nie jest sama drużyna, ale harcerze, których wszechstronny 

indywidualny rozwój powinna ona wspierać. Wspierać czyli wspomagać harcerzy w ich realizacji 

marzeń, samodoskonaleniu i samorealizacji. Wszechstronny rozwój zaś, to właśnie taki, który 

dotyczy różnych sfer aktywności i zawiera elementy wychowania fizycznego, umysłowego, 

społecznego oraz duchowego.  

Od czego zależą zachowania? 

Zachowania ludzkie w tych czterech sferach zależą od wielu czynników. Inaczej mówiąc jest wiele 

czynników je regulujących - regulatorów. Omówimy teraz niektóre z nich. Wszystkich czynników 

wpływających na zachowania człowieka wymienić i opisać nie sposób. Tutaj przedstawiam kilka 

spośród nich, chociaż na pewno inne osoby dokonałyby innych wyborów.  

Rozwój 

Fizyczny 

Rozwój 

Społeczny 

Rozwój 

Poznawczy 

Rozwój 

Duchowy 

Wychowanie fizyczne 

Wychowanie poznawcze 

Wychowanie duchowe 

Wychowanie społeczne 
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Mechanizmy emocjonalno – popędowe są czynnikami najbardziej związanymi z biologiczną 

strukturą człowieka. Można powiedzieć, że są wrodzone. Do takich czynników należą potrzeby 

fizjologiczne i psychiczne, temperament i inne. Potrzeby są definiowane jako brak czegoś. Każdy z 

nas ma pewne potrzeby, a ich istnienie uświadamia sobie dopiero, gdy  nie są one zaspokojone. 

Zdaniem niektórych badaczy, np. Abrahama Maslowa, możemy mówić, że potrzeby mają pewna 

hierarchię. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zaspakajana jest potrzeba bardziej podstawowa. 

Potrzeby niższe muszą być przynajmniej częściowo zaspokojone, by stało się ważnym zaspokajanie 

potrzeb stojących wyżej w hierarchii. Potrzeby wyższe samorealizacji, estetyczne i poznawcze - 

potrzeba samospełnienia, realizowania własnych możliwosci pojawiają się po zaspokojeniu 

potrzeb podstawowych i jest to szczyt hierarchi potrzeb2.  

Najbardziej znaną i najczęściej cytowaną w Polsce propozycją hierarchii potrzeb jest koncepcja 

amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa. Podzielił on potrzeby na dwie grupy 

podstawowe, które są stałym elementem i zazwyczaj zachowują swoją kolejność zaspakajania oraz 

wyższe, których poziom koniecznego zaspokojenia jest różny u różnych osób. Według niektórych 

badaczy również kolejność może ulegać zmianom.  

Oto hierarchia potrzeb opracowana przez Abrahama Maslowa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6 Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tony Malim, Ann Brich, Alison Wadeley, Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 
1997 

                                                                 
2
 porównaj Tony Malim, Ann Brich, Alison Wadeley, Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1997 
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Istnieją inne mechanizmy emocjonalne i popędowe sterujące zachowaniem. Wsród nich wymienić 

trzeba temperament.  

Temperament jest zjawiskiem związanym z reakcjami. Poznajemy go po sile, szybkości i trwałości 

reakcji. Temperament opisano już bardzo dawno. Pierwsza koncepcja wytłumaczenia tego zjawiska 

zwana typologią Hipokratesa-Galena powstała osiemnaście stuleci temu, a co ciekawsze 

współczesna psychologia i pedagogika również do niej nawiązuje. Powołuje się na nią również A. 

Kamiński w „Kręgu Rady". Tam właśnie temperament definiuje się jako indywidualny typ 

uczuciowości, wrażliwości i aktywnosci danego człowieka. Aleksander Kamiński, aby lepiej 

zilustrować to zjawisko i różnice pomiędzy poszczególnymi typami przytacza taką historię:  

„...Ktoś kiedyś ustawił w wąskim przejściu krzesło i puszczając w nie ludzi obserwował jak się 

zachowają. 

• Sangwinik wszedł prędko, przebiegł nerwowym krokiem korytarzyk. Gdy zauważył 
krzesło na swej drodze niespokojnym chwytem odsunął je szybko i niedbale na bok. 
Po czym nie oglądając się, żwawo poszedł naprzód.  

• Choleryk wpadł na korytarzyk jak burza. Ujrzawszy krzesło na drodze stanął. Fala 
oburzenia targnęła jego piersią i krzyknął „Krzesło tu!? Na korytarzu? Cholera!” i 
pełnym złości kopnięciem rzucił krzesło pod ścianę.  

• Melancholik wszedł spokojnie. Zdumiony stanął przed przewróconym krzesłem. 
„Biedne krzesło! Jak poniewiera się w kącie..” Westchnąwszy podniósł je i ustawił w 
dawnym miejscu przy okazji wycierając z mebla kurz leżącą obok szmatką. Potem 
spokojnym krokiem poszedł na przód.  

• Flegmatyk wszedł jakby zmęczony. Gdy zobaczył krzesło pomyślał „Znowu coś stoi 
mi na drodze...”. Dłuższą chwilę namyślał się, wreszcie ominął krzesło i powoli 
poszedł dalej”3. 

Przytoczona tu (za Aleksandrem Kamińskim) w formie popularnej typologia temperamentów 

według Hipokratesa-Galena była przez lata udoskonalana. Jedną z koncepcji zaproponował J. 

Tarnowski opierając się na pracach Le Sennea
4
. Jest to koncepcja, która sprawdziła się w praktyce, 

jest użyteczna wychowawczo i polecana przez wielu praktyków i instruktorów, dlatego 

poświęcamy jej nieco miejsca. Koncepcja ta spostrzega sposób reagowania ludzi w trzech 

wymiarach: 

 

 

 

                                                                 
3
 Na podstawie Aleksander Kamiński, Krąg Rady, Katowice (wydawnictwo nie datowane) 

4
 opracowane na podstawie: Andrzej Glass, Wielka przygoda życia, Wyd. Drogowskazów, Warszawa 1997 

Małgorzata Jachimska, Scenariusze lekcji wychowawczych, Wyd. Unus, Warszawa 1997 

Nie emocjonalny  

Nieaktywny  

Wewnętrzny  

Emocjonalny  

Aktywny  
Zewnętrzny  
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Daje to w efekcie osiem typów usposobienia, które różnią się od siebie pod względem reakcji. Jak 

to zwykle bywa, przedstawiciele różnych typów mają swoje wady i zalety. Dzięki temu można też 

dowiedzieć się, jak najlepiej postępować wychowawczo wobec harcerzy prezentujących 

poszczególne typy, by osiągać dobre efekty w pracy. 

Tabela 2 Typy usposobienia – temperamentu wg Tarnowskiego 

Typ  Cechy  Krótka charakterystyka Zalety 

P
as

jo
n

at
 

 

emocjonalny, 
aktywny, 
wewnętrzny 

Typ zdecydowany, o wyraźnych dążeniach, odznaczający się 
ambicją i konsekwencją w dalekowzrocznych planach. 
Władczy, potrafi panować nad sobą i innymi. Najważniejsze 
jest dla niego zadanie, które ma wykonać 

zdecydowanie, gotowość 
do ofiar i poświęceń, na 
ogół pogodny 
 

Fl
e

gm
at

yk
 

 

nieemocjonalny 
aktywny, 
wewnętrzny 

Typ systematyczny, zrównoważony, obiektywny, szanujący 
zasady. Cierpliwy, odważny, wytrwały i naturalny, nie udaje. 
Pracuje systematycznie, nie lubi pośpiechu 

bardzo (zwłaszcza w 
porównaniu do innych 
typów) wytrwały w pracy, 
spostrzegawczy, 
systematyczny, cierpliwy, 
spokojny 

C
h

o
le

ry
k 

 

emocjonalny, 
aktywny, 
zewnętrzny 

Typ dynamiczny, pełen żywotności i energii. Działa z 
wytężeniem w wielu kierunkach. Porywczy i wybuchowy, 
skłonny od przesady. Pogodny, posiada optymistyczny 
stosunek do świata. Potrafi zdobywać i rozkazywać. 
Najważniejsze dla niego to działać. 

energia, żywiołowość, 
życzliwość, hojność, ufność, 
łatwość nawiązywania 
kontaktów 

Sa
n

gw
in

ik
 

 

nieemocjonalny  
aktywny zewnętrzny 

Realista chłodny i opanowany ekstrawertyk (skierowany na 
otaczający świat). Dobry obserwator. Bardzo praktyczny, 
potrafi znakomicie sprzedawać swoje umiejętności. W życiu 
towarzyskim grzeczny, dowcipny i uprzejmy, ale podatny na 
wpływy otoczenia. Nastawiony na użyteczność, pragnie 
powodzenia. 

optymizm, tolerancja, 
spostrzegawczość, 
praktyczność, zaradność, 
odwaga, pragnienie wiedzy  

Se
n

ty
m

e
n

ta
ln

y 

 

emocjonalny  
nieaktywny 
wewnętrzny 

Typ hamująco- emocjonalny, ambitny, ale nie potrafiąc 
urzeczywistnić planów, poprzestaje na marzeniach. Cechuje go 
wysoka refleksyjność oraz wrażliwość objawiająca się empatią. 
Melancholijny i niezadowolony z siebie, często nieufny, 
podejrzliwy, lęka się nowości. Nie wierzy we własne siły. Jest 
wierny i stały w uczuciach. Najwyższą wartością jest dla niego 
życie wewnętrzne i przyjaźń.  

refleksyjność, wrażliwość, 
opiekuńczość, 
systematyczność, 
szlachetność, prawość, 
empatia, wyrozumiałość 

N
e

rw
o

w
ie

c 

 

emocjonalny 
nieaktywny 
zewnętrzny 

Typ pobudzająco- emocjonalny, odznacza się zmiennością 
usposobienia i nastrojów. Spragniony uczuć i nowych doznań. 
Typowy słomiany ogień, jest niestały w sympatiach i 
zainteresowaniach. Odczuwa potrzebę upiększania 
rzeczywistości, co prowadzi go często do fikcji. Ocenia ludzi 
zależnie od sympatii. Najważniejsze dla niego są piękno i 
rozrywka. 

wspaniałomyślność, radość 
życia, wrażliwość na piękno, 
optymizm, hojność, 
entuzjazm, szczerość, 
delikatność, zapominanie 
uraz, 

A
p

at
yk

 

 

nieemocjonalny 
nieaktywny 
wewnętrzny 

Typ statyczny, małomówny, skryty, zamknięty w sobie. 
Zazwyczaj posiada zdolności do nauk ścisłych. Wierny 
zasadom, które uznał za własne. Umie być karny i 
zdyscyplinowany. Nie lubi nowości, jest konserwatywny. 
Największą dla niego wartością jest spokój. 

spokój, poczucie godności, 
oszczędność, 
wstrzemięźliwość dyskrecja, 
równe usposobienie,  
powaga 

A
m

o
rf

ik
 

 

nieemocjonalny 
nieaktywny 
zewnętrzny 

Typ limfatyczny, jest uczynny, tolerancyjny i zgodny. Łatwo 
ulega otoczeniu, nie sprawiając kłopotów, ale jest podatny na 
to, co modne. Chętnie uczestniczy w grach i zabawach 
towarzyskich. Lubi życie rodzinne, domator. Rzadko poświęca 
się i nie jest ofiarny. Najwyższa wartością dla niego jest 
rozrywka i przyjemność.  

posłuszeństwo, chętny do 
rozwoju i poprawiania 
braków, tolerancja, 
zamiłowanie do gier i 
zabaw, 

Źródło: opracowane na podstawie: Andrzej Glass, Wielka przygoda życia, Wyd. Drogowskazów, Warszawa 1997; Jan Bielecki, 
Wybrane zagadnienia psychologii, ATK, Warszawa 1986 
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Dla każdego z typów temperamentu można wskazać spodziewane i występujące najczęściej 

problemy w funkcjonowaniu w drużynie oraz tak zwane trudności wychowawcze. Dla ułatwienia 

ich przezwyciężenia zamieszczamy również kilka wskazówek wychowawczych.   

Tabela 3 Typy temperamentu a trudności i skazania wychowawcze. 

Typ temperamentu Problemy i trudności Sposób postępowania 

Pasjonat 
 

gwałtowny, dystansuje się od innych, 
pycha, niechęć do pracy w zespole, 

okazywać zaufanie, powierzać 
zadania trudne, wymagające 
wytrwałości 

Flegmatyk 
 

konserwatyzm, powolność, surowość, 
formalizm, 

wyznaczać, pracę wymagającą 
regularności, nie ingerować w 
sprawy osobiste  

Choleryk 
 

nadmierna ambicja, brak opanowania, 
chaotyczność, porywczość, brak 
wytrwałości  

powierzać zadania wymagające 
aktywności i zaangażowania energii, 
chwalić dobrze wykonane zadania. 

Sangwinik 
 

egoizm, wyrachowanie, wygodnictwo, 
oportunizm, relatywizm moralny, 
cynizm 

umie współpracować z innymi, 
zazwyczaj nie stwarza trudności 
wychowawczych 

Sentymentalny 
 

niezadowolenie z siebie, niewiara we 
własne siły, niezdecydowanie, 
drażliwość, egocentryzm, lenistwo 

okazywać zaufanie, uprzedzać o 
zamierzonych zmianach, nie 
dostrzegać złego humoru 

Nerwowiec 
 

słaba wola, niepunktualność, brak 
porządku wewnętrznego i 
zewnętrznego, zbytnie poddawanie się 
emocjom 

nie ranić wrażliwości, stwarzać 
okazje do imponowania,  dostarczać 
bodźców emocjonalnych  
wspierających pożądane działania 

Apatyk 
 

apatia, brak inicjatywy, pedanteria, 
upór, konserwatyzm, pesymizm, 
nieprzystępność 

powierzać prace wymagające rutyny 
i dokładności, nie wymagać zbyt 
wiele inicjatywy 

Amorfik 
 

lenistwo, niedbalstwo, 
niezdecydowanie, rozrzutność i 
niepunktualność. 

Dobrze pracuje w grupie, wymaga 
dyscypliny. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Andrzej Glass, Wielka przygoda życia, Wyd. Drogowskazów, Warszawa 1997; Małgorzata 
Jachimska, Scenariusze lekcji wychowawczych, Wyd. Unus, Warszawa 1997 

Planujac zadanie, tworząc wspólnie z harcerzem jego próbę warto uwzględnić jego temperament, 

tak aby z jednej strony wydobywać i rozwijać jego zalety i przymioty np. empatię, refleksyjność czy 

zaradność, z drugiej zaś uczyć żyć i panować nad swoimi emocjami i reakcjami np. wybuchowością 

czy pesymizmem.  

Zainteresowania są również ważnym zjawiskiem. Zainteresowania możnaby najkrócej zdefiniować 

jako preferowane formy aktywności. Lata dojrzewania i wczesnej dorosłości to okres, w którym 

kształtują się i precyzują zainteresowania. Aby zachęcić młodych ludzi do harcerstwa, przekazywać 

im wartości, które uważamy za ważne, czy też przekazywać pożyteczną wiedzę lub umiejętności 

warto jest tworzyć program zgodny lub nawet zbudowany na zainteresowaniach naszych harcerzy. 

Warto również pamiętać, że drużynowy – wychowawca może mieć wpływ na ten proces, może 

rozbudzać zainteresowania lub wspierać lub stymulować ich rozwój w pożądanym kierunku. 

Dlatego warto obserwować czym interesują się nasi harcerze i jak to zjawisko zmienia się, jak 
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również prezentować im nowe wartościowe możliwości w tym zakresie. Zainteresowania z czasem 

podlegają pewnym przemianom. Ważne jest to, by z czasem pojawiała się konkretyzacja 

zainteresowań. Stają się one również bardziej konkretne i trwałe. Trzeba także pamiętać, że z 

czasem w sposób szczególny przedmiotem zainteresowań staje się własna osoba, takie sprawy jak 

wygląd, popularność, czy miejsce w grupie zaczynają być ważne. Pojawia się często pragnienie 

rozwoju czynności twórczych, manipulacyjnych i konstrukcyjnych np. komputery, malowanie, 

poezja, majsterkowanie itp. 

Jeszcze inną koncepcją osobowości jest tzw. „Wielka piątka” (ang. Big Five), jedna z najbardziej 

uznawanych teorii psychologicznych (ale nie tylko psychologicznych, bo tak naprawdę odkryli 

wielka piątkę językoznawcy). Jest to pięcioczynnikowy model osobowości (taki teoretyczny pomysł 

na to jak działa nasza psychika) skonstruowany przez Paula Costę i Roberta McCrae5. Autorzy 

przyjęli, że istnieją realne czynniki, które mają znaczenie w przystosowaniu jednostki do 

środowiska. Są one uwarunkowane biologicznie oraz niezmienne i niezależne od rasy, płci czy 

kultury. Stwierdzono, że określenia takich cech (ważnych od początku ludzkości) powinno mieć 

odzwierciedlenia w najstarszych językach (podobnie jak jest wiele określeń na śnieg w języku 

Eskimosów, a bardzo niewiele w naszym co wynika z różnicy w jego znaczeniu dla życia u 

Eskimosów i u nas). Długotrwałe badania językoznawcze pozwoliły stworzyć model, który 

obejmuje następujące czynniki nazwane cechami osobowości: 

• neurotyczność (vs stałość emocjonalna) – odzwierciedlającą przystosowanie 
emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie; skłonność do przeżywania 
negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy) oraz podatność 
na stres psychologiczny; 

• ekstrawersję (vs introwersja) – która odnosi się do jakości i ilości interakcji 
społecznych oraz poziomu aktywności, energii, a także zdolności do doświadczania 
pozytywnych emocji; 

• otwartość na doświadczenie (vs zamknięcie na doświadczenie)– wskazującą na 
tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na 
nowość i ciekawość poznawczą;  

• ugodowość (vs antagonizm) – opisującą nastawienie do innych ludzi (pozytywne 
versus negatywne) przejawiające się w altruizmie versus antagonizmie;  

• sumienność (vs nieukierunkowanie) – która oddaje stopień zorganizowania, 
wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel.  

 

W celu ich badania i opisywania autorzy skonstruowali specjalne narzędzie NEO-PI-R. Składa się 

ono z trzydziestu skal, (po sześć przypada na każdy z pięciu czynników). Narzędzie pozwala na 

                                                                 
5
 Strelau, J. (2000) Osobowość jako zespół cech, w: Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2: 

Psychologia ogólna. Gdańsk: GWP, ss. 525-560 por też Zawadzki B., Strelau, J., Szczepaniak P. i Śliwińska M. (1998) 
Inwentarz osobowości NEI-FFI Costy i McCrae. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego  

opisanie osobowości. Kwestionariusz NEO-PI-R, jest bardzo precyzyjny. Niestety jego poważną 

wadą jest bardzo duża czasochłonność (składa się bowiem z 240 pozycji), a badanie trwa i trwa. 

Dlatego zapewne opracowano również jego skróconą wersję NEO-FFI (NEO-Five Factor Inventory). 

Składa się ona z 60 pozycji po 12 pozycji na skalę. To znacznie prostsze w użyciu narzędzie i jest on 

łatwiejsze do stosowania. Poniżej przedstawiam dla każdej cechy opisujące ją czynniki (patrz 

tabela). 

Tabela 4 Cechy osobowości w koncepcji "Wielkiej Piątki" 

neurotyczność ekstrawersja 
otwartość na 
doświadczenie 

ugodowość sumienność 

lęk  towarzyskość  wyobraźnia  zaufanie  kompetencje  

agresywna wrogość  serdeczność  estetyka  prostolinijność  
skłonność do 
porządku  

impulsywność  aktywność  działanie  ustępliwość  dążenie do osiągnięć  

nadwrażliwość  
poszukiwanie 
doznań  

idee  skromność  samodyscyplina  

nieśmiałość  
emocjonalność 
pozytywna  

wartości  
skłonność do 
rozczulania się  

rozwaga  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P. i Śliwińska M.  Inwentarz osobowości NEI-FFI Costy 
i McCrae. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych 1998 

Warto pamiętać, że każda z tych cech w swoim skrajnym nasileniu (zarówno minimalnym jak i 

maksymalnym) może przynosić kłopoty z funkcjonowaniem. Trzeba sobie jednak uświadomić, że 

to nie są wady lub zalety naszych harcerzy, ale ich cechy. Zgodnie z tą teorią po prostu oni tacy są. 

Każdy jest inny, jeden będzie otwarty i radosny, chętnie wchodzący w kontakty z kolegami, ale 

jednocześnie szybko burzącym się monotonną pracą bałaganiarzem, inny natomiast, wprawdzie 

zamknięty i nadwrażliwy, ale pracowity i pełen zaufania i empatii. Naszym zadaniem jest poszukać 

dla nich takiego programu, takich zadań w próbach, aby mogli się rozwijać i budować swoją 

przyszłość i szczęście. Warto również rozmawiać z harcerzami i zachęcać ich do autorefleksji 

pomagającej im zrozumieć i zaakceptować siebie.  

Rozwój 

Trzeba powiedzieć o jeszcze jednej ważnej sprawie związanej z wychowaniem w drużynie. Tą 

sprawą jest etap rozwoju naszych harcerzy, określany przez lekarzy i psychologów jako 

dojrzewanie. Zacznijmy od rozwoju fizycznego. Cechuje go kilka dość ważnych zjawisk. Na samym 

początku, w okolicach klasy czwartej zwykle mamy do czynienia z bardzo stabilnym chociaż niezbyt 

dużym organizmem. Przyspieszenie rozwoju zaczyna się zazwyczaj od wzrastania szkieletu. 

Przejawia to szybkim tempem wzrostu; dziewczęta zaczynają ten etap w okolicach 10—12 roku 
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życia, chłopcy 11—14 roku życia, Zwiększa się tempo przyrostu wagi; u dziewcząt w wieku 13—15 

roku życia, u chłopców w wieku 15—17 roku życia (dziewczęta często się wtedy martwią, że tyją i 

wpadają na różne pomysły odchudzania się). W tym okresie szczególnie szybki jest rozwój kości 

długich (ręce, nogi), przy czym tułów rośnie wolniej. Czasami prowadzi to do dość śmiesznych 

proporcji ciała, bywa, że jest to poważnym problemem nastolatka.  

Ważny jest również rozwój mięśni. Początkowo ciało jest niezgrabne, z czasem jednak mięśnie 

„doganiają” rozwój szkieletu, u chłopców mięśnie stają się twarde i mocne, u dziewcząt są one 

nadal miękkie i nabierają charakterystycznych krągłości. Poprawie ulega postawa i wzrasta 

opanowanie ruchów. 

Innym przejawem rozwoju organizmu jest to, że znacznie rośnie serce (uwaga! Ponieważ serce i 

arterie tracą właściwe proporcje należy w rozsądnej ilości zażywać lub unikać intensywnych 

sportów wyczynowych i bardzo forsownych zajęć). Wzmaga się też działalność gruczołów 

dokrewnych: przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy oraz gruczołów płciowych (jajników u 

dziewcząt, jąder u chłopców), wiąże się to między innymi z początkiem dojrzałości płciowej. Jej 

przejawy to: 

u dziewcząt (11—15 rok życia) 

• pierwsza miesiączka,  

• rozwijają się piersi, 

• pojawia się owłosienie łonowe (i nie tylko)  

• zaokrąglają się biodra,  
 

• rozrasta się miednica, 
 

u chłopców (12—16 rok życia) 

• zwiększa się krtań,  

• rozrastają się kości barkowe,  

• pojawia się mutacja głosu  

• pojawia się owłosienie łonowe, zarost na twarzy (i nie tylko), 
Ponadto wydzielanie gruczołów potowych i łojowych zwiększa wypryski powodujące tzw. trądzik 

młodzieńczy. Dlatego niezwykle ważna w tym okresie jest higiena, codzienne mycie i kąpiel. 

Zmiany w organizmie, w szczególności te hormonalne, powodują, że początkowo słabiej 

funkcjonuje układ nerwowy; młodzież w tym okresie jest bardziej pobudliwa, impulsywna, 

występują objawy braku równowagi psychicznej, trudności skupienia się, płaczliwość i 

agresywność, apatia. Osobną kwestią jest związany z rozwojem płciowym rozwój seksualny.  
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W okresie między 11, a 14 rokiem życia rozwój intelektualny jest również bardzo intensywny. 

Spostrzeganie staje się bardziej dokładne, świadomie ukierunkowane, trwałe i bogatsze w 

szczegóły, a co za tym idzie, lepsza jest orientacja w przestrzeni i czasie. Jest to ważne np. dla gier 

terenowych. Uwaga staje się bardziej pojemna, trwała, stała i celowa, co oznacza większe 

możliwości uczenia się. Pamięć w okresie dojrzewania ulega nie tylko rozwojowi, ale również 

istotnej przemianie. Obok pamięci mechanicznej, w której istotną rolę odgrywają automatyczne 

powtórzenia i przypadkowe skojarzenia, rozwija się pamięć logiczna, polegająca na zrozumieniu 

treści, i ustaleniu znaczenia poszczególnych jej elementów i związków między nimi, pojawia się 

zapamiętywanie abstrakcyjno-logiczne i z czasem zajmuje coraz ważniejsze miejsce. Jednocześnie 

następuje rozwój myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego. Jest ono jednak 

podporządkowane emocjom. Dopiero pod koniec okresu dojrzewania kształtuje się samokontrola 

w myśleniu. Warto też podkreślić, że jest to czas, gdy istotnie zmienia się sposób uczenia się i 

nauczania. W szkole pojawia się podział na bloki np. humanistyczny, matematyczny lub na 

przedmioty.  

Emocje w na początku omawianego okresu cechuje stabilność. Utrzymuje się wykształcona w 

latach ubiegłych potrzeba przeżycia przygody, czy gry. Z czasem emocje systematycznie stają się 

intensywniejsze, zaczyna je cechować żywość przeżyć uczuciowych, łatwość oscylacji między 

nastrojami krańcowymi, chwiejność i duża nietrwałość uczuć. Objawia się to częstymi zmianami 

nastrojów i ich skrajnością, od euforii do rozpaczy. Ważną cechą uczuć w okresie dojrzewania jest 

silna identyfikacja z osobą adorowaną. Po rozpoczęciu dojrzewania może się pojawić okresowa 

dominacja uczuć negatywnych. 

Rozwój społeczny cechuje silna identyfikacja z grupą i jej opinią, przy czym pojawia się kryzys 

autorytetu rodziców, osłabienie więzi emocjonalnej, konflikty z dorosłymi opiekunami. 

Ważne jest, że rozpoczyna się samorzutne powstawanie zespołów koleżeńskich. Istotnym 

elementem jest tendencja do zawierania głębszych, „prawdziwych", przyjaźni. 

Niebezpieczeństwem jest tworzenie się „podkultury" młodzieży: swoisty język, odmienne formy 

zachowania, specyficzny system wartości. Może to prowadzić do tworzenia się gangów. 

Okres dojrzewania to dylemat społeczny nastolatka. Z jednej strony potrzeba akceptacji grupy 

powoduje, że pojawia się konformizm, z drugiej pojawia się chęć wyemancypowania się na tle 

zespołu, wykazania wyższości w jakiejś dziedzinie.  

Kolejna sprawa to rozwój moralny. Możemy tu mówić o pewnej przemianie, początkowo jest to 

faza, którą cechuje: 
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• wybieranie i przyjmowanie kryteriów dobra i zła i odnoszenie ich do swego 
postępowania, 

• rozdźwięk między własnym postępowaniem, a jego oceną przez innych oraz między 
własnym postępowaniem, a uznawanymi przez siebie normami,  

• zdolność kontroli własnych zachowań.  
 

Stopniowo, niekiedy nawet od 12 roku życia, ale czasami dopiero od 14 roku życia przechodzi w 

fazę którą cechuje: 

• przywiązanie do norm uznawanych przez grupę, 

• silna identyfikacja z grupą, sprawia że występuje skłonność do myślenia, działania i 
reagowania na różne zjawiska kategoriami grupy, 

• branie pod uwagę interesu szerszej zbiorowości, zachowanie zgodne z objętymi i 
obowiązującymi przez nią normami, 

• uznanie wartości zespołu za własne, co sprzyja tworzeniu zdolności do samokontroli 
zachowania wierności swoim zasadom. 

 

Rozumienie procesów rozwojowych, jakim podlegają nie tylko harcerze, ale również funkcyjni i 

kadra naszej drużyny jest ważnym elementem kompetencji drużynowego. Posiadanie jej jest nie 

rzadko czynnikiem decydującym o powodzeniu prowadzonej drużyny. 

O grupie 

Dlaczego grupa 

T. M. Newcomb, wybitny amerykański psycholog i socjolog, współtwórca współczesnej 

eksperymentalnej psychologii społecznej przez 4 lata przeprowadzał eksperymenty i badania na 

temat zmian postaw pod wpływem grup rówieśniczych. Między innymi obserwował zmiany 

poglądów z konserwatywnych na liberalne dziewcząt z pewnej prywatnego college’u. Uczennice 

uczęszczające do tej szkoły wywodziły się głównie z bogatych, konserwatywnych rodzin. Już po 

kilku miesiącach przebywania na uczelni Newcomb zauważył u nich niebagatelne różnice w 

poglądach między tymi, którymi charakteryzowały się one przed przyjściem do college’u, a tymi, 

które aktualnie stanowiły część charakteru badanych. Mowa oczywiście o wcześniej wspomnianym 

liberalizmie. Jakie czynniki zdaniem Newcomba przyczyniły się do tej szybkiej zmiany: 

• Przebywanie w bardzo zwartych grupach, dyskusje na temat światopoglądu itp. 

• Wpływ wykładowców i wychowawców [głównie liberałów]. 
 

Dowodem na to, że ta poważna zmiana nie była ulotna i jednorazowa jest fakt, iż po 25 latach 

eksperymentator przeprowadził wywiady z byłymi studentkami owego uniwersytetu i jak się 

okazało dalej były one liberałami. Poprzez te badania autor wykazał, jak silnie grupy rówieśnicze 
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kształtują (lub mogą kształtować) nasz światopogląd, jak również sposób funkcjonowania w 

społeczeństwie, wzory zachowań itp. Wynika z tego, ze grupy rówieśnicze są zdolne do 

wywierania trwałych zmian naszych postaw i mają na nas znaczący wpływ. Fakt ten dotyczy 

wszystkich ludzi, ale w sposób szczególny dotyczy dzieci, dorastającej młodzieży oraz osób w 

okresie wczesnej dorosłości6.   

Podstawowe informacje o grupie 

Istnieją różne definicje grupy. Zgodnie z definicją S. Miki7 za grupę uważa się dwie lub więcej osób, 

o których można powiedzieć, że: 

• istnieje między nimi bezpośrednia interakcja, 

• posiadają ustalone normy i wzory postępowania, 

• mają wspólne cele, 

• mają strukturę grupową, 

• mają poczucie odrębności. 
Już od dość dawna zauważono coś; o czym, jak się zdaje, wielu instruktorów (niestety również 

członków władz harcerskich) zdaje się zapominać „... grupa istnieje przede wszystkim przez to, że 

jej członkowie uważają ją za istniejącą w oddzieleniu od reszty świata”8. 

Grupa ma swoją strukturę opartą na więziach emocjonalnych (np. szacunku, sympatii itp.). Ma 

również swoich liderów, czyli osoby postrzegane jako przywódcy grupy. W takich grupach jak 

drużyna należy dążyć, by liderzy formalni, czyli np. zastępowi byli jednocześnie liderami 

nieformalnymi, czyli tymi uznawanymi przez grupę.  

Oddziaływanie grupy na jednostkę.  

 

Grupa oddziałuje na swoich członków zależnie od swoich celów i zgodnie z obyczajami . Różne typy 

oddziaływań nazywane mechanizmami oddziaływania w różny sposób wpływają na jednostkę i 

prezentują, postulują lub utrwalają sposoby zachowań. Mechanizmy, za pomocą których to się 

dzieje to: 

 

 

 

                                                                 
6
 Theodore M. Newcomb, The acquaintance process, Holt, Rinehart i Winston, New York, 1961 

7
 por. Stanisław Mika, Psychologia społeczna, PWN Warszawa 1982  

8
 Florian Znaniecki,  Wstęp do socjologii, Warszawa 1988 
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Tabela 5 Oddziaływanie grupy rówieśniczej 

Rodzaj oddziaływania Opis  Przykład w drużynie 

odniesienie porównawcze - określenie, kto należy do 
grupy i jakie czynniki o tym 
decydują, 

Znaczki, plakietki barwy chust, tajemnice 
i zwyczaje będące tajemnicami drużyny.  

nacisk grupowy -  presja jaką grupa wywiera na 
swoich członków, by 
realizowali normy, role, 
zasady i cele grupowe, 

Odebranie punktów we 
współzawodnictwie, niezabranie na rajd,  

kulturowe wzory życia- styl bycia, jaki jest 
charakterystyczny dla grupy, 

Bohater drużyny, zwyczaje, obrzędy, (np. 
biszkopty), przykład, jaki dają funkcyjni i 
członkowie drużyny z długim stażem.  

normy i role grupowe- Zasady, jakie obowiązują w 
grupie oraz prawa i obowiązki, 
jakie przysługują 
poszczególnym członkom 
grupy. 

Prawo puszczy (wewnętrzne prawo 
drużyny uzupełniające prawo harcerskie), 
regulaminy, zakresy obowiązków, ale 
również sposób i rzetelność prowadzenia 
gier.  

Źródło: opracowanie własne 

Budowanie grupy i wychowanie z jej pośrednictwem polega na tworzeniu więzi grupowych, a 

następnie kształtowaniu mechanizmów zachowań za pomocą środków, którymi oddziałuje ona na 

swoich członków.  

Poznaj strukturę grupy, jaką jest własna drużyna 

Czasami warto dowiedzieć się, kto kogo w drużynie lubi, a kto kogo nie lubi. Po prostu poznać 

strukturę grupy. W różnych sytuacjach taka wiedza może się przydać np., gdy w zespole pojawiają 

się problemy z dogadywaniem lub gdy chcemy zastanowić się nad nowymi funkcyjnymi. 

Oczywiście możemy w ten sposób badać strukturę różnych grup np. zastępu zastępowych, czy 

obozu itp.  

Zadaj swoim harcerzom następujące pytania: 

• Jeżeli w najbliższej grze będziecie podzieleni na dwuosobowe patrole, to kogo byś wybrał 
na partnera? 

• Jeżeli byłaby możliwość dobrania jeszcze jednej osoby to, kogo chciałbyś zabrać jeszcze? 

• Czy jest ktoś, z kim na pewno nie chciałbyś wziąć udziału w tej grze?  
 

Wykonujemy graf wyborów dodatnich i graf wyborów ujemnych. Na arkuszu papieru rysujemy 

rozrzucone kółka, każde reprezentuje jednego z harcerzy. Oznaczamy je inicjałami lub np. 

numerami z książki pracy. Ważne, by oznaczyć jednoznacznie. Potem nanosimy wybory. Robi się to 

w ten sposób, że każdy z wyborów oznacza się strzałką. Dobrze, by na grafie wyborów dodatnich 

zróżnicować strzałki np. wybory pierwsze narysować linią ciągłą, a wybory drugie linią przerywaną 

(oto przykład dla rady drużyny). 
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Interpretacja 

• Najlepiej jest, gdy sieć wyborów pokrywa równomiernie całą grupę.  

• Oglądając wzajemne wybory pozytywne poznamy, które osoby są ze sobą związane. 

Oczywiście najsilniejsze są wzajemne pozytywne wybory (zwłaszcza, gdy brak jest innych). 

• Osoby wskazane pozytywnie przez wiele innych to gwiazdy socjometryczne, jeżeli nie 

towarzyszą temu również wybory ujemne, to prawdopodobnie przyszli liderzy.  

• Jeżeli ktoś jest wybierany negatywnie przez wiele osób, to oznacza, że jest odrzucany. 

Jeżeli jest kilka osób (trzy, cztery), które wybierają się wzajemnie i nie są wybierane przez 

innych to tworzy się klika. 

 
 
 

Przykład  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z prezentowanego przykładu dowiadujemy się wielu ważnych rzeczy. Zacznijmy jednak od 

oznaczeń:  

W kółkach mamy imię i funkcje. Są to członkowie rady, którzy brali udział w badaniu (nie brali 

udziału drużynowy i przyboczny - moim zdaniem to zaciemnia obraz). 

• Zielony to podstawowy wybór pozytywny 

• Granatowy to dodatkowy nieobowiązkowy wybór pozytywny 

Janek 
(podzastępowy 
Orłów) 

 Ignaś 
(zastępowy 
Orłów) 

Maciek 
(podzastępowy 
Wilków) 

Radek 
(zastępowy 
Wilków) 

Jacek 
(zastępowy 
Kruków) 

Przemek 
(proporcowy) 

Adam 
(zastępowy 
Lisów) 

Marek 
(podzastępowy 
Kruków) 
 

Wacek 
(kronikarz) 

Roko 
(podzastępowy 
Lisów) 
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• Czerwony to wybór negatywny 
Czego dowiadujemy się z grafu, nawet po bardzo pobieżnej analizie: 

• Gwiazdą w naszej radzie jest Wacek - kronikarz drużyny (ciekawe dlaczego), 

• Janek podzastępowy Orłów jest w praktycznej izolacji, w radzie nikt go nie wybrał ani pozytywnie, ani 
negatywnie, 

• Jacek zastępowy Kruków jest nielubiany, co może mieć związek z jego niechęcią (a może wrogością) z 
Wackiem, 

• Podobna relacja ma miejsce między Ignasiem - zastępowym Orłów, a Radkiem -zastępowym Wilków,  

• W praktycznej izolacji pozostaje również podzastępowy Kruków – Marek, który z Jackiem są dość 
osamotnieni w radzie (tworzą oni coś w rodzaju małej kliki, takie zjawiska niekiedy prowadzą do rozpadu 
grupy), bardzo możliwe, że jest to związane z negatywnym stosunkiem wielu członków rady do Jacka.  

 

Warto taki wykres interpretować przez pryzmat innych wiadomości i obserwacji naszej rady 

drużyny, czy innego badanego zespołu. Wtedy możemy zazwyczaj więcej powiedzieć o naszej 

grupie.  

 

Półka z książkami 

• A Birch, T Malim Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN Warszawa 1998 

• W G Stephan, C W Stephan Wywieranie wpływu przez grupy, GWO, Gdańsk 1999 
• S. Mika, Psychologia społeczna dla nauczycieli, WSiP, (było kilka wydań) 

• M. Jachimska, Scenariusze lekcji wychowawczych , Wyd. Unus, Warszawa 1997 
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hm. Jakub Czarkowski hm. Darek Masny 

Metoda harcerska, czy harcerski system wychowawczy? 

Metoda, czy system. 
Harcerstwo znane jest w Polsce od 1909 r., a stosowane systematycznie od 1911 roku. Należy 

podkreślić, że twierdzenie, iż harcerstwo jest to polska wersja skautingu jest nie tylko 

nieuzasadnione, ale nawet błędne. Podkreślają to w swoich pracach tacy znawcy harcerstwa i jego 

historii jak Wacław Błażejewski9, czy Stanisław Sedlaczek10.  

Metoda jest pewnym stałym i sprawdzonym sposobem dochodzenia do określonych celów. 

Pedagogika zna wiele metod wychowawczych. My, w harcerstwie stosujemy ich również wiele, a 

nie jedną, określoną. Trudno również którąś z nich określić lub nazwać naszą - harcerską. W 

harcerstwie natomiast stosujemy pewien zestaw zasad i przesłanek, którymi kierujemy się przy ich 

doborze. Sprawia on, że metody zgodnie z nim dobrane i zastosowane, znakomicie współdziałają i 

uzupełniają się wzajemnie. Te relacje pozwalają stwierdzić, że metody tak dobrane tworzą pewien 

system oddziaływań wychowawczych. Ponieważ kryteria doboru są specyficzne dla harcerzy, 

możemy o nim powiedzieć, że jest to harcerski system wychowawczy. Harcerski system 

wychowawczy realizowany w ciągu 100-letniej historii ZHP jest rozumiany jako jedność: zasad 

harcerskiego wychowania, metody i programu. Stały rozwój zuchów, harcerzy, harcerzy starszych 

i instruktorów jest możliwy tylko wtedy, gdy kierując się harcerskimi zasadami, wykorzystując 

harcerski system wychowawczy tworzymy program pobudzający do kształtowania w sobie cech i 

umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i przydatnych w społeczeństwie. Rezygnacja lub 

usunięcie nawet jednego elementu powoduje jego wypaczenie lub osłabione oddziaływanie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9
 W. Błażejewski Historia harcerstwa polskiego, Warszawa 1935 

10
 St. Sedlaczek Geneza skautingu i harcerstwa, Warszawa 1936 porównaj też J. Gaj Główne nurty ideowe w ZHP w 

latach 1918-1939, Horyzonty, Warszawa 1966 
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Rysunek 7 Jeden z modelów przedstawiających harcerski system wychowawczy. 

Źródło: Opracowanie własne, zaproponuj własny pomysł na taki model (po lekturze rozdziału o podstawach wychowawczych) i 
prześlij do GK ZHP 

 

W tworzeniu podstaw harcerskiego systemu wychowawczego polscy instruktorzy oparli się na 

wielu wzorach. Jednym z nich był skauting, ale poza nim na równych prawach wymienić należy 

ruch sokoli, patriotyczne organizacje niepodległościowe, takie jak Zarzewie i Strzelec oraz ruch 

odnowy moralnej Eleusis. To właśnie od tych organizacji harcerstwo zaczerpnęło swój system 

wartości i moralną podstawę, z nich też wywodzi się głęboko zakorzeniona w systemie 

wychowawczym, i co ważniejsze w tradycji harcerskiej idea praworządności, wychowania 

obywatelskiego, służby ojczyźnie i abstynencji. Wykorzystały one metodę skautową jako środek do 
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realizacji swoich celów. Czasopismo „Zarzewie” pisało: „Skauting jest środkiem do wychowania na 

obywateli zdolnych realizować ideę Niepodległości, tak w pokoju, jak w walce (...). Jedynie drogą 

równomiernego traktowania strony fizyczno-wojskowej, umysłowej i moralnej, jako też jawnego 

podkreślenia celu pracy uchroni się ruch od wykoślawienia”11. 

Samemu omówieniu Harcerskiego Systemu Wychowawczego poświęcony jest następny rozdział, 

nie będziemy więc tu go szczegółowo omawiać.  

A może pedagogia? 

Wybitny polski pedagog, Teresa Hejnicka-Bezwińska, w swoich pracach definiuje na nowo, ważny 

jak się wydaje dla rozważań, termin pedagogia. Spróbujmy spojrzeć na harcerstwo, nie jako na 

pedagogikę, czy metodę wychowania, ale jako na pedagogię. Postulując takie właśnie podejście do 

problemu Bogusław Śliwierski12 wyszedł naprzeciw problemom, jakie sprawia opisanie harcerstwa, 

czy to w kategoriach organizacji, czy ruchu, czy też systemu pedagogicznego. Każde z tych ujęć 

pozostawia duży (niestety) margines tego, co instynktownie (lub zgodnie z własnym 

doświadczeniem i wyczuciem) nazwalibyśmy harcerstwem, a co w tej lub innej definicji się nie 

mieści.  

Termin pedagogia, mimo że pochodzi z czasów dość odległych, niesie ze sobą świeżość, nowość i 

propozycje nowego otwarcia w opisywaniu zagadnień dotyczących wychowania, w tym również 

harcerstwa. Idąc śladem Hejnickiej-Bezwińskiej, spróbujmy opisać harcerstwo, jako:  

• sztukę wywierania wpływu dla realizacji określonych celów wychowawczych,  

• rodzaj doktryny lub ideologii,  

• względnie spójny i trwały zbiór praktyk edukacyjnych13.  
 

Takie podejście pozwala nam ująć jedność i wielość tego, co w pojęciu harcerstwo się mieści. 

Wspomniane bogactwo jest efektem pewnej skautowej i harcerskiej tradycji oraz sposobu 

działania. Robert Hartog we współczesnym opracowaniu tak charakteryzuje to zjawisko: „w ten 

sposób, podczas gdy podstawy skautingu nie zmieniają się, wnikliwa ocena otoczenia politycznego, 

gospodarczego, społecznego i kulturalnego - zarówno na scenie krajowej i międzynarodowej - 

wskaże nowe możliwości, które można i trzeba wykorzystać. Jak kopalnia, która odsłania nowe 

zasoby im głębiej drąży swe szyby, tak organizacje krajowe muszą realizować swe bieżące 

programy, ale jednocześnie szukać nowych pomysłów”14. Harcerstwo w wyniku różnych procesów 

                                                                 
11

 za J. Majka Kartki z historii i tradycji ZHP, Horyzonty, Warszawa 1971 
12

 Bogusław Śliwerski, Harcerstwo jako pedagogia. W stulecie ruchu harcerskiego w Polsce, „Ruch Pedagogiczny” 2010 
nr 5-6. 
13

 Teresa Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008. 
14

 Elementy programu skautowego , wstęp Roberta Hartoga, s.14. 
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historyczno-społecznych podlegało istotnym przemianom, które dotyczyły, tak samego systemu, 

jak również idei, co mogłoby być i było tematem osobnych rozpraw15.  

Różnice miedzy angielskim skautingiem, a harcerstwem podkreślał również Aleksander Kamiński 

pisząc: „skauting angielski jest pod wybitną przewagą zabawy. Nasze harcerstwo pragnie, za 

pomocą dobrze zorganizowanej zabawy, starannie przygotować młodzież do odegrania roli w życiu 

społecznym”16.  

Analizując problemy dotyczące harcerskiej pedagogii, warto zwracać się do źródeł, nie tylko 

dlatego, że pomagają one zrozumieć jej współczesny charakter i stan, ale również dlatego, że to 

właśnie historyczne okoliczności powstania harcerstwa uwidaczniają istotne przesłanki świadczące 

o jego unikatowości, wśród których wymienić możemy: 

• Harcerstwo jest systemem oryginalnie polskim i w tym sensie niepowtarzalnym,  

• Jest dorobkiem naszej narodowej kultury i tradycji,  

• Jest nie tylko organizacją, ale również ideologią, kulturą bycia i ideą. 
 

Bogactwo spojrzeń na metodę harcerską. 

W wyniku różnych procesów związanych z przemianami po 1989 roku, na fali intensywnego 

poszukiwania tożsamości ideowej oraz powracania do przeszłości (niekiedy niestety 

irracjonalnego) władze ZHP uznały, że jest istotna potrzeba stworzenie oficjalnej (urzędowej) 

wykładni pojęcia „metoda harcerska”. Uczyniono to najpierw Uchwałą Rady Naczelnej, następnie 

wprowadzając metodę do Statutu ZHP oraz przyjmując opis metody na drodze uchwały Zjazdu 

ZHP. W swoim dziele władze oparły się na pracach Ewy Grodeckiej, w szczególności na książce „O 

metodzie harcerskiej i jej stosowaniu”. Za podstawę działania harcerstwa śladem autorki uznając: 

służbę, pracę nad sobą oraz braterstwo. Natomiast w statucie ZHP17 wpisano, że: „metoda 

harcerska to sposób działania odznaczający się: 

• – pozytywnością, 

• – indywidualnością, 

• – wzajemnością oddziaływań, 

• – dobrowolność i świadomością celów, 

• – pośredniością, 

• – naturalnością, 
Będący jednocześnie systemem wspierania samorozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów przez: 

                                                                 
15

 Przykładem mogą być prace K. Bluszcza, Ewolucja modelu wychowania skautingu w harcerstwie 1909-1945, Kraków 
1988, J. Burska, Analiza funkcjonowania organizacji młodzieżowych na przykładzie harcerstwa, Warszawa 1985, B. 
Śliwierski, Stalinizm w ZHP, Kraków 1989 lub T. Strzembosz, Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza, Warszawa 
1984 . 
16

 A. Kamiński, Krąg Rady, Katowice 1935, s. 15. 
17

 Statut ZHP, § 5 pkt 1.  
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• – Przyrzeczenie i Prawo, 

• – uczenie w działaniu, 

• – uczestnictwo w małych grupach, 

• – stale doskonalony i stymulujący program”18. 
Odwołując się jednak do historii, warto zauważyć, że w zakresie opisu metod harcerskiego 

działania istniała tradycja wielości takich opisów i dyskusji na ten temat, którą uchwały władz 

niejako niestety ograniczają, a nawet do pewnego stopnia uniemożliwiają, co może skutecznie 

blokować rozwój metody i metodyki harcerskiej. Już u zarania, obok tłumaczonego przez Andrzeja 

Małkowskiego „Skautingu dla chłopców” istniał podręcznik równie ceniony i wielokrotnie 

wznawiany, autorstwa E. Piaseckiego, M. Schreibera „Harce młodzieży polskiej”. Wielu autorów 

zaproponowało własną propozycję definiowania, czy opisu metody harcerskiej. Aleksander 

Kamiński za główne składniki metody uważał: 

• 1) grę, 

• 2) zastęp, 

• 3) przyrodę, 

• 4) obóz, 

• 5) stopnie i sprawności19. 
 

Władysław Szczygieł wśród właściwości metody harcerskiej wymieniał: 

• Dobrowolność i wewnętrzny nakaz, 

• Metoda harcerska jest naturalna, 

• Metoda harcerska jest pozytywna, 

• Wychowujemy do czynu przez czyn, 

• Program zajęć harcerskich odpowiada zainteresowaniom młodzieży,  

• Podstawą całego ruchu jest system zastępowy20. 
 

Natomiast, opublikowany w 1988 roku Leksykon Harcerstwa proponował następująca definicję 

(opracowaną przez O. Fietkiewicza i U. Sobkowiak): „metoda harcerska – zespół działań, 

oddziaływań i środków służących realizacji stojących przed harcerstwem celów wychowawczych, 

społecznych i podmiotowych, ukształtowany w toku rozwoju organizacji harcerskiej i stale 

doskonalony, świadomie stosowany przez jej członków”21. Nie są to oczywiście wszystkie 

propozycje, wskazują one jednak na wielość rozwiązań w tym zakresie, tworzonych w różnych 

latach i okresach. Ta wielość definicji jest najlepszą ilustracją bogactwa problemów badawczych i 

                                                                 
18

 Por Ewa Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, (dowolne wydanie) 
19

 Por.  Aleksander Kamiński, Nauczanie i wychowanie metodą harcerską Warszawa 1948 
20

 Por. Władysław Szczygieł, Jak prowadzić drużynę harcerską, Kraków 1946 
21

 Autorami definicji są  O. Fietkiewicz, oraz. U. Sobkowiak, została ona zawarta w Olgierd Fietkiewicz (red.) Leksykon 
harcerstwa, Warszawa 1988 
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nieopisanych, a wciąż podlegających zmianom zjawisk edukacyjnych, jakie zawiera w sobie 

pedagogia harcerska. 

Aksjologiczne i etyczne podstawy harcerstwa. 

Wartości 

Współczesna etyka odkrywszy pojęcie wartości niezwykle się nim zafascynowała. Co dla pedagoga, 

a w tym również instruktora harcerskiego, wydaje się o tyle słusznym i korzystnym, że znakomicie 

pozwala mu na pogłębienie poznania oraz opisania istoty relacji wychowawczej między nim, a 

wychowankiem. Wartość bowiem zagościła i jest obecna zarówno w dziełach filozofów, jak 

również, pedagogów, psychologów czy socjologów. Czyni to ją pojęciem znakomicie uniwersalnym, 

chociaż przyznać należy, że nietożsamym dla wszystkich wymienionych tu nauk. Dlatego też, w tym 

rozważaniu, zagadnienie rozwoju duchowego, czy moralnego łatwo i użytecznie jest odnosić do 

pojęcia wartości.   

Harcerstwo jest systemem wychowawczym opartym na ideach. Trudno wyobrazić sobie 

harcerstwo (podobnie jak skauting), które nie jest powiązane z ideałami lub wartościami22. 

Niektórzy instruktorzy mówią nawet o wartościach harcerskich. Warto jednak pamiętać, że nie ma 

wartości specyficznych jednie dla harcerzy, ale możemy mówić o grupach wartości, które harcerze 

uważają za ważne. Wartości bliskie harcerstwu wywodzą się z tradycji polskiej oraz tradycji 

skautowych. Mają swoje źródło w przeszłości i tradycjach, są jednak wciąż aktualne i zadaniem 

drużynowego jest uczynić je aktualnymi dla harcerzy. Co jest wspólną cechą wszystkich organizacji 

skautowych? „Jako organizacja służąca młodzieży, skauting musi zawsze pozostać nowoczesny, 

aktualny, i zgodny z dążeniami swych członków, z drugiej strony jednak musi trwać wiernie przy 

swoich podstawowych zasadach i metodach, które są ponadczasowe i uniwersalne”23. Kluczową 

kwestią w harcerskim wychowaniu, podobnie zresztą jak w skautingu, była zawsze indywidualność 

każdego człowieka24. Człowieka, który jest traktowany podmiotowo, czyli świadomie dokonuje 

wyborów, wybiera wartości zgodne z harcerskim ideałem i konsekwentnie do nich dąży ponosząc 

za swoje wybory odpowiedzialność. Wychowując w grupie i za jej pośrednictwem zawsze mamy na 

uwadze indywidualnego harcerza. 

                                                                 
22

 Por. Feliks Wojciech Bednarski, Katechizm harcerski. Rzym 1963, Nazwa publikacji jest nieco myląca w istocie jest 
przeznaczona dla harcerek i harcerzy ZHP p.g.k. zawierająca zbiór wiadomości z zakresu ideologii, wychowania 
(szczególnie patriotycznego), metodyki harcerskiej oraz psychologii rozwojowej.  
23

 Elementy programu skautowego , wstęp Roberta Hartoga Warszawa 1991 s. 14 
24

 Por. H. Buchet, Skauting i indywidualność, Warszawa 1937; Aleksander Kamiński, Nauczanie i wychowanie metodą 
harcerską Warszawa 1948 
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Wartości w harcerstwie – Służba, Braterstwo, Samodoskonalenie - Prawo 
Harcerskie 

Wartości ogólnie rozumianego harcerstwa to podstawowe prawa i postawy, które wyrażają ideał, 

wizję społeczeństwa i zasady postępowania dla wszystkich członków ruchu harcerskiego. Zasady te 

nie są abstrakcją, one przenikają wszystkie aspekty harcerstwa i kształtują styl życia harcerzy i 

harcerek. Kiedy mówimy w harcerstwie o służbie, braterstwie i pracy nad sobą (lub inaczej 

samodoskonaleniu) Zazwyczaj podchodzimy do tego, jako do pewnych zasad lub zachowań. 

Znacznie rzadziej myślimy o nich w kategorii postaw lub systemów wartości. Te trzy podstawowe 

zasady harcerskiego działania odnoszą się do trzech grup wartości i postaw, jakie harcerz powinien 

podejmować. W takim rozumieniu tych zasad, służba będzie naszym stosunkiem do ideałów i 

wartości, takich jak np. ojczyzna. Braterstwo to postawa wobec innych ludzi, w szczególności 

innych harcerzy i skautów, a samodoskonalenie jest opisem postawy wobec siebie i rozwijania 

własnych mocnych stron oraz przełamywania barier.  

Ważnym nośnikiem wartości jest również Prawo Harcerskie. Zdaniem wielu instruktorów 

wartości w Nim zawarte są właśnie  fundamentem metody harcerskiej25. Zadaniem drużynowego 

jest sprawić, aby harcerki i harcerze przeżyli i zrozumieli na odpowiednim dla siebie poziomie 

wartości płynące z treści Prawa i Przyrzeczenia.  

Sama znajomość Prawa nie stanowi jeszcze czynnika wystarczającego do skutecznego 

kształtowania rozwoju moralnego harcerza. Warto tu przytoczyć myśl o. Bocheńskiego „Surowe 

przestrzeganie nakazów moralności niejednego unieszczęśliwiło, ale doświadczenie uczy także, że 

kto stale gwałci te nakazy nie ma dobrego życia”26. Dla harcerza Prawo staje się czynnikiem 

wspierającym rozwój, dopiero w połączeniu z pozostałymi elementami systemu wychowawczego 

ZHP, w szczególności istotna jest tu świadoma, indywidualna i osobowa relacja do Prawa 

Harcerskiego. Ma to między innymi swój wyraz w prawidłowo przeprowadzonym Przyrzeczeniu. 

Andrzej Jaczewski ujmuje to w następujący sposób: „Kandydat do złożenia Przyrzeczenia powinien 

wyraźnie się opowiedzieć, czy ma chęć je składać, czy nie. Można w tym momencie dać mu do 

przeczytania lub odczytać głośno (takie przypomnienie wszystkim robi dobrze) tekst Prawa. Kiedy 

zadeklaruje się jasno, chce wziąć na siebie takie zobowiązanie, następuje uroczyste 

przyrzeczenie”27.  

Kluczem niezbędnym do poznania wartości jest nie tylko ich zobaczenie, poznanie intelektualne. 

