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Zapraszamy do lektury!



Nie wyobrażam sobie dobrej szkoły bez drużyny harcerskiej! Dlatego przekazuję Państwu 
niezwykły biuletyn o działaniach podejmowanych przez organizacje harcerskie w placówkach 
oświatowych na terenie Warszawy. Warto uświadomić sobie, że dzięki Harcerstwu prawie 
7 000 dzieci co najmniej raz w tygodniu uczestniczy w bezpiecznych, rozwijających umysł 
i ciało zajęciach, pod opieką dorosłych, wykwalifikowanych instruktorów. Spora część spośród 
tych kilku tysięcy młodych ludzi dwa razy w roku wyjeżdża na obozy, kolonie lub zimowiska 
organizowane przez macierzyste jednostki harcerskie. Harcerstwo, jako ruch wychowawczy, 
przede wszystkim tworzy bezpieczne środowisko wspierające wszechstronny, twórczy rozwój 
dzieci i młodzieży w Warszawie.

Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na sygnały ze strony środowisk harcerskich, świad-
czące o potrzebie bliższej współpracy z warszawskimi placówkami oświatowymi w zakresie 
wspierania wychowania dzieci i młodzieży. Biuletyn został napisany przez samych harcerzy 
i dlatego mam nadzieję, że pozwoli lepiej zrozumieć zasady działania drużyn oraz gromad, 
a także ukaże całe bogactwo treści wychowawczych i metod pracy Harcerstwa.

Historia Warszawy splata się z historiami drużyn, szczepów oraz hufców harcerskich – 
naszym obowiązkiem jest więc przyjrzeć się bliżej ich sytuacji po to, by lepiej i skuteczniej 
animować wspólne działania. Tworzenie dobrych warunków dla rozwoju Harcerstwa w naszym 
mieście powinno być jednym z najważniejszych celów określanych w szkolnych programach 
wychowawczych.

W ostatnich miesiącach sporo mówi się o stuletniej już historii Ruchu Harcerskiego. 
Jednak dynamizm i świeżość działań poszczególnych organizacji harcerskich pokazują, że nie 
są one tworem archaicznym, który powinniśmy kojarzyć jedynie z przeszłością. Sprawdzone 
metody działania, entuzjazm i zaangażowanie harcerskich liderów – także i dziś – mogą być 
niezwykle pomocne w rozwiązywaniu wielu trudnych kwestii społecznych i wychowawczych, 
działalność drużyny w szkole mądrą i atrakcyjną formą wsparcia dobrej edukacji, a instruktor 
harcerski niezastąpionym sojusznikiem rodziców i kadry pedagogicznej.

Z  nadzieją, że w  przekazywanym biuletynie znajdziecie Państwo wiele ciekawych 
pomysłów i pożytecznych wskazówek, oraz wyrazami szacunku –

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele!

Warszawa, sierpień 2011 roku
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Informacje o organizacjach  
działających w Warszawie

W Polsce zarejestrowanych jest wiele organizacji harcerskich. W Warszawie działają cztery 
największe: Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
(ZHR), Stowarzyszenie Harcerskie (SH), Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
Federacja Skautingu Europejskiego (Skauci Europy). Oto dane kontaktowe do poszczegól-
nych organizacji, a w szczególności do oddziałów warszawskich:

Centrala OgólnOpOlska Oddział OdpOwiedzialny  
za warszawę

Związek 
Harcerstwa Polskiego 
www.zhp.pl

Główna Kwatera ZHP 
ul. Marii Konopnickiej 6 
00-491 Warszawa 
tel.: 22 339 06 00

Komenda Chorągwi  
Stołecznej ZHP 
ul. Piaskowa 4 
01-067 Warszawa 
tel./faks: 22 621 65 14
e-mail: stoleczna@zhp.pl

Związek 
Harcerstwa 
Rzeczypospolitej  
www.zhr.pl

Naczelnictwo ZHR 
ul. Litewska 11/13 
00-589 Warszawa 
tel.: 22 629 12 39, 22 629 07 17 
faks: 22 629 24 98 
e-mail: naczelnictwo@zhr.pl

Okręg Mazowiecki 
ul. Ursynowska 36/38 
02-605 Warszawa 
tel.: 22 844 83 99 
e-mail: mazowsze@zhr.pl

Stowarzyszenie  
Harcerstwa Katolickiego  
„Zawisza” Federacja  
Skautingu Europejskiego 
www.skauci-europy.pl

Zarząd Stowarzyszenia, Hufiec Harcerek i Hufiec Harcerzy 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14 
02-366 Warszawa 
tel./faks: 22 822 32 29
e-mail: biuro@skauci-europy.pl

Stowarzyszenie Harcerskie 
www.sh.org.pl

Naczelnictwo, Hufiec Harcerek i Hufiec Harcerzy 
ul. Hoża 57 
00-681 Warszawa 
tel./faks: 22 621 96 12 
e-mail: sh@sh.org.pl
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Podziały wiekowe w organizacjach 

Organizacje harcerskie działają z podziałem na grupy wiekowe. Każda grupa ma swoją 
specyfikę działania, zwaną przez harcerzy „metodyką”. Linie podziału przebiegają inaczej 
w poszczególnych organizacjach, dlatego poniżej przedstawiamy przybliżony podział:

zuchy, wilczki dzieci od ok. 7 do 11 roku życia

harcerki, harcerze młodzież do ok. 14 – 17 roku życia

harcerki i harcerze 
starsi, wędrownicy młodzież do ok. 19 roku życia i starsi

instruktorzy dorośli liderzy harcerscy, działający we wszystkich grupach

Określona grupa wiekowa tworzy drużynę 
ok. 15-35-osobową, której przewodzi druży-
nowy. Drużyna dzieli się następnie na mniej-
sze grupy:

Szóstki (zuchy, wilczki) 
 
Szóstki to znane z psychologii, kilkuosobowe, 
dziecięce grupy zabawowe, które  zbierają 
się dla wspólnej zabawy, ale nie wytwarzają 

apel

Zbiórka drużyny, której elementem są: raport zastępowych, odczytanie rozkazu drużyny, odśpie-
wanie hymnu harcerskiego, wciągnięcie flagi na maszt itp., ujęta w formy przewidziane regu-
laminem musztry. 

Zbiórka gromady zuchowej w szkole 
fot. Piotr Lorenc
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jeszcze silnych więzów pomiędzy swoimi członkami. Nie są więc trwałe, nie żyją własnym 
życiem, lecz funkcjonują jedynie podczas zbiórek gromady zuchowej w trakcie organizo-
wanych zabaw.

Zastęp harcerski 
 
Zastęp harcerski wiernie odwzorowuje zjawisko 
„bandy podwórkowej”, charakteryzującej się sil-
nym przywództwem, wewnętrzną hierarchią, 
silnymi więzami łączącymi jej członków, bez-
graniczną lojalnością, istnieniem wewnętrznego 
kodeksu postępowania oraz własną charakterys- 
 tyczną aktywnością. Zastęp, liczący od 6 do 10 
harcerzy, stanowi taką grupę – odbywa własne zbiórki z takim programem, jaki odpowiada 
jego członkom, żyje własnym intensywnym życiem, posiada własne zwyczaje, obrzędy 
oraz tajemnice, a kodeksem, jaki w nim obowiązuje, jest Prawo Harcerskie. Zastępowy – 
wódz „bandy”, to chłopak lub dziewczyna cieszący się naturalnym autorytetem wśród jej 
członków, a zarazem zaufaniem drużynowego. Powinien posiadać odpowiednie doświad-
czenie i umiejętności (wyższy stopień harcerski) oraz pewne wyszkolenie metodyczne, 
pozwalające organizować zbiórki nie tylko atrakcyjne, ale także pożyteczne.

Patrol wędrowniczy 
 
Patrol wędrowniczy (ekipa wędrowników, ekipa przewodniczek) odwzorowuje zjawisko 
paczki przyjaciół charakterystyczne dla stylu życia starszej młodzieży. Paczkę cechują 
wielka trwałość i  intensywność relacji pomiędzy jej członkami, a jej fundamentem jest 
prawdziwa, dojrzała przyjaźń łącząca wszystkich jej uczestników. Ten typ intensywnych 

Biwak

Wycieczka zastępu lub drużyny trwająca dłużej niż jeden dzień i obejmująca przynajmniej jeden 
nocleg, niekoniecznie (choć często) w warunkach polowych. Forma i program biwaku wynikają 
z celów wychowawczych, jakie drużynowy stawia przed drużyną i poszczególnymi harcerkami/
harcerzami. 

Marysia i Ola – zastępowe 337 WDH
fot. Adam Przymusiała
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relacji sprawia, że paczki nie są tak liczne jak bandy – patrol  wędrowniczy liczy zwy-
kle 3-4 osoby. Nie ma w nim ani wyraźnego przywództwa, ani wew nętrznej hierarchii, 
gdyż obowiązują tam relacje czysto partnerskie. Członków patrolu łączą także wspólnie 
wyznawane wartości i to one decydują o zachowaniu się wędrowników oraz o charakte-
rze podejmowanych wspólnie działań. Patrol żyje własnym, intensywnym życiem, podej-
muje i realizuje własne zadania o charakterze służby i specjalizacji, jeśli członków łączą 
także wspólne zainteresowania. Odbywa też wędrówki po kraju i po świecie oraz wspól-
nie uczestniczy w życiu towarzyskim. 

Charakterystyka grup wiekowych znajduje się w rozdziale „Jak Harcerstwo wychowuje”, s. 36.

Drużyna (harcerska, wędrownicza, gromada zuchowa)

Jednostka w strukturze organizacji harcerskich, skupiająca harcerki i/lub harcerzy. Drużyna 
składa się z kilku zastępów (szóstek, patroli) i liczy od ok. 16 do ok. 35 osób. Drużynie 
przewodzi pełnoletni drużynowy posiadający stopień instruktorski. 

Drużynowa z harcerkami  
fot. Adam Przymusiała
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Harcerstwo w programie  
wychowawczym szkoły

Założenia obowiązującej podstawy programowej 
wymagają, aby szkoła – obok zestawu przedmio-
towych programów nauczania – opracowała także 
ogólny program wychowawczy oraz program działań 
profilaktycznych. Każda szkoła ma takie programy. 
Wiemy jednak, że nauczyciele często borykają się 
z  brakiem czasu nawet na realizację zaplanowa-
nych zadań dydaktycznych, o wychowawczych już 
nie wspominając. W tej sytuacji dobrym pomysłem 
jest znalezienie sojuszników, żywo zainteresowa-
nych udziałem w  tworzeniu i  realizacji szkolnych 
programów wychowania. Jednym z takich sojuszni-
ków może być Harcerstwo – bowiem jego celem jest 
właśnie wychowywanie młodzieży. 

Drużyna harcerska, działająca na terenie szkoły, stawia sobie te same cele, jakie są zapi-
sane w większości szkolnych programów wychowawczych. Oddziałując 
na swoich członków, stara się w nich kształtować postawy, nawyki 
i umiejętności:

 poszanowanie tradycji rodzinnych, środowiskowych i narodowych,
 postawy patriotyczne i obywatelskie,

Uroczystość zaślubin sztandaru Szczepu 
„Rodło” ze Stowarzyszenia Harcerskiego 
z Wisłą na pamiątkę zaślubin z 1934 roku

fot. Anna Mieczyńska

Drużynowa/drużynowy

Pełnoletnia harcerka/harcerz stojący na czele drużyny harcerskiej. Jeśli drużynowy nie jest pełnoletni 
lub nie posiada stopnia instruktorskiego uprawniającego do objęcia funkcji drużynowego – wtedy 
jest on pełniącym obowiązki drużynowego, a drużynie zostaje przydzielony pełnoletni opiekun 
z  wymaganymi uprawnieniami. Czasami w  stosunku do drużynowych zuchowych używa się 
określenia „wódz gromady”, „przewodnik gromady”. 
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hm. Marek Gajdziński 
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 umiejętność budowania własnego światopoglądu,
 potrzebę wszechstronnego rozwoju duchowego,
 otwartość wobec innych i tolerancję,
 budowanie hierarchii wartości, w której dobro wspólne ceni 

się wyżej od osobistego interesu,
 poszanowanie dla starszych,
 ogładę i kulturę osobistą,
 odpowiedzialność za słowo, w tym punktualność,
 umiejętności z zakresu oszczędności i przedsiębiorczości,
 aktywny styl życia nacechowany potrzebą pełnienia bezinteresownej 

służby społecznej,
 umiejętność tworzenia relacji w grupie rówieśniczej,
 umiejętność rozpoznawania własnych talentów i potrzebę  

rozwijania zainteresowań,
 aktywne i twórcze uczestnictwo w kulturze,
 sprawność manualną,
 czynne uprawianie sportu i rekreacji ruchowej,
 poszanowanie przyrody i kształtowanie świadomości ekologicznej,
  wolny od nałogów, zdrowy styl życia.

Mając na terenie szkoły partnera zorientowanego bezpośrednio na osiąganie zbliżonych 
celów wychowawczych, warto poważnie zastanowić się nad podjęciem z nim współpracy 
w sposób umożliwiający koordynację podejmowanych działań, a nawet wspólne ich plano-
wanie. Jednak aby to było możliwe, trzeba pamiętać o dwóch bardzo istotnych sprawach: 

Harcerstwo posługuje się 
swoimi własnymi, nieco spe-
cyficznymi metodami działa-
nia, które warto zrozumieć 
i uszanować.

Harcerstwo nie wymaga wynagrodzenia 
dla swojej kadry, ale ma inne potrzeby, 
od spełnienia  których zależy jakość pro-
wadzonej pracy harcerskiej. 

(Zobacz „Jak pomóc drużynie działającej w szkole?” s. 22.)
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W rozdziale „Jak Harcerstwo wychowuje?” 
(s. 36) chcemy przybliżyć specyfikę harcer-
skiego systemu wychowania, na który skła-
dają się metody działania zupełnie inne 
niż stosowane w  szkole. Jako przykład 
przytoczmy profilaktykę antyalkoholową. 
Prowadząc ją, szkoła zazwyczaj planuje zaję-
cia mające na celu dostarczenie młodzieży 
wiedzy na temat fatalnych skutków zdro-

wotnych i konsekwencji społecznych wynikających z nadużywania alkoholu. Ma to wpły-
nąć na wyobraźnię uczniów i odsunąć w czasie moment sięgnięcia po pierwszy kieliszek. 
W Harcerstwie zaś w ogóle nie organizuje się wykładów na ten 
temat, a jednak harcerze nie tylko się nie upijają, ale wręcz są 
abstynentami. Osiąga się to poprzez przykład osobisty druży-
nowego oraz zespół norm obowiązujących w grupie, do któ-
rej młodzież chce należeć i w związku z tym gotowa jest 
się tym normom podporządkować. Z  czasem młody 
człowiek nabywa odpowiednią świadomość w tym 
względzie i traktuje wyrzeczenie się alkoholu jako 
rodzaj służby społecznej, której celem jest dawanie 
czytelnego świadectwa, by w konsekwencji zmienić 
panujące w tym zakresie obyczaje społeczne. 

Oczywiście, Harcerstwo ma wpływ przede wszystkim na tych, którzy do niego należą. 
Ale jeżeli uda się w szkole stworzyć atmosferę sprzyjającą Harcerstwu, a wśród uczniów 
swoistą „modę na Harcerstwo”, postawy harcerzy mogą oddziaływać także na tych, 
którzy nigdy nie zdecydują się włożyć munduru. Wszak młodzież spotyka się często na 

Zbiórka gromady zuchowej w szkole 
fot. Piotr Lorenc
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Dzień mundurowy

Dzień, w którym członkowie drużyny przychodzą do szkoły w mundurach, aby „zobaczyć” 
siebie nawzajem oraz zamanifestować swoją przynależność do drużyny harcerskiej. 
Nauczyciele i uczniowie mają wówczas szansę dowiedzieć się, k tórzy z uczniów należą do 
Harcerstwa i jak liczna jest drużyna w danej szkole.
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gruncie pozaszkolnym i kiedy 
w tego rodzaju spontanicznych 
spotkaniach uczestniczy spora 
grupa harcerzy, ma to decydu-
jący wpływ na atmosferę i na 
charakter podejmowanej tam 
aktywności. Rozumując w  ten 
sposób, można niezwykle sku-
tecznie zintensyfikować efekty 
szkolnego programu wycho-
wawczego. Warunkiem jest 
zrozumienie i docenienie specyfiki harcerskich metod oddziaływania, które dzięki swej 
odmienności mogą skutecznie uzupełniać szkołę w działaniach wychowawczych.

W rozdziale „Jak pomóc drużynie działającej w szkole?” (s. 22) zamieszczamy odpo-
wiedzi na pytanie, jak pomóc drużynie, by mogła skutecznie wspierać szkołę  
w  dziedzinie wychowania. Wiemy już, że instruktorzy, którzy kierują pracą dru-
żyn, wykonują swą pracę całkowicie społecznie. Kwestia wsparcia materialnego 
drużyny jest więc sprawą drugoplanową, którą da się rozwiązać bez większego 
uszczerbku dla budżetu szkoły, jeśli tylko obu stronom uda się nawiązać współpracę.  

Pozostaje więc pytanie – co zrobić, aby współpraca  
pomiędzy szkołą a Harcerstwem okazała się owocna? 
 
Dyrektorzy szkół, w  których nie ma drużyn harcerskich, mogą zwrócić się do jednej 
z  czterech działających na terenie Warszawy organizacji harcerskich o  przydzielenie 

Zabawa tematyczna  
fot. Adam Przymusiała

Gromada zuchowa (wilczków)

Zobacz „drużyna harcerska”, s. 8.
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instruktora – organizatora środowiska harcerskiego. Adresy kontaktowe znajdą Państwo 
na początku niniejszej broszury (s. 5). Natomiast tam, gdzie drużyny już działają, wystar-
czy wysłać do drużynowego sygnał, świadczący o gotowości nawiązania ściślejszej współ-
pracy. Z pewnością nie pozostanie on bez odpowiedzi. 

