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W obecnej sytuacji Chorą-
gwi Stołecznej spotkanie 
jej instruktorów na debacie 
nad priorytetami rozwoju 
było tylko kwestią czasu. W 
niedzielę 24 listopada 2013 

r. ponad czterdziestu instruktorów zebrało się 
na warszawskiej Ochocie, żeby zmierzyć się z 
czterema istotnymi zagadnieniami. Podziele-
ni przez organizatorów na grupy tematyczne 
wyznaczyli kierunki do działań, rozmawiając o: 
- programie rozwoju chorągwi,
- poprawie sytuacji finansowej chorągwi,
- identyfikacji i wspólnocie chorągwi,
- roli hufców w chorągwi.
Każdy zespół tematyczny miał swojego mode-
ratora, który technicznie i merytorycznie przy-
gotował grunt do rozmów. Było bardzo gorąco. 
Podczas dyskusji okazało się, że wiele tematów, 
których obawialiśmy się poruszać wcześniej, 
jest tak naprawdę bardzo bliskich większej rze-
szy instruktorów, niż się tego spodziewaliśmy. 
Po części rozmów tematycznych przyszedł 

czas na prezentację wypracowanych kierun-
ków przez poszczególnych przedstawicieli 
grup oraz dyskusję na konkretne tematy. Wielu 
z nas wyrażało swoje poglądy w sposób bu-
dzący obawy, czasem entuzjazm, czasem 
kontrowersje, ale przede wszystkim 
nadzieję, że może być lepiej, tylko 
do tego potrzeba współpracy i 
zaangażowania maksymalnie 
jak największej ilości instrukto-
rów, którzy posiadają ogromny 
potencjał do pracy zespołowej 
i nieobca jest im troska o przy-
szłość naszej chorągwi. 
Jedną z wielu wartości dodanych 
tego spotkania był fakt, że zjechali 
na nie instruktorzy ze wszystkich stron 
stołecznej. I mimo że nie wszystkie hufce 
były reprezentowane, to oddźwięk spotkania 
z pewnością dotrze do jak największej rzeszy 
osób zainteresowanych sprawami chorągwi. Z 
tego miejsca chciałbym, jako jeden z uczest-
ników omawianego spotkania, serdecznie 

podziękować za inicjatywę i organizację tego 
przedsięwzięcia: Asi Nurek, Ani Nowosad i 
Tomkowi Koteckiemu, a także prowadzącym 
poszczególne grupy dyskusyjne: Ani Zieliń-

skiej, Dorocie Całce, Jackowi Smurze, Ada-
mowi Kubiaczykowi i Dawidowi Paw-

łowskiemu. Oprócz dużej dawki 
wiedzy merytorycznej oraz 
niemałego zainteresowania in-
struktorów sprawami istotnymi 
dla nas wszystkich spotkanie 
przysporzyło mi dużo pozy-
tywnego ładunku emocjonal-

nego, który wiąże się z faktem, 
że są ludzie, którzy chętnie będą 

pracować na rzecz budowania na-
szej chorągwianej wspólnoty.

hm. Tomasz Dudewicz
- redaktor naczelny

Instruktorzy zwierają szyki

38. Zjazd ZHP
W dniach 5-8 grudnia br. w Warszawie odbył się 38. Zjazd ZHP. Wybrano 
nowe władze Związku. Naczelnikiem ZHP została ponownie bezkonku-
rencyjna hm. Małgorzata Sinica. Nowym Przewodniczącym został hm. 
Dariusz Supeł, a jego zastępcami: hm. Jolanta Kreczmańska i hm. Marian 

Antonik. Do Rady Naczelnej z ramienia naszej cho-
rągwi weszli: hm. Dorota Całka, hm. Dariusz 

Brzuska i hm. Michał Landowski (na okład-
ce). Mamy także dwóch (choć o jednym 
imieniu) reprezentantów w Naczelnym 
Sądzie Harcerskim: hm. Grzegorz Całek 
i hm. Grzegorz Chwiłoc – Fiłoc. Posia-
damy również mocną reprezentację w 
Głównej Kwaterze: hm. Emilia Kulczyk 