Niezbędne jest ich przeżycie. Niezbędna jest zatem aktywność – działanie będące aktem woli – 
                                                                 
25

 Por. Ewa Gąsiorowska, Prawo i Przyrzeczenie, „Czuwaj” nr 3/2004, marzec 2004 
26

 Za Wiesław Wojciech Szczęsny, Rozważania o etyce i życiu, Warszawa 2003 s. 136 
27

 Andrzej Jaczewski, Gawędy drużynowego, Warszawa 1983, s. 82 
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czynem. Konieczne jest potwierdzenie pojęć, nazw i określeń, przez przeżywanie i tym samym 

dołączenie do nich emocji, uczuć oraz woli. Wartości stają się wtedy dla nas czymś ważnym. 

Aktywność ta ma miejsce w relacji z innymi ludźmi, kolegami i przełożonymi i przyjmuje rozmaite 

formy; zabawy, gry, poszukiwania, wyczynu, próby. Niekiedy polega na wchodzeniu w silne i 

względnie trwałe relacji z innymi np. koleżeństwo, przyjaźń, a nawet miłość. By wystąpiło 

przeżycie, konieczne jest działanie. Przyczyną – okazją - powodem do niego jest stawianie przed 

harcerzami zadań (realizowanych w ramach zadań zespołowych, prób na stopnie i sprawności itp.). 

Podobnie jak stawianie przed uczniami problemów do rozwiązania staje się to źródłem przeżyć. 

Trzeba jednak pamiętać, że owe doświadczenia wynikające z działania nie są zawsze związane z 

samą treścią podejmowanej aktywności, ale również z okolicznościami jej podejmowania, w tym 

ze współdziałaniem z innym w szóstce, zastępie, patrolu28, a więc z bliźnimi. Wszystkie te zadania 

zespołowe, próby na stopnie i sprawności itp. stanowią harcerski program, który z jednej strony 

jest dostosowany do indywidualnych potrzeb wynikających z wieku, zainteresowań, możliwości, z 

drugiej zaś strony jest zakorzeniony w kulturze oraz tradycji zarówno narodowej i harcerskiej.  

Półka z książkami 

• Stefan Mirowski: Styl życia Horyzonyty  

• W.W. Szczęsny, Między dobrem, a złem, Wyd. Żak, Warszawa 1995 

• J.J.Czarkowski, Braterstwo jako isea i wartośc w harcerskim systemie wychowawczym, w 
A.Gałkowski M.Januszewska-Warych W.W.Szczęsny (red.) Pytania problemy i wyzwania XXI 
wieku dla edukacji i aksjologii, Płock 2011 

• W. Błażejewski Historia harcerstwa polskiego, Warszawa 1935 

• St. Sedlaczek Geneza skautingu i harcerstwa, Warszawa 1936  

• E. Grodecka O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Horyzonty, Warszawa 1997 

• D.Miłkowska K.Stech (red.), Na tropach harcerskiej metodyki, Zielona Góra 2011 
 

 

 

 

 

 

phm Ewa Czarkowska,  hm Jakub Jerzy Czarkowski 

                                                                 
28

 Por. Władysław Piotr Zaczyński, Uczenie się przez przeżywanie, Warszawa 1990 s.104-105 
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System metodyczny drużyny lub gromady 

Elementy systemu metodycznego drużynygromady. 

Elementy 

Praca drużynowego drużyny harcerskiej to system pracy będący zastosowaniem metody 

harcerskiej dla harcerzy czyli młodych ludzi w wieku 10-12 lat (+-1 rok).  

W drużynie harcerskiej (nieco inaczej niż np. w drużynie wędrowniczej) centralną postacią drużyny 

jest jej drużynowy. On właśnie jest głównym animatorem pracy drużyny i wypełnia swoje funkcje 

przy pomocy pozostałej kadry oraz rady drużyny. Elementami systemu metodycznego drużyny 

harcerskiej będą: 

• Cele i zadania drużynowego. 

• Jednostki metodyczne, czyli czas i miejsce, gdzie w sposób szczególny realizujemy metodę. 
U drużyn harcerskich to przede wszystkim zbiórki, ale również np. obozy, 

• Stopnie i sprawności, które opisują plan wychowawczy ZHP – program rozwoju harcerza,  

• Zadania drużyny, zadania zespołowe zastępów, ewentualnie znaki służb, są one programem 
drużyny, środkami wychowania przez zespół (małą grupę), 

• Formy pracy, zależne oczywiście od grupy wiekowej. 
 

Poszczególne elementy systemu metodycznego będą tematem kolejnych rozdziałów naszego 

poradnika, dlatego tu i teraz nie będziemy ich szczegółowo omawiać, ale warto omówić 

powiązania zachodzące między nimi oraz przypadki specyficzne. Zacznijmy jednak od obejrzenia 

rysunku. 
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Rysunek 8 Elementy systemu metodycznego drużyny harcerskiej. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Możemy mówić o pewnym systemie metodycznym, ponieważ elementy nie tylko są stosowane 

razem, czy równocześnie, są one powiązane ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają. Warto 

zwrócić uwagę, że systemy metodyczne drużyn harcerskich, starszoharcerskich i gromad 

zuchowych są bliźniaczo podobne.  
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Program rozwoju realizowany w zespole 

• Zuchowe sprawności zespołowe 

• Zadania drużyny  

• Zadania zespołowe zastępów, 

• Projekty i Znaki służb  
(jeżeli w twojej drużynie są harcerze starsi lub wędrownicy) 

Jednostki 
Metodyczne 
np: zbiórka, 
biwak, obóz 

kolonia 
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Zadania drużyny i drużynowego 

Cele ZHP zawarte są w statucie i nie ma potrzeby ich referowania, ponieważ każdy z nas ze 

statutem na pewno się zapoznał. Na straży celów i ideałów ZHP stoi Prawo Harcerskie. Z nich 

właśnie, z podstawowych dokumentów ZHP oraz uchwał zjazdu, w szczególności tych 

poświęconych podstawom wychowawczym, wynikają zadania drużynowego. Na ich podstawie 

powstają również podstawowe dokumenty określające zasady pracy, w tym instrukcje i 

regulaminy. Kierując się nimi powinniśmy jasno określić, po co jesteśmy jako drużyna i jaka jest 

moja rola, jako jej drużynowego.  

Każda drużyna, a już na pewno jej drużynowy powinni zdawać sobie sprawę, po co istnieją i 

działają. Oczywiście można usłyszeć, że odpowiedź jest prosta i zawarta w statucie i instrukcjach. 

Wśród takich zadań dla drużyny sformułowanych na podstawie dokumentów ZHP możemy 

wymienić: 

• Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju harcerzy. 

• Przeżywanie harcerstwa i ideałów z nim związanych. 

• Kształcenie odpowiedzialnych harcerzy, synów, uczniów, członków społeczeństwa. 

Oczywiście określenia mogą być różne, ale czasami użycie konkretnych słów w danym środowisku 

może być bardzo ważne, dlatego nie należy ich lekceważyć.  

Żaden statut i żadna instrukcja nie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania i nie odpowiada 

wszystkim przypadkom. Natomiast każda drużyna działa zawsze tu i teraz i do tego tu i teraz 

powinna dostosować swoje zadania, które oczywiście muszą być zgodne z ideą harcerstwa, misją 

ZHP oraz dokumentami określającymi pracę drużyny, ale powinny odpowiadać również temu, co 

wynika z potrzeb harcerzy oraz temu, co oferuje i narzuca środowisko. Zadania takie mogą być 

rozmaite i tyczyć niekiedy bardzo szczegółowych spraw, ale ważnych dla środowiska, dla nas lub 

dla naszych harcerzy, dlatego warto zdawać sobie z nich sprawę. Przykłady takich zadań drużyny 

to: 

• Tworzenie możliwości przezwyciężania trudności związanych z nerwicami harcerzy. 

• Rozwijanie zainteresowań związanych z RPG. 

• Rozwijanie krajoznawstwa. 

Niekiedy jest tak, że rzeczywistość zmusza nas do rezygnacji z pewnych tradycyjnych dla nas 

elementów, innym razem warto podjąć trud zmieniania świata na lepsze. To oczywiście wymaga 

wielkiej mądrości, by wiedzieć co warto zmienić, a z czym trzeba się pogodzić, ale warto pamiętać 

starą myśl Tadeusza Stumiłły: „O harcerzu stanowi duch i czyn, nigdy strój” warto niekiedy 

zrezygnować z przydatnych, ale nie stanowiących o istocie, elementów na rzecz tego, co ważne i 
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prawdziwie potrzebne. Drużynowy jest właśnie tą osobą, która wiele z tych decyzji może i musi 

podejmować. 

Ważnym jest, by tworząc drużynę odpowiedzieć sobie na pytanie, po co to robimy, jakie są jej 

zadania i jakie są nasze zadania, w związku z pełnieniem funkcji drużynowego. Warto również co 

jakiś czas (dwa, trzy lata) poddawać weryfikacji naszą listę zadań.  

Na kursach drużynowych, różnych konferencja i spotkaniach często wspólnie określamy, jakie są 

główne zadania drużynowego. Na kursach drużynowych robimy to zwykle za pomocą burzy 

mózgów i ze zgłoszonej listy wybieramy pięć, które uznajemy za najważniejsze. Oto lista dziewięciu 

tych, które wybierane są najczęściej: 

• Być wzorem (dawać dobry przykład) 

• Doskonalić siebie  

• Doskonalić swój warsztat pracy 

• Kształtować zaradność i samodzielność 

• Pomagać poznawać świat 

• Prowadzić dokumentację drużyny 

• Realizować metodę harcerską w pracy z drużyną 

• Reprezentować drużynę 

• Uczyć współdziałania w zespole 

Jest to oczywiście propozycja, która powstała w toku wymiany i sumowania pewnych 

doświadczeń. Nie jest to jednak żadna uchwała, czy też ustalenie Rady Naczelnej. O tych zadaniach 

trzeba cały czas dyskutować, bo modyfikują się one i zmieniają wraz z rozwojem naszej organizacji 

i samej drużyny. Istotnym elementem, który powinniśmy brać tu pod uwagę jest również kodeks 

instruktorski, który jest nośnikiem harcerskich ideałów w odniesieniu do kadry.  

Ważnym czynnikiem określającym zadania jest również sytuacja drużyny. Na przykład, drużynowy 

drużyny działającej samodzielnie ma również za zadanie kierować gospodarką drużyny.  

Powiązania 

Wszystkie elementy są ze sobą współzależne. Podstawą systemu są cele ZHP i zadania, jakie stawia 

ono przed drużynowym.  

Od celów, jakie ZHP i drużynowy sobie stawiają zależy dobór sprawności i ostateczna wersja 

programu próby na stopień. One są też określają jednostki metodyczne, jakie realizujemy i jak to 

robimy. Z nich wynikają zasady dobrej zbiórki i muszą być zgodne z zasadami i cechami metody, 

którą nazywamy harcerską. To właśnie nasze cele determinują również formy pracy, pozwalając z 

jednych korzystać, a inne eliminują jako niezgodne z harcerskim ideałem wychowawczym lub 

metodą.  
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W centrum systemu są jednostki metodyczne. Czyli najprościej mówiąc, czas spędzany razem w 

harcerskiej wspólnocie na zbiórkach drużyny, rady drużyny, zastępów, ale również na obozach, 

biwakach itp. To one wiążą w sobie wszystkie elementy systemu, tam dzieją się kluczowe 

wydarzenia w życiu drużyny.  

Tworzywem, z którego buduje się zbiórki są formy pracy. Planem i pomysłem działania, zadania i 

znaki służb. Natomiast to, co indywidualnie określa rozwój harcerza, to programy prób na stopnie i 

sprawności i z nich wynika np. indywidualny podział zadań na poszczególnych zbiórkach, jak 

również niektóre podejmowane na nich treści.  

Oczywiście istnieją również zależności między zadaniami, a stopniami. W wyborze zadań 

powinniśmy kierować się potrzebami wynikającymi z poziomu wyrobienia harcerskiego naszych 

harcerzy, czyli między innymi zdobytych i zdobywanych stopni. Planując próby na stopnie i 

sprawności powinniśmy uwzględniać zadania, jakie będziemy chcieli realizować. Ważnym jest, by 

indywidualny rozwój i samodoskonalenie naszych harcerzy nie stało się wykwitem samowoli, ale 

również, by zespół nie zdominował rozwoju harcerzy w sposób pozbawiający go indywidualnego 

charakteru i podmiotowości.  

Każda drużyna jest inna. 

Dlaczego inna? 

Właściwie mówiąc o systemie metodycznym drużyny, powinniśmy powiedzieć o systemach 

metodycznych. Tak naprawdę bowiem, to każda drużyna realizuje swój własny nieco (chociaż 

czasami nieznacznie, różniącym się od innych) system. Niektórzy miłośnicy porządku i uniformizacji 

cierpią z tego powodu, ale tym gorzej dla nich. Drużyny powinny być inne i ta różnica nie powinna 

dotyczyć tylko numeru lub koloru chusty. Powody tych różnic są wielorakie, należą do nich między 

innymi: 

• specyfika wynikająca ze szkoły lub instytucji, przy której działa drużyna, 

• zainteresowania panujące wśród harcerzy, 

• możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, jakie mają harcerze, 

• specyfika związana z miejscem działania, w tym miejscowością, w której pracuje drużyna, 

• wcześniejsze doświadczenia z harcerstwem, 

• odległości, w jakich harcerze mieszkają do miejsca nauki i miejsca zbiórek, 

• osobowość drużynowego - cechy charakteru, 

• zainteresowania drużynowego 

• i wiele innych. 
 

Wszystkie te uwarunkowania możemy zasadniczo podzielić na te, które: 
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• wynikają z potrzeb i zainteresowań harcerzy, 

• wynikają z uwarunkowań płynących z miejsca i środowiska działania, 

• wynikają z potrzeb i możliwości drużynowego. 
 

Ilustruje to rysunek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9 Czynniki wpływające na specyfikę systemu metodycznego drużyny 

Źródło: opracowanie własne 

Tworząc nowa drużynę, obejmując taką już działającą, trzeba określić jej specyfikę, to co będzie 

stanowiło o jej jedynym charakterze, to jak ona działała i jak działała będzie. Określić specyficzne 

zadania dla drużyny, dla drużynowego oraz sposób i rodzaj stosowanych narzędzi metodycznych. 

Warto też pamiętać o kadrze drużyny i zastępowych, jeżeli są starsi od swoich zastępów.  

Drużyny wielopoziomowe 

Specyficznym, chociaż często spotykanym przypadkiem są drużyny wielopoziomowe. Z jednej 

strony są one trudniejsze do prowadzenia, z drugiej zaś strony bliższe naturalnemu środowisku 

człowieka. Prowadząc drużynę wielopoziomową powinniśmy pamiętać, by w jej programie łączyć 

narzędzia metodyczne odpowiednie dla członków twojej drużyny. Warto więc, by członkowie 

twojej drużyny będący w wieku harcerzy starszych zdobywali stopnie starszoharcerskie 

(krokiewki), sprawności dwu i trzy gwiazdkowe, a w ramach zadania drużyny realizowali również 

projekty. Jeżeli w twojej drużynie są wędrownicy, to powinni oni mieć możliwość zdobywania 

naramiennika, stopni wędrowniczych (gwiazdek) oraz znaków służb. 

Harcerze 

Miejsce 
działania 

Drużynowy 

DRUŻYNA 
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System metodyczny takiej drużyny, rzecz jasna, będzie bardziej skomplikowany, ale zbudowany na 

podobnych zasadach. Naczelne zadania dla drużyny i drużynowego będą wynikały z podstaw 

wychowawczych, ale również specyfiki miejsca, członków i zainteresowań drużynowego. Podobnie 

centralnym punktem będą jednostki metodyczne, chociaż należy uwzględnić wzrost 

samodzielności harcerzy starszych i wędrowników, zwłaszcza w radzie drużyny i w kwestiach 

zbiórek zastępów. Stopnie będą bardziej zróżnicowane, a form pracy powinno być więcej tak, by 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zadania drużyny powinny być bardziej złożone tak, aby w jego 

ramach znalazło się miejsce na projekt zastępu harcerzy starszych, a wędrownicy mogli pracując w 

drużynie zdobyć znak służby.  

Zakładanie drużyny harcerskiej 

Procedury 

Zacznijmy od przeczytania, co jest zawarte w Instrukcji drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, 

wędrowniczej i wielopoziomowej, wprowadzonej uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 43/2003 z dnia 

27 lutego 2003 r. Jest to instrukcja, określająca wewnątrzzwiązkowe zasady pracy drużyny. W tym 

również te, dotyczące zasad jej powoływania. Każdy, kto pragnie założyć nowa drużynę powinien 

rozpocząć od przeczytania tej właśnie instrukcji.  

Rozpoczęcie działalności drużyny 

4.Warunkami utworzenia drużyny próbnej są: 

1)uzyskanie zgody właściwego komendanta; 

2)spełnienie przez drużynowego warunków określonych w pkt. 11; 

3)zatwierdzenie we właściwej komendzie planu pracy drużyny na okres próbny. 

5.Po spełnieniu powyższych wymagań właściwy komendant zatwierdza drużynę na okres próbny oraz mianuje drużynowego i opiekuna (jeśli 
drużynowy nie jest pełnoletni). W okresie próbnym drużyna posługuje się nazwą zawierającą określenie “próbna”. 

6.Okres próbny trwa od 2 do 6 miesięcy. 

7.Warunkiem pozytywnego zamknięcia okresu próbnego jest:  

1)praca zgodna z odpowiednią metodyką, 

2)własna obrzędowość; 

3)pozytywna ocena realizacji planu pracy okresu próbnego; 

4)osiągnięcie liczebności minimum 16 członków drużyny (w szczególnych wypadkach komenda hufca może obniżyć te liczbę do 12); w wypadku 
drużyny wędrowniczej – 9 członków drużyny; 

5)w wypadku drużyny wędrowniczej – przedstawienie właściwej komendzie konstytucji drużyny. 

8.Po zamknięciu okresu próbnego z wynikiem pozytywnym: 

1)właściwa komenda nadaje drużynie numer oraz na jej wniosek, może nadać jej nazwę; 

2)właściwa komenda może przyznać drużynie prawo posiadania imienia i sztandaru; tryb przyznawania nazwy, imienia i sztandaru określa odrębna 
instrukcja; 

3)członkowie drużyny mogą składać Przyrzeczenie Harcerskie; 

4)drużyna ma prawo używania pieczęci zarejestrowanych we właściwej komendzie; 

5)drużyna ma prawo organizowania obozów i zimowisk. 

9.Rozpoczęcie i zamknięcie okresu próbnego, zatwierdzenie drużyny, mianowanie drużynowego  

i opiekuna ogłaszane jest w rozkazie właściwego komendanta.  

10.Osoby do lat 16 mogą należeć do drużyny za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
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Tak wiec, by rozpocząć starania mające doprowadzić do powstania nowej drużyny należy 

rozpocząć od wizyty u komendanta hufca. To on wyraża zgodę na podjęcie działań. Kolejnym 

etapem powinna być wizyta u dyrektora szkoły lub placówki, przy której będzie działać drużyna. 

Warto sobie uzmysłowić, że niezależnie, czy drużyna będzie działać przy szkole, przy domu kultury, 

czy też przy parafii bez zgody dyrektora lub w przypadku parafii księdza proboszcza żadna 

działalność rozpocząć się nie może. Wreszcie koniecznym elementem, który musimy zrealizować 

jest uzyskanie zgód rodziców naszych kandydatów na harcerzy. Oczywiście można to zrobić 

zbierając odpowiednio zredagowane i podpisane przez rodziców druczki, jednak warto, o ile to 

możliwe pokusić się o odwiedzenie zebrań rodziców, zwołanie zebrania rodziców harcerzy lub 

odwiedzenie ich. Warto zadać sobie trud nawiązania kontaktu z rodzicami i pozyskanie ich 

zaufania. To jest kapitał, który może zaowocować w przyszłości.  

 

 

 

 

 

Rysunek 10 Kolejność postępowania przy zakładaniu drużyny. 

Źródło: opracowanie własne 

Bywa jednak tak, że inicjatywa założenia drużyny pojawia się ze strony rodziców lub dyrekcji 

szkoły. Bywa, że to właśnie dyrektor znajduje i namawia drużynowego. Warto wykorzystywać takie 

inicjatywy, bo one znacznie ułatwiają start drużynie. W każdej jednak sytuacji decyzja o powołaniu 

drużyny i mianowaniu drużynowego należy do komendanta hufca.  

Okres próbny 

Okres próbny trwa od 2 do 6 miesięcy. Jest to czas, w którym drużyna tworzy podwaliny swojego 

działania, organizuje się, wprowadza podstawy systemu metodycznego, pierwsze elementy 

obrzędowości. W okresie próbnym drużyna posługuje się nazwą zawierającą określenie “próbna”. 

Jest to okres, w którym drużyna powinna osiągnąć określoną w dokumentach liczebność 

(minimum 16 członków drużyny, a w szczególnych wypadkach za zgodą komendy hufca może 

obniżyć tę liczbę do 12). W okresie tym powinna zostać stworzona dokumentacja i opracowany 

plan pracy. Wszystkie te elementy są podstawą złożenia wniosku o zamknięcie okresu próbnego.  

Komendant  Dyrektor Rodzic 

Pierwsza 
zbiórka 

Wniosek o 
zarejestrowanie 
drużyny na okres 

próbny. 

Stworzenie planu 
pracy na okres 

próbny 
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Przed zamknięciem okresu próbnego komendant hufca osobiście lub przez upoważnionych 

instruktorów, dokonuje wizytacji (lub innej formy kontroli) w drużynie. Mogą to być odwiedziny na 

zbiórce. Sprawdzone są dokumenty drużyny, w szczególności książka pracy i plan pracy oraz zgody 

rodziców na przynależność do drużyny. Poza poprawnością dokumentacji, kontroli podlega system 

pracy drużyny i jego zgodność z metodyką.  

Samoocena drużyny i siebie jako drużynowego  

To kilka prostych w wykonaniu testów oceny i samooceny pracy. 

Samoocena drużynowego 

Wypisz 10 najważniejszych cech, jakie powinna mieć drużyna, jeżeli masz kłopoty posłuż się 

poradnikiem, ale pamiętaj, że to muszą być cechy, które ty akceptujesz i uważasz za ważne, napisz 

je jedna pod drugą, określ teraz, w jakim stopniu w procentach (od 0-100) realizujecie te cechy, jak 

im odpowiadacie. Dodaj wyniki i podziel przez 10. Jeżeli otrzymałeś wynik poniżej 50 % to źle. 

Trzeba się zastanowić i przeanalizować swoją pracę. Może pomoże ci następne ćwiczenie albo inna 

propozycja z poradnika. Jeżeli wynik jest powyżej 85% to trzeba się zastanowić, czy nie przesadzasz 

z dobrą samooceną. Ale może ona być słuszna. Optymalny wynik to wynik  w granicach 65-85%. 

Samoocena drużyny 

Poproś swoich harcerzy, by wypisali na kartkach pięć najważniejszych cech, jakie powinna ich z 

daniem mieć drużyna np., wszyscy powinni być przyjacielscy, powinniśmy się uczyć sportów 

obronnych, itp. W domu porównaj je i wybierz 10, które powtarzają się najczęściej (uzyskały 

najwięcej wyborów). Na następnej zbiórce poproś harcerzy, by ocenili na ile drużyna realizuje te 

postulaty. Dodaj wyniki, oblicz średnią i dowiesz się, w jakim stopniu realizujesz oczekiwania 

harcerzy. Analizując to, co na kartkach wypisali harcerze dowiesz się dodatkowo, jakie 

wyobrażenia o drużynie i jakie oczekiwania mają twoi harcerze, zastanów się czy znałeś je i czy są 

one zgodne z systemem wychowawczym ZHP. 
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Inwentarz oceny drużyny 

Przeczytaj pytania i odpowiedz na nie zgodnie z prawdą, następnie z boku przypisz odpowiednie 

wartości punktowe; 3-tak; 2-raczej tak; 1-raczej nie; 0-nie.  

Przeczytaj i odpowiedz: 
 
 

tak 

R
aczej 
tak 

raczej 
n

ie 

n
ie 

wynik 

1. Czy harcerze znają prawo harcerskie?      

2. Czy harcerze rozumieją prawo harcerskiej i starają się 
zgodnie z nim postępować? 

     

3. Czy harcerze zdobywają stopnie?      

4. Czy są dumni ze zdobytych stopni?      

5. Czy harcerze zdobywają sprawności (minimum 2 
rocznie)? 

     

6. Czy harcerze wiedzą jakie zadanie realizują?      

7. Czy harcerze wiedzą dlaczego warto je realizować?      

8. Czy harcerze regularnie uczęszczają na zbiórki 
(absencja do 10%) 

     

9. Czy zorganizowałeś obóz lub w nim uczestniczyliście 
jako drużyna.? (Liczy się też taki mały tygodniowy) 

     

10. Czy harcerze chętnie noszą mundury i barwy drużyny?      

11. Czy masz plan pracy?      

12. Czy realizujecie zadania drużyny i zadania zespołowe?      

13. Czy regularnie obywają się zbiórki zastępów?      

14. Czy odbywają się regularnie rady drużyny?      

15. Czy jesteś dumny ze swojej drużyny?      

 

Teraz oblicz wyniki dodając je do siebie. Jeżeli twój wynik jest powyżej 30, a nigdzie nie uzyskałeś 

wyniku 0, to fajnie. Wygląda na to, że z drużyną wszystko w porządku. Jeżeli wynik jest między 14, 

a 20 to nie jest źle, ale trzeba jeszcze popracować. Jeżeli wynik jest poniżej 14 to trudno. Nie jest 

dobrze, ale za to są wielkie możliwości rozwoju przed twoją drużyna i mam nadzieje, że poradnik ci 

w tym pomoże. Przeprowadź ten test z radą drużyny, ciekawe, jakie będą wyniki? Warto je 

porównać ze swoimi. To też może poszerzyć twoją wiedzę o drużynie.  

Półka z książkami 

• E. Grodecka O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Horyzonty, Warszawa 1997 

• W. Grzelak, P. Rządca, Drużyna i ja, WH Warszawa 1970 
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• ZHP Harcerskie ideały, Horyzonty, Warszawa 1997  

• Martowicz Z. Sowa J. Metodyka wychowania w ZHP, WSP Rzeszów 1984 

• M. Wardęcki, Zuchy, MAW Warszawa 1982 
 

Hm Jakub Jerzy Czarkowski 

Formy pracy 

Klasyfikacja form 

Wokół klasyfikacji 

Istnieje wiele różnych klasyfikacji form pracy. Proponowane były przez wielu znamienitych 

instruktorów. Jest też rzeczą ciekawą, ile jest form pracy. Oczywiście na takie pytanie również 

odpowiedzieć jednoznacznie nie można. Jedno jest pewne, że tyle jest form pracy, ile uda nam się 

znaleźć rodzajów – sposobów aktywności dla naszych harcerzy. Czy to będą robótki ręczne, czy gra 

terenowa, zawsze będzie to jakaś forma pracy. Jak więc klasyfikować formy pracy? Są tacy, którzy 

uważają, że klasyfikowanie jest zbędne i twierdzą, że to jest niecelowe. Myślę, że to również 

przesada. Mam nadzieje, że ktoś kiedyś pogrupuje formy pracy w sposób doskonały, a do tego 

czasu zaproponuję taki, dość użyteczny sposób klasyfikowania form pracy, mający swoje źródło w 

publikacjach Jana Witkowicza29. 

Propozycja klasyfikacji opartej na cechach  

O każdej formie pracy możemy powiedzieć, że ma pewne cechy, takie zewnętrzne np. że nadaje się 

tylko do izby albo, że można ją realizować tylko w terenie i takie wewnętrzne - mówiące o typie 

aktywności, jaki wyzwala jej realizacja u naszych harcerzy. Analizując ten drugi typ można wykazać 

cztery rodzaje aktywności. Będzie to: 

• dynamika – o formach mówimy, że mają wysoką dynamikę, gdy występuje w nich dużo 
ruchu. O formach mało dynamicznych mówimy, że są statyczne; 

• głośność – formy są głośne, gdy uczestnik może w nich „wykrzyczeć się” lub przynajmniej 
używa głosu. Gdy nie można tego robić, taką formę nazwiemy cichą. 

• zorganizowanie – kiedy istnieją jednoznaczne, bardzo określone formy zachowania się i 
wymagana jest duża dyscyplina, wtedy powiemy, że forma ma wysoki stopień organizacji 
lub zorganizowania. W przeciwnym wypadku stopień zorganizowania jest niski.  

• aktywność – istotna jest tu określona forma aktywności, to znaczy stopień, w jakim 
uczestnicy organizują samą grę, zabawę itp. i mają wpływ na jej przebieg.  

                                                                 
29

 pisząc poradnik korzystałem ze wcześniej dokonanych notatek i nie dotarłem do samych publikacji zamieszczonych 
w czasopiśmie Drużyna-propozycje. Część tych publikacji była później zamieszczona w książce Sekrety dobrej drużyny, 
której J. Witkowicz był jednym z współautorów. 
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Klasyfikacja taka, jest o tyle użyteczna, że łatwo ją przełożyć na zasady przemienności elementów i 

dobrze służy różnicowaniu form pracy w drużynie. Łatwo sobie, bowiem wyobrazić sytuacje, gdy 

ktoś mówi, że stosuje różne grupy form, bo i słowne i gry i terenowe. A po analizie okazuje się, że 

słowna - to była gawęda, gra - to turniej warcabów, a terenowa - to wycieczka do muzeum. I dziwić 

się, że harcerze wolą pograć w piłkę na podwórku.  

Oczywiście mówiąc o cechach form pracy, zawsze mówimy o stopniu wysterowania cechy. Granice 

mają tu charakter rozmyty. Lepiej więc mówić o tym, że dyskusja jest bardziej dynamiczna od 

gawędy, niż twierdzić, że w ogóle dynamiczna nie jest, bo w porównaniu z gawędą, czy szachami 

chyba jednak jest bardziej dynamiczna. Podobnie z innymi cechami, najlepiej je badać przez 

porównanie. Dla przykładu przeanalizujmy teraz kilka form pod względem tych czterech cech. 

Będą to formy; gawęda typu klasycznego, gra prosta typu KIM, gra prosta typu berek, i zwiad do 

sklepu (dowiedzieć się o ceny). Oczywiście zamieszczona analiza jest mojego autorstwa i każdy 

może na to spojrzeć inaczej. Myślę, że każdy drużynowy wie jak przeprowadza zwiady, jak 

prowadzi KIM`a itd. Będzie sam analizował formy na własny użytek, a oto właśnie chodzi.  

dynamiczna Głośna zorganizowana aktywna 

berek berek gawęda zwiad 

zwiad Kim kim  kim 

kim Zwiad zwiad berek 

gawęda Gawęda berek gawęda 

statyczna Cicha niezorganizowana pasywna 

O poszukiwaniu pomysłów 

Często na kursach spotykam się z pytaniem „Skąd brać pomysły?” Otóż źródeł jest wiele.  

• Mogą nim być proponowane w tym poradniku książki, mogą to być inne publikacje 
książkowe.  

• Powszechnie można spotkać propozycje programowe, czasem tam są ciekawe i nowe 
pomysły. Stare propozycje programowe też mogą być źródłem dobrych pomysłów.  

• Znakomitym źródłem są czasopisma harcerskie, zarówno te aktualne jak i te stare nawet 
sprzed wielu lat.  

• Wiele ciekawych rozwiązań można znaleźć w prasie dziecięcej młodzieżowej, czasopismach 
dla pań i dla panów.  

• Pomysły można czerpać również z telewizji, tam można zobaczyć rozmaite transmisje z 
różnych zawodów, są w niej pokazywane teleturnieje.  

• Warto również uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach repertuarowych. 
 

Kiedy prowadziłem drużynę i byłem namiestnikiem, miałem teczki, w których gromadziłem 

pomysły wycięte z prasy, kserokopie z książek, notatki z audycji, w których zobaczyłem coś 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego  

ciekawego i inne materiały - to był dobry pomysł. Inny pomysł, to utworzenie w hufcu lub 

namiestnictwie biblioteczki z takimi pomysłami i publikacjami. Ten pomysł też się sprawdza. 

Zwłaszcza, jeżeli wszyscy staramy się tworzyć taki bank pomysłów. Nasza praca wzajemnie jest 

pomnażana i występuje zjawisko synergii (wartości dodanej ponad sumę aktywności), które czyni 

nasze działania jeszcze bardziej efektywnymi.  

Gry raz jeszcze 

Pisaliśmy o grze, jako podstawowej formie aktywności i działania w harcerskiej drużynie. Mówiąc o 

formach pracy chcemy także tę grupę form potraktować szczególnie. Gry są w harcerstwie 

traktowane jak symbol. Pamiętam, że mnie na kursie zastępowych uczono wzoru na harcerstwo, 

którego kluczowym elementem była gra. Niezależnie od rodzaju, formy, czy stopnia 

skomplikowania przepisów, gra jest zawsze formą rywalizacji (ktoś wygrywa). Dla porządku 

powtórzmy w tym miejscu raz jeszcze, gra podobnie jak ćwiczenie polega na powtarzaniu i 

doskonaleniu określonej umiejętności lub ich zestawu, od ćwiczenia różni ją jednak element 

rywalizacji, może być to rywalizacja z innymi lub z samym sobą (powtarzanie wcześniejszego 

wyniku).  

O grach prostych 

Najczęściej spotykamy się z grami prostymi, czyli takimi, które mają od początku jednoznacznie 

prosto określone reguły. Przykładem takiej gry jest berek. Oczywiście istnieje wiele rodzajów 

takich gier. Możemy wymienić: ruchowe, statyczne, stolikowe itp.  

Wybierając grę powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów: 

• czy gra spełnia nasze oczekiwania metodyczne, to znaczy czy ćwiczy to, o co nam chodzi; 

• czy gra jest dostosowana poziomem trudności do możliwości naszych harcerzy; 

• czy gra jest bezpieczna i czy warunki pozwalają ją przeprowadzić. 
Ucząc gry zaczynamy od zapoznania naszych harcerzy z jej zasadami, jeżeli są one trudne dobrze 

jest przed rozpoczęciem poprosić któregoś z uczestników, by je powtórzył i upewnić się, że 

wszyscy je dobrze i tak samo zrozumieli. 

Obserwuj grę, jeżeli zauważasz nieprawidłowości przerwij ją i zwróć na nie uwagę. Pamiętaj, by 

zwracając uwagę wskazywać nie tylko błędy, ale i prawidłowe rozwiązania oraz by krytykować 

błąd, a nie osobę. Odzywki w stylu „Jurek, ty ośle, znowu się pomyliłeś” nie są dobrym pomysłem. 

Nie wolno tolerować łamania zasad gry. Trzeba również pamiętać, że jeżeli to nie jest całkiem 

jasne, koniecznie trzeba wskazać zwycięzcę, jeżeli jest to jasne zawsze warto mu pogratulować 
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zwycięstwa. Gry należy tak planować i kończyć, by harcerze chcieli w nie ponownie zagrać. 

Pozostawianie pewnego uczucia niedosytu jest ważnym elementem sukcesu.   

Wybór prostych gier i ćwiczeń na różne okazje 

Ogłoszenia – Jakim jestem przyjacielem? 
Każdy z harcerzy pisze ogłoszenie (10 do 25 słów). Ogłoszenie ma reklamować, dlaczego warto go 

mieć za przyjaciela (uwaga nie podpisujemy ogłoszeń.) Ogłoszenia chowamy do torby. Wszyscy 

siadają w kręgu, po czym, będą kolejno losować ogłoszenia i próbować zgadnąć, kto je napisał. 

Każdy może też powiedzieć, co autor może dobrego o sobie dodać do tego ogłoszenia. Ważne jest, 

by każdy z harcerzy usłyszał coś miłego.  

Gonitwa sław  
Każdy dostaje kartkę z nazwą sławnej postaci literackich. Drużynowy wyznacza pierwszego berka 

wołając go po imieniu bohatera np. Frodo berkuje (stara się dotknąć jak najwięcej osób, które po 

zberkowaniu stają w postawie zasadniczej). Co jakiś ustalony czas np. minutę, drużynowy woła 

kolejną postać. Wszyscy zaczynają znowu biegać. Wygrywa osoba, która zberkuje najwięcej 

uczestników gry. Kartki należy potem zebrać. 

Polowanie (wersja planszowa) 
Wykonujemy z kartonu kwadratowe żetony o wymiarach 5 cm. na 5 cm. Jedną stronę 

pozostawiamy jednolitą na wszystkich, na drugiej zaznaczamy, co spotkali harcerze w lesie.  

• 1 żeton z sylwetką żubra za 5 pkt. 

• 3 żetony z sylwetką jelenia za 4 pkt. 

• 5 żetonów z sylwetką lisa za 3 pkt. 

• 7 żetonów z sylwetką kaczki za 2 pkt. 

• 10 żetonów z rysunkami tropów zwierząt, o których mówiliśmy w gawędzie (najlepiej 
3+3+4) za 2 pkt., pod warunkiem, że harcerze rozpoznają czyj to trop 

• 7 żetonów z znakiem gęstego lasu 

• 5 żetonów ze znakiem bagna 

• 11 żetonów las 
 

Żetony układamy płaszczami (strona jednolitą) w planszę o wymiarach 7x7. 

Każda zastęp (lub harcerz) ustawia swój pionek lub sylwetkę w jednym z rogów tak powstałego 

kwadratu i kolejno wykonują ruch o dwa kwadraty. Kwadrat, na którym staną, jest odkrywany i 

jeżeli jest to zwierzę lub tropy, zastęp lub harcerz po rozpoznaniu go zdobywa punkty. Jeżeli jest to 

las, nic się nie dzieje, jeżeli jest to bagno, zastęp lub harcerz pauzuje dwie kolejki, a jeżeli gęsty las 

w następnej kolejce porusza się o jedno pole. 
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Spotkanie sławnych ludzi  
Drużynowy przypina na plecach uczestników kartki z imionami sławnych ludzi (mogą to być 

postacie z historii harcerstwa). Każdy chodzi po pokoju i próbuje zgadnąć, kim jest, zadając pytania 

pozostałym osobom. Kiedy odgadnie, kim jest drużynowy przypina mu kartkę z przodu, a on chodzi 

dalej i pomaga innym w odgadnięciu ich postaci. 

Wywiad ze sławnym człowiekiem  
Drużynę dzielimy na grupy (chyba ze jest już taki podział). Każda grupa (zastęp) wybiera jednego 

przedstawiciela umawiając się, kim jest, (jaką postacią historyczną). Jeden z uczestników jest 

dziennikarzem i przeprowadza ze sławą wywiad tak, aby nie padło jej imię i nazwisko. Wszyscy 

próbują zgadnąć, kim jest ten sławny człowiek.  

Wielbiciel  
Drużynowy przygotowuje losy z nazwiskami wszystkich. Każdy losuje osobę, której będzie 

wielbicielem. Zabawa polega na robieniu miłych niespodzianek i drobnych przyjemności tak, aby 

osoba wylosowana nie zorientowała się kto je robi. Na następnej zbiórce każdy spróbuje 

odgadnąć, kto był jego wielbicielem.  

Kółko i krzyżyk 
Ustawiamy dziewięć krzeseł, po trzy w rzędzie. Grają dwa zastępy, jeden to kółka, drugi krzyżyki. 

Na krzyk prowadzącego „kółka” osoba z zastępu kółek zajmuje jedno z miejsc, musi to zrobić zanim 

prowadzący doliczy do pięciu. Po czym prowadzący krzyczy „krzyżyk” i osoba z „krzyżyków” 

zajmuje miejsce w tym samym tempie. Ważne jest, by utrzymać tempo gry. Zastępy toczą 

pojedynki każdy z każdym. 

Dodatkowym urozmaiceniem gry może być zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Można to 

zrobić w rozmaitej formie np. przez rozłożenie kopert z pytaniami na krzesłach lub wybieranie 

pytań dla przeciwników z przygotowanej listy. 

 

Sztafeta-Moneta 
Pierwsza osoba zakłada monokl z monety (najlepiej 5 zł). Biegnie z tak założonym monoklem do 

celu i z powrotem. Po drodze mogą być jakieś małe przeszkody np. równoważnia z ławki lub tunel 

pod ławką, ale nie jest to koniecznie. Po czym przekazuje go następnej osobie. Jeżeli zawodnik 

zgubi monetę musi startować od nowa.  

Łódeczka na rzece 
Grupa ustawia się w szeregu na środku pomieszczenia, a cała izba jest łódką na wzburzonej pełnej 

kry wiosennej rzece. Aby utrzymać równowagę i nie wywrócić łódki trzeba szybko przechodzić z 

jednej burty na drugą. 
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Kiedy sternik (prowadzący) krzyczy na lewą burtę wszyscy biegną na lewą burtę, kiedy krzyczy na 

środek lub na prawą burtę wszyscy wykonują polecenie. Osoba, która wykona polecenie jako 

ostatnia odpada z zabawy. 

Zgadnij, kim jestem? 
Harcerze siedzą w kole. Prowadzący wybiera jednego z nich, który siada na środku z zasłoniętymi 

oczami. Inny wskazany harcerz podchodzi do siedzącego na środku i dotyka go mówiąc „Zgadnij, 

kim jestem?” Prowadzący zdejmuje opaskę harcerzowi siedzącemu w środka, a ten pokazuje, kto 

go dotknął (ma trzy strzały. Jeżeli zgadnie - zmiana, jeżeli nie powtórka). Po nieudanej powtórce 

osoba, która dwie kolejki nie zgadła odpada z gry. 

Nie przejdzie 
Zwiad doniósł, że w pobliżu wylądował nieprzyjacielski dywersant. Ma dotrzeć do pewnego 

miejsca np. centrali łączności i zniszczyć ją . Zadaniem zastępów jest nie dopuścić do przedarcia się 

dywersanta przez park (lub zagajnik). Zakładają tam posterunki. Eliminujemy go przez dotknięcie. 

Zwycięża zastęp, który wyeliminuje dywersanta. 

 

Spęd kóz 
Podziel drużynę na dwie grupy tak, żeby w każdej było tyle samo chłopców i dziewcząt. 

Dziewczynki będą pastuszkami a chłopcy kozami. Kozy stają na środku. Kozy muszą poruszać się na 

czworakach. Celem gry jest zagonienie kóz z przeciwnej grupy do wskazanej zagrody. Pastuszkowie 

mogą stosować dowolne metody: pchać, prosić, przenosić. Kozy mogą stawiać tylko bierny opór, 

uciekać zapierać się, muszą jednak zawsze rękami i nogami dotykać ziemi. Mają też zakaz 

opuszczania zagród. 

Segregowanie nabojów 
Drużynowy rozsypuje po zakamarkach pomieszczenia różne rodzaje zapałek (różne kolory łebków) 

lub różnokolorowe patyczki - „naboje o różnych kalibrach” znalezione w zdobytym bunkrze. 

Najlepiej, jeżeli jest ich jednakowa liczba. Każdy zastęp zbiera jeden rodzaj. Wygrywa ten zastęp, 

który pierwszy zbierze swoje naboje. 

Nocna przeprawa 
Drużynę dzielimy na dwie grupy. Jedni to strażnicy, a drudzy to łącznicy Zawiszy przekradający się z 

powstańczym meldunkiem w ciemną noc. Strażnicy siedzą na krzesłach lub po turecku w różnych 

miejscach pokoju z zawiązanymi oczyma. Łącznicy przekradają się na przeciwległą stronę pokoju i 

starają się to zrobić jak najciszej. Jeżeli strażnik sądzi, że usłyszał przekradającego się łącznika, woła 

„pif-paf” i pokazuje kierunek, jeżeli wskazał dobrze łącznik jest trafiony i odpada z gry, jeżeli łącznik 
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dotrze na miejsce, to jego grupa zyskuje punkt. Po zakończeniu zamień grupy rolami. Wygrywa ta, 

która zdobędzie więcej punktów. 

Przez linię wroga 
Wszyscy dostają kartkę papieru z napisem meldunek i ustawiają się wzdłuż jednej z krótszych ścian 

pomieszczenia, w którym odbywa się gra lub na wyznaczonej linii. W środku staje czujka . Z chwilą, 

gdy czujka zakryje oczy dłońmi i mówi „Raz, dwa, trzy, wróg patrzy” wszyscy próbują dotrzeć do 

przeciwnego końca pomieszczenia z wyznaczonym punktem i dostarczyć tam meldunek. Na słowo 

„patrzy” wszyscy nieruchomieją, jeżeli ktoś nie zdąży lub poruszy się w czasie, gdy czujka go 

obserwuje, a czujka to zauważy, zostaje trafiony i odpada z gry.   

 

Zagadka encyklopedyczna 
Przygotowujemy notki biograficzne wybitnych postaci. Najlepiej takich, które były tematem 

waszych harcerskich zajęć jakiś czas temu lub powinny być znane harcerzom (źródłem może być 

leksykon harcerstwa lub harcerski słownik biograficzny). Dzielimy je na fragmenty i czytamy 

kolejno, pomijając oczywiście imię i nazwisko postaci, o którą pytamy, a zadaniem zastępów jest 

odgadnąć, o jakiej postaci mówi biogram. Biogramy zastępy mogą losować. Oczywiście wygrywają 

ci, którzy najszybciej odgadną postać.  

Walka chomików:  
Do potrzebne będą różne drobne przedmioty np., gwizdek, stara plakietka, długopis itp. Na 

podłodze rysujemy lub oznaczamy (np. sznurkiem) spore koło. Przed przystąpieniem do zabawy, 

instruktor wrzuca do koła różne przedmioty, będzie to norka chomika i zgromadzone w niej skarby. 

Po czym wybiera harcerza, który będzie chomikiem. Zadaniem chomika jest bronić swoich 

skarbów, pozostali uczestnicy mają za zadanie wykraść jak najwięcej przedmiotów z koła nie 

przekraczając jego linii. Chomik broniąc na kolanach swych skarbów eliminuje z gry przez 

uderzenie w rękę osoby, które złapał na wykradaniu. Muszą one wrzucić wszystkie zdobyte do tej 

chwili rzeczy z powrotom do koła i odchodzą z gry. Wygrywa ten harcerz, który wybierze najwięcej. 

Czas zabawy regulowany jest gwizdkiem. (Uwaga: Zabawa wymaga częstej wymiany chomików i 

przerw na wykluczanie graczy i sprawy sporne). 

Wyścigi gąsienic 
Do zabawy potrzebne będą kawałki taśmy, którymi można bezpiecznie powiązać nogi uczestnikom. 

Grupę dzielimy na zespoły 8-10-cio osobowe. Harcerze ustawiają się jeden za drugim w rzędzie, 

kładąc ręce na ramionach poprzednika. Nogi wiążemy w następujący sposób. Osoba pierwsza ma 

związaną prawą nogę z prawą nogą osoby następnej, lewa noga drugiej osoby związana jest z lewą 
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noga osoby trzeciej. Dzieci powinny pomóc w organizowaniu zabawy. Na dane hasło rozpoczyna 

się wyścig gąsienic.  

Należy przestrzegać zasad: 

• ręce mają zawsze pozostawać na ramionach poprzednika 

• jeżeli podczas wyścigu rozwiążą się tasiemki należy się zatrzymać i je zawiązać 
 

Układanka 
Każda grupa otrzymuje zapisane na dużej kartce i pocięte przysłowie. Przysłowia po ułożeniu 

wieszamy w widocznym miejscu. 

Przykładowe przysłowia: 

Prawdziwych przyjaciół poznajesz w biedzie. 

Kto znalazł przyjaciela skarb znalazł. 

Prawdziwy przyjaciel cenniejszy niż złoto. 

Poznasz przyjaciół w kłopocie. 

Przysłowia 
Z każdego zastępu bierzemy jednego ochotnika. Każde przysłowie z wcześniej układanych jest 

zapisane na kartce i schowane w kopercie. Po wyjściu ochotników zastępowi losują kopert z 

przysłowiami. Każdy z członków zastępu krzyczy jedno słowo z tym, że robią to z całej siły i 

jednocześnie. Ochotnik ma zgadnąć, które z przysłowie jest krzyczane. 

Gry w terenie (terenowe) 

Gdy mamy do dyspozycji większe terytorium, gry rozgrywane w terenie to świetna integracja, 

nauka i doskonalenia działania zespołowe oraz ćwiczenie pożądanych umiejętności. Gry i zabawy 

terenowe można z powodzeniem przeprowadzać również przy niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych. W terenie możemy oczywiście przeprowadzać gry proste, jednak możemy tam 

ćwiczyć umiejętności lub ich zestaw, dla których jest nie tylko dodatkową trudnością ale 

elementem niezbędnym do nabywania określonych umiejętności np. tropienia, skradania itp. 

Dość, że grę możemy uznać za terenowa, gdy spełnia ona kryteria gry i koniecznym jest by 

odbywała się ona w terenie – zazwyczaj dość dużym.  

Osobną kwestią w grach terenowych jest bezpieczeństwo. Poza spotykanymi przy grach prostych 

urazami, należy liczyć się z wszystkimi tymi zagrożeniami, które wiążą się z zabawą w terenie (nie 

na boisku) np. zagubienie oraz z rywalizacja powiązaną ze zmniejszonym nadzorem, np. zbyt 

rozpalone głowy przy zrywaniu opasek.  
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Przy organizacji gier dobrze jest stosować generalne zasady, może to przeciwdziałać wielu 

zagrożeniom, są to:  

• ·gra musi być· dopasowana do terenu, 

•  gra musi być·dostosowana do wieku uczestników, 

• zasady gry muszą być·zwięzłe, wystarczająco jasne i zrozumiałe. 

 

Zasady omówione są w tabeli.  

Tabela 6 Zasady dla gier terenowych 

Zasada  Jak przestrzegać? 

gra musi być· 
dopasowana do 

terenu 

Ważnym jest, by gra pasowała do terenu, w którym jest prowadzona. 
Warto przy wymyślaniu gier wykorzystywać teren np. drogę, leśny dukt, 
dolinkę, żwirownię itp. Oczywiście teren musi być sprawdzony i bezpieczny. 
Kiedy gramy w obronę linii kolejowej warto wykorzystać do tego celu drogę 
(nie tory), a nie wytyczać szlak w lesie; kiedy ćwiczymy skradanie nie 
zaczynamy od robienia tego na całkowicie pozbawionej naturalnych 
schronień wielkiej polanie. Dobrze dobrany teren w dużej mierze stanowi o 
powodzeniu gry.  

gra musi być· 
dostosowana do 

wieku uczestników 

Zarówno rozmiar terenu jak i poziom trudności musi być dostosowany do 
uczestników. Trudność gry należy zawsze stopniować. Dobrze jest, gdy 
zaczynamy od dość prostych gier rozgrywanych na niewielkim terenie i 
stopniowo rozbudowujemy zasady, powiększamy teren, stosujemy 
dodatkowe utrudnienia np. noc. Nie należy wypuszczać harcerzy w nocy na 
teren, którego nie widzieli nigdy za dnia (dobrze jak dzień lub dwa temu 
rozegraliśmy w tym terenie inna grę).  

zasady gry muszą 
być· zwięzłe, 

wystarczająco jasne 
i zrozumiałe 

Tu obowiązują te same wskazówki, jakie obowiązywały przy innych grach. 
Warto jednak pamiętać, że w czasie gry nie będzie sędziego, który cały czas 
ją obserwuje i może korygować ewentualne odstępstwa lub wyjaśniać 
wątpliwości. Dlatego konieczne jest wyjaśnienie zasad wszystkim, najlepiej 
jednocześnie tak, aby każdy jednakowo rozumiał reguły, słyszał te same 
odpowiedzi na pytania, mógł zadać pytania własne.  

Źródło: opracowanie własne. 

Gry rozgrywane w terenie są wielką radością dla harcerzy, można je łączyć z różnymi dodatkowymi 

elementami np. grę totemową może poprzedzić budowa baz – szałasów itp.  

Nieskomplikowane gry terenowe np. na biwak lub wycieczkę.  
Ze zbiorów hm Marii Sokołowskiej 

Ukryty meldunek: Gra jest odpowiednia dla 3 do 5 zastępów najlepiej równych liczebnie. 

Organizujemy ją w urozmaiconym terenie. Gra zwykle trwa od 30 do 45 min. Na początku gry 

każdy z uczestników pisze na kartce nazwę swojego zespołu wraz z krótkim meldunkiem. 

Drużynowy informuje, że w razie niebezpieczeństwa – sygnał gwizdkiem mają ukryć swoją kartkę i 

zapamiętać miejsce ukrycia swojego meldunku jednocześnie starając się zapamiętać miejsce, gdzie 

pozostali ukrywają swoje kartki i wrócić do punktu wyjścia – instruktora. Harcerze rozchodzą się po 

terenie szukając miejsc dobrych na skrytkę i jednocześnie obserwują przeciwników. Na sygnał 

niebezpieczeństwa chowają meldunek i wracają do punktu wyjścia. Po drugim sygnale 
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oznaczającym, że niebezpieczeństwo minęło biegiem ruszają po swoje kartki zabierając również 

kartki pozostałych osób, jeżeli znają miejsce ich ukrycia. Po kilku minutach instruktor zwołuje 

zbiórkę. Za każdy przyniesiony własny meldunek zespół uzyskuje 1-punkt, za meldunek 

przeciwnika 2-punkty. Suma punktów decyduje o wygranej. Potrzebne będą przybory do pisania 

meldunków i gwizdek. 

Poszukiwanie skarbu: W grze mogą brać udział 2 do 4 zastępów (powinny być nie mniejsze niż 5 

harcerzy). Teren urozmaicony, zalesiony, ale może być nim również park. Czas gry to 30 do 45min. 

Gra: instruktor sporządza szkic terenu oznaczając na nim co ważniejsze punkty, oznacza miejsce 

ukrycia skarbu. Odległości punktów, z których wyruszają patrole do skarbu muszą być jednakowe, 

o takim samym poziomie trudności. Zespoły wyruszają na sygnał i idą według otrzymanego szkicu 

w kierunku ukrytego skarbu. Wygrywa ten zespół, który pierwszy odnajdzie skarb. Grę można 

utrudnić, zaznaczając na szkicu nie istniejące elementy, fałszywe punkty terenowe, itp. Może ona 

być pierwszym etapem do następnych zadań, które będą się znajdowały jako listy w 

poszukiwanym skarbie. Grą może być również terenowa forma biegu gwiaździstego. Wtedy 

patrole powinny zgodnie ze wskazówkami prowadzącego odwiedzić kilka przygotowanych 

wcześniej punktów, zawsze wyruszając z punktu centralnego (w tej wersji gra trwa odpowiednio 

dłużej). 

Przez teren nieprzyjaciela: W grze uczestniczą dwa równe zespoły. Potrzebny jest teren dość 

urozmaicony o wymiarach 800x200 m., czym większy i bardziej urozmaicony teren, tym trudniejsza 

gra), czas trwania gry to od 45 do 60 min. Przebieg jest następujący: jeden z zespołów strzeże 

terenu, drugi się przedziera, aby dojść do wyznaczonego i odległego ok. 500 m. punktu. Strzegący 

działają tylko na wyznaczonej przestrzeni. Zarówno nieprzyjaciel jak i strzegący mogą się brać 

nawzajem do niewoli, ale w przypadku, gdy są w liczebnej przewadze, np. jednego do niewoli 

przez dotknięcie bierze przynajmniej dwóch, itd. Po czym zmiana. Wygrywa ten zespół, który 

wyeliminuje w określonym czasie więcej przeciwników i którego członków więcej dotrze do 

wyznaczonego punktu (za każdego człowieka 1 punkt - decyduje suma punktów).  

 

O grach z fabułą 

Najpiękniejsze gry to te, które mają swoją fabułę. To właśnie one pozwalają posmakować owo 

wymarzone „niedźwiedzie mięso”, to w nich zapisana jest przygoda. Gra fabularna ma poza swoim 

celem wychowawczym i regułami również swój cel fabularny. Łączy więc w sobie cechy gry i 

zabawy. Oto kilka zasad przygotowywania takich gier. 
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• Wyodrębniamy cele wychowawcze i cele fabularne, układamy fabułę gry. Należy 
pamiętać że:  

•     cel fabularny poza swoją atrakcyjnością, powinien również nieść wiedzę o świecie 

•     cel metodyczny może (ale nie musi) być ujawniony dopiero w fazie podsumowania, na 
początku gry nie ujawniamy go. 

• Określamy zasady gry  

• Przygotowujemy rekwizyty (dobrze, by wspierały fabułę gry) 

• Zapoznajemy harcerzy z przepisami – należy sprawdzić, czy wszyscy dobrze je zrozumieli 

• Drużynowy powinien nadzorować przebieg gry, zażegnywać sytuacje sporne i eliminować 
błędy 

• Nie wolno zmieniać zasad gry 

• Podsumować grę i wskazać zwycięzcę 

• Zawsze należy kierować się bezpieczeństwem uczestników i zdrowym rozsądkiem 
 

Jeżeli gra odbywa się w terenie, należy koniecznie go sprawdzić; czy jest bezpieczny, dobrze jest 

rozdać koperty awaryjne lub ustalić system sygnałów pozwalający zakończyć grę lub wezwać 

pomoc. Dobrze jest przygotowywaną grę z kimś omówić - taka osoba może zwrócić uwagę na 

coś, co nam umknęło. 