Można przytoczyć wiele bardzo pozytywnych przykładów 
efektywnej współpracy pomiędzy szkołą a działającą na 

jej terenie drużyną harcerską. Za wzorcową można 
uznać sytuację w  jednym z warszawskich gimnaz-

jów, gdzie udało się doprowadzić do wspólnego 
sformułowania programu wychowawczego i  jas-
nego podziału zadań wynikających z założonych 
celów. Dalsza intensywna współpraca szkoły 
 i  drużyny była konsekwencją planowego zsyn-

chronizowania działań. W jego wyniku powierzono 
harcerzom organizację wycieczek integracyjnych dla 

klas pierwszych, co przyczyniło się m.in. do wytwo-
rzenia w szkole „mody 

na Harcerstwo”. Ponadto 
umożliwiono udział instruktorów 

w zebraniach z rodzicami i podejmowanie wspólnych 
prób reagowania w sytuacjach trudnych wychowaw-
czo. Dobrym posunięciem okazało się też zaprasza-
nie drużynowego na posiedzenia rady pedagogicznej 
w tej części, kiedy omawiano problemy wychowawcze 
oraz stan realizacji programu wychowawczego. Ten 
wysoki poziom zaufania i  współodpowiedzialności 
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 Warto pamiętać!

Harcerstwo potr ze-
buje zrozumienia ze 
s t r o ny  d y r e k t o r ów 
szkó ł, akceptacj i  dla 

s tosowanych metod oraz 
chęci do współdziałania.

Harcerska akcja zarobkowa

Działanie mające na celu pozyskanie środków finansowych na działalność konkretnej 
jednostki. Harcerze organizują np. sprzedaż zniczy, palemek wielkanocnych, kiermasze 
rękodzieła itd. w celu zarobienia pieniędzy na zakup ekwipunku turystycznego, wyposażenia 
harcówki czy na dofinansowanie zakupu mundurów lub wyjazdu na obozy dla uboższych 
członków drużyny.



  14

oraz możliwość stałej wzajemnej komunikacji przekładały się na jakość wspólnej pracy 
wychowawczej. Nie jest przypadkiem, że w latach, kiedy taka współpraca miała miej-
sce, działająca w tym gimnazjum drużyna uznawana była za najlepszą w całym ZHR, 
a szkoła zasłynęła nie tylko z rewelacyjnych efektów dydaktycznych, ale także z dobrej 
atmosfery wychowawczej. To zaś sprawiło, że posłanie tam swojego dziecka stało się 
przedmiotem marzeń wielu rodziców.

Niniejszy biuletyn ma za zadanie pomóc Państwu w nawiązaniu owocnej współpracy 
wychowawczej z Harcerstwem, które warto potraktować jako cennego, a w wielu wypad-
kach niezastąpionego, sojusznika. 

Zuchy z gromady ZHR  
fot. jarek Błoniarz
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List drużynowej 
do dyrektorów szkół

 
Dzisiejsza szkoła, zwłaszcza w Warszawie, to nowoczesna, świetnie wyposażona pla-
cówka edukacyjna. Oprócz typowych sal szkolnych, często możemy w niej znaleźć spe-
cjalistyczne pracownie, laboratoria, multimedialne czytelnie, warsztaty do działań 
plastycznych, siłownie, place zabaw itd. Niestety, z niezrozumiałych dla nas powodów, 
ZNIKAJĄ HARCÓWKI i my, instruktorzy, mamy wrażenie, że w warszawskich szkołach jest 
coraz mniej miejsca dla Harcerstwa. 

Drużyny harcerskie często „przegrywają” z komercyjnymi firmami organizującymi dodat-
kowe zajęcia, ponieważ nie dysponują wielkimi budżetami i nie mogą zapłacić szkole za 
wynajęcie pomieszczeń. Nie mogą też prowadzić kosztownych kampanii reklamowych. 
Nasze harcerskie środki są nader skromne, a nasi instruktorzy działają jako wolontariu-
sze. Może się więc wydawać, że w porównaniu z innymi, organizacje harcerskie prowadzą 
mało ważne i nieprofesjonalne „zajęcia pozalekcyjne”. Przy takiej perspektywie ginie zaś 
wartość i sens służby, jaką podejmują instruktorzy. A przecież jesteśmy wychowawcami. 
Aby działać, potrzebujemy naprawdę niewiele – życzliwości i kilku metrów kwadratowych 
na terenie szkoły. Jest więc jasne, że to jedynie Państwo mogą nam udzielić wsparcia.

 
To od Was, dyrektorów szkół, w ogromnym stopniu zależy, 
czy gromady zuchowe i drużyny harcerskie przetrwają, czy też 
znikną z warszawskich szkół i przestaną działać w ogóle. 

hm. Anna Czekalska-Nikołajew  
we współpracy z hm. Michałem Pałamarzem
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Ja, drużynowa harcerska, miałam taki sen:

Jak co tydzień przyszłam do szkoły świet-
nie przygotowana, żeby spotkać się z harcerkami 
na zbiórce. Była sobota rano. Tuż za drzwiami spot-
kałam uśmiechniętego pana Darka, szkolnego 
woźnego, który przywitał mnie ciepłymi słowami. 
W  krótkiej rozmowie uprzedziłam, że  będziemy tro-
chę hałasować, ponieważ musimy ułożyć sprzęt w naszym magazynie w szatni  

i że zbiórka skończy się najpóźniej za dwie 
godziny, więc klucz oddamy w  portierni. 
Pan Darek z uśmiechem powiedział, że nie 
ma żadnego problemu i  życzył nam uda-
nej zbiórki. Dodał, że gdybyśmy potrze-
bowały pomocy przy noszeniu ciężkich 
rzeczy, to możemy zawołać harcerzy, któ-
rzy za godzinę skończą swoje zajęcia 
w  sali gimnastycznej. Już miałam pójść 
do harcówki, gdy przypomniałam sobie, 
że mam w torbie plan Dnia Zucha dla dzieci  
z pierwszych klas. Przez telefon obiecałam 

pani dyrektor, że zostawię go dla niej, kiedy będę na zbiórce. Wyjęłam więc dokument 
i, z prośbą o przekazanie w poniedziałek do sekretariatu, wręczyłam panu woźnemu.

To, niestety, był tylko sen, bo rzeczywistość bywa jednak inna.

Czy wiesz, że…
Niełatwo być harcerzem! Wspólnota harcerska stawia swoim członkom wysokie wymagania. 
Harcerze dobrowolnie i  świadomie stosują się do zasad zawartych w Przyrzeczeniu i  Prawie 
Harcerskim dotyczących m.in. karności, poszanowania przyrody, koleżeństwa.

W  szkole było zainteresowanie 
Harcerstwem. Dzieci z  Harcerstwa 
z  dumą nosiły mundur w  szkole. 
Rodzice pytali, czy w  szkole działa 
Harcerstwo.

Cezary Urzyczyn,  
były dyrektor  

szkoły podstawowej
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Zastanówmy się, co można zrobić, żeby szkoła była zadowolona ze „swoich” harcerzy, 
a harcerze byli zadowoleni ze „swojej” szkoły.

 
Po pierwsze – dlaczego w ogóle drużyny  
chcą działać przy szkołach?
 
Organizacjom harcerskim zależy, aby ich drużyny działały przy 
szkołach, ponieważ szkoła, gromadząca młodzież z tzw. rejonu, 
tworzy naturalne środowisko rówieśnicze. Właśnie w takim śro-
dowisku najlepiej działa drużyna harcerska. Koledzy z podwórka, 
z bloku, z jednej ulicy najczęściej chodzą do tej samej szkoły, a dru-
żyna w swej pracy wykorzystuje i wzmacnia naturalne przyjaźnie, 
jakie się między nimi tworzą. 

Warto również podkreślić, że zorganizowanie drużyny harcerskiej przy szkole wzmacnia 
związki harcerzy-uczniów z tą szkołą.

Nie bez znaczenia jest też wyko-
rzystanie przez drużynę, zwłaszcza 
w początkowym okresie jej istnie-
nia, zaufania, jakim rodzice obda-
rzają szkołę, i przeniesienie go na 
przyszkolną drużynę.

Szkoła ponadto jest w stanie zapew-
nić niezbędną dla działania drużyny Zbiórka rozpoczynająca rok harcerski w szczepie „Rodło”
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Harcmistrz (hm.)

Trzeci, najwyższy stopień instruktorski. Jego zdobycie oznacza, że instruktor posiada wszelkie 
kompetencje niezbędne do pełnienia dowolnej funkcji w  organizacji – od drużynowego po 
Naczelnika. Potrafi nie tylko twórczo i  w  sposób mistrzowski stosować metodę harcerską 
w pracy z dziećmi i młodzieżą, ale też sprawdził się jako kierownik zespołów instruktorskich, 
w zarządzaniu różnymi szczeblami organizacji oraz w kształceniu instruktorów.
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bazę materialną – harcówkę lub inny 
„własny kąt”, czyli bezpieczną przestrzeń 
na miejsce harcerskich spotkań.

Zdarza się, że ze strony dyrekcji czy 
pracowników szkoły słychać głosy – 
„harcerze to tylko kolejny obowiązek, 
przychodzą po lekcjach, brudzą, nie ma 
z nich żadnego pożytku”…

Po drugie – mamy wspólny cel!
 
Nadrzędnym celem działania organizacji harcerskich 
jest wychowywanie młodego człowieka w imię ideałów 
zawartych w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Jest to 
więc cel zbieżny z celami wychowawczymi, jakie stawia 
przed sobą szkoła. To, nad czym w zakresie wychowania 
chcą pracować nauczyciele i szkolni pedagodzy, jest wzmac-
niane i utrwalane w trakcie pracy harcerskiej. Oczywiście tylko 
tam, gdzie drużyny harcerskie będą istnieć…

Warto pamiętać, że my, harcerze, pracujemy nad wychowaniem swoimi metodami, a one 
nie przypominają tego, co zwykle dzieje się na zajęciach szkolnych. No i, co chyba oczy-
wiste, spotykamy się po lekcjach!

Istnienie drużyny harcerzy w naszej 
szkole jest bardzo przydatne. Harcerze 
tworzą swoją odrębną grupę, ponad 
podziałami klasowymi i wiekowymi. 
Często widzę, jak spotykają się na 
przerwach, rozmawiają ze sobą.

Pani Hania,  
dyrektor szkoły podstawowej

Harcerska Akcja Letnia

Zobacz „obóz harcerski”, s. 42.



 19

Instruktorzy harcerscy są na ogół 
ludźmi młodymi lub bardzo młodymi. 
Niewielka różnica wieku pozwala im 
szybko i  skutecznie nawiązać dobry 
kontakt z  dziećmi i  młodzieżą. Młody 
wiek nie oznacza jednak, że sam 
instruktor jest osobą pozbawioną wie-
dzy i  pedagogicznego doświadczenia. 
Wprost przeciwnie! Zbiórka przygoto-
wana i prowadzona pod okiem odpo-
wiedzialnego druha czy druhny to dla 
młodego człowieka czas spędzony 
 pożytecznie. Jest też czasem i miejscem, 
w  którym pozytywne wzorce zachowań 
są wzmacniane, a tym samym minimalizowane wzorce negatywne.

Po trzecie – instruktor to osoba godna Państwa zaufania!
 
My, instruktorzy harcerscy, jesteśmy wychowawcami, a nie, 
jak się powszechnie sądzi, organizatorami zajęć pozalek-
cyjnych. To, że spotykamy się po lekcjach – na zbiórkach, 
wycieczkach, biwakach, obozach – wynika tylko z przyję-
tych form pracy, służących realizacji założonych celów. 

Młodzi instruktorzy, czyli drużynowi z Państwa szkół, to 
najczęściej studenci warszawskich uczelni. Ich przełożeni to 
wykształceni pedagodzy, prawnicy, informatycy, matematycy, 
psychologowie, poloniści, lekarze, geografowie, historycy, inży-
nierowie, architekci, ekonomiści, filozofowie, lingwiści. Część z nich 
to także nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów. Niektórzy są również rodzicami.

My to rozwiązaliśmy w prosty spo-
sób: umówiłam się z drużynowym, 
że mają zostawić szkołę w takim sta-
nie, w jakim ją zastali. Drużynowy 
rozpisał dyżury na zastępy. Nie było 
z tym żadnego problemu. Poza tym, 
cóż to za problem, że ktoś coś pobru-
dzi? Dzieci mają prawo do zabawy, 
mają prawo korzystać ze szkoły, która 
jest dla nich.

Pani Hania,  
dyrektor szkoły podstawowej
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Instruktorzy harcerscy pracują z  mło-
dzieżą w  swoim wolnym czasie i  bez 
wynagrodzenia. Oprócz działalności 
w Harcerstwie uczą się, studiują lub pra-
cują. Wywiązywanie się z tych wszyst-
kich obowiązków nie jest proste.

Sama praca harcerska wymaga nie tylko 
ciągłego kształcenia się, ale również 
starannego zaplanowania zajęć i  rze-
telnego ich przygotowania. Nie da się 
dobrze prowadzić drużyny czy szczepu 
bez pełnego zaangażowania w tę pracę. 
Warto więc spojrzeć na to wszystko 
życzliwym dyrektorskim okiem!

W ciągu roku szkolnego instruktorzy najczęściej prowadzą zbiórki w szkole, organizują 
wycieczki, biwaki, rajdy. W okre-
sie wakacji i ferii zimowych prowa-
dzą zaś obozy i kolonie zuchowe. 
Są więc ze swoimi podopiecznymi 
przez okrągły rok. Znają nie tylko 
ich samych, ale ich rodziny i sytu-
ację życiową. Dzięki temu mogą 
dostrzegać oraz  pomagać roz-
wiązywać różne problemy swoich 
zuchów czy harcerzy. 

Czy wiesz, że…
Większość instruktorów działa w Harcerstwie społecznie. Drużynowi, hufcowi nie pobierają 
żadnego wynagrodzenia z tytułu opieki nad dziećmi. Aby uzyskać uprawnienia instruktor-
skie, młodzi ludzie muszą spełnić szereg wymagań, w tym ukończyć specjalistyczne kursy 
i wykazać się wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną.

Najważnie jsze  jes t  znalez ienie 
odpowiedniej osoby, która będzie 
instruktorem… Zdarza się, że byli 
uczniowie zostają później instrukto-
rami. W naszym szczepie, od kiedy 
pamiętam, instruktorami zawsze byli 
odpowiedzialni młodzi ludzie, którym 
szefowie nie bez powodu powierzyli 
taką misję.

Pani Hania,  
dyrektor szkoły podstawowej

Obóz harcerski 
fot. Marek Gajdziński
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Po czwarte – problemy i nieporozumienia  
rozwiązujmy razem!
 
Nie możemy zagwarantować, że podczas zbiórek harcerskich 
nic w szkole nie ulegnie uszkodzeniu. Jeśli jednak tak się 
zdarzy, drużynowy powinien wziąć za to odpowiedzialność 
i naprawić szkodę. W przeciwnym wypadku mogą Państwo 

skontaktować 
się z jego przeło-
żonym. Kontakt do 
organizacji harcerskich znajduje się na 
stronie 5.

Obowiązkiem drużynowego jest przed-
stawić dyrekcji grafik zbiórek zawie-
rający nazwiska i kontakty do osób 
odpowiedzialnych za zbiórkę oraz 
uzgodnić ich terminy.

Dobrym obyczajem jest przekazanie 
dyrektorowi całościowego planu pracy 
drużyny.

Stałe kontakty drużynowego ze szkołą są podstawą dobrej współpracy.

Szanowna Pani Dyrektor! Szanowny Panie Dyrektorze! 
Jesteśmy przekonani, że przy Państwa pomocy 
sen o przyjaźni Szkoły z Harcerstwem się spełni! 

Harcerze dostali od szkoły pomiesz-
czenie na „harcówkę”, ale o nią nie 
dbali, więc im zabraliśmy klucze. 
Oddaliśmy po jakimś czasie i do dzi-
siaj nie ma problemu, zawsze jest 
czyściutko. Z „harcówki” korzysta 
również kółko historyczne, robimy 
tam spotkania z ciekawymi ludźmi.

Pani Marianna,  
dyrektor gimnazjum i liceum
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Jak pomóc drużynie 
działającej w szkole?

Harcówka – niezwykłe pomieszczenie w szkole!
 

W każdej szkole, w której chciałaby działać drużyna 
harcerska, najistotniejszą kwestią jest udostępnienie 
pomieszczenia na harcówkę, dostosowanego do zajęć 
dla kilkunastoosobowej grupy dzieci. Warto, aby har-
cówka służyła jedynie harcerzom, ponieważ czują się 
wtedy odpowiedzialni za „własny kąt”, tu mogą bez 
obawy przechowywać swoje skarby (np. delikatne 
dekoracje do przedstawienia). 

Zbiórki harcerskie odbywają się przede wszystkim 
popołudniami lub w weekendy – i wtedy harcówka 
bywa wykorzystywana.

UDOSTęPNIENIE 
POMIESZCZEń

WŁĄCZENIE
W żyCIE SZKOŁy

harcówka
(miejsce spotkań)

magazyn 
sprzętu

sala gimnastyczna,
boisko

udostępnienie
szkoły na zbiórki

harcerskie

udział  
drużynowego

w zebraniach z rodzicami

spotkania
instruktorów

z nauczycielami

wspólny 
wolontariat

wspólne
akcje i święta,

np. święto szkoły

tablica
informacyjna

Warto pamiętać!

Remonty i  przygotowy-
wanie  dekoracji w  har-
cówce często powierzane 
są młodym osobom, dla-

tego istotne jest, aby ustalić 
z harcerzami, jaki zakres prac 
w  pomieszczeniu może być 
wykonany, ponieważ może 
nie być to dla nich oczywiste.

hm. Anna Czekalska-Nikołajew  
we współpracy z hm. Michałem Pałamarzem



 23

Dobrym, harcerskim zwycza-
jem jest samodzielne przy-

gotowywanie wystroju 
harcówki. Młodzież 
sama ją urządza i jest 
to dla niej powód do dumy oraz satysfakcji. Harcówka to nie tylko 
własne miejsce w społeczności szkolnej, ale również doskonały 

pretekst do działań wychowawczych: kształtowania odpowie-
dzialności, dbałości o wspólne dobro, planowania i przeprowadza-

nia drobnych napraw, wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

Integralną częścią działania drużyny harcerskiej są wyjazdy na obozy, biwaki i kolonie. 
Obóz harcerski różni się od typowych form letniego wypoczynku młodzieży m.in. tym, 
że drużyna sama buduje elementy wyposażenia obozu, tj. kuchnię, umywalnię, magazyny 
żywności. Młodzież, pod kierunkiem instruktorów, ustawia namioty, a meble wewnątrz 
nich tworzy przy wykorzystaniu żerdzi, patyków oraz desek. Dzięki temu na pustej polanie 
wyrasta prawdziwe małe miasteczko. Aby było to możliwe, drużyny muszą mieć namioty, 
narzędzia oraz np. wyposażenie kuchni lub 
kąpieliska. Sprzęt taki, często zdobywany 
i  gromadzony latami, wymaga dobrego 
przechowywania oraz konserwacji. 