– Prus kontynuuje służbę na dotychcza-
sowej funkcji, lecz nowymi członkami GK 

zostali: hm. Jacek Smura i hm. Karol Gzyl. 
Na szczęście hm. Paulinę Gajownik mamy już 

w Stołecznej na wyłączność i nie musimy się nią dzielić z władzami 
centralnymi. Na stronach nr: 7, 9 i 11 prezentujemy niektóre fotograficz-
ne ujęcia z tego wydarzenia. Więcej o samym zjeździe i jego efektach 
przeczytacie w następnym numerze.

Zmiany w komendzie
Zjazd nadzwyczajny chorągwi został odwołany, ale nie oznacza to bra-
ku zmian. Jak poinformowała komendantka chorągwi, nowym skarbni-
kiem zostanie Maciej Kądzielski (Warszawa-Wola) od 1 stycznia 2014, a w 
skład komendy wejdą również: Anna Nowosad (Warszawa-Ochota), Łu-
kasz Bereza (Warszawa-Centrum) oraz Dariusz Brzuska (Warszawa-Żo-
liborz). W komendzie pozostaną Magda Dąbrowska i Marcin Adamski.

Uroczystości w Ursusie
23 listopada w Ursusie odbyły się uroczystości związane z 80-leciem 
ZHP na terenie dzielnicy Warszawa-Ursus. Podczas apelu zasłużonym 
instruktorom Hufca Warszawa-Ursus zostały wręczone medale „Dzię-
kujemy Ci Druhno/Druhu” oraz listy pochwalne komendanta chorągwi, 
natomiast druh Tomasz Barlak otrzymał Brązowy Krzyż „Za zasługi dla 
ZHP”.

Betlejemskie Światło Pokoju 2013
Już wkrótce przybędzie do Warszawy Betlejemskie 
Światło Pokoju. Jak co roku harcerze odbiorą je od 
słowackich skautów na Łysej Polanie. W Warszawie 
Betlejemskie Światło Pokoju będzie można ode-
brać 16 grudnia o godz. 17:00 w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego, a później aż do 24 grudnia w 
siedzibie GK ZHP. Zachęcamy Was do dzielenia się 
Światłem! O BŚP przeczytacie również na stronie: swiatlo.zhp.pl.

Neokartka z ZHP
ZHP podpisało porozumienie z Pocztą Polską, którego jednym z ele-
mentów jest konkurs na harcerską neokartkę (czyli tradycyjną pocztów-
kę wysyłaną z Internetu). Od 1 grudnia w sprzedaży na stronie www.
envelo.pl znajduje się kolekcja świątecznych harcerskich neokartek. 
Wysyłając jedną z nich możecie nie tylko sprawić radość adresatowi, 
ale również wspomóc finansowo ZHP (część dochodu tworzy „Kapitał 
Przyszłości ZHP”) i pozwolić autorowi najczęściej wysyłanej kartki wy-
grać atrakcyjne nagrody. Dodajmy, że jedną z kartek zaprojektował nasz 
redakcyjny kolega, Tomek Śledziewski.

Sprintem Między Sprawami - napisz do nas SMS-a
Jeśli w Twoim hufcu wydarzyło się coś, o czym warto poinformować 
wszystkich czytelników „Instruktora”, napisz nam SMS-a. Możesz zrobić 
to w dowolny sposób: mailowo, poprzez Facebooka, osobiście, a nawet 
gołębiem pocztowym. Liczymy na Ciebie!