Czasami instruktorzy tak bardzo się starają, że starannością przygotowania gry, zabijają jej ducha, 

czyli przygodę, wyobraźnię i zapał. Trzeba pamiętać, że harcerze chętnie grają w gry, bo są fajne, a 

nie dlatego, że są wychowawcze.  

Biegi jako specyficzna forma gry 

Nie bardzo wiem dlaczego, ale w niektórych środowiskach (a zasadniczo w większości mi znanych) 

harcerze kochają biegi harcerskie. Wciąż są środowiska, w których nie można zdobyć stopnia nie 

zaliczywszy odpowiedniego biegu. W swojej istocie biegi są specyficzną formą gry. Opierają się na 

rywalizacji w zakresie ćwiczenia lub sprawdzenia określonych kompetencji lub umiejętności. 

Zasadniczo, biegiem nazywamy taką grę, która: 

• ma start i metę (punkt startowy i punkt końcowy; początek i koniec) 

•  ma określona trasę (lub trasy)  

• ma określone miejsca (punkty), które trzeba odwiedzić, 

• określony zestaw zadań do zrealizowania w trakcie  

• określone zasady poruszania się między poszczególnymi punktami np. po znakach, wg 
mapy itp. 

 

Najbardziej znanym rodzajem biegu jest tak zwana HBT-a (czyt. habeta) inaczej mówiąc harcerski 

bieg terenowy, rozgrywany z zamiłowaniem na obozach (często w nocy). Trzeba przygotować 

trasę, zazwyczaj dość długą i karty biegu (patrolowe) dla każdego uczestniczącego w biegu patrolu. 

Harcerze startują zazwyczaj w patrolach i biegną od punktu do punktu, realizując na nich określone 
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zadania lub o zgrozo, niekiedy jedynie odpowiadając na pytania i w ten sposób zdobywają punkty. 

Wyniki instruktorzy stojący „na punktach” odnotowują w karcie biegu. O zwycięstwie decyduje 

czas i liczba zdobytych punktów. Trasa w klasycznych wersjach jest znaczona znakami 

patrolowymi, ale czasami stosowane są inne znaczniki. Niekiedy na trasie umieszczany jest również 

list z zadaniem. Zwykle biegnie cały obóz, a wysyłamy od najmłodszych do najstarszych. Oczywiście 

taki bieg warto jakoś urozmaicić (zwłaszcza jak trasa długa), np. patrole po drodze mogą szukać 

ciekawego korzenia, liczyć jakieś specjalne oznakowania, rysować szkic trasy itp.  

Biegów jest bardzo wiele, mają one również wiele nazw. Tu omówimy kilka rodzajów, które mogą 

być dość użyteczne w młodej drużynie z małą liczbą kadry.  

Bieg po szkicu (mapie) to prosta forma, wymagającą jednak troszkę przygotowań, za to 

niepotrzeba do niego kadry i można go rozgrywać również w mieście. Trasę wyznaczamy na planie, 

mapie lub rysujemy szkic trasy (zgodnie z zasadami terenoznawstwa). Listy ukrywamy na 

wyznaczonych na planie punktach lub rozdajemy harcerzom z poleceniem otwarcia po dotarciu do 

punktu. W tym typie biegu warto dąć kopertę alarmową i powiedzieć, o której godzinie należy ją 

otworzyć. Jeżeli listy ukrywamy na punktach, to należy zaznaczyć, że nie wolno brać nie swoich 

listów.  

Bieg po kole (niekiedy nazywany zegarowym) to prosta forma, którą można rozegrać nawet na 

zbiórce np. na boisku szkolnym, a w skrajnych przypadkach na korytarzu. Ustalamy określoną, nie 

mniejszą od liczby patroli liczbę punktów, które nie powinny być od siebie zbytnio oddalone 

(minimum w zasięgu dźwięku – gwizdka). Na każdym punkcie zostawiamy zadanie lub instruktora z 

zadaniem. Każdy patrol zaczyna z innego punktu i następnie realizuje je, po czym na dźwięk 

gwizdka lub inny ustalony sygnał, porusza się zgodnie ze wskazówkami zegara do następnego 

punktu, w którym realizuje kolejne zadanie itd. Ważne, by patrole rytmicznie zmieniały punkty na 

sygnał. 
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Rysunek 11 Zasada funkcjonowania biegu po kole 

Źródło: opracowanie własne 

 

Bieg gwiaździsty jest również dość prostą, chociaż wymagająca przygotowań formą, nie 

wymagająca dużej liczby kadry. Wyznaczamy punkty, przynajmniej o dwa więcej niż liczba patroli i 

opracowujemy na nie zadania. Wyznaczamy również punkt centralny (tworzy on tytułową gwiazdę 

z pozostałymi punktami).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 12 Zasada funkcjonowania biegu gwiaździstego 

Źródło: opracowanie własne 

Prowadzący bieg (drużynowy) znajduje się w punkcie centralnym. Patrole startują z różnych 

punktów, następnie po wykonaniu zadania meldują się w punkcie centralnym (realizacja zadań 

może również być tam oceniana). Po meldunku i ewentualnej ocenie patrole otrzymują przydział 

do kolejnego punktu i tak, aż odwiedzą wszystkie punkty. Wyniki odnotowuje prowadzący w 

tabeli, którą prowadzi. Z niej również wie, jakie punkty powinny odwiedzić jeszcze patrole. Trzeba 

grę prowadzić tak, by patrole nie musiały czekać na zwolnienie się punktów. Grę można prowadzić 

również na czas, wtedy chodzi o to, by patrol odwiedził jak najwięcej punktów w określonym 

czasie. Konieczne jest wtedy przygotowanie odpowiednio dużej liczby punktów o podobnej 

trudności i czasochłonności zadań oraz racjonalne określenie czasu tak, by przygotowanych 

punktów starczyło.  
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Bieg planszowy, gdy pada deszcz lub jest bardzo zimno, nie ma jak wyjść w teren, a my chcemy 

zorganizować bieg, trzeba go więc rozegrać na odpowiednio przygotowanej planszy. Przykład taki 

przedstawia rysunek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 13 Przykładowa plansza biegu planszowego (rysunek uproszczony) 

Źródło: opracowanie własne 

Oczywiście plansza powinna być duża (najlepiej format A1 lub A0), a pionki można zastąpić np. 

kręglami. Jak nie mamy takich dużych, to trudno, ale zasadniczo, czym większe, tym lepsze. 

Zastępy reprezentowane są przez pionki, które poruszają się po planszy zgodnie z liczbą punktów 

wyrzuconych kostką. Należy odwiedzić wszystkie punkty, przekroczenie ich bez odwiedzenia, 

unieważnia ruch. Odwiedzenie punktu wiąże się z wykonaniem zadania lub odpowiedzią na 

pytanie (oczywiście dostosowane do poziomu harcerzy). Na wykonanie zadania lub udzielenie 

odpowiedzi trzeba jednej kolejki, w razie błędu zastęp czeka kolejkę. Oczywiście wykonanie zadań 

można punktować i wtedy o zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. Przedstawione tu 

przepisy podobnie jak i planszę można wzbogacać o własne pomysły. Bieg taki mogą również 

rozgrywać zastępy (wtedy plansze mogą być mniejsze) w ramach własnych zbiórek. Można zrobić 

konkurs na najciekawszy taki bieg, najfajniejszą planszę lub najciekawsze zadanie.  

 

start 

meta 
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Bieg gwiaździsty – troszkę prostej wiedzy na pierwsze stopnie 

Wersja 1 

Ustawiamy sześć punktów i punkt centralny. Miejscem może być np. boisko szkolne.  Jeżeli mamy 

więcej niż trzy-cztery zastępy w drużynie warto jest przygotować więcej zadań i stworzyć np. 7 lub 

8 stanowisk.  

1. Odszyfruj  następujący tekst: 

•••• •••• •••• •••• / •••• - / •••• - •••• / - •••• - •••• / •••• / •••• - •••• / - - •••• •••• / /  

•••• - - •••• / •••• - / - - / •••• •••• / •••• / - / •••• - / /  

- - - / / •••• •••• •••• / •••• - - / - - - / •••• •••• / - •••• - •••• / •••• •••• •••• •••• / /  

- - - / - •••• •••• •••• / - - - / •••• - - / •••• •••• / •••• - / - - •••• •••• / - •••• - / •••• - / - •••• - •••• / •••• •••• •••• •••• / /   
( O d p . :  H a r c e r z  p a m i ę t a  o  s w o i c h  o b o w i ą z k a c h )  
2 .  U z u p e ł n i j  t a b e l ę  
rok wydarzenie 

1909 ... 

 W niepodległej Polsce powstaje ZHP 

1935 ... 

 Powołanie wojennego Pogotowia Harcerzy i Harcerek, powstanie Szarych Szeregów 

1944 ... 

 Rozwiązanie ZHP i włączenie do Organizacji Harcerskiej ZMP  

1956 ... 

 Powstanie Kręgów Instruktorskich Harcerskich im. A.Małkowskiego 

 (KIHAM) 

1989 XXVI... 

 Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Zegrzu  

1996 ... 

3. Uzupełnij tabelę: 
Kolor sznura Sposób noszenia funkcja Nazwisko i imię oraz stopień 

Zielony  Przyboczny  

Granatowy Spod ramienia   

Granatowy  Za-ca komendanta szczepu  

 Poczwórnie pleciony Komendant 

Szczepu 

 

  Komendant 

Hufca 

 

Złoty  Komendant 

Chorągwi 

 

Skórzany Poczwórnie pleciony   

Skórzany  Przewodniczący ZHP  

 
4 .  N a p i s z  d o  c z e g o  s ł u ż ą  n a s t ę p u j ą c e  ś r o d k i :  
woda utleniona 3%- 
hemostin- 
prestoplast- 
węgiel leczniczy- 
aspiryna- 
altacet- 
pabiamid- 
neoangin- 
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5. Napisz słowa Hymnu Harcerskiego 
 
6. Jak najdokładniej opisz krzyż harcerski i lilijkę, napisz co oznaczają poszczególne elementy. 

 

 

Wersja 2 

Ustawiamy sześć punktów i punkt centralny. Miejscem może być np. boisko szkolne. Zadania z 

punktów są oceniane w punkcie centralnym „C”.  

1. W punkcie „C” znajduje się osoba, której należy udzielić pierwszej pomocy. Należy jak najszybciej tam dotrzeć, 
dowiedzieć się o objawy i prawidłowo zareagować.  
 
2. Wyznaczcie najkrótszą trasę od tego punktu do punktu „C”. Napiszcie jakimi ulicami szliście i wykonajcie szkic 
drogi. Szkic przekażecie osobie w punkcie „C”. 
 

3. Do punktu „C” przynieście 2 jak najbardziej proste patyki o długości 30-60 cm i   ∅∅∅∅ 10-40 mm . 
 
4. Ułóżcie rozsypankę, a następnie wróćcie do punktu „C” i odpowiedzcie na pytania związane z ułożonym 
rysunkiem. Każdy członek zespołu musi odpowiedzieć, na co najmniej jedno pytanie(rozsypanka to krzyż harcerski). 
 
5. W punkcie „C” patrol musi zaśpiewać dowolną piosenkę harcerską. 
 
6. Po zameldowaniu się w punkcie „C” każdy członek zespołu musi odpowiedzieć na pytania o kolor i sposób 
noszenia sznurów funkcyjnych od szeregowego do komendanta hufca. 
 
7. Do punktu „C” należy przynieść, co najmniej 3 liście z przedstawionego zestawu; brzoza, kasztanowiec, dąb, buk, 
klon, lub innych dowolnych drzew, pod warunkiem, że potrafi się je nazwać. 
 
8. Każdy z członków zespołu musi się zameldować w punkcie „C”. Każdy będzie musiał poprowadzić fragment 
musztry zespołu. 

 

Wybrane formy pracy 

O gawędzie 

Gawęda to wspaniała forma pracy i jedna z tych, które spotykamy w tej lub innej formie na każdej 

zbiórce. W swojej praktyce nie spotkałem też formy pracy, która by budziła więcej obaw i 

niepokojów. Czasami nawet zastanawiało mnie, jak to jest, że drużynowy, który znakomicie 

prowadzi trudne gry, doskonale objaśniając ich zasady, pięknie przeprowadza obrzędy o ciekawej i 

skomplikowanej fabule, boi się wygłosić nawet prostą gawędę. Raz nawet zdarzyło się, że 

instruktor, który był znakomitym mistrzem gier fabularnych (role play), bał się wygłosić gawędy, 

twierdząc, że to za trudne dla niego. Wygłaszanie gawęd wcale nie jest trudne, praktycznie każdy 

może się tego nauczyć i trudno mi sobie wyobrazić instruktora, który gawęd nie mógłby wygłaszać. 

Wielu jednak wierzy, że może to ominąć i wkłada ogromną wprost energię w to omijanie.  
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Wszyscy lubią opowieści. Ale nie napuszone mowy, nie wykłady umoralniające, tylko opowieści, 

ciekawe i pięknie opowiadane historie. Często słyszy się. że baśnie i opowieści są dobre dla zuchów 

harcerzom gawędy są nie potrzebne. To nie jest prawda. We wszystkich podręcznikach 

metodycznych od R. Baden Powella począwszy gawęda zajmuje poczesne miejsce i jest opisywana 

jako niesłychanie istotna wychowawczo. Ci, co mówią, że gawęda jest harcerzom niepotrzebna, 

albo boją się gawędzenia, albo nie wiedzą, co mówią (możliwe są obie opcje). 

Gawęda jes formą przekazu. Dzięki niej harcerze mogą poznawać różne, pożądane przez nas 

informacje o ludziach i świecie. W większości przypadków, chociaż nie zawsze, gawęda jest 

opowieścią, która posiada bohatera. Przykład tego właśnie bohatera ma zachęcić słuchaczy do 

podobnego postępowania, uznania wartości, które jemu przyświecały lub wręcz naśladowania go. 

Taką metodę wychowawczą nazywamy modelowaniem lub podawaniem wzorów. Warto 

również pamiętać, że gawęda może rozbudzać emocje u naszych harcerzy i znakomicie wprawiać 

ich w odpowiedni dla danej chwili nastrój np. uroczysty, czy wesoły.  

Zarówno zawarte w gawędzie informacje, jak i nastrój znakomicie przygotowują harcerzy do 

dalszych gier i innych zajęć. Ich wyobraźnia, dzięki odpowiedniemu nastrojowi i potrzebnej wiedzy 

lepiej służy grom, czyni je bardziej dynamicznymi, bogatszymi edukacyjnie i wychowawczo.  

Tak więc, możemy stwierdzić, że gawęda spełnia ważne funkcje wychowawcze i programowe: 

• przekazuje wiedzę o świecie i ludziach, 

• rozbudza pożądane przez nas uczucia i kształtuje postawy, 

• pobudza i „uzbraja” wyobraźnię harcerzy do planowanych gier i ewentualnych innych 
zabaw. 

 

Aby jednak gawęda była dobra, powinna spełniać kilka warunków: 

• powinna spełniać założony cel wychowawczy,, 

• uwzględniać zainteresowania harcerzy 

• czas trwania to 10-15 min, nie może być za długa bo znudzi, 

• musi być zgodna z tematem zbiórki, 

• dynamiczna akcja , stopniowanie napięcia, aż do uspokojenia akcji na sam koniec, 

• słownictwo staraj się dopasować do akcji, tzn. jeśli są to czasy historyczne, to niech w 
gawędzie pojawią się zwroty iście staro brzmiące, ale powinny być również zrozumiałe i nie 
za trudne.  

• głos powinien być odpowiednio modulowany (napięcie, smutek, radość, zaciekawienie, 
złość, strach itp.) i zastosowany w dobrym momencie, 

• tempo wypowiedzi uzależnione od akcji, 

• wyraz twarzy powinien być adekwatny do treści, jednak bez przesady. 
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Gawęda nawet niekoniecznie najwspanialej wygłoszona podniesie twój prestiż wśród harcerzy, 

może być znakomitym narzędziem w pracy wychowawczej i jest elementem harcerskiej tradycji, 

dlatego warto ją stosować (NIE MA SIĘ, CZEGO BAĆ!). 

Kilka gawęd o nieco uniwersalnej treści 

Gawęda o prawdziwym harcerzu. 
Czasami słyszę, jak ktoś się chwali, że jest prawdziwym harcerzem. I wiecie co, zastanawiam się o 

co tu chodzi? Harcerzem się jest, bo się chce nim być. Przecież nikt nas nie zmusza do 

przychodzenia na zbiórki, do wspólnych zabaw i nauki, rajdów i wycieczek, a na zakończenie 

każdego roku wyjazdu na obóz. Po prostu sami chcemy i już. Przychodzimy na pierwszą zbiórkę 

zaproszeni przez koleżankę lub kolegę i jak nam się spodoba, to przychodzimy na następne. 

Uczymy się nowych rzeczy, zakładamy mundur, zaczynamy zdobywać sprawności i stopnie 

harcerskie. Przychodzi taki dzień, kiedy niespodzianie drużynowa-drużynowy pyta nas „czy chcesz 

złożyć przyrzeczenie harcerskie”. Mówimy: tak. Uroczyście otrzymujemy oczekiwany krzyż. 

Wytrwale dążymy do celu, zapisanego w naszym Harcerskim Prawie. Zdobywamy dalsze stopnie, 

realizujemy następne sprawności, pomagamy tym, którzy dopiero podjęli decyzję, że chcą zostać 

harcerzami lub zdobyć stopień, który my już mamy. Nie ma powodu uważać, że są w mniejszym 

stopniu harcerzami tylko dlatego, że idąc szlakiem, który i my wybraliśmy, dziś są tam, gdzie my 

byliśmy wczoraj. Naszym harcerskim obowiązkiem jest im pomagać ze wszystkich sił i szczerego 

serca, tak by wiedzieli, że są naszymi braćmi i mogą na nas polegać. Wszyscy przecież chcemy być 

posłuszni Prawu Harcerskiemu, które uznaliśmy za nasze, a na prawdzie tego faktu można polegać 

jak na Zawiszy. 

Gawęda o harcerskim kosturze. 
To był straszny dzień, długi, trudny i męczący. Rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się takie dni na 

obozie. Rano nie udało się czegoś załatwić, zdenerwowałem się na jednego z drużynowych i 

wreszcie to; Monika się rozchorowała i miałem wygłosić gawędę o prawie harcerskim. Usiadłem na 

pieńku i bliski płaczu pogrążyłem się w czarnych myślach. Co ja zrobię? Siedziałem, myślałem i 

stawałem się coraz bardziej ponury.  

Wtedy pojawił się on, Janek, piątoklasista, który pierwszy raz pojechał z nami na obóz. Podbiegł jak 

zwykle uśmiechnięty, taki pogodny i radosny, widać, że było mu tu dobrze. Niósł ze sobą kostur, 

który świeżo wystrugał. Zawołał: 

- Zobacz, jaki fajny kostur wystrugałem 
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-Jest piękny – odpowiedziałem, bo kostur faktycznie był wystrugany z wielką starannością – bardzo 

mi się podoba, śliczny kostur wystrugałeś Janku. 

- I patrz, tu jest taki śmieszny sęk. 

-Aha, faktycznie – zacząłem bezwiednie oglądać dzieło Janka – podoba mi się, jest doprawdy 

piękny, bardzo się napracowałeś. 

- No – odpowiedział, po czym spojrzał i pomyślał chwilę – skoro ci się podoba jest dla Ciebie. 

- Ależ Janku, przecież bardzo się napracowałeś. 

- No właśnie, i chcę ci go dać 

Wręczył mi kostur i pobiegł, bo zbliżała się zbiórka na kolację.  

Zostałem z kosturem i swoimi myślami, wstałem, a że byłem zmęczony oparłem się o niego. Wtedy 

poczułem jak jest pomocny i użyteczny. Pomyślałem też, jak wiele ma on wspólnego z Prawem 

Harcerskim.  

Gdy bowiem nadchodzą trudne chwile i jest nam ciężko, bo jesteśmy zmęczeni, możemy się 

wesprzeć na kosturze. A gdy są trudne chwile i nie wiemy, jak postąpić, możemy się wesprzeć na 

Prawie Harcerskim, a ono wskaże nam drogę. 

Stefan Mirowski mawiał, że na bezdrożach współczesnego życia jesteśmy uprzywilejowani. Mamy 

wspaniały drogowskaz, którym jest Prawo Harcerskie, dające odpowiedź na każde pytanie, jakie 

codzienność i przyszłość ze sobą niesie. 

Mój kostur połączył mnie i Janka, ludzi tak różnych pod względem wieku i zainteresowań, tak jak 

nas wszystkich powinno łączyć nasze Harcerskie Prawo. Wielu o tym zapomina, próbując nas w 

imię Prawa dzielić. Myślę jednak, że mądrość i dobro pomoże nam wszystkim dobrze z Prawa 

Harcerskiego korzystać, by przynosiło nam siłę i dobro. 

Nie wolno nam dopuścić, by Prawo Harcerskie stało się narzędziem walki lub wrogości, bo w nim 

zapisane jest braterstwo, przyjaźń, radość. Każdy, kto tak robi sprzeniewierza się Prawu. 

Ten kostur przyniósł mi radość, już wiedziałem, o czym mam mówić i miałem go wiele lat. Czas 

sprawił, że kostur zmieniał się i poszarzał, ale dobrze wypełniał swoją funkcję i dobrze służył. Kiedy 

miałem go w rękach zawsze wspominałem tamten dzień i ta gawędę o Prawie Harcerskim, które 

jak kostur wspomaga w trudnych chwilach. 
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Gawęda instruktorska na Betlejemskie Światło Pokoju – o metodzie harcerskiej i jej stosowaniu. 
Jak co roku, od wielu lat rozpalono Betlejemskie Światło Pokoju. Jak co roku skauci i harcerze 

roznoszą je po całym świecie, jako symbol pokoju i wszystkiego dobrego, co niesie z sobą ogień. 

Rozpalanie ognia to zwyczaj stary jak świat. Dlaczego? Bo do ognia dobro garnie się, a wszystko, co 

złe to szuka cienia. Ogień od zarania dziejów towarzyszy człowiekowi, był nawet jednym z 

atrybutów człowieczeństwa. Ogień chroni, pozwala przeżyć, ogrzewa. Starożytni Grecy wierzyli, że 

ogień to dobro wykradzione bogom.  

Trzeba jednak wiedzieć, że ogień może być niebezpieczny, może nieść śmierć i zniszczenie. Ogień 

może być bronią, i jako taki stosowany był w czasach dawnych i obecnie. Od czego zależy, czy 

ogień przyniesie nam pożytek? Od tego jak go używamy. Jeżeli starannie rozpalimy ognisko, 

zabezpieczymy je kamieniami, strażnik ognia przyłoży się do swojej pracy, umiejętnie dokładając 

drzewo, a po ognisku staranie zagasimy miejsce, wtedy ogień przyniesie nam ciepło i radość, sam 

pożytek. Jeżeli jednak będziemy lekkomyślni i niestaranni, pozostawiając niezabezpieczone i 

niezagaszone ognisko bez opieki możemy przynieść pożogę i zniszczenie.  

Nasze betlejemskie światełko również wymaga opieki. Staramy się i zabiegamy o nie. Robimy 

specjalne lampiony, nieraz piękne i kolorowe. Jeżeli się nie postaramy, to zagaśnie i całe staranie 

wielu harcerzy przed nami na nic.  

Podobnie jest z naszą metodą harcerską, jeżeli będziemy się starali i realizowali ją w pełni zgodnie 

z zasadami sztuki, wtedy może ona przynieść owoc i pożytek naszym zuchom harcerzom i 

instruktorom, jeżeli jednak będziemy lekkomyślni lub zastosujemy wybrane jej elementy, 

rezygnując z tego, co wydaje nam się trudne, wtedy okaże się, że jakoś nie wychodzi. Zamiast 

drużyny powstanie klub turystyczny lub żeglarski. I oczywiście nic złego w turystyce lub 

żeglarstwie, ale nie jest to już harcerstwo, mimo że tak o sobie mówią. Może być też tak, że 

drużyna rozpadnie się, i cała praca pójdzie na marne. Gorzej jednak, jeżeli zamiast pożytków nasze 

działania przyniosą szkodę, zarówno harcerzom jak i instruktorom. Może być jeszcze gorzej, gdy 

zapomnimy o cechach lub zasadach naszej metody i nagle zabraknie w drużynie braterstwa. 

Wyobraźcie sobie taką bandę zgorzkniałych ksenofobów o bardzo głębokim przekonaniu, że są 

lepsi, ale gorszy świat ich nie docenia. Czy na pewno o to nam chodzi? Jakie wartości wyniosą 

harcerze z tej drużyny? Co wtedy o harcerstwie pomyślą inni? 

Strzeżmy naszej metody, staranie dokładajmy do ognia, by niósł jedynie dobro, aby jego ciepło 

ogrzewało naszych harcerzy, a ich serca i umysły rozpaliły się twórczym i jasnym płomieniem, by z 

tego ogniska wzięli taką moc, że będą świecić w najciemniejszą noc.  
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Indiańska legenda  
Było to w dawnych czasach, kiedy Indianie nie znali jeszcze koni, a ich tipi ciągnięte były przez psy. 

W wiosce Indian nad pięknym jeziorem mieszkała młoda i piękna Indianka o imieniu „Blask 

Wschodzącego Słońca”. Niewiele znano dziewcząt o tak zachwycającej urodzie, nawet owa piękna 

Indianka Pocahontas nie miała tak uwodzicielskich oczu o kolorze wody z jeziora, gdy budzi się 

pogodny poranek.  

Nic też dziwnego, że w namiocie ojca dziewczyny często zjawiali się goście, również z innych 

wiosek plemienia, a nawet odległych plemion Sauków i Foxów. Przynosili oni dary w imieniu 

swoich młodych kuzynów, którzy ze szczerego serca pragnęli, by „Blask wschodzącego słońca” 

zasiadła przy ich ogniskach. Byli wśród nich wielcy wojownicy, wodzowie i szamani. Dziewczyna nie 

chciała jednak iść do wigwamu żadnego ze starających się. Najbardziej lubiła schodzić nad jezioro, 

siadać nad nim, pochylać się nad przejrzystą taflą i patrzyć w swoje oczy koloru wody z jeziora, gdy 

budzi się pogodny poranek. Patrzyła się w nie i zachwycała się, jakie są piękne:  

- Nikt nie ma takich oczu jak ja, ani w mojej wiosce, ani w moim plemieniu, ani też wśród dzieci 

Wielkiego Ducha. Nikt nie jest dość wielki, dość piękny i dość dzielny, by być moim mężem, no 

może sam Wielki Duch - myślała sobie, ale że Wielkiego Ducha nigdy nie widziała, więc nie 

wiedziała, czy nadaje się na męża, tak pięknej dziewczyny jak ona.  

Jeden starający się, był szczególnie zakochany w „Blasku Wschodzącego Słońca”. Był to młody i 

przystojny szaman o imieniu „Poskramiający Wilki”. Jego wygląd różnił go od innych młodych 

wojowników. Przez jego włosy biegło pasmo siwych włosów i miał dużą bliznę na prawym policzku, 

pamiątkę po wydarzeniu z czasów, gdy był jeszcze młodym chłopcem. Miał zaledwie dziesięć 

wiosen i przechodził sam w lesie indiańską próbę. Wtedy zaatakowała go wielka wilczyca. Chłopiec 

pokonał ją, lecz pozostała mu rana na policzku i siwe włosy na pamiątkę przerażenia i strachu, 

które pokonał. Po zwycięstwie chłopiec usłyszał skomlenie w lesie i znalazł cztery małe szczeniaczki 

wilczycy, zrozumiał, że wilczyca broniła młodych i to nie chęć mordu sprowadziła ją na jego 

ścieżkę. Chłopiec zajął się wilczkami. Opiekował się nimi starannie. Wielki Duch w nagrodę 

obdarzył go swoją mocą, wilczki wyrosły na dorodne  wilki i traktowały go jak brata i przyjaciela, a 

on stał się wspaniałym wojownikiem i szamanem. Ludzie widząc wilki słuchające się go jak psy, 

nazwali go „Poskramiający Wilki”. Nawet wodzowie innych wiosek i wódz plemienia „Czerwony 

Orzeł” radzili się młodego szamana w wielu sprawach, bo słynął z mądrości i dzielności. Nikt też tak 

jak on nie umiał w lesie znaleźć lekarstw na wiele chorób.   
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„Poskramiający Wilki” widział w „Blasku Wschodzącego Słońca” jedynie dobro i piękno, a jak każdy 

zakochany nie widział tego, co złe duchy robiły z jej młodym sercem. Przynosił coraz piękniejsze 

dary, skóry dzikich zwierząt, nawet skórę szarego niedźwiedzia grizzli. Chciał jej ofiarować 

największy skarb każdego szamana, skórę białego bizona. Dziewczyna jednak tylko się z niego 

śmiała. Poszła nad jezioro i tam skarżyła się duchom, jak straszny jest i brzydki „Poskramiający 

Wilki”, jak ją prześladuje, a przecież taka piękna dziewczyna jak ona nie może wyjść za takiego 

szpetnego potwora z siwymi włosami i podrapaną twarzą.  

Usłyszał to jej wołanie złośliwy duch Atitak. Przybrał postać małego chłopca, podszedł do niej i 

pokazał coś, czego dziewczyna nigdy nie widziała, a co biali teraz nazywają lusterkiem. Nikt nie wie 

skąd Atitak miał to dziwo, lecz dziewczynę zachwyciło ono, bo jej piękne oczy widać w nim było 

lepiej, niż w jakimkolwiek jeziorze, czy najczystszym nawet źródle.  

- Dam ci to, lecz najpierw musisz mnie złapać - powiedział i zaczął uciekać.  

Dziewczyna pobiegła za nim, on raz się oddalał od niej, raz przybliżał i co jakiś czas błyskał jasną 

taflą. Nie zastanowiła się dziewczyna, że już wieczór, a tafla nadal błyska, myślała tylko o tym, że 

wreszcie wszędzie będzie mogła podziwiać swoje piękne oczy o kolorze wody z jeziora, gdy budzi 

się pogodny poranek. Wywiódł Atitak dziewczynę na bagna, a ta brnęła w nie coraz bardziej i 

zanurzała się coraz głębiej. Wreszcie, gdy nie bardzo już mogła iść, Atitak zaśmiał się: 

- O głupia dziewczyno, teraz zostaniesz sama, a twoje oczy pochłonie bagno i dobrze ci tak, bo 

jesteś głupia i nikogo nie lubisz – i znikł razem z tajemniczym przedmiotem.  

Dziewczyna w jednej chwili zrozumiała, jak głupio zrobiła, że pozwoliła się tak Atitakowi wodzić po 

bagnach, ale było za późno, bo jej ciało zanurzało się w bagnie i nic nie można było na to poradzić. 

Zrozumiała też, jak źle postępowała i nie spodziewała się już żadnej pomocy, czekała tylko na 

straszna bagienną śmierć. 

W wiosce jednak zauważono zniknięcie dziewczyny. Ale ojciec jej był już stary i chory, a wojownicy 

odrzuceni wielokrotnie, nie kwapili się szukać jej w ciemnym lesie. Jedynie „Poskramiający Wilki” 

wraz ze swoimi czterema wilczymi przyjaciółmi wyruszyli na poszukiwania. Wilki dość szybko 

znalazły trop, lecz dziewczyna daleko poszło w bagna za swoją ułudą, trudno było ją odnaleźć, bo 

trop się urywał i ginął na mokrym bagnie. „Poskramiający Wilki” zaczął nawoływać, usłyszała go 

dziewczyna uwieziona w bagnistej topieli i zaczęła krzyczeć: 

- Nie idź tu „Poskramiający Wilki”, nie idź za ułudą, wystarczy, że ja byłam głupia i zła. 

- Uratuję cię  „Blask Wschodzącego Słońca” – odpowiedział chłopak. 
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- Nie, źle postępowałam, taka spotkała mnie kara i nic mnie już nie uratuje, nie wolno gardzić 

innymi ludźmi, a zwłaszcza prawdziwą miłością, ona jest darem i trzeba o nią dbać, a ja dumnie 

wolałam patrzyć jedynie w swoje oczy i nie dbałam, że ranię innych i twoją miłość. 

- Ale ja Cię nadal kocham - powiedział  „Poskramiający Wilki”. 

- I ja to wreszcie zrozumiałam, ale jest za późno, nie mogę i nie chcę narażać twojego życia. 

- Co mam więc zrobić, aby Tobie pomóc? 

- Poproś Wielkiego Ducha, bo jesteś szamanem, a On Ciebie lubi, aby moja śmierć nie poszła na 

darmo i aby inne dziewczyny nie postępowały tak głupio jak ja. 

„Poskramiający Wilki” rozpoczął pieśń do Wielkiego Ducha. Śpiewał o swoim smutku i o pięknej 

dziewczynie, którą kochał, i która za późno zrozumiała, co jest dobre, a co złe. Prosił Wielkiego 

Ducha, by dziewczyna nie zginęła na darmo, by jego ból i miłość nie przeminęły, by jego 

umiłowana „Blask Wschodzącego Słońca” nie cierpiała. Śpiewał z całego serca, drzewa przestały 

szumieć i zasłuchały się w pieśni, umilkły też ptaki na gałęziach i pogrążyły się w żalu, usłyszał pieśń 

nawet orzeł - pan nieba i zaniósł ją Wielkiemu Duchowi. Śpiew młodego szamana tak go wzruszył, 

że oszczędził dziewczynie cierpienia i przemienił ją w ducha jeziora. Teraz, gdy któraś z dziewcząt 

zbyt często i zbyt chętnie podziwia swoja urodę, ostrzega ją właśnie ona, mąci wodę, marszczy 

tafle powiewem wietrzyku, a czasami przychodzi i szepcze, jak wiele jest na świecie rzeczy 

piękniejszych niż zachwycająca się sobą dziewczyna. Przypomina też, dlaczego warto pamiętać o 

innych i o tym, by im było z nami dobrze.   

 

Złoto ze słonecznego jeziora 
Daleko w głębokiej i ciemnej puszczy jest tajemnicze jezioro. Słońce lubi się w nim przeglądać, gdy 

zmęczone po całodziennej wędrówce zachodzi za horyzontem. Gdy w nie spogląda, cała tafla 

jeziora zdaje się przyjmować jego kolor i mieni się blaskiem żółci i czerwieni. Mało kto bywał nad 

tym jeziorem, czasem tylko wielcy wodzowie lub szamani, gdy potrzebowali poradzić się duchów 

przybywali tam wieczorem lub o poranku, by w zadumie i ciszy porozmawiać z duchami o ważnych 

sprawach plemienia lub dzieci Wielkiego Ducha. Nawet przybycie białych nie zmieniło tu wiele. Nie 

wiedzieli oni o świętym jeziorze, nie znali ścieżek duchów, w puszczy byli jak ślepi, nie rozumieli jej, 

a nawet się jej bali. I tak było długo, ale zza wielkiej wody biali przywozili wciąż straszniejsze 

grzmiące kije i zaczęli odbierać Indianom ich tereny łowieckie, wybijali coraz więcej zwierząt, 

wycinali i wypalali puszczę, która była ich domem.  
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Najstraszniejszy ze wszystkich białych był człowiek, którego biali nazywali Bili Carter, a Indianie 

mówili o nim Krwawy Skalp. Miał, bowiem włosy koloru krwi Indian, których okrutnie mordował i 

dręczył. Jego banda liczyła trzydziestu zabijaków, nie lepszych od niego, okrutnych i złych ludzi, 

którzy lubili krzywdzić innych, a już najbardziej Indian. Wojownicy w wiosce „Polującego 

Jastrzębia” nie bali się tak bardzo „Krwawego Skalpa” i jego bandy. Dwie zimy temu, gdy chcieli 

napaść na wioskę, wojownicy przechytrzyli ich, pokonali w walce i zdobyli na nim i jego bandzie 

wiele broni oraz innego dobra, a że byli dobrymi myśliwymi potrafili zdobyć dość mięsa i skór, aby 

kupić od białych handlarzy wszystko czego było im potrzeba, noże, koce, kociołki, amunicje do 

grzmiących kijów, a nawet szklane paciorki dla swoich córek i żon. Żoną „Polującego Jastrzębia” 

była piękna i mądra szamanka o imieniu „Tańcząca Jak Łabędź”. Potrafiła nie tylko rozmawiać z 

duchami, ale również leczyć wojownikom rany i leczyć wiele rożnych chorób. Dlatego w wiosce 

wszystkim żyło się dobrze i byli zadowoleni ze swojego życia, mimo że woleli, by białych nie było 

tak wielu i tak blisko.  

Tego jednak roku nastała długa i sroga zima. Zwierzęta odeszły gdzieś daleko wypłoszone przez 

mrozy i białego człowieka. Wojownicy postanowili wyruszyć na polowanie na bizony w odległe 

strony, na rozległe prerie. Takie polowanie trwa wiele, wiele dni. Czynili to w tajemnicy, by 

wrogowie nie dowiedzieli się o tym, bo w wiosce zostawały tylko kobiety, dzieci, kilku bardzo 

starych wojowników i dwóch młodych chłopców dla ochrony przed dzikimi zwierzętami, których 

zresztą niewiele w okolicy zostało. Wszyscy mieli nadzieję, że zdobędą dużo mięsa i skór, które 

bardzo były im potrzebne. Wieczorem, gdy księżyc schował swoje oblicze wojownicy wyruszyli na 

polowanie, a w wiosce zostały kobiety, dzieci, starcy oraz dwóch młodych chłopców.  

Nie wiadomo do dziś dnia, jak to się stało, czy człowiek o złym sercu doniósł „Krwawemu 

Skalpowi” o łowieckiej wyprawie wojowników, czy też zdradziły ich tropy lub ślady, a może 

zwyczajnie był to przypadek, dość, że niespodziewanie wyruszył on w kierunku wioski. Na szczęście 

biali nie potrafią chodzić po lesie, idą głośno i łatwo ich wypatrzeć, a duchy zesłały „Tańczącej Jak 

Łabędź” niespokojne sny. Wysłała ona jednego z chłopców na zwiady i na dzień przed przybyciem 

bandy Cartera dowiedziała się o zbliżającym się niebezpieczeństwie. W pośpiechu pakowano 

wszystko, co można było zabrać. Niestety domy, które tyle lat im służyły trzeba było pozostawić 

bez opieki i na pastwę wrogów. Ciemna bezgwiezdna noc sprzyjała uciekinierom, opuszczali swoją 

wioskę bezszelestnie, nawet niemowlęta nie płakały, jakby rozumiały, jak wielkie grozi im 

niebezpieczeństwo. Uciekali w bezkresną puszczę, tylko ona mogła być dla nich ratunkiem i 

schronieniem, tylko tam mogli oni odnaleźć bezpieczne miejsce. Nad ranem wielka łuna oznajmiła 
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światu, że bandyci dotarli do wioski i podpalili ją. Iskry mimo deszczu strzelały wysoko i daleka 

widać było oznaki dziejącego się zniszczenia i krzywdy.  

„Tańcząca Jak Łabędź” miała nadzieję, że banda Cartera zadowoli się uczynionym zniszczeniem i 

odejdzie. Jednak nie, korzystając z wynajętego tropiciela śladów bandyci ruszyli tropem 

uciekinierów. Niełatwo jest uciekać kobietom z małymi dziećmi, ludziom starym i chorym. Kilku 

starszych wojowników zaproponowało, że zostanie i postara się zatrzymać bandę, jednak 

„Tańcząca Jak Łabędź” wyjaśniła im, że byłaby to daremna ofiara. Postanowiła zaprowadzić swoich 

współplemieńców do jeziora, nad którego brzegami tak często rozmawiała z Wielkim Duchem.  

- Może dobre duchy nas uratują - pomyślała. 

Wyruszyli klucząc i zacierając ślady, jednak podstępni wrogowie wciąż szli za nimi i byli coraz bliżej 

i bliżej. Wreszcie, gdy dotarli nad jezioro stało się jasnym, że nie zdołają zgubić swoich 

prześladowców. Było też jasnym, że kobiety, dzieci i starcy nie pokonają bandy trzydziestu 

okrutników. „Tańcząca Jak Łabędź” stanęła na brzegu jeziora i zaczęła śpiewać do duchów pieśń - 

prośbę, by ochroniły mieszkańców wioski przed okrucieństwami i nagle jej łzy, które padły do 

wody lub na piasek zaczęły zamieniać się w żółte kamyki. Mieszkańcy wioski zmienili się w drzewa i 

krzewy, a ich dobytek w kamienie i omszałe pnie. „Tańcząca Jak Łabędź” płakała i płakała, aż w 

końcu zmęczona usiadła na brzegu i zamieniła się w kamień. Niedługo potem nad brzeg jeziora 

dotarli prześladowcy. Nie zauważyli jak piękne i czarodziejskie jest to miejsce. Szukali swoich ofiar. 

Nagle spostrzegli łzy „Tańczącej Jak Łabędź”.  

- Złoto, złoto – zakrzyknęli 

- Zostawcie to i zabierzcie się za szukanie tych czerwonych skór i ich czarownicy – wołał Carter 

- Sam sobie szukaj – odkrzyknął jeden z bandytów 

- My chcemy być bogaci - zawołał inny 

- Zostaw nas w spokoju – wołali inni 

- Złoto nie ucieknie - próbował tłumaczyć Carter głosem pełnym złości i nienawiści, 

lecz nikt go już nie słuchał, jeden z nich strzelił do Cartera i ten padł martwy, rozbijając głowę o 

kamień, który leżał na brzegu. Inni zaczęli zbierać złoto. Potem wydzierali je sobie. Wreszcie zaczęli 

o nie walczyć. Walczyli, aż się pozabijali. A burza, która się rozszalała zatarła wszystkie ślady. Ocalał 

tylko jeden, ale stracił rozum. Nikt mu nie wierzył, gdy bełkotał coś o złotym jeziorze i czarach, 

ciekawość ludzi budziło tylko skąd miał grudki złota w kieszeniach.  
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Po kilku dniach wrócili wojownicy. „Polujący Jastrząb” domyślił się, gdzie mogli ukryć się jego 

pobratymcy. Jednak nad jeziorem odnalazł tylko ciała bandy „Krwawego Skalpa”, zwanego przez 

białych Carterem. Nie było tam jego żony, ani bliskich innych wojowników. Zrozumiał, że musiało 

się stać się tu coś strasznego. Stanął na brzegu, ścisnęło mu się serce z tęsknoty za ukochaną żoną i 

uronił łzę, która padła na wielki kamień. Wielka była moc tej łzy. Jakże się zdziwił on i inni 

wojownicy, gdy nagle kamień zmienił się w „Tańczącą Jak Łabędź”, a wiele drzew i krzewów w 

mieszkańców wioski. Wojownicy wysłuchali opowieści swoich rodzin. Wszyscy zrozumieli, że 

muszą odejść. Teraz, gdy biali odkryli złoto, nie dadzą im już spokoju, a oni nie zwyciężą ich 

wszystkich. Dobytek był już spakowany, do zgliszcz wioski nie było po co wracać, wyruszyli więc by 

osiedlić się gdzieś nad innym, pięknym jeziorem, którego nie odkryli jeszcze biali ludzie.  

O obrzędach i zwyczajach 

Obrzędy, to symboliczna forma działania drużyny lub drużynowego, zwyczaj natomiast to taki 

obrzęd, który jest stałym sposobem postępowania w danej sytuacji. Przykładem może być tu np. 

śpiewanie „Bratniego Słowa” na zakończenia zbiórki. Obrzędy i zwyczaje spełniają wiele zadań 

wychowawczych. Wymienić z nich trzeba koniecznie następujące: 

 

• Budują odniesienie porównawcze – to znaczy dzięki nim, przez podkreślenie, kto 
przynależy do zastępu, drużyny, związku, a kto nie, kształtuje się poczucie przynależności 
do tego akurat zespołu. Dzięki nim grupa staje się bardziej zespolona. 

• Wyrażają ważne wartości – oznacza, że w sposób symboliczny przypominają i podkreślają 
to, co dla nas jest ważne, piękne i dobre, pozwalają naszym harcerzom wiązać się z nimi 
rozumowo i emocjonalnie. 

• Niosą doświadczenie zbiorowe – to znaczy, że przypominają to, co jest ważne ze 
wspólnych przeżyć zbiorowości, której służą. 

 

Obrzędy, aby spełniały swoje funkcje muszą być dla naszych harcerzy zrozumiałe, poważnie 

traktowane i muszą być dla nich przeżyciem. Andrzej Glass twierdzi: „Pokaż mi obrzędy swojej 

drużyny, a powiem ci, jaki jest jej poziom wychowawczy”30.  

Zwyczaje mogą dotyczyć różnych grup, w przypadku harcerzy mogą to być obrzędy całej 

organizacji np. Hymn, mundur, odznaki organizacyjne, musztra. Hufiec również może mieć swoje 

zwyczaje - może to być plakietka hufca, sposób przyjmowania do wspólnoty instruktorów, sposób 

przeprowadzania zobowiązania instruktorskiego. W odniesieniu do drużyny może to być kilka 

rzeczy: 

                                                                 
30

 Andrzej Glass, Sedno metody harcerskiej w: Harcerstwo nr 4-5 r.1994  



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego  

• barwy – chusta, pagony (naramienniki) itp. 

• nazwa 

• proporzec 

• plakietka, znaczek itp. 

• piosenka. 
Poza wymienionymi elementami może być oczywiście wiele innych zwyczajów, tworzy je sama 

drużyna w toku swojego doświadczenia i przeżyć.  

Trzeba jednak pamiętać, że obrzędy niespełniające swoich funkcji, jak pisze Andrzej Glass, są 

„...wesołą maskaradą, lub suchą formą bez treści”31. Niestety, często zdarza się tak, że w 

drużynach są pewne obrzędy, ale nikt nie wie po co i dlaczego. Warto też na zakończenie rozważań 

o obrzędach podkreślić, że obrzędowość żyje wraz z drużyną. Istnieją zwyczaje, które pojawiają się 

i takie, które z czasem zanikają, bywa też, że jakiś obrzęd z czasem staje się zwyczajem. 

O piosenkach 

Śpiew może i powinien spełniać ważne funkcje w drużynach. W wielu z nich śpiew wypada dość 

mizernie. Tymczasem rola piosenek w drużynie jest bardzo istotna. Należy wymienić: 

• Piosenki budują poczucie wspólnoty, śpiewamy razem. 

• Piosenka kształtuje nastrój, wprowadza w niego harcerzy. 

• Piosenki niosą w sobie treści, śpiewając harcerze wiążą się z zawartymi w nich sprawami.  
Są również drużyny, w których piosenki traktuje się jako samoistne dobro. To również nie jest 

dobre. Piosenki powinny być tam gdzie ich miejsce i gdzie dobrze wypełniają swoją funkcję. 

Andrzej Glass podaje następujący sposób na rozśpiewanie drużyny: „Trzeba znaleźć chętnego, 

który zostanie gitarzystą - zapiewajłą. On nauczy się szarpać druty, zapamięta melodie i będzie 

śpiewał zasadnicze zwrotki, a swój zastęp przede wszystkim zachęci do śpiewania refrenów. A 

następnie będzie wciągał cały zastęp w śpiewanie całych piosenek”32. 

Dobór repertuaru powinien być umiejętny. Piosenki powinny pasować do tematu lub treści 

realizowanych zadań. Ponadto powinny wprowadzać drużynę w oczekiwany nastrój.  

W niektórych drużynach istnieje moda zakładania śpiewników. To dobry pomysł, ale trzeba 

pamiętać, że harcerze powinni uczyć się piosenek na pamięć. Na nastrojowym kominku, czy 

ognisku nie da się śpiewać z kartek. Uczenie piosenki może przebiegać zgodnie z kilkoma etapami: 

I – Zapoznanie z piosenką – Polega na zaśpiewaniu harcerzom piosenki lub zaprezentowanie z 

pomocą odtwarzacza. 

                                                                 
31

 Andrzej Glass, op.cit.  
32

 Andrzej Glass, op.cit. 
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II – Zapoznanie z melodią – Trzeba zapoznać harcerzy z melodią np. śpiewając ją ponownie, 

gwiżdżąc itp. 

III – Zapoznanie ze słowami – Harcerze powinni poznać słowa. Może to się odbyć za pomocą 

powtarzania lub rozdawania kartek. Można też znaleźć jakiś bardziej atrakcyjny sposób np. rebus 

lub zapisanie tekstu alfabetem Morse’a (odczytywanie tego tekstu na pewno pomoże 

zapamiętywaniu, a przy okazji harcerze przypomną sobie alfabet Morse’a).  

W niektórych drużynach istnieje obyczaj śpiewanek. To bardzo pożyteczny obyczaj, jeżeli jest 

stosowany rozsądnie, znakomicie służy rozśpiewaniu drużyny. Można wtedy stosować różne 

ćwiczenia rozśpiewujące. Najprostsze to oczywiście śpiewanie gamy w tzw. „tę i z powrotem” np. 

do słów : 

Do re mi fa sol la si do 

Do ogrodu dzieci idą 

Ogród pachnie bzem, rezedą 

Do si la sol fa mi re do. 

Nie bójmy się również samodzielnego układania nowych słów piosenek do znanych melodii. 

Można nawet zrobić konkurs na takie piosenki wśród zastępów.  

O pracach użytecznych 

Prace użyteczne to dość kontrowersyjna obecnie forma. Oczywiście ma to swoje korzenie 

historyczne. Szkoda, że jak zwykle decyduje historia najnowsza. Zainteresowani mogliby zajrzeć do 

nieco starszych podręczników np. autorstwa A. Małkowskiego lub A. Kamińskiego, tam również 

opisane są pożyteczne prace.  

Dyskusja jest o tyle teoretyczna, że przecież harcerze powinni wykonywać prace pożyteczne, czyli 

takie, które przynoszą pożytek drużynie lub społeczności. 

Prace użyteczne możemy podzielić na to komu służą: 

• dla drużyny 

• dla harcerzy 

• dla środowiska społecznego 
 

Nie sposób wyobrazić sobie harcerzy bez prac użytecznych, takich jak prace magazynowe, służby 

itp. Prace użyteczne społecznie są również tradycją np. spełnianie dobrego uczynku. Warunkiem 

jest oczywiście, aby nie były one organizowane jak przysłowiowe „przeprowadzanie staruszki”. 
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Aby prace użyteczne spełniły swoją rolę powinny: 

• być zaplanowane na miarę możliwości harcerzy, 

• muszą mieć zrozumiały cel, 

• być dobrze zorganizowane, 

• nie powinny być wyręczaniem kogoś. 

 

Trzeba pamiętać, że dobrze zorganizowane prace użyteczne uczą naszych harcerzy: służenia 

innym, dobrej pracy i współpracy. 

Teatr w harcerskiej drużynie 

Teatr to bardzo ciekawa forma pracy. Wychowanie przez działania teatralne to wspieranie 

samorealizacji naszych harcerzy przez uczestnictwo we wspólnie realizowanym przedsięwzięciu 

twórczym. Dlatego właśnie wychowawcza rola zabawy w teatr ma wiele wymiarów. Teatr jest nie 

tylko formą uczestnictwa w kulturze. Kształtuje on również postawy i potrzeby kulturalne młodego 

widza i aktora. Harcerz, w wyniku takiego działania lepiej rozumie na czym polega teatr, a tworząc 

go uczy się również odbierać przedstawienia teatralne, lepiej rozumie ich wyraz i symbolikę. 

Tworzenie przedstawienia teatralnego stawia też naszych harcerzy w sytuacji, w której znajdują się 

wspólnie (w drużynie zastępie lub innym zespole) po raz pierwszy. Jest to więc okazja do ćwiczenia 

umiejętności i kompetencji społecznych, które dotychczas nie były trenowane lub też nie były 

trenowane w takiej sytuacji.  

Zabawa w teatr służy również rozwojowi kompetencji osobistych, między innymi: 

• uczy pokonywać własną nieśmiałość,  

• uczy mówić do dużej grupy,  

• prezentować siebie, doskonalić i ćwiczyć działania twórcze.  

 

Niektóre formy teatru wymagające scenografii, maski, kostiumu pozwalają i ułatwiają rozwijanie 

umiejętności plastycznych. W tym miejscu trzeba podkreślić, że zajęcia teatralne mogą pomóc w 

ćwiczeniu różnych kompetencji szkolnych i tym samym wspomagać naukę. Najważniejsze to 

ćwiczenie wymowy i dykcji oraz rozwijanie pamięci biernej (doskonalenie zapamiętywania). 

Wspólny teatr może też spełnić ważną rolę w społecznym rozwoju drużyny. Takie przedsięwzięcie 

uczy harcerzy pracować razem, może też przynieść wielką satysfakcję ze wspólnego działania. 

Satysfakcję tym bardziej ważną z wychowawczego punktu widzenia, bo nie można jej osiągnąć 

samotnie.  



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego 
 

 77 

Warto również zauważyć, że zabawa w teatr daje możliwość przeżycia i utożsamienia się z 

bohaterami i ich problemami. Tą drogą przybliża naszych podopiecznych do wartości, których 

opisanie w zwykłym poznawczym tego słowa znaczeniu jest nie możliwe, a poznawać możemy je 

tylko współodczuwając. Walory wychowawcze teatru ilustruje rysunek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14 Walory wychowawcze teatru. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J.J.Czarkowski, Zuchowe teatrum, Warszawa 2001 

Przedsięwzięcia programowe 

Nie będę tu opisywał zasad przedsięwzięć programowych organizowanych na dużą skalę, bo mało 

który drużynowy organizuje imprezy masowe. Takie małe zaś na dwie, czy trzy drużyny 

organizujemy jak dużą zbiórkę (np. szczepu). Pragnę jednak o nich wspomnieć, ponieważ w takich 

imprezach warto uczestniczyć z kilku względów. Najważniejsze to: 

• budowanie poczucia przynależności do Związku, 

• budowanie poczucia dumy i siły, 

• wymiana doświadczeń, 

• budowanie poczucia braterstwa i więzi. 
Imprezy masowe bywają różne; od apelu szczepu, w którym uczestniczy 6 gromad i drużyn, przez 

imprezy hufcowe i chorągwiane do Międzynarodowych Zlotów. Kryterium masowości jest, więc 

też różnie traktowane. Wzięcie udziału w takiej imprezie powinno być jednak zawsze przemyślane. 

Oczywiście, czym większa impreza, tym staranniej należy się przygotować. Zanim pojedziesz na zlot 

czy złaz należy: 

• Zastanowić się i sprawdzić dla kogo przewidziana jest impreza, w tym czy nadaje się dla 
moich harcerzy i czy oni się na nią nadają. Jeżeli to impreza cykliczna może warto znaleźć 
kogoś, kto w niej uczestniczył i może nam coś o niej opowiedzieć. 

• Należy zapoznać się z regulaminem i innymi materiałami informacyjnymi o imprezie. 
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• Należy wypełnić wszystkie kryteria i zalecenia organizatorów dotyczące zgłoszeń, 
wpisowego itp. oraz dostać od nich potwierdzenie wypełnienia tych kryteriów. To pozwala 
uniknąć niespodzianek.  

 

Dobrze, gdy drużyna stopniuje swoje uczestnictwo w takich imprezach. Należy zaczynać od 

mniejszych, hufcowych imprez, a dopiero potem jechać na Zlot Grunwaldzki. I jeszcze jedno, gdy 

jesteście na takiej imprezie przestrzegajcie zasad i regulaminów na niej obowiązujących. To 

znacznie ułatwi prace organizatorom. Zachęcam do udziału w imprezach masowych, bo to 

wspaniała harcerska przygoda.  

Półka z książkami 

• Jolanta Chełstowska, Jerzy Klima, Najtrudniejszy pierwszy rok, MAW Warszawa 1984 

• Roman Trześniewski, Gry i zabawy ruchowe, SiT Warszawa 1972 (ma wiele wydań) 

• Wojciech Śliwierski, Harcerskie gry i zabawy, Horyzonty Warszawa 1998 

• Antoni Gromski, Harce młodzika i wywiadowcy, Warszawa 2010 

• Jakub Czarkowski, Zuchowe Teatrum, Horyzonty, Warszawa 2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hm Jakub Jerzy Czarkowski 

Zadanie drużyny 

„Żadne przedsięwzięcie nie będzie zbyt wielkie, jeżeli w 
realizowaniu go weźmie udział dobra wola i wspólna 
praca” 

Robert Baden-Powell 

O zadaniu 

Czym jest zadanie drużyny. 

Każdy zastęp przynajmniej od czasu do czasu powinien zrealizować zadanie zespołowe. Pozwala to 

na rozwój jego członków, a równocześnie rozwija zastęp jako zespół. Podobnie ważnym w pracy 

drużyny jest realizacja zadań drużyny, czyli takich, które angażują całą drużynę i co ważne 

uwzględniają jej złożoność i strukturę.  