Czy wiesz, że…
Drużyna harcerska, aby móc wybudować wymarzony obóz, musi posiadać m.in.: namioty 
„dziesiątki” (wojskowe namioty 10-osobowe), namioty turystyczne, materace wojskowe, 
płachty i pałatki, łopaty, szpadle, saperki, kilofy, młoty i młotki, siekiery, toporki, łapki 
do gwoździ, piły duże i małe, dłuta, ośniki, płyty kuchenne, fajerki, wielkie kotły i pozos-
tałe wyposażenie kuchni, kajaki, kapoki, wiosła, koła ratunkowe, rowery, wózki, skrzynie,  
skrzynki, skrzyneczki, miski, konwie, wiadra, pokrywki, parniki, kominy, iskrowniki, kolanka, 
folie, beczki… Aby przechowywać bezpiecznie 
to wszystko, harcerze bardzo potrzebują zamy-
kanego magazynu.

Harcerki na zbiórce 
fot. Agnieszka Leśny
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Harcówka       
fot. Łukasz Wojdyga
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Magazyn harcerski

Udostępnienie pomieszczenia magazyno-
wego pozwala harcerzom dbać o  sprzęt 
i konserwować namioty, narzędzia i ekwi-
punek turystyczny. Prace magazynowe, 
konserwacja i szykowanie sprzętu obozo-
wego dla drużyny to bardzo ważny element 
wychowania – nauka odpowiedzialności, 

gospodarności, planowania, a także możliwość nabycia przydatnych umiejętności tech-
nicznych. Drużyny harcerskiej nie stać na wynajęcie powierzchni magazynowej, dlatego 
pomoc ze strony szkoły jest bardzo potrzebna.

Sala gimnastyczna
 
Wychowanie fizyczne, w tym zachowa-
nie sprawności i dobrej kondycji, to jeden 
z  elementów harcerskiego programu. 
Wiosną i latem harcerze korzystają z miej-
skich parków, boisk, otwartych prze-
strzeni, aby w ich obszarze przeprowadzać 
zajęcia o charakterze sportowym. Zimą do 
tego celu idealnie nadaje się szkolna sala 
gimnastyczna, dlatego możliwość korzy-
stania z niej stanowi cenne wsparcie dla 
działającej w szkole drużyny. 

Zbiórka harcerska  
fot. Jacek Werner

Z łezką w oku wspominam czasy, 
kiedy w jednej ze śródmiejskich 
podstawówek (nr 211 przy ul. Nowy 
Świat) działający prężnie szczep har-
cerski miał do swojego wyłącznego 
użytku: harcówkę, zuchówkę, ciem-
nię fotograficzną oraz dwa boksy 
szatni na magazyn sprzętu. że jesz-
cze całkiem niedawno właściwie 
wszystkie drużyny miały w swoich 
szkołach nie tylko izby, ale także 
magazyny.

Ania, instruktorka

Harcerska Akcja Zimowa

Zobacz „zimowisko”, s. 63.
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Drużyna w oczach innych

Ważną dla harcerzy kwestią jest pozytywna 
opinia o Harcerstwie, prezentowana przez 
szkołę wobec rodziców harcerzy i  innych 
uczniów. Dla rodziców, którzy podejmują 
decyzję o  tym, czy ich dziecko ma nale-
żeć do drużyny harcerskiej lub gromady 
zuchowej, istotna jest opinia, jaką na temat 

Harcerstwa usłyszą w szkole. Dlatego dla harcerzy ważne jest, aby ich działania były na 
jak najwyższym poziomie, a co za tym idzie – aby dyrekcja i nauczyciele dobrze wyrażali 

się o Harcerstwie. Przekonanie o tym, 
że dyrekcji szkoły znane są osoby pro-
wadzące zbiórki oraz plany pracy drużyn 
i gromad, utwierdza rodziców w prze-
konaniu, że ich pociechy spędzają czas 
wolny pod opieką odpowiedzialnych 
ludzi. Może to być szczególnie istotne 
dla rodziców dzieci, które niedawno 
wstąpiły do drużyny oraz dla tych, któ-
rzy właśnie podejmują decyzje czy ich 
dziecko ma do Harcerstwa należeć. 

Działaniem wspierającym Harcerstwo w szkole jest również udostępnienie harcerzom tab-
licy ogłoszeń, umieszczonej w miejscu łatwo dostępnym i odwiedzanym przez rodziców. 
Taka tablica to z  jednej strony informacja – reklama środowiska harcerskiego działają-
cego w szkole, z drugiej zaś znaczne ułatwienie komunikacji na linii drużynowy – rodzice. 

Zbiórka w harcówce Stowarzyszenia Harcerskiego 
źródło: Stowarzyszenie Harcerskie

Harcerze nigdy nie nadużyli zaufa-
nia, nic nie zniszczyli, dyrektor nie ma 
zastrzeżeń do poznanych harcerzy.

Cezary Urzyczyn,  
były dyrektor 

szkoły podstawowej

Harcówka (zuchówka)

Miejsce spotkań drużyny harcerskiej/wędrowniczej lub gromady zuchowej. 
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Uaktualniana tablica to sygnał, 
że drużyna czy gromada działa i spo-
tyka się regularnie. Dodatkowo, taka 
tablica może stać się prawdziwą 
ozdobą szkolnego korytarza.

Warto zamieścić informacje o działa-
jącej w szkole drużynie oraz kontakt 
do drużynowego na stronie inter-
netowej szkoły. Harcerze mogą tam 
udostępnić harmonogramy zajęć i informacje o swojej działalności.

Harcerze chcą, aby społeczność 
szkolna lepiej poznała ich pracę. 
Dyrektorzy i nauczyciele, a zwłaszcza 
wychowawcy klas, w których uczą się 
zuchy lub harcerze, są mile widzia-
nymi gośćmi na zbiórkach, obozach 
i koloniach. Instruktorzy z pewnoś-
cią chętnie przyjdą na zebranie kla-
sowe, aby osobiście opowiedzieć 
rodzicom i nauczycielom o drużynie 
oraz  specyfice ich działań.

Czy wiesz, że…
Wielu harcerzy i instruktorów interesuje się pierwszą pomocą przedmedyczną. Tworzą 
kółka ratownicze, a instruktorzy odbywają staże i zdobywają uprawnienia trenerskie. 
Może warto zapytać drużynę działającą w szkole, czy nie chciałaby zorganizować kursu 
pierwszej pomocy dla uczniów, pokazu lub ćwiczeń?

Harcerze mają przydzieloną jedną 
ścianę na korytarzu, którą zapełniają 
według swojego pomysłu, reprezen-
tują szkołę podczas różnych uroczy-
stości patriotycznych i kościelnych, 
co jakiś czas włączają się w akcje orga-
nizowane przez szkołę.

Pani Hania,  
dyrektor szkoły podstawowej

Tablica informacyjna  
fot. Agnieszka Leśny
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Działajmy razem! 

Drużyna harcerska działająca w szkole może 
przygotować i przeprowadzić np. kurs, ognisko, 
wieczorek tematyczny lub włączyć się w orga-
nizację szkolnej imprezy – dlatego warto już 
we wrześniu o takich działaniach porozmawiać. 
Uczniowie, którzy są harcerzami, i przychodzą wtedy w mundurach, często włączają się 
w przygotowanie samego wydarzenia. W niektórych szkołach to harcerze są w pełni odpo-
wiedzialni za organizację Dnia Sportu bądź Dnia Dziecka.

Harcerz = wolontariusz

Środowiskom harcerskim bardzo zależy, aby młodzież aktywna w drużynach była  traktowana 
na równi z innymi zaangażowanymi wolontariuszami. Niektóre szkoły, przyznając bonusy 
za wolontariat, pomijają w  tym zakresie 
działalność harcerską. Jeśli szkoła przyznaje 
dodatkowe punkty np. za pracę w schronisku 
dla zwierząt, to warto, aby nagradzała też 
działalność harcerską. Prowadzenie zastępu 
harcerskiego czy pełnienie funkcji przybocz-
nej/przybocznego w gromadzie zuchowej lub 
drużynie harcerskiej wymaga od młodych 
ludzi pełnego zaangażowania oraz poświęca-
nia wolnego czasu na pracę na rzecz innych 
i w pełni zasługuje na wyróżnienie.

Instruktor
Osoba posiadająca jeden z trzech stopni instruktorskich, dających uprawnienia do pełnienia 
funkcji wychowawczych w Harcerstwie, tj. drużynowego, hufcowego, komendanta obozu. 
Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej pełnoletni instruktor harcerski 
ma uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

Zbiórka gromady zuchowej  
fot. Agnieszka Leśny

W  zeszłym roku skauci z  naszej 
szkoły zorganizowali ognisko 
z okazji Dnia Papieskiego dla mło-
dzieży naszej szkoły oraz „Wieczór 
Patriotyczny” dla uczniów i rodzi-
ców. Przyszło 60 osób. Chcemy to 
powtórzyć w przyszłym roku.

Pani Marianna,  
dyrektor szkoły
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Spotkania z nauczycielami 

Dobrym obyczajem jest organizowanie 
spotkań instruktorów harcerskich z Radą 
Pedagogiczną. Świadomość, że w strate-
gicznych momentach można wzajemnie 
na siebie liczyć, mogłaby być pomocna 
zarówno instruktorom, jak i nauczycielom. 
Ciekawym rozwiązaniem, spotykanym 
w niektórych szkołach, jest praktyka powo-
ływania nauczyciela-opiekuna Harcerstwa. 
Może on być doskonałym pośrednikiem 
pomiędzy drużyną a  Radą Pedagogiczną 
i Dyrekcją szkoły, a często także służyć pomocą 
przy planowaniu, czy nawet realizacji wspólnych przedsięwzięć szkolno-harcerskich czy 
harcersko-szkolnych.

Wspieranie drużyny

Działania drużyny harcerskiej nie są 
tylko zabawą czy formą spędzania 
wolnego czasu – instruktorzy wierzą, 
że zakładanie i prowadzenie drużyn 
to rzeczywista misja, która ma na 
celu pomóc młodym ludziom. 

Hufiec

Jednostka organizacyjna grupująca drużyny bądź szczepy harcerskie, tworzące lokalne 
środowisko na terenie dzielnicy miasta, gminy lub powiatu. Zadaniami hufca są: 
koordynowanie pracy Harcerstwa na swoim terenie, wspieranie drużyn i reprezentowanie 
ich wobec władz lokalnych.

W ciągu ostatnich lat kilka razy 
Harcerstwo przeżywało kryzys, więc 
musiałam motywować nauczycieli 
do pomocy. Uważam, że jest to bar-
dzo dobra szkoła życia dla naszych 
uczniów.

Pani Marianna,  
dyrektor szkoły
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Dobrze się stało, że Harcerstwo nie jest już ruchem masowym, obowiązkowym, jak było 
w Polsce po II Wojnie Światowej. Obecnie, jak dawniej, harcerzem zostaje tylko ten, komu 
na tym zależy. Drużyny harcerskie i gromady zuchowe mogą istnieć w każdej szkole, o ile 
znajdą się instruktorzy chętni do ich prowadzenia.

W Polsce działa wiele organizacji harcerskich. Każda z nich ma swoje zasady, swoją spe-
cyfikę. Jest to bardzo dobre, ponieważ każda dziewczyna, każdy chłopak może dzięki temu 
odnaleźć swoje miejsce, może uczestniczyć w tym, co pokocha. Od nas tylko zależy, czy im 
to umożliwimy.
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Drużynowa z zuchami  
fot. Adam Przymusiała
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Podsumowanie
 
 

ŚrOdOwiska harcerskie mOgą prOsić  
dyrektOrów szkół O:

dyrektOrzy szkół mOgą prOsić  
instruktOrów harcerskich i drużyny O:

zgodę na działanie na terenie ich szkoły,  
w tym na przeprowadzanie zajęć sportowych 
na terenie szkoły, np. w sali gimnastycznej

organizację bezpiecznych i ciekawych zbiórek 
wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły

umożliwienie drużynie informowania o swoich 
działaniach na tablicy informacyjnej, stronie 
internetowej szkoły

włączenie się drużyny w organizację imprez, 
konkursów i ważnych wydarzeń w szkole

uznanie działalności harcerskiej za wolontariat wsparcie szkolnego wolontariatu 
i kształtowanie postaw prospołecznych uczniów

udostępnienie harcówki wraz ze zgodą na jej 
autorską dekorację

przeprowadzenie kursów, zajęć,  
spotkań tematycznych

udostępnienie pomieszczenia przeznaczonego 
na magazyn

pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych uczniów należących do 
drużyny

Kominek (świeczkowisko, świeczysko)

Forma pracy podobna do powszechnie znanego ogniska harcerskiego. Stosowana 
w zamkniętych pomieszczeniach – najczęściej w harcówce, gdzie zamiast stosu ognia pali 
się świece. Program i atmosfera kominka mogą być uroczyste i podniosłe, gdy drużynowemu 
zależy na zwróceniu uwagi młodzieży na wartości patriotyczne, religijne czy etyczne.  
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Mogą być także swobodne, a nawet wesołe, gdy celem jest budowanie i spajanie wspólnoty. 
Program i  forma kominka zawsze jest dobierana przez drużynowego do założonych 
celów. Palenie ognisk i świec odbywa się zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej, 
k tóra znana jest wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Jak pracuje drużyna?

Drużyna harcerska (zuchowa) spotyka się na zbiórkach, które odbywają się do kilku razy 
w miesiącu w ustalonych dniach tygodnia, zazwyczaj w okresie od początku roku szkol-
nego do nadejścia wakacji. W trakcie zbiórek harcerze realizują program dla danej dru-
żyny, ustalony na każdy rok. Zbiórki odbywają się w formie spotkań, dyskusji, gier, zabaw 
ruchowych, ćwiczeń, apeli harcerskich. Niekiedy drużyna spotyka się w całości, a czasem 
w podgrupach (zastępach). Harcerze swój rok pracy nazywają rokiem harcerskim (analo-
gicznie do roku szkolnego lub akademickiego).

Latem drużyna wyjeżdża na obóz lub kolonie.
Wyjazd poprzedzają prace w  magazynie har-
cerskim. Drużyna przegląda sprzęt i rozkłada 
namioty, aby sprawdzić, czy nie wymagają 
naprawy. Czas obozu i  kolonii nazywany jest 
„Harcerską Akcją Letnią” (HAL).

W czasie ferii zimowych niektóre drużyny orga-
nizują zimowiska, np. piesze lub narciarskie, 
lub włączają się w akcje typu „Zima w mieście”. Harcerze nazywają powyższe działania 
„Harcerską Akcją Zimową” (HAZ).

W trakcie całego roku szkolnego drużyna wyjeżdża na biwaki, zloty, wędrówki. 

Przegląd sprzętu na obóz
fot. Piotr Lorenc

hm. Michał Pałamarz
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Przykładowy „kalendarz” warszawskiej drużyny harcerskiej

1 WRZeśnia – rozpoczęcie 
roku szkolnego, poczet sztan-
darowy na apelu szkolnym, 
wieczorne ognisko harcerskie 
w rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej

WRZeSień – akcja naborowa,  
zorganizowanie wycieczk i 
integracyjnej do lasu dla klas 
pierwszych

Koniec WRZeśnia – wieczór 
wspomnień z obozu letniego, 
film lub pokaz slajdów z minio-
nego lata

PaźDZieRniK – udekorowanie 
harcówki tak, by służyła harce-
rzom i szkole

11 liSToPaDa – wieczór 
patriotyczny z okazji Święta 
Niepodległości

29 liSToPaDa – zorganizowa-
nie zabawy andrzejkowej

gRuDZień – umieszczenie 
w szkole tablicy informacyjnej 
o drużynie

przekazanie Betlejemskiego 
Światełka Pokoju

Harcerze zapraszają uczniów do wstą-
pienia do drużyny. Akcja naborowa 
przybiera różne formy, np. kolorowych 
plakatów w szkole lub harcerskiego 
pikniku na boisku. Harcerze chęt-
nie przygotowują też wystawy zdjęć 
i odwiedzają zebrania z rodzicami.

Drużyna organizuje np. przedstawie-
nie lub koncert, na który może zapro-
sić rodziców. Program harcerski może 
być też częścią szkolnych obchodów 
tego święta.

Betlejemskie Światełko Pokoju to 
coroczna, europejska akcja skautowa 
przekazywania przed Świętami Bożego 
Narodzenia symbolicznego ognia, 
zapalonego w  Grocie Narodzenia 
Chrystusa w Betlejem. W Polsce akcję 
od 1991 roku prowadzą harcerze 
z ZHP, którzy odbierają Betlejemskie 
Światełko Pokoju od skautów słowac-
kich na przejściu granicznym Łysa 
Polana w  Tatrach. Sztafetą światło 
trafia do wszystkich chorągwi, hufców 
i drużyn harcerskich, a za ich pośred-
nictwem do mieszkańców miast i wsi. 
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STycZeń – wspólna impreza 
z samorządem szkolnym, np. 
przegląd kabaretów szkolnych

STycZeń/luTy – Harcerska 
Akcja Zimowa

22 luTego – gra z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej

25 luTego – upamiętnie-
nie Bitwy pod Olszynką 
Grochowską

MaRZec – Dzień Służby; 
pomoc w uporządkowaniu 
po zimie terenu wokół szkoły

26 MaRca – obchody rocz-
nicy Akcji pod Arsenałem

KWiecień – festiwal 
artystyczny

WeeKenD W MaJu – zorga-
nizowanie biegu na orientację 
dla uczniów

1 cZeRWca – pomoc w orga-
nizacji Dnia Dziecka/Dnia 
Sportu

DZień PaTRona SZKoły 
– włączenie się w szkolne 
obchody poprzez np. przed-
stawienie o patronie

1 SieRPnia – obchody rocz-
nicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego

22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej 
jest międzynarodowym świętem 
wszystkich skautów. Obchodzi się 
go w  rocznicę urodzin twórców 
ruchu skautowego: Lorda Roberta 
 Baden-Powella oraz Olave St. Clair 
Baden-Powell. W tym dniu organizuje 
się gry, kominki, pokazy nawiązujące 
np. do początków ruchu skautowego. 
Starym zwyczajem jest wysyłanie z tej 
okazji kartek z życzeniami do zaprzy-
jaźnionych drużyn na całym świecie. 
Dla niektórych środowisk harcerskich 
ten dzień jest okazją do zbiórki pienię-
dzy na cel charytatywny, np. szpital, 
dom dziecka w swojej miejscowości.