SMS, czyli Sprintem Między Sprawami  
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Najtrudniejszy pierwszy krok cz.3
Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym Wam przeka-
zać w artykule z zakresu turystyki jest to, co ty-
gryski lubią najbardziej, czyli tzw. papierologia 
– wszystkie niezbędne formalności. Zgodnie 
z Instrukcją Organizacyjną HALiZ formy tury-
styczne trwające do pięciu dni zatwierdzane są 
tak samo, jak biwaki. Zatem w tym przypadku 
wystarczy użyć ogólnej i indywidualnych kart 
biwaku. Przy mniejszych rajdach teoretycznie 
wystarczyłby jeden opiekun, jeśli jednak wy-
bieramy się na wyjazd z dziećmi, to polecam, 
by było ich dwóch. W metodyce prowadzenia 
grupy występuje osoba idąca z przodu - tzw. 
czoło i osoba zamykająca - tzw. zamek, które 
powinny się widzieć i wzajemnie komuniko-
wać w trakcie marszu. W pojedynkę czasem 
ciężko dostrzec wszystko to, co się dzieje w 
kilkunastoosobowej grupie aktywnych dzieci. 
Do hufca powinniśmy zgłosić także program 
rajdu wraz z danymi organizatora, miejscem 
odbywania się imprezy i marszrutą, datą wy-
jazdu i ogólną charakterystyką uczestników i 
opiekunów, ramowym planem rajdu i mapą z 
zaznaczoną trasą oraz niezbędnymi regulami-
nami, w szczególności regulaminem porusza-
nia się po drogach. Dobrą praktyką jest także 
stworzenie regulaminu wewnętrznego, który 
może uchronić od pretensji za zagubione lub 
zniszczone przedmioty, spóźnienie się uczest-
ników na miejsce zbiórki czy zmiany w trasie.

„W przypadku wycieczki na terenach górskich 
Rzeczypospolitej Polskiej, leżących na obsza-
rach parków narodowych i rezerwatów przy-
rody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., 
grupę prowadzić mogą tylko górscy prze-
wodnicy turystyczni. Jeżeli wycieczka górska 
odbywa się w ramach imprezy organizowanej 
przez inną jednostkę ZHP lub podmiot spoza 
ZHP, organizator wycieczki zobowiązany jest 
zapewnić górskiego przewodnika turystyczne-
go, chyba że przewodnika zapewnia organiza-
tor imprezy.”[1]

Nie możemy w tym przypadku wywinąć kota 
ogonem i powołać się na ustawę z dnia 13 
czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów, ponie-
waż dotyczy ona tylko zawodów przewod-
nika terenowego i miejskiego. Ze względu na 
niebezpieczeństwo poruszania się w terenach 
górskich powyżej 1000 m n.p.m., zawód prze-
wodnika górskiego może być wykonywany 
tylko po zdaniu odpowiednich egzaminów. 
W takim terenie nie powinniśmy samodzielnie 
prowadzić grupy.
 
Idąc dalej, organizację rajdu moglibyśmy po-
dzielić na 4 etapy.
 
Czynności poprzedzające
Zbieramy listę uczestników wraz z dany-
mi tych osób, a następnie przekazujemy 
nasz pomysł rodzicom bądź prawnym 
opiekunom harcerzy w postaci informa-
cji o rajdzie (z regulaminami), najlepiej w 
formie pisemnej wraz ze wzorem zgody. 
Warto zarezerwować noclegi, jeżeli jest to 
dłuższy wyjazd. Praktyka mówi, że najle-

piej zrobić to na 3 tygodnie przed rajdem w 
sezonie i na 2 tygodnie przed poza sezonem. 
Następnie trzeba zastanowić się nad transpor-
tem, dla dużych ekip można zgłosić przejazd 
grupowy (PKP) lub negocjować zniżki (PKS) i 
zakupić bilety, najlepiej z miejscówkami. W 
tym czasie trzeba również uzyskać faktury za 
zakup rzeczy przed rajdem. Ostatnią ważną 
kwestią jest zebranie zgód od rodziców na 
udział dziecka w rajdzie, najlepiej na tydzień 
przed w przypadku małych dzieci i najpóź-
niej w dniu wyjazdu w przypadku starszych 
oraz przyjęcie opłaty od uczestników za rajd 
(można najpierw zebrać zaliczki – zwrotne do 
pewnego terminu, a potem bezzwrotne, gdyż 
z tych pieniędzy kupujemy bilety i wysyłamy 
zaliczkę do miejsca noclegu, a następnie ze-
brać resztę sumy).
 