 

ZADANIE DRUŻYNY 
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Rysunek 15 Schemat zadania drużyny 

Źródło: opracowanie własne 

Na zadanie drużyny powinny składać się skorelowane ze sobą zadania zastępów (niekoniecznie to 

samo dla każdego zastępu), zbiórki drużyny, zbiórki rady drużyny. Mogą w jego ramach pojawiać 

się zadania realizowane przez zespoły doraźne, lub jeżeli mamy do czynienia również z bardziej 

doświadczonymi harcerzami może, a nawet powinien pojawić się projekt. 

Zadanie powinna poprzedzać rada drużyny, która ustali plan jego realizacji. Rozpoczyna je zwykle 

(chociaż nie zawsze) zbiórka wprowadzająca, następnie zaczyna się realizacja zadań zastępów oraz 

innych zespołów oraz przeprowadzamy inne zajęcia uzupełniające np. mikrokursy, zbiórki itp. Jak 

to wszystko zaplanować, przeczytacie dalej. 

Dlaczego zadanie? 

Przeanalizujmy teraz funkcjonowanie drużyny w trakcie realizacji zadania. Drużyna harcerska jest 

zespołem młodych dziewcząt lub chłopców. Jest to wspólnota, grupa rówieśnicza, której wspólnym 

celem powinno być zmienianie świata i siebie tak, aby każdy dążył ku temu co zgodnie z Prawem 

Harcerskim uważamy za dobre. Wspólnym celem drużyny jest również dobra zabawa i przygoda. 

Jak każdy zespół, a już zwłaszcza zespół rówieśniczy, najlepiej rozwija się w działaniu. Jeżeli mają 

być to działania rozwijające zespół, muszą być zadaniami, w które cały zespół będzie 

zaangażowany, i którego wynik zależy od działań całego zespołu. To jest właśnie zadanie drużyny. 

Zadanie, w którym zaangażowane są wszystkie zastępy przez realizacje zadań zespołowych, 

zadanie, które pozwala na rozwój wszystkich lub większości członków drużyny.  

Kluczowym jest fakt, że zadanie drużyny, to również droga do rozwoju harcerza (jego 

indywidualności). W szczególności (w zasadzie zawsze) jest to rozwój społeczny, ale również 

realizacja indywidualnych potrzeb (np. sukcesu, wyczynu), zainteresowań, marzeń itp. 

Współdziałanie zawsze wiąże się ze wzajemnością oddziaływań w zespole i sprzyja wzajemnemu 

budowaniu szacunku wobec drugiego człowieka, jego godności, podmiotowości, wolności i 

Zadanie zastępu 1 Zadanie zastępu 2 Zadanie zastępu 3 

Zbiórki drużyny Zbiórki rady drużyny Zadanie 
zespołu 

doraźnego 
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przekonań. Wspólne działanie wyrabia umiejętność życia we wspólnocie i kształtuje potrzebę oraz 

standardy realizacji potrzeby współdziałania. Uczy jak pozostać sobą i być jednocześnie członkiem 

zespołu. 

Dobrze dobrane i zaplanowane zadanie drużyny stymuluje również rozwój w innych kierunkach. 

Działanie w zespole, podejmowanie wspólnie z nim zadań pozwala na:  

• umacnianie i ciągłe rozwijanie systemu wartości przez konfrontacje go z innymi systemami 
wartości i współprzeżywanie,  

• zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach życia i to sposób 
charakterystyczny dla metody harcerskiej, bowiem przez działanie,  

• współpraca i aktywność sprzyja również utrzymywaniu równowagi ducha i ciała.  

 

Udane zadanie jest również wspaniałym źródłem satysfakcji płynącej z odniesionego sukcesu, a co 

ważne dla nas sukcesu odniesionego w wyniku działania w grupie, zgodnie z ogólnie 

akceptowanymi regułami i własnymi potrzebami jednocześnie.  

 

 

 

Rodzaje zadań i ich wybór 

Istnieją różne klasyfikacje zadań drużyny. Oto kilka z takich podziałów: 

Tabela 7 klasyfikacja zadań 

Kryterium  Rodzaje zadań 

Do kogo są 
kierowane 

drużyny 
szkoły (rówieśników) 
środowiska 

Rodzaj celu pełnienie służby – w odpowiedzi na potrzebę 
środowiskowaą 
rozwój drużyny 
rozrywka i rekreacja 

Źródło zadania własne pomysły 
potrzeby środowiskowe 
zadania ogólnozwiązkowe (np. udział w alercie 
naczelnika) 

Przez kogo są 
realizowane 

Drużyna 
Zastęp 
Patrol (lub inaczej nazwany zespół doraźny) 

Źródło: opracowanie włąsne 

Możliwe są oczywiście i inne podziały  

W drużynach tak dobieramy zadania, aby występowały różne rodzaje zadań i były one 

zróżnicowane tematycznie. Wtedy stymulujemy wszechstronny rozwój jednostek i zespołu. 
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Dążąc, by zadanie było sukcesem pedagogicznym, drużynowy przy jego przygotowaniu i 

przeprowadzeniu kieruje się oczywiście pewnymi kryteriami. W tym sensie zadanie powinno: 

• odpowiadać na rzeczywiste potrzeby społeczne harcerzy, drużyny lub środowiska,  

• rozwijać wiedzę i umiejętności każdego harcerza, 

• dawać możliwość wyboru sposobu postępowania i przy realizacji wyzwalać inicjatywę i 
samorządność w zespole harcerskim, 

• wiązać się ze zdobywaniem stopni, odznak, sprawności i być tym samym instrumentem 
wspomagającym samowychowanie, 

• w swoich treściach i planie powinno być zgodne z prawem harcerskim i harcerskimi 
ideałami, 

• mieścić się w możliwościach drużyny, tak by mogło się zakończyć sukcesem.  

Tu należy podkreślić, że podobnie jak inne zadania (np. zadanie zespołowe) zadanie drużyny nie 

może być za łatwe, bo jego realizacja nie przyniesie satysfakcji i nie może być za trudne, bo 

przyniesie gorycz porażki lub poczucie bezradności. 

 

 

 

Jak przeprowadzić zadanie. 

Planowanie zadań 

Kolejna ważna sprawa, to etapy realizacji zadania. Możnaby wymienić: 

• Wybór zadania  

• Planowanie zadania 

• Realizacja zadania 

• Podsumowanie zadania 

 

Każdy etap jest ważny, chociaż dla wielu realizacja zadań sprowadza się w praktyce do etapu 

realizacji. Jest to bardzo złe. Drużynowy powinien pamiętać, że każde zadanie trzeba zarówno 

zaplanować i podsumować z drużyną, a także z radą drużyny. 

Szczegóły realizacji zadań opisuje tabela. 

Tabela 8 Etapy i zasady realizacji zadania 

Etap opis Zasady postępowania 
Co należy uwzględnić? 
 

Rada drużyny 

Wybór zadania wybieramy zadanie, które będziemy 
realizować z drużyną, zwykle czynimy 
to na początku roku pisząc plan 
pracy, ale może być to wybór 
dokonany w trakcie roku 

wiek harcerzy, 
poziom rozwoju harcerskiego, 
zainteresowania,  
potrzeby środowiska, 
propozycje programowe 

Wyboru zadania należy zawsze 
dokonywać w porozumieniu z radą 
drużyny lub powinna tego wyboru 
dokonać rada 
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harcerskiego   

Planowanie 
zadania 

Planowanie zadania to podział zadań 
zespołowych składających się na 
zadanie drużyny między zastępy, 
oraz zespoły zadaniowe, należy 
dokonać analizy treści zadania pod 
kątem możliwości realizacji prób na 
stopnie i sprawności 

zainteresowania i wybory zastępów, 
otwarte próby na stopnie, 
możliwości harcerzy 

rada drużyny uczestniczy w procesie 
planowania należy pamiętać, żeby 
podział był sprawiedliwy i dobry dla 
rozwoju całej drużyny tak aby każdy 
czuł się za jakiś element zadania 
odpowiedzialny lub 
współodpowiedzialny. 
Zastępy swoje zadania zastępów 
planują wspólnie (całym zastępem) na 
zbiórkach zastępów 

Realizacja 
zadania 

Należy realizować opracowany plan 
niezbędna jest ciekawa zbiórka 
wprowadzająca oraz dobrze 
zaplanowane zbiórki w trakcie 
realizacji zadania, drużynowy 
powinien pamiętać o stałym 
kontrolowaniu stopnia realizacji 
zadań 

motywowanie harcerzy 
systematyczny nadzór realizacji 
podjętych zadań 

na radzie drużyny każdy zastępowy 
powinien informować o 
realizowanych zadaniach, 
zastępy na zbiórkach na bieżąco 
oceniają jak członkowie realizują 
przyjęte na siebie zadania 

Podsumowanie 
zadania 

Składa się zasadniczo z dwóch 
elementów imprezy 
podsumowującej i rady drużyny 
oceniającej realizacje zadania, na 
której zaliczamy zadanie harcerzom 

efekty realizacji 
włożony wysiłek i starania 
okoliczności towarzyszące realizacji 
zadania 

Oceny zadania i jego zaliczenia 
dokonuje się z radą drużyny, rada 
powinna staranie przeanalizować 
realizacje zadania i ocenić udział 
zastępów i poszczególnych harcerzy.  
Zastępy swoje zadania oceniają 
ponadto na zbiórkach zastępów 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Taki typowy plan zadania powinien zawierać 

• Nazwa/temat: 

• Cel wychowawczy: (jakie cechy umiejętności i wartości przekazujemy) 

• Cel operacyjny: (co ma być widocznym efektem realizacji zadania) 

• Zbiórka wprowadzająca: (jak wprowadzimy zadanie, zachęcimy do niego) 

• Impreza podsumowująca: (jak je podsumujemy w drużynie) 

• Inne zbiórki i imprezy uzupełniające: (co jeszcze będzie się działo w drużynie) 

• Zadania dla zastępów: (jakie zadania zespołowe zrealizują zastępy) 

• Praca z małą kadrą: (co będzie się działo w związku z zadaniem na radach drużyny lub                       
w zastępie zastępowych  

 

Oczywiście drużyna może sobie opracować własny plan,który może być oczywiście inny, ale 

koniecznie przemyślany. Najważniejszym jest, by plan zadania drużyny był przemyślany, by było 

wiadome (najpierw drużynowemu, a potem wszystkim w radzie drużyny), co kto ma robić, po co i 

dlaczego. Zamieszczamy tu arkusz do planowania zadań, którego używamy na kursach (może 

będzie pomocny w planowaniu zadań).  

Zadania zespołowe zastępów 

W realizacji zadania każdy zastęp powinien dostać swoje własne zadanie.  

- przygotowanie zbiórki lub jej fragmentu, 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego 
 

 83 

- akcja zarobkowa, 

- akcja nabór do drużyny, 

- wykonanie urządzenia obozowego, 

- zorganizowanie zabawy dla dzieci, 

- itp. 

Zadania zespołowe zastępów w ramach zadania drużyny powinny być dobrane tak, by razem 

dawały wspólny efekt, który jest wynikiem realizacji tych wspólnych działań.  

Przykładowo szykując andrzejki szczepu;  

• zastęp pierwszy szykuje wróżby, 

• zastęp drugi szykuje okolicznościową dekorację sali, 

• zastęp trzeci szykuje gry i zabawy andrzejkowe, 

• a rada drużyny przygotowuje zaproszenia i okolicznościowy śpiewniczek.  
 

Na zadanie zespołowe składają się 3 etapy – planowanie, wykonanie, ocena. Zadanie zespołowe 

realizujemy w zastępach. Zastęp sam lub w porozumieniu z radą drużyny wybiera zadanie, sam 

dzieli pracę, sam ją wykonuje i ocenia. W drużynie harcerskiej na każdym z tych etapów potrzebna 

jest pomoc drużynowego lub przybocznego. Oczywiście każdy zastęp również planuje swoje 

zadanie zgodnie z tradycyjną tabelą; 

Co jest do zrobienia? Kto realizuje? Kto kieruje? Termin 
realizacji 

    

    

    

Przykładową kartę zadania zamieszczamy dalej.  

Warto pamiętać, że twoi harcerze uczą się samodzielnie pracować w zastępie. Początkowo twoja 

pomoc musi być większa, dobrze będzie, gdy znajdziesz trochę czasu i bedziesz z nimi przy etapie 

planowania i podsumowania zadania. Stopniowo dawaj harcerzom większą samodzielność – tylko 

wtedy nauczą się odpowiedzialności! Po zaplanowaniu zadania następuje jego wykonanie. Musi 

być wykonane planowo i starannie. W zadaniach zespołowych warto uświadamiać harcerzom, że 

od ich indywidualnej pracy zależy rezultat całości. Każdy lubi widzieć efekt swojej pracy. Warto 

czasem zaplanować kulminację zadania – np. wspólna zabawa z dziećmi na odnowionym przez 

zastęp placu zabaw. Dobrze jest również tak je planować, by działania przydzielone poszczególnym 

harcerzom odpowiadały ich zainteresowaniom, zdolnościom, możliwościom, indywidualnym 
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celom i potrzebom. Warto również nie dawać harcerzom zadań przeciwnych ich naturze lub 

zdolnościom (chyba, że jest to element przełamywania jakiś słabości). 

Kluczowymi postaciami w realizacji zadań są zastępowi. Wiele spoczywa na ich barkach i dużej 

mierze od ich przygotowania i rozeznania zależy sukces całego zadania drużyny. Dlatego powinno 

się starannie planować się rady drużyny i inne działania wspierające zastępowego. Bardzo ważne 

w realizacji zadań jest udzielanie wsparcia zastępowym. Ale o wspieraniu zastępowych i systemie 

zastępowym w innym miejscu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat planu zadania  
Temat:.......................................................................................................................................... 
 Co chcemy osiągnąć?.................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ W jakim 
terminie:........................................................................................................................ 
Zajęcia wprowadzające (ich zadaniem jest zachęcić do zadania):…………………………………………… 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
Propozycja zadań dla zastępów : 

Zadanie (działanie do wykonania- co jest do wykonania) zastęp/ zespół wykonawczy termin 
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Sprawności (które można zdobyć): 
1............................................. 3.............................................. 5.............................................. 
2............................................. 4.............................................. 6 ............................................. 

 
 
Stopnie (wymagania jaki można realizować): 
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
Zajęcia uzupełniające: 
Zbiórki rady drużyny (zastępu zastępowych): 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
Zbiórki drużyny: 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
Podsumowanie zadania: 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
Zbiórka podsumowująca (impreza finałowa):  
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................  
Inne formy podsumowania:................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

Karta zadania zespołowego zastępu 

Zastęp:  

Zastępowy:  

Temat zadania:  

Kto bierze udział :  

Data rozpoczęcia zadania : Data zakończenia zadania : 

  

 

Harmonogram działań 

Co jest do zrobienia ? Kto wykonuje ? Kto kieruje ? Na kiedy ? 

    

    

    

    

    

    

 

OCENA ZADANIA 

Co było dobre : Co było złe : Co należy poprawić : 
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Zadanie zespołowe zaliczono rozkazem L. ……… z dnia …………….. 
                                                                                                                    ……………………... 
                                                                                                                     Podpis drużynowego 
                                                                                                                     (opiekuna drużyny) 
 

Pomysły zadań na różne okazje 

Szlakiem legend 
Cel: 

• Zapoznać z legendami związanymi ze swoją okolicą 

• Uaktywnić wyobraźnię i postawy twórcze 
Propozycje zadań dla zastępów 

• przygotować prezentacje teatralną jednej z legend lub historii związanej z najbliższą okolicą 
Forma podsumowania 

• Zadanie podsumujemy na wieczorze legend, w czasie którego zastępy zaprezentują swoje 
przedstawienia. 

Inne zajęcia 

• Wycieczka po okolicy (szlakiem legend) np. dla Warszawy byłaby to trasa -  pałac 
Ostrogskich ul Tamka: „Złota Kaczka”, Rynek Starego Miasta: „Bazyliszek”, pomnik Syreny 
na Rynku Starego Miasta: „O Warszawskiej syrence” zejście nad Wisłę „Wars i Sawa” (może 
to być forma wprowadzenia zadania), 

• W każdej okolicy są jakieś miejsca związane z legendami, w ostateczności można też 
wymyślać niesamowite historie o miejscu, w którym jesteśmy. 

Droga w XXI wiek 
Cel: 

• Poznanie i rozwijanie zainteresowań,  

• Poznanie swojej miejscowości 
Propozycje zadań dla zastępów 

• Nasza Gmina - wyprawa zastępu do miejsc uważanych za najnowocześniejsze w 
miejscowości: np. w Warszawie stacje metra, błękitny wieżowiec na Placu Bankowym, w 
innych miejscowościach może to być fabryka, poczta, posterunek policji lub inne pomysły. 
 
Projekt – do wyboru proponujemy kilka zadań - zastępy wykonują dwa lub trzy                                       
z zaproponowanych. Tu podaje przykłady zadań, jakie można zaproponować. 

• Fotoreportaż – zastęp wykonuje album lub planszę ze zdjęć ilustrujących jakiś ciekawy 
aspekt funkcjonowania Gminy np.: „Najpiękniejsze zabytki”, „Pomniki przyrody” 
„Przydrożne kapliczki”, „Nasza poczta” itp., 

• Plener malarski – zastęp wybiera jedno z ładniejszych miejsc i organizuje plener malarski 
(najlepiej chyba akwarele) dla siebie, ale może również zaprosić innych,  

• Makieta 2015 – zastęp wykonuje makietę obiektu, który można by zbudować w gminie np. 
szkoła, poczta, itp. 
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Forma podsumowania 

• Kominek „Gmina naszych marzeń”. W trakcie kominka prezentujemy nasze prace.  
 

Inne zajęcia 

• Spotkanie z posłem lub radnym na tematy: „Rozwój naszego miasta”, „Problemy naszej 
Gminy” 
 

Półka z książkami 

• W. Grzelak P. Rządca, Drużyna i ja, 

• A. Krok, H. Murańska, P. Nowińska, Zadanie zespołowe, Wrocław 2006 
http://www.nowydwormazowiecki.zhp.pl/wp-
content/uploads/2008/06/zhp_ndm_zadania_zespolowe.pdf 

• W. Szczygieł, Jak prowadzić drużynę harcerską,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hm Jakub Jerzy Czarkowski, phm Sylwia Pokorska 

Zbiórka 

Zbiórka i jej rodzaje. 

Co to jest zbiórka? 

Wielu z drużynowych, zarówno tych początkujących jak i bardzo doświadczonych nie przywiązuje 

wystarczająco dużo uwagi do tego, czym jest zbiórka drużyny. Wielokrotnie, zbiórki to właściwie 

przypadkowe (może poza terminem, który mam nadzieję jest stały) spotkania drużyny.  

Wielu zapomina o ważnej prawdzie: 

zbiórka jest główną formą spotkania zespołu harcerskiego i w tym sensie jest podstawową 

jednostką metodyczną. Stanowi ona pole aktywności harcerzy w zespole. Zbiórka jest, więc pewną 

nieprzerwaną całością poświeconą określonemu celowi - zadaniu. 
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Rodzaje zbiórek 

Zbiórki można sklasyfikować pod względem różnych czynników. Wśród podstawowych czynników, 

które bierze się pod uwagę można wymienić: zespół, funkcję wychowawczą lub programową i 

formę organizacyjno-programową. 

Ze względu na zespół, zbiórki dzielimy na: 

• zastępu - gdy spotyka się zastęp, 

• drużyny - gdy spotyka się drużyna, 

• rady drużyny, zastępu zastępowych - gdy spotyka się stały zespół, ale nie zastęp, 

• okazjonalne - gdy spotyka się grupa zebrana okazjonalnie. 
Zbiórki drużyny harcerzy (według naszego przekonania) powinny odbywać się minimum raz na 

dwa tygodnie (u harcerzy starszych lub wędrowników może to być rzadziej), natomiast zbiórki 

zastępów raz na tydzień lub na przemian ze zbiórkami drużyny. Oczywiście jest to forma klasyczna, 

często bywa tak, że początkowo odbywają się zbiórki całej drużyny, a zbiórki zastępów są ich 

elementem, jednak stopniowo powinny one ewoluować w kierunku stanu optymalnego. 

Ze względu na funkcje zbiórki możemy wyróżnić taką, gdzie najważniejsza jest dla nas rola jaką ma 

spełnić zbiórka w realizowanym przez nas programie, np. czy sprawdza wyniki działania; czy też ma 

za zadanie wprowadzić drużynę w nowe zagadnienie. Pod tym względem możemy powiedzieć że 

zbiórka jest: 

• wprowadzająca - mająca za zadanie wprowadzić harcerzy w problem, zadanie drużyny itp., 

• podsumowująca - mająca za zadanie podsumowanie zadania drużyny, akcji, cyklu zajęć itp., 

• uzupełniająca - mająca za zadanie wspomaganie realizacji zadań lub przedsięwzięcia 
drużyny przez uzupełnienie wiedzy, wzbogacenie umiejętności itd., 

• okazyjna (pojedyncza) - najczęściej różnego rodzaju zbiórki okolicznościowe lub związane z 
jakimś wydarzeniem, 

• sprawdzianem - jej zadaniem jest sprawdzenie drużyny np. jej prężności, sprawności 
i zgrania, typowym przykładem może być tu bieg patrolowy lub bieg na stopnie. 

 

Gdy chcemy sklasyfikować zbiórki ze względu na formę organizacyjną, bierzemy pod uwagę to, 

jaka jest organizacja pracy na zbiórce (czasami wymienia się tu zbiórki o dominującej formie 

pracy). Wtedy mówimy, że jest to zbiórka: 

• uroczysta - zbiórka o charakterze uroczystym, zwykle związana z jakąś okazją np.: rocznicą, 
świętem lub przyrzeczeniem, 

• turniej – zbiórka, w której dominuje rywalizacja, 

• wycieczka, biwak - zbiórka poświęcona turystyce, formom pracy, takim jak wycieczka, 
biwak itp. Realizowana zazwyczaj w terenie, 

• kominek - wieczornica - zbiórka o charakterze nastrojowym, 

• gospodarcza - zbiórka poświęcona pracy zarobkowej, magazynowej lub działalności 
gospodarczej drużyny, 
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• klasyczna - zwykła zbiórka, zachowująca wszystkie zasady dobrej zbiórki. 
 

Dwie ostatnie klasyfikacje mają do spełnienia ważną funkcję. Istotne jest bowiem, by drużyna 

realizowała różne rodzaje zbiórek. W ciągu roku harcerskiego powinien wystąpić przynajmniej raz 

każdy z wymienionych rodzajów zbiórek i nie należy zbyt często powtarzać (bez istotnej przyczyny) 

jednego rodzaju zbiórki, oczywiście poza zbiórkami klasycznymi. 

Zasady dobrej zbiórki 
Każda zbiórka powinna być działaniem planowanym. Tak więc, należy określić, jakie zadanie przed 

nią stawiamy, następnie ułożyć jej plan i ocenić po jej przeprowadzeniu. 

Istnieje kilka zasad, według których należy planować zbiórkę. Zasady te spełniają dwie funkcje: 

dbają o atrakcyjność i zrealizowanie zadania wychowawczego. 

Zasady, które sprzyjają, by zbiórka była atrakcyjna 
dla harcerzy to: 

Zasady, które sprzyjają, by zbiórka spełniała funkcję 
wychowawczą to: 

Zasada przemienności elementów, Zasada stałych elementów, 

Zasada podziału pracy, Zasada czegoś nowego na każdej zbiórce, 

Zasada logicznego ciągu i jasno określonego tematu, Zasada samodzielności i inicjatywy, 

Zasada tempa. Zasada aktywnego udziału kadry. 

 

Zasada przemienności elementów - zarówno elementy, z których składają się zbiórki, jak i same 

zbiórki powinny być zróżnicowane. Formy powinny być zróżnicowane ze względu na ich cechy, a 

zbiórki ze względu na formy organizacyjne. 

Zasada podziału pracy - przyboczny i zastępowi powinni mieć co robić na zbiórce. Przy planowaniu 

zbiórki należy starannie podzielić się pracą. Najlepiej, gdy funkcyjni uczestniczą w planowaniu i 

przygotowaniu zbiórki. 

Zasada logicznego ciągu i jasno określonego tematu - wszyscy uczestnicy, a zwłaszcza funkcyjni, 

powinni widzieć i rozumieć celowość stosowania poszczególnych elementów zbiórki. 

Zasada tempa - należy unikać dłużyzn, jest niepisana zasada, że dobra gra to taka, którą kończymy, 

gdy wszyscy chcą się jeszcze w nią bawić. To dotyczy każdego elementu zbiórki tak gier, jak i 

gawęd, czy zwiadu. 

Zasada stałych elementów - na każdej zbiórce powinny być pewne stałe elementy. Zwykle są to: 

rozpoczęcie, gawęda, zakończenie. 
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Zasada czegoś nowego na każdej zbiórce - trzeba tak planować, aby każda zbiórka przynosiła coś 

nowego. Może to być nowa piosenka, nowa gra, ciekawa nowa historia, której nie znają lub 

wycieczka do miejsca, gdzie jeszcze nie byli. 

Zasada samodzielności i inicjatywy - w trakcie zbiórki powinny występować elementy, w których 

harcerze powinni móc wykazywać się własną pomysłowością, samodzielnością i inicjatywą. Może 

być też tak, że to harcerze (w szczególności funkcyjni) przygotowywali pewne elementy zbiórki.  

Zasada zaangażowania kadry - drużynowy i wszyscy funkcyjni powinni w trakcie zbiórki aktywnie 

w niej uczestniczyć. W żadnym wypadku ograniczanie się jedynie do funkcji nadzorcy nie jest 

wskazane, chociaż niekoniecznie kadra musi biec w biegu patrolowym. W każdym razie harcerze 

wyczują, czy kadra jest w zbiórkę zaangażowana, czy organizuje zajęcia „na macie” - „Na macie 

piłkę i grajcie”. Brak zaangażowania może położyć najlepiej zapowiadającą się zbiórkę. 

Jak zaplanować zbiórkę? 

Planowanie zbiórki początkowo wydaje się trudnym zadaniem. Często kursanci, czy przyboczni, 

którym powierzono zadanie zaplanowania zbiórki biedzą się nad tym nawet wiele godzin. Oto 

schemat planowania zbiórki, który sprawdził się nam w czasie szkoleń. Wskazuje on na etapy 

planowania zbiórki i to, co w poszczególnych etapach jest ważne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określamy cel zbiórki. 
- Jakie stawiamy cele wychowawcze? 
- Jakie stawiamy zadania? 
- Określamy temat zbiórki 

Określamy jakie elementy powinna 
zawierać zbiórka, by spełniła swoje zadanie. 
- O czym opowiemy gawędę? 
- Jakie gry i ćwiczenia trzeba przeprowadzić 
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Rysunek 16 Algorytm planowania zbiórki 

Źródło: Jakub Czarkowski, Poradnik dla drużynowego, Warszawa 2004, s. 63 

 

Nie wolno lekceważyć planowania zbiórek i warto pamiętać, że można ją oczywiście przygotować 

samemu, ale łatwiej i zgodnie z metodą jest przygotować ją wspólnie z przybocznym i radą 

drużyny.  

Dobrze jest również przemyśleć i ocenić zbiórkę po jej przeprowadzeniu, to pozwala ustrzec się 

popełnionych błędów na przyszłość, zobaczyć co się podobało, a co nie. Chroni również przed 

rutyną. Ponieważ bywa tak, że drużynowy, który ma za sobą wiele zbiórek zaczyna je 

przygotowywać automatycznie, a to, co kiedyś było takie trudne, staje się oczywistością lub 

rutyną. I tu tkwi największe zagrożenie i niebezpieczeństwo, mianowicie w tym, iż popadamy w 

rutynę. Początkowo tego nie zauważymy, ale nasze zbiórki staną się jak spod matrycy, bliźniaczo 

do siebie podobne i różniące się nieistotnymi elementami, mimo, że pozornie mają różne tematy 

itp.  

Jeżeli ktoś przy planowaniu zbiórek wypracował lub wypracuje własny system, który mu się 

sprawdzi, tym lepiej, niech go stosuje. To, co zaproponowaliśmy, to pomysł, może dobra recepta, 

ale na pewno nie jedyne słuszne rozwiązanie. Powodzenia na zbiórkach. 

Tabela doboru form pracy na zbiórkach 
Tabela 9 Kryteria klasyfikacji i doboru form pracy na zbiórkach. 
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Uruchom wyobraźnię i zobacz czy to jest to, 
o co Ci chodziło? 
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patrzenie + + + + - + + + + + + + + + + + - + + * + + + * * 

słuchanie + + + + - + +
- 

+ + + + + + + + + + + + * + + + * * 

myślenie + + + + - + + + + + + + + + + + - + - * + - + * * 

ruch + + + + + +
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- + + - - - - - + - +
- 

+ +
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* + + + * * 
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- + - - + - + + + +
- 

+ + +
- 

* +
- 

- + * * 
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- 

+
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+ + + - - + - + + - + + + + + + + + + + + * * 
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+
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Źródło: opracowane na podstawie pomysłów J. Witkiewicza 

Zbiórka - Ćwicz sprawność zmysłów (Pomysł na pierwszą zbiórkę) 
Opracowane wg pomysłu  hm Agnieszki Kalińskiej-Brzuski  

Cel: 

• Zachęcić do wstąpienia do drużyny, 

• Wskazać harcerstwo, jako drogę do wspólnej zabawy i doskonalenia siebie 
Przedstawienie się (3 min.)  

Kim - stara harcerska zabawa, ćwicząca spostrzegawczość i pamięć. Twój komentarz to kilka słów o 

spostrzegawczości, bardzo potrzebnej harcerzom w różnych sytuacjach. Nie jest ona cechą 

wrodzoną człowieka, ale można i należy ją ćwiczyć. (5 min.) 

Zabawa ruchowa „dyrygent" - uczestnicy siedzą w kręgu, jeden ochotnik na chwilę wychodzi, 

wtedy wybiera się dyrygenta. Jego zadaniem jest wykonywanie pewnych, dowolnych gestów, 

powtarzanych przez pewien czas (łapie się za głowę, potrząsa ręką, jak mu się znudzi to zmienia 

wykonywany gest na inny.) Wszyscy obecni naśladują gesty dyrygenta. Zadaniem tego co 

wychodził jest zauważenie tego, kto jest dyrygentem (5 - 10 min.) można wybrać inną grę np. 

którąś z zaproponowanych w poradniku. 

Nauka piosenki, przy okazji można się pobawić, np. dziewczęta śpiewają pierwszą zwrotkę, 

chłopcy drugą - komu lepiej wyjdzie (10 min.).  

Gawęda drużynowego na temat czym jest harcerstwo i jak fajnie razem bawić się w drużynie. 

Można pokazać zdjęcia, przedstawić kronikę zaprzyjaźnionej drużyny (10 min.). 

Chwytanie mioteł, gra ta kształtuje koordynację ruchową oraz rozwija zwinność i refleks. Gracze 

stają w kole i każda osoba dostaje numer. Jedna z grających staje w środku koła, trzymając miotłę. 
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Wyzywa numer i puszcza miotłę. Gracz, którego numer został wypowiedziany musi podbiec i 

złapać miotłę, zanim upadanie ona na podłogę. 

Jeśli złapie miotłę, zastępuje gracza w środku koła. Jeśli nie złapie, odpada z gry. 

Gra toczy się dalej tą samą drogą, lecz jeśli gracz ze środka koła wywoła numer, który już odpadł, 

wtedy sam odpada i to miejsce musi zająć ktoś inny. Gra kończy się, kiedy zostanie tylko jeden 

gracz (do 10 min.). 

Krótka musztra m.in. tłumaczymy jak należy stanąć na baczność, a jak na spocznij. Warto 

wspomnieć, że musztra służy zgraniu drużyny, jest potrzebna, by zespół potrafił dobrze wspólnie 

chodzić, robić zwroty i w ten sposób umiał zaprezentować się „na zewnątrz" (do 10 min., - a jeżeli 

się podoba, to do 15 min.). 

Dotknij i wróć, to zabawa, która kształtuje koordynację ruchową oraz szybkość. Uczestnicy siadają 

na krzesłach (można je zastąpić innymi elementami np. poduszkami) plecami do środka koła. 

Prowadzący podaje hasło: dotknij klamki i wróć. Wszyscy biegną we wskazanym kierunku i wracają 

na krzesła. W tym czasie prowadzący zajmuje jedno z wolnych krzeseł. Osoba, która po powrocie 

nie ma krzesła prowadzi zabawę dalej. Polecenia mogą być śmieszne, ale wykonalne, np.: dotknąć 

nosem do szyby, złapać za nos Kaśkę, położyć się na podłodze itp. ( 5 najdalej do 15 minut). 

Zabawa „Odgłosy w ciszy", gra kształci identyfikację sygnałów słuchowych. 4 - 5 ochotników 

wychodzi na środek harcówki (klasy). Zawiązujemy im oczy. Następnie inne 2 - 3 osoby naśladują 

jakieś dźwięki (przesunięcie krzesła, pisanie po tablicy itp.). Harcerz stojący na środku odgaduje, co 

one oznaczają. Można też spróbować z „odczytanych" dźwięków ułożyć historyjkę (10 min.). 

Prześpiewanie nowo nauczonej piosenki (3 minuty).  

Zabawa w „głuchy telefon". Powtarzanie hasła np. „Następna zbiórka w czwartek o godz. 17.00 

przed szkołą" (3 min.). 

Pożegnanie w kręgu (jeszcze bez śpiewania Pieśni Pożegnalnej) np. z przekazywaniem iskry. 

Drużynowy objaśnia czym jest krąg i dlaczego się go wiąże. Przypomina o terminie następnej 

zbiórki (5 min.). 

Cała zbiórka powinna trwać od 75 do 90 minut – NIE WĘCEJ!  

Co przygotować?  

• - drobne przedmioty do zabawy w Kim-a;  

• - tekst piosenki napisany w kilku egzemplarzach;  

• - chusty do zawiązania oczu (5 sztuk). 
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Ekologiczny Hepening – konspekt zbiórki związanej z ekologią 

Cel:  

• Propagowanie idei ekologicznych, 

• Poszerzenie wiedzy ekologicznej, 

• Dobra i pożyteczna zabawa, 

• Może być wprowadzeniem do podziału na zastępy 
 

Rozpoczęcie obrzędowe - ustawiamy się w kręgu, pytamy o wiedzę ekologiczną i Prawo 

Harcerskie, dzielimy na zespoły - przyszłe zastępy (5 min. ). 

Gawęda można ją osnuć na kanwie Prawa Harcerskiego „Harcerz miłuje przyrodę” wyjaśniając, co 

to oznacza, ewentualnie możemy pokazać jeden z filmów zaproponowanych jako forma wymienna 

gawędy (10-15 min.). 

Konkurs na hasło ekologiczne i pląs o tematyce ekologicznej. Zastępy wymyślają hasło 

ekologiczne i proponują pląs, najlepszy tańczymy całą drużyną (15 min.). 

Zwiad - Paleta malarza. Potrzebne będą kartoniki wycięte w formie palety malarskiej - po jednym 

na zastęp oraz klej biurowy. Harcerze smarują paletę klejem (całą powierzchnię). Uczestnicy 

rozglądają się, zwracamy ich uwagę na bogactwo barw przyrody. W najbliższym terenie np. boisko 

szkolne park, dokonują zwiadu. Zadanie polega na tym, aby na białe palety nakleić kawałki 

znalezionych wokoło obiektów naturalnych, ziemi, roślin itp., tak, aby uzyskać jak najwięcej 

kolorów. Zadanie można zmodyfikować np. zadaniem uczestników jest odnaleźć wszystkie kolory 

tęczy (15-20 min.). 

Krzyżówka ekologiczna, zastępy dostają kartki z krzyżówkami, na rozwiązanie czas 8 min. liczy się 

poprawność haseł i treść hasła głównego:  

KRZYŻÓWKA EKOLOGICZNA 

1.Opary tego metalu są szczególnie groźne dla człowieka  

2.Strefa Ziemi zamieszkała przez organizmy żywe (biologiczne)  

3.Proces przetwarzania śmieci  

4.Środki ochrony roślin 

5.Dział biologii zajmujący się między innymi ochroną środowiska 

6.Gatunek roślin lub zwierząt bliski wyginięcia lub też zachowany z dawnych epok 

7.Urządzenie służące do zatrzymywania szkodliwych substancji 

8.Jeden ze składników atmosfery 

9.Zanieczyszczenie powietrza nad miastami uprzemysłowionymi na skutek dużej emisji pyłów gazów i spalin ,często zawiera też 
ozon 

ROZWIĄZANIA: 1. rtęć, 2. bioswera, 3. utylizacja, 4. pestycydy, 5. ekologia, 6. relikt, 7. filtr, 8. ozon, 9. smog, hasło główne 
RECYKLING 

Wygrywa zastęp, który prawidłowo rozwiąże całą krzyżówkę ( 10 min.). 
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Wizja krajobrazu, zastępy tworzą swoja wizję – plakat przedstawiający krajobraz naszej okolicy – 

uwzględniający ekologię. Przy ocenie trzeba przedstawić swoją wizję innym patrolom, oceniamy: 

zespołowość pracy i jakość wykonania, a po ocenie wieszamy plakaty na ścianie (10-15 min). 

Test ekologiczny - patrole otrzymują na kartkach zestawy pytań i zadań. Odpowiedzi i rozwiązania 

wykonują na kartkach, które dostali (10 min.). 

 TEST EKOLOGICZNY (przykład) 

1. Uszeregujcie według ilości wytwarzanych zanieczyszczeń następujące paliwa : Gaz ziemny, Węgiel kamienny, Ropa naftowa.  

2. Określcie ile jest na terenie boiska szkolnego (parku itp.) drzew - pomników przyrody. 

3. Wymieńcie przynajmniej trzy surowce, które można ponownie przetwarzać przemysłowo. 

4. Wymieńcie trzy rosliny podlegajace całkowitej ochronie. 

5. Wymieńcie przynajmniej trzy gatunki zwierząt podlegające ochronie. 

6. Wymieńcie przynajmniej dwie organizacje, które propagują lub działają na rzecz do ochrony środowiska. 

7. Wymieńcie przynajmniej trzy gatunki zwierząt żyjących w Polsce, którym grozi zagłada. 

8. Jak my, harcerze, możemy pomagać ginącej przyrodzie? 

 

Podsumowanie. Każdą rywalizację trzeba podsumować i ocenić. Warto podkreślić dużą wolę walki 

i znajomość problemów oraz wartość pracy zespołowej. Wygrani powinni coś dostać (5 min.). 

Krąg i obrzędowe zakończenie 

Czas trwania do 90 minut 

Miejsce: Szkoła - korytarz szkolny na początek i zabawę - jedna klasa z magnetowidem 

(zaciemniona) 

Co przygotować 

• arkusze papieru białego i szarego, 

• kredki i mazaki, 

• gotowe zestawy pytań i krzyżówek, 

• NAGRODY, 

• Ewentualnie filmy(propozycje): 
„A miało być tak pięknie” – 4 min. (DVD) Reżyseria: Janusz Pietroszek, Rok produkcji: 2006. Film porusza problem, jakim jest 
wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach. Ma on uświadomić ogrom tego zjawiska oraz skłonić do refleksji; 

„Rok w puszczy” – 34 min. (DVD) Reżyseria: Tomasz Ogrodowczyk, Rok produkcji: 2005. Film przedstawia bogactwo przyrodnicze 
(rośliny, zwierzęta, krajobraz) polskich puszcz, ukazane na tle zmieniających się pór roku. Odbiorca ma możliwość poznania tajemnic 
zwierząt, ich zachowań, np. w okresie godowym. Zobaczy więc toki cietrzewi, głuszców, kuropatw, rykowisko jeleni itp. W filmie 
wykorzystano dźwięki naturalne, które pozwalają wczuć się w tętno życia dzikiej przyrody, w jej szczególny klimat. Film został 
opatrzony komentarzem opartym w pewnej mierze na tekście zaczerpniętym z albumu fotograficznego Włodzimierza Puchalskiego 
„Rok w puszczy”. 

„Nie pozwólcie umrzeć kasztanowcom” – 14 min. (DVD) Reżyseria: Roman Dębski, Rok produkcji: 2004. Kasztanowcom zagraża 
szrotówek kasztanowcowiaczek, bardzo mały motyl. Trzy pokolenia w roku i brak naturalnych wrogów spowodowało, że w krótkim 
czasie opanował Europę i Polskę. Kasztanowce, które kulturowo wrosły w nasz pejzaż są zagrożone. W filmie biologia rozwoju 
owadów oraz sposoby złagodzenia skutków jego apetytu.  

„Chronobot” – 6’5 min. (CD) Reżyseria: Łukasz Stąporek, Rok produkcji: 2005. Film pokazuje alternatywną przyszłość naszej planety, 
w której to ziemia zostaje wyniszczona przez zmiany klimatyczne będące konsekwencją wojen i zanieczyszczeń. Jedyna szansą 
ukrywającej się biosferach ludzkości jest program „Chronobot” polegający na wykorzystaniu setek robotów – chronobotów do 
sadzenia i pielęgnowania roślin, co w rezultacie ma przywrócić naturalną równowagę w środowisku i odnowić ziemię.  

 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego  

Półka z książkami 

• Henryk Glass, Gawędy z drużynowym, Warszawa 1998 

• Władysław Szczygieł, Jak prowadzić drużynę harcerską, Warszawa 1990 (przedruk z 1946) 

• Sekrety Dobrej Drużyny, Warszawa 1987 

• Mini Portal Harcerski http://miniportal.harcerski.pl  

• Jolanta Chełstowska, Jerzy B. Klima, Najtrudniejszy pierwszy rok (poradnik instruktora 
harcerskiego), Warszawa 1984                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hm Jakub Czarkowski hm Darek Masny 

Obóz  

Obóz i jego formy 

Obóz drużyny harcerskiej. 

Podobnie jak wielu twórców skautingu, uważamy, że dobra drużyna musi mieć obóz. Drużynowy, 

który nie zapewnił swoim harcerzom choćby krótkiego wyjazdu obozowego po prostu nie spełnił 

swojego zadania. Obóz harcerski – to obok zbiórki najważniejsza (podstawowa) forma organizacji 

pracy drużyny – jednostka metodyczna. Jest to wyjazd zorganizowanej grupy harcerzy, 

najczęściej drużyny, trwający powyżej 5 dni, zazwyczaj około trzech tygodni. Najczęściej obozy 

harcerskie organizuje się w środku kompleksów leśnych, z dala od miast i większych skupisk 

ludzkich. Tradycyjnie harcerze mieszkają w wojskowych namiotach (popularnie zwanych dychami), 

pod którymi samodzielnie budują pionierkę, w szczególności prycze (rodzaj łóżka), kombajny czyli 

półki, szafki i inne meble z drewna.  

Oczywiście nie zawsze musi być to trzy tygodnie, na pewno są środowiska, w których uda się tylko 

tydzień. Może można to zrobić w formie obozu wędrownego, a może w innej formie. Są hufce, w 
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których organizuje się zgrupowania obozów i w ten sposób umożliwia wyjazd na obóz drużynom, 

które samodzielnie wyjechać nie mogą. 

Obóz drużyny ponad wszystko. 

Zasadniczo myśl Roberta Baden-Powella zapisana we wstępie do rozdziału wyraża wszystko, co 

można by powiedzieć na ten temat. Trudno sobie wyobrazić czas i miejsce bardziej sposobne do 

harcerskiej pracy. Obóz harcerski jest chyba najdoskonalszym miejscem urzeczywistniania się 

harcerskich ideałów. Dobry obóz drużyny to właśnie otwarta, przyjazna atmosfera, to szansa na 

przeżycie braterstwa w codziennym życiu. Obóz to również szansa na przeżycia i doświadczenia 

powstałe dzięki częstym ogniskom, które stwarzają wspaniały nastrój wśród harcerzy i dają 

drużynowemu okazję daleko lepszą, niż jakakolwiek inna do wspólnego przeżywania ważnych 

spraw i wywarcia na nich osobistego wpływu. Obóz drużyny to również gry i zabawy, których 

zorganizować w ciągu roku zwyczajnie się nie da. Wreszcie, to wspólnie spędzony czas w ilości 

znacznie przekraczającej całoroczne oddziaływania. Obóz to miejsce, gdzie Prawo Harcerskie ma 

szansę stać się prawem dnia codziennego, nie ma na nim lekcji wpływu zdemoralizowanych 

chuliganów z podwórka i wszystkiego tego, co w warunkach codziennych utrudnia pracę 

wychowawczą.  

Jest jeszcze jeden aspekt. Obóz to wspólne doświadczenie drużyny, doświadczenie, które czasami 

trwa przez lata, wspominane i przywoływane na zbiórkach, kominkach, spotkaniach (nawet 

nieharcerskich), to wspólne piosenki śpiewane ze wzruszeniem, to opowieści o wielkich (chociaż 

dla innych może nie aż tak) wydarzeniach, które miały miejsce tam, były przeżyte razem i nadal są 

ważne tu i teraz.  

Dlatego tak ważnym jest, by drużyna jechała na obóz razem i by był to jej obóz. Oczywistym jest 

również, że zastępy obozowe powinny odzwierciedlać zastępy działające w ciągu roku (oczywiście 

w razie małej liczebności możemy połączyć dwa zastępy, ale to powinno być wynikiem ich 

wspólnej decyzji). Niektóre środowiska praktykują mieszanie składów śródrocznych w zastępach 

obozowych. Praktyka taka, jest w moim przekonaniu sprzeczna z metodą harcerską, a w 

szczególności z systemem zastępowym. Praca obozu powinna być kontynuacją wychowawczej 

pracy śródrocznej i cała drużyna powinna żyć przygotowaniem obozu.  

Oczywiście można powiedzieć, że lepiej pojechać z inną drużyną na tak zwaną doczepkę. Otóż 

moim zdaniem nie. Lepiej pojechać w osiem osób na mały, nawet siedmiodniowy biwak ale razem, 

po wspólną przygodę i przeżycia niż na najwspanialszy nawet obóz, ale nie swojej drużyny. 

Oczywiście są drużyny, które wielokrotnie jeździły i jeżdżą razem na wspólne obozy, bardzo się 
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przyjaźnią i są to świetne wyjazdy. Na pewno tak, ale są ich wspólne. Myślę, że to poczucie 

podmiotowości i wspólnoty jest kluczowym elementem decydującym o tym szczególnym miejscu, 

jakie obóz zajmuje w sercu harcerzy.  

 

Rodzaje obozów harcerskich. 

Związek Harcerstwa Polskiego, a właściwie jego jednostki organizują wypoczynek swoich członków 

w różnych formach są to:  

• kolonie zuchowe (te wprawdzie harcerzy nie dotyczą, ale jak jest w szczepie gromada 
zuchowa, to może warto i o niej pomyśleć),  

• obozy stałe, 

• obozy wędrowne,  

• zimowiska,  
Wszystkie te placówki można organizować w kraju lub za granicą. 

W ramach akcji letniej i zimowej organizowane są również 

• biwaki,  

• półkolonie,  
Czasami drużyny włączają się do pracy w ramach NAL i NAZ oraz imprez zimowych i letnich w 

miejscu zamieszkania.  

Obóz stały trwa od 6 do 26 dni i jest organizowany pod namiotami lub w obiektach stałych, 

zlokalizowany w stałej bazie obozowej (stanicy obozowej, ośrodku) posiadającej aktualną kartę 

kwalifikacyjną obiektu, lub w miejscu przystosowanym do obozowania. Organizatorami takich 

obozów mogą być: 

• drużyna, krąg lub inna jednostka działająca na zasadach drużyny lub kręgu (dla członków 
swojej jednostki), 

•  szczep, związek drużyn, 

•  harcerskie komendy: hufiec, chorągiew, Główna Kwatera ZHP.  
 

Obozy stałe pod względem programowym i funkcji jaką pełnią mogą mieć charakter: 

• Kształceniowy, czyli kursy i szkolenia np. kurs zastępowych lub przybocznych, 

• Specjalnościowy, między innymi żeglarskie, łącznościowe, szybowcowe, przyrodnicze, 
etnograficzne, kursy językowe itp.,  

• Zdrowotne, organizowane dla dzieci chorych i niepełnosprawnych, 

• rekreacyjno-wypoczynkowy, które spotykamy najczęściej. 
 

Jest oczywistym, że organizatorzy obozów pod namiotami powinni zapewniać uczestnikom 

właściwe warunki bytowe, między innymi: 
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• namioty sprawne technicznie, 

• odpowiedni sprzęt noclegowy, a w razie potrzeby dodatkowe koce dla uczestników, 

• półki i wieszaki na rzeczy osobiste lub możliwość wykonania pionierki, 

• odpowiednie zaplecze sanitarne, umożliwiające m.in. bezpieczne korzystanie z toalety nocą 
lub w razie niepogody. 
 

Obóz wędrowny to wspólna wędrówka (trochę taki dłuższy rajd). Trwa zwykle od 6 do 21 dni. 

Organizowany dla harcerzy posiadających odpowiednie przygotowanie turystyczne i kondycyjne 

do tego rodzaju wędrówki (co w żadnym wypadku nie oznacza, że jest niemożliwy dla harcerzy ze 

szkoły podstawowej). W przypadku obozów turystyki kwalifikowanej (np. żeglarskie, kajakowe, 

górskie) kadra musi posiadać przygotowanie specjalistyczne, w tym umiejętność posługiwania się 

sprzętem specjalistycznym.  

Wspomniana wędrówka może odbywać się po trasach typowych, czyli takich przygotowanych 

przez PTTK czy PTSM np. znakowane szlaki turystyczne lub po innych trasach, które niekiedy 

wymagają zatwierdzenia przez właściwe podmioty, działające w zakresie turystyki kwalifikowanej. 

Obóz wędrowny może być organizowany z noclegami pod namiotami, w bazach i schroniskach 

turystycznych lub w innych przystosowanych do tego obiektach stałych.  

Zgrupowanie obozów, to zespół organizowanych wspólnie i pod wspólną komendą obozów 

stałych. Organizatorami zgrupowań obozów mogą być: 

• szczep, związek drużyn,  

• komenda harcerska: hufiec, chorągiew, Główna Kwatera ZHP 
 

Zgrupowanie obozów jest formą skupiającą: obozy stałe z jednego hufca, szczepu lub związku 

drużyn lub innej jednostki organizacyjnej ZHP z różnych środowisk (drużyn, szczepów, hufców) 

zwanych podobozami. Podobozy działają według własnego programu, zatwierdzonego w planie 

pracy zgrupowania, a ich zajęcia oraz praca kadry podlegają kontroli ze strony komendanta 

zgrupowania jako kierownika placówki wypoczynku. Zgrupowanie przejmuje zadania 

organizacyjno-gospodarcze np. transport, zaopatrzenie, żywienie, służba zdrowia, kąpielisko. W 

niektórych zgrupowaniach w celu integracji środowisk, mogą być organizowane wspólne imprezy 

np. festiwal kulturalny, bieg patrolowy itp. Nie jest to jednak obowiązkowe i powinno zależeć od 

decyzji uczestniczących w zgrupowaniu środowisk, a najlepiej być efektem ich inicjatywy.  

Bywa również tak, że podobozy mają charakter samodzielnych obozów środowisk harcerskich 

prowadzących własną dokumentację i rozliczenia finansowe.  

Przedsięwzięcia programowe jako formy wypoczynku są to np. zloty i akcje.  

Organizatorami zlotów i akcji mogą być: 
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• hufiec 

• chorągiew 

• Główna Kwatera ZHP 

• ruch programowo-metodyczny 
W celu przygotowania i przeprowadzenia zlotów i akcji organizatorzy powołują komendę lub sztab, 

jako jednostkę nadrzędną dla środowisk (jednostek ZHP) biorących udział w akcji.  

Obozy zagraniczne, czyli takie, które organizujemy poza granicami RP. Zwykle organizowane są w 

ramach współpracy ZHP ze związkami skautowymi i organizacjami harcerskimi za granicą, niekiedy 

również jako wyjazdy krajoznawczo-turystyczne. Warto pamiętać, że zasady ich organizacji są 

określone w Zasadach współpracy zagranicznej jednostek ZHP. Właśnie w tej instrukcji opisano 

ogólne zasady organizowania obozów zagranicznych i udziału w zlotach i obozach 

międzynarodowych. 

Zimowisko, to forma wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Dotyczy to również harcerzy. 

Organizatorami zimowisk mogą być podobnie jak w przypadku obozu: 

• drużyna, krąg lub inna jednostka działająca na zasadach drużyny lub kręgu, 

• szczep, związek drużyn, 

• komendy harcerskie: hufiec, chorągiew, Główna Kwatera ZHP 
 

Podobnie jak obozy, zimowiska mogą mieć charakter: 

• kształceniowy, 

• specjalnościowy, 

• zdrowotny,  

• rekreacyjno - wypoczynkowy. 
Zimowisko trwa zwykle od 6 do 16 dni i należy je lokalizować w obiekcie stałym, posiadającym 

aktualną kartę kwalifikacyjną obiektu, zapewniającym warunki do realizacji programu. Pożądane są 

tereny sportowo-turystyczne oraz odpowiednie dla harcerzy miejsce do zajęć kulturalnych. 

Organizacja obozu. 

Organizacja obozu to temat na osobny poradnik, dlatego tu zamieszczę jedynie podstawowe 

informacje, ważne dla organizacji wypoczynku naszych harcerzy. 

Organizacja obozu jest kluczowym elementem dla jego powodzenia. Tak naprawdę o następnym 

obozie zaczynamy myśleć na obecnym. Warto starannie przemyśleć kwestię samodzielności obozu, 

miejsca obozu (baza, czy miejsce przystosowane – środek lasu), co chcemy na obozie robić. Tak 

naprawdę miejsce obozowe, do którego wielu przywiązuje niezwykłą wagę, nie jest najważniejsze. 

Oczywiście, że lepiej mieć obóz nad Jeziorem Wigry niż nad rzeczką „ścieczką”. Jednak zdarzało mi 

się prowadzić obozy w warunkach strasznych z punktu widzenia programowego, które harcerze 
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wspominają do dziś jako cudowną przygodę i pamiętam obozy prowadzone w pięknym miejscu, o 

których wolałbym zapomnieć. Myślę, że kluczowym elementem jest pomysł na obóz i 

zaangażowanie się w niego kadry i  funkcyjnych, to właśnie ono jest gwarantem dobrej zabawy, 

nawet na placu zabaw pod blokiem. Oczywiście warto jeździć w piękne miejsca, pokazywać 

harcerzom nasz piękny Kraj, uczyć podopiecznych działania w różnych warunkach itp., ale jeszcze 

lepiej jeździć tam, gdzie czujemy się dobrze.  

Tak więc najdalej w październiku, listopadzie należy ustalić, gdzie chcielibyśmy pojechać i stworzyć 

plan przygotowań do obozu. Podzielić się pracą (dobrze, żeby każdy z kadry coś do roboty dostał). 

Warto też (zwłaszcza, gdy nie ma sprzętu i doświadczenia) poszukać pomocy. Za przeprowadzenie 

Akcji Letniej w ZHP odpowiadają hufce i chorągwie. Dlatego, jeżeli jesteś drużynowym 

samodzielnym, to tam powinieneś szukać pomocy. W każdej chorągwi jest pełnomocnik 

komendanta do tych spraw i wydział AL i AZ. W hufcu, jeżeli nie ma pełnomocnika, zajmuje się tym 

komendant hufca lub któryś z jego zastępców.  

Nie lekceważ spraw obozu. Wszystko tu musi być dopięte na ostatni guzik i zgodne z prawem. Jest 

wiele przepisów regulujących, jak powinien być zorganizowany obóz i jak powinien on wyglądać. 

Oto te najważniejsze (nie podaję numerów i dat, bo bywają one zmieniane – tytuł pozostaje, a 

należy zawsze korzystać z aktualnego): 

• Ustawa o systemie oświaty. 

• Ustawa o kulturze fizycznej. 

• Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 
organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i 
nadzorowania. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. 

• Zarządzenie w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne 
krajoznawstwa i turystyki. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 

• Instrukcja organizacyjna HALiZ Głównej Kwatery ZHP. 

• Instrukcja finansowa obozu Głównej Kwatery ZHP. 

• Instrukcja sanitarna dla obozów harcerskich pod namiotami. 

• Założenia organizacyjne HAL. 
 

Oczywiście sprawy wypoczynku muszą być również prowadzone zgodnie z wszystkimi przepisami 

państwowymi np. Kodeksem Cywilnym, Kodeksem pracy, czy Ustawą o ochronie danych 

osobowych itd. Trudno, żeby drużynowy znał je wszystkie, ale jeżeli jedziesz na zgrupowanie, to 
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nie musisz się o to martwić. Warto jednak, by każdy pełnoletni i posiadający średnie wykształcenie 

członek kadry twojej drużyny ukończył kurs wychowawców kolonijnych, a instruktorzy (którzy już 

spełniają wymogi prawne) ukończyli kursy kierowników placówek wypoczynku. Takie kursy 

organizują zwykle komendy chorągwi, a niekiedy również hufca. Ukończenie odpowiednich szkoleń 

znacznie pomaga poruszać się w gąszczu przepisów.  