Tego dnia środowiska harcerskie 
(szczególnie praskie) organizują rajdy, 
apele i gry nawiązujące do wydarzeń 
z lutego 1831 roku.

Zazwyczaj tego dnia organizacje har-
cerskie przeprowadzają ogólnopolską 
grę miejską w Warszawie, nawiązującą 
tematyką do samej Akcji pod Arsenałem 
lub innych działań Szarych Szeregów. 

Drużyny, k tóre przebywają w  tym 
czasie w  Warszawie, biorą udział 
w państwowych uroczystościach lub 
w lokalnych grach i apelach nawiązu-
jących tematyką do rocznicy.
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Święto Hufca Harcerek im. Powstania Warszawskiego 
źródło: Stowarzyszenie Harcerskie

Harcerze obchodzą swoje święta, zarówno międzynarodowe, np. Dzień Myśli Braterskiej, 
jak i lokalne, np. dzień patrona lub święto szczepu harcerskiego. Obchodom świąt har-
cerskich towarzyszą często gry terenowe lub ogniska, wieczorki tematyczne, spotkania 
z rodzicami. 

Oczywiście jedna drużyna w danym roku szkolnym nie jest w stanie przeprowadzić wszyst-
kich wymienionych wyżej działań, dlatego warto, aby drużynowy wraz z dyrektorem szkoły 
wspólnie ustalili, w jakie działania szkoły może włączyć się drużyna oraz na jakie harcer-
skie święta drużyna może zaprosić społeczność szkolną.

Kolonia zuchowa
Zobacz „obóz harcerski”, s. 42.
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Prawo Harcerskie  
w poszczególnych organizacjach

Prawo Harcerskie stanowi zespół norm, wyznaczających kierunki wychowania w organiza-
cjach harcerskich. Treść Prawa Harcerskiego w poszczególnych organizacjach nieco się różni:

ZHP ZHR SH SKAUCI EUROPy

1. Harcerz sumiennie 
spełnia swoje 
obowiązki wynikające 
z Przyrzeczenia 
Harcerskiego.

1.  Harcerz służy Bogu 
i Polsce i sumiennie 
spełnia swoje 
obowiązki.

1. Harcerz służy Polsce 
i sumiennie spełnia 
swoje obowiązki.

1. Harcerz dba o swój honor, 
aby zasłużyć na zaufanie.

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

2. Harcerz jest lojalny 
wobec swojego kraju, 
rodziców, przełożonych 
i podwładnych.

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
3. Harcerz jest powołany do 

służby bliźniemu i jego 
zbawieniu.

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
4. Harcerz jest przyjacielem 

wszystkich i bratem dla 
każdego innego Harcerza.

5. Harcerz postępuje po rycersku. 5. Harcerz jest uprzejmy 
i rycerski.

6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 6. Harcerz kocha przyrodę 
i stara się ją poznać.

6. Harcerz widzi w przyrodzie 
dzieło Boże, szanuje 
rośliny i zwierzęta.

7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
7. Harcerz jest karny, 

każde zadanie wykonuje 
sumiennie do końca.

8. Harcerz jest zawsze pogodny.
8. Harcerz jest panem 

samego siebie, uśmiecha 
się i śpiewa w kłopotach.

9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
9. Harcerz jest gospodarny 

i troszczy się o dobro 
innych.

10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów 
alkoholowych.

10. Harcerz jest czysty 
w myśli, mowie 
i uczynkach.
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ODDZIAŁyWANIE 
OD WEWNĄTRZ

ODDZIAŁyWANIE 
NATURALNE

ODDZIAŁyWANIE 
WZAJEMNEODDZIAŁyWANIE 

POZyTyWNE

ODDZIAŁyWANIE 
POŚREDNIE

Jak Harcerstwo wychowuje?

W swej stuletniej historii ruch harcerski zdołał wytworzyć swój własny, niezwykle sku-
teczny system wychowania młodzieży, który opiera się na specyficznej metodzie działania, 
całkowicie odmiennej od tych stosowanych w szkolnictwie. Aby zrozumieć założenia owej 
metody, należy sobie uświadomić, iż Harcerstwo nie zajmuje się jedynie przekazywaniem 
wiedzy, lecz powołane jest do wyrabiania charakterów i kształtowania postaw – w szcze-
gólności postaw obywatelskich. Ktoś, kto nie miał okazji zaznajomić się z metodycznymi 
założeniami naszego ruchu, może traktować obserwowane przejawy działalności harcer-
skiej z przymrużeniem oka – jako jałową, infantylną zabawę – przysłowiowe „bieganie 
w krótkich portkach po lesie”. Tymczasem owa dziwna dla postronnego obserwatora inność 
Harcerstwa od szkoły jest warunkiem jego nieprawdopodobnej skuteczności wychowaw-
czej. Celem niniejszego mini kompendium wiedzy na temat harcerskiego systemu wycho-
wania, jest pomoc w zrozumieniu jego specyfiki.

MeToDa HaRceRSKa
 

Harcerska metoda  
wychowania charakteryzuje się  
pięcioma  zasadami  
oddziaływania. 

hm. Marek Gajdziński
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Zasada oddziaływania naturalnego
 
Harcerstwo wykorzystuje naturalne formy aktywności 
dzieci i młodzieży – takie, jakie podejmują one sponta-
nicznie w sytuacjach nieskrępowanych nadzorem osób 
dorosłych. Słabo zorientowane w  istocie Harcerstwa 
osoby mogą odbierać zewnętrzne przejawy życia har-
cerskiego jako coś niepoważnego, co niczemu poży-
tecznemu nie służy. Tymczasem właśnie w  tym tkwi 
tajemnica skuteczności Harcerstwa. Młodzież bardzo 
chętnie uczestniczy w życiu harcerskim, bowiem odpo-
wiada ono jej upodobaniom, a uczestnicząc w atrakcyj-
nym dla niej życiu grupy rówieśniczej, poddaje się jej 
wpływowi. Z  założeń zasady oddziaływania natural-
nego wynika stosunkowo młody wiek instruktorów harcerskich, którzy prowadzą pracę dru-
żyn. Najlepsze rezultaty osiągają w tej pracy instruktorzy, którzy są uczniami wyższych klas 

licealnych bądź studentami, gdyż wyrastają 
dopiero ze świata, do którego należą ich 
podopieczni. Młodzi drużynowi doskonale 
rozumieją ten świat i intuicyjnie wyczuwają, 
które formy aktywności będą przez harcerzy 
odebrane jako naturalne, a tym samym zaak-
ceptowane i stosowane. Naturalność podej-
mowanych działań jest nie tylko gwarantem 
atrakcyjności Harcerstwa, ale także sprawia, 

iż te działania odpowiadają rozwojowym potrzebom młodzieży. To powoduje, że Harcerstwo, 
przez odpowiednią treść i formę zajęć, jest w stanie ten rozwój skutecznie wspierać. 

 Warto pamiętać!

Pierwszy zastęp skau-
towy powstał z bawiącej 
się „bandy podwór-
kowej”. Twórca skau-

tingu, Robert Baden-Powell, 
uznał, że można ukierunko-
wać naturalne za bawy chłop-
ców tak, aby służyły one ich 
wychowaniu.

O Harcerstwie mówi się, że jest to 
organizacja MŁODyCH dla MŁODyCH 
– ponieważ zak łada małą róż-
nicę wieku między wychowawcą 
a wychowankiem.

Koło Przyjaciół Harcerstwa (KPH)

Może działać przy każdej drużynie, skupiając rodziców, nauczycieli i  byłych harcerzy, 
w celu pomocy drużynowemu w prowadzeniu pracy wychowawczej. Praca KPH najczęściej 
koncentruje się wokół zagadnień logistycznych i  finansowych, takich jak pomoc 
w  organizacji i  rozliczeniu akcji zarobkowych, pomoc w  organizacji obozów i  biwaków, 
pozyskiwanie sprzętu i funduszy.
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Zasada oddziaływania od wewnątrz
 
Oddziaływanie harcerskie na młodzież ma szansę powodzenia jedynie przy spełnieniu 
dwóch warunków:

WaRuneK DobRoWolności

Młodzi ludzie muszą sami chcieć wstąpić i należeć do Harcerstwa. Wszelkie formy przy-
musu, choćby nawet podejmowane z najszczerszych pobudek i mające na względzie dobro 
dziecka, przynieść mogą tylko i wyłącz-
nie skutek odwrotny do zamierzonego. 
Zwłaszcza wobec młodzieży ze starszych 
klas szkół podstawowych, gimnazjów 
i liceów, która znajduje się w wieku cha-
rakteryzującym się przekorą, a  nawet 
buntem wobec wszelkich przejawów 
presji płynącej ze strony dorosłych. Nie 
można nikogo zmusić, aby przyjął wartości leżące u podstaw wychowania harcerskiego. 
Można natomiast do nich przekonać, co w warunkach dobrowolności staje się niezwy-
kle proste. Aby warunek ten mógł być spełniony, Harcerstwo musi być propozycją przede 
wszystkim bardzo atrakcyjną. Tylko tak można zachęcić młodzież do życia we wspólnocie, 
która stawia swoim członkom niezwykle wysokie wymagania. 

WaRuneK śWiaDoMości

„Mam szczerą wolę (…)” – od tych słów rozpoczyna się rota Przyrzeczenia Harcerskiego, 
w którym dziewczęta i chłopcy uroczyście zobowiązują się wejść na drogę prowadzącą 

Nie można nikogo zmusić do tego, 
aby kierował się w życiu wskazaniami 
Prawa Harcerskiego. Można do tego 
tylko zachęcać.

Krzyż Harcerski

Odznaka harcerska, noszona na mundurze, stosowana w  większości 
organizacji harcerskich w Polsce (wyjątek stanowią Skauci Europy – zobacz 
„Krzyż FSE” s. 39). Nadanie Krzyża Harcerskiego ma miejsce w  trakcie 
uroczystości Przyrzeczenia Harcerskiego. Zuchy zamiast krzyża harcerskiego 
noszą Znaczek Zucha, a wilczki – „wilczka” na berecie. 
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w  kierunku wyznaczonym przez harcerskie ide-
ały służby, braterstwa i pracy nad sobą. Zanim jed-
nak dojdzie do złożenia Przyrzeczenia, każdy z nich 
odbywa kilkumiesięczny okres próbny, w trakcie któ-
rego poznaje smak życia harcerskiego oraz wymaga-
nia, jakie stawia się przed kimś, kto chce nosić mundur 
i Krzyż Harcerski. W tym czasie chłopcy i dziewczęta 
zdobywają swój pierwszy stopień harcerski, nabywając 
niezbędne umiejętności pozwalające im brać aktywny 
udział w życiu drużyny oraz próbują żyć wedle Prawa 
Harcerskiego. Kto tę próbę pomyślnie przejdzie, ten 
doskonale wie, do czego się zobowiązuje, składając 
Przyrzeczenie Harcerskie. Zatem każdy, kto nosi mun-
dur, robi to nie tylko dobrowolnie, ale przede wszystkim z pełną świadomością tego, 

czego się od niego oczekuje. W wyniku zdo-
bywania kolejnych stopni wtajemniczenia 
harcerskiego, świadomość ta staje się coraz 
wyższa, aż dochodzi do tego momentu, 
w  którym człowiek dla osiągnięcia pełni 
własnego szczęścia zaczyna sam od sie-
bie wymagać. Ostatni, najwyższy stopień 
harcerski przyznaje się młodym ludziom, 
których nie trzeba już motywować do 
samorozwoju i życia wypełnionego służbą 

za pomocą typowo harcerskich zachęt. Wychowanie harcerskie zmierza do osiągnięcia 
takiego właśnie stopnia świadomości i do przyjęcia tego typu postawy życiowej.

Instruktorki ZHR 
fot. Adam Przymusiała

 Warto pamiętać!

Stopień świadomości 
tego, czym są ideały 
harcerskie, jest zróż-
nicowany – u  zuchów 

najmniejszy, u  wędrowni-
ków największy – ale każdy, 
kto decyduje się wstąpić do 
Harcerstwa, musi wiedzieć, 
jakiej postawy się od niego 
w danej chwili oczekuje.
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Krzyż FSE

Odznaka Skautów Europy, przypinana do beretu nad lewą skronią, 
nadawana członkom organizacji podczas obrzędu złożenia Przyrzeczenia 
Harcerskiego.
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Zasada oddziaływania wzajemnego
 
W chwili, kiedy młody człowiek wchodzi w okres uwalniania się spod wpływu rodziców 
i zaczyna negować dotychczasowe autorytety, a nawet buntować się wobec zasad rządzą-
cych światem dorosłych, jego życie może znaleźć się na rozdrożu. Coraz mniej liczy się ze 
zdaniem rodziców i zasadami obowiązującymi w szkole, a coraz bardziej przejmuje się opi-
nią rówieśników. W tym czasie decydujący wpływ na opinie i postępowanie, a nawet dalsze 
życie młodego człowieka wywierają grupy rówieśnicze. żywioł ten jest trudny do okiełzna-
nia, a przez to niebezpieczny i często prowadzi na manowce. Każdy świadomy swej roli rodzic 

zaczyna wtedy odczuwać niepokój przed „wpadnięciem 
dziecka w złe towarzystwo”. Młody człowiek potrze-
buje zaistnieć w grupie rówieśniczej i dobrze jest, gdy 
grupą tą okazuje się zastęp lub drużyna harcerska. Jeśli 
znajdzie tam akceptację dla siebie, przyjaźń i atrakcyjne 
formy spędzania wolnego czasu – nie będzie już szu-
kał  innego towarzystwa. Ścisłe przestrzeganie warunku 
dobrowolnej przynależności do Harcerstwa oraz świa-
domość wynikających z  tego obowiązków oznacza, 

że w  drużynach 
pozostają tylko 
ci, których udało 

się zachęcić do przyjęcia określonego, harcer-
skiego stylu życia. Jednostki te tworzą sobie 
nawzajem odpowiednie, naturalne środo-
wisko wychowawcze, które można nazwać 
„dobrym towarzystwem”. Wpływ tego śro-
dowiska może okazać się nie tylko bez-
pieczny pod względem wychowawczym, ale 
wręcz pożyteczny i nieoceniony. Normy zacho-
wania obowiązujące w takiej harcerskiej grupie 
rówieśniczej oraz wyznawane przez jej człon-
ków wartości przyczyniają się do kształtowania 

 Warto pamiętać!

Ws z y s c y  h a r c e r ze 
w zastępie i drużynie 
nawzajem na siebie 
oddziałują, pobudza-

jąc się do większego zaan-
gażowania w  życie grupy, 
pr zes t r zegania  obowią -
zujących w niej norm i do 
większego wysiłku w pracy 
nad sobą.
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szlachetnych postaw u każdego z nich. Dzieje się 
tak dlatego, że wszyscy uczestnicy grupy rówieś-
niczej intensywnie oddziałują na siebie, dążąc do 
urzeczywistnienia norm, jakie obrali.

Zasada oddziaływania wzajemnego, obok opi-
sanego wyżej wymiaru poziomego (czyli wza-
jemnego wpływu na siebie rówieśników tworzących drużyny, szóstki zuchowe, zastępy 
harcerskie i patrole wędrownicze), realizuje się także w tzw. relacjach pionowych pomię-
dzy młodszymi i  starszymi. Oddziaływanie wychowawcze Harcerstwa dokonuje się 
w dwóch kierunkach. Starsi, w tym zwłaszcza instruk-
torzy, oddziałują swoim przykładem na młodszych, ale 
i młodsi oddziałują na starszych. Również drużynowi 
wychowywani są przez swoich harcerzy. Dzieje się 
tak dlatego, że instruktor, jeśli chce naprawdę prze-
wodzić swoim harcerzom, musi cieszyć się wśród nich 
autentycznym i naturalnym autorytetem oraz impono-
wać im w wielu dziedzinach. Kiedy podopieczni się roz-
wijają i zaczynają dorastać do jego poziomu, on sam 
musi rozwijać się co najmniej w tym samym tempie. 
W przeciwnym wypadku utraci swoją przewagę i prę-
dzej czy później dojdzie do kryzysu przywództwa. Kiedy młodsi widzą wyraźnie, jaki wysi-
łek musi włożyć ich drużynowy w pracę nad sobą oraz gdy widzą efekty tej pracy, to będą 
brać z niego przykład, a tym samym będą się sami pełniej rozwijać i znów, tym bardziej 
motywować do rozwoju swego drużynowego. W technice zjawisko to nosi nazwę dodat-
niego sprzężenia zwrotnego. Relacja drużynowy – harcerze nosi wszelkie cechy typo-

wej relacji mistrz – uczniowie, w której 
obie strony wzrastają. Dlatego też naj-
wyższy stopień instruktorski nosi nazwę 
„harcmistrz”.

Instruktorzy harcerscy 
fot. Adam Przymusiała

 Warto pamiętać!

Oddziaływanie wza-
jemne w  Harcerstwie 
przejawia się mię-
dzy innymi w  tym, 

że wychowawca wpływa na 
wychowanków, ale wycho-
wankowie też „wychowują” 
wychowawcę.

Relacja drużynowy – harcerze nosi 
wszelkie cechy typowej relacji mistrz 
– uczniowie, w której obie strony 
wzrastają.
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Mechanizm ten działa zawsze, dopóki przywództwo drużynowego budowane jest na 
naturalnym autorytecie. Próba oparcia przez instruktora swojej pozycji w grupie na 
jakiejkolwiek podstawie formalnej (tak jak to jest w relacji nauczyciel – uczniowie), 
burzy naturalny charakter oddziaływania, a sytuacja taka natychmiast zostaje ode-
brana przez harcerzy jako ele-
ment sztuczny, rodem ze świata 
dorosłych, przeciw któremu mło-
dzież się buntuje. To również 
prowadzi do załamania się pracy 
harcerskiej, bowiem żaden młody 
człowiek nie zaakceptuje tego 
typu formalnych relacji w grupie 
rówieśniczej i drużyna szybko się 
rozpadnie. 

Zasada oddziaływania wzajemnego jest także jednym z kilku powodów, dla których 
instruktorzy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swoją służbę instruktorską – 
zaburzyłoby to partnerski charakter tych relacji. Pobieranie wynagrodzenia za pro-

wadzenie drużyny oznaczałoby, że 
instruktorzy wykonują pracę zarob-
kową, a  nie przewodzą młodszym 
z potrzeby serca i  szczerej przyjaźni. 
Przeczyłoby to także ideałowi bez-
interesownej służby społecznej, do 
którego drużynowy ma własnym przy-
kładem zachęcić swoich harcerzy. 