W dniu wyjazdu
Ważną kwestią jest ustawienie zbiórki uczest-
ników na 15-30 min. przed odjazdem w zależ-
ności od obranego środka komunikacji. Pod-
czas zbiórki trzeba sprawdzić listę uczestników, 
osoby niepełnoletnie powinny przyjść z rodzi-
cami. Jest to też dobry moment na przedwy-
jazdową pogadankę i zapewnienie rodziców, 
że powierzają dzieci w odpowiednie ręce. 
Można także wtedy zebrać zaległe należności 
i zgody rodziców. 

Na wyjeździe
Oczywiście dbamy o bezpieczeństwo, kom-
fort podróży i dobrą atmosferę wśród uczest-
ników. Musimy mieć przy sobie pozwolenie z 
hufca, apteczkę i osobę, która będzie potrafiła 
ją odpowiednio wykorzystać, oraz “coś w razie 
czegoś” – czyli trzeba konstruktywnie myśleć i 
przewidywać. Warto też zadbać o odpowied-
nią relację fotograficzną i wpisy do kroniki, 
będzie się czym pochwalić rodzicom i part-
nerom. No i oczywiście wisienka na torcie w 
postaci  zbierania faktur do późniejszego roz-
liczenia rajdu.
 
Po rajdzie
Należy przypilnować, aby niepełnoletnich 
uczestników odebrali rodzice bądź ich praw-
ni opiekunowie, a gdy już wszyscy rozejdą się 
do domów, możemy odpocząć. Nie będzie to 
jednak długi odpoczynek, ponieważ czeka nas 
jeszcze rozliczenie finansowe i merytoryczne. 
Warto też rozesłać podziękowania i poprosić 
o referencje. Na koniec można podsumować 
rajd w gronie organizatorów, po-
chwalić za dobrze wypełnione 
zadania , 
wska-

zać niedociągnięcia, które można poprawić. 
No i oczywiście trzeba się spotkać z uczestni-
kami rajdu, udostępnić im zdjęcia, powspomi-
nać i nakręcić na następny wypad.
 
Może brzmi to wszystko nieco przeraźliwie, 
ale przygotowanie form turystycznych sprawia 
naprawdę wiele radości zarówno organizato-
rom, jak i uczestnikom. Tak naprawdę jest tu 
mniej formalności i zabawy organizacyjnej 
niż przy typowym biwaku. Wspólny wyjazd 
daje często większą możliwość poznania się – 
szczególnie przy okazji sytuacji kryzysowych i 
konfliktowych. Polecam wszystkim serdecznie 
angażowanie się w turystykę, mam nadzieję 
że ten cykl artykułów choć trochę zainspirował 
Was do jej uprawiania. Życzę wszystkim błękitu 
nieba!

[1] Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 98/2007 
z dnia 11.06.2007 w sprawie zasady organizacji 
wycieczek górskich
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Interkampinoska fuzja
Dla harcerzy i instrukto-
rów z Nowego Dworu 
Mazowieckiego bieżą-
cy rok harcerski będzie 
na pewno rokiem nie-
zwykłym. Dlaczego? 
Jeśli monitorowaliście 
rozkazy komendantki 
chorągwi, to zapewne 
rzuciła Wam się w oczy 
zmiana przydziału służ-

bowego kilku instruktorów z Łomianek do No-
wego Dworu Mazowieckiego, bo oto po kilku 
latach wzrastania w siłę Szczep 462 DHiGZ w 
Łomiankach zdecydował się na dalszy rozwój 
w strukturze hufca. Może Hufiec Nowy Dwór 
Mazowiecki nie rozszerzył się zanadto teryto-
rialnie, ale gdy widzę dwa razy więcej harcerzy, 
którzy się pojawiają jak za dotknięciem ma-
gicznej różdżki, to uwierzcie, że to robi wra-
żenie! By rozwiać pytania i niejasności, które 
na pewno pojawiły się nie tylko w mojej gło-
wie z powodu omawianej fuzji, postanowiłem 
zapytać się jednego z członków kadry instruk-
torskiej szczepu z Łomianek - pwd. Grzegorza 
Moszczyńskiego o kilka niuansów związanych 
z naszym scaleniem.