Obozowa pionierka 

Od razu to zaznaczę, nie jestem miłośnikiem obozowej pionierki. Jeżeli jednak decydujecie się na 

to, by budować w obozie pionierkę, warto to robić dobrze, praktycznie i bezpiecznie. Trzeba też 

pamiętać, że na 21-24 dniowym obozie nie powinna ona przekraczać 3-4 dni. Pionierka nie jest 

wartością samą w sobie. Jej zadaniem jest stworzyć drużynie warunki do dobrego obozu, może też 

wydatnie pomóc w budowaniu atmosfery współpracy, braterstwa i zaufania. Będzie tak jednak 

jedynie wtedy, gdy zrobimy to dobrze. Najważniejszym przecież zadaniem drużynowego jest 

wychowanie i przyznać trzeba, że pionierka obozowa może być świetną ku temu okazją. Tą drogą 

możemy w naszych harcerzach:  

• rozwijać umiejętności manualne i techniczne (posługiwanie się narzędziami),  

• kształtować poczucie estetyki i harmonii,  

• uczyć i rozwijać umiejętność współdziałania,  

• rozwijać myślenie przestrzenne, 

• uczyć i doskonalić umiejętność planowania i organizacji pracy.  
 

Dlatego pionierkę obozową warto rozpocząć już w domu, wtedy zastępy powinny zaplanować 

swoje namioty itp. Zastępy mogą również projektować urządzenia obozowe, za których budowę 

będą odpowiedzialne. W planowaniu namiotów może przydać się rysunek.  

 

Rysunek 17 Wymiary namiotów małej i dużej (podwyższanej ) dychy. 

Źródło: opracowane na podstawie dokumentacji technicznej namiotów. 

Warto w projekcie, a następnie w jego realizacji uwzględnić kilka ważnych spraw związanych z 

namiotowymi urządzeniami.  

Kombajn, czyli półki na ubrania i inne „meble” namiotowe.  

• Regały na ubrania powinny stać oddzielnie, tworzyć osobny mebel.  

• Do ubrań powinien być łatwy dostęp.  

• Buduj je na szerokość ubrania złożonego w kostkę, to jest ok. 25x25 cm. Za szerokie lub za 
wąskie będą sprzyjać bałaganowi (układanie w dwóch szeregach nie zdaje egzaminu). 

• Długość powinna odpowiadać szerokości ubrania złożonego w kostkę pomnożoną prze 
liczbę uczestników (25 cm x liczba osób). Ewentualnie zróbcie dwie oddzielne.  
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• Na kombajnie powinno się znaleźć miejsce również na inne rzeczy i przybory, 

• Lepsze są kombajny wyplatane na ramie z żerdzi, wypełnianie ich deskami sprzyja pleśni i 
innym szkodnikom (deski mamy zazwyczaj świeże). 

• Z desek budujemy te półki, które są przeznaczone na drobne przedmioty lub np. książki.  

• Rzeczy drobne, takie jak np. skarpety lepiej trzymać w torbie lub np. worku od śpiwora. 
Łatwiej je utrzymać razem.  

• Na plecaki i ręczniki najlepiej zbudować osobne stojaki. Zresztą ręczniki szybko znajdą 
miejsce w suszarni. Mokre rzeczy wprowadzają niezdrową wilgoć.  

• Na regał z ubraniami wystarczą cienkie żerdki. Konstrukcja powinna być „lekka”. Mebel 
służy do składowania ubrań, a nie jako zapora przeciwczołgowa.  

Prycz  
 

• Rozmiary pryczy (szerokość i długość) powinny być zgodne z wymiarami materaca 
(wojskowy ma 70 x 190 cm) lub siennika, jeżeli takie stosujecie.  

• Przy pionierce piętrowej dolna prycz powinna znajdować się na wysokości ok. 35 cm (pod 
kolano - raczej nie niżej), a górna prycz nie wyżej niż 1,2 m.  

• Do każdej pryczy powinien być swobodny dostęp przynajmniej z dwóch boków, w tym 
koniecznie z dłuższego,  

• Przy projektowaniu warto uwzględnić wysokość śpiących na niej harcerzy. 
 

Oto jeszcze kilka porad dla przygotowujących się i prowadzących obozową pionierkę.  

• Podstawą dobrej pionierki są sprawne narzędzia pracy w odpowiedniej ilości. Minimum to 
siekiera, toporek, piła i młotek na zastęp plus sprzęt dla całego obozu (baby – młoty 7-15 
kilo – nie za duże tak, by ktoś z kadry mógł się nimi sprawnie posługiwać, żabki do 
wyciągania gwoździ, kret itp.). 

• Rozdziel sprzęt między zastępy. Niech oznakują go swoim logiem i przechowują we własnej 
skrzyni. Z praktyki wynika, że najbardziej zadbany jest sprzęt będący własnością konkretnej 
osoby lub zastępu. „Państwowy” jest zazwyczaj zaniedbywany i gubiony. 

• Sprzęt powinien być przygotowany, jeżeli nie możesz naostrzyć i oprawić siekiery tak, aby 
nie spadała przez 10 dni, to naucz się albo oddaj to w ręce fachowca, nawet za opłatą.  

• Narzędzia oznakuj jaskrawymi kolorami, aby łatwiej było je dostrzec.  

• Naucz harcerzy odkładania narzędzi na miejsce po każdej czynności – to jest właśnie 
wychowanie gospodarcze.  

• Wyznacz teren do cięcia i zaciosywania żerdzi, abyś potem nie zbierał wiórów po całym 
obozie. Na ziemi można też położyć starą płachtę, co ułatwia zbieranie wiórów.  

• Zrób przed obozem ćwiczenia, wykonajcie modelową prycz i półkę, naucz wbijać gwoździe, 
robić zaciosy, ociosywać żerdzie. To ci zaprocentuje na pionierce.  

• Staraj się budować urządzenia stawiane – są szybsze w budowie, dodatkowo nie niszczysz 
podłoża. Gdy musisz już coś uziemić raczej wbijaj. Wkopywanie zajmuje za dużo czasu, 
produkuje pył. Przydatny może być kret.  

• Obóz rozstaw w kręgu, bo sprzyja to poczuciu jedności.  

• Odciągi boczne od namiotów powinny być przytwierdzone w jednej linii,  

• Pamiętaj o drogowskazach do obozu, to też pionierka. Sanepid, wizytacja i tym podobni i 
tak was znajdzie (znają miejsca obozowe od lat), za to inni goście np. rodzice i przyjaciele 
będą mieli problem. Fajny drogowskaz do obozu to wasza wizytówka – wykonaj go 
starannie, puszczańsko, niemal jak totem. 
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Od początku należy mieć na uwadze, że istotą pionierki jest również samodzielne 

zagospodarowanie obozu, wykonanie wszelkich niezbędnych urządzeń z tego, co jest pod ręką. 

Własnoręcznie, bez zaciężnej pomocy weteranów. Tylko taka praca ma sens wychowawczy. 

Chociaż oczywiście nie wzbraniałbym się przed całkowitą rezygnacja ze zdobyczy techniki. Trzeba 

je tylko stosować rozważnie. Dla wielu ideałem jest postawienie obozu na gołej ziemi. Kwaterka w 

zasadzie powinna jedynie zadbać o zapewnienie żerdzi. Trzeba jednak pamiętać, że czym młodsza i 

mniej doświadczona drużyna, tym więcej trzeba przygotować przed jej przyjazdem. Pionierkę 

warto prowadzić dynamicznie i rozważnie.  

 

 

 

 

Oto kilka zasad dobrze prowadzonej pionierki.  

Tabela 10 Zasady dobrej pionierki 

zasada opis 

Dobra 
robota 

Pionierka, to czas dobrej harcerskiej pracy. Musi być ona wykonana starannie, solidnie i co ważne, 
estetycznie. Zakres prac musi odpowiadać możliwościom naszych harcerzy. Wykonujemy urządzenia 
prowizoryczne, a więc szybko, sprawnie, tyle tylko, ile jest nam niezbędne. Obóz to siedziba 
tymczasowa – naszym celem nie jest budownictwo. Z tych względów pionierka powinna trwać 2-4 dni. 
Jeśli trwa dłużej oznacza, że budujecie rzeczy zbędne (bardziej na pokaz) lub co gorsza, ponad siły 
waszych harcerzy. Nie wolno dać ponieść się własnym ambicjom i zachciankom. Harcerze na obóz 
przyjechali po radość i przygodę, a nie na obóz pracy. Dobry drużynowy rozumie, że nie ogrom budowli 
świadczy o poziomie i wartości obozu. Nie to przyniesie wielkość jego drużynie. 

Planowanie, 
rytm 
 

Prace najlepiej starannie zaplanować jeszcze przed wyjazdem, zaprojektować poszczególne urządzenia, 
oszacować czas i siły potrzebne do ich wykonania. Koniecznie trzeba w to zaangażować cała drużynę -  
w końcu będzie to nasza wspólna leśna osada. Czas budowy obozu, to taki sam dzień obozowy jak każdy 
inny (tyle że przed uroczystym otwarciem). Musi się nim znaleźć czas na chwile poobiedniego 
odpoczynku, mycie, warto pomysleć o wieczornych śpiewankach lub ognisku. Drużyna i rada druzuny 
(teraz rada obozu) powinna się spotykać każdego dnia – po to, by podsumować przeżyte chwile, 
wymienić się spostrzeżeniami, podzielić troskami i radościami, wysłuchać gawędy wodza.  

Porządek to 
podstawa 

Prawidłowe wykonanie urządzeń obozowych ułatwi utrzymanie porządku i czystości. Zasłane równo 
prycze, ubrania nienaganne ułożone w kostkę, równo stojące na stojaku buty nie tylko będą ładnie 
wyglądały i sprzyjały poczuciu karności i wewnętrznego ładu. Harcerze nie mają zazwyczaj nawyków 
sprzątania po sobie, odkładania i składania na miejsce ubrań. Obóz to najlepszy czas, aby tego ich 
nauczyć. Porządek ułatwia również prowadzenie zajęć programowych. Dodatkowo nauczenie harcerzy 
dbania o swoje otocznie znakomicie przekona rodziców do wartości harcerstwa i nic tak nie zbuduje 
waszego w ich oczach autorytetu, jak porządek wokół ich pociech. Będą pełni uznania, że poradziliście 
sobie z tym, o co oni w domu walczą. Wewnętrzne cechy, jakie kształtujecie w harcerzach nie są tak 
szybko zauważalne. 

Źródło: opracowano na podstawie literatury 

Harcerzom na początek należy wpoić kilka zasad:  

• odkładaj na miejsce ubranie, składaj je od razu – nie odkładaj tego na później,  

• popraw po sobie prycz zawsze, gdy z niej wstajesz,  
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• składaj ubrania w kostkę.  
Zawsze na początku obozu warto pokazać, jak to się robi, jak ścielić prawidłowo posłanie, składać 

odzież. Prawidłowo wykonane meble namiotowe będą sprzyjać porządkowi. Dlatego prycz musi 

być pod wymiar materaca, a półka w rozmiarach ubrania złożonego w kostkę.  

Warto dodać, że nienaganny porządek powinien panować w komendzie – przykład własny to 

podstawa! To nie jest jakieś miejsce eksterytorialne i żadne prace programowe nie 

usprawiedliwiają kadry. Zazwyczaj jest tak, że bałagan w komendzie obozu przekłada się na 

bałagan na obozie, nie tylko w namiotach ale i w programie. 

Nieobozowa Akcja Letnia i Zimowa 

NAL i NAZ 

NAZ i ZAL czyli nieobozowa akcja letnia oraz nieobozowa akcja zimowa to rodzaj harcerskiej formy 

wypoczynku trwającej zwykle od 5 do 9 dni (chociaż nie zawsze). Nieobozową Akcję prowadzi 

pełnoletnia i doświadczona kadra instruktorska, zgodnie z przyjętym planem pracy. Mamy 

zasadniczo dwa rodzaje takich akcji.  

• Zimowisko w miejscu zamieszkania/półkolonia - to placówka, której kadra organizuje 
codzienne zajęcia, bez noclegów, zlokalizowana w obiekcie stałym, umożliwiającym 
przygotowanie co najmniej jednego gorącego posiłku oraz prowadzenie zajęć 
świetlicowych i sportowych. 

• Imprezy NAL/NAZ – to pojedyncze imprezy sportowe, kulturalne, turystyczne, 
organizowane w miejscu zamieszkania, przez hufiec, szczep, związek drużyn lub drużynę, w 
czasie ferii zimowych i letnich dla zuchów, harcerzy i dzieci nie należących do ZHP. 
Uczestnicy imprez muszą mieć zapewniony nadzór pełnoletniego opiekuna. 

 

A może biwak? 

Czasami nie ma możliwości organizacji obozu. Przyczyny mogą być różne np. brak środków, opór 

środowiska przed tak długim wyjazdem dzieci z domu, bywają też inne przyczyny. Czasami obóz 

nam nie wystarcza i istnieje potrzeba zorganizowania czegoś w drugim miesiącu wakacji. Wtedy 

warto pomyśleć o biwaku. Jest on jedną z form działalności podstawowych jednostek ZHP, może 

być  organizowany w czasie: 

• roku szkolnego jako forma krajoznawstwa i turystyki,  

• akcji letniej i zimowej jako forma HAL/HAZ. 
 

Biwak taki powinien być organizowany zgodnie z prawem, w szczególności warunki takie opisuje 

instrukcja HAL i HAZ. Biwak może trwać do 5 dni (z przejazdami włącznie) i musi być zatwierdzony 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego  

w macierzystym hufcu. Należy to zrobić w formie karty biwaku, której wzór stanowi załącznik nr 1 

instrukcji HAL i HAZ. 

Nie lekceważ biwaków. Tam również można wiele przeżyć. Nie ma tam tyle czasu, co na obozie, ale 

zawsze można spotkać się przy ognisku, spędzić noc na grze w lesie, mieć wiele wspólnych 

wspomnień. Tych parę dni, nawet na leśnej działce, w turystycznych namiotach to może być 

wspomnienie i przeżycie, które bardzo wzmocni wspólnotę harcerską drużyny i będzie 

rewelacyjnym wstępem do obozu w przyszłym roku.  

 

Konspekt planu pracy obozu (przykładowy) 

Plan pracy obozu (podobozu) powinien zawierać. 

• Charakterystykę, czyli część planu zawierającą opis uczestników kadry i miejsca.  

• Cele wychowawcze, czyli co chcemy osiągnąć w wyniku obozu. 

• Założenia programowe, czyli jakie narzędzia będziemy wykorzystywać, by osiągnąć 
założone cele (konkretnie: obrzędowość, zadania, stopnie, propozycje sprawności, praca z 
Prawem, praca z kadrą itp.). 

• Plan dnia obozowego. 

• Harmonogram, czyli terminarz realizacji założeń. 
Warto również umieścić; 

• Pomysły na niepogodę – co zrobimy w czasie deszczu, 

• Listę obowiązujących regulaminów (a może być i treść). 
 

Są środowiska harcerskie, które stosują inny szablon. Im to się sprawdza (przynajmniej w ich 

ocenie), jeżeli tak jest, to też dobrze. Zazwyczaj okazuje się, że w tych wzorach również wyznacza 

się cele i sposoby ich realizacji, tylko sposób uporządkowania jest inny. Nie należy wymuszać 

zmian, najłatwiej bowiem zniszczyć coś, co działa.  

Półka z książkami 

• Tomasz Maresz, Harcerska wyprawa obozowa, Warszawa1929,  

• Tomasz Maresz, Letnie obozy i kolonie harcerskie, Warszawa 1930, 
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• Janusz Strużyna, Stanisław Szadkowski, Obóz harcerski i jego urządzenia, Warszawa 1986  

• Mariusz Kurowski, Jarosław Pytlak, Biwakowa kuchnia, Warszawa 1990  

• Andrzej Zajdel, Pionierka, Kraków 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
hm Jakub Czarkowski, hm Katarzyna Knap-Dam 

Stopnie i sprawności 

Stopnie harcerskie 

System stopni harcerskich 

System stopni i sprawności w ZHP z całą pewnością nie jest doskonały. Zarówno obecny, jak i 

wszystkie poprzednie, miały liczne grono krytyków. Byli oczywiście również liczni zwolennicy tych 

systemów. Istnieje również grupa zwolenników idei stopni i sprawności postrzeganych, jako 

użyteczne narzędzie stymulowania indywidualnego rozwoju harcerza, którzy uważają, że nie 

szczegóły są najważniejsze, ale to, by system dostosować do potrzeb konkretnych harcerzy. Nasz 

poradnik nie jest miejscem na krytyki, pochwały, czy dyskusje,  dlatego w dalszej części będziemy 

się głównie koncentrować na odpowiedzi na pytanie: jak używać systemu stopni, by był on 

skutecznym narzędziem wychowania naszych harcerzy. 

Każdy drużynowy musi określić, jakie miejsce zajmują stopnie i sprawności w jego pracy z drużyną. 

Często, wielu drużynowych nie zdaje sobie sprawy, że nie ma jedynie słusznego rozwiązania w tym 

zakresie. Oczywiście istnieją pewne ogólne zasady i wskazówki, jednak możliwości dostosowania 

systemu stopni do potrzeb konkretnej drużyny, a nawet harcerza są ogromne. Kluczowe są tu 

potrzeby i możliwości samych harcerzy, jak i ich drużyny. Tylko dobrze dopasowany do zespołu 

system stopni w pełni odniesie oczekiwany skutek. Dlatego bardzo ważne jest, by odnaleźć 

najlepszy sposób funkcjonowania stopni w drużynie. 

Zacznijmy od zasad ogólnych. 

System stopni jest to program rozwoju harcerki lub harcerza w ZHP. Program ogólny i wspólny dla 

wszystkich harcerzy. Wyznacza on kierunki i etapy, według których powinien przebiegać rozwój 

harcerza. ZHP przewiduje sześć takich etapów, wyrażonych kolejnymi stopniami. Przewiduje się po 
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dwa stopnie dla poszczególnych grup wiekowych. Rozwój zaś powinien przebiegać w czterech 

kierunkach: duchowym, społecznym, fizycznym, poznawczym. Ideę stopni prezentuje tabela: 

 

 

 

Tabela 11 Idea stopni harcerskich 

 

 orientacyjny 
wiek 

proponowany 

czas trwania 
próby (w 

miesiącach) 

idea 

ochotniczka/ 

młodzik 
10-12 lat 6-12 

st
o

p
n

ie
 

h
a

rc
er

sk
ie

 

tropicielka/ 

wywiadowca 12-14 lat 6-12 

Wspólna dla tych stopni jest idea dochodzenia do zrozumienia 
idei harcerstwa, jako pewnej drogi rozwoju i życia, a prawa 
harcerskiego, jako wzorca i miary odniesienia dla naszych 

działań. 

Harcerka i harcerz poznają siebie i harcerstwo, starają się 
zrozumieć siebie i innych oraz odnaleźć własną drogę w 

harcerstwie 

pionierka/ 

odkrywca 12-15 lat 9-12 

st
o

p
n

ie
 

st
a

rs
zo

h
a

rc
er

sk
ie

 

samarytanka/ 

ćwik 
13-16 lat 9-12 

Zadaniem stopni jest wspomóc kształtowanie właściwej 
samooceny oraz relacji do Prawa Harcerskiego oraz harcerskich 

ideałów. 

Harcerka/harcerz w tym okresie uczą się samooceny, poszukują 
dróg samorealizacji oraz szukają pól służby. 

wędrowniczka/ 
harcerz orli 

16-18 lat 12-18 

st
o

p
n

ie
 

w
ęd

ro
w

n
ic

ze
 

harcerka 
RP/harcerz RP 17 i więcej 

lat 
12-24 

Jest to czas realizacji ideału, który uznało się za własny. 
Dostosowywanie do niego swoich postaw, życia i działania w 

zgodzie z jego postulatami. Ideał ten, służy również do 
świadomego planowania swojego wszechstronnego rozwoju. 

Źródło: opracowane na podstawie Regulaminu Stopni ZHP 

Każdy stopień ma również swoją ideę, opisaną w programie stopnia. Na każdym etapie, rozwój 

harcerza przejawia się w opanowaniu określonej wiedzy, dokonywaniu konkretnych działań i 

prezentowaniu oczekiwanych postaw. Dlatego, wymagania dotyczą zarówno wiedzy i 

umiejętności, jak również określonych postaw np.: „Staram się postępować zgodnie z Prawem 

Harcerskim”. Stawiają również przed harcerzem zadania do wykonania np. „pomaga w domu”, 

„ma stałe obowiązki” itp. 

Istotnym elementem jest podział stopni na grupy: harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze. 

Jest to związane z przekroczeniem przez harcerzy określonego wieku, połączone ze zmianą 

środowiska i szkoły. Są to równocześnie określone etapy dojrzewania także w życiu społecznym. 

Powinno oczywiście mieć to swój wyraz w rozwoju harcerskim człowieka.  
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Jak jasno wynika z podziału stopni, to właśnie stopień młodzika/ochotniczki i 

wywiadowcy/tropicielki są tymi, z którymi drużynowy drużyny harcerskiej spotyka się najczęściej. 

To są bowiem stopnie, które zwykle zdobywają i powinni zdobywać harcerze w jego drużynie. Nie 

oznacza to jednak, że jedynie z tymi stopniami ma on do czynienia. 

Stopnie w drużynie - model funkcjonowania 

Budując model funkcjonowania systemu stopni musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: jaka jest 

moja drużyna, czyli:  

• jaki jest poziom i wiek moich harcerzy: 

• czy jest jednorodny, czy nie; 

• które stopnie będą zdobywane, a jakie już zdobywane były; 

• jaki jest poziom funkcjonowania zespołu, 

• czy drużyna ma już jakieś wspólne doświadczenia i ile ich ma; 

• jaki jest stopień rozwoju rady drużyny; 

• na ile rada drużyny jest przygotowana, by uczestniczyć w zdobywaniu stopni jako decydent; 

• jakie są zwyczaje i wzorce funkcjonowania środowiska; 

• czy zdobywano stopnie; 

• jak zdobywano stopnie; 

• jak funkcjonował ten model; 

• czego oczekują od stopni harcerze; 

• czy harcerze w ogóle czegoś oczekują w związku ze zdobywaniem stopni; 

• czy chcą zdobywać stopnie; 

• czy stopnie mogłyby być drogą realizacji ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań, jak to 
zrobić; 

• czego ja oczekuję; 

• czy w ogóle czegoś oczekuję; 

• jakie mam problemy wychowawcze i czy stopnie mogą mi pomóc w ich rozwiązaniu; 

• jaki jest mój stosunek do zdobywania stopni. 
 

Sposoby zdobywania stopni w drużynach są różnorakie. Mamy środowiska, w których są ustalone 

wzory karty, a nawet całe książeczki prób na stopnie. Przykład takiej karty podajemy dalej. Są 

takie, gdzie kartę każdego harcerza opracowuje indywidualnie drużynowy. Są takie, gdzie 

obowiązek ten jest zadaniem zastępowego. Stopień określenia wzoru karty jest również różny. 

Bywają karty o pięknej szacie graficznej, bywają kartki z zapisanymi zadaniami, bywają tabelki do 

zbierania podpisów i adnotacji, słowem, bywają różne. Zawsze powinna być jednak karta próby, w 

której harcerz w jakiś sposób (choćby sam) potwierdzał realizację zadań. Owo potwierdzanie jest 

szczególnie ważne u młodzików i wywiadowców, którzy dopiero uczą się samodoskonalenia. 

Graficzne oznaczanie programu próby i jego realizacji uczy młodych harcerzy rytmiczności, 

planowania i pomaga kierować procesem zdobywania stopnia, wskazując harcerza jako podmiot i 
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osobę odpowiedzialną za zdobywanie stopnia. Stopniowo, u harcerzy starszych i wędrowników ta 

funkcja karty próby zanika, ponieważ powinni oni mieć kwestie samodoskonalenia, rozumienia idei 

i celowości realizacji próby uwewnętrznione na tyle, że własne sumienie powinno być 

podstawowym narzędziem rzetelnej oceny realizacji próby. Z młodzikami, ochotniczkami, 

wywiadowcami i tropicielkami tak jeszcze nie jest, nie ze względu na brak uczciwości z ich strony, 

ale bardziej ze względu na brak wyrobienia i doświadczenia. Bez karty próby oraz zewnętrznego 

wsparcia ze strony drużynowego mogą oni sobie z takim zadaniem nie poradzić, przesadzić z 

rygoryzmem, niedoceniać osiągnięć, źle ocenić wagę poszczególnych elementów próby i wiele 

innych. Mogą oczywiście przeceniać znaczenie różnych działań lub co gorsza przedłożyć same 

oznaczenia stopni nad ideę bycia harcerzem i samodoskonalenie. Tu niestety może się pojawić 

problem zdobywania podpisów za wszelką cenę. 

Osobnym tematem jest czas trwania próby i czas zdobywania stopnia. Regulamin stopni zawiera 

również sugestie dotyczące czasu jej trwania. Nie należy ich jednak traktować obligatoryjnie. Są 

instruktorzy, którzy uważają, że po zamknięciu próby na jeden stopień należy jak najszybciej 

otwierać próbę na następny. Inni uważają, że między zamknięciem próby na jeden stopień harcerz 

powinien przez jakiś czas (czasami długi) przygotowywać się do otwarcia próby na następny 

stopień. Czas próby, czyli od otwarcia próby do jej zamknięcia i czas zdobywania stopnia, czyli od 

zamknięcia próby na jeden stopień do zamknięcia próby na stopień następny również bywa różny. 

Zależy na pewno od stopnia, ale często również od zwyczajów i tradycji środowiska. Przy 

pierwszych stopniach harcerskich ważnym jest, by nie był on zbyt długi, ani zbyt krótki. Nadmiernie 

skrócony czas prób lub nazbyt łatwe wymagania powodują, że harcerze nie będą stopni szanować i 

co również złe, nie będą one świadectwem określonego poziomu i kompetencji. Zbyt długi czas 

dopuszczenia i samej próby może zdobywaniem stopni nudzić, a powinno być wprost przeciwnie. 

Zdobywanie stopni powinno być przygodą znaczoną sukcesami. Sukcesem jest nie tylko zamknięcie 

próby, może być to również otwarcie próby, obrzęd przyznania, próba końcowa itp. To zależy od 

modelu, który przyjmiecie. Ważne jest, by w chwili zdobycia stopnia harcerz osiągał kolejne 

określone regulaminem poziomy rozwoju. Twierdzenie, że próba lub czas zdobycia stopnia musi 

być długi lub krótki jest tyleż chore, co szkodliwe. Ten czas musi być właściwie dostosowany do 

potrzeb i możliwości oraz poziomu rozwoju twoich harcerek i harcerzy.  

Według mnie, (ale nie tylko mnie) zdobywanie stopnia powinno być procesem ciągłym. Nie 

oznacza to, że po zamknięciu próby musi następować otwarcie próby następnej. Ilustruje to 

tabela. 
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Tabela 12 Struktura próby na stopień 

zdobycie poprzedniego stopnia 

przygotowanie do otwarcia próby 
przygotowanie do realizacji wymagań wstępnych, 

opracowanie programu próby, ocena programu 

otwarcie próby podjęcie decyzji o dopuszczeniu do realizacji próby 

realizacja zadań próby 
harcerz pod nadzorem drużynowego, zastępowego i 
opiekuna próby (jeżeli jest) realizuje zadania próby 

ewentualna próba końcowa może być, ale nie musi , często jest to bieg harcerski 

zamknięcie próby 
ocena realizacji zadań próby i decyzja o zamknięciu próby 

oraz wniosek do drużynowego o przyznanie stopnia 

przyznanie kolejnego stopnia 
drużynowy lub inny, właściwy przełożony przyznaje 

stopień 

zdobywanie następnego stopnia 

Źródło: opracowanie własne 

Rytmiczność i dynamika zdobywania stopni jest kluczowym elementem powodzenia w pracy z 

systemem stopni w drużynie. 

Budowanie i prowadzenie próby na stopnie młodzika/ochotniczki, 
wywiadowcy/tropicielki 

Gdy byłem młodym drużynowym miałem zwyczaj pisywania każdego programu próby na stopień 

dla moich harcerzy. Do dziś uważam to za dowód wytrwałości i samodyscypliny. Teraz jednak 

wiem, że w tym sposobie budowania próby zbyt mały był udział moich harcerzy. Za najważniejszy, 

bowiem w budowaniu próby wydaje mi się postulat  

• dobrowolności i świadomości celu. Harcerze powinni wiedzieć, po co i dlaczego zdobywają 
stopień, w jaki sposób wiąże się to z byciem harcerzem, ich obecną sytuacją i przyszłym 
życiem. Tylko wtedy stopnie będą prawdziwym i skutecznym narzędziem 
samowychowania.  

• Kolejnym ważnym elementem, o którym trzeba pamiętać przy budowaniu próby to 
indywidualizacja, czyli indywidualne podejście do każdego harcerza czy harcerki.  

 

Na program próby składać się powinny:  

• wymagania na stopień; 

• potrzeby wynikające z indywidualnych celów i zainteresowań harcerki czy harcerza; 
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• idea stopnia wynikająca z uchwały Rady Naczelnej; 

• pomysły wynikające z programu drużyny i modelu zdobywania stopni w drużynie. 
 

Próbę zaczynamy budować od analizy czterech wymienionych elementów, następnie wymagania 

zawarte w programie przekształcamy zgodnie z ideą stopnia tak, by realizować potrzeby harcerza. 

Oczywiście powinno być to zgodne z tym, co robi drużyna, ale należy pamiętać, że program próby 

to pomysł na rozwój harcerza, a nie jego drużyny.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18 Budowanie próby na stopień 

Źródło: opracowanie własne 

Całość powinna być zawarta w postaci zadań, tak sformułowanych, by były one przejrzyste i aby 

można było podsumowując próbę jasno stwierdzić wykonał, czy nie wykonał lub w jakim stopniu 

wykonał dane zadanie. Nie ma takiej konieczności, by jedno zadanie odpowiadało jednemu 

wymaganiu. Doświadczenie w pracy z harcerzami w wieku 10-13 lat uczy jednak, ze znacznie 

ułatwia im to realizację próby i jej rozumienie. Dobrze, by program próby był ujęty w formie kart 

próby tak, aby jasno wynikały wymagania stojące za zadaniami, stopień realizacji zadań oraz widać 

było ogólny obraz próby. Może to być tabelka, taka jak w przykładzie, ale wcale niekoniecznie. 

Możemy sobie wyobrazić zdobywanie stopni w ogóle bez kart próby, tylko wtedy znacząco wzrasta 

zakres zadań drużynowego, który musi dopilnować, by harcerz miał świadomość poziomu i 

dynamiki realizowanej właśnie próby na stopień. 

Kolejnym etapem po otwarciu próby jest jej prowadzenie. Nie wolno nam zapomnieć o harcerzu z 

otwartą próbą. W swojej drużynie zwykle co jakiś czas pytałem swoich harcerzy jak ich próba, czy 

dużo zostało, może masz jakieś trudności. Takie zainteresowanie nie wymaga od nas wiele wysiłku, 

czasu, ale daje harcerzowi świadomość, że druh się jego próbą interesuje i że to widać ważna 

sprawa. Są drużynowi, którzy sprawie prób poświęcają rady drużyny, w czasie których zastępowi 

zdają sprawę, jakie i jak stopnie (a niekiedy również sprawności) zdobyli lub zdobywają ich 

harcerze. To też ciekawa i pożyteczna forma, bo włącza w proces zdobywania stopni zastępowych. 

wymaganie 

Program próby 

zadanie Proces tworzenia próby 

Idea stopnia 
Program drużyny 

Indywidualne potrzeby, dążenia, 
marzenia i zainteresowania harcerza, 

jego droga do samorealizacji. 
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Ważnym etapem jest również zamknięcie próby na stopień. Harcerz powinien mieć możliwość 

podsumowania swoich zadań w tym zakresie. Drużynowy lub rada drużyny powinni to z nim 

omówić. W niektórych drużynach harcerze zdają lub pisza specjalny raport. Nie wiem, czy to jest 

konieczne. Myślę, że zależy od zwyczaju, ale w każdym wypadku zdobywanie stopnia powinno być 

jakoś podsumowane. Jeżeli jest to w kompetencjach rady drużyny, to również z jej udziałem. 

Przyznanie stopnia także powinno zostać ogłoszone uroczyście na apelu lub zbiórce drużyny. W 

niektórych drużynach istnieją ciekawe zwyczaje związane z wręczaniem kolejnych stopni.  

Stopnie starszoharcerskie i wędrownicze 

 

W pracy drużynowego drużyny harcerskiej możemy się spotkać z koniecznością zdobywania stopni 

starszoharcerskich i wędrowniczych. Jest tak z wielu przyczyn. Po pierwsze, jeżeli masz 

nieukończone 25 lat, a nie posiadasz stopnia HR, to należy się zastanowić, czy nie powinieneś 

również zdobywać stopni starszoharcerskich lub wędrowniczych. Dotyczy to również pozostałych 

członków kadry twojej drużyny. Można to oczywiście robić w drużynie wędrowniczej, ale nie 

zawsze jest taka możliwość. Warto jednak pamiętać o harcerskim rozwoju, tak własnym, jak i 

swoich przybocznych. Jeżeli było tak, że ty lub twoi przyboczni nie zdobywaliście przez wiele lat 

stopni lub z innej przyczyny nie posiadacie stopnia albo wasz stopień jest całkowicie nieadekwatny 

do sytuacji, wtedy nie zdobywajcie ich po kolei. Zdobywanie wywiadowcy przez szesnastolatka 

albo pionierki przez siedemnastolatkę w żadnym wypadku nie służy ich rozwojowi. Należy do 

systemu stopni powrócić na odpowiednim poziomie, czyli zależenie od wieku i już posiadanego 

rozwoju podjąć próbę na stopień ćwika lub harcerza orlego. Wiedzę i umiejętności wcześniejszych 

stopni powinno wpleść się w program próby. Warto pomyśleć również o naramienniku 

wędrowniczym i w tym celu podjąć współpracę z drużyną wędrowniczą lub instruktorem, który 

taki naramiennik już zdobył.  

Może się również zdarzyć, że harcerz - uczeń klasy szóstej zdobędzie wywiadowcę i będzie chciał 

zdobywać stopień odkrywcy. Nie należy mu tego bronić, ale należy uprzedzić, że: 

 

• to już wyższy poziom stopnia,  

• musi wykazać się większą samodzielnością w realizacji próby (np. sam musi wymyślić 
zadania itp,) 

• oznacza to dodatkowe obowiązki w drużynie.  
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To, że próba na stopień starszoharcerski lub wędrowniczy odbywa się w drużynie harcerskiej nie 

jest niczym złym, czy gorszym. Powinna jednak być realizowana starannie i zgodnie z ideą stopni 

starszoharcerskich lub wędrowniczych. 

 Sprawności harcerskie 

Sprawności - idea narzędzia 

Sprawność, to umiejętność harcerki lub harcerza, którą potrafi ona lub on posłużyć się i której 

posiadanie udowodnione zostało konkretnym działaniem. Przyznanie sprawności jest uznaniem 

umiejętności w danej dziedzinie. Dlatego właśnie sprawności, obejmując swymi wymaganiami 

różnorodne umiejętności, zarówno bezpośrednio związane z działalnością harcerską jak np. 

sobieradek obozowy, jak i takie umiejętności, które są związane z różnymi umiejętnościami 

przydatnymi w społeczeństwie np. obywatelka/obywatel, spełniają ważną rolę w systemie 

harcerskiego wychowania. 

Sprawności są ważną i dobrą formą samokształcenia. Zdobywanie sprawności to dokonywanie 

wyborów i co ważne, nauka dokonywania wyborów dotyczących samorealizacji i indywidualnego 

rozwoju. Dlatego służą one budzeniu i pogłębianiu zainteresowań, ćwiczą cały szereg przydatnych 

w życiu umiejętności. 

Metodycy33 zwracają uwagę na następujące zalety zdobywania sprawności: 

• zdobywanie konkretnych umiejętności; 

• sprawdzanie możliwości; 

• odnajdywanie i rozwijanie zainteresowań; 

• ćwiczenie i rozwijanie zdolności; 

• ćwiczenie samodzielności, przedsiębiorczości, podejmowania decyzji.  
Trzeba sobie to jasno powiedzieć, jeżeli mówimy o indywidualnym rozwoju nie możemy 

pominąć sprawności, a tym samym nie można powiedzieć, że drużyna, w której nie zdobywa się 

sprawności pracuje w zgodzie z metodą harcerską.  

Poziom sprawności 

W systemie metodycznym ZHP sprawności występują w czterech poziomach trudności. 

Poziom pierwszy to sprawności oznaczane niebieskim kolorem obwódki. Nazywane 

jednogwiazdkowymi. Sprawności te są przeznaczone dla początkujących w danej dziedzinie. 

Pozwalają zdobyć podstawowe harcerskie umiejętności lub na poziomie elementarnym poznać 

jakąś inną dziedzinę. Ich zdobywanie nie wymaga szczególnych predyspozycji i warunków, ani 

                                                                 
33

 Porównaj ZHP, Stopnie i sprawności harcerskie, HBW Horyzonty, Warszawa 1998 
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długiego czasu próby. Sprawności te najbardziej odpowiednie są dla harcerek i harcerzy (10-13 

lat). 

Poziom drugi to sprawności oznaczone obwódką zieloną (lub dwiema gwiazdkami) przeznaczone 

dla harcerek i harcerzy rozwijających swoje zainteresowania, doskonalących umiejętności i 

pogłębiających wiedzę. Ich funkcja polega na tym, że motywują do samodzielnego lub w znacznym 

stopniu samodzielnego zdobywania wiedzy oraz umiejętności z wybranej dziedziny oraz 

poszukiwania możliwości ich praktycznego wykorzystania. Odbywa się to przynajmniej częściowo 

poza programem pracy drużyny lub zastępu. Mogą je zdobywać harcerki i harcerze (10-13 lat) oraz 

harcerki i harcerze starsi (13-16 lat). 

Poziom trzeci to sprawności oznaczone czerwoną obwódką lub trzema gwiazdkami. Harcerka lub 

harcerz, który je zdobywa powinien posiąść ponadprzeciętne umiejętności i rozległą wiedzę z 

wybranej dziedziny. Sprawności te wymagają umiejętności samodzielnego, konsekwentnego 

doskonalenia się w tej dziedzinie, a także zorganizowania do działania innych (np. zastępu, 

drużyny, klasy). Najbardziej odpowiednie są dla harcerek i harcerzy starszych (13-16 lat). 

Sprawności mistrzowskie – są oznaczane za pomocą czarnej obwódki. Sprawności te wymagają 

umiejętności na poziomie niemal profesjonalnym (w przypadku dziedzin związanych z aktywnością 

zawodową), liczącym się w dorosłym życiu. Zakłada się, że harcerki i harcerze, którzy zdobyli 

sprawności mistrzowskie, to nie tylko potencjalni eksperci (w drużynie, w szczepie, w hufcu), 

służący pomocą zdobywającym sprawności niższego stopnia, ale zdobycie tych sprawności może 

również stanowić istotny atut przy podejmowaniu pracy zawodowej, ponieważ stanowią one 

świadectwo dużej aktywności społecznej i zaawansowanych zainteresowań w wybranej dziedzinie. 

Oczywiście sprawności te przeznaczone są przeznaczone są dla wędrowniczek i wędrowników.  

Trzeba dodać, że w niektórych dziedzinach aktywności harcerskiej odpowiednikiem sprawności 

mistrzowskich są uprawnienia związkowe np. odznaka „ratownika ZHP” lub uprawnienia 

państwowe, specjalistyczne, potwierdzenia umiejętności wydawane przez odpowiednie instytucje 

takie jak: odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK, prawo jazdy, certyfikaty językowe, uprawnienia 

żeglarskie. 

Możliwe jest również tworzenie własnych sprawności drużyny, szczepu czy nawet hufca. Mogą one 

pomóc rozwojowi harcerzy i być odpowiedzią na szczególne potrzeby środowiska. Wymagania tych 

sprawności należy opracowywać zgodnie z zasadami przedstawionymi w regulaminie. Należy 

również określić ich poziom i zaprojektować znak graficzny. Opracowane w środowiskach 
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sprawności po zatwierdzeniu w komendzie hufca należy przesyłać do Głównej Kwatery w celu ich 

upowszechnienia.  

W praktyce drużyny harcerskiej najczęściej zdobywane powinny być sprawności pierwszego 

poziomu. One to bowiem są przeznaczone dla harcerzy ze szkół podstawowych. Może się jednak 

zdarzyć (i nie należy tego czynić niemożliwym), że twój harcerz zainteresowany jakimś 

zagadnieniem, będzie chciał zdobywać sprawności wyższego poziomu. Warto jest go w tym 

wspierać, bo pozwala to na jego osobisty, zgodny z zainteresowaniami rozwój, a jednocześnie jest 

zachęcającym przykładem dla innych członków drużyny.  

Warto również pamiętać o sobie i kadrze swojej drużyny. Wy również powinniście od czasu do 

czasu zdobyć jakąś sprawność (na odpowiednim rzecz jasna poziomie). Metoda harcerska zgodnie 

z zasadą wzajemności i zasadą naturalności powinna służyć wszystkim.  

Sprawności - metodyka 

Sprawności nie są łatwym do stosowania narzędziem, ale dobrze stosowane są narzędziem bardzo 

skutecznym. Najważniejsze jest zmotywowanie harcerzy do zdobywania sprawności. Tu można 

dostrzec kilka dróg:  

 

• rozbudzenie ambicji harcerzy;  

• wskazanie na ich możliwości, na potwierdzanie tych możliwości; 

• wskazanie na to, że zdobywanie nowych umiejętności jest potrzebne nie tylko im ale 
również drużynie; 

• powiązanie zdobywania sprawności ze stopniami; 

• ustalenie minimum sprawności, które trzeba zdobyć;  

• wskazanie, że zdobywanie sprawności może być sposobem realizacji wymagań na stopnie; 

• powiązanie sprawności ze zwyczajami drużyny; 

• wprowadzenie atrakcyjnych form nadania sprawności; 

• powiązanie sprawności ze współzawodnictwem. 
 

Zdobycie sprawności może odbyć się na kilka sposobów. 

Podstawowy składa się z kilku etapów: 

• zgłoszenie chęci zdobywania sprawności i wykonanie karty próby, 

• otwarcie próby, 

• realizacja zadań, 

• zamkniecie próby i przyznanie sprawności. 
 

Ten tok jest klasyczny, tradycyjny i najbliższy regulaminowi.  
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Ale kiedyś pewna doświadczona i bardzo mądra harcmistrzyni, Komendantka Szczepu 134 WDHiZ - 

dh. Barbara Linowska-Korszeń poradziła mi, gdy jechałem na swój pierwszy obóz jako komendant, 

inny, jej zdaniem dobry sposób: „Jeżeli dwóch harcerzy zbuduje na obozie fajną bramę, jeżeli 

zastęp służbowy w kuchni wzorowo ugotuje obiad, to nie bój się przyznać im za to sprawności, bo 

nie formalności i papiery są tu najważniejsze, ale konkretne umiejętności, którymi się przecież 

wykazali”. I może miała rację. Sprawność bowiem, w samej swojej istocie jest potwierdzeniem 

określonej lub określonych kompetencji. Oczywiście nie oznacza to, że przyznanie sprawności w 

ten sposób ma odbyć się z pominięciem rady obozu lub drużyny, może się jednak odbyć z 

pominięciem papierów. Regulamin może na tym ucierpi, ale harcerze chyba nie, bo zgodnie z ideą 

narzędzia, swoją umiejętność potwierdzili konkretnym działaniem. 

Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Regulamin daje nam możliwość tworzenia nowych sprawności. 

Każda drużyna może tworzyć własne sprawności związane z jej specyfiką, potrzebami lub z innych 

powodów. Sprawność powinna posiadać swoje wymagania, zbudowane zgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminie i zgodnie z tymi zasadami (przez porównanie do już istniejących) 

określony poziom. Sprawność po zatwierdzeniu w drużynie należy przekazać do Komendy Hufca i 

GK ZHP, która zdecyduje o jej upowszechnieniu w całym Związku. Może być tak, że wasz dobry 

pomysł przyda się również innym drużynom. Może być też tak, że sprawność jest związana z 

unikalną specyfiką drużyny, wtedy jej upowszechnianie nie jest celowe, ale to nie oznacza, że 

sprawność jest zła lub niepotrzebna. Wprost przeciwnie, świadczy ona o unikalnym charakterze 

środowiska oraz o jego twórczym potencjale i dobrej harcerskiej pracy. 
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Przykłady sprawności środowiskowych z hufca Warszawa - Centrum 

Oto dwa przykłady sprawności, opracowane dla konkretnego środowiska – Hufca ZHP Warszawa 

Centrum, którego patron jest ściśle związany z miejscem, w którym działają. Wiele drużyn i 

harcerskich środowisk tworzy własne sprawności związane ze specyfiką ich pracy. 

Giermek ks. Janusza* 

• Byłem w Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy i dowiedziałem się jaką rolę 
dla Warszawy odgrywał Janusz I Starszy. 

• Wiem, kto to był giermek. 

• Wiem, jak wyglądał herb dzielnicy Czersko – Warszawskiej.  

• Uczestniczyłem w wykonaniu gazetki lub albumu o historii Warszawy. 

• Odwiedziłem grób ks. Janusza I w Katedrze Warszawskiej. 
 
 

Historyk Warszawy*** 

• Odwiedziłem sam lub z drużyną Muzeum Historyczne Miasta Warszawy i zwiedziłem 
ekspozycje Siedem Wieków Warszawy, i trzy inne historyczne muzea lub obiekty w 
Warszawie np.: Łazienki, Cytadelę, Zamek Warszawski. 

• Wykonałem plan rozwoju miasta (na planie dzisiejszej Warszawy zaznaczenie miejsc 
ważnych w jego historii i granic miasta z różnych okresów). 

• Dla drużyny lub innej grupy przygotowałem kominek lub konkurs o historii Warszawy. 

• Wykonałem gazetkę lub album, albo kierowałem wykonaniem albumu lub wystawy o 
Warszawie i jej historii. 

• Zorganizowałem i prowadziłem wycieczkę po Warszawie. 

• Pomogłem zuchom lub harcerzom w realizowaniu zadań na sprawności związane z 
bohaterem Naszego Hufca lub Świętem Hufca i Kampanią Bohater.  

• Przeczytałem książkę o historii Warszawy. 
 

Zaproponowano tu celowo sprawności o charakterze bardzo lokalnym, chodzi bowiem również 

otworzenie takich sprawności które będą właśnie związane z lokalna specyfika waszych środowisk, 

drużyn, szkół czy miejscowości. Wielkim walorem narzędzia wychowawczego jakim są sprawności 

jest to, że posiadają one tak wielką zdolność adaptacyjną i elastyczność. Tak naprawdę każda 

drużyna powinna mieć własne specjalnie dla niej wymyślone sprawności, które ubogacą jej 

tradycje, system metodyczny i kulturę pedagogiczną. Będą wyrazem jej specyfiki i jednocześnie 

odpowiedzią na potrzeby środowiska oraz samych harcerzy.  
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Karta próby na młodzika/ochotniczkę 
 

dh.................................................................................................................................................. 
 imię nazwisko   drużyna zastęp 

 
data otwarcia ..................................................    podpis drużynowego .................................... 

 
Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruję się Prawem Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym uczynku. 
Chętnie zdobywam nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jestem zaradna/y, dzielna/y i pogodna/y.  
 

 opis zaliczający podpis 

Praca nad sobą 

Staram się postępować zgodnie z Prawem 
Harcerskim. 

   

W każdym widzę bliźniego. Dostrzegam potrzeby 
bliźnich, wyrażam to przez spełnianie dobrych 
uczynków. 

   

Mam swoją ulubioną książkę. Korzystam z 
biblioteki. 

   

Mam swoje hobby, zaprezentowałem je w zastępie, 
drużynie. 

   

Życie rodzinne 

Mam stały obowiązek domowy i wywiązuję się z 
niego. 

   

Znam daty świąt rodzinnych (imieniny, urodziny, 
rocznice) i pamiętam o nich. 

   

Dziele się z rodzicami moimi radościami i 
niepowodzeniami.  

   

Zaradność życiowa 

Noszę mundur zgodny z regulaminem 
obowiązującym w ZHP.  

   

Zaoszczędziłam/em niedużą sumę pieniędzy i 
wydałam/em ją na zaplanowany wcześniej cel. 

   

Znam okolice swego domu i szkoły. Wiem, gdzie 
jest przychodnia lekarska, apteka, poczta, 
posterunek policji, dworzec autobusowy i dworzec 
kolejowy. Potrafię wskazać drogę do tych miejsc. 

   

Dbam o własny wygląd i czystość, utrzymuję 
porządek wokół siebie. Przyszyłam/em guzik, 
plakietkę do munduru. 

   

Systematycznie uczestniczę w zajęciach ruchowych 
(np. gimnastyka, gra w piłkę, jazda na rowerze, 
aerobik, jazda na rolkach). 

   

Dbam o higienę osobistą i zapobiegam 
przeziębieniom, odpowiednio się ubierając. 

   

Wiedza harcerska 

Wiem, kiedy powstał skauting, kto był jego twórcą 
oraz kto tworzył harcerstwo na ziemiach polskich. 
Wiem, czym wsławiły się Szare Szeregi.  

 
 
 

  

Wiem, kto jest bohaterem mojej drużyny (szczepu).  
 

  

Potrafię zachować się w kręgu i podczas ogniska. 
Znam zwyczaje i obrzędy mojego zastępu i drużyny. 

   

Wiem, jak oznacza się funkcje pełnione w zastępie, 
drużynie, szczepie. 

   

Znam podstawy musztry harcerskiej. Stanę w 
postawie zasadniczej i swobodnej, wykonam 
zwroty. Ustawię się na zbiórce, zachowam się w 
szyku i zamelduję się. Odpowiednio zachowam się 
podczas hymnu i wobec sztandaru. 

 
 
 

  

Mam śpiewnik harcerski. Znam przynajmniej 5 
piosenek harcerskich i pląsów. 
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Techniki harcerskie 

Umiem zaradzić w przypadku skaleczenia, otarcia 
nogi, zachłyśnięcia, niewielkiego oparzenia i 
stłuczenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez 
pszczołę lub osę. Odpowiednio wykorzystuję 
dostępne środki opatrunkowe. Znam prawidłową 
temperaturę człowieka i potrafię ją zmierzyć. Znam 
numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji, 
straży pożarnej oraz ogólnopolski numer alarmowy. 
Wiem, jak wezwać pomoc w nagłym wypadku. 

   

Uczestniczyłam/em w grze terenowej. 
Wyznaczyłam/łem strony świata za pomocą słońca, 
przedmiotów terenowych i busoli. Dotarłam/em do 
wyznaczonego miejsca po znakach patrolowych.  

   

Uczestniczyłam/em w wycieczce, 
przygotowałam/em swój ekwipunek wycieczkowy, 
odpowiedni do warunków atmosferycznych i 
terenowych. Potrafię bezpiecznie poruszać się po 
drodze (samodzielnie i w grupie). 

   

Rozstawiłam/em namiot turystyczny, ułożyłam/em 
i rozpaliłam/em bezpiecznie ognisko. Znam trzy 
węzły. 

   

Byłam/em z zastępem lub drużyną na wycieczce w 
lesie. Umiem się w nim zachować. 
Rozpoznałam/em po sylwetce i liściach 5 drzew.  

   

Zaopiekowałam/em się zwierzęciem lub rośliną.    

Znam co najmniej dwa sposoby szyfrowania 
wiadomości. 

   

Postawa obywatelska 

Znam historię godła i barw narodowych. Wiem, co 
oznaczają i potrafię się wobec nich zachować. 
Zaśpiewam hymn państwowy. 

   

Odszukam na mapie Polski miejsca, które dotąd 
odwiedziłem lub chciałbym odwiedzić. 

   

Wyrobiłem w sobie pożyteczne domowe nawyki 
ekologiczne. 

   

Zrealizowałam/em dwa zadania zespołowe. 
(jakie?) 

   

Zdobyłam/em w czasie próby dwie sprawności. 
(jakie?) 

   

 
STWIERDZAM, ŻE ZREALIZOWAŁEM/AM ZADANIA PRÓBY MŁODZIKA/OCHOTNICZKI, PROSZĘ O PRZYZNANIE MI GO    

PODPIS........................................................................ 

POTWIERDZAM REALIZACJĘ WYMAGAŃ PRÓBY NA STOPIEŃ MŁODZIKA /OCHOTNICZKI I STWIERDZAM, ŻE  ZASŁUGUJE NA STOPIEŃ 
MŁODZIKA/OCHOTNICZKI. WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE  TEGO STOPNIA.   

 

PODPIS ZASTĘPOWEGO  ............................................. 

 

 

Półka z książkami  

• Michał Królikowski, Wspinaczka po stopniach, WING, Łódź 1999 

• Wojciech Śliwierski, Mikrokursy na sprawność, HOW, Kraków 1989 

• ZHP, Stopnie i sprawności harcerskie, HBW Horyzonty, Warszawa 1998 
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Hm. Jakub Jerzy Czarkowski, phm Marcin Maryl 

System zastępowy 

„Najważniejszym posunięciem, od którego 
zależy powodzenie drużyny, jest rozdzielenie 
chłopców na zastępy.” 

hm. Aleksander Kamiński 

Jak działa system zastępowy? 

Zastęp 

Należy stwierdzić, że system zastępowy jest podstawową i chyba najstarszą formą działania 

harcerskiego. System zastępowy jest rzeczą naturalną i wygodną. Chociaż wymyślono go nie tylko 

po to, by ułatwić sobie kierowanie grupą. Należy pamiętać jednak, że po to również. Niektórzy 

podchodzą do systemu zastępowego jak do swoistego rodzaju „wiary” i niepotrzebnie. Jest to 

metoda wychowawcza, która jak każda metoda zmienia się, rozwija i doskonali. Oparta jest ona na 

doświadczeniu i przekonaniu, że nic tak nie skłania do pracy jak obdarzenie zaufaniem  i 

odpowiedzialnością. Oczywiście pozostaje jak przy każdej metodzie właściwe jej stosowanie, to 

znaczy zarówno odpowiedzialność jak i zaufanie powinny mieć właściwe proporcje. 

Łączenie się ludzi jest procesem naturalnym i często w życiu obserwowanym. Zazwyczaj w takiej 

paczce są albo same dziewczęta, albo sami chłopcy (jest to grupa monogamiczna). Formy ich 

aktywności bywają różne: uczą się do klasówek, prowadzą różne rozmowy, organizują prywatki i 

chodzą wspólnie na imprezy, wycieczki czy do kina – można powiedzieć, że dobrze im się razem 

bawi i pracuje. Taka grupka liczy zwykle od 3 do 10 osób. My też (nawet ci bardzo dorośli) 

należymy do takich paczek. Z obserwacji takich właśnie grup wyrósł pomysł zastępu, do którego 

wielu się przyznaje, ale największe zasługi dla tego rozwiązania metodycznego należy przypisać R. 

Baden Powellowi  i R. Philipsowi.  

Zastęp, podstawa systemu zastępowych, to właśnie taka paczka przyjaciół. Jest on najmniejszą 

liczebnie, bo składającą się z 6-10 harcerzy, ale wcale nie najmniej ważną częścią  ZHP. Z zastępów 

składają się drużyny, czyli podstawowe jednostki organizacyjne ZHP. Wielkie akcje, jakie podejmują 

chorągwie ZHP, składają się z drobnych zadań, które wykonują zastępy. Bez zastępów nie da się 

prawidłowo pracować w harcerstwie!  

Zastęp jest paczką dobranych przyjaciół, najczęściej w jednym wieku, z jednego środowiska – 

szkoły, klasy, bloku, wsi czy podwórka. Grupie tej przewodzi starszy o harcerskie doświadczenie, 
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czasami mianowany, a czasami wybrany przez zastęp – zastępowy. Ważną sprawą jest to, co R. 

Philips nazywa „duchem zastępu” – „duch zastępu to zakorzenione głęboko u każdego członka 

zastępu poczucie przynależności do zwartej i samodzielnej gromady, która wymaga od każdego 

członka wykonania przypadającego nań zadania tak dokładnie, aby całość była zawsze doskonałą i 

bez zarzutu”34. 

Są różne sposoby budowania poczucia przynależności. Jednym z takich podstawowych jest 

obrzędowość zastępu. To ważna sprawa, by zastępy miały swoją obrzędowość. Elementy 

zasadnicze obrzędowości zastępu to: 

• Nazwa – harcerz powinien wiedzieć, z jakiego jest zastępu, z Bobrów, Wilków, 
Poszukiwaczy czy Gwiezdnych Wędrowców. Nazwa powinna coś mówić o tym zastępie np. 
o jego zainteresowaniach, powinna też być mu bliska. Dobrze, by wiązała się z nazwą 
drużyny. Nie da się ukryć, że najfajniejsze nazwy rodzą się nie wiadomo, kiedy. 

• Godło – czyli znak zastępu, najlepiej uproszczony rysunek przedstawiający symbol zastępu, 
ową sowę, orła, czy gwiazdę wędrowcy. 