Pobieranie wynagrodzenia za pro-
wadzenie drużyny oznaczałoby, 
że instruktorzy wykonują pracę zarob-
kową, a  nie przewodzą młodszym 
z potrzeby serca i szczerej przyjaźni.

Instruktorki harcerskie 
źródło: Stowarzyszenie Harcerskie

Obóz harcerski (kolonia zuchowa, Harcerska Akcja Letnia)

Letni wyjazd drużyn i  gromad na wypoczynek, stanowiący podsumowanie i  rozwinięcie 
działalności jednostki w roku szkolnym. Drużyny organizują zarówno obozy/kolonie stacjonarne 
(np. na polanie w lesie lub stanicy), jak i wędrowne (w tym zagraniczne i z wykorzystaniem  
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Zasada oddziaływania pozytywnego
 
Harcerstwo stara się dostrzec i wydobyć na światło dzienne to, co w każdym młodym czło-
wieku jest dobre i wartościowe. Jest to konsekwencja świadomego wyboru dokonanego 
już u zarania istnienia ruchu harcerskiego, kiedy to zdecydowano się oprzeć go na pozy-
tywnym charakterze środków oddziaływania – dobrych 
wzorcach, wartościowym przykładzie osobistym, roz-
budzaniu aspiracji, zachęcaniu do dążenia do ideału. 
Wychowanie harcerskie sprzyja i motywuje do stałego 
rozwoju talentów i dobrych cech charakteru, jakie kryją 
się w każdym z nas. Efektem tego, w skali społecz-
nej, jest wielka różnorodność wartościowych typów 
ludzi, które zebrane w większą zbiorowość tworzą jej 
bogactwo i  wielki potencjał rozwojowy. A  przecież 

sto lat temu, kiedy Harcerstwo 
powstawało, bardziej oczywi-
sty był zupełnie inny wybór metod wychowania – rozpowszech-

nione były te oparte na zakazach i ograniczeniach oraz wzbudzaniu 
lęku i  poczucia winy. Za pomocą tego typu negatywnych środ-

ków oddziaływania również można osiągać pozytywne 
rezultaty wychowawcze. Przykładem tego może być 
prawo karne. Zwróćmy jednak uwagę, że bardzo łatwo 

jest osiągnąć stan, w którym można o sobie powiedzieć, 
że nie wykracza się poza ramy kodeksu karnego. W tym stanie 

nie pojawia się już żaden bodziec do dalszego rozwoju, a efektem 
tego typu oddziaływania jest osiągnięcie pewnego minimalnego 
standardu zachowań przystających do z  góry założonej formy.  

 Warto pamiętać!

W metodzie harcerskiej 
unika się stosowania 
zakazów i  ogra niczeń. 
Wskazuje się cele i  za- 

chęca młodzież do wytrwałego 
podążania w ich kierunku. Na 
tym polega pozytywny cha-
rakter oddziaływania.

 

turystyki kwalifikowanej). W obozie drużyny udział biorą wyłącznie jej członkowie, co jest 
traktowane jako nagroda za pracę śródroczną, a  jednocześnie umożliwia ciągłość i  sprzyja 
budowaniu właściwego środowiska wychowawczego.
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Gdyby oddziaływać na obywateli tylko za pomocą tego typu metod, efektem byłoby 
powstanie społeczeństwa zunifikowanego o charakterze „koszarowym”, właściwego dla 
systemów totalitarnych. Tymczasem dzisiejsze Harcerstwo wpisuje się w szeroki front 
ruchów i organizacji społecznych, których ambicją jest budować w Polsce i w Europie fun-
dament pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego, czerpiącego swą siłę z bogactwa 
różnorodności. Dlatego motywujemy młodzież do rozwoju i próbujemy z każdego czło-
wieka wydobyć i rozwijać to, co jest w nim wartościowe. Nie staramy się przycinać ludz-
kich osobowości do z góry założonej wspólnej formy, jak to miałoby miejsce, gdybyśmy 
stosowali metodę zakazów i ograniczeń. Z tej właśnie przyczyny Harcerstwo kryje w sobie 
ogromny potencjał oddziaływania, którego uwolnienie zależy tylko od postawy, talentu 
i umiejętności drużynowych. 

Zasada oddziaływania pośredniego
 
Drużynowi wystrzegają się moralizowania i wywierania bezpośredniego wpływu na mło-
dzież w formie pouczania. Kto usiłowałby to robić, stawiałby się ponad nią, a tym samym 
niweczył wcześniej wymienione założenia metody harcerskiej. Dlatego Harcerstwo wyko-
rzystuje metodę oddziaływania pośredniego, według której nie ma potrzeby rozprawiania 
o ideałach. Po prostu żyje się nimi na co dzień. 

Często mówi się, że Harcerstwo wychowuje do czynu poprzez czyn. 
Zamiast urządzać pogawędki na temat potrzeby niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi, harcerze ćwiczą na zbiórkach procedury resu-
scytacji, szkolą się i rozgrywają gry oraz zawody w udzielaniu pierwszej 
pomocy, a gdy tylko mogą, pełnią różnego rodzaju dyżury i służby ratownicze. 

Pobór (nabór, werbunek)
Sposób zachęcania do wstępowania do drużyny lub gromady. Przybiera różne formy:  
od akcji reklamowej w szkole, parafii lub osiedlu po np. zbudowanie miasteczka harcerskiego. 
Zazwyczaj drużyny prowadzą akcję naborową na początku roku szkolnego.
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Dla zobrazowania pośredniego charakteru oddziaływania harcerskiego, można przytoczyć 
przykład gry terenowej: jeden zespół otrzymuje zadanie dostarczenia we wskazane miej-
sce bardzo ważnej przesyłki, a drugi musi mu to uniemożliwić za pomocą metod, jakie nie 
są zabronione regułami gry. Jest to nic innego, jak lekcja wychowania obywatelskiego, 
podczas której młodzież uczy się współdziałania, rzetelnego realizowania wyznaczonych 
obowiązków, odpowiedzialności za powierzone im zadania, dążenia do wspólnych celów 
przy respektowaniu obowiązujących reguł gry, poszanowania dla przeciwników, znosze-
nia porażek i cieszenia się sukcesami. Ponieważ młodzież uczestniczy w takiej grze z przy-
jemnością i zaangażowaniem, efekty wychowawcze są znacznie większe, niż gdyby miała 
w tym czasie wysłuchać referatu o powinnościach obywatelskich.

Zasada oddziaływania pośredniego

DLA HARCERZy
W GRZE TERENOWEJ

CEL BEZPOŚREDNI
(DLA MŁODZIEży)

CEL POŚREDNI
(DLA WyCHOWAWCy)

Wyprowadzić  
w pole przeciwników  
i dostarczyć ważną  
przesyłkę.

Nauka współdziałania, rzetelnego 
realizowania wyznaczonych obowiązków, 
odpowiedzialności za powierzone 
zadania, dążenia do wspólnych celów 
przy respektowaniu obowiązujących reguł 
gry, poszanowania dla przeciwników, 
znoszenia porażek i cieszenia się 
sukcesami. 

Podharcmistrz (phm.)

Drugi stopień instruktorski. Jego zdobycie oznacza, że instruktor sprawdził się w pracy, 
pełniąc funkcję drużynowego, jest świadomym wychowawcą, a także posiada kompetencje 
niezbędne do pracy z kandydatami na instruktorów i do kierowania małymi zespołami 
instruktorskimi.

ja
k 

ha
rc

er
st

w
O 

w
yc

hO
w

uj
e?



  46

PRogRaM HaRceRSKi
 
 
cecHy PRogRaMu

Z uwagi na wszystkie pięć zasad metody harcerskiej, szczególnego znaczenia nabiera 
kwes tia programu działania drużyn. Musi on posiadać kilka ważnych cech, bez spełnienia 
których nie dałoby się go realizować za pomocą opisanej wyżej metody i jego wdrożenie 
nie przynosiłoby większych pożytków. Do tych cech należą między innymi:

 

aTRaKcyJność
Dzięki atrakcyjnemu programowi działania młodzież sama 
z siebie w pełni dobrowolnie uczestniczy w pracy drużyn i tym 
samym z ochotą poddaje się oddziaływaniu Harcerstwa.

celoWość
Treść i forma każdego harcerskiego działania muszą być pod-
porządkowane konkretnym celom wychowawczym, z góry 
założonym przez drużynowego. 

RóżnoRoDność 
PRogRaMu

Nie istnieje coś takiego, jak centralny i  jednolity program 
pracy Harcerstwa. Programy działania powstają zawsze 
w drużynie. Ważny jest fakt, że młodzież sama proponuje to, 
co chciałaby robić i dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa, że 
tak ułożony program będzie daleki od jej potrzeb i upodobań. 
Szczegółowe cele wychowania realizowane poprzez program 
muszą wynikać z analizy potrzeb wychowawczych konkret-
nych dziewcząt i chłopców należących do drużyny, charak-
teru zespołów, jakie oni tworzą, a także specyfiki środowiska, 
w jakim żyją. Jedyne, co jest wspólne dla wszystkich progra-
mów realizowanych w poszczególnych drużynach, to ogólnie 
określone kierunki wychowania, które wynikają wprost z ide-
ałów zawartych w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Wybór 
konkretnych celów wychowania oraz sposób ich osiągnięcia 
poprzez program zależą od drużynowego. 
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MeToDycZne śRoDKi oDDZiałyWania

Harcerski system wychowania wykształcił zestaw prostych środków oddziaływania 
(metod), które mogą być wykorzystywane, w całości lub częściowo, przez drużynowych 
dla osiągnięcia założonych celów. Są to:
 wzorzec ideowy,
 wzorzec osobowy,
 podejście indywidualne,
 stopniowanie trudności,
 rywalizacja, współzawodnictwo i współdziałanie,
 nieformalna grupa rówieśnicza,
 formalna grupa rówieśnicza,
 harcerska atmosfera,
 nagrody i kary.

WZoRZec iDeoWy

Ideały przyświecające wychowaniu har-
cerskiemu opisane są w  formie Prawa 
Zucha (Wilczka) i  Prawa Harcerskiego. 
Dla instruktorów stanowią one drogowskaz wyznaczający ogólne kierunki wychowania 
harcerskiego. Dla zuchów, harcerzy i wędrowników są kodeksem postępowania, a zarazem 
opisem idealnej sylwetki, do osiągnięcia której powinni wytrwale dążyć we wszystkich 
przejawach swojego życia. Dlatego też oba teksty Praw napisane są prostym językiem, 
przemawiającym do wyobraźni dzieci (zuchów) i młodzieży (harcerzy, wędrowników). 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że poza jednym zakazem dotyczącym picia alkoholu i pale-
nia tytoniu (co jest wyjątkiem i ma swoje ważne uzasadnienie), prawa te sformułowane są 
w formie postulatów o charakterze etycznym i moralnym – „Na słowie harcerza polegaj jak 
na Zawiszy”, „Harcerz jest ofiarny i oszczędny” itd. Nigdy nie można o sobie powiedzieć, 

Dla inSTRuKToRa

Prawo Harcerskie stanowi drogo-
wskaz wyznaczający ogólne kierunki 
wychowania harcerskiego.
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że się już całkowicie ów postulowany stan 
osiągnęło, bo zawsze można być jeszcze 
bardziej ofiarnym i jeszcze bardziej odpo-
wiedzialnym. Tak sformułowany cel pracy 
nad sobą nigdy nie może być osiągnięty. 
Dążenie do harcerskich ideałów nigdy 
nie ma końca. Taka, a nie inna konstruk-
cja Prawa Harcerskiego, wynika z zasady 
oddziaływania pozytywnego.

WZoRZec oSoboWy

Jeszcze bardziej przemawiający do wyobraźni młodego człowieka jest wzorzec postawy 
uosabiany przez osobę będącą jego naturalnym wodzem i mistrzem – czyli przykład oso-
bisty drużynowego. Wprawdzie postawa instruktora nigdy nie jest idealna, ale jako wzo-
rzec do naśladowania ma inne niezaprzeczalne walory. Drużynowy oprócz zalet, które 
warto stawiać za wzór, może mieć także swoje wady, a nawet ma prawo błądzić i upadać. 
Przykład, jaki powinien dawać, dotyczy wytrwałości i determinacji w pracy nad sobą, 
czyli sposobu, w jaki można odnajdywać właściwą drogę życiową, a nawet podnosić się 
z upadku. Gdyby drużynowymi miały być wyłącznie chodzące  ideały, skąd Harcerstwo 

miałoby je brać? W dodatku przykład 
taki, jako daleki od normalnego życia, 
nie byłby zbyt przekonujący. Dla pra-
widłowego procesu wychowania druży-
nowy powinien być normalnym młodym 
człowiekiem wyróżniającym się jednak 
ideowością, uczciwością i wrażliwością, 

Dla HaRceRZy

Prawo Harcerskie jest kodeksem 
postępowania, a zarazem opisem ide-
alnej sylwetki, do osiągnięcia której 
powinni wytrwale dążyć we wszyst-
kich momentach swojego życia. 

Podczas gdy Prawo Harcerskie, jako 
wzorzec ideowy, ukazuje cel pracy 
nad sobą, rolą przykładu osobistego 
instruktora jest zachęcić do wyjścia 
na drogę wiodącą do tego celu.

Przewodnik (pwd.)

Pierwszy stopień instruktorski. Jego zdobycie oznacza uzyskanie licencji do samodzielnego 
posługiwania się harcerską metodą wychowawczą i tym samym uprawnienia do 
prowadzenia drużyny.
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a zwłaszcza determinacją w dążeniu do 
ideału i w walce ze swoimi słabościami. 
Harcerstwu nie zależy na „klonowaniu” 
młodzieży na obraz i  podobieństwo 
drużynowych. Każdy młody cz ło-
wiek może sobie sam wyznaczać cele 
w pracy nad sobą zgodnie ze swoimi talentami i przekonaniami. Harcerstwu zależy na 
tym, aby młodzież zechciała naśladować styl życia swojego mistrza nacechowany wyso-

kimi aspiracjami. W ten sposób otwiera się droga do tego, aby – 
po pierwsze – uczniowie mogli przerosnąć swojego mistrza, a po 

drugie – każdy z nich mógł się rozwijać we właściwy dla sie-
bie sposób.

Metoda harcerska wykształciła też inny rodzaj wzorca 
osobowego, którym chętnie się posługuje. Jest to zwy-

czaj nadawania drużynom imion wielkich Polaków – boha-
terów, ludzi zasłużonych na polu służby cywilnej, bohaterów 
walk i powstań, wybitnych sportowców, postaci ważnych 
dla sztuki i nauki oraz świętych. Sposób przybliżenia harce-

rzom tego typu wzorca osobowego jest przedmiotem specyficz-
nych zabiegów natury programowej, które noszą nazwę „pracy z bohaterem drużyny”. 
Wzorzec ten ma nieco inny charakter niż przykład osobisty drużynowego – jest bardziej 
„spiżowy”, odwołujący się do takich wartości i postaw, które trudno byłoby zaobserwo-
wać u przeciętnego instruktora w  jego codziennym życiu i służbie harcerskiej. Buduje 
ponadprzeciętne aspiracje życiowe, odwołuje się do wyższych wartości i kreuje potrzebę 
bezgranicznego poświęcenia się w służbie tym wartościom.

Praca z bohaterem drużyny ma za 
zadanie budować ponadprzeciętne 
aspiracje życiowe i kreować potrzebę 
poświęcenia się służbie wyższym 
wartościom.

Przyboczna/przyboczny

Zastępca drużynowego. Zazwyczaj osoba szykowana do przejęcia drużyny w przyszłości. 
Pomaga drużynowemu w zadaniach organizacyjnych i w pracy wychowawczej, zdobywając 
tym samym doświadczenie instruktorskie niezbędne do przyszłej samodzielnej pracy.
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PoDeJście inDyWiDualne

Wbrew obiegowym opiniom biorącym 
się stąd, że harcerzy widzi się przeważ-
nie działających w grupie, Harcerstwo 
nie jest sposobem wychowania kolek-
tywistycznego. Nie wychowuje mas ani 
nawet mniejszych grup młodzieży, ale 
koncentruje swoje oddziaływanie zawsze na konkretnej jednostce. Każdy człowiek jest inny 
i reaguje na inne zachęty. Zadaniem drużynowego jest znaleźć właściwą drogę do serca 
i umysłu konkretnego chłopca lub dziewczyny. Każdy człowiek ma też sobie tylko właściwe 
predyspozycje życiowe i specyficzne potrzeby. Harcerstwo nie stara się tych różnic niwe-

lować, lecz je wzmacnia. Drużynowi sta-
rają się wydobywać na światło dzienne 
to, co jest wartościowe w każdym har-
cerzu i odpowiednio motywować go, by 
to właśnie w sobie rozwijał. 

Aby pomóc drużynowym w  skutecz-
nym praktykowaniu indywi-

dualnego podejścia do oddanych pod ich pieczę dziewcząt i chłopców, 
Harcerstwo wyposaża ich w dwa specyficzne narzędzia programowo-
-metodyczne: system sprawności i system stopni.

System sprawności ukierunkowany jest specjalnie na tworze-
nie mechanizmów motywacji do rozbudzania wszechstron-
nych zainteresowań, roz poznawania własnych predyspozycji 

Sprawności są narzędziem metodycz-
nym, którego celem jest motywowanie 
harcerzy do rozwijania i pogłębiania 
własnych zainteresowań.

Stopnie harcerskie są narzędziem 
metodycznym służącym motywo-
waniu młodzieży do kształtowania 
charakteru i postawy oraz do ukie-
runkowywania tego rozwoju.

Rada Drużyny (Ekipy, Kręgu)

Organ występujący w  drużynach harcerskich i  wędrowniczych. Powoływany jest 
przez drużynowego. W  jego skład wchodzą zazwyczaj przyboczni, zastępowi i  inni 
funkcyjni drużyny. Rada Drużyny ma za zadanie dawać drużynie samorządność 
w działaniu. Podejmuje ona decyzje między innymi w zakresie: dopuszczenia do złożenia  
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i  talentów (zuchy i harcerze) oraz pogłębiania własnych, już skrystalizowanych, pasji 
(wędrownicy). System stopni natomiast jest uniwersalnym narzędziem służącym do moty-
wowania dziewcząt i chłopców oraz do ukierunkowywania całego procesu ich samoroz-
woju od zucha pierwszej gwiazdki po najwyższy stopień Harcerza Rzeczypospolitej. 