Jesteście postrzegani jako młode, prężnie 
działające środowisko, które wypracowało 
sobie pewną obrzędowość i znalazło na sie-
bie pomysł. Wiele osób spodziewało się, że 
te kilka lat Waszej pracy przy boku chorągwi 
będzie uwieńczone odbudową Hufca Ło-
mianki. Nasuwa się więc pytanie: skąd wziął 
się pomysł na przyłączenie do innego hufca i 
jak doszliście do takiej decyzji?

Tak, jesteśmy młodym środowiskiem, ale two-
rzonym przez naprawdę doświadczonych 
instruktorów. To, jacy jesteśmy, wynika z na-
szego pomysłu na harcerstwo - jak pewnie 
zauważyłeś, budujemy środowisko w oparciu 
o dojrzałych instruktorów, zarówno wiekiem, 
jak i emocjami, uruchamiamy ludzi w średnim 
wieku z ustabilizowaną sytuacją rodzinną. Każ-
dy z nas ma działkę, za którą odpowiada, ale też 
sprawuje pieczę nad jakąś grupą młodszej ka-
dry. Generalnie powoli przekazujemy pałeczkę 
młodszym, ale przy pełnym wsparciu z naszej 
strony i obecności w życiu środowiska. Powoli 
przestajemy być drużynowymi i przyboczny-
mi, a stajemy się opiekunami drużyn. System 
działa. I to działa, moim zdaniem, świetnie, na 
co wskazuje rozwój liczebny i jakościowy na-
szego środowiska. Dość powiedzieć, że w tym 
roku uruchamiamy 2 drużyny starszoharcer-
skie, a w każdej będziemy mieli po 24 harcerki 
i harcerzy z co najmniej 3 letnim stażem har-
cerskim. Jestem opiekunem jednej z nich, jest 
moim oczkiem w głowie!

Istniał kiedyś Hufiec Łomianki, ale z aktywnych 
obecnie instruktorów pamiętamy go tylko ja i 
nasza Krysia czyli phm. Krystyna Kucharczyk. 
Swoją drogą, Krysia pamięta jeszcze czasy, gdy 
Łomianki były w Hufcu Nowy Dwór Mazo-
wiecki i tak naprawdę około 90% naszej kadry 
nie ma żadnego sentymentu do Hufca Ło-

mianki. Zaczęliśmy pracować nad powołaniem 
własnego hufca z powodów czysto utylitar-
nych - czasami ciężko się dogadać z komendą 
chorągwi, a swoistym kuriozum jest np. mia-
nowanie drużynowych w rozkazie komendan-
ta stołecznej. Roboczy hufiec miał integrować 
harcerzy z Łomianek i Izabelina, nazwaliśmy 
go Hufcem Puszczy Kampinoskiej, ale wtedy 
też w jednej z rozmów z Marcinem Janiszew-
skim (od autora: instruktor Szczepu 462 DHiGZ 
z Łomianek) doszliśmy do wniosku, że utwo-
rzenie hufca będzie dla nas dużym wysiłkiem i 
może odbić się na pracy w drużynach.

Idąc dalej za Twoim tokiem myślenia, cie-
kawi mnie, dlaczego właśnie Hufiec Nowy 
Dwór Mazowiecki?