• Proporzec – oznaka zastępu, powinien zawierać jego godło i nazwę, pomysł proporca bierze 
się ze średniowiecznego rycerstwa. Proporzec jest symbolem tradycji i godności zastępu. 
Wygląd proporca określają regulaminy. 

• Zawołanie – jest to głośny okrzyk, Baden-Powell twierdził, że powinno się go odróżniać z 
odległości 50-ciu kroków. Okrzyk, który powinien charakteryzować zastęp np. w zastępie 
orłów może być to krzyk orła. 

 

 

Rysunek 19 Proporzec zastępu 

Źródło: „Drużyna” 

Mogą być również: totem, pseudonimy, szyfr, itp. Dobrze też, jeżeli to tylko możliwe, by zastęp 

miał własny kącik. Wiem, że to czasem absurd w sytuacji powszechnego braku harcówek, ale jeżeli 

już macie harcówkę, to dobrze by były w niej kąciki zastępów. Zastęp powinien odbywać regularne 

zbiórki i zajęcia. Taka typowa zbiórka zastępu powinna się odbywać przynajmniej raz w tygodniu. 

                                                                 
34

 Roland E. Philips, System Zastępowy, Warszawa 1999 s. 18 
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Najlepiej, gdy zbiórki zastępów odbywają się jednocześnie, pozwala to nam zachować wymóg 

opieki osoby pełnoletniej, ale trzeba pamiętać, że zbiórki każdy zastęp powinien przygotowywać i 

realizować samodzielnie. Nie wyklucza to oczywiście odwiedzin zastępów.  Zastęp powinien też 

realizować zadania zespołowe będące częścią zadań drużyny, ale nie tylko takie. Może też 

podejmować własne zadania i realizować własne pomysły. Te zadania powinny również służyć 

indywidualnemu rozwojowi harcerzy.  

Zastępowy 

Zastępowy to bardzo ważna funkcja w drużynie. Czasami słyszy się opinie, że zastępowy powinien 

być najsilniejszy, innym razem, że starszy, jeszcze innym razem, że „cwany”. Cóż, może tak, ale 

żadne z tych kryteriów nie określa do końca tego, jaki powinien być zastępowy. Wybierając 

zastępowych trzeba pamiętać, że powinni być oni nie tylko dowódcami, czy kierownikami 

zastępów. Zastępowy powinien być w swojej grupie liderem. On nie tylko dowodzi, on przewodzi 

swojemu zastępowi. Wybór i kształcenie zastępowych to właśnie kreowanie liderów wśród 

młodzieży, z którą pracujemy. Tak należy na to patrzeć i tak do tego podchodzić. Wreszcie istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że dzisiejszy zastępowy to przyszły instruktor. Zróbmy mały inwentarz 

cech zastępowego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 20 Cechy zastępowego 

Źródło: opracowanie własne 

 
ZASTĘPOWY 

wyrobiony harcersko 

lubiący uczyć się nowych 
rzeczy 

aktywny 

odpowiedzialny 

potrafiący się bawić 

cechy przywódcze 

dobry harcerz (Prawo) 

rozsądny 

pogodny 
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To oczywiście nie wszystko. Można by dopisać wiele innych cech. Ja zwykle zwracam uwagę na te. 

Czasami jednak bywa tak, że spotykamy harcerza, który niczym się nie wyróżnia, a mimo to wiemy, 

że będzie on wspaniałym zastępowym, niekiedy warto zaufać instynktowi. 

Do obowiązków zastępowego należy; 

• zwoływanie i prowadzenie  zbiórek, oraz zaplanowanych ćwiczeń i innych zajęć; 

• opracowywanie z zastępem planów zamierzeń, zadań i działań;  

• organizowanie działania zastępu, w tym dbanie o dobry podział pracy; 

• dawanie przykładu w realizacji ideałów zawartych w Prawie Harcerskim; 

• dbanie o zdobywanie przez członków zastępu stopni i sprawności, przy czym warto 
podkreślić, że o ile zdobywanie sprawności można w znacznej mierze powierzyć 
zastępowym, o tyle zdobywanie stopni jest jednak domeną drużynowego, dzieje się tak ze 
względu na horyzont czasowy i wagę sprawy; 

• reprezentowanie zastępu, w tym branie udziału w radach drużyny, gdzie może stawiać 
wnioski w imieniu zastępu; 

• prowadzenie określonej w drużynie dokumentacji zastępu. 
 

Aby zastępowy mógł należycie realizować swoje zadania, drużynowy ma obowiązek go wspierać. 

Powinien dbać, by zastępowy uczestniczył w zbiórkach rady drużyny i zastępu zastępowych. W 

trakcie tych zbiórek drużynowy powinien zapoznawać funkcyjnych z formami i środkami realizacji 

zadań oraz motywować ich do pracy. Należy również zachęcać zastępowych do lektury książek i 

czasopism. Może warto zorganizować dla nich małą biblioteczkę. A przede wszystkim ważne jest, 

by drużynowy i zastępowi między sobą mieli stały i dobry kontakt, tak, aby mogli szybko reagować 

na trudności i skutecznie wspierać się wzajemnie. Jeżeli zastępowi są młodzi lub nowi, warto może 

pomyśleć o zorganizowaniu kursu zastępowych. Pomoc w tym zakresie może okazać 

namiestnictwo lub komenda szczepu. 
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Rada drużyny i jej prawa 

Radę drużyny można zorganizować różnie, jest ona jednak najważniejszą radą w drużynie. Rada 

drużyny składa się z drużynowego, przybocznych, zastępowych i niekiedy innych funkcyjnych. 

Zadania rady drużyny dzielą się na kierownicze i sądowe (oceniające).   

Sprawy związane z kierowaniem drużyną są rozmaite. Dotyczą one tego, co wiąże się z bieżącą 

działalnością drużyny. Rada omawia to, co dzieje się w zastępach, planuje i ocenia realizacje zadań, 

planuje pracę drużyny itd. Sprawy związane z kierowaniem drużyną to przyznawanie stopni i 

sprawności oraz przyjmowanie nowych członków. Sprawy kierownicze to te, których jest 

najwięcej. Niestety zdarzają się również sprawy sądownicze. Takie zebranie zwołuje się, gdy w 

drużynie pojawia się złamanie Prawa Harcerskiego lub norm i zasad drużyny. Niekiedy w drużynach 

obowiązuje specjalny regulamin takich zebrań. Jest też niepisana zasadą, że wśród sądzących nie 

powinno być osób młodszych stopniem niż podsądny.  

To, na ile decyzje rady są wiążące i obowiązujące oraz zakres rozpatrywanych spraw zależy od 

stopnia samorządności w drużynie. Pragnę tu zaproponować sześć takich etapów rozwoju 

samorządności.  

• Pracę ocenia drużynowy – rada chwali lub gani. Na tym etapie drużynowy dokonuje 
analizy i oceny pracy, a rada wypowiada swoje opinie ewentualnie ustala formy nagan lub 
nagród. 

• Rada ocenia prace chwali i krytykuje. Na tym etapie rada sama analizuje i ocenia realizacje 
zadań oraz decyduje o nagrodach i naganach.  

• Rada wybiera funkcyjnych. To etap, gdy rada ocenia już nie tylko realizacje zadań, ale 
również przydatność swoich członków do pełnienia funkcji. Na tym etapie rada ocenia już 
zwykle realizację sprawności. 

• Rada planuje realizacje zadań. Drużynowy przedstawia zadania do wykonania, rada 
planuje ich realizację i ocenia ją. Na tym etapie drużynowy może powierzyć radzie 
przyznawanie sprawności.  

• Rada współtworzy plany pracy. Na tym etapie rada zgłasza własne pomysły, zadaniem 
drużynowego jest korygowanie pomysłów, pomoc w wyborze najciekawszych i 
najwartościowszych. Na tym etapie najczęściej powierzamy radzie ocenianie również prób 
na stopnie. 

• Rada tworzy normy i kryteria. W pełni dojrzała rada potrafi dostrzec wartości zawarte w 
Prawie Harcerskim. Potrafi tworzyć i tworzy kryteria ocen oraz analizuje, a nawet tworzy 
normy postępowania. Na tym etapie rada drużyny może również decydować o przyjęciu do 
drużyny, przyznaniu stopni, a nawet dopuszczeniu do Przyrzeczenia Harcerskiego (chociaż 
ja uważam, że decyzje o dopuszczeniu do Przyrzeczenia drużynowy powinien zachować dla 
siebie, radzie pozostawiając opiniowanie). 

 

Gdy drużynowy zdecyduje się przyznać radzie jakieś kolejne uprawnienie nie powinien się z tego 

wycofywać, gdyż to bardzo źle wpływa na klimat społeczny drużyny i autorytet rady. Pozostaje 
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dodać jeszcze, że niezależnie od stopnia samorządności rady, to drużynowy odpowiada za 

drużynę.  

Co nieco o pracy z zastępem zastępowych. 

Zastęp zastępowych, to tak jakby zastęp drużynowego. Jest on miejscem, w którym zdobywają oni 

sprawności, uczą się nowych rzeczy i robią to, co harcerze w swoich zastępach np. zdobywają 

sprawności. Zastęp atrakcyjnością zajęć, ich oryginalnością i wartością powinien być dodatkowym 

elementem motywującym. W efekcie z czasem u zastępowych może się pojawić się dylemat, co dla 

nich jest ważniejsze. Dlatego należy podkreślać, że fakt bycia członkiem zastępu zastępowych 

wynika z pełnienia funkcji zastępowego.  

Druga rola zastępu zastępowych to funkcja szkolenia. To jakby ustawiczny kurs zastępowych. W 

trakcie zbiórek zastępu zastępowych jego członkowie powinni doskonalić się w prowadzeniu 

własnych zastępów. Warto również czasem nauczyć na zbiórkach rzeczy efektownych, którymi 

będą wyprzedzać swoich podkomendnych i które czasem pozwolą im zaimponować im. 

Oczywistym jest to, że również w zastępie zastępowych powinien być budowany duch zastępu. 

Ważnym jest, by bycie członkiem tego zastępu było nobilitujące, ale nie jest dobrym, by zastępowi 

prowadzili zastępy tylko dlatego, żeby być członkiem zastępu zastępowych.  

Zbiórka z zastępem zastępowych - Zakładamy Klub Szperaczy 

Cele: 

• zawiązanie zastępu zastępowych – budowanie poczucia przynależności; 

• zmotywowanie zastępowych i funkcyjnych do udziału w zbiórkach zastępu zastępowych;  

• zapoznanie z regulaminem klubu; 

• wprowadzenie obrzędowości zastępu. 
Plan zbiórki: 

Powitanie, raport 

Gawęda  

• Zapoznanie z celami i regulaminem klubu, doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz 
wymiana doświadczeń. 

 
Przykładowy regulamin  Klubu Szperaczy: 
By być szperaczem, trzeba siły ducha i odwagi. 
Trzeba bardzo przestrzegać prawa harcerskiego, by stać się wzorem dla innych. 
Prawdziwy Szperacz stara się obserwować i poznawać. 
Szperacze poszukują tajemnic i przygód. 
Szperacze lubią wycieczki i gry. 
Szperacz pomaga innym Szperaczom. 
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Zestaw gier i ćwiczeń sprawdzających sprawności zmysłów i spostrzegawczość: 

Podróż po Polsce 

Harcerze dostają pocztówki z widokami z różnych miejsc Polski lub zdjęcia z wycieczki w jakieś 

ciekawe miejsce np. zabytkowe miasto. Wszyscy dostają też mapę Polski lub plan terenu wycieczki 

i zaznaczają miejsca, które przedstawione są na pocztówkach (zdjęciach). 

Obrona  Skarbca Szperaczy 

Zastęp dzielimy na dwa zespoły. Na ziemi zaznaczamy granice twierdzy oraz wokół teren 

niedostępny. Jedna grupa stanowi obrońców twierdzy, druga - zespół atakujący. Każdy atakujący 

otrzymuje po trzy pociski, mogą to być piłki tenisowe lub ciasno zgniecione kule gazety. Atakujący 

starają się wrzucić kule do fortecy, a obrońcy złapać je, zanim upadną na ziemię na terenie fortecy 

i wyrzucić na teren niedostępny wokół fortecy. Kule wyrzucone dalej mogą być użyte ponownie 

przez atakujących. Po tym następuje zamiana grup. Zwycięża zespół, który wrzuci do twierdzy 

więcej kul. 

Nocna przeprawa 

Zastęp dzielimy na dwie grupy. Jedni to strażnicy, a drudzy to szperacze tajemnic,  przekradający 

się ciemną nocą w poszukiwaniu tajemnic. Strażnicy siedzą na krzesłach lub po turecku w różnych 

miejscach pokoju z zawiązanymi oczyma. Szperacze  przekradają się na przeciwległą stronę pokoju 

i starają się to zrobić jak najciszej.  Jeżeli strażnik sądzi, że usłyszał przekradającego się  

poszukiwacza, woła „bum” i pokazuje kierunek, jeżeli wskazał dobrze poszukiwacz jest trafiony i 

odpada z gry, jeżeli szperacz dotrze na miejsce, to jego zespół zyskuje punkt. Po zakończeniu 

zamień grupy rolami. Wygrywa ta, która zdobędzie więcej punktów. 

Mistrz cetno - licho 

Jest to zabawa słowiańska, opisywana jeszcze przez Wincentego Kadłubka w jego kronice z 

przełomu XII i XIII wieku. Cetno oznacza liczbę parzystą, a licho nieparzystą. Zabawa polega na tym, 

że gracze muszą odgadnąć czy przedmioty znajdujące się w ręce prowadzącego grę (np. zapałki, 

fasola itp.) są w liczbie parzystej, czy nieparzystej. Kto pięć razy nie zgadnie daje fant, który potem 

wykupuje lub odpada z gry. Po pięciu próbach zmiana.  

Nauka piosenki klubowej np. „Jutro popłyniemy daleko” (tą piosenką rozpoczynajcie zbiórki). 

Obrzęd przyjęcia do klubu ważne, żeby był fajny i tajemniczy, dostosowany do poziomu 

zastępowych. 

Obrzędowe zakończenie. 
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Przykłady proporców zastępów: 

 
 
 

Przykłady godła zastępów:  
 
 

 
 

Półka z książkami 

• Roland E. Philips, System zastępowy  

• Henryk Glass, Gawędy z drużynowym 

• Władysław Szczygieł, Jak prowadzić zastęp harcerski  

• Marek Kudasiewicz, Vademecum zastępowego 

• Józefina Łapińska, Książka zastępowej 

• Jolanta Chełstowska, Jerzy Klima, Najtrudniejszy pierwszy rok 
 

 

 

 

 

 

 
hm Jakub Jerzy Czarkowski 
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Praca z Prawem Harcerskim 

„Na bezdrożach współczesnego życia jesteśmy 
uprzywilejowani. Mamy wspaniały drogowskaz, 
którym jest Prawo Harcerskie, dające 
odpowiedź na każde pytanie, jakie codzienność i 
przyszłość ze sobą niesie” 

hm. Stefan Mirowski 

Tę część poradnika było przygotować najtrudniej. Bynajmniej nie dlatego, że nie znam Prawa 

Harcerskiego. Po prostu, cokolwiek zaczynałem pisać wydawało się tak oczywiste, jak największy 

banał lub przypominało filozoficzny nudny wywód.  

Idea Prawa Harcerskiego? 

Harcerskie ideały 

W jednym z początkowych rozdziałów podjęto problem wartości w pracy harcerskiej. Nie jest to 

problem łatwy. Nie można jednak wyobrazić sobie drużyny harcerskiej, czy harcerza, który nie 

służy ideałom. Już Robert Baden Powell twierdził, że to niemożliwe, by skaut nie miał ideałów. 

podkreślał to również Andrzej Małkowski i wielu innych, wybitnych instruktorów. Istnieją pewne 

idee i wartości, które są harcerstwu bliskie. Nie wszyscy jednak musimy mieć taki sam system 

wartości. Kluczem jest Prawo Harcerskie, ponieważ nasz system wartości nie powinien być 

sprzeczny z  ideałami zawartymi w Prawie Harcerskim. Czasami  zdarza się tak, że religia lub 

system wartości preferowany w danej rodzinie pozostaje w sprzeczności z tym co głosi Prawo 

Harcerskie. Nie należy takiego chłopca, czy dziewczyny „na siłę” nagabywać „do harcerstwa”. 

Oczywiście może być tak, że podobają mu się przygody, rajdy, gry czy inne zajęcia. Jednak 

harcerstwo to ponad wszystko ideały, nie wolno nam nakłaniać do nich dziesięcioletnich lub 

dwunastoletnich dzieci, wbrew zasadom czy przekonaniom ich rodziców. Należy te poglądy 

szanować, między innymi, dlatego, że tak nakazuje nam Prawo Harcerskie (harcerz szanuje 

rodziców). Oczywiście często jest tak, że lęki rodziców są nieuzasadnione. Skauting bowiem działa 

wśród tak wielu religii i dobrze sobie daje radę, że prawdopodobnie i tu poradził by sobie. Trzeba 

jednak pamiętać, że dużą rolę odgrywają uwarunkowania kulturowe i indywidualne przekonania. 

Na to najlepsze jest własne doświadczenie. Rodzice rozmawiają między sobą, dzielą się wrażeniami 

i wnioskami. Bywa tak, że pod wpływem zebranych opinii rodzice zmieniają zdanie. Może też być 

tak, że chłopak lub dziewczyna z takiego domu dołączy on do was na etapie harcerzy starszych lub 

wędrowników, a może znajdzie się drużyna, do której jego rodzice nie będą bali się puszczać go (ją) 

na zbiórki.      
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Warto pamiętać, że Prawo Harcerskie w różny sposób prezentowało idee, które uważano za 

ważne. Wraz ze zmianami w społeczeństwie i rzeczywistości społeczno-politycznej zmieniał się 

nacisk na poszczególne idee oraz ich rozumienie. Oto idee, które są obecne w aktualnym prawie i 

warto prześledzić ich rozumienie, bo ułatwia to interpretację.  

• Idea religijności i służby Bogu. 

• Idea służby Ojczyźnie. 

• Idea służby bliźnim. 

• Idea godności i rzetelności. 

• Idea karności. 

• Idea optymizmu i pogody ducha. 

• Idea oszczędności i gospodarności. 

• Idea czystości seksualnej. 

• Idea abstynencji.  
Ponieważ przedstawienie pogłębionej analizy funkcjonowania Prawa Harcerskiego wymagałoby 

osobnej, rozległej pracy, tu przedstawimy analizę dwóch z nich.  

Idea służby Ojczyźnie jest obecna stale w Prawie Harcerskim, chociaż nie zawsze w tym samym 

stopniu. W prawie skautowym jest ona zawarta w Przyrzeczeniu, a w Prawie tylko pośrednio. W 

skautingu polskim sprawy te były stawiane jasno i zdecydowanie. W Prawie opracowanym przez A. 

Małkowskiego w 1919 czytamy: „Skaut jest wierny Ojczyźnie, stara się pojąć, czego Ona od niego 

żąda i to wykonać,....”35. Punkt ten znajdował się na drugim miejscu. Podobnie sprawę służby 

ojczyźnie ujmowali w swoich interpretacjach Prawa autorzy najciekawszego polskiego podręcznika 

skautowego z tamtych czasów M. Schreiber i E. Piasecki36. Z tych czasów pochodzi również szeroko 

stosowana do dzisiaj interpretacja prawa autorstwa ks. Kazimierza Lutosławskiego37. Z roku 1919 

pochodzi redakcja prawa, która przetrwała wiele lat: „Harcerz służy Ojczyźnie i dla niej sumiennie 

spełnia swoje obowiązki”. Od X Zjazdu umieszczono go na pierwszym miejscu i redagowano w 

następujący sposób „Harcerz służy Bogu i Ojczyźnie i sumiennie spełnia swoje obowiązki”.  

W prawie harcerskim obowiązującym przed 1989 rokiem idea ta wyrażana jest podobnie do prawa 

z 1919 roku z uwzględnieniem rzeczywistości społeczno-politycznej. W książce Sekrety dobrej 

drużyny, czytamy „ Harcerz służy Polsce Ludowej i dla niej sumiennie spełnia swoje obowiązki”. W 

aktualnie obowiązującym Prawie przesunięto sprawę służby Ojczyźnie do Przyrzeczenia, a w 

Prawie znajdujemy tylko odwołanie do niego. Niewątpliwie w sytuacji zagrożenia bytu 

państwowego i walki o niepodległość sprawa służby ojczyźnie była zdecydowanie mocniej 

akcentowana. Obecna wersja Prawa zdecydowanie mniej je akcentuje. 

                                                                 
35

 Skaut, Lwów nr. 2 1.XI. 1911  
36

 por. M.Schreiber, E. Piasecki, Harce Młodzieży Polskiej, Lwów 1912 s. 45 i następne 
37

 X J Zawada (K.Lutosławski), Czuj Duch, Kraków 1913 
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Idea abstynencji rozumiana jako zakaz, jest zdecydowanie obca duchowi skautowemu. Dlatego też 

nie znajdujemy jej w wersji Prawa zaproponowanej przez Andrzeja Małkowskiego. Starał się on być 

jak najwierniejszy duchowi skautowemu. K. Lutosławski ojciec duchowy Eleuturi był daleko 

bardziej rygorystyczny i wprowadził nakaz abstynencji formułując go w następujący sposób „Skaut 

jest czysty w myśli mowie i uczynkach. (...) Aby się ustrzec od przegranej w walce z namiętnościami 

popędami swoimi, skaut ćwiczy swoją wolę przez walkę z najbardziej rozpowszechnionymi 

nałogami i nie używa alkoholu i tytoniu,...”38. W podobnym duchu przedstawiają i  interpretują tę 

ideę autorzy „Harców młodzieży polskiej” oraz twórcy międzywojennych redakcji Prawa 

Harcerskiego. Po wojnie problem prawa interpretowany był różnie, podstawowym problemem 

było, na ile ten przepis prawa obowiązuje instruktorów. Jest to problem nurtujący Związek do dziś. 

Szukano rozwiązania dodając do redakcji punktu Prawa sformułowanie o walce z nałogami. 

Przemiany społeczno-polityczne w Kraju i w ZHP przyniosły powrót do tradycyjnej przedwojennej 

redakcji, a zmieniająca się sytuacja i nowe wyzwania wychowawcze spowodowały, chociaż 

przejściowo, że w Prawie pojawił się problem narkotyków.  Obecnie znajdujemy go w 

interpretacjach39. 

Nie ma mniej ważnych i ważniejszych idei, wszystkie one są w podobnym stopniu kluczowe dla 

realizacji harcerskiej metody i działania zgodnego z duchem harcerstwa. Harcerskie ideały działają 

tylko razem. Jeżeli będziemy pamiętać o patriotyźmie i umiłowaniu ojczyzny, a zapomnimy o 

braterstwie znajdziemy się wśród nacjonalistów lub faszystów, a to już nie są harcerskie ideały. 

Jeżeli oddamy się jedynie oszczędności i gospodarności, to łatwo staniemy się najbogatsi w hufcu, 

ale bardziej będziemy przypominać przedsiębiorstwo niż drużynę. Takie przykłady można by 

mnożyć. Z ideałami jest w harcerstwie tak, jak ze wszystkim. Należy im służyć, robić to w duchu 

braterstwa, czyli razem, systematycznie się samodoskonalić dążąc do nich i oczywiście zachować 

zdrowy rozsadek, który między innymi nie pozwoli nam przedkładać jednych, a zapominać o 

innych.  

Prawo i jego znaczenie w systemie wychowawczym 

Prawo Harcerskie w naszym systemie wychowawczym pełni wiele funkcji. Najważniejszym wydaje 

się to, że jest ono wzorcem postępowania i strażnikiem krzewionych wartości. Tak, więc jest Prawo 

Harcerskie wyznacznikiem standardów zachowań harcerskich. Jest ono również ostoją i 

strażnikiem wartości.  
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 por. Harcerskie Ideały, GK ZHP, Warszawa 1997 
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Prawo każdemu harcerzowi daje kodeks postępowania. Kodeks, który uznał jako własny i 

potwierdza to w chwili Przyrzeczenia Harcerskiego, zobowiązując się całym życiem przestrzegać 

Prawa Harcerskiego.  

Prawo Harcerskie jest, zatem zasadniczym elementem formułowania zasad i norm w sposób 

dostępny i atrakcyjny dla młodzieży. Warto dodać, że wszystkie organizacje należące do ruchu 

skautowego muszą go posiadać40.   

Jest jeszcze jedna sprawa, dla mnie ważną sprawą w harcerstwie jest to, że Prawo Harcerskie 

powinno nas harcerzy i instruktorów łączyć i spajać w jedną harcerską rodzinę. Niestety wielu ludzi 

wygłaszając zdania typu: „Ja przestrzegam Prawa Harcerskiego” pozostawia w domyśle, że ci inni 

go nie przestrzegają i różnicują harcerzy na tych, którzy to robią lepiej i tych, którzy to robią gorzej. 

Z mojego punktu widzenia to zła praktyka. Jeżeli ktoś nie przestrzega Prawa, jest  to przede 

wszystkim sprawa jego sumienia, a w pewnych wypadkach rady drużyny lub Sądu Harcerskiego.   

Należy jednoznacznie stwierdzić, że aby Prawo Harcerskie spełniało swoje funkcje musi stać się 

elementem wzorów i norm grupowych. Potwierdzają to badania, jak i doświadczenia 

instruktorskie, że sama znajomość Prawa Harcerskiego nie wystarcza, aby zagwarantować 

przestrzegania zawartych w nich wskazań,  natomiast konieczne jest rzeczywiste sprzężenie 

ideowo-wychowawczego programu drużyny z funkcjonującymi i tworzącymi się stale w drużynie 

normami grupowymi, wzorami zachowań i propozycjami działania. 

Prawo Harcerskie to nie temat na pierwszą, czy inną jedną zbiórkę (nawet dziesięć zbiórek), 

którą zrealizujemy dla odbycia „pracy z Prawem”. Musi być ono obecne wokół nas, przenikać 

wszystkie działania drużyny i być stałym kryterium odniesienia w dokonywanych ocenach, czy 

porównaniach. Oczywistym jest, że od czasu do czasu również ze względu na nowych członków 

drużyny warto zrobić zbiórkę poświęconą Prawu Harcerskiemu, ale powinniśmy o nim pamiętać i 

przywoływać je na każdej zbiórce, czy okazji wskazywania wzorów, w gawędach, w ocenie zabaw. 

Powinno być ono również obecne na radach drużyny i spotkaniach zastępu zastępowych, jako  

punkt odniesienia w dokonywanych ocenach, omawianych zadaniach, czy podejmowanych 

planach.  

I tu dochodzimy do poważnego problemu, czy Prawo powinno obowiązywać instruktorów. Otóż, 

jeżeli chcemy, by działało i stanowiło normę grupową, to bezwzględnie musi również dotyczyć 

również instruktorów, którzy przecież są członkami grupy. Ponadto, jeżeli instruktor ma być 

wzorem (modelem), musi wskazywać jak Prawa przestrzegać. Tyle pedagogicznego uzasadnienia. 
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Pozostaje jeszcze moralne. Trzeba sobie, bowiem, odpowiedzieć na pytanie, co jest warte nasze 

Przyrzeczenie. Czy to oznacza, że musimy być ideałem? Ja uważam, że nie, ale powinniśmy do tego 

ideału dążyć. Jeżeli uważamy, że Prawo stoi na straży tego, co dobre i piękne, to dlaczego do tego 

nie dążyć? Jeżeli natomiast tak nie uważamy, to po co „bawimy się” w harcerstwo: - dla szpanu? - 

dla władzy? - dla pieniędzy?; kogo chcemy oszukać? Nasi harcerze i tak na dłuższą metę oszukać 

się nie dadzą.  

Wokół interpretacji 

Interpretacja Prawa Harcerskiego jest ważna i często budziła i budzi kontrowersje. Nie jest tu 

celem dyskusja nad tym, czy Prawo Harcerskie jest aktualne i dobrze sformowane. Na pewno 

Prawo Harcerskie, jak każdy instrument wychowawczy, wymaga aktualizacji, ale trzeba pamiętać, 

że zbyt częste zmiany nie służą budowaniu tradycji i poszanowania. 

Uważam, że każdy z nas powinien zinterpretować Prawo Harcerskie przez pryzmat własnych 

doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Oczywiście istnieje interpretacja zalecana przez Radę 

Naczelną, ale należy pamiętać, że jest to tylko pewna ogólna wskazówka. Prawo Harcerskie, jego 

znaczenie i rozumienie zmienia się wraz z nami tymi, którym służy. Co innego znaczy dla 

początkującego dziesięciolatka, czym innym jest dla wyrobionego harcersko dwunastolatka, co 

innego znaczy dla naszego szesnastoletniego przybocznego, jeszcze co innego dla osiemnastolatka 

lub dla trzydziestoletniego instruktora w stopniu podharcmistrza.  

Drużynowy powinien pomóc swoim harcerzom zinterpretować i zrozumieć Prawo Harcerskie. To 

jego bardzo ważny obowiązek. Harcerz powinien potrafić odnieść się do Prawa Harcerskiego, 

widzieć w nim drogę dla własnej służby oraz kierunki samodoskonalenia. Bez rozumienia i 

interpretacji odniesionych do „tu i teraz” trudno będzie mu odnaleźć w Prawie Harcerskim ową 

drogę, czy kierunek rozwoju.  

Takie objaśnianie Prawa nie jest łatwe, dokonujemy go na ogniskach, w czasie gawęd, ale również 

radach drużyny,  czy w rozmowach z poszczególnymi członkami naszej harcerskiej wspólnoty. 

Czasami na obozie (nie co roku) staram się przeprowadzić taki cykl ognisk, z których każde 

poświęcone jest jednemu punktowi Prawa, szykuję wtedy gawędy, ale również gry i piosenki 

nadające się na takie ognisko. To dobry sposób, ale nie powinien być powtarzany co roku, bo staje 

się nudny. Różne „sposoby” na Prawo Harcerskie, omawiam w następnej części i zamieszczam w 

końcowej części rozdziału.    
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Prawo w Twojej drużynie 

 „Sposoby” na Prawo Harcerskie 

Prawo Harcerskie to bardzo trudny problem w codziennej i okazyjnej pracy drużyny. Dlatego 

niestety, w wielu drużynach pojawia się sporadycznie, a to źle. Wiele osób uważa, że o Prawie 

można mówić tylko uroczyście na niezwykle poważnych zbiórkach. Oczywiście tak też można, ale z 

pewnością nie tylko tak.  

Przede wszystkim, jak to zaznaczono już wcześnie, Prawo powinno być obecne w codziennym życiu 

drużyny. Jeżeli chcemy, by zostało przez harcerzy uznane jako wzorzec postępowania powinniśmy 

się do niego odnosić. Dobre są do tego indywidualne rozmowy oraz rady. Warto, co jakiś czas 

pytać harcerzy: 

• Co, ich zdaniem, w danej sytuacji radzi nam Prawo?  

• Czy dane postępowanie jest zgodne z Prawem? 

• Jak należy postąpić, by nie złamać Prawa itp.? 
Jeżeli rozmowa pojawi się na zbiórce zastępu zastępowych, czy radzie drużyny, z czasem przeniesie 

się na teren pozostałych zastępów i to jest to, o co nam chodzi. Niech nasi harcerze zaczną o 

Prawie rozmawiać, niech będzie ono dla nich ważne. 

Powinniśmy również organizować zbiórki z Prawem Harcerskim. Dotyczy to zarówno drużyny, jak i 

rady drużyny oraz zastępu zastępowych. Mogą to być uroczyste kominki, ale również zbiórki 

wesołe i pełne życia, tak jak Prawo ma służyć pełni życia. Zbiórki te mają za zadanie pomagać 

harcerzom w zrozumieniu i interpretacji prawa.  

Ważnym sposobem jest również samoocena. Przy różnych okazjach powinniśmy skłaniać naszych 

harcerzy do przemyślenia swojego postępowania i oceny go pod kątem Prawa Harcerskiego. Może 

nam w tym pomóc sprawność „Szarej Lilijki” lub ten oto pomysł, rodem z Załęcza.  
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Rysunek 21 Termometr do pomiaru stosunku do Prawa Harcerskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Kursu Drużynowych opracowanych w CSI w Załęczu 

Rysujemy termometry ze skalą od 0 do 6. Ma ich być 10. Pod każdym wypisujemy punkt Prawa. 

Zadaniem harcerza jest ocenić na skali, na ile przestrzega danego punktu Prawa. 

Trzeba pamiętać, że dla harcerza Prawo staje się czynnikiem wspierającym rozwój dopiero w 

połączeniu z pozostałymi elementami systemu wychowawczego ZHP, w szczególności istotna jest 

tu świadoma, indywidualna i osobowa relacja do Prawa Harcerskiego. Ma to między innymi swój 

wyraz w prawidłowo przeprowadzonym Przyrzeczeniu. Dlatego kluczowym momentem w pracy z 

Prawem Harcerskim jest Przyrzeczenie. 

Przyrzeczenie 
Przyrzeczenie to szczególny moment. Jest to chwila, gdy młody człowiek staje się w pełni harcerzem. 

Przyrzeczenie powinno być, więc momentem bardzo uroczystym i otoczonym szczególną aurą. W starych  harcerskich 
środowiskach wiele wysiłku wkłada się w to, by zachować szczególny charakter tego momentu. Trzeba sobie 
oczywiście zdawać sprawę, że samo przyrzeczenie jest rodzajem obrzędu, ale nie wolno też zapomnieć, że jest to 

obrzęd niezwykle ważny. Andrzej Jaczewski opisuje to w następujący sposób: „Kandydat do złożenie 
Przyrzeczenia powinien wyraźnie się opowiedzieć, czy ma chęć je składać, czy nie. Można w tym 
momencie dać mu do przeczytania lub odczytać głośno (takie przypomnienie wszystkim robi 
dobrze) tekst Prawa. Kiedy zadeklaruje się jasno, chce wziąć na siebie takie zobowiązanie, 
następuje uroczyste przyrzeczenie”41.  
Pomysłów na obrzęd Przyrzeczenia może być wiele. Trzeba jednak pamiętać o tych elementach, 

które znaleźć się w nim powinny, a nawet muszą. 

• Przyrzeczenie Harcerskie w drużynie ZHP może przyjąć tylko instruktor ZHP. 

• Do Przyrzeczenia Harcerskiego dopuszcza drużynowy drużyny, do której należy harcerz 
(wszystkie inne sytuacje należy uznać za wyjątkowe i są zawsze naruszeniem tej zasady). 

• Przyrzeczenie powinno poprzedzić zapytanie się harcerza, czy chce je złożyć. 

• Po wypowiedzeniu roty wszyscy obecni potwierdzają jej przyjęcie słowami: „Na słowie 
harcerza polegaj jak na Zawiszy”. 

• Po złożeniu Przyrzeczenia instruktor przyjmujący lub drużynowy wręczają krzyż.   

• Przyrzeczeniu powinna towarzyszyć uroczysta atmosfera.  
 

Istnieją różne kwestie, a niekiedy kontrowersje, które powinno się rozstrzygnąć przed pierwszym 

Przyrzeczeniem w drużynie.  

• Na co składać przyrzeczenie? Osobiście uważam, że najlepiej na flagę narodową lub 
sztandar. Tak jest optymalnie. Ale są środowiska, w których czyni się to na ogień, proporzec 
drużyny, totem itp. Kluczową są tu dwie kwestie. Po pierwsze to, na co harcerz składa 
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 Andrzej Jaczewski, Gawędy drużynowego, Warszawa 1983, s. 82 
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Przyrzeczenie powinno symbolizować lub wyrażać ideały, którym przyrzeka, po drugie 
powinno w naszej hierarchii wartości (znaczeń), być przynajmniej tak ważne (znaczące) jak 
krzyż, który otrzymuje.     

• Czy wybierać opiekunów od przyrzeczenia? W wielu środowiskach (w moim również) jest 
taki zwyczaj. Uważam, że jest ładny i pożyteczny. Zwyczaj ten angażuje nawet bardzo 
młodych harcerzy w przebieg obrzędu, nadając dodatkowego znaczenia braterstwu. Często 
takiemu wyborowi towarzyszy specjalny obrzęd. To też może być ciekawe, pod warunkiem, 
że nie przesłoni samego Przyrzeczenia. Nie jest jednak taki opiekun obowiązkowy. 

• Co śpiewać? W wielu środowiskach są różne rozstrzygnięcia w tej kwestii. Uważam, że po 
samym obrzędzie złożenia Przyrzeczenia zawsze powinna być śpiewana jedna piosenka 
dość podniosła np. „Idziemy w jasną” lub „Sadźmy róże” („Przy sadzeniu róż” - wiersz 
Seweryna Goszczyńskiego), lub inna. Dodatkowo może być jedna wybierana już po 
Przyrzeczeniu przez składającego Przyrzeczenie.  

• Czy Przyrzeczeniu mogą towarzyszyć inne obrzędy? Na pewno tak, pod warunkiem jednak, 
że nie przesłonią ważności samego Przyrzeczenia, nie ma bowiem dla drużyny większego 
święta i ważniejszej sprawy niż nowy harcerz, który składa właśnie Przyrzeczenie wchodząc 
na drogę harcerskich ideałów. 

  
 

Tworzenie obrzędów związanych z Przyrzeczeniem jest możliwe, pod warunkiem, że będzie 

stosowane z umiarem. Jeżeli jednak twoja drużyna ma w tym zakresie swoje tradycje, to trzeba 

pamiętać, że wszelkie zmiany należy wprowadzać ostrożnie i z dużą rozwagą.    

Bardzo istotnym problemem, często pojawiającym się w dyskusjach, jest kwestia dopuszczenia do 

Przyrzeczenia. Oczywiście dobrze jest szanować zwyczaje środowiska, ale nie wolno dopuszczać 

do patologii. Harcerz nie powinien czekać na Przyrzeczenie dłużej niż rok (oczywiście zakładam, że 

regularnie uczęszcza na zbiórki i stara się). Zbyt łatwy dostęp do Przyrzeczenia będzie je 

deprecjonował, ale zbyt trudny uczyni je nieosiągalnym, a tym samym harcerze zrezygnują. Oni 

oczywiście niczego nie osiągną, ale my również nie osiągniemy niczego poza zniechęceniem ich do 

bycia harcerzami. Trzeba też pamiętać, iż to dopiero w trakcie Przyrzeczenia harcerz zobowiązuje 

się być posłusznym Prawu Harcerskiemu.  

Na pewno przed złożeniem Przyrzeczenia harcerz powinien: 

• zapoznać się z treścią Prawa i Przyrzeczenia oraz jego interpretacją; 

• poznać drużynę, jej obyczaje i normy; 

• wyrazić wolę złożenia Przyrzeczenia (również postępowaniem). 
 

Niektórzy twierdzą, że konieczny jest mundur. Trzeba jednak uwzględnić warunki materialne oraz 

finansowe i zdawać sobie sprawę, że są dzieci, których na mundur nie stać.  
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Pomysły na pracę z Prawem.  

Plakat (pomysł na zbiórkę drużyny lub fragment większej całości np. biwaku) 
Podziel drużynę na dziesięć zespołów, rozdaj gazety, mazaki oraz duże arkusze papieru. Każdy 

zespół losuje jeden punkt Prawa. Zadaniem zespołów jest wykonać plakat (kolaż)  prezentujący 

znaczenie poszczególnych punktów. Na zakończenie zespoły prezentują swoje plakaty. Między 

prezentacjami można śpiewać piosenki lub rozgrywać proste gry ilustrujące Prawo Harcerskie.  

Zbiórka drużyny - Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie 

ze zbiorów hm Marii Sokołowskiej 

Cel: 

• Przypomnienie lub zapoznanie z treścią Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego 

• Uświadomienie, jaką rolę w życiu odgrywa Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie 

• Rozbudzenie refleksji wokół Prawa Harcerskiego  
 

Przebieg zbiórki: 

Przywitanie (według zwyczajów drużyny) (5 min.). 

Szyfry Odszyfrowanie tekstu Przyrzeczenia (5 min.). 

Gawęda Omówienie istoty Przyrzeczenia - gawęda może mieć formę wspólnego opowiadania i 

wspomnień (15 min.). 

•  po co jest? 

• kiedy się je składa? 

•  w jakich okolicznościach?  

• Przypomnienie zwyczajów drużyny, zależnie od obrzędowości drużyny,  

• zakończeniem gawędy powinno być przypomnienie, że Przyrzeczenie to przyjęcie 
zobowiązania do przestrzegania Prawa Harcerskiego. 
 

Konkurs między zastępami. Ułożenie Prawa Harcerskiego z rozsypanych elementów (10 min). 

Burza mózgów: „Do czego harcerzom  jest potrzebne Prawo Harcerskie?" (10-15 min.). 

Piosenki: np. "Harcerskie ideały", „Idziemy w jasną”, "Wspólne prawa" - najlepiej jedna, dwie 

znane i jedna nowa - nauczana (10-15 min.). 

Teatr samorodny  pokazywanie przez zastępy kolejnych punktów Prawa - może być w formie 

konkursu (20-25 min.). 

Sprawy organizacyjne (10 min.). 

Zakończenie zbiórki - zgodnie ze zwyczajami drużyny (5 min.). 

Planowany czas około 90 min. 
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Mapa rozwiązań (pomysł na zbiórkę zastępu zastępowych) 

Każdy członek zastępu zastępowych dostaje do wypełnienia mapę. W jej środku jest w kole 

wypisany punkt Prawa, a dookoła rozpisujemy formy pracy i pomysły, które mogą pomóc 

przybliżyć go zastępowi na zbiórce. Można tam wpisać: słowa piosenki, pomysł na grę, pomysł na 

zwiad, wycieczkę, projekt pożytecznej pracy, projekt inscenizacji itp. 

Komentarz do Prawa harcerskiego - hm RP Stanisław Sedlaczek 

 Przyrzeczenie Harcerskie 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być 

posłusznym Prawu Harcerskiemu.  

• "Mam szczerą wolę..." to znaczy, że z własnej dobrej woli wstępuję do Harcerstwa i 
szczerze chcę wypełniać jego Prawo. "... całym życiem..." to znaczy, że dopóki jestem 
harcerzem(ką), zobowiązuję się we wszystkim, co stanowi moje obecne życie, a więc w 
pracy i w wypoczynku, w nauce i zabawie, w radości i smutku, w rodzinie, szkole, 
warsztacie pracy pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być 
posłusznym(ną) Prawu Harcerskiemu. Chcę służyć Bogu, Polsce i bliźnim. Służba jest 
właściwie zadaniem harcerza(ki). Służyć po harcersku, to znaczy myśleć o innych, pomagać 
innym i żyć dla innych. Chcę być posłusznym(ną) Prawu Harcerskiemu, bo ono określa, jak 
mam pełnić tę służbę i wskazuje mi drogę, która jest dla mnie najwłaściwsza. Jako Katolik 
(Katoliczka) i Polak(Polka) wiem, że ta służba jest moim obowiązkiem. Wiem również, że 
jest wielkim zaszczytem, bo składając Przyrzeczenie, biorę na siebie część 
odpowiedzialności za ruch harcerski i za Polskę.  

Prawo Harcerskie 

1. Harcerz (harcerka) służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. 

• Harcerz (harcerka) kocha Boga, jest wiernym synem (wierną córką) Kościoła. Służy Bogu 
przez to, że spełnia Jego przykazania, wypełnia obowiązki członka Kościoła, szerzy wiarę i 
broni jej. Harcerz (harcerka) kocha Polskę. Stara się Ją coraz lepiej poznać. Służy Jej przez 
to, że spełnia sumiennie swoje obowiązki na tym posterunku, na którym go (ją) Bóg 
postawił w chwili obecnej, a więc jako syn (córka), uczeń (uczennica), pracownik 
(pracownica), żołnierz, obywatel (obywatelka). Ponosząc odpowiedzialność za pracę w 
małej komórce, która jest cząstką Polski, jest tym samym wraz z innymi odpowiedzialny 
(odpowiedzialna) za całą Polskę. Harcerz (harcerka) więcej ceni szczęście własnego Narodu 
niż własne. Nieustannie walczy o wielkość moralną i materialną Polski i o spełnienie jej misji 
dziejowej. 
Harcerz (harcerka) wie, że wiernie służąc Bogu, najlepiej służy Polsce, a wierna i uczciwa 
służba Polsce, jest jednocześnie służbą Bożą. 

 
2. Na słowie harcerza (harcerki) polegaj jak na Zawiszy. 

• Naczelną cechą charakteru harcerza (harcerki) jest prawda. Harcerz - to rycerz, a rycerz - to 
człowiek honoru. Honor wymaga prawdy. Dlatego harcerz (harcerka) ma tylko jedno słowo, 
którego nigdy nie łamie. Naśladuje w tym bohatera spod Grunwaldu - Zawiszę Czarnego z 
Grabowa - pierwszego rycerza z Europy. Harcerz (harcerka) jest uczciwy(a), rzetelny(a), 
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punktualny(a). Słów na wiatr nie rzuca. Posiada odwagę cywilną i stosuje ją praktycznie w 
życiu, mówiąc w potrzebie prawdę w oczy i broniąc zawsze swoich przekonań. 

3. Harcerz (harcerka) jest pożyteczny(na) i niesie pomoc bliźnim. 

• Niesienie pomocy bliźnim jest nakazem Bożym, który zawarty jest w przykazaniu miłości. To 
też nieodzowną cechą harcerza (harcerki) jest czynna miłość bliźniego, która wyraża się 
zarówno w chętnym niesieniu pomocy moralnej i materialnej, jak i w serdecznym stosunku 
do każdego, kto potrzebuje naszej pomocy. Miłość bliźniego to nie tylko uczucie. To wola 
czynienia dobrze. Harcerz ma wolę czynienia dobrze wszystkim i wyzyskuje każdą okazję, 
aby być pożytecznym i nieść pomoc bliźnim. Codziennie spełnia co najmniej jeden dobry 
uczynek. Szerzy w swym otoczeniu zasady sprawiedliwości społecznej, oparte na etyce 
chrześcijańskiej. Harcerz (harcerka) jest pożyteczny również przez to, że na każdym 
stanowisku stara się pracować wydajnie, żeby pracą swą powiększyć dorobek Polski. 

 
4. Harcerz (harcerka) w każdym widzi bliźniego, a za brata (siostrę) uważa każdego innego 

harcerza (harcerkę). 

• Harcerz (harcerka) niesie pomoc wszystkim potrzebującym, bo wszystkich uważa za 
bliźnich: bliskich i dalekich, wielkich i małych, dobrych i złych, przyjaciół i nieprzyjaciół. 
Wszyscy oni są nam równi. Wszyscy są stworzeni przez Boga i dla Boga i wszyscy są 
odkupieni przez Chrystusa. Stąd zasada: „Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie 
samego”. Wśród bliźnich należy jednak - zgodnie z nauką Chrystusową - rozróżnić bliższych 
i dalszych. Tak stanowi „porządek miłości”, który w stosunku do jednych i drugich ustala 
inny zakres obowiązków. Wszystkim, związanym krwią i duchem: rodzicom, rodzinie, 
przyjaciołom, towarzyszom pracy, rodakom, współwyznawcom harcerz (harcerka) z zasady 
ma być przede wszystkim pożyteczny(a), bo względem nich ma większe obowiązki, 
wypływające z „porządku miłości”. W każdym jednak poszczególnym wypadku harcerz 
(harcerka) niesie pomoc tym, którzy jej w danym momencie najwięcej potrzebują. 
Harcerz (harcerka) za brata uważa każdego innego harcerza, a za siostrę każdą inną 
harcerkę, bo tworzą oni jedną rodzinę, związaną Prawem Harcerskim i jednakowym 
wychowaniem, opartym na Prawie. 

 
5. Harcerz postępuje po rycersku. 

• Harcerz przejął tradycję rycerzy chrześcijańskich. Obowiązuje go więc rycerski stosunek do 
wszystkich (harcerka naśladuje wzory dzielnych i szlachetnych polskich kobiet - godnych 
sióstr rycerzy chrześcijańskich). Nie jest on oparty na formach zewnętrznych, lecz przede 
wszystkim płynie z wewnętrznego nakazu serca. Słabych otacza opieką. Cudzej godności nie 
szarga. Potrafi przyznać się do winy i naprawia wyrządzone krzywdy. Jest odważny(a), 
silny(a) moralnie, stara się być silny(a) fizycznie. Jest sprawiedliwy(a) nawet wobec 
wrogów. Walkę o panowanie dobra uważa za swój obowiązek. Jest w niej 
bezkompromisowy. Potrafi swe zwycięstwo rozsądnie wykorzystać, lecz nie znęca się nigdy 
nad pokonanym lub przeciwnikiem. 

 
6. Harcerz (harcerka) miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 

• Harcerz (harcerka) w czynie ukazuje swą miłość do przyrody, otaczając troskliwą opieką 
cały świat roślinny i zwierzęcy. Współżycie z przyrodą daje harcerzowi (harcerce) pogodę 
ducha, wyrabia zaradność. Walka z siłami natury rozwija hart i odwagę. Poznawanie 
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przyrody polskiej pozwala mu (jej) lepiej poznawać Polskę. Przez obcowanie z przyrodą 
harcerz (harcerka) zbliża się więcej do Boga, który jest Stwórcą tej przyrody i wszystkiego, 
co istnieje. 

 
7. Harcerz (harcerka) jest karny(a) i posłuszny(a) rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. 

• Karność harcerza (harcerki) jest karnością żołnierską. Każdy rozkaz rodziców i przełożonych 
musi być wykonany natychmiast i z ochotą, chociażby był niemiły. Jest to nie tylko karność 
formalna, która płynie z obawy kary; jest to karność, która płynie z miłości i szacunku. Przez 
karność harcerską wyrabia harcerz (harcerka) w sobie karność społeczną, która jest 
niezbędnym czynnikiem w życiu Narodu. Przy rodzicach i przełożonych stoi harcerz 
(harcerka) w dobrej i złej doli, broni ich, szanuje i nawet mówić źle o nich nie pozwala przy 
sobie. 

 
8. Harcerz (harcerka) jest zawsze pogodny(a). 

• Łatwo jest śmiać się i cieszyć kiedy jest nam dobrze. Prawdziwa moc ducha przejawia się 
wtedy, kiedy w niepowodzeniu, w smutku mamy uśmiech na twarzy. Harcerz (harcerka) 
przeszkód nie omija, lecz je łamie. Nie tylko w dobrych, ale i w złych chwilach harcerz 
(harcerka) ma na twarzy i w duszy pogodę, która wynika z czystego sumienia i dobrze 
spełnionego obowiązku. Swoją pogodą oddziaływa na całe otoczenie. 

 
9. Harcerz (harcerka) jest oszczędny(a) i ofiarny(a). 

• Harcerz (harcerka) wie, że oszczędność jest podstawą dobrobytu narodowego, a mądra 
ofiarność podstawą służby społecznej. Jest więc oszczędny(a) w całej swojej gospodarce 
osobistej, bo wie, że w ten sposób przyczynia się do dobrobytu swego Narodu. Nie trwoni 
na marne ani zdrowia, ani czasu, ani pieniędzy. Nie pozwala sobie na próżniactwo, ani na 
gry hazardowe. Jest gospodarny(a); swoim lub powierzonym sobie majątkiem stara się 
gospodarować umiejętnie i oszczędnie. Równocześnie jest ofiarny(a), nie szczędząc gdy 
zachodzi tego potrzeba, zdrowia, sił, czasu i mienia dla bliźnich i dla Ojczyzny. 

10. Harcerz (harcerka) jest czysty(a) w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije 

napojów alkoholowych. 

• Harcerz (harcerka) chce być panem (panią) samego siebie. Wie, że mogą go (ją) napastować 
pokusy, zna swoje słabości, ale nie pozwala im rządzić sobą, lecz sam(a) panuje nad nimi. W 
tym celu ćwiczy swą wolę i wyrabia w sobie hart nie tylko fizyczny, lecz w pierwszym 
rzędzie moralny, a przede wszystkim szuka pomocy w Łasce Bożej. Harcerz (harcerka) bez 
wahania odrzuca od siebie jako grzech, wszelki brud - złe towarzystwo, złą książkę, brudne 
myśli, słowa i czyny. Harcerz (harcerka) wyrzeka się alkoholu i tytoniu, nie tylko dlatego, że 
szkodzą jego (jej) zdrowiu, ale przede wszystkim dlatego, że to dobrowolne, drobne 
wyrzeczenie hartuje jego (jej) wolę i czyni go (ją) zdolnym(ą) do innych większych 
wyrzeczeń, jakich wymagać będzie od niego (niej) obowiązek. Harcerz (harcerka) rozumie, 
że od zdrowej moralnie i fizycznie młodzieży zależy wielkość i lepsze jutro Polski. Chce w 
tym kierunku pracować i pracę tę zaczyna przede wszystkim od samego (samej) siebie.  

Komentarz do Prawa harcerskiego - hm RP Jan Mauersberger 
Warszawa, sierpień 1942 roku. 
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Mam być bojownikiem i budowniczym Polski Odrodzonej. Świat zmaga się w walce 
o najwyższe wartości duchowe. Materializm okazał się zacofaniem i barbarzyństwem. 
Zepsucie obyczajów, kult siły fizycznej i gwałtu, deptanie wszelkiego prawa i wolności 
człowieka są konsekwencjami tego światopoglądu. Natomiast prawdziwe chrześcijaństwo 
zawiera w sobie zawsze nowe i twórcze pierwiastki życia osobistego i społecznego. 
Realizowane konsekwentnie ziści ideały człowieka: wolności i pełni życia osobistego, 
sprawiedliwości społecznej i kooperacji wszystkich w duchu braterstwa i miłości bliźniego. 
Polska zawsze stała na straży ideałów wolności i braterstwa. Zwano ją przedmurzem 
chrześcijaństwa. Zgodnie z tradycją i charakterem narodowym Polska ma być pionierem w 
kształtowaniu nowego człowieka i społeczności. Dzisiejsze warunki życia wymagają 
zdecydowanej postawy. Mam walczyć o moje ideały. Jestem na służbie. Zawsze czujny. 
Zwarty w sobie. Gotów na wszystko.  

 

• Bóg jest dla mnie źródłem wszelkiego dobra i siły. W mojej wewnętrznej pracy sięgam do 
źródeł chrześcijaństwa. Żyję w obliczu Boga, złączony jak najściślej z Chrystusem - jak gałąź 
z winoroślą, jak komórka w organizmie. Ż życia Kościoła, z modlitwy i sakramentów czerpię 
Boskie życie dla duszy, aby je dawać innym, szerząc wokoło siebie Królestwo prawdy i 
dobra. Jestem na służbie Boga, który jest Duchem najwyższym. rozwijam się duchowo i 
doskonalę. Całym życiem pełnię wolę mojego Pana. Prawo Boże nakazuje miłować 
Ojczyznę ponad wszystko w świecie. Widzę w dziejach Polski myśl Bożą. Wierzę w 
powołanie mojego narodu do współpracy w wielkim dziele odrodzenia ludzkości w 
prawdzie i miłości Chrystusowej. Z Ojczyzną moją jestem nierozerwalnie związany, jak 
dziecko z matką. Jak członek żywego organizmu. Jestem sługą Polski. Dla jej dobra 
powinienem radośnie i bezinteresownie poświęcić wszystko co posiadam: moje trudy i 
pracę, w razie potrzeby życie. Z tradycji polskiej wezmę ducha najprzedniejszego: świętych i 
wyznawców, rycerzy i męczenników, wieszczów słowa i cichych, a niestrudzonych 
pracowników społecznych. Ich duch będzie mnie żywił. Skrzepi moją wolę i męstwo. 
Wyrwie mnie z egoizmu i małości. Wielka sprawa żąda wyrzeczenia i bohaterstwa, 
skupienia wszystkich sił i nieustannej pracy nad sobą. Jestem na służbie Boga i Polski. Jeśli 
Bóg jest ze mną, któż może mnie złamać i zwyciężyć. Ani prześladowanie, ani ucisk, ani 
śmierć nie sprowadzi mnie z drogi obowiązku. Moja moc płynie z wiary i modlitwy. 

II 

• Nie rzucam słowa na wiatr. Umiem milczeć. Umiem cierpieć. Słowo moje jest pewne. 
Uczciwe. Proste. Na straży mojego słowa stoi honor Polaka. 

III 

• Jestem na służbie najwyższego dobra. Idę przez życie dobrze czyniąc. Współdziałam w 
tworzeniu zdrowej szlachetnej wspólnoty między ludźmi - w mojej rodzinie, warsztacie 
pracy, w społeczeństwie, wszędzie, dokąd sięga mój wpływ. Zapoznaję się i popieram ideę 
spółdzielczości, gdyż zmierza ona do sprawiedliwej odbudowy życia społecznego i 
gospodarczego. Łączę, dźwigam, buduję, podnoszę, ratuję moich bliźnich. Dobrem 
zwyciężam zło. Jestem pożyteczny. Nie marnuję sił i czasu na jałową krytykę, próżne słowa i 
bezmyślne lub niezdrowe rozrywki. Każdą pracę wypełniam sumiennie w duchu służby. 
Pracuję z zamiłowaniem i umiejętnie. Przez pracę zwiększam dobro w mojej Ojczyźnie i na 
świecie. 