Poprzez indywidualne próby na stopnie i sprawności, drużynowi mogą dyskretnie kie-
rować procesem najpierw wychowania (zuchy, harcerze), a następnie samowychowa-
nia (wędrownicy) każdego z osobna. Innymi słowy – każdy, kto należy do Harcerstwa, 
posiada i realizuje swój własny, indywidualny pro-
gram rozwoju osobistego. Program ten składa się 
z prób na kolejne stopnie i sprawności. Narzędzia te 
doskonale się sprawdzają, ponieważ harcerze mają 
ambicje zdobywać wyższe stopnie i kolejne spraw-
ności – dzięki temu rozwijają się w najlepszy dla 
siebie sposób.

SToPnioWanie TRuDności

Praca nad sobą nigdy nie ma końca. Trwa całe życie, a w dodatku jej cel stale się odsuwa, 
wymagając coraz większej pracy i coraz większego wysiłku. Przebycie harcerskiego odcinka 
tej życiowej drogi rozwoju osobistego zajmuje co najmniej 10 lat. W tym czasie natura mło-
dego człowieka zmienia się nie do  poznania. Droga, w którą wyrusza zuch (siedmioletnie 
dziecko), by stać się Harcerzem Rzeczypospolitej (dojrzałym i dorosłym człowiekiem – oby-
watelem Rzeczypospolitej), musi więc być podzielona na etapy odpowiadające jego zmie-
niającym się warunkom psychofizycznym i potrzebom rozwojowym. Zuch może nie widzieć 
jeszcze ostatecznego celu swojej „wędrówki”. Musi jednak widzieć konkretny cel tego 
etapu, na jakim się aktualnie znajduje. Celem tym jest zdobycie kolej gwiazdki zuchowej, 

 Warto pamiętać!

Każdy harcerz po sia da 
i  realizuje swój własny, 
indywidualny program roz-
woju osobistego, na który 
składają się próby na kolejne 

stopnie i sprawności.

 

Przyrzeczenia Harcerskiego, otwierania i  zamykania prób na stopnie i  sprawności, 
mianowania i  odwoływania funkcyjnych, wykluczenia z  drużyny, opracowywania/
opiniowania planu pracy drużyny na określony czas.
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a później kolejnego stopnia harcerskiego. System stopni przypomina drabinę z nierówno-
miernie rozłożonymi szczeblami. Odległość pomiędzy parą kolejnych szczebli stopniowo roś-
nie, mobilizując do coraz większego wysiłku tych, którzy pragną się na nią wdrapać.

Ruch harcerski wytworzył trzy nieco 
odmienne metodyki pracy: zuchową 
– adresowaną do dzieci w wieku 7-11 
lat, harcerską dla dziewcząt i chłopców 
w wieku 11-15 lat oraz wędrowniczą dla 
młodzieży w wieku 15-19 lat. Praca har-
cerska na każdym z tych poziomów wie-
kowych różni się sposobem stosowania 

omawianych środków, a przede wszystkim poziomem wymagań stawianych przed człon-
kami ruchu, które muszą być adekwatne do ich wieku i możliwości.

Obowiązkiem drużynowego jest każdorazowo dostosowywać poziom trudności zadań 
próby na stopień oraz wszelkich innych 
wymagań do predyspozycji i  możli-
wości konkretnej dziewczyny czy  kon-
kretnego chłopca. Dobór właściwego 
poziomu trudności wymaga indywidu-
alnego podejścia do każdego z osobna. 
To samo zadanie może być dla jednego 
zbyt łatwe, a dla drugiego zbyt trudne. 
W obu przypadkach nie uda się zmobilizować człowieka do wysiłku. Poziom stawianych 
wymagań musi być dostosowany do jego specyficznych predyspozycji, tak aby mobili-
zował do pracy nad sobą. Wszyscy harcerze idą w tym samym kierunku, podążając za 

„SKauTing JeST gRą”

Harcerstwo wykorzystuje naturalną 
skłonność młodzieży do rywaliza-
cji, tworząc skuteczne mechanizmy 
motywacji.

Sprawność harcerska

Biegłość harcerza w  pewnej dziedzinie, np. łączności, pierwszej pomocy, wykazana 
w praktyce. Zdobycie sprawności wskazuje na to, że dany harcerz (zuch) wykonał określone 
zadania i uzyskał niezbędne umiejętności. Zdobytą sprawność, w formie naszywki, umieszcza 
się na rękawie munduru, aby inni harcerze mogli zobaczyć, jaką nową umiejętność zdobył  
 

Wszyscy harcerze idą w tym samym 
kierunku, podążając za drogowska-
zem Prawa Harcerskiego, ale każdy 
idzie do celu własną drogą i włas-
nym tempem.
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drogowskazem Prawa Harcerskiego. 
Zadaniem instruktora jest stworzyć 
warunki do tego, aby każdy mógł iść 
nie tylko właściwą dla siebie drogą, 
ale też we właściwym dla siebie tem-
pie oraz motywować go do tego, aby 
dawał z siebie wszystko i to tempo, na 
ile może, przyspieszał. 

RyWaliZacJa, WSPółZaWoD nicTWo i WSPółDZiałanie

Chłopcy w wieku harcerskim (dziewczęta w dużo mniejszym stopniu) wykazują naturalną 
skłonność do rywalizowania między sobą. Instynkt walki, chęć sprawdzenia się i konfron-
tacji własnej wartości na tle innych, pragnienie bycia najlepszym i zajmowania wysokiej 
pozycji w grupie popychają chłopca do podejmowania rywalizacji na niemal wszystkich 
możliwych polach. Wykorzystanie tego zjawiska pozwala tworzyć bardzo skuteczne mecha-
nizmy motywacyjne. Nie przypadkowo mówi się, że skauting jest grą. Mechanizm rywa-
lizacji wykorzystywany jest między innymi w motywowaniu do pracy nad sobą poprzez 
zdobywanie stopni. Przypomina 
to trochę wyścig o osiągniecie jak 
najlepszej pozycji w  grupie har-
cerskiej, gdzie posiadany stopień 

Nadmierna rywalizacja indywidualna 
może prowadzić do kształ towania 
postaw egocentrycznych. 

Współzawodnictwo zespołowe wyko-
rzystuje ten sam mechanizm moty-
wacji, jednak uczy współdziałania 
w grupie i zachęca do poświęcenia 
własnego „ja” dla dobra wspólnego.

Wykonywanie wspólnych zadań 
zespołowych jest doskonałym 
środkiem wspomagającym roz-
wój społeczny młodzieży. 

jeden z nich. Sprawności harcerskie są narzędziem metodycznym, służącym motywowaniu 
harcerzy do aktywnego poszukiwania właściwych im pól zainteresowań, a  następnie do 
ich rozwijania. Starsi harcerze zamiast sprawności zdobywają uprawnienia państwowe 
lub tzw. „znaki służb”. W  przypadku starszych chłopców i  dziewcząt jest to zachęta do 
pogłębiania wcześniej sprecyzowanych zainteresowań.

Zbiórka 1 Gromady Warszawskiej FSE św Jana Bosko –  
pionierka wilczkowa fot. Piotr Czerwiński
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ma znaczenie decydujące. Rywalizacja 
w  formie indywidualnych gier, kon-
kursów, zawodów itp. jest cechą cha-
rakterystyczną dla większości zajęć 
adresowanych do zuchów i młodszych 
harcerzy. 

Jednak przesadne stosowanie przez drużynowego mechanizmów motywacyjnych opartych 
na rywalizacji indywidualnej może doprowadzić do negatywnych skutków wychowaw-
czych polegających na kształtowaniu postaw egocentrycznych. Dlatego najwłaściwszą 
formą wykorzystania naturalnej skłonności do rywalizacji jest stosowanie współzawod-
nictwa zespołowego. We współzawodnictwie takim nadal obecny jest silny mechanizm 
motywacyjny, ale wymaga ono jednocześnie współdziałania w zespole, poświęcenia włas-
nych ambicji na rzecz dobra grupy – czyli dobra wspólnego. To z kolei kształtuje postawy, 
na których najbardziej nam zależy – związane z procesem wychowania społecznego. 
Dlatego do stwierdzenia „skauting jest grą” dodajmy, że grą zespołową. Ten rodzaj gier 
i zawodów oparty na współzawodnictwie pomiędzy zastępami jest najbardziej charakte-
rystyczną formą zajęć stosowanych w drużynach harcerskich. 

Z kolei zbytnia przesada w podsy-
caniu współzawodnictwa zespo-
łowego może doprowadzić do 
powstawania uprzedzeń i  anta-
gonizmów grupowych pomiędzy 
rywalizującymi zespołami (zastę-
pami i drużynami). Antidotum na 
to jest stosowanie współdziałania 

ZucHy –  rywalizacja indywidualna

HaRceRZe – współzawodnictwo 
zespołowe

WęDRoWnicy – współdziałanie 
w czystej postaci 

Harcerki i harcerze włączają się w organizację ważnych 
wydarzeń w Warszawie 

źródło: Stowarzyszenie Harcerskie

Stopień harcerski

Oznacza zdobycie przez harcerkę/harcerza określonej w wymaganiach na stopień wiedzy i umiejętności 
harcerskich, np. z  zakresu pierwszej pomocy czy znajomości historii Harcerstwa, oraz osiągnięcie 
pewnej postawy opisanej w  idei stopnia. Sposób zdobywania stopni ujęty jest w  programy prób 
na stopnie, które z punktu widzenia drużynowego są niczym innym, jak indywidualnym programem 
rozwoju konstruowanym dla każdej harcerki/harcerza osobno. Stopnie wyznaczają pewnego rodzaju 
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w czystej postaci, to znaczy stawianie przed drużyną, a więc także przed wszystkimi 
jej zastępami, takich zadań zespołowych, których wykonanie wymaga podejmowania 
przez nie wspólnych działań, współodpowiedzialności i poświecenia się dla osiągnię-
cia wspólnego celu. Zadania takie najczęściej planuje się w ramach służby społecznej 
podejmowanej przez drużynę. Tu elementem motywacyjnym jest pragnienie osiągnię-
cia zamierzonego efektu pracy, bez potrzeby wykazania swojego pierwszeństwa wobec 
innych zespołów. Współdziałanie w formie wykonywania wspólnych zadań zespołowych 
jest najwłaściwszym sposobem pracy ze 
starszymi harcerzami znajdującymi się 
w wieku wędrowniczym. 

niefoRMalna gRuPa RóWieśnicZa

Okres dorastania charakteryzuje się coraz silniejszą potrzebą wchodzenia w relacje z rówieś-
nikami oraz łączenia się w nieformalne grupy rówieśnicze. Skłonność ta w naturalny sposób 
sprzyja procesowi socjalizacji dzieci i młodzieży. Harcerstwo wykorzystuje to zjawisko, two-
rząc doskonałe warunki do formowania się takich nieformalnych grup wewnątrz organizacji. 

Charakter spontanicznie tworzących się 
grup rówieśniczych zmienia się wraz 
z  poziomem dojrzałości społecznej. 
Dlatego środek ten wykorzystywany 
jest w metodyce zuchowej, harcerskiej 
i wędrowniczej w nieco inny sposób. 

SZóSTKi (ZucHy, WilcZKi) to znane 
z  psychologii, kilkuosobowe, dziecięce 

cHaRaKTeR HaRceRSKicH gRuP 
RóWieśnicZycH

SZóSTKa ZucHoWa – dziecięca 
grupa zabawowa

ZaSTęP HaRceRSKi – „banda 
podwórkowa”

PaTRol WęDRoWnicZy – paczka 
przyjaciół

Uczestnictwo w nieformalnej grupie 
rówieśniczej sprzyja osiągnięciu peł-
niejszej dojrzałości społecznej. 

wewnętrzną hierarchię w każdym zespole harcerskim. Dzięki temu stają się doskonałym systemem 
motywacyjnym do efektywnej i ukierunkowanej przez drużynowego pracy nad sobą. 
W zależności od organizacji, stopni jest 5 lub 6. Oznacza się je poprzez nabicie specjalnego znaku na 
Krzyż Harcerski, oznaczenie na naramiennikach, beretach lub na rękawie munduru. Stopnie harcerskie 
mają specyficzne, tradycyjne nazwy, tj. Młodzik, Ochotniczka, Wywiadowca, Tropicielka, Ćwik, 
Samarytanka, Harcerz Orli, Wędrowniczka, Harcerka Rzeczypospolitej/Harcerz Rzeczypospolitej.
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grupy zabawowe, które zbierają się dla wspólnej zabawy, ale nie wytwarzają jeszcze sil-
nych więzów pomiędzy swoimi członkami. Nie są więc trwałe, nie żyją własnym życiem, lecz 
funkcjonują jedynie podczas zbiórek gromady zuchowej w trakcie organizowanych zabaw.

ZaSTęP HaRceRSKi wiernie odwzorowuje zjawisko „bandy podwórkowej”, charaktery-
zującej się silnym przywództwem, wewnętrzną hierarchią, silnymi więzami łączącymi jej 
członków, bezgraniczną lojalnością, istnieniem wewnętrznego kodeksu postępowania oraz 
własną charakterystyczną aktywnością. Zastęp, 
liczący od 6 do 10 harcerzy, stanowi taką grupę 
– odbywa własne zbiórki z takim programem, jaki 
odpowiada jego członkom, żyje własnym inten-
sywnym życiem, posiada własne zwyczaje, obrzędy 
oraz tajemnice, a kodeksem, jaki w nim obowiązuje, 
jest Prawo Harcerskie. Zastępowy – wódz „bandy” 
to chłopak lub dziewczyna cieszący się naturalnym 
autorytetem wśród jej członków, a zarazem zaufa-
niem drużynowego. Powinien posiadać odpowied-
nie doświadczenie i umiejętności (wyższy stopień 
harcerski) oraz pewne wyszkolenie metodyczne, 
pozwalające organizować zbiórki nie tylko atrak-
cyjne, ale także pożyteczne.

PaTRol WęDRoWnicZy (ekipa wędrowników, 
ekipa przewodniczek) odwzorowuje zjawisko paczki przyjaciół charakterystyczne dla stylu 
życia starszej młodzieży. Paczkę cechują wielka trwałość i intensywność relacji pomiędzy jej 
członkami, a jej fundamentem jest prawdziwa, dojrzała przyjaźń łącząca wszystkich jej uczest-
ników. Ten typ intensywnych relacji sprawia, że paczki nie są tak liczne jak bandy – patrol 

Stopień instruktorski
Oznacza zdobycie przez pełnoletnią harcerkę/harcerza określonej wiedzy i umiejętności 
organizacyjnych, tj. umiejętność prawidłowego prowadzenia obozu harcerskiego lub 
stworzenie nowych rozwiązań programowych. W organizacjach zazwyczaj są 3 stopnie 
instruktorskie: przewodnik, podharcmistrz, harcmistrz. Im wyższy stopień, tym większe 
kompetencje i uprawnienia uzyskuje instruktor.

Harcerki 
fot. Anna Borowska-Tomczyk
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 wędrowniczy liczy zwykle 3-4 osoby. Nie ma w nim ani wyraźnego przywództwa, ani wew-
nętrznej hierarchii, gdyż obowiązują tam relacje czysto partnerskie. Członków patrolu łączą 
także wspólnie wyznawane wartości i to one decydują o zachowaniu się wędrowników oraz 
o charakterze podejmowanych wspólnie działań. Patrol żyje własnym, intensywnym życiem, 
podejmuje i realizuje własne zadania o charakterze służby i specjalizacji, jeśli członków łączą 
także wspólne zainteresowania. Odbywa też wędrówki po kraju i po świecie oraz wspólnie 

uczestniczy w życiu towarzyskim. 

Im bardziej harcerki i harcerze identyfi-
kują się ze swoją grupą rówieśniczą, im 
bardziej jest ona spójna i intensywniejsze 
relacje łączą jej członków, z  tym więk-
szą siłą oddziałują oni na siebie nawza-
jem. Ponieważ Harcerstwo wykorzystuje 
to oddziaływanie, nic dziwnego, że sto-
suje wiele zabiegów służących temu, aby 

zastępy harcerskie i patrole wędrownicze posiadały silną tożsamość i charakteryzowały się 
aktywną działalnością. Dzięki temu oddziaływaniu Harcerstwo może poszczycić się bardzo 
dobrymi wynikami, jeśli chodzi o wspomaganie rozwoju społecznego młodzieży. Nie ma 
bowiem lepszego poligonu dla doświadczeń społecznych jak intensywne życie w sponta-
nicznie tworzonych i rządzących się własnymi prawami wspólnotach ludzkich.

gRuPa foRMalna

Organizacja harcerska jest przede wszystkim narzędziem wspierającym ruch harcerski. 
Istnieje głównie po to, aby szkolić instruktorów i wspierać ich działalność wychowaw-
czą w drużynach. Ale jest też środkiem oddziaływania, który przez sam fakt swojego ist-
nienia sprzyja wyrabianiu postaw, umiejętności i nawyków, które znajdą zastosowanie 
w przyszłym dorosłym życiu młodzieży. życie zawodowe, społeczne i polityczne toczy się 
bowiem w ramach różnego rodzaju grup formalnych: spółek, przedsiębiorstw, spółdzielni, 
stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, urzędów itp. Nawyki i umiejętności wyniesione 
z Harcerstwa, które jest także sprawną i demokratyczną organizacją, sprzyjają później lep-
szemu odnalezieniu się dziewcząt i chłopców w życiu dorosłym. 

Organizacja harcerska, oprócz swych 
podstawowych funkcji związanych 
ze wspomaganiem pracy drużyn, 
jest także, zwłaszcza dla starszej 
młodzieży, doskonałym poligonem 
służącym zbieraniu wartościowych 
doświadczeń w układach formalnych 
i praktykowaniu demokracji. 
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W  przypadku zuchów środek ten ze 
względu na poziom ich dojrzałości nie 
znajduje zastosowania. Zuch nie musi wie-
dzieć, że jest członkiem jakiejś organizacji. 
Przychodzi na zbiórki dlatego, że chce się 
dobrze bawić. 

Inaczej jest w przypadku harcerzy. Ci mają 
już świadomość, że są członkami drużyny, 
a  ta jest częścią dużej struktury organiza-

cyjnej. Przejawami życia organizacyjnego w drużynie harcerskiej są dyscyplina, musztra, 
wydawanie decyzji w formie rozkazów i podporządkowywanie się im, ale przede wszyst-
kim – demokracja przedstawicielska w  postaci Rady Drużyny o  jasno sprecyzowanych 
i tak szerokich, jak to tylko możliwe (ze względu na wyrobienie i dojrzałość jej członków) 
kompetencjach. 