Biorąc pod uwagę powyższe, doszliśmy do 
wniosku, żeby może pogadać z Nowym Dwo-
rem Mazowieckim - w końcu blisko, a w do-
datku historycznie kiedyś należeliśmy do Was 
i całkiem miło nam się żyło. Marcin znał dosyć 
dobrze hm. Sebastiana Sosińskiego (od auto-
ra: instruktor Hufca Nowy Dwór Mazowiecki), 
więc zadzwoniliśmy do niego, żeby pogadać 
o pomyśle. Sebastian też od razu zapalił się do 
tej koncepcji i rozpoczęliśmy poważniejsze 
rozmowy. Rozważaliśmy przez chwilę hufce 
Pruszków i Warszawa-Centrum, bo mamy tam 
wypróbowanych przyjaciół, ale byłby to twór 
sztuczny. Z Nowym Dworem Mazowieckim 
możemy stworzyć również wspólnotę teryto-
rialną, no i macie także paru ciekawych ludzi, o 
których słyszeliśmy dużo dobrego. Jeśli mam 
oceniać w krótkiej perspektywie czasu, uwa-
żam, że było to najlepsze rozwiązanie. Wydaje 
mi się, że połączyliśmy dwa środowiska o po-
dobnym potencjale.

Wnieśliście do naszej jednostki swoje do-
świadczenie, pomysły na harcerstwo i pra-
gnienia. Czego zatem oczekujecie od Hufca 
Nowy Dwór Mazowiecki?

Nie mamy zbyt wielu oczekiwań, za to dyspo-
nujemy chęcią wspólnej pracy i zabawy. Nie 
jesteśmy w pełni jednolitym środowiskiem. Na 
Szczep 462 DHiGZ w Łomiankach składają się 
drużyny z Łomianek i Dziekanowa Leśnego. 
Dla niektórych z nas jest to istotna różnica. Ge-
neralnie wejście do hufca powoduje m.in. to, 
że tarcia na linii Łomianki-Dziekanów Leśny 
rozpływają się, bo wszyscy mają nagle więcej 
rzeczy na głowie i nie ma czasu na te bardziej 
trywialne spory. Oczywiście hufiec posiada 
niezaprzeczalne zalety, np. KSI, bo zdobywa-
nie stopnia przewodnika przy chorągwianej 
KSI jest, delikatnie mówiąc, nieporozumieniem. 
Poza tym brakowało nam poczucia wpływu na 
własny los, bo choćby jako środowisko działa-
jące przy chorągwi nie mieliśmy jasno określo-
nych zasad wyboru delegatów na zjazd, więc 
dochodziło do impasu: 200-osobowe środo-
wisko (większe od niejednego hufca) nie może 
wybierać swoich przedstawicieli. Oczywiście 
ta „harcerska polityka” stanowi jakiś tam ułamek 
powodów, ale najważniejsze jest to, że teraz 
mamy kogoś (czytaj: komendę hufca), do kogo 

można pójść i powiedzieć, że mamy fajny po-
mysł na imprezę, że zrobimy hufcowy rajd itp. 

Czy po wejściu w strukturę hufca coś zwró-
ciło Waszą szczególną uwagę, coś Was za-
skoczyło, coś Wam się podoba lub nie? Sam 
wiem, że nasz hufiec w pewnych obszarach 
nadal kuleje, a poza tym istnieje jeszcze 
kwestia wzajemnego dotarcia się.

Najbardziej zaskoczył nas Wasz poziom samo-
krytyki. Co chwila słyszymy, że coś w hufcu jest 
nie tak, że coś kuleje, a uwierz mi, że znalazło-
by się pewnie z dziesięć słabszych hufców w 
tej chorągwi. Moim zdaniem macie ciekawych, 
zaangażowanych instruktorów, kilka mocnych 
środowisk i kilka nieźle zapowiadających się, 
więc nie za bardzo rozumiem tej nuty samo-
krytyki, poważnie - na to zwrócili uwagę wszy-
scy u nas. Nawet jeśli są jakieś niedociągnięcia, 
to teraz mamy w połączonym hufcu dwa razy 
więcej rąk do pracy i powinniśmy zadbać, żeby 
już nic nie kulało. Ja mam wizję naszego hufca 
za 3 lata jako jednego z najlepiej działających 
w tej chorągwi i nie jest to wcale szalona fan-
tazja, potrzeba jedynie mądrego planowania, 
liderów i odrobiny zapału.