IV 
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• Jestem związany z ludźmi przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Jestem członkiem 
społeczności, żywego organizmu Chrystusa. Korzystam z pracy ducha i myśli, z trudu i 
wysiłku innych. Mam życzliwość dla ludzi. Widzę w nich obraz Syna Bożego. Często 
zniekształcony i ciemny, zawsze godny szacunku. Nienawidzę wszelkiej niesprawiedliwości, 
gwałtu, obłudy i kłamstwa i wszelkiego barbarzyństwa, które niszczą na świecie Królestwo 
Boże. Walczę ze złem. Gotów jestem podać rękę wszystkim ludziom dobrej woli. Najbliżsi 
mi są ci, którzy służą Bogu i Ojczyźnie. Łączy mnie z nimi braterstwo ducha. Jeden mamy cel 
życia - odrodzenie Polski i ludzkości. Jedną drogą idziemy: drogą prawości i służby, drogą 
poświęcenia i męstwa. 
 

V 

• Duch rycerski kryje się w najgłębszych pokładach duszy Polaka. Ożywia dzieje narodu 
bezprzykładnym 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. Bezinteresownym sługą sprawy. Obrońcą bezbronnych uciśnionych. 
Mam stać na straży honoru Polski. Obca mi jest wszelka podłość i krętactwo. Nie ugnę się 
wobec przemocy. Nie sprowadzi mnie z drogi ani groźba, ani żądza sławy, ani zysk. 

VI 

• Przez wiarę jestem w łączności z Bogiem, nieskończonym, wiekuistym. Jestem cząstką 
wszechświata. Widzę w przyrodzie twórcze i potężne dzieło Boże. Z nieba i z ziemi biorę 
moc życia. Poznaję, uczę się, zgłębiam prawa przyrody i ukryte w niej tajemnice ducha. 
Raduję się pięknem ziemi polskiej. Chronię jej bogactwa. Jestem opiekunem roślin i 
zwierząt. 

VII 

• Wobec tego, że kraj jest zniszczony, zasadą bojowników i budowniczych jest życie 
umiarkowane i oszczędne. Wszelki majątek i własność, które posiadam, uważam za dar 
Boży. Mam go używać według myśli i woli Boga, dla dobra mojego i bliźnich. Nie wolno mi 
ich marnować i nadużywać. Rękę mam mieć otwartą do dawania. Oczy otwarte na nędzę 
rodaków, na głód i niedolę dzieci polskich, na potrzeby społeczne. 

VIII 

• Kocham zwarte, mocne i radosne życie. Duszę mam spokojną, serce czyste, twarz jasną. 
Moja wesołość i pogoda są odblaskiem życia wewnętrznego. Smutek, zgorzkniałość, 
zniechęcenie są to objawy słabości. Zwalczam je w sobie i w innych. 

IX 

• Uprawiam swój umysł i wolę. Chcę myśleć jasno, logicznie. Chcę działać celowo, 
konsekwentnie. Ćwiczę i uprawiam moje ciało i zmysły. Uzdalniam je do życia duchowego. 
Do rozumnej służby Bogu i Ojczyźnie. Jestem karny wewnętrznie. Na zewnątrz opanowany i 
skupiony. Nade wszystko szanuję prawo. Prawo Boże i prawo moralne. Umiem słuchać. 
Chętnie, rozumnie i dokładnie wypełniam rozkaz. Umiem być poddany - wyrzec się własnej 
woli, o ile tego żąda: Ojczyzna, rodzice, zwierzchnicy. 

X 

• Dusza i ciało moje należą do Boga. Wszystkie moje siły powinienem oddać sprawie. W 
Ojczyźnie mojej rozwinąć Królestwo Boże. Mam być bojownikiem bez kompromisu. 
Walczyć o czystość, podniosłość, szlachetność obyczajów w Polsce. O supremację ducha, 
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idei, woli nad materią, zmysłowością, użyciem. Walczyć będę z naturalizmem, 
rozwiązłością, która powstała wskutek odejścia od Boga i od tradycji polskiej i panuje dziś 
wszędzie: w sztuce, w literaturze, w rozmowach, w zachowaniu się, w ubraniu, w 
dogadzaniu sobie, w wygodniactwie, w zmysłowości, kulcie ciała, deprawując charakter 
narodowy polski. Mam jasno określić i tworzyć prawy, szczery, jasny, dzielny i czysty typ 
chłopca i dziewczyny polskiej, który życie swoje czerpie z wiary i z tradycji polskiej 
najpiękniejszej: filomatów i szkół rycerskich. Wolny jestem od wszelkich nałogów, 
zwyrodnienia i nienaturalności, które wyniszczają ducha i ciało młodzieży. 

 

W tym duchu prawa i w poczuciu odpowiedzialności za duszę narodu i za jego przyszłe losy 
podejmuję pracę nad sobą. Pogłębiam wiedzę, kształcę charakter, krzepię ducha i serce w 
nieustannym radosnym wysiłku budowania Polski według myśli i woli Chrystusa. 

 

Półka z książkami 

• Stefan Mirowski: Styl życia  

• Jan Zawada (K. Lutosławski) Czuj duch, szesnaście gawęd obozowych o idei skautingu 

• Stanisław Sedlaczek, Jan Małecki, Drogowskaz harcerski 

• Krzysztof Bluszcz, Ewolucja modelu wychowania w skautingu i harcerstwie 1909-1945 

• Harcerskie Ideały, Warszawa 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hm. Jakub Jerzy Czarkowski, phm Marcin Maryl 
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Planowanie pracy w drużynie 

O planowaniu w harcerskim działaniu 

Planowanie w działaniu 

Każda działanie powinno składać się i składa z kilku etapów. Spróbujmy to przeanalizować, 

korzystając z rysunku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak widać planowanie to duża część dobrego i skutecznego działania. Jest to charakterystyczna 

cecha każdego skutecznego działania. 

Diagnoza, 
czyli zbadanie jakie są potrzeby i możliwości 

Prognoza, 
czyli określenie standardów oraz celów, określenie jak ma 

być 

Ordynacja, 
czyli wybranie środków i sposobów, dzięki którym 

zrealizujemy cele 

Realizacja, 
zrealizowanie planów 

Epikryza, 
czyli ocena realizacji planów, jest to też diagnoza do 

następnego działania. 

P
L
A
N
O
W
A
N
IE
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Planowanie w metodzie harcerskiej. 

Organizacje skautowe i harcerskie także starają się planować swoje działania42. Przedstawia to 

rysunek. Podobnie jest z działaniem harcerskim i rozwojem harcerskiego programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 22 Panowanie w skautingu 

Źródło: Światowe Biuro Skautowe, Elementy programu skatowego Warszawa 1991 s. 93 

W samym centrum jest cykl budowania programów (planowania). Etapy jego to: określenie 

potrzeb, formułowanie celów, ułożenie treści, wreszcie realizacja programu i ocena jego 

rezultatów. Na poziomie rodzajów decyzji wyróżnimy cztery ich rodzaje: planowanie, organizacja, 

realizacja i decyzje związane z ponownym wejściem w cykl. W miejscu, gdzie stykają się te dwa 

kręgi powstał krąg, któremu można by nazwać kręgiem dobrych rad lub wskazówek. 

Planowanie w drużynie 

Budowanie planu pracy 

Podobnie jest z pracą drużyny. By przynosiła ona pożytek wszystkim jej członkom trzeba brać pod 

uwagę wiele ważnych spraw. Oczywiście ważna jest znajomość rzeczy, umiejętności. Istotny jest 
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 Por. Światowe Biuro Skautowe, Elementy programu skatowego, Warszawa 1991  
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również zapał. W parze z wieloma czynnikami powinno iść dobre planowanie pracy drużyny (w tym 

również zastępów) i dobra realizacja podjętych planów (w której ważne są wcześniej wymienione 

czynniki). 

Zaczynamy od analizy, oceny aktualnego stanu rzeczy. W analizie powinniśmy uwzględnić kilka 

ważnych elementów: 

• słabe strony; 

• mocne strony; 

• szansę; 

• przeciwności. 
 

Ważne jest, by wszystko to rozpatrywać przez pryzmat przyjętych przez nas standardów. Są to 

standardy ogólne, które są określone dla wszystkich drużyn i standardy drużyny, które określimy 

tylko dla naszej drużyny. Standardy ogólne określa m.in. Statut, Prawo Harcerskie, czy instrukcje. 

Standardy drużyny, to te związane z drużyną i dla niej charakterystyczne. 

Powinniśmy przeanalizować wszystkie elementy, które nazywamy źródłami planu pracy. Są to 

przede wszystkim: 

• zainteresowania harcerzy i kadry; 

• potrzeby harcerzy i kadry; 

• potrzeby środowiska; 

• stopień wiedzy i umiejętności harcerzy i kadry; 

• osiągnięcia; 

• porażki; 

• możliwości zewnętrzne i wewnętrzne; 

• propozycje programowe. 
 

To oczywiście nie jest wszystko. 

Następny etap to formułowanie celów, czyli określenie priorytetów w realizacji standardów. 

Powinniśmy określić, co chcemy osiągnąć i co również istotne, po czym poznamy, że nasz cel został 

osiągnięty. Oto przykład: 

Standard Cel Sposób ewaluacji 

Harcerze znają i rozumieją Prawo Zapoznać harcerzy z treścią Prawa 
Harcerskiego 

W czasie dyskusji o Prawie 
harcerze brali czynny udział; 
przytaczali prawidłowo jego 
fragmenty i potrafili je poprawnie 
zinterpretować 

 

Po określeniu celów, przystępujemy do doboru sposobów jego realizacji, dobieramy odpowiednie 

narzędzia wychowawcze np. zadania i formy pracy. W naszym przykładzie mogłyby to być : 
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zadanie „Nasze Prawo” i w jego ramach zastępy przygotowywałyby gazetkę o Prawie, 

podejmowały służbę zgodną z jego duchem, a na podsumowaniu uczestniczyły w wieczornicy 

połączonej z dyskusją o Prawie. Wreszcie, na koniec tworzymy harmonogram działań, czyli 

planujemy wszystko w czasie. 

Konstrukcja planu pracy 

Konstrukcja planu pracy drużyny może być bardzo różna. Każde środowisko określa własne 

standardy. Uwaga: środowiska mogą określać swoje własne modele pisania planu - skontaktuj się 

w tej sprawie ze swoim namiestnikiem. 

Tu podaję, co według autora powinien zawierać plan pracy: 

Nazwa i adres drużyny 

Charakterystyka: 

• kadra: (ile? jaka? kim są? czy przeszkoleni?);  

• harcerze: (ilu, jakiej płci, staż w harcerstwie i drużynie, stopnie); 

• środowisko działania: (środowisko społeczne, szkoła); 

• warunki działania i organizacja;  

• osiągnięcia i wyniki dotychczasowej pracy; 
 

Cele wychowawcze: 

jakie postawy będziemy chceli kształtować, jakie umiejętności i wiadomości przekazać; 

 

Założenia programowo organizacyjne: 

• podstawowe informacje o organizacji pracy; 

• obrzędowość: (jaka jest planowana, jakie zmiany są planowane); 

• zadania drużyny: (jakie zadania, propozycje zadań zespołowych zastępu); 

• stopnie i sprawności: (ile jakich); 

• pracę z radą drużyny: (formy pracy, kompetencje, rozwój); 

• pracę z Prawem: (formy stałe i okolicznościowe, przewidywane Przyrzeczenia);  

• pracę z kadrą: (kursy, szkolenia warsztaty np. kurs zastępowych). 
 

Harmonogram:(co, kiedy, gdzie) 

może być w formie tabeli, ale niekoniecznie. 

 

 

 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego  

A oto kilka dat, o których warto pamiętać i rozważyć ich uwzględnienie w planie pracy: 

• Dzień Komisji Edukacji Narodowej - 14 października; 

• Andrzejki - 29 listopada; 

• Wigilia  - 24 grudnia; 

• Dzień Myśli Braterskiej - 22 lutego; 

• Wspomnienie bł. Stefana Frelichowskiego patrona harcerzy - 23 lutego; 

• Pierwszy dzień wiosny - 21 marca; 

• Święto Konstytucji 3 Maja - 3 maja; 

• Dzień Matki - 26 maja; 

• Dzień Dziecka - 1 czerwca; 

• Różne ważne lokalne terminy np.:   

- Święto hufca  

- Święto szczepu,  

- Święto szkoły,  

- Imieniny dyrektora szkoły tp..  

 

 

Plan pracy to w każdym przypadku, indywidualna sprawa drużyny. Oczywiście powinien on 

spełniać ustalone w ZHP, czy hufcu standardy, ale to nie te standardy świadczą o jakości, czy nawet 

poprawności planu pracy. Żaden wzór planu pracy nie jest uniwersalny i dobry dla wszystkich 

drużyn. Dlatego w zakresie planowania powinna panować duża swoboda, co do sposobu jego 

zapisu i opisu.  W każdym jednak wypadku planować trzeba i to co zaplanujemy, należy zapisać w 

sposób, który będzie zrozumiały przynajmniej dla kadry środowiska w którym działasz.  



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego 
 

 149 

Tablica Baden - Powella 
Zdaniem wielu instruktorów pomocna w planowaniu jest tablica Baden – Powella

43
 

Właściwości, 
które tworzą 
charakter 

Co one zawierają? 
 

Punkty prawa 
skautowego 

Praktyki skautowe, które je wyrabiają 

Cześć Wierność Bogu, 
obowiązek wobec 
przyszłości, szacunek 
dla bliźnich 

Przyrzeczenie 
skautowe, 
Prawo 
Skautowe w 
szczególności 
p. 3 

Dobry uczynek w pojedynek, badanie natury, 
praca społeczna, wypełnianie obowiązków 
religijnych 
Poznać przeszłość – sięgnąć w przyszłość! 

Poczucie 
honoru 

Lojalność, 
prawdomówność, 
odpowiedzialność 

p. 1, 2 Prawo i Przyrzeczenie skautowe, 
odpowiedzialność nałożona na chłopca. 
Dać samodzielność i wymagać dużo! 

Panowanie 
nad sobą 

Posłuszeństwo, 
oszczędność, 
wstrzemięźliwość, 
pogoda ducha, 
czystość 

p. 2, 7, 8, 9, 10 Prawo skautowe, karność obozowa i 
obyczaje obozowe, cisza poobiednia w 
obozie, strażactwo, strzelanie, oszczędność 
w banku, chodzenie po linie lub desce, 
abstynencja od napojów alkoholowych, 
tytoniu. 
Nie zapomnieć o grach towarzyskich! 

Altruizm Rycerskość, 
uprzejmość, zaparcie 
w siebie, miłość 
ojczyzny, lojalność, 
sprawiedliwość 

p. 3, 4, 5, 6 Dobre uczynki, przyjaźń dla zwierząt, 
ratownictwo, uczciwość w grze, sprawność 
strzelecka, zwiady, 
Pamiętać, że życie jest „wielką grą” 

Wiara we 
własne siły 

Zręczność, obrotność, 
nadzieja, odwaga, 
przemyślność, 
wytrwałość 

p. 8 Skauting morski, (żeglarstwo w ogóle), 
pływanie, samotne skautowanie, pogotowie 
ratunkowe, obozowanie 
Dążyć do stopnia „ćwika”! 

Inteligencja Spostrzegawczość, 
wnioskowanie, spryt, 
pamięć dowcip 
skautowy, 
pomysłowość 

p. 3 Tropienie, fotografowanie, orientowanie w 
polu i w lesie, pomiary, szkice, raportowanie, 
sygnalizacja, służba samarytańska 
Nie zapomnieć o grach! 
 

Radość życia, 
poczucie 
humoru 

Znajdywanie piękna w 
przyrodzie i sztuce 

p. 6, 8 Przyrodoznawstwo praktyczne, muzyka, 
rysunki, poezja, śpiew, 
Budzić radość życia! 

Energia Ambicja, zdrowie, 
pomysłowość, 
sprawność życiowa, 
wesołość 

p. 8, 10 Kolekcjonowanie, prace ręczne, pionierka, 
gry, gimnastyka, ćwiczenia w ogóle, higiena, 
kierowanie innymi, 
Pamiętać o czystości w obozie 

 
 
 

Propozycja wzoru planu pracy drużyny harcerskiej  
Wiedzajnik phm Barbary Niemiec (rok pierwszego wydania: 1998) http://zhp-siem.eu.org/poradnik_druzynowego.html  
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 za Henrykiem Glassem  Gawędy z drużynowym, Warszawa 1998 s. 66-67 
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PLAN PRACY 

...... DH ............................... 
NA ROK ...../..... ....... 

SZCZEP ZHP ................................. 
HUFIEC ..................... 

OPRACOWAŁ: ............................ 

1. Charakterystyka drużyny: 
..... DH...................... działa od............. przy SP nr....... W............... 
 
Liczy ........ harcerek i harcerzy w wieku ........ . 
 
Drużyna pracuje zastępami, jest ich ...... . 
 
Zastępowi posiadają przeszkolenie na stopniu ...... . 
 
Dotychczas ...... dh. i dh. zdobyło stopień ........., 
 
......... dh. zdobywa stopień .......... 
 
W drużynie pracuje ......... przybocznych w stopniu .................. . 
 
Drużyna posiada własną kronikę. 
 
Zbiórki odbywają się w .... o godz. .... w harcówce/szkole ..... 

2. Założenia wychowawczo-programowe: W tym roku chciałbym, aby moja drużyna:  
o .................................................................................................... 
o .................................................................................................... 
o .................................................................................................... 

3. Ramowy plan pracy: 

Data: Temat zbiórki: 
Sposób 

realizacji: 
Uwagi: 

    

 

Półka z książkami 

• Henryk Glass, Gawędy z drużynowym 

• Ewa Grodecka,  O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu 

• Elementy Programu Skautowego, Światowe Biuro Skautowe 

• Sekrety Dobrej Drużyny 
 

 

red. Hm. Darek Masny 
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Drużyna w ZHP i środowisku 

 
„ZHP jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym 
i samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy, 
harcerzy starszych oraz instruktorów i seniorów, 
otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie 
rasę czy wyznanie”. 

Statut ZHP 
 
Hm. Jakub Czarkowski 

O historii i rozwoju metody 

U źródeł powstania metody 

Historia harcerstwa to zapis dziejów najstarszego z działających ruchów młodzieży polskiej. 

To mnóstwo faktów, dat i wydarzeń. Na historię harcerstwa składają się bohaterskie czyny w 

latach walki o niepodległość, w okresie I oraz II wojny światowej. To również historia pracy 

wychowawczej, poszukiwania nowych, wartościowych i atrakcyjnych rozwiązań metodycznych. W 

toku dziejów, harcerstwo wraz z przemijającymi epokami oraz sytuacjami, tak społecznymi, 

jak i politycznymi, podlegało przemianom. Rodzące się społeczeństwo informacyjne wymusza 

kolejne przeobrażenia. Historia i tradycja wskazują, iż harcerze potrafią radzić sobie z takimi 

sytuacjami. 

Harcerstwo jest dorobkiem naszej narodowej kultury i tradycji, jest zjawiskiem unikalnie 

polskim i w tym sensie oryginalnym na skalę światową. Właśnie około 100 lat temu powstały w 

Krakowie, Lwowie, Warszawie i innych miejscach Polski pierwsze jednostki (grupy) nazywające 

siebie zastępami, patrolami lub drużynami skautowymi i działające na wzór docierających z Anglii 

pomysłów, ale „po swojemu”. Odpowiedź na pytanie, czym jest harcerstwo, nie jest łatwa, bo i 

badanie, czy to naukowe, czy zwykłe potoczne obserwacje tego zjawiska łatwymi nie są. Namysł 

nad harcerstwem jest często głęboko powiązany ze zbiorem doświadczeń własnych. Dotyczy to 

zarówno zwykłych ludzi jak i wielkich pedagogów, zarówno wspomnień jak i materiałów 

metodycznych, czy nawet rozpraw naukowych, których źródłem powstania był harcerski duch, 

doświadczenia, czy przekonania.   

Dla nas harcerstwo to pewna pedagogia, system wychowawczy, ale równocześnie osobiste 

doświadczenie i przygoda życia, przygoda, która pozwoliła nam poznać prawdziwą przyjaźń, 

największą miłość, przygoda, która pozwoliła współpracować i dyskutować z wybitnymi polskimi 

pedagogami, takimi jak Andrzej Jaczewski, Andrzej Janowski czy Maciej Tanaś. Dla wielu spośród 
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nas harcerstwo to poczucie wspólnoty z innymi, budowane przez wspólne słuchanie deszczu 

bijącego o namiot, śpiew przy ognisku, wędrówkę, sytuacje tak trudno poddające się ocenie 

i badaniu, a jednocześnie tak ważne dla kształtowania się człowieka, jego postaw i orientacji 

życiowych, a tym samym ważne dla rozumienia harcerstwa.  

By w pełni przedstawić sens i funkcjonowanie harcerstwa, konieczne jest wskazanie jego 

genezy, uwzględniającej zasadnicze czynniki kształtujące i modelujące rozwój metody harcerskiej. 

Harcerstwo nie było i nie jest imitacją, czy też naśladownictwem skautingu. Aleksander Kamiński, 

wskazując na różnice między harcerstwem a skautingiem, zwracał uwagę, że „skauting angielski 

jest pod wybitną przewagą zabawy. Nasze harcerstwo pragnie, za pomocą dobrze zorganizowanej 

zabawy, starannie przygotować młodzież do odegrania roli w życiu społecznym”44.  Instruktorki i 

instruktorzy harcerscy na przestrzeni dziejów ruchu harcerskiego dokonali istotnych przemian, tak 

w samym systemie wychowawczym, jak i idei45. System ten podlegał przemianom i rozwojowi 

również pod wpływem kształtujących się warunków społecznych i politycznych. 

Początki harcerstwa, zwanego u zarania swych dziejów polskim skautingiem, datują się na 

lata 1909 - 1911 i są związane z mediami, a konkretnie z prasą. Jesienią roku 1909 niemal 

jednocześnie ukazały się artykuły informujące o nowym ruchu wychowawczym, który zdobył sobie 

niezwykłą popularność wśród młodzieży angielskiej. Ruch ten nazywano skautingiem. Jego twórcą 

był generał angielski Robert Baden-Powell46, autor podręcznika zatytułowanego Scouting for Boys. 

Skauting w swojej pierwotnej formie był głęboko zakorzeniony w swojej epoce, jej lękach, ale i 

oczekiwaniach. Chociaż sam twórca metody, Robert Baden-Powell nie był z wykształcenia 

pedagogiem, czy filozofem, jednak żył w tej epoce, a jego dzieło było odpowiedzią na jej wyzwania. 

Swoimi pomysłami odpowiedział również na nowe prądy myślowe i pomysły płynące szerokim 

nurtem a noszące wspólna nazwę Nowego Wychowania i stojące w opozycji do tradycyjnej szkoły 

jednym z nich był progresywizm, który narodził się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Dlatego też skauting ma tak wiele wspólnego z filozofią i pedagogiką progresywizmu. Jest tak 

zresztą do dziś, czego wyrazem może być dokument p.t. Najważniejsze cechy skautingu47 

definiujący skauting jako system progresywnego samowychowania. Był to system oparty na bazie 

                                                                 
44

 A. Kamiński, Krąg Rady, Katowice 1935, s.15. 
45

 Przykładem może być praca K. Bluszcza, Ewolucja modelu wychowania skautingu w harcerstwie 1909-1945, Kraków 
1988.  
46

 Por. B. W. Lewicki, Po raz pierwszy, czyli zabytki literatury harcerskiej; „Scout” nr 3 i 4, Lwów 1935 (numer Zlotu 
Jubileuszowego) za Geneza Harcerstwa wybór tekstów. Opr. Marian Miszczuk. MAW Warszawa 1985, przedruki tych 
artykułów ukazały się również w czasopiśmie „Harcmistrz” 1928,  nr 3 
47  Dokument opracowany przez Światową Konferencję Skautową (Durban, lipiec 1999) źródło strona GK ZHP (tłumacza 
nie podano) http://skauting.zhp.pl/index.php?do=download_binary&navi=0013,0061&id=910  
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wcześniejszych koncepcji filozoficznych i psychologicznych stworzonych przez Ch, Perci`a i W. 

James`a, Johna Deweya, który jak pisał K. Sośnicki „wszystkie nowe dążenia i idee pedagogiczne 

może zespolić w jedną zwarta budowę”48. Progresywizm był znaczącą koncepcją i ideą wielkiego 

przełomu w pedagogice. Tworzył zmiany w spostrzeganiu centralnej postaci w procesie edukacji. 

Miało się nią stać dziecko, a nie nauczyciel. W koncepcjach i rozwiązaniach pedagogicznych na nim 

opartych uwzględniano potrzeby dzieci oraz młodzieży, zwrócono uwagę na wyzwalanie 

możliwości rozwojowych wychowanków (łacińskie progresio). Szczególną rolę przypisano w tym 

systemie; swobodzie, aktywności, spontanicznemu uczeniu się oraz twórczości dzieci49.  

Na metody skautowe zwrócili uwagę działacze młodzieżowej organizacji Zarzewie - 

przygotowującej swych członków do walki o niepodległość. Władze Zarzewia zleciły Andrzejowi 

Małkowskiemu przetłumaczenie podręcznika Scouting for Boys. Andrzej Małkowski, po zapoznaniu 

się z pomysłami i rozwiązaniami proponowanymi przez Roberta Baden-Powella, stał się gorącym 

entuzjastą skautingu, uważając go nie tylko za pewien pomysł na wychowanie młodzieży, 

ale również za nowy styl życia. 

Andrzej Małkowski, będąc członkiem najstarszego oraz najsilniejszego gimnastycznego 

towarzystwa Sokół - Macierz we Lwowie uzyskał poparcie Naczelnika Sokoła dr Kazimierza 

Wyrzykowskiego. Było to stowarzyszenie jawne, a gniazda, czyli oddziały lokalne istniały także w 

zaborze rosyjskim (tajnie) i pruskim oraz niemal we wszystkich środowiskach polonijnych. Poparcie 

takiej organizacji pozwoliło na zorganizowanie w okresie od marca do maja 1911 r. we Lwowie 

pierwszego kursu instruktorskiego. Członkowie nie tylko Sokoła, ale również innych organizacji, 

takich jak Zarzewie czy Elsowie, chłonęli informacje o wycieczkach, biwakach i metodzie skautowej 

(prezentowanej tak, jak rozumiał ją A. Małkowski). Był to symbol nieustającej walki polskiej 

młodzieży o narodowe wyzwolenie, a orzeł w koronie przypominał o tym, że istnieją spadkobiercy 

Państwa Polskiego50. Sukcesy w szkoleniu i wielki entuzjazm spowodowały, że w efekcie 

(po zakończeniu kursu) utworzono Komendę Skautową i pierwsze drużyny51.  

                                                                 
48

 K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967, s.80 
49

 Por. W. Okoń (red.): Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975. Warszawa 1978, K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki 
zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967 lub B. Śliwerski (red.): Edukacja alternatywna. Kraków 1992. 
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 W. Błażejewski, Historia harcerstwa polskiego, Warszawa 1935, s.48. 
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 Rozkaz Dzienny z dn. 22 maja 1911 Lwów wg. „Scout” nr 3 i 4, Lwów 1935 (numer Zlotu Jubileuszowego) Geneza 
Harcerstwa, op.cit. J. Skrzypczak: Edukacyjne funkcje mediów w perspektywie metodologicznej, w. W. Strykowski (red), 
Media a edukacja, Poznań 1997, s.71. 
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Taka była geneza tworzenia się skautingu w Polsce. Ów niepodległościowy, narodowy oraz 

paramilitarny charakter sprawiał, że skauting był istotnym elementem walki o niepodległość52. 

Fakt ten jest jednocześnie początkiem i przyczyną odmienności harcerstwa od skautingu 

światowego. Był źródłem jego odmienności, tak w zakresie wychowania patriotycznego jak i 

paramilitarnego. W roku 1937 tak to charakteryzował Stanisław Sedlaczek: „W dziedzinie 

przysposobienia wojskowego jeszcze jaskrawiej zaznacza się różnica ujęcia polskiego w 

porównaniu bodaj z ogółem organizacji skautowych, które mniej lub więcej przemilczają wojskowe 

wartości i cechy skautingu, jak już o tym wspominałem w innym miejscu. Stronę "tamtą" 

naszkicował Bouchet, o naszej wystarczy przypomnieć jeszcze to, cośmy wyżej mówili o genezie 

harcerstwa jako ruchu niepodległościowego, wyrosłego w łączności z organizowaniem polskiej siły 

zbrojnej pod zaborami i dodać: Harcerstwo szczyci się swą rolą w przysposobieniu młodzieży do 

obrony kraju i tymi rezultatami, jakie jego środowisko i metody dają dla wykształcenia żołnierza i 

oficera, o czym świadczy wiele wypowiedzeń się najwybitniejszych polskich wojskowych. Poza 

ogólnym przysposobieniem do obrony kraju, jakim jest każdy skauting, choćby o tym milczeli jego 

kierownicy, harcerstwo stara się odegrać jak najwydatniejszą rolę w przysposobieniu wojskowym w 

ściślejszym tego słowa znaczeniu, wprowadzając do programów stopni i sprawności to wszystko, 

co czynniki odpowiedzialne za Armię uważają za potrzebne. Być może, że ktoś uznałby to za 

przeciążanie tych programów, harcerstwo uważa takie ich ujmowanie za konieczność państwową, 

młodzież zaś garnie się do tych ćwiczeń i odnosi z nich duże korzyści także dla ogólnego swego 

wyrobienia. A gdyby trzeba było z programów coś usuwać dla odciążenia ich, tych elementów 

wojskowych należałoby bronić przede wszystkim”53. 

Warto zauważyć, że działania instruktorów były również odpowiedzią lub alternatywą na 

inne nurty pojawiające się w życiu społecznym. Pisze o tym między innymi Anna Zawadzka w 

swoich wspomnieniach o Jadwidze Falkowskiej - jednej z twórczyń skautingu i harcerstwa 

żeńskiego54. Należy zauważyć, że lata 1911-1918 to czas bardzo istotny dla tworzącego się dopiero 

ruchu i systemu wychowawczego. Naznaczone były one podstawowym dylematem; czy kopiować 

angielski model, czy też na jego bazie stworzyć własną koncepcję wychowawczą. Ślady tego 

konfliktu odnajdujemy między innymi na łamach „Skauta”, gdzie problemem była między innymi 

kwestia Prawa Harcerskiego - czy należy stosować przetłumaczoną przez Małkowskiego wersję 
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 Patrz: H. Babiński, U podstaw organizacji wojska polskiego 1908-1914, Warszawa, 1935. Babiński przypisuje zasługę 
założenia skautingu w Polsce organizacjom niepodległościowym, a sam skauting uważa za istotny element tworzenia 
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 H. Bouchet, Skauting i indywidualność, Warszawa 1937; – wstęp S. Sedlaczek, s.7 
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 A. Zawadzka, Gawędy o tych, które przewodziły, Horyzonty Warszawa 1994 s. 42-43 
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angielską, czy też stworzyć własną - odpowiadającą sytuacji wychowawczej młodych Polaków na 

terenie zaborów. Istotną kwestią było tu pojmowanie harcerstwa jako ruchu 

niepodległościowego55. Zakończeniem tej dyskusji było jak się wydaje przyjęcie nazw: „Harcerz”, 

„Harcerka”. Ale jej echa, między innymi dotyczące edukacji obronnej czy militaryzmu w 

harcerstwie lub przywiązania do zajęć paramilitarnych, jako elementu harcerskiego programu, są 

wciąż żywe, zważywszy że tendencje światowego ruch skautowego są wprost przeciwne i związane 

raczej z ideą pacyfizmu.  

Z tym okresem wiąże się również złamanie zasady pozytywności w metodzie harcerskiej. W 

drugiej edycji Prawa wprowadzono zakaz spożywania alkoholu jako element Prawa, co jest 

wyraźnym odejściem od angielskich wzorów. Twórca skautingu R. Baden-Powell pisał: „W ogóle 

jest ryzykowną rzeczą polecać chłopcom czegoś nie czynić: to natychmiast otwiera przed nimi 

sposobność do przygody, robienia danej rzeczy na przekór rozkazom”56.  Tuż przed rozpoczęciem 

tego okresu skauting polski liczył ponad 15 tysięcy członków. Ważnym narzędziem propagowania 

skautingu i harcerstwa w tym okresie była harcerska prasa. Wraz z wybuchem wojny skończył się 

pierwszy okres pracy skautowej. 

Po odzyskaniu niepodległości harcerze podjęli trud scalenia swojej organizacji (podobnie 

jak wielu innych organizacji społecznych). Powołano wtedy jednolity Związek Harcerstwa 

Polskiego; za swe odznaki przyjął krzyż i lilijkę z literami ONC. Naczelnym komendantem został 

ks. Jan Mauersberger - działacz harcerski od 1912 r. Po roku 1918 kolejno podporządkowały się 

naczelnictwu ZHP wszystkie regionalne organizacje. Rok 1920 skończył się dla harcerstwa 

całkowitym i faktycznym zjednoczeniem. Na przełomie lat 1920/21 obradował w Warszawie I 

Walny Zjazd ZHP. Był on potwierdzeniem procesu zjednoczenia i jego manifestacją. Zjednoczyło się 

całe harcerstwo, a także ukonstytuowały się władze na czele z generałem Józefem Hallerem, 

ks. Janem Mauersbergerem, Marią Wocalewską, Stanisławem Sedlaczkiem i Tadeuszem Strumiłłą. 

Wybór ten był zarówno kompromisem ideologicznym jak i konsensusem wizji harcerstwa jako 

organizacji wychowawczej.  

Okres międzywojenny 

Szybko rosnące szeregi harcerzy wymagały znacznego zwiększenia liczebności kadry 

instruktorskiej. Powstały szkoły instruktorskie; m.in. powołana w 1933 r. Szkoła Instruktorska, 

kierowana od początku przez Aleksandra Kamińskiego, wypuszczała rzesze nowych wodzów 
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zuchowych. Pierwsze próby pracy z dziećmi w wieku 8-11 lat sięgają roku 1914, gdy Olga 

Małkowska zorganizowała w Zakopanem pierwszą drużynę dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Ruch zuchowy nie mógł w początkowym okresie znaleźć odpowiednich rozwiązań. Znaczące dla 

jego rozwoju były działania organizacji harcerek, w szczególności wymienić tu należy 

dh Jadwigę Zwolakowską, która w sposób niestrudzony organizowała żeński ruch zuchowy, widząc 

w zabawie dobrą odpowiedź na potrzeby dziecka. Dopiero jednak Aleksander Kamiński, 

korzystając między innymi z doświadczeń instruktorek stworzył nową, oryginalną metodę  

harcerskiego wychowania dzieci w wieku 8-11 lat. Koncepcja Kamińskiego dała też początek 

ogólnoświatowym tendencjom narodowym w ruchu wilczęcym.  

Do pracy harcerskiej włączone zostały specjalności i nowoczesna technika. Powstały 

drużyny lotnicze, zajmujące się między innymi szybownictwem (harcerstwo posiadało 10 

szybowców). W Gdyni 17.VI.1935 r. została ukończona budowa Zawiszy Czarnego. Rozwijało się 

również krótkofalarstwo. 1 listopada 1938 roku nastąpiło oficjalne otwarcie harcerskiej sieci 

łączności radiowej. W tym samym roku wydano też: przydział o kolejnym numerze 880, co 

świadczyło o istnieniu dużego zespołu harcerzy interesującego się krótkofalarstwem i techniką. 

Media stały się ważnym elementem pracy harcerskiej. Po początkowych niepowodzeniach z 

tworzeniem prasy harcerskiej nastąpiła jej odbudowa i rozwój. Obok tytułów ogólnopolskich takich 

jak Harcmistrz, pojawiła się prasa lokalna i wydawnictwa okolicznościowe. Publikowano także 

książki o tematyce harcerskiej. Wydawnictwa o tematyce harcerskiej ukazywały się z inspiracji 

władz ZHP, jak również drużyn harcerskich. Na zorganizowanej w dniach 2-9 XII 1934 roku 

wystawie prezentowano dorobek harcerstwa w tym zakresie. Zgromadzono wówczas ponad 500 

książek i broszur oraz tyleż bez mała czasopism i jednodniówek harcerskich, stanowiących 

poważną część dorobku piśmiennictwa harcerskiego.  

Jest to również czas, po raz pierwszy tak silnej, walki ideologicznej o harcerstwo, co 

zaowocowało powstaniem różnych organizacji harcerskich, zarówno lewicowych, jak i 

prawicowych. Sytuacja ta wskazała na różnorodność, ale jednocześnie na tożsamość ideologiczną 

harcerstwa wokół takich idei jak patriotyzm, państwo, puszczaństwo, zdrowie, rozwój i wolność, w 

tym wolność od nałogów i czystość. Zapisane są one w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim z 

różnych okresów i różnych organizacji. Jak czytamy w Księdze Jaszczurki – Przyrzeczenie jest Siłą. 

Składano je przed Tobą. Będzie składane po Tobie. I zawsze powtarzano to samo, ten sam nakaz 

przyjęty z ochotą, to samo posłuszeństwo i służba – wybrane dobrowolnie. Kluczową ideą była 

służba.   
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Struktura ZHP oddawała jego koncepcję ideową – harcerstwo było propaństwowe i silnie z 

państwem powiązane. Jednocześnie, zgodnie z wzorami zapożyczonymi od skautów, istniały 

drużyny męskie lub żeńskie (dotyczyło to również komend). Istniały praktycznie dwie organizacje 

męska i żeńska. Należy również podkreślić, iż prowadzone przed samym wybuchem wojny 

eksperymenty pedagogiczne z metodą harcerską pozwoliły na jej pierwsze pełne opisanie na 

gruncie pedagogiki. Dokonał tego Aleksander Kamiński prowadząc eksperyment pod kierunkiem 

Sergiusza Helena w ramach swojej pracy doktorskiej.  

Wychowanie w dobie okupacji 

Już w początkowym okresie wojny - we wrześniu 1939 roku, harcerstwo wzięło czynny 

udział w walce. Harcerze walczyli też licznie w szeregach jednostek wojskowych oraz w wielu 

oddziałach ochotniczych, a często nawet sami (jak np. w Katowicach) organizowali samorzutną 

obronę. Harcerze młodsi oraz młodzież żeńska pracowali na wielu silnie zagrożonych odcinkach, w 

służbach łączności, samarytańskiej, zdrowia, wartowniczej, przeciwlotniczej, przeciwpożarowej i 

innych.  

W pierwszych dniach wojny znaczna część harcerzy i instruktorów przechodziła granicę i w 

państwach neutralnych zakładała bardzo żywotne jednostki harcerskie. Jednocześnie w kraju 

harcerstwo zeszło do podziemia. W konspiracji harcerze podjęli różne działania, między innymi 

kolportaż prasy podziemnej, akcje sabotażowe, a nawet stali się uczestnikami walk partyzanckich. 

Trzeba podkreślić, iż istniało wiele organizacji harcerskich działających w czasie wojny; można 

wymienić tu Hufce Polskie, Tajny Hufiec Harcerski w Gdyni, Harcerską Organizację 

Niepodległościowo-Wojskową we Lwowie, czy Związek Bojowników Niepodległości.  ZHP jako 

jedyna organizacja skautowa w okupowanej Europie nie zaprzestał działalności wychowawczej. 

W latach 1939-45 przeszedł do konspiracji i przyjął kryptonim Szare Szeregi (organizacja harcerska 

przyjęła również kryptonim Szare Szeregi, a harcerki przyjęły kryptonim Związek Koniczyn). Owa 

wielość organizacji miała dwojakie podłoże. Pierwsza przyczyną była spuścizna po przedwojennym 

harcerstwie, w którym istniały podobnie jak teraz różne organizacje, drugą - trudności czasu wojny 

każdy podejmował służbę tam, gdzie wojenna potrzeba go zastała.  Jeszcze podczas oblężenia 

Warszawy, we wrześniu 1939 r. ukonstytuowały się władze ZHP na okres wojny i otrzymały 

mandat od władz poprzednich. Organizacja przestrzegała przedwojennego tekstu prawa 

harcerskiego. Twórcą „Szarych Szeregów” oraz długoletnim Naczelnikiem był hm. Florian 

Marciniak („J. Nowak”, „Nowak”, „Szary”, „J. Krzemień”, „Flo”). Funkcję tę pełnił od 27.09.1939 do 

6.05.1943, tj. do dnia aresztowania przez Gestapo. Zginął 20 lub 21 lutego 1944 r. w obozie 
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koncentracyjnym w Gross-Rosen. Od 6.05.1943 r. obowiązki Naczelnika przyjął hm. Stanisław 

Broniewski ps. „Stefan Orsza”, „Witold”, „K. Krzemień” i pełnił je do 3.10.1944 r. Jego następcą 

został Leon Marszałek (do 18.01.1945 r.). 

Trzeba podkreślić, że harcerstwo było organizacją, która obok walki o niepodległość 

stawiała sobie zadania o charakterze wychowawczym. Jego celem było uchronienie młodego 

pokolenia przed deprawacją, jaka zawsze wiąże się z wojną.  Program wychowawczy dostosowany 

został do trzech grup wiekowych: harcerze, „Zawisza” (Z) 12-15 lat, których twórcą i komendantem 

był hm Stefan Mirowski, skauci - „Bojowe Szkoły” (BS) 15-17 lat, starsze harcerstwo „Grupy 

Szturmowe” (GS) powyżej 17 lat. Program ujęty został w konstrukcji „Dziś - Jutro - Pojutrze”. 

Tabela 13 Program Szarych szeregów - „Dziś-Jutro-Pojutrze” 

„Dziś” brał udział w walce konspiracyjnej i przygotował się do walk 

„Jutro” jawna walka w okresie powstań 

„Pojutrze” praca w wolnej Polsce 
Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Strzembosz: Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza, Warszawa 1984 

Członkowie Szarych Szeregów pełnili służbę wśród tych, którym potrzebna była ich pomoc, 

np. harcerki prowadziły rozmaite instytucje wychowawcze i opiekuńcze. Harcerze wykonali bardzo 

wiele akcji w zakresie małego sabotażu i dywersji. Ten typ walki z okupantem zaczął nabierać 

charakteru masowego pod koniec 1940 roku. Kierowała nim specjalna grupa „Wawer” przy 

Komendzie Warszawskiego Okręgu ZWZ. Na ulicach pojawiły się napisy: Polska walczy, Polska 

zwycięży, Hitler kaput, rysunki swastyki na szubienicy, kotwice - symbol Polski Walczącej. Do 

głośnych w kraju akcji należało zdjęcie przez Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” w lutym 

1942 r. tablicy z niemieckim napisem umieszczonej na pomniku Mikołaja Kopernika. Duże 

wrażenie na warszawiakach wywarło także nadanie dwukrotnie w maju 1943 r. przez uliczne 

głośniki audycji, na którą złożyły się: Marsz Lotników, Rota, okolicznościowe przemówienie i hymn 

narodowy. Przygotowali ją harcerze. Kolejnym etapem rozszerzania form walki była działalność 

wywiadowcza harcerzy prowadzona w Warszawie i 14 innych miastach. Do najbardziej znanych i 

niebezpiecznych akcji Szarych Szeregów należy zaliczyć odbicie więźniów pod Arsenałem. Ważnym 

jest fakt, że organizacja Szarych Szeregów zawsze kładła nacisk na wychowawczą rolę swojego 

działania. 

W okresie okupacji hitlerowskiej ogromną rolę odegrała żeńska część Szarych Szeregów. 

Harcerki, tak we wrześniu 1939 r., jak również w okresie okupacji i podczas Powstania 

Warszawskiego pełniły pomocnicze służby cywilne. Już od jesieni 1938 r. ogłosiły  „Pogotowie 

Harcerek”, dlatego były one do warunków wojennych przygotowane znacznie lepiej niż organizacja 
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męska57. Komendantką „Pogotowia Harcerek” była Józefina Łapińska, wcześniej komendantka 

Szkoły Instruktorów w Buczu, osoba niezwykle oddana dzieciom i ciesząca się powszechnym 

szacunkiem i uznaniem w całym środowisku instruktorskim (i nie tylko). Ważną rolę w tamtych 

czasach odegrały również dwie wybitne instruktorki okresu międzywojennego Jadwiga Falkowska 

oraz Ewa Grodecka, które były w czasie wojny zastępczyniami komendantki WSK - Wojskowej 

Służby Kobiet (harcerki powyżej 16 lat były przekazywane do dyspozycji WSK). Wśród służb 

cywilnych na pierwszym miejscu znalazła się opieka nad dziećmi, pełniona w różnych formach. 

I tak instruktorki prowadziły 8 domów dla dzieci i młodzieży, świetlice, uczyły również dzieci ze 

szkół powszechnych. Inne służby cywilne – to pomoc osadzonym w więzieniach i obozach oraz ich 

rodzinom, ludziom starym i chorym, a także Żydom. Instruktorki i harcerki starsze zaangażowały 

się w tajne nauczanie i ruch samokształceniowy. Przygotowywały się także do pracy na Ziemiach 

Odzyskanych. Idea służby była kluczowym elementem programu i systemu oddziaływań 

wychowawczych ZHP czasu wojny.  

W czasie wojny działały również inne organizacje harcerskie. Największą po Szarych 

Szeregach były Hufce Polskie.  Utworzyli ją instruktorzy związani z ruchem narodowym, a 

pierwszym naczelnikiem został jeden z najwybitniejszych instruktorów okresu międzywojennego 

harcmistrz Stanisław Sedlaczek. Mimo prób z obu stron nigdy nie doszło do połączenia organizacji. 

Harcerze z obu grup walczyli również w Powstaniu Warszawskim, byli praktycznie we wszystkich 

jednostkach. Społeczny obraz ich roli ukształtowały zwłaszcza losy bohaterów batalionów „Zośka”, 

„Parasol” i „Wigry”. Również inne organizacje harcerskie miały znaczące osiągnięcia, tak w służbie 

młodzieży, jak również w walce z okupantem, przykładem niech służą działania Tajnego Hufca 

Harcerzy w Gdyni, które w sposób znaczący ochroniły Gdynię przed zniszczeniami wojennymi58. 

Wybrane aspekty rozwoju harcerskiego systemu wychowawczego w okresie 1945-
2000  

Po II wojnie światowej harcerstwo w Polsce znalazło się w całkowicie dla siebie nowych 

warunkach społeczno-politycznych. Zmiany te wpłynęły decydująco na charakter i możliwości 

pracy harcerskiej. Wyróżnić można trzy okresy: ZHP w latach 1944-1949, Organizacja Harcerska 

ZHP (1950-1956), ZHP od 1956-1989. Od lipca 1944 r. spontanicznie ujawniały się lub powstawały 

drużyny harcerskie. W kraju wyniszczonym wojną, w społeczeństwie nękanym obawami o 

przyszłość nie brakowało pól do harcerskiej służby. Odrodzenie to nastąpiło na zasadzie wybuchu. 
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 T. Strzembosz: Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza, IWZZ Warszawa 1984, s.28-29.  
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W ciągu trzech lat 1945-1948 ZHP objął około 300 tysięcy dzieci, młodzieży i instruktorów [...] i to w 

okresie, gdy liczba ludności Polski uległa znacznemu zmniejszeniu (22 miliony w połowie 1945 r.)59. 

Pod koniec 1947 r. Pelagia Lewińska przedstawiła władzom politycznym projekt nowej 

struktury organizacyjnej ZHP. Podstawą tego projektu było zjednoczenie Organizacji Harcerek oraz 

Organizacji Harcerzy. Formalne połączenie organizacji harcerek i harcerzy dało początek 

powszechnej koedukacji w ZHP, która szybko stała się standardem. Było to znaczące novum dla 

metody harcerskiej. Jednocześnie w marcu 1948 r. przedstawiono Prezydentowi Bolesławowi 

Bierutowi program Harcerskiej Służby Polsce. Najkrócej ujmując, HSP był to centralnie sterowany 

program, nawiązujący szczególnie do postaw służby, który na plan pierwszy wysuwał poczucie 

więzi z całym ZHP i kontynuowało ideę służby. Uznano, że potrzeby społeczne są tak poważne, iż 

należy zerwać z metodami pracy indywidualnej. Pracę drużyny podzielono na 4 wielkie zadania, co 

ilustruje tabela, jednak należy podkreślić, że formy realizacji zadań przez poszczególne drużyny 

były zróżnicowane. Program ten, mimo że spotkał się z ostrą krytyką wielu instruktorów, ale został 

dobrze przyjęty przez młodzież. 

Tabela 14 Program Harcerskiej Służby Polsce 

„Las i rola” - tępienie chwastów, szkodników, pomoc przy pracach polowych 

„Kultura i oświata” - radiofonizacja wsi, pomoc wiejskim szkołom itp. 

„Odbudowa kraju” - działania związane z odbudową kraju po wojnie 

„Zdrowie i dziecko” - praca w świetlicach i domach dziecka itp. 

Źródło: opracowanie własne 

Jednocześnie podjęto działania mające na celu połączenie organizacji męskiej i żeńskiej, do 

którego doszło ostatecznie w 1948 roku. Zmiany polityczne zachodzące w Polsce spowodowały w 

roku 1949 likwidację ZHP. Usunięto z organizacji wielu wybitnych instruktorów, a wśród nich 

Aleksandra Kamińskiego. Poważnym problemem dla harcerstwa był fakt, iż miało funkcjonować 

jako organizacja propaństwowa w państwie, które go nie chciało. Dla władz państwowych systemu 

o charakterze totalitarnym ruch zbudowany na ideach swobodnego i indywidualnego rozwoju 

jednostki był istotowo wrogi. Jak może istnieć jeden program dla wszystkich, jeżeli głównym 

założeniem harcerstwa jest wychowanie jednostki60.  

W konsekwencji, przemiany polityczne 1956 roku doprowadziły do reaktywowania ZHP. Z 

inicjatywy Rządu i skupionych wokół Aleksandra Kamińskiego instruktorów doszło na początku 

listopada 1956 roku do Zjazdu w Łodzi (dziś potocznie zwanego Zjazdem Łódzkim), na którym 

wybrano władze nowej odrodzonej organizacji. Była ona kontynuatorem przedwojennego ZHP. 
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Reaktywowanie ZHP spowodowało kolejny wybuch entuzjazmu, którego zakresu i skali władze 

nie przewidywały61. Następne lata były okresem dynamicznego rozwoju harcerstwa. 

Organizowane były udane imprezy masowe, np. pierwszy alert w 1965 roku. Rozwinęła się teoria i 

praktyka metodyki harcerskiej i zuchowej. Powstały znakomite podręczniki metodyczne. Praca z 

harcerskimi zespołami zaczęła przyjmować cechy charakterystyczne dla organizacji harcerskiej. 

Miała ona służyć rozwojowi jednostek. Ważnym narzędziem, które rozwinięto w tym okresie i 

które okazało się znakomitym środkiem wychowawczego oddziaływania były zadania drużyn i 

zadania zespołowe, które świetnie pasowały do systemu zastępowego, tak charakterystycznego 

dla drużyn harcerskich62. Harcerstwo po 1967 roku nie ustrzegło się wpływów polityki. Podobnie 

jak przed wojną, władza miała istotny wpływ na funkcjonowanie ZHP. Jednakże większość ideałów, 

wiele z wzorców i tradycji harcerskich zostało przywróconych. Na trwałe pozostała koedukacja, 

która również obecnie ma w harcerstwie wielu obrońców. 

Pluralizm i demokracja, te wielkie osiągnięcia przeobrażającego się społeczeństwa dotyczą 

również ruchu harcerskiego. Obecnie w Polsce działa wiele organizacji harcerskich. Sytuacja 

polityczna oraz konflikty wewnętrzne i ambicje instruktorów doprowadziły do rozłamu harcerstwa. 

Podanie aktualnej liczby organizacji harcerskich jest trudne, między innymi dlatego, że nikt jej nie 

zna. Wiele organizacji ma zasięg lokalny i ogranicza się do terenu jednej gminy, powiatu, a nawet 

jednej parafii. Są też oczywiście takie, które mają zasięg ogólnopolski. Poza opisywanym wcześniej 

ZHP, wymienić należy w pierwszej kolejności Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Samo ZHP również podległo istotnym przeobrażeniom. Na dwóch bardzo ważnych w historii 

harcerstwa zjazdach XXVI i XXVIII (Zjazd XXVII był zjazdem nadzwyczajnym) stworzono podstawy 

działania współczesnego ZHP. Zasadniczy spór toczący się w ówczesnym harcerstwie o jego oblicze 

był poszukiwaniem odpowiedzi na wiele pytań, między innymi o to czy:  

• ma być organizacją powszechną i otwartą dla każdego, kto chce w niej uczestniczyć i zgodzi 
się przestrzegać Prawa Harcerskiego, czy też elitą dla wybranych, najlepszych;  

• znajdą w niej miejsce dzieci wiejskie i z małych miast, dzieci kalekie i niedostosowane 
społecznie;  

• muszą one patrzeć na harcerstwo jako na niedościgły dla nich wzór;  

• ma to być organizacja dla wierzących i niewierzących, czy tylko dla katolików, a może dla 
tych, którzy co prawda czerpią z wartości chrześcijaństwa, ale nie chcą być w organizacji 
działającej „przy Kościele”. 
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Sytuacja ZHP w roku 1990 nie była łatwa. R. Pacławski wspomina: „trwał spór sądowy pomiędzy 

ZHP i ZHP-1918 o nazwę i ciągłość tradycji, który w konsekwencji oznaczał nasze „być albo nie 

być”. Jego rozstrzygnięcie mogło być różne. Na domiar złego po niektórych rządowych gabinetach 

krążył projekt ustawowej delegalizacji ZHP, albo ustanowienia komisarycznego zarządu. (…) 

Zastana przez nas struktura organizacyjna Związku była ciężka, nieruchawa, droga i niewydolna”63. 

ZHP miało problemy wewnętrzne i zewnętrzne. Sytuacja zaczęła się stabilizować dopiero po 1994 

roku. W roku 1996 WOSM (World Organisation of Scout Movement) – Światowa Organizacja 

Ruchu Skautowego przywróciła prawa członkowskie ZHP, zawieszone w roku 1949 (ZHP było w 

latach 1922-1949 jej członkiem-założycielem), podobnie uczynił WAGGGS (World Association of 

Girl Guides and Girl Scouts) – Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek. Oznacza to 

międzynarodowe uznanie prawnej ciągłości ZHP oraz uznanie dla jej działań w zakresie metody. 

Harcerstwo odpowiedziało jednak na wiele spośród ówczesnych pytań. Ostatecznie okres 

powojenny wskazał po raz kolejny, że harcerski system wychowawczy jest zjawiskiem 

dynamicznym, ukształtowanym i zmieniającym się na przestrzeni dziejów. Posiada on jednak 

pewne wyznaczniki w zakresie ideałów, zasad działania, które wykształcił w toku swojego 

stuletniego rozwoju. 

Współczesna drużyna w społeczeństwie informacyjnym 

Harcerstwo wkracza w epokę, w której społeczeństwo podlegało i podlega bardzo istotnym 

przemianom, ekonomicznym, politycznym i kulturowym. Harcerstwo wkracza (wraz ze 

społeczeństwem) w nową erę globalnego społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwa 

przepełnionego nową technologią, nieznaną, ale jednocześnie bardzo potrzebną. Zjednoczona 

Europa popiera edukację na odległość, w tym e-learning, widząc jej rolę oraz miejsce w kształceniu 

dla życia i pracy w społeczeństwie wiedzy. Harcerstwo we współczesnym społeczeństwie, pełnym 

nowych mediów, musi odnajdywać swoją rolę i miejsce. Nie jest to łatwe dla ruchu silnie opartego 

o tradycyjne wartości, ponieważ Internet ze swej natury burzy świat wartości i pogłębia chaos 

aksjologiczny.  Trzeba mieć świadomość, że nasza drużyna zanurzona jest w świecie Internetu i w 

sposób naturalny musi występować coraz silniejszy związek naszych zachowań i działań 

z wirtualnym światem.  

Obecność harcerstwa w Internecie, jak i problematyki korzystania z Internetu 

w podejmowanych treściach, jest faktem. Powinno tak być również w odniesieniu do twojej 

drużyny. Strony Internetowe bywają bardzo zróżnicowane. Służą również do realizacji różnych 
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form. Znaczącym aspektem obecności harcerstwa w Internecie jest jego funkcja wychowawcza. 

Obok funkcji wychowawczej strony internetowe realizują również  funkcję informacyjną, funkcję 

promocyjną oraz funkcję szkoleniową.  

Zakładając własną stronę lub umieszczając w inny sposób swoją drużynę w Internecie  

należy pamiętać, że niektóre z danych powinny być chronione. Osoby, których dane i fotografie 

zamieszczono na stronach powinny wyrazić na to zgodę (nie dotyczy to krajobrazów i zdjęć 

zbiorowych).  Strona internetowa może znakomicie wypełniać rolę harcerskiej tablicy ogłoszeń,  

niekiedy fora dyskusyjne lub blogi mogą również wypełniać właśnie tę funkcję lub też pełnić rolę 

kroniki. Różne formy komunikacji internetowej mogą być pomocne w realizacji zadań i 

przedsięwzięć programowych. 