Grupa formalna jako środek oddziaływania ma szczególne zastosowanie w odniesieniu 
do wędrowników. Młodzież w tym wieku posiada już wewnętrzną potrzebę próbowania 
się w warunkach charakterystycznych dla życia wśród ludzi dorosłych, dlatego chętnie 
wchodzi w różne układy o charakterze formalnym. Wędrownik jest świadom przynależ-
ności do Harcerstwa postrzeganego jako poważna i duża organizacja. Jego działalność 
bardzo często wychodzi poza własną drużynę i jest realizowana na forum wyższych struk-
tur organizacji, np. na poziomie lokalnym lub regionalnym. Charakterystycznym przeja-
wem wykorzystania tego środka są różne formy samorządu wędrowniczego stosowane na 
forum drużyny. To sprawia, że powstaje doskonała okazja do zdobywania doświadczenia 
w funkcjonowaniu na takim polu. 

DucH HaRceRSKi

To, w jakim stopniu drużyna, zastęp czy patrol będą stanowić dla młodego człowieka 
właściwe środowisko wychowawcze, w ogromnej mierze zależy od tego, jaka atmosfera 
panuje w owej grupie rówieśniczej. Ma to być atmosfera przyjaźni, z jednej strony radosna, 

Krzyż Skautów Europy ułożony z wilczków  
1. Warszawskiej FSE – wiosenisko 2011

fot. Piotr Czerwiński
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a z drugiej ideowa. Od tego, na ile drużynowemu uda się wytworzyć właściwego ducha 
drużyny, zależy stopień wrażliwości chłopców na bodźcie płynące od niego, a także od 
pozostałych harcerzy. Im ta wrażliwość i podatność jest większa, tym łatwiej motywować 
dziewczęta i chłopców do samorozwoju, tym łatwiej sprawić, że przejmą się ideałami har-
cerskimi i zechcą według nich żyć. 

Do zbudowania właściwej atmosfery 
ideowej drużynowy może wykorzysty-
wać wiele sprawdzonych narzędzi:
  zwyczaje – wzmacniają spoistość 

i tożsamość grupy, 
 obrzędy – pełnią tę samą rolę, co zwyczaje, i dodatkowo, przez symboliczne znaczenie 

rytualnych zachowań, odwołują się do wartości i ideałów harcerskich,
 symbolika odznak – każda harcerska odznaka od Krzyża Harcerskiego po plakietkę dru-

żyny i godło zastępu (totem) niesie w swojej formie przekaz zwracający uwagę harcerzy 
na pewne wartości i ideały,

 mundur – wzmacnia spoistość i tożsamość grupy i, w większości organi-
zacji, nawiązuje do tradycji narodowych,

 piosenki harcerskie – śpiewane przy ogniskach, przy pracy i wędrówce 
tworzą romantyczny klimat przyjaźni, zespolenia grupy, zadumy nad 
historią i tradycją, a także wnoszą pierwiastek refleksji religijnej. 

nagRoDy i KaRy

Ten środek oddziaływania stosowany jest powszechnie we wszystkich niemal systemach 
wychowawczych. Sprowadza się do stosowania odpowiednich bodźców mających za 
zadanie uświadomić wychowankowi, jakie postawy i zachowania są akceptowane przez 
grupę (społeczność), a które spotykają się z  jej dezaprobatą. Warto jednak wiedzieć, 
że kary i nagrody ze względu na to, że pozostają w sprzeczności ze wszystkimi pię-
cioma zasadami metody, nie są składnikiem kanonu harcerskiego systemu wychowa-
nia. Najlepszych instruktorów można poznać po tym, że potrafią uniknąć stosowania ich 
wobec swoich harcerzy. 

W środowisku harcerskim powinna 
panować specy f iczna atmosfera 
wychowawcza – radosna, braterska 
i ideowa. 
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PRogRaMoWe śRoDKi oDDZiałyWania  
– eleMenTy PRogRaMu
 
 
Stanowią treść pracy i zajęć harcerskich, poprzez którą staramy się kształtować określone 
poglądy, postawy, zachowania oraz nawyki wśród młodych ludzi. Są to:
 kontakt z przyrodą – puszczaństwo,
 sport i kultura fizyczna,
 techniki harcerskie,
 turystyka i krajoznawstwo,
 odkrywanie historii i  kultywowanie 
tradycji,

 uczestnictwo w  kulturze i  rozwijanie 
zainteresowań,

 prowadzenie gospodarki,
 poszukiwanie przyjaciół,
 służba społeczna.

KonTaKT Z PRZyRoDą – 
PuSZcZańSTWo

Zajęcia harcerskie powinny być jak najczęś-
ciej organizowane na świeżym powietrzu 
i, o ile to możliwe, w urokliwych okolicznościach przyrody. Termin „puszczaństwo” ozna-
cza nie tylko obcowanie z przyrodą, ale także jej poznawanie. Praktykowanie puszczań-
stwa sprzyja wyrabianiu wrażliwości na piękno. Poznawanie praw rządzących przyrodą 

Wychowanie gospodarcze

Harcerze nazywają w ten sposób programy służące kształ towaniu postawy nacechowanej 
dbałością o dobro wspólne, tj. ekwipunek na obóz lub harcówka. W ramach tego programu 
harcerze samodzielnie prowadzą finanse drużyny oraz uczą się prawidłowego oszczędzania, 
pozyskiwania funduszy itd.

Dla harcerza bardzo ważna jest przyroda
fot. Małgorzata Wielechowska

Kontakt z przyrodą wyrabia szcze-
gólny rodzaj wrażliwości, wzmaga 
dbałość o dobro wspólne i sprzyja 
refleksji religijnej.
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pomaga w kształtowaniu światopoglądu, a szczególnie świadomości ekologicznej. Może 
to być także źródłem refleksji nad doskonałością dzieła stworzenia, a przez to sprzyjać 
zbliżeniu się do Stwórcy. 

SPoRT i KulTuRa fiZycZna

Niemal wszystkie zajęcia harcerskie zawierają 
w sobie element rekreacji ruchowej. Niezależnie od 
tego, w programach harcerskich bardzo często wykorzystywane są zajęcia o charakte-
rze typowo sportowym. Sprzyja to wyrabianiu sprawności i tężyzny fizycznej. Zdrowie 
fizyczne ma ścisły związek z kondycją psychiczną człowieka, a od jej stanu zależy z kolei 
podatność na oddziaływanie wychowawcze, poziom samooceny, poczucie szczęścia itp. 
W ten sposób Harcerstwo realizuje stare hasło Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

TecHniKi HaRceRSKie

Na techniki harcerskie składają się takie dziedziny, jak: 
przyrodoznawstwo, terenoznawstwo, pokonywanie 
przeszkód terenowych, łączność (sygnalizacja), ratowni-
ctwo (samarytanka), budownictwo obozowe (pionierka), 
kucharzenie, sztuki walki (samoobrona). Jest to zestaw 
charakterystycznych umiejętności harcerskich, koniecz-
nych dla uzyskania możliwości pełnego uczestnictwa 
w życiu harcerskim, a tym samym poddawania się jego 
wpływom. Umiejętności te wchodzą w zakres wymagań 
na kolejne stopnie harcerskie. Za wyjątkiem polowania, 

Harcerz jest silny i sprawny.

Przykład zdobnictwa obozowego 
Chorągwi Stołecznej ZHP 

fot. Anna Borowska-Tomczyk

Zastęp

Podgrupa w drużynie harcerskiej. Zwykle składa się z 5-10 osób tej samej płci. Na czele 
zastępu stoi zastępowa/zastępowy – niewiele starszy od pozostałej młodzieży. Zastępy 
spotykają się na własnych zbiórkach, odrębnych od zbiórek drużyny. Podczas samodzielnych 
zbiórek i pracy w zastępach dokonuje się proces socjalizacji młodzieży.
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z czego Harcerstwo świadomie zrezyg-
nowało, techniki harcerskie tworzą zbiór 
umiejętności praktykowanych w szko-
łach przetrwania. Efektem ich opano-
wania jest zaradność w każdych, nawet 
ekstremalnie trudnych warunkach polo-
wych. W psychice młodych ludzi uzyska-

nie wysokiego stopnia zaradności przekłada się na podniesienie samooceny i pewności 
siebie. Sprzyja to osiągnięciu pełnej samodzielności życiowej i wzmocnieniu siły woli. 
Harcerz to człowiek zaradny i samodzielny, który nie poddaje się przeciwnościom losu. 
Rzadko kiedy widzi się go w kolejce po zasiłek socjalny. Przeciwnie, ludzie wychowani 
w Harcerstwie nie tylko chcą, ale i potrafią być pożyteczni. Są w stanie zadbać nie tylko 
o siebie, ale i o innych.

TuRySTyKa i KRaJoZnaWSTWo 

Ten środek oddziaływania służy kształto-
wania uczuć i  postaw patriotycznych. Nie 
można pokochać czegoś, czego się nie zna. 
Krajoznawstwo jako treść wycieczek, rajdów 
i zwiadów harcerskich sprzyja poznawaniu 
Ojczyzny, piękna jej krajobrazów, architek-
tury i zabytków, sposobu życia rodaków w różnych częściach kraju, problemów i sukcesów 

będących udziałem społeczności lokal-
nych. Pokochać swój kraj można dopiero 
wtedy, gdy się go zobaczy i pozna. 

Harcerz przeszedł Polskę wzdłuż 
i wszerz. Zna jej przyrodę, zabytki 
i problemy ludzi.

Harcerz to człowiek zaradny i samo-
dzielny, który nie poddaje się prze-
ciwnościom losu. Jest pożyteczny. 
Potrafi zadbać nie tylko o  siebie, 
ale i o innych.

Gromada zuchowa 22 WGZ „Ogniki”  
na kolonii zuchowej latem 2011

fot. Piotr Lorenc

Zbiórka

Spotkanie drużyny, zastępu, gromady lub innej jednostki harcerskiej. Zbiórka trwa ok. 2-4 
godzin i może przybrać formę spotkania w harcówce, gry terenowej, wspólnej wycieczki. 
Zbiórka ma określony plan stworzony przez harcerza prowadzącego zbiórkę, najczęściej 
jest to zastępowy – w przypadku zbiórki zastępu, drużynowy – w przypadku zbiórki 
drużyny. Zbiórki zazwyczaj odbywają się regularnie, w wyznaczonym dniu i godzinie.
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oDKRyWanie HiSToRii  
i KulTyWoWanie TRaDycJi

Jest to również środek służący kształtowa-
niu uczuć i postaw patriotycznych i to na kilku poziomach. Odkrywanie historii i tradycji 
własnego rodu sprzyja umacnianiu się więzi rodzinnych, a trwałe rodziny są podstawą 
pomyślności narodu. Poznawanie historii, kultury i tradycji własnej okolicy kształtuje świa-

domość przynależności i  obowiązków 
wobec społeczności lokalnej, czyli włas-
nej „Małej Ojczyzny”. Wreszcie stopień 
utożsamienia się z historią Polski, dąże-
niami narodu i  postawami jego boha-
terów decyduje o późniejszym stopniu 
zaangażowania się w sprawy państwa.

ucZeSTnicTWo W KulTuRZe i RoZWijanie ZainTeReSoWań

Często mówi się, że kultura jest drugą naturą człowieka. Człowiek bowiem tym się różni 
od innych istot żywych, że bardziej kieruje się w życiu normami będącymi owocem ludz-
kiej kultury niż wrodzonym instynktem. Zatem im bardziej kulturalna będzie młodzież, tym 
bardziej kierować się będzie w życiu normami etycznymi i moralnymi. 

Termin „kultura” staramy się w  Har-
cerstwie rozumieć w  szerokim jego 
znaczeniu, jako całościowy dorobek 
działalności człowieka, poczynając od 
sztuki, poprzez naukę, prawo, ekonomię, 

Harcerz jest żarliwym patriotą – 
cz łowiekiem w pełni świadomym 
własnej tożsamości. 

Kultura jest drugą naturą człowieka. 
Ludzie kulturalni kierują się w życiu 
moralnością i normami etycznymi, 
a nie samym tylko instynktem.

Określenie własnej tożsamości 
jest fundamentem patriotyzmu.

Zimowisko (Harcerska Akcja Zimowa)

Zimowy wyjazd drużyn i gromad na wypoczynek, stanowiący podsumowanie i rozwinięcie 
działalności drużyny w semestrze szkolnym. Drużyny organizują np. wyjazdy na narty lub 
górskie wędrówki.
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technikę, rzemiosło itp. Drużynowy tak 
powinien układać program działania dru-
żyny i  indywidualnych prób na stopnie, by 
zachęcać młodych ludzi i  tak kształtować 
ich aspiracje, aby chcieli uczestniczyć w kul-
turze w sposób aktywny i twórczo pomna-

żać dorobek cywilizacyjny ludzkości. Z tym wiąże się kwestia rozwijania zainteresowań. 
Bowiem aktywne uczestnictwo w kulturze oznacza uczestnictwo na podstawie świado-
mie dokonanego wyboru, a ten jest funkcją posiadanych zainteresowań. Dokładnie tak 
samo jest z twórczym udziałem w kulturze. Zatem aby umożliwić jedno i drugie, młodzież 
powinna rozwijać właściwe sobie zainteresowania. Do tego służy system sprawności har-
cerskich, poprzez który staramy się zmotywować dziewczęta i chłopców do wypróbowa-
nia własnych sił na jak największej ilości pól aktywności ludzkiej. Mając okazją spróbować 
wszystkiego, będą mogli w przyszłości skry-
stalizować swoje zainteresowania zgodnie 
z  własnymi, naturalnymi predyspozycjami 
i talentami.

PRoWaDZenie goSPoDaRKi

Ten środek w  drużynach harcerskich 
i wędrowniczych najczęściej przybiera formę 
zorganizowanych prac konserwatorskich przy 
sprzęcie obozowym oraz różnego typu akcji zarobkowych, mających na celu pomnażanie 
majątku drużyny, a także zarabianie pieniędzy na potrzeby własne: zakup mundurów, udział 
w wycieczkach i obozach oraz na inne pozaharcerskie potrzeby, a nawet w celu pomocy 
rodzicom i wspomagania przedsięwzięć cha-
rytatywnych. Stosowanie tego środka pro-
wadzi do wyrobienia niezwykle cennych cech 
społecznych – potrzeby oraz nawyku dbania 
o dobro wspólne, jak również gotowości do 
dzielenia się z innymi owocami własnej pracy. 

Harcerz jest przedsiębiorczy. 
O  dobro wspólne dba jak 
o  własne. Chętnie dzieli się 
owocami własnej pracy.

Harcerski magazyn  
fot. Piotr Lorenc

Poszerzając i pogłębiając zain-
teresowania harcerzy, tworzy - 
my warunki do tego, by mogli 
aktywnie i twórczo uczestniczyć 
w kulturze.
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Zadania i zajęcia tej treści prowadzą ponadto do kształtowania u dziewcząt i chłopców 
przedsiębiorczości, czyli zaradności ekonomicznej, będącej w przyszłości fundamentem 
pomyślności założonych przez nich rodzin.

PoSZuKiWanie PRZyJaciół

Jest środkiem służącym niwelowaniu 
uprzedzeń rasowych, religijnych, naro-
dowych i klasowych. Harcerstwo będące 
częścią ogólnoświatowego ruchu skau-
towego przyczynia się do budowania 

fundamentów światowego pokoju poprzez nasycenie pracy organizowaniem różnego 
rodzaju szerokich międzynarodowych kontaktów pomiędzy skautami i  przewodnicz-
kami. Wzajemne poznanie się młodych ludzi należących do różnych ras, religii, naro-
dów i klas społecznych umożliwia przezwyciężenie istniejących wzajemnych uprzedzeń. 
Przyjaźnie, zawiązane podczas wspólnie przeżywanych przygód i realizowanych zadań, 
owocują później nawiązaniem różnorodnych kontaktów kulturalnych i gospodarczych. Im 
więcej tych powiązań, im więcej wzajemnych przyjaźni, tym więcej tolerancji na świecie 
i tym większa szansa na uniknięcie wojen między państwami i krwawych rewolucji klaso-
wych. W wymiarze krajowym, poszukiwanie przyjaciół z różnych stron Polski i z różnych 
środowisk młodzieżowych, przyczynia się do lepszego poznania Ojczyzny, lepszego zro-
zumienia często odmiennych interesów lokalnych, kultury, gwary, a tym samym do ogra-
niczenia charakterystycznego, występującego u młodzieży zjawiska nietolerancji wobec 
obcych. Różnorodne kontakty w wymiarze harcerskim przejawiające się w formie zlotów, 
wspólnych obozów i wędrówek owocują ponadto silniejszym utożsamieniem się dziewcząt 
i chłopców z ruchem harcerskim, a tym samym większym przejęciem się jego ideałami. 

Służba SPołecZna

Ten środek oddziaływania realizuje hasło 
„wychowania do służby poprzez służbę”. 
Oddziaływanie wychowawcze w  tym 

Harcerz jest tolerancyjny i wolny od 
uprzedzeń, w szczególności raso-
wych, narodowych i religijnych. 
Łatwo nawiązuje przyjaźnie. 