Chyba czas przejść do ostatniej kwestii, która 
mnie nurtuje. Mniej więcej zagłębiliśmy się 
w to, co może dać Wam współpraca z huf-
cem przez pryzmat Waszych oczekiwań. Co 
natomiast my możemy zyskać dzięki Waszej 
obecności?

Wyobraź sobie, że teraz hufiec ma problem 
ze skompletowaniem KSI z uprawnieniami 

Pwd. Grzegorz Moszczyński: instruktor Szcze-
pu 462 DHiGZ w Łomiankach z 462 DH im. 
Jana Bytnara „Rudego” z Dziekanowa Leśne-
go. Harcerzem jest od dziecka, miał jednak 
małą przerwę na wychowanie trzech wspa-
niałych synów, kilka lat temu powrócił do 
ZHP, by siać dobry humor i zapał. Prywatnie 
pasjonat historii i turystyki, szczególnie wyso-
kogórskiej.
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do przyznawania stopnia podharcmistrza, a 
za 3 lata będziemy mieli 2 razy więcej harc-
mistrzów niż teraz. Innym obszarem naszej 
wspólnej pracy są „białe plamy” czyli miejsca, 
gdzie nie działają drużyny. A co, jeśli 
Ci powiem, że za 3 lata drastycznie 
ograniczymy występowanie „bia-
łych plam” na mapie hufca? Je-
stem pewny, że jest to wykonalne. 
Możemy skorzystać ze sprawdzo-
nych metod pozyskiwania kadry. 
Co by nie mówić o phm. Robercie 
Gosiu - naszym komendancie, to 
ma on fajne i skuteczne pomysły na 
„ubieranie ludzi w mundur”. Mamy niezwy-
kłe doświadczenie reaktywowania środowiska 
harcerskiego praktycznie od zera - coś co się 
w Łomiankach udało i moim zdaniem jest do 
powtórzenia w Czosnowie czy innych „białych 
plamach”. Po drugie, mamy naprawdę niezły 

zespół programowy. Po trzecie, mamy wspa-
niałych instruktorów zuchowych, powiedział-
bym nawet, że jednych z najlepszych spośród 

mi znanych, może więc dziewczyny rozkręcą 
zuchy w hufcu - zuchy to przecież pod-

stawa ciągu wychowawczego. Na 
koniec warto też dodać, że mamy 
paru speców od nietuzinkowych 
specjalności, które mogą być bar-
dzo interesujące dla harcerzy, jak 
chociażby wspinaczka wysoko-

górska, kajakarstwo, fotografia, że-
glarstwo czy nawet wojskowych.

Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, mam 
szczerą nadzieję, że nasza współpraca bę-
dzie się bardzo dobrze układać i już niedłu-
go utworzymy tę wymarzoną wspólnotę 
instruktorów i harcerzy, a sen o wspaniałym 
hufcu się spełni.

Cała przyjemność po mojej stronie. Myślę, że 
sen skończył się we wrześniu, a teraz zaczyna 
być jawa. Wszystko jest do zrobienia, jeśli są 
pomysły i chęci.

Podsumowując: współpraca pomiędzy huf-
cem a jego nowym dzieckiem zaczyna się 
powoli układać, jest wiele planów i pragnień 
z obydwu stron. Chorągiew nigdy nie dała 
do zrozumienia, że szczep bezpośrednio pod 
nią jest niekorzystnym rozwiązaniem – sami 
jego członkowie odczuwali duży dyskomfort 
pracy, druga strona zapewne też. Decyzja o 
fuzji z hufcem wynikała więc z możliwości 
ułatwienia funkcjonowania Szczepowi 462 
DHiGZ i mamy nadzieję, że tak właśnie się 
stanie.