Tabela 15 Formy wsparcia realizacji zadania przez Internet 

Etap Sposoby wykorzystania Internetu 

Wybór zadania 
Dyskusja na forum 
Konferencje za pośrednictwem komunikatorów  

Planowanie 
zadania 

j.w  
narzędzia z platform edukacyjnych np. Wiki z platformy MOODLE 
publikowanie planu w Internecie 

Realizacja zadania 
Monitoring realizacji zadań  
Bieżące informowanie  
Zamieszczanie materiałów do zadań tp.. 

Podsumowanie 
zadania 

Publikacja efektów zadań  

Źródło: opracowanie własne 

Warto podkreślić, że takie dokumenty jak: System stopni i sprawności wskazują na potrzebę i 

miejsce Internetu w rozwoju jednostki. System stopni, jako program rozwoju harcerki lub harcerza 

w ZHP, Jest programem ogólnym i wspólnym dla wszystkich harcerzy, zatem wyznacza  kierunki i 

etapy, według których powinien przebiegać rozwój harcerza w ZHP. Między innymi stopień 

Tropicielka-Wywiadowca zawiera wymaganie: Ukończyłam/em próbę silnej woli, np. przez tydzień 

zrezygnowałam/em ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych, natomiast w stopniu 

trzecim; Pionierka-Odkrywca odnajdujemy następujące wymaganie: Umiejętnie korzystam z 

Internetu (wyszukuję potrzebne informacje, posiadam adres e-mail). Trzeba dodać, że również 

budowanie programu pozwala (między innymi dzięki sprawnościom) wypełniać treściami 

związanymi z wiedzą z zakresu technologii informacyjnej programy konkretnych prób na kolejne 

stopnie, w zależności od potrzeb i zainteresowań konkretnego harcerza. Wyrazem realizacji 

problematyki korzystania z Internetu w podejmowanych treściach są między innymi sprawności, 

które były poświęcone technologii informacyjnej. Należały do nich między innymi:  

• internauta - dla harcerzy w wieku gimnazjalnym; 

• mistrz Internetu - dla licealistów;  
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• webmaster - sprawność mistrzowska.  
 

Warto się postarać, aby w nowym globalny, wirtualnym, informacyjnym społeczeństwie znalazło 

się miejsce na harcerstwo, na takie przeżycia, na poczucie bycia razem z innymi, na wspólne 

poznawanie świata dzięki mediom, i starać się, aby nasi harcerze nie byli skazani na samotność w 

sieci.   

 
Phm. Ewa Czarkowska 

W harcerskich strukturach 

W szczepie 

Wiele drużyn działa w związkach drużyn lub szczepach. To może znacznie ułatwić zakładanie nowej 

drużyny lub pracę już istniejącej. Warto pamiętać, że szczep, czy związek drużyn zarówno powstają 

jak i działają na podstawie mandatu, którego udzielają mu drużyny go tworzące.  Typowa strukturę 

szczepu przedstawia rysunek. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 23 Przykładowa struktura szczepu 

Źródło: opracowanie własne 

Szczep zwykle ułatwia współpracę drużyny z gromadą zuchową, z której zwykle przyjmujemy zuchy 

do harcerzy oraz drużyną starszoharcerska, do której przekazujemy harcerzy.  Współpracę taka 

warto organizować, wspiera ona rozwój harcerstwa w środowisku. Może ona przyjmować różne 

formy np.: 

• Wspólne zbiórki; 

• Wzajemne odwiedziny funkcyjnych; 

• Wspólne wyjazdy, wycieczki lub biwaki (te ostatnie polecam szczególnie zarówno harcerze 
jak i zuchy mają wiele radości ze snucia wspólnych wspomnień, które bardzo ich łączą). 

Są oczywiście możliwe (a nawet wskazane) inne formy.    

 

Szczep 408 KDHiGZ 

Komendant szczepu 

Kwatermistrz szczepu Z-ca komendanta szczepu 

 
408 Drużyna 

Harcerska 

 

drużynowy  
408 Gromada 

Zuchowa 

drużynowy  
408 Drużyna 

Starszoharcerska 

 

drużynowy  
Klub 

specjalnościowy 

 

Szef klubu 

Rada szczepu 
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Namiestnictwo w hufcu 

Kiedy podejmujemy temat namiestnictwa w hufcu czy też referatu zuchowego chorągwi  (często 

również nazywanego namiestnictwem) warto zdać sobie sprawę, iż możemy oraz powinniśmy 

patrzeć na to zagadnienie z wielu punktów widzenia. Podobnie jak wiele jest osób i zespołów, 

których praca wiąże się z praca namiestnictwa, których pracę namiestnictwo może wspomagać, 

lub które mogą pracę namiestnictwa wspomagać.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Być może właśnie z powodu wielości spojrzeń brak jest opracowań, które w kompleksowy sposób 

omawiałyby zagadnienie namiestnictwa (w tym namiestnictwa zuchowego). Są oczywiście 

poszczególne artykuły czy bardzo ciekawa i wartościowa broszura metodyczna opracowana w 

Chorągwi Śląskiej. Ale z racji swojej objętości daleko im do wyczerpania tematu. Nie ma również 

dokumentów poświęconych organizacji pracy namiestnictw, a o ich zadaniach i charakterze 

dowiadujemy się z „Instrukcji o zasadach działania, organizacji pracy oraz zadaniach komendanta i 

komendy hufca” oraz wspominanych (ostatnio wydanych) „Zasadach wspierania programowo-

metodycznego drużynowych w ZHP”. Ten brak dokumentów ma swoje złe strony, ponieważ wiele 

komend nie czuje się zobowiązanych do powołania namiestnictw, ale i dobre, bo pozwala na 

swobodne eksperymentowanie i szukanie rozwiązań w zakresie pracy namiestnictwa, co zazwyczaj 

jest źródłem rozwoju i postępu.  

namiestnictwo 

zuchy 

przyboczni 

instruktorzy 
hufca 

komendy 
 

drużynowi 

inni 
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Powróćmy jednak do głównego nurtu interesującej nas problematyki. Zacząć wypada od 

określenia, czym jest lub czym powinno być namiestnictwo. Zacznijmy od definicji popularnej, 

którą łatwo znajdziemy w Internecie. Przyznać należy, że wprawdzie jest dość trafna i zgodna z 

oficjalnymi dokumentami ZHP, to jednak nie wyczerpuje wszystkiego. Namiestnictwo, bowiem nie 

jest aż tak jednorodną i oczywistą strukturą. 

 

Termin namiestnictwo w praktyce harcerskiego działania rozumiemy zwykle dwojako: 

• Zespół instruktorów, którzy na poziomie hufca są zaangażowani w prace dla drużynowych, 

organizujący współpracę między nimi oraz inspirujący ich działalność w szczególności w 

zakresie metodyki; 

• Zespół drużynowych pracujących z daną grupą wiekową na terenie jednego hufca czasami 

przyjmujący postać drużyny drużynowych. 

Warto, zatem zauważyć, że namiestnictwo możemy (a nawet powinniśmy) postrzegać, jako grupę. 

W harcerstwie, którego jednym z elementów działania jest system małych grup, ma to kapitalne 

znaczenie. Dla nas, bowiem, namiestnictwo to taka grupa, która pozwala każdemu jej członkowi 

rozwijać sie, realizować, oraz ubogacać, a nawet ten rozwój i samorealizację i inne działania 

osobotwórcze stymuluje i wspiera. Namiestnictwo, zatem powinno być dla drużynowego 

miejscem, w którym będzie mógł realizować zadania z próby na stopnie i sprawności, spotkać 

swoich rówieśników, bądź osoby o podobnych zainteresowaniach, będzie również  miejscem, gdzie 

można odpocząć i znaleźć rozrywkę towarzyską. Jako wychowawca i organizator pracy drużyny, 

drużynowy w namiestnictwie może poradzić się innych w swoich problemach, wymienić, omówić 

oraz rozwinąć swoje doświadczenia oraz pomysły i doświadczenia. 

Przywoływane już „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP” nakładają 

na komendy hufców szereg zadań. Są to: 

• przygotowywanie kandydatów na drużynowych do pełnienia funkcji; 

Namiestnictwo to w ZHP zespół programowo-metodyczny działający przy hufcu, mający służyć pomocą drużynowym i 
funkcyjnym danej grupy metodycznej. Powoływane jest przez właściwą Komendę Hufca. Ze względu na grupy 
metodyczne można wyróżnić namiestnictwa: zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze. Odpowiednikiem 
namiestnictw w chorągwiach są referaty. 
Zadaniem namiestnictwa jest koordynacja i wspieranie pracy drużyn, wspieranie rozwoju drużynowych oraz kadry 
drużyn, przygotowanie i realizacja rocznego planu pracy namiestnictwa, który jest integralną częścią planu pracy 
hufca, pozyskiwanie nowej kadry, organizacja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, reprezentowanie drużynowych w 
hufcu. 
Na czele namiestnictwa stoi namiestnik mianowany rozkazem właściwego Komendanta Hufca. Niekiedy mianowanie 
wynika z wyboru dokonanego przez członków namiestnictwa. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Namiestnictwo_%28ZHP%29 
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• prowadzenie form doskonalących dla drużynowych (metodycznych i repertuarowych); 

• prowadzenie poradnictwa dla drużynowych z wykorzystaniem różnych form (spotkania, 

konsultacje, listy dyskusyjne itp.); 

• wspieranie i nadzorowanie procesu budowania programu w gromadach/drużynach; 

• pomoc i nadzorowanie w realizacji programu gromady/drużyny; 

• motywowanie drużyn np. poprzez współzawodnictwo; 

• prowadzenie biblioteczki, w której gromadzone są materiały metodyczne i repertuarowe; 

• promowanie propozycji programowych; 

• popularyzacja specjalności; 

• inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsięwzięć 

programowych dla środowisk hufca wynikających z ich potrzeb 

• wsparcie logistyczne lub materialne np. korzystanie z bazy hufca i wypracowanych przez 

hufiec środków, pomoc w kontaktach ze szkołą, rodzicami, środowiskiem lokalnym.  

Większość z nich komenda hufca może, a nawet powinna realizować za pośrednictwem 

namiestnictwa. W konsekwencji Namiestnictwo wypełnia (lub może wypełniać) w hufcu wiele 

ważnych funkcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje namiestnictwa 

programowe kształceniowe organizacyjne 

Pomoc w realizacji programów 
drużyn, 

Dokształcanie drużynowych i 
przybocznych, 

Wspieranie drużynowych w 
organizowaniu akcji letniej i 
zimowej (np. kolonii lub NAL), 

Tworzenie i promocja rozwiązań 
programowo-metodycznych, 

Współpraca z hufcową i 
chorągwianą komisją stopni 
instruktorskich, 

Koordynacja pracy drużyn,  

Zachęcanie do korzystania z 
propozycji programowych hufca, 
chorągwi i ZHP, 

Budowanie i rozwijanie motywacji 
drużynowych, 

Organizowanie zbiórek i spotkań 

Doradztwo programowo-
metodyczne, 

Dostarczanie drużynowym 
materiałów metodycznych (np. 
pracy, materiałów WWW itp.), 

Zapewnienie właściwego 
przepływu informacji między 
hufcem, a drużynami, 
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Współpraca z zespołem kadry 
kształcącej, 

Kontakty ze środowiskiem 
zewnętrznym, 

Inspirowanie i organizowanie 
przedsięwzięć programowych 
hufca. Stwarzanie drużynowym 

płaszczyzny wymiany doświadczeń, 
Reprezentacja i rzecznictwo spraw 
drużynowych, 

Integracja środowiska drużynowych i instruktorów danej grupy wiekowej 

 
Niezależnie od wieku i stażu harcerskiego lub instruktorskiego, każdy może znaleźć w 

namiestnictwie coś dla siebie. Dla każdego może być ono drogą rozwoju. 

Instruktorzy rozpoczynający swoją instruktorska służbę mogą w namiestnictwie: 

• znaleźć ciekawe propozycje programowe, 

• uzyskać poradę w trudnych wychowawczo sprawach 

• poszarzeć swój warsztat, w szczególności umiejętności i repertuar form 

i wiele innych rzeczy.  
Ci, którzy drużynowymi są już nieco dłużej mogą w namiestnictwie:  

• uczyć się współpracować i organizować współpracę na płaszczyźnie wielu drużyn, 

• poznawać nowych ludzi i uzyskiwać kontakty z instruktorami innych namiestnictw, a 

nawet innych chorągwi, 

• zdobywać umiejętności związane z pracą i współpracą w zróżnicowanym zespole 

instruktorskim 

i wiele innych rzeczy.  
Instruktorzy z bardzo dużym doświadczeniem mogą: 

• rozwijać się twórczo np. przez tworzenie nowych propozycji programowych czy rozwiązań 

metodycznych, 

• odnajdywać radość w pomaganiu młodszym w rozwoju i poszukiwaniach własnych 

ścieżek, 

• uczyć się od młodszych np. posługiwania się nowymi technologiami  

i wiele innych rzeczy.  
Ogólnie, namiestnictwo może np: 

• organizować zbiórki i spotkania o charakterze rekreacyjno-integracyjnym 

• organizować różne formy wymiany doświadczeń np: 

o spotkania,  

o listy dyskusyjne,  

o fora internetowe 

• proponować i realizować różnorodne formy doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji np.: 

o warsztaty 

o seminaria 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego 
 

 169 

o kursy 

o konferencje 

o sejmiki drużynowych 

• wspierać rozwój indywidualny drużynowych np: 

o poradnictwo w  planowaniu prób instruktorskich, 

o poradnictwo w budowaniu ścieżek rozwoju, 

o warsztaty energetyczne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobrze działające namiestnictwo może, a nawet niekiedy powinno: 

• przygotowywać propozycji programowe dla drużyn, 

• upowszechniać i promować propozycje programowe przygotowane przez chorągiew i GK, 

• wspomagać organizowanie kolonii zuchowych lub je organizować, 

• organizować lub współorganizować imprezy dla wielu gromad (lub wszystkich) np. turniej 

sportowy, rajd, wycieczkę itp. 

• organizować współzawodnictwo między gromadami (chociaż osobiście nie lubimy tej 

właśnie formy, to trzeba przyznać, że w niektórych miejscach jest stosowana z 

powodzeniem), 

• organizować różne formy spotkań i wymiany doświadczeń dla drużynowych np. zbiórki 

warsztaty, czy seminaria. 

Zakres działań, jakie może podejmować namiestnictwo jest bardzo szeroki. W dużej mierze to twój 

udział w jego pracach może determinować podejmowane działania i ich skuteczność. 

Namiestnictwo jest zawsze silne siłą swoich drużynowych, ich zaangażowaniem i chęcią 
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wsparcie indywidualnego rozwoju 

dzielenie się swoimi sprawdzonymi pomysłami 

doskonalenie umiejętności 

spotykanie się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach 

działanie w zespole instruktorskim 
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podejmowania wspólnych działań. Administracyjne nakazy i decyzje niestety (a może na szczęście) 

nie wystarczą.  

Działanie namiestnictwa powinno być zawsze efektem współpracy grupy instruktorów, czy zespołu 

kadry zuchowej (lub innej grupy wiekowej w przypadku innych namiestnictw). Odpowiadać musi 

na faktyczne oczekiwania i realne potrzeby drużynowych. Dlatego tak ważny jest twój druhu 

drużynowy udział w namiestnictwie. Tylko prawdziwe potrzeby mogą być skutecznym i trwałym 

motorem działań, a jedynie praca w zespole da nam efekty synergii płynącej ze współpracy.  

Dlatego też może to dość kontrowersyjne, ale uważamy, że nie ma sensu tworzyć namiestnictwa 

tam, gdzie drużynowi uważają, że go nie potrzebują lub wręcz nie chcą. Namiestnictwo ma rację 

bytu tylko w tych środowiskach, gdzie drużynowi zuchowi chcą wychodzić poza swoje gromady, 

szczepy czy hufiec. Chcą sobie wzajemnie służyć. Namiestnictwo to nie biuro, tylko wspólnota 

harcerska, która jest kolejnym miejscem realizowania metody harcerskiej z jej dobrowolnością, 

świadomością celów, naturalnością itd.  

Inaczej jest z referatem zuchowym w chorągwi. On powinien być utworzony nawet wtedy, gdy 

drużynowi i namiestnicy w hufcach niekoniecznie chcą jego istnienia. Powinien trwać (niekiedy 

zwyczajnie cierpliwie czekać) w gotowości udzielenia wsparcia. Może, i powinien również 

podejmować różne inicjatywy służące integracji środowiska, wymianie doświadczeń oraz 

rozbudzaniu w drużynowych zuchowych potrzeby harcerskiego i wspólnotowego rozwoju.   

Jeżeli jesteś członkiem namiestnictwa to wspaniale. Pomyśl, co możesz dla niego uczynić i co ono 

może uczynić dla ciebie, porozmawiaj o tym ze swoim namiestnikiem. Jeżeli nie jesteś członkiem 

namiestnictwa, to zaraz w pierwszym możliwym terminie umów się na spotkanie z namiestnikiem i 

porozmawiaj z nim o tym, co namiestnictwo może zrobić dla ciebie, jak również co ty możesz 

zaoferować namiestnictwu. Jeżeli w twoim hufcu nie ma namiestnictwa, to spotkaj się z innymi 

wodzami zuchowymi, porozmawiajcie czy nie byłoby warto powołać namiestnictwa. Co ono 

mogłoby dla was zrobić (pamiętając ze to wy będziecie namiestnictwem), a z wnioskami idźcie do 

komendanta hufca.  

Referat chorągwi 

W dokumencie p.t. „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP” wśród 

głównych zadań komend chorągwi w zakresie wspierania drużynowego odnajdujemy głównie 

takie, które mają wspierać hufce i instruktorów programowych pracujących w hufcach. Są to:  

• nadzorowanie i wspieranie działań komend hufców w zakresie wspierania drużynowych; 

• wspieranie kształcenia i doskonalenia drużynowych w hufcach; 
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• organizowanie kształcenia szczepowych, namiestników i kadry programowej hufców 

(doskonalenie i motywowanie instruktorów odpowiedzialnych za pracę z drużynowymi w 

hufcach); 

• wspieranie metodyczno-repertuarowe kadry pracującej z drużynowymi w hufcu; 

• tworzenie propozycji programowych o tematyce regionalnej – odpowiadających na 

potrzeby województwa, regionu; 

• promowanie ogólnozwiązkowych propozycji programowych; 

• inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsięwzięć 

programowych odpowiadających na potrzeby środowisk;  

• wspieranie działań drużyn specjalnościowych.  

Nie jest to jednak pomyłka ani chochlik drukarski, gdyż podstawowe wsparcie w swojej pracy 

drużynowy drużyny harcerskiej powinien dostawać w szczepie i hufcu (czyli najlepiej w 

namiestnictwie). Jednak trzeba pamiętać, że również bardziej doświadczeni instruktorzy, tacy jak 

szczepowi, czy namiestnicy potrzebują wsparcia, rozumianego jako, między innymi udzielanie 

informacji, wymiana doświadczeń, budowanie motywacji. To wsparcie przekłada się na poziom 

wsparcia, jakie drużynowy otrzymuje w hufcu. Warto również zauważyć, że zdarzają się sytuacje, 

gdy z różnych przyczyn komenda hufca nie wywiązuje się lub co gorsza nie jest w stanie realizować 

swoich zadań w zakresie wsparcia programowego drużyn, zadania te może, a nawet powinna 

przejąć chorągiew. 

W punkcie 13 punkcie dokumentu p.t. „Zasady wspierania programowo-metodycznego 

drużynowych w ZHP” czytamy: „Zastępca komendanta ds. programu i pracy z kadrą lub 

wyznaczony członek komendy realizuje zadania przy pomocy referatów (zuchowego, harcerskiego, 

starszoharcerskiego i wędrowniczego), referatu NS, referatu i inspektoratów specjalnościowych, 

zespołu kadry kształcącej, komisji stopni instruktorskich. Komenda chorągwi może przyjąć 

odmienny sposób zorganizowania się, pod warunkiem realizacji zadań.” W chorągwi powinien 

istnieć referat harcerski lub ciało realizujące takie właśnie zadania. Referat jest więc tym zespołem, 

który organizuje i prowadzi podstawowe działania związane ze wsparciem kadry drużyn 

harcerskich w swojej chorągwi. Należy jednak jasno i bardzo zdecydowanie podkreślić, że zadania 

referatu harcerskiego odnoszą się do wsparcia, i jedynie niekiedy, w niewielkim zakresie przyjmują 

charakter nadzoru (w kwestiach metodycznych). Referaty harcerskie hufców i drużyny harcerskie 

mają swoje komendy i to im są organizacyjnie, formalnie, jak również programowo 

podporządkowane.  
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Kluczową kwestią w tak scharakteryzowanych zadaniach jest więc poradnictwo. Kierownik i 

członkowie referatu harcerskiego chorągwi powinni stwarzać możliwość uzyskania pomocy kadrze 

harcerskiej chorągwi w zakresie poradnictwa metodycznego, repertuarowego czy 

wychowawczego. Możliwość taką mają również komendanci hufców, czy członkowie komend. 

Powinna również w referacie harcerskim istnieć możliwość uzyskania wsparcia w zakresie ścieżek 

indywidualnego rozwoju, ponieważ praca z zuchami niekiedy może bardzo utrudnić rozwój 

osobowy instruktora zuchowego. Dlatego kluczową sprawą może być właściwie zorganizowane 

wsparcie w tym zakresie. Czterdziestolatek zachowujący się jak czternastolatek nie jest ideałem 

wychowawczym ZHP. W realizacji poradnictwa wydaje się dobrym rozwiązaniem ustalenie stałych 

(najlepiej raz w tygodniu) dyżurów w referacie, w trakcie których namiestnik lub inny 

doświadczony instruktor oczekuje na osoby, które chcą się z nim spotkać. Dyżury takie, by 

spełniały swoja funkcje muszą być dobrze rozpropagowane. Poza dyżurami referat harcerski 

chorągwi może i powinien organizować również inne formy wsparcia:  

• przygotowywać propozycje programowe, a zwłaszcza materiały repertuarowe dla drużyn, 

w tym takie, które związane są ze specyfiką regionu, np. sprawności regionalne; 

• upowszechniać i promować propozycje programowe przygotowane przez chorągiew i GK, 

w tym proponować własne, uwzględniające specyfikę regionu (możliwości i ograniczenia) 

materiały repertuarowe do realizacji zadań; 

• organizować różne formy spotkań i wymiany doświadczeń dla kadry harcerskiej chorągwi, 

w szczególności dla namiestników i członków namiestnictw np. zbiórki warsztaty czy 

seminaria. 

W niektórych wypadkach dla hufców, w których nie ma namiestnictw lub innych racjonalnych form 

wsparcia drużynowych, namiestnictwo harcerskie chorągwi powinno rozważyć możliwość: 

• organizowania obozów; 

• organizowania imprez dla wielu drużyn (lub wszystkich) np. turniej sportowy, rajd, zlot itp.; 

• organizowania współzawodnictwa między drużynami. 

 

 

 

 

 

Warto dowiedzieć się: 

• W jaki sposób działa referat harcerski twojej chorągwi? 

• Czy i gdzie można spotkać się z namiestnikiem? 

• Jaka jest jego oferta dla drużynowych (może coś Cię zainteresuje)? 

• Gdzie można zdobyć publikacje metodyczno-repertuarowe o charakterze 
regionalnym proponowane w Twojej chorągwi. 
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Informacje takie można zazwyczaj uzyskać w komendzie chorągwi, powinny być umieszczone na jej 

stronie internetowej, niekiedy ogłaszane są również w komunikatach. Wiele namiestnictw i 

wydziałów programowych wydaje różne broszurki informacyjne, zawierające dane potrzebne do 

skontaktowania się z referatem harcerskim. Warto odszukać takie wydawnictwo (może jest u 

szczepowego lub w hufcu).  

Półka z książkami 

• Marian Miszczuk (red.), Geneza Harcerstwa wybór tekstów, Warszawa 1985, 

• Instrukcje pracy drużyny i szczepu 

• Statut ZHP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Hm. Darek Masny 

Różności o których warto wiedzieć 

Hm Darek Masny 

Instrukcje i regulaminy oraz dokumentacja w drużynie 
Drużyna jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego. Z tego tytułu ma pewne prawa np. 

używania odznak organizacyjnych czy opieki prawnej organizacji i ma też pewne obowiązki. 
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Obowiązki to opłacanie składek, prowadzenie dokumentacji, działanie zgodnie z instrukcjami 

regulaminami. Instrukcje te określają zasady organizacyjne działania drużyny, szczepu, kręgu.  

Są też regulaminy z których najważniejsze to : 

• regulamin musztry i ceremoniału, 

• regulamin odznak, 

• regulamin mundurów.  

Lekceważenie tych dokumentów świadczy o lekceważeniu przełożonych a więc łamaniu 

Prawa Harcerskiego. 

Wśród dokumentacji pracy drużyny na czoło wysuwa się książka pracy. Można tu skorzystać z 

druku już gotowego lub założyć własną w zeszycie lub segregatorze. Można też gotowy druk 

uzupełnić własnymi pomysłami. Z doświadczenia wiem, że w książce powinny znajdować się 

koniecznie dane członków drużyny takie jak: 

• imię i nazwisko 

• adres 

• telefon 

• dane harcerskie (sprawności zadania itp.) 

Ponadto książka powinna dokumentować pracę drużyny a więc zawierać: 

• plany i opisy zbiórek 

• plany i opisy zadań 

• rozkazy 

Można oczywiście uzupełnić te dane o wiele innych64. Trzeba pamiętać, że książka pracy zawiera 

dane osobowe i jako taka podlega ochronie, nie powinna być powszechnie udostępniana.  

 

 

 
Phm. Konrad Rokiciński 

Kwatermistrzostwo i gospodarka 

Kwatermistrz lub gospodarz drużyny 

Każda drużyna powinna mieć gospodarza lub kwatermistrza to taka osoba, która nie tylko 

odpowiada za finanse i sprzęt ale również troszczy się Osobą która powinna zajmować się w 

drużynie gospodarka i finansami jest gospodarz drużyny lub kwatermistrz. W szczepie sprawy te są 

                                                                 
64

 HBW Horyzonty opublikowało propozycje książki w moim opracowaniu myślę że dość użyteczną. 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego 
 

 175 

zazwyczaj realizowane wspólnie i kieruje nimi kwatermistrz szczepu. Jeżeli drużyna działa 

samodzielnie jego rola jest bardzo ważna wymieniając zadania należy wskazać, że jest to: 

• prowadzenie dokumentacji finansowej, 

• kontrolowanie wpływów i wydatków w tym opłacania składek, 

• kontrola  magazynowania  posiadanego  sprzętu, 

• zabezpieczenie, konserwacja i uzupełnianie  własnego  sprzętu, 

• dokonywanie  bilansu  posiadanego  sprzętu  obozowego  i  opracowanie  planu  

optymalnego  jego  wykorzystania, 

• na  podstawie  planowanych  rozmiarów  akcji,  wyliczenie  kosztów  akcji  i  podjecie  

współpracy  z  władzami  samorządowymi,  sojusznikami  i  sponsorami  w  celu  pozyskania  

środków  finansowych  i  pomocy  w  organizacji  akcji, 

• przygotowanie  kadry  kwatermistrzowskiej  i  gospodarczej  do  pełnienia  funkcji                      

na  obozach  i  zimowiskach, 

• opracowanie  dokładnego  planu  wykorzystania  własnych  baz  i  miejsc  obozowych        w  

celu  zminimalizowania  kosztów  transportu, 

Ponadto kwatermistrz realizuje zadania przy zdobywaniu sprawności i stopni przez harcerzy. 

Większość drużyn prowadzi działalność  finansowo-gospodarczą  jest to: 

• gromadzenie  środków  finansowych  na  realizację  celów  statutowych  drużyny  poprzez  

zbieranie  składek,  podejmowanie  prac  zarobkowych,  prowadzenie  działalności  

gospodarczej,  oraz  wydatkowanie  i  rozliczanie  tych  środków, 

pozyskiwanie  sprzętu  obozowego,  świetlicowego  itp.  oraz  właściwe  jego  przechowywanie               

i  konserwację. 

Dokumentacja finansowo gospodarcza drużyny samodzielnej to: 

• plan finansowy 

• książka  finansowa   drużyny 

• dokumentacja  źródłowa  przychodów  i  rozchodów w szczególności 

o asygnata  kasowa  KP  (kasa  przyjmie)  wraz  z  załącznikami. (Wpływy  pieniężne  

przyjmujemy  tylko  i  wyłącznie  na  asygnaty  „KP”) 

o rachunki  uproszczone,  faktury, 

o dzienne  raporty  żywieniowe, 

o umowy  wraz  z  listami  płac, 

o umowy  o  dzieło  i  umowy  zlecenia, 

o delegacje  służbowe, 
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o polisy  ubezpieczeniowe 

• książka  inwentarzowa. 

• kwitariusze Przyjęcia,  rozchodu,  likwidacji  sprzętu. 

• spisy  z  natury  inwentarza 

Ponadto w książce  finansowej  drużyny  prowadzi  się  także: 

• ewidencję  składek  członkowskich, 

• plan  finansowy  drużyny,    

• sprawozdania  finansowe . 

• w przypadku  posiadania  konta  bankowego  -  kontrolkę  posiadanych  i  zrealizowanych  

czeków  gotówkowych, 

 

Zapisy  w  książce  prowadzić  na  bieżąco  i  przejrzyście.  Niedopuszczalne   zamazywania, 

wycieranie,  zaklejanie  itp.    Pozycje  wpisane  pomyłkowo  -  przekreślić  w  sposób  umożliwiający  

odczytanie  pozycji  i  opatrzyć  parafką  prowadzącego  książkę. 

Organizowanie akcji zarobkowych 
 

Jedną z form działania drużyn jest organizowanie i prowadzenie akcji zarobkowych. Drużyna może 

podejmować działalność gospodarczą za zgodą komendanta chorągwi lub komendanta hufca jeżeli 

ma on upoważnienie do udzielania takiej zgody. Działalność ta odbywa się w  ramach  działalności  

statutowej  ,  polegającą  na  produkcji,  sprzedaży  towarów  i  usług  -  z  zastrzeżeniem,  że  

dochód  z  tej  działalności  służy  realizacji  celów  statutowych  i  nie  może  być  przeznaczony  do  

podziału  między  członków  organizacji.   Informację o wynikach  działalności  gospodarczej  

drużynowy  składa  w  komendzie  chorągwi  i  hufca  w  terminie  do  końca  stycznia  za  rok  

ubiegły.   W przypadku typowych  akcji  zarobkowych,  doraźnych  polegających  na  sprzedaży  

obnośnej  (np. zniczy,  gazet  itp.)  lub  wykonywaniu  zleceń  od  osób  fizycznych  i  prawnych  (np.  

prowadzenie  parkingu,  sprzątanie  itp.)  -  informację  składamy  w  ciągu  14  dni  po  zakończeniu  

akcji.   

 

Przy  przyjmowaniu  akcji  zleconych  należy  pamiętać  o:   

• zrobieniu dobrego biznes planu 

• pracach  wzbronionych  młodocianym, 

• przepisach  kodeksu  pracy  dotyczących  młodocianych, 

• ubezpieczeniu  uczestników  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków. 
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Szczegółowe  zasady  działalności  gospodarczej  zostały  omówione  w  decyzji  Naczelnika  ZHP  z  

25.02.1992 r.  pt.  „Zasady  działania  sklepików  harcerskich  prowadzonych  przez  drużyny  i  inne  

podstawowe  jednostki  organizacyjne  ZHP”  stanowiącej  załącznik  II  do  „Instrukcji  o  

działalności  finansowej,  gospodarczej  i  sprzętowej  w  drużynie  ZHP”  wprowadzonej  Rozkazem 

Naczelnika ZHP L.6/97 z dn. 20.06.1997 r. 

 
Phm. Jerzy Kowalewski 

O BHP 

Co to jest BHP? 

BHP ten tajemniczy skrót rodzi wiele lęków a nie ma powodu. Każdy rozsądny drużynowy powinien 

przecież dbać o to by zabawy i zajęcia były prowadzone w sposób bezpieczny dla harcerzy. 

Chcąc  zapewnić  jak  największe  bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży  musimy  wykazać  duże  

zaangażowanie,  aktywność  i  daleko  posunięta  ostrożność  w  organizowaniu  wszelkiego  

rodzaju  imprez  i  form  spędzania  przez  dzieci  czasu  wolnego,  a  także  pamiętać  o  właściwym  

przestrzeganiu  istniejących  przepisów,  regulaminów  i  zasad. 

Należy zwrócić uwagę na: 

• regulamin wewnętrzny placówki (obozu, kolonii, harcówki), 

• zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki, w marszu i na biwaku, 

• zachowanie się na wycieczkach (pieszych, górskich, rowerowych, autokarowych i 

kajakowych, 

• przepisy  dotyczące  wypoczynku  nad  woda, 

• ochronę  przeciwpożarową, 

• ubezpieczenia. 

Przestrzeganie  wyżej  wymienionych  zasad  i  regulaminów  w  znacznym  stopniu  przyczynia  się  

do  uniknięcia  nieszczęśliwych  wypadków,  a  tym  samym  zapewnienia  dzieciom  pełnego  

bezpieczeństwa. 

Sprawy bezpieczeństwa regulują między innymi rozmaite akty prawne dla zbiórek najistotniejsze 

są: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.08.1992 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Z 1992 r. 

Nr 65 poz. 331, zm. Dz. U. Z 1996 r. Nr 119 poz.562), 
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• Ustawa z dnia 20 .06.1997 r prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  Nr  98 poz. 602,  zmiany:  Dz. 

U. Nr  123 poz. 779,  Nr  160 poz.  1086), 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351, zm. Dz. U 

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Dz. U. Nr 156, poz. 773), 

Kiedy pamiętamy o BHP 

Zazwyczaj zawsze powinniśmy to czynić.  

• W czasie zbiórki w szkole, harcówce; 

Przygotowując zbiórkę musimy brać pod uwagę w co się będziemy bawić, jakie będą 

potrzebne narzędzia, czy będą one bezpieczne dla uczestników zabawy, czy pomieszczenie 

w którym zajęcia będą się odbywały spełnia nasze wymagania.  

• Na wycieczce, rajdzie, kolonii i obozie; 

Duży nacisk musimy położyć na zachowanie bezpieczeństwa, w jaki sposób będziemy się z 

dziećmi poruszać się poza terenem budynku, kolonii, obozu ze szczególnym 

uwzględnieniem dróg i jezdni. 

•  W czasie prac magazynowych; 

Pracując w magazynie właściwie dobieramy prace patrząc na predyspozycje dzieci oraz ich 

możliwości fizyczne i psychiczne, nie zapominamy również o właściwym zabezpieczeniu 

miejsca pracy oraz używanych narzędzi. 

• Po prostu wszędzie.... 

Zuchy i harcerze  to takie dziwne istoty... których pomysłów przewidzieć nie sposób....... 

Im większa grupa tym więcej różnych niebezpiecznych sytuacji.  Stwierdzenie, że oczy trzeba mieć 

dookoła głowy jest najwłaściwsze.  

 

Zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa w trakcje zbiórek a także odpowiednia ochrona ich 

zdrowia i życia jest sprawą ważną. Odpowiedzialny za nią jest drużynowy funkcyjni oraz opiekun.  

Obowiązkiem ich jest przede wszystkim szybka i skuteczna pomoc w razie nieszczęśliwego 

wypadku. Aby umożliwić tę pomoc w trakcie zbiórki czy biwaku należy zapewnić: 

przynajmniej  1  osobę  przygotowaną  do  udzielenia  pierwszej  pomocy np. harcerz (sanitariusz) 

przeszkolony  w  tym  zakresie na  kursie PCK. Obecnie również każdy instruktor przewodnik 

powinien przejść odpowiednie przeszkolenie co wynika z regulaminu stopni instruktorskich.  

Istotne miejsce w harcach zajmują gry terenowe  i co zatym idzie związane z nimi zasady 

bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że: 
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• Przez cały czas trwania gry osoba prowadząca odpowiada za wszystkich uczestników zajęć.  

• Nie może ona zapomnieć o zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, ale też 

musi przewidywać, gdzie i skąd może ono zagrozić. 

• Wybierając teren do gier i ćwiczeń należy dokładnie sprawdzić czy nie ma na nim 

niebezpiecznych miejsc np. bagien, stromych i głębokich jarów, kamieniołomów, rozpadlin, 

szos i torów kolejowych, jezior i rzek (w przypadku niemożności wyeliminowania 

niebezpieczeństw należy zrezygnować z zajęć ).  

Gra jest wtedy dobra gdy podoba się harcerzom czy zuchom i jest dla nich atrakcyjna. Jednak 

żadna atrakcja nie zrekompensuje braku bezpieczeństwa a w szczególności zaistnienia wypadku 

dlatego każda zabawa zawsze musi być bezpieczna  

Ważne jest również aby uczestnicy znali zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zajęć, oraz 

zawsze powinniśmy mieć  ze sobą prawidłowo wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy. 

Wyposażenie medyczne drużyny 

Każda drużyna powinna posiadać apteczkę  (torbę sanitarną)  z  dostateczną  ilością  

odpowiednich  i  nie przeterminowanych  środków  niezbędnych  przy  udzielaniu  pierwszej  

pomocy. W  apteczce  powinny  znajdować  się  środki  lecznicze,  materiały  opatrunkowe,  

przybory,  przyrządy  i  narzędzia  lekarskie. Kadra drużyny powinna wiedzieć jak jest możliwość  

uzyskania  szybkiej  kwalifikowanej  pomocy  z  najbliższej  placówki  służby  zdrowia  (ośrodka  

zdrowia,  pogotowia  ratunkowego,  szpitala)  oraz  apteki,  straży  pożarnej  i  policji, powinniśmy 

wiedzieć gdzie taką pomoc możemy uzyskać i gdzie jest telefon dostępny w trakcie zbiórki . 

Na zakończenie pragnę dodać, że za każda zbiórkę ktoś odpowiada pod względem 

prawnym, jeżeli drużynowy nie jest pełnoletni to odpowiedzialność ponosi opiekun drużyny. 

Warto też wiedzieć że ZHP ubezpiecza wszystkich instruktorów mianowanych (takich co złożyli 

zobowiązanie) ubezpiecza od odpowiedzialności cywilnej. 

 
 
hm Jakub Jerzy Czarkowski, hm Ewa Partyka 
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Drużynowy 

Drużynowy  

Instruktor 

Instruktor to szczególna osoba, to człowiek inny niż ci, których spotykamy, na co dzień, zwykłych, 

szarych zjadaczy chleba. Kto w to nie wierzy, niech przypomni sobie swojego pierwszego druha lub 

druhnę, to szczególne wrażenie, jakie wywierały jego słowa, tą szczególną pozycję, jaką zajmował 

wśród otaczających ludzi. Nawet, jeżeli teraz mamy już inne spojrzenie na niego, to trzeba 

pamiętać, że wtedy był tym KIMŚ. Ja przynajmniej tak wspominam swoją druhnę Elę i druha Mirka. 

Nawet, kiedy teraz mam inne zapatrywania niż oni, to tamto wspomnienie pozostaje i bardzo 

pomaga. Instruktor to człowiek, który musi sprostać wielu wymaganiom i posiadać wiele 

umiejętność  

Czynnik pierwszy to predyspozycje – na pewno istotne są predyspozycje prospołeczne, takie jak 

nieco wyższa niż przeciętna otwartość na ludzi, czy dość wysoka zdolność do empatii. Są 

oczywiście jeszcze inne przydatne lub może uważane za ważne czynniki. Wszystkie one lub może 

prawie wszystkie muszą być kształtowane i rozwijane, gdyż bez tego większość z nich zanika jak 

mięsień, który nie jest używany.  

Czynnik drugi to motywacja lub lepiej powiedzieć źródła motywacji do działania leżące poza 

mechanizmami emocjonalno popędowymi. Możemy go też określić mianem postawy. Istotne jest 

tutaj skąd bierze się chęć podejmowania pracy w instruktorskiej w harcerstwie. W moim odczuciu 

bardzo istotny jest tu stosunek do samego siebie i stosunek ja-praca instruktorska. Ta ważna 

relacja, czym dla mnie jest praca wydaje się być tu najistotniejsza. Tylko instruktor o wysokim 

poczuciu własnej wartości może być dobrym instruktorem, jego motywacja do pracy musi płynąć z 

wnętrza, ta praca musi być dla niego piękna, dobra, ciekawa, fajna i dlatego warta podjęcia jednym 

słowem powinna sprawiać satysfakcje. Nie może być natomiast podejmowana ze względu na 

próbę nadawania wartości własnemu istnieniu, podnoszenia poczucia własnej wartości lub z tak 

zwanego poświęcenia .To zjawisko określone przez Maxa Schelera mianem resentymentu 

przyniosło już wiele szkody wychowankom.  

Ważnym elementem w budowaniu motywacji instruktora jest podejmowanie funkcji. 

Wykonywanie ciekawych, ambitnych lub ważnych zadań może być istotnym czynnikiem 

budującym wewnętrzną motywacje instruktora. Konieczne jest, zatem tworzenie właściwych 

relacji zarówno związanych z doborem instruktorów na funkcje (pamiętaj o tym mianując 



Skrypt Kursu Przewodnikowskiego 
 

 181 

funkcyjnych w drużynie w szczególności przybocznego). Istotne jest, by gratyfikacje związane z 

funkcja odpowiadały oczekiwań jak również, by zadania byłyby adekwatne do posiadanych przez 

możliwości. 

 
 
 
 

Ważne jest również właściwe kształtowanie relacji wewnętrznych. Istotne jest 

podejmowanie takich działań wychowawczych wobec instruktorów, by ich oczekiwania 

odpowiadały możliwościom. Jednocześnie należy podejmować działania organizacyjne mające na 

celu takie określanie zadań związanych z funkcjami, aby wiązały się z odpowiednią gratyfikacją. 

Przy czym chodzi nie tyle o gratyfikacje materialna, co np. ciekawe możliwości rozwoju osobistego, 

wpływ na działanie naszej organizacji czy też możliwość czerpania radości z kontaktów z ciekawymi 

ludźmi itp. 

Czynnik trzeci to wiedza i umiejętności. Nikt na pewno nie będzie kwestionował takich 

spraw jak znajomość metodyki i umiejętność jej stosowania. Niestety nie wszyscy pamiętają, że 

są i inne równie ważne wiadomości i umiejętności. Do takich zaliczyłbym:  

• znajomość i rozumienie teoretycznych podstaw wychowania  

• znajomość i rozumienie harcerstwa jako systemu wychowawczego i  organizacji 
młodzieżowej  

Możliwości 

Oczekiwania Gratyfikacje 

Zadania 
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Rysunek 24 Model tworzenia motywacji instruktorskiej 

Źródło: J. J. Czarkowski, E.Partyka, Poradnik KSI (maszynopis powielony, w przygotowaniu do druku) 
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• ogólne wyrobienie w sprawach społecznych i kulturalnych na poziomie minimum 
średniego, jeżeli nie wyższego wykształcenia (nie chodzi tu o papiery, dyplomy itp. a o fakt 
bycia "na poziomie"),  

• umiejętność radzenia sobie ze stresami i sytuacjami trudnymi  

• twórczy stosunek do rzeczywistości  

• umiejętności związane z poznaniem rozumieniem i kierowaniem zespołami ludzkimi.   
 

Wreszcie w dobie ustawicznego zmieniania się świata instruktor musi ustawicznie zmieniać 

siebie i sposób swojej pracy. Dlatego Instruktor powinien chcieć, umieć i lubić uczyć się. To 

naprawdę ważne, ponieważ to kryterium jest podstawą postępu. Nie twierdzę, że ktoś, kto nie 

spełni, choć jednego warunku nie może być instruktorem sugeruję jednak, że było, by dobrze 

gdyby tak było. Myślę też po trzecie każdy powinien potrafić szukać swojego miejsca w ZHP i 

czerpać z bycia tam satysfakcję. 

Drużynowy nie jest dla swoich harcerzy sędzią czy nauczycielem, ma on być ich starszym 

bratem, przewodnikiem w grze i zabawie, może być mistrzem ten czynnik powinien być 

wyznacznikiem jego pracy. Instruktor musi widzieć cel a celem wychowywania chłopca jest 

mężczyzna, celem wychowania dziewczynki jest kobieta, nie są natomiast tymi celami żołnierz, 

sanitariuszka, bojownik o sprawę, komandos czy człowiek lasu. Nie oznacza to, że źle jest ćwiczyć 

podkradanie się, ale trzeba pamiętać, że te ćwiczenia są droga a nie celem samym w sobie. My po 

prostu nie wiemy, jakie sprawy i wartości będą ważne za kilka lat. Jeżeli nauczymy naszych 

harcerzy szukać i odczuwać wartości, jeżeli będą mężczyznami i kobietami, w pełnym tego słowa 

znaczeniu ludźmi, to sami wybiorą to, co będzie najlepsze do wybrania i będą potrafili odnaleźć w 

tym szczęście a jeżeli zajdzie potrzeba walczyć o to. 

Samopoznanie 

Ważnym elementem pracy instruktorskiej jest samopoznanie. Pojęcie samopoznania czy 

samoświadomości jest definiowane w różny sposób na gruncie różnych nauk; filozofii, psychologii 

czy też andragogiki.  Samopoznanie możemy rozumieć, jako sumę wiedzy i sądach o samym sobie, 

przypisywanej sobie wartości czy istotności. Często tak rozumiane samopoznanie jest utożsamiane 

z pojęciem samowiedza. Czasami samopoznanie definiowane  też jest, jako metoda tworzenia i 

powstawania wiedzy o sobie samym.  

Samopoznanie to proces uzależniony od indywidualnych potrzeb, uzdolnień, postaw, typów 

reakcji emocjonalnych. Wyróżniamy następujące czynniki warunkujące samopoznanie i tym 

samym rozwój obrazu samego siebie:  

• spostrzeganie bodźców działających z wewnątrz organizmu,  
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• oddziaływanie rodziców,  

• porównywanie siebie z innymi,  

• rozwój poczucia rzeczywistości (uczenie się znoszenia przykrych uczuć, kontroli swoich 
reakcji), poczucia własnej wartości i akceptacji siebie).  

 

Jeżeli chcesz być dobrym instruktorem powinieneś dobrze znać siebie. Trzeba zdawać sobie 

sprawę, że to, jaki stosunek mamy do samego siebie, jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na 

szczęście osobiste, ale ma również istotny wpływ na kształt naszych relacji z otoczeniem. Na to, 

jakie mamy relacje z otoczeniem wpływa również nasze poczucie satysfakcji, zainteresowania, 

zdolności itp. Trzeba zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości i ograniczeń to nam bardzo 

pomoże w rozwoju i samoocenie. Wyróżnia się różne funkcje, jakie pełni samowiedza, do 

najważniejszych zaliczamy: 

  

Obraz samego siebie spełnia funkcję integracyjną, a stałość obrazu warunkuje świadomość 

tożsamości „bycia sobą”, pomimo zachodzących zmian w organizmie i psychice jednostki. Ważne 

jest również by badać źródła motywacji i relacje z otoczeniem.  

Elementem kluczowym w samopoznaniu jest samoocena ona ma, bowiem ona wpływ na wszystkie 

wymienione wcześniej elementy. Samoocena jest zależnością pomiędzy Ja idealnym a ja realnym. 

Mówiąc inaczej, czym to jak widzimy siebie (ja realne) jest bliższe temu, jacy chcielibyśmy być (ja 

idealne).  

Instruktor 

Stawanie się instruktorem 

Nikt nie urodził się instruktorem, każdy staje się nim w toku zbieranych przez życie doświadczeń. 

Tej prawdy nie trzeba udowadniać większość z nas z nią się zgadza. Istnieje jednak druga prawda, o 

samowiedza 

funkcje poznawczą, 

funkcję sterującą 
(zarządzającą emocjami) 

funkcję integrującą, 

funkcję wartościującą 
(samoocenianie), 

funkcje poznawczą, 
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której większość zapomina. Instruktorami stajemy się i powinniśmy się stawać cały czas. O ile fakt 

stawania się jest naturalnym procesem społecznym i trudno o nim dyskutować o tyle niepokój 

budzi brak świadomego stosunku instruktorów do tego zjawiska. Zacznijmy jednak od początku. 

Kiedy dziecko po raz pierwszy przychodzi na zbiórkę nikt nie wie, co ze sobą wnosi do zespołu, 

jakie doświadczenia, jakie zdolności i umiejętności. Od pierwszej chwili jednak zaczyna budować 

się jego stosunek do harcerstwa, drużyny i do drużynowego. Początkowo zlane w jedno uczucia te 

zaczynają się rozdzielać i ubogacać jednocześnie istotny staje się zastęp, który przez długi czas 

będzie zajmował bardzo ważne miejsce. Z czasem narasta potrzeba czynnego uczestnictwa w 

działaniach zespołu pojawiają się zadania, które dziecko lubi i te, które lubi mniej. Jednocześnie 

przestaje być najmniej doświadczonym członkiem drużyny i pojawia się chęć pomocy tym 

młodszym, jeżeli zyskuje sobie ona uznanie to ta pomoc staje się źródłem satysfakcji. Mija czas, 

drużynowy stawia coraz wyższe i trudniejsze zadania, wreszcie kieruje harcerza na kurs 

zastępowych. Tam spotyka on harcerzy z innych środowisk i nowych czasem nieznanych 

instruktorów. Ten kurs to bardzo ważne doświadczenie w kształtowaniu stosunku do harcerstwa i 

harcerzy. Harcerz wie albo przynajmniej myśli, że wie, czego chce. Objęcie zastępu to kolejny 

bardzo trudny i ważny etap, doświadczenie służby na ile pełnienie jej sprawia mi radość a na ile 

jest zaszczytnym a na ile tylko obowiązkiem. To pytanie jest bardzo ważne. Kolejny etap to 

przyboczny. Są to pierwsze doświadczenia instruktorskie, pierwsza wiedza. Czy jest mi dobrze z 

tymi obowiązkami? Jak służę sobie jak służę innym, czy chcę to robić dalej? Jednocześnie zaczynają 

się systematyczne już spotkania z innymi instruktorami (krąg instruktorski, namiestnictwo itp.). Są 

to przykłady, wzory ludzi, którzy wybrali służbę instruktorską. Wreszcie wiedząc, co go czeka 

harcerz może powiedzieć „Chcę być instruktorem” Nasz harcerz wie już i odczuwa, co to dla niego 

oznacza, chociaż może jeszcze nie zawsze wszystko rozumie. Czuje, że jest mu z tym dobrze. Widzi 

w tym drogę dla siebie i swoich podopiecznych. Teraz jest czas na systematyczne doskonalenie 

swojej wiedzy na rozwijanie swoich zdolności tak, aby osiągnąć cel postawiony sobie i uzyskać 

kwalifikacje potrzebne instruktorowi w pracy. Zaczyna odczuwać ustawiczną potrzebę poznawania 

swoich wychowanków i pogłębiania swojej wiedzy. Otaczający go zespół instruktorów pomaga na 

bieżąco w systematyzowaniu doświadczeń jest też podporą w  momentach, kiedy jest trudno, 

kiedy potrzebna jest rada lub pomoc. Wtedy też dobrze jest by nasz kandydat na instruktora 

ukończył kurs instruktorski – drużynowych. Taki kurs pomoże mu usystematyzować wiedzę 

metodyczna i pedagogiczną oraz uzupełnić ją. Czasami różnym osobom wydaje się, że wystarczy 

ukończyć kurs. Niestety bez wcześniejszej formacji i harcerskiego doświadczenia nie wystarczy do 

pełnego przygotowania instruktora. Końcem formacji instruktora jest próba instruktorska, która 
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spełnia dwie funkcje po pierwsze sprawdza czy kandydat na instruktora spełnia wymogi by się nim 

stać po drugie jest droga rozwoju i uzyskania pełnych kwalifikacji. Nadchodzi też czas, kiedy 

kandydat je uzyskuje i wtedy po zamknięciu próby i przyznaniu stopnia składa zobowiązanie 

instruktorskie. Wreszcie przychodzi moment objęcia drużyny; zbiórki, zadania, rady i ustawiczna 

potrzeba szukania wciąż nowych pomysłów i rozwiązań. 

Próba na stopień przewodnika 

Jest wiele ciekawych materiałów pomagających w zbudowaniu próby na stopień przewodnika, 

polecam tu zwłaszcza artykuły dotyczące realizacji prób zamieszczane w CUWAJ. W próbie 

instruktorskiej istnieje kilka ważnych momentów, na które warto zwrócić uwagę. Ogólnie przebieg 

próby przedstawia rysunek. Zawraca on uwagę na jej kluczowe etapy  oraz na najważniejsze 

momenty w jej przebiegu. Kluczowymi momentami próby są: 

•  samo podjecie decyzji o chęci zostania instruktorem 

• wybór opiekuna próby  

• skonstruowanie planu próby instruktorskiej. 
 

Jest oczywistym, że te początkowe momenty nie decydują o wszystkim, ale w dużej mierze mogą 

pomóc w sprawnym i dobrze służącym rozwojowi instruktorskiemu przebiegu wchodzeniu 

młodego człowieka w poczet instruktorów ZHP.  
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Rysunek 25 Schemat przebiegu próby instruktorskiej. 

Źródło J.J.Czarkowski, E.Partyka, Poradnik KSI (maszynopis powielony, w przygotowaniu do druku) 

Pierwszą z wymienionych kwestii, samo podejmowanie decyzji o stawaniu się instruktorem, w tym 

czynniki związane z jego indywidualnym, doświadczeniem z drużyny jak również szkolenia 

omówiono już wcześniej.   

Drugi element to wybór  opiekuna Sprawa przez wielu traktowana z lekceważeniem, ale to źle, bo 

opiekun ma do spełnienia ważne funkcje. Ma on nie tylko nadzorować przebieg próby, ale również 
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wspierać kandydata w jej realizacji i pomagać w jej realizacji. Dlatego wybierając opiekuna 

powinniśmy zastanowić się czy: 

• posiada wiedze i kompetencje by efektywnie pomóc mi w realizacji próby oraz prawidłowo 
ją ocenić. 

• jest dla mnie autorytetem i liczę się z jego zdaniem, 

• ma czas by zając się moja próbą.  
 

Nadmienimy jeszcze, że według aktualnych regulaminów opiekunem próby przewodnikowskiej 

może być tylko instruktor posiadający stopień harcmistrza lub podharcmistrza. 

Trzeci moment to układanie programu próby. Układanie programu próby dobrze jest zacząć od 

określenia swoich celów zarówno tych harcerskich jak i tych życiowych. Po tym możemy określić 

priorytety, które chcemy i powinniśmy zrealizować teraz w ciągu najbliższego roku. Albowiem 

próba powinna trwać około roku. (to nie jest warunek) Program próby, aby był dobry powinien 

spełniać kilka warunków- powinien być: 

• celowy – zadania powinny być tak skonstruowane by prowadziły nas do celu, jaki chcemy 
osiągnąć 

• wykonalny – powinien być prawdopodobny do realizacji 

• operatywny- taki by można było się nim łatwo posługiwać i określać czy zrealizowano 
zadanie czy nie (użyteczny) 

• dostatecznie szczegółowy – czyli taki, który jasno i precyzyjnie określa zadania ale nie 
przesadza ze szczegółowością 

• całościowy – obejmujący sobą całość wymagań i idei stopnia przewodnika 

• terminowy – uwzględniający czas trwania próby i inne elementy czasowe 

• prosty w budowie – inaczej mówiąc nieskomplikowany i  przejrzysty nie tylko dla twórców, 
ale również dla innych czytających np. dla komisji stopni. 

 

Wreszcie ostatni element to ocena przebiegu próby. Ocenę tą szykuje opiekun próby. Ważne by 

próba i jej ocena była rzetelna i co równie ważne satysfakcjonująca dla podopiecznego. Jeżeli jako 

drużynowy jesteś opiekunem próby nie spiesz się z jej zamknięciem, pamiętaj, że twój 

podopieczny powinien być próbą usatysfakcjonowany a to oznacza nie tylko jej pozytywne 

ukończenie, ale również przeświadczenie, że wymagało to wysiłku i nie każdy to potrafi. Warto 

również pamiętać, że poza próbami instruktorskimi, Związek Harcerstwa Polskiego proponuje 

również swojej kadrze indywidualne ścieżki rozwoju. Jest to nowe narzędzie wprowadzone w ZHP 

bardzo niedawno, (chociaż w niektórych organizacjach zwłaszcza biznesowych stosowane od 

dawna). Zainteresowani, którym nie wystarcza zdobywanie stopni mogą zajrzeć do odpowiednich 

dokumentów. Drużynowemu jednak w pierwszej kolejności polecałbym stopnie instruktorskie. 
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