Harcerz to człowiek, którego życie 
wypełnione jest bezinteresowną 
służbą. Zawsze jest tam, gdzie 
go potrzebują. Nie opuści nikogo 
w potrzebie.
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przypadku polega na umożliwieniu dziewczętom i  chłopcom odczucia silnej satysfakcji 
związanej z niesieniem bezinteresownej pomocy innym ludziom. Zuchy nie pełną jeszcze 
żadnej służby, ale bawią się w strażaków, lekarzy, policjantów, żołnierzy. W trakcie tych 

zabaw poznają ciekawych ludzi wykonujących 
te zawody i wcielają się w ich role. W ten spo-
sób utożsamiają się z postawami, jakie ci ludzie 
prezentują. Każdy harcerz ma obowiązek wyko-
nać raz dzienne przynajmniej jeden dobry uczy-
nek w przypadkowo nadarzających się okazjach. 
Tak zaczyna się wdrażanie młodzieży harcerskiej 
do bezinteresownej i  pożytecznej aktywności 
życiowej. Potem przychodzi kolej na podjęcie 
obowiązków związanych ze służbą na rzecz włas-
nej wspólnoty. Służba kuchenna i wartownicza 

na obozie uczą podejmowania zadań na rzecz najbliższego otoczenia i odpowiedzialności 
za nie. Następnie przychodzi kolej na podejmowanie indywidualnych zadań zaplanowa-
nych w próbach na stopnie oraz zadań zespołowych ujętych w planach pracy zastępów 
i  drużyn, których  celem jest świadczenie systematycznej pomocy konkretnym ludziom, 
 którzy jej  potrzebują. Wreszcie od wędrowników oczekujemy świadomego angażowania 
się w działalność społeczną, samodziel-
nego wyszukiwania pola służby dla sie-
bie i odpowiedzialnego wywiązywania 
się z przyjętych na siebie obowiązków. 
Dziewczęta i  chłopcy, których uda się 
zachęcić do podjęcia służby, wyrabiają 
w  sobie wrażliwość społeczną i  mają 
szansę odczuć, że pełnią ważną rolę 
w społeczeństwie. Potrzeba odczuwania 
zaznanej w Harcerstwie satysfakcji pcha 
ich później, w dorosłym już życiu, do samodzielnego podejmowania zadań o charakterze 
służby społecznej i tym samym realizowania w praktyce najważniejszych ideałów harcer-
skich – służby i miłości bliźniego. 

Służba medyczna
fot. Agnieszka Leśny

Harcer z od samego początku 
zachęcany jest do pełnienia służby 
– oczywiście na miarę swych moż-
liwości. Chcemy, by odczuł towa-
rzyszącą temu satysfakcję – radość 
dawania.
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inSTRuKToRZy
 
Wartość Harcerstwa sprowadza się do tego, na ile organizacja harcerska potrafi wykształ-
cić odpowiednich kandydatów na instruktorów – takich, którzy potrafią porwać za sobą 
młodzież do działania przynoszącego pożądane efekty wychowawcze i jednocześnie sta-
nowić dla niej wartościowy wzór do naśladowania. Dalej jest to kwestia motywowania ich 
do samorozwoju, sprawowania nadzoru oraz taktownego reagowania w sytuacjach życio-
wych wymagających reakcji. Przy czym charakter owego nadzoru, jaki sprawuje organizacja 
harcerska nad procesem wychowania odbywającym się w drużynach, musi być maksymal-
nie dyskretny. Powód jest oczywisty. Młodzi ludzie nie mogą postrzegać Harcerstwa jako 
sformalizowanej machiny zbudowanej po to, by ich wychowywać. Zastęp i drużyna muszą, 
dla swej skuteczności, nosić jak najwięcej cech nieformalnej grupy rówieśniczej, rządzącej 
się swoimi własnymi prawami i wolnej od „natrętnego” nadzoru świata dorosłych. Stopień 
instruktorski jest dowodem na to, że organizacja harcerska, która go nadała, bierze pełną 
odpowiedzialność za postawę i umiejętności drużynowego. Ponadto instruktorzy podlegają 
systemowi ustawicznego kształcenia aż do zdobycia stopnia harcmistrza, a także, kilka razy 
w roku, różnym kontrolom. Sporządzane przez nich plany pracy zatwierdzane są przez ich 
harcerskich przełożonych. Można więc mieć pełne zaufanie do drużynowych, posiadających 
stopnie instruktorskie, a ich przykład osobisty i postawy życiowe mogą stanowić pozytywne 
wzorce dla młodzieży.

Instruktorki i instruktorzy 
fot. adam przymusiała
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Znaczenie organizacji harcerskich  
w perspektywie pedagogicznej 

Wydaje się, że organizacje harcerskie nie są postrzegane przez szkoły czy samorządy 
lokalne jako potencjalny partner w wychowaniu. Kojarzy się je1 głównie z harcerzami 
w krótkich spodniach zajmującymi się infantylną zabawą, bezsensownym bieganiem 
po lesie, a  nawet „gapą, co w  pokrzywy wlazł” z  popularnej piosenki „Stokrotka”. 
Przedstawiciele władz harcerskich narzekają, że traktuje się ich instrumentalnie, głów-

nie do pełnienia funkcji reprezentatywnych. 
Szkoda, ponieważ niedoceniony pozostaje 
fakt, że Harcerstwo jest ruchem, do którego 
należy najwięcej młodzieży w  porównaniu 
do innych tego typu organizacji. Działalność 
organizacji harcerskich wydaje się być za to 
doceniana i  zauważana przez ogół społe-
czeństwa – wg badań CBOS: „Zdecydowana 
większość ankietowanych darzy zaufaniem 
Kościół Rzymskokatolicki (76%), wojsko (76%) 
i Harcerstwo (74%) [wyróżnienie – red.]”2.

ZHP jest największym stowarzyszeniem dla dzieci i młodzieży w Polsce. Organizacje har-
cerskie są jednymi z nielicznych, gdzie ciągle i regularnie toczą się dyskusje oraz trwają 
prace nad nowymi rozwiązaniami wychowawczymi. Cyklicznie odbywają się konferencje, 
warsztaty, powstają nowe książki, wydawana jest prasa skierowana do kadry wycho-
wawczej. Co dwa lata organizowane są zjazdy przedstawicieli instruktorów z  różnych 
regionów, którzy w czasie kilkudniowych spotkań tworzą uchwały zobowiązujące władze 

1  Wg badań mgr. Artura Dolińskiego, Harcerstwo – metoda harcerska – stereotypy i  rzeczywistość [w:] 
Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI wieku. Wojewódzka konferencja 
Naukowo-Metodyczna, Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, Zielona Góra 2001. 

2  Raport CBOS, 2002 Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do 
współpracy, źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_040_02.PDF, s. 2.

Informowanie o działalności harcerskiej 
fot. Adam Przymusiała

hm. Agnieszka Leśny



 69

wykonawcze organizacji do wdrażania konkretnych rozwiązań metodycznych i wycho-
wawczych. Organizacja ma więc szansę szybko reagować na problemy młodych ludzi 
i wypracowywać nowe cele, kierunki i metody działania. 

ZHP (tak jak ZHR i „Skauci Europy”) ma zasięg ogólnopolski i swoimi programami jest 
w stanie objąć znaczną grupę młodzieży. Liczbę członków organizacji harcerskich (wycho-
wanków i  wychowawców) szacuje się na 
ok. 130 tysięcy3.

Organizacje harcerskie proponują swoim człon-
kom (zarówno wychowankom, jak i wychowaw-
com) wszechstronne wspieranie ich rozwoju, 
kształcenie oraz wychowanie. Członkostwo 
w organizacji zobowiązuje do ciągłego rozwoju 
według wytycznych przygotowanych przez 
władze naczelne stowarzyszeń i bezpośrednich 
przełożonych. Warto zaznaczyć, że wspomniane wytyczne odnoszą się do postawy, ducho-
wości, rodziny, szkoły (nauki), umiejętności, doświadczenia i wiedzy członków organizacji 
– a więc dotykają najważniejszych sfer życia człowieka.

Organizacje harcerskie, jako zrzeszenia elas tyczne i mobilne, stosunkowo szybko wpro-
wadzają i analizują programy wychowawcze. W tym aspekcie mogą być dużo skutecz-
niejsze niż państwowe placówki oświatowe. Procedury tworzenia programów są krótsze 
i łatwiejsze, a ze względu na zbieżność części celów, doświadczenia i wnioski wypraco-
wane w organizacjach mogą być inspirujące dla nauczycieli i pedagogów. 

Szkoda, że – jak wynika z przytaczanych wcześniej badań Artura Dolińskiego z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego – nauczyciele ulegają stereotypowi postrzegania Harcerstwa jako ruchu 
infantylnego, mało znaczącego dla szkoły. Na pytanie o obawy nauczycieli wobec dzia-
łalności Harcerstwa w szkole, aż 75% z 224 respondentów wskazało na bałagan, 57% – 
nieodpowiedzialność kadry, 37% – ideologizację dzieci, 32% – konkurencyjną formę, 

3  Wg informacji udostępnionych przez cztery największe organizacje harcerskie.

Instruktorka 
fot. Adam Przymusiała
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29% – podważanie autorytetu nauczyciela4. Wobec drużyny prowadzonej przez dobrego 
drużynowego powyższe obawy są całkowicie bezpodstawne. Autor badań zauważa, 
że Harcerstwo wypracowało metody i atrakcyjną ofertę w zakresie współczesnych zainte-
resowań szkoły. Np. harcerskim odpowiednikiem szkolnych ścieżek edukacyjnych są ścieżki 

rozwoju wyznaczane przez stopnie i sprawno-
ści harcerskie, a programy harcerskie zawierają 
odniesienia do triady edukacyjnej. 

O użyteczności rozwiązań harcerskich dla pol-
skiej pedagogiki pisał wiele lat temu Aleksander 
Kamiński w książce „Nauczanie i wychowanie 
metodą harcerską”. Choć proponowane przez 
niego „uharcerzowienie” szkoły nie powiodło 
się – harcerskie sposoby pracy stanowią źródło 

inspiracji dla niektórych pedagogów. Powstają nawet pomysły tworzenia szkół opartych 
o metodę harcerską (podobny eksperyment przeprowadził Aleksander Kamiński w latach 
trzydziestych XX w.) – co dowodzi, że jest ona na tyle bogata i spójna, iż nadaje się do 
adaptacji dla środowisk pozaharcerskich. 

Niezbadany jest rzeczywisty wpływ przynależności do organizacji harcerskich na roz-
wój i przyszłość ich członków. Można zaryzykować stwierdzenie, że bywa on znaczny. 
Świadczą o tym wypowiedzi niektórych polityków czy ludzi biznesu, którzy w udziale 
w  Ruchu Harcerskim upatrują jednego 
ze źródeł swoich sukcesów. Dlatego wydaje 
się, że zainteresowanie środowisk pedago-
gicznych działalnością wychowawców har-
cerskich byłoby wskazane i  mogłoby być 
twórczym oraz ciekawym doświadczeniem 
dla obu stron. 

4  Harcerstwo – metoda harcerska – stereotypy i rzeczywistość, op. cit., s. 85. 

Zabawa tematyczna 
fot. Adam Przymusiała

Krzyż harcerski z granatową podkładką instruktorską 
fot. Adam Przymusiała
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Warszawskie drużyny harcerskie 
w liczbach 

licZba DRużyn  
HaRceRSKicH

W PoSZcZególnycH
DZielnicacH WaRSZaWy

BEMOWO

BIELANy

BIAŁOŁęKA

żOLIBORZ

PRAGA 
PÓŁNOC

PRAGA 
POŁUDNIE

REMBERTÓW

WESOŁA

waweR

WILANÓW

MOKOTÓW

URSyNÓW

OCHOTA

WOLA

ŚRÓDMIEŚCIE

uRSuS

WŁOCHy

TARGÓWEK
15

52

18

17

47

13

9

48

48

49

22

37

13

9

11

22

5

20

Zlot

Polowa zbiórka wielu różnych drużyn i środowisk harcerskich, nieraz z bardzo odległych części Polski. 
Często odbywają się tez zloty międzynarodowe, w  których uczestniczą skauci z  różnych krajów 
i organizacji skautowych. Celem zlotów może być integracja środowisk, współzawodnictwo między 
drużynami czy przełamywanie barier lub uprzedzeń religijnych, narodowych lub rasowych.
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Czy wiesz, że na terenie miasta stołecznego Warszawy działa

drużyn harcerskich (w tym gromady zuchowe, drużyny wędrownicze i kręgi)1 
przy 214 szkołach (podstawowych, gimnazjach, liceach) i 15 parafiach?

Oznacza to, że co najmniej raz w tygodniu, ponad 6 700 dzieci uczestniczy w bezpiecz-
nych, rozwijających zajęciach pod opieką dorosłych, wykwalifikowanych instruktorów.

W lipcu i sierpniu 2011, na blisko 100 zorganizowanych obozach i koloniach letnich, wypo-
czywało ponad 6 000 dzieci2!

Jeśli chcesz nawiązać kontakt z drużyną w konkretnej dzielnicy, skontaktuj się z warszaw-
skim oddziałem wybranej organizacji (s. 5).

licZebność cZłonKóW PoSZcZególnycH oRganiZacJi W DRużynacH 
WaRSZaWSKicH3

1  Dane na sierpień 2010 – drużyny działające przy szkołach i parafiach na terenie m.st. Warszawy  
wg informacji uzyskanych od organizacji harcerskich. Liczba ta nie uwzględnia drużyn działających przy 
innych podmiotach, tj. domach kultury czy spółdzielniach mieszkaniowych.

2  Dane z lipca 2011 uzyskane od warszawskich przedstawicieli organizacji harcerskich.
3  Dane na sierpień 2010 wg informacji uzyskanych od organizacji harcerskich. Opra cowanie własne.

ZHP – 3 658ZHR – 2 227

SH – 500

Skauci Europy – 339
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Współpraca z Ministrem 
Edukacji Narodowej

W 2010 i 2011 roku organizacje harcerskie zawarły porozumienie z Ministrem Edukacji 
Narodowej określające zasady współdziałania w zakresie realizacji celów określonych 
w art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

1)   realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa 
dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2)   wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3)   możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;
4)   dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, 

a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form 
pracy dydaktycznej;

5)   możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełno-
sprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojo-
wymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

5a)  opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowa-
nego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

6)   opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidu-
alnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

7)    upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szko-
łach wyższych;

8)   możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmia-
ny kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;

9)   zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi 
regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

10)  utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szko-
łach i placówkach;

11)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz 
kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
13)  dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

w życiu gospodarczym;
14)  przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
15)  warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalek-

cyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania 
czasu wolnego;

16)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Tekst przygotowano na podstawie  
materiałów prasowych  

Ministerstwa Edukacji Narodowej
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„Liczę na wasze współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi nad programami 
wychowawczymi”, powiedziała Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall, podczas 
uroczystości podpisania porozumienia. 

Motywacji do podpisania porozumień z organizacjami harcerskimi dostarczyło wiele 
przykładów efektywnej współpracy polskich szkół z Harcerstwem w realizacji progra-
mów wychowawczych. O bogatym dorobku Harcerstwa nie świadczy jedynie znana 
i skuteczna metoda harcerska, ale sami harcerze, obecni podczas najważniejszych i naj-
trudniejszych wydarzeń w polskiej historii, których zasługi i poświęcenie znają wszyst-
kie pokolenia.

Podczas uroczystości Minister Katarzyna Hall podkreśliła, że skuteczność wychowania har-
cerskiego widać zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych: Dziękuję Wam za to, że w ostat-
nim czasie, gdy przeżywamy takie dramatyczne dla kraju chwile, jak katastrofa pod 
Smoleńskiem czy obecna powódź, jesteście zawsze tam, gdzie jest taka potrzeba, gotowi 
służyć pomocą. To jest praktyczna realizacja misji harcerskiej.

W porozumieniach zapisano, że istotnym uzupełnieniem działalności wychowawczej 
szkół i placówek oświatowych jest ich współpraca z organizacjami harcerskimi. 

Podpisanie porozumienia z przedstawicielami ZHP 
fot: Ministerstwo Edukacji Narodowej
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W zawartych porozumieniach czytamy między innymi:

Minister Edukacji Narodowej uznaje Organizacje Harcerskie za ważnych partnerów szkół 
i  placówek oświatowych w wychowaniu dzieci i młodzieży, wzbogacających proces 
wychowawczy polskiej szkoły i realizujących swoje cele statutowe poprzez własny pro-
gram i system metodyczny.

Organizacje Harcerskie uznają szkoły i placówki oświatowe za ważnego partnera w wypeł-
nianiu statutowych zadań Organizacji Harcerskich.

1. Porozumienie określa zasady współdziałania Ministra Edukacji Narodowej 
z Organizacjami Harcerskimi w zakresie realizacji celów określonych w art. 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Powyższe cele będą realizowane przez:
1) harcerskie przedsięwzięcia, programy i projekty edukacyjne, 
2) współdziałanie terenowych jednostek Organizacji Harcerskich z kuratorami 

oświaty,
3) współdziałanie jednostek organizacyjnych Organizacji Harcerskich ze szkołami 

i placówkami oświatowymi.
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1. Minister Edukacji Narodowej uznaje, że współpraca szkół i placówek oświatowych 
z Organizacjami Harcerskimi stanowi istotne uzupełnienie ich działalności wycho-
wawczej i opiekuńczej.

2. Współpraca kuratoriów oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych z jed-
nostkami organizacyjnymi Organizacji Harcerskich będzie odbywać się zgodnie z prze-
pisami ustawy o systemie oświaty po określeniu jej szczegółowych form.

3. Przy określaniu form współpracy, o których mowa w ustępie 2, uwzględnione zostaną 
następujące okoliczności:
1) każda z Organizacji Harcerskich ponosi odpowiedzialność za działalność swoich 

statutowych jednostek organizacyjnych,
2) działalność jednostek organizacyjnych Organizacji Harcerskich na terenie szkół 

i  placówek oświatowych, a w szczególności udostępnienie pomieszczeń czy 
terenu szkoły albo placówki oświatowej odbywa się po uzgodnieniu pomiędzy 
dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej a przedstawicielem jednostki orga-
nizacyjnej danej Organizacji Harcerskiej,

3) zakres współpracy jednostek organizacyjnych Organizacji Harcerskich z daną 
szkołą lub placówką oświatową może być ustalany okresowo w formie pisem-
nej – jeżeli dyrektor szkoły lub placówki uzna za potrzebne dokonywanie takich 
wspólnych ustaleń.

Organizacje Harcerskie deklarują:
1) gotowość włączenia się w doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie 

metody harcerskiej oraz udziału w posiedzeniach rad pedagogicznych poświęco-
nych problemom wychowawczym,
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2) gotowość podjęcia współpracy dotyczącej działań profilaktycznych w zakresie 
rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży, w tym wynikających z używania 
substancji psychoaktywnych,

3) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przy 
wykorzystaniu metody harcerskiej i skautowej,

4) prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej i wychowawczej wśród 
dzieci i młodzieży.

Minister Edukacji Narodowej deklaruje:
1) współpracę przy promowaniu dobrych praktyk harcerskich, dotyczących działal-

ności wychowawczej i kształcenia kadry harcerskich wychowawców,
2) zachęcanie do tworzenia środowisk harcerskich w szkołach i placówkach 

oświatowych,
3) patronowanie inicjatywom Organizacji Harcerskich, dotyczącym wychowania 

dzieci i młodzieży,
4) konsultowanie z Organizacjami Harcerskimi projektów aktów prawnych z zakresu 

oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.
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