Wierzę w cuda!

W grudniu 2008 r. nie skorzystałam z mojej 
szansy. Nie stanęłam na polanie Głodówka, 
nie przeżyłam podróży bez zmrużenia oka, nie 
doświadczyłam energii, którą daje widok tysię-
cy harcerzy, nie poczułam zapachu parafiny, 
ciepła, skupienia i radości… Jeśli kiedykolwiek 
mieliście poczucie, że coś ważnego Was w ży-
ciu ominęło, to zrozumiecie, jak się wtedy czu-
łam. Na szczęście w przypadku Betlejemskiego 
Światła Pokoju to „coś ważnego” powtarza się 
co roku!

Betlejemski Zlot
Za kilka tygodni Zakopane zamieni się w stoli-
cę Związku Harcerstwa Polskiego. Chodząc po 
ulicach, będzie można poznać harcerzy z Hru-
bieszowa, Tomaszowa Lubelskiego czy Byd-
goszczy. Wszędzie przewijać się będą biegają-
ce zastępy w kolorowych chustach. Od zucha 
po seniora. A wieczorem wszyscy spotkają się 
przy ognisku, po którym rozpocznie się cere-
monia oczekiwania na Betlejemskie Światło 
Pokoju. „Oczekiwanie” to piękne słowo, praw-
da? „Oczekiwali gwiazdy…”, „oczekiwali Zbawi-
ciela…”. A my oczekiwać będziemy Światła.

Wartość
W tym roku stawiamy słowackich skautów 
w dość trudnej sytuacji. Poprosiliśmy ich, by 
przybyli do nas ze Światłem prosto z Wiednia. 
Zgodzili się, choć jest to dla nich prawdziwe 
wyzwanie. Przed nimi 400 km jazdy w trud-
nych warunkach: zimą, nocą, pod presją czasu, 
bez snu, ale przede wszystkim z odpowiedzial-
nością za Światło, które, by dotrzeć do Europy, 
potrzebowało kilku tysięcy skautowych rąk, 
politycznych zgód zwalczających się formacji, 
ustępstw religijnych dygnitarzy i specjalnych 
samolotów. Każde następne ogniwo szta-
fety jest dopingowane włożonym wysiłkiem 
poprzedniego, co nadaje wyścigowi jeszcze 
większą wartość. Tak samo jest z harcerzami, 
którzy w niedzielę 15 grudnia opuszczą Zako-

pane. Tym razem to oni będą wieźć Światło 
powiększone o poświęcenie Słowaków, z od-
powiedzialnością, że od nas musi trafić dalej: 
do Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Szwedów, 
Duńczyków i Niemców.
Tak wielkie przedsięwzięcie logistyczne jest 
fenomenem na skalę całego świata. A jednak 
co roku jest potrzeba, by znów zainwestować 
własne pieniądze, czas i zdrowie dla tej służby. 
W mojej ocenie to najlepszy dowód na gigan-
tyczną wartość i siłę pochodzącą z tego niepo-
zornego płomyka.

Idea
Pamiętam moją pierwszą Wigilię z Betlejem-
skim Światłem Pokoju. I wcale nie była ona w 
2009 r., tylko o pięć lat wcześniej. To były cza-
sy, gdy spędzałam Boże Narodzenie u babci 
w Iławie. Na kilka godzin przed kolacją wujek 
zapytał mnie, czy nie chcę z nim jechać do 
kościoła po „Światełko z Betlejem”, które spe-
cjalnie na Boże Narodzenie wystawił ksiądz w 
kaplicy. Dla mojej rodziny to było naprawdę 
ważne, by akurat to Światło pojawiło się na 
stole. Stanowiło ono cząstkę Betlejem, do-
kładnie tej stajenki, dokładnie tamtych czasów, 
tego Narodzenia i tego Cudu. Byłam zasko-
czona i pomyślałam, że ta parafia w Iławie jest 
„super fajna, bo robią takie akcje, a u nas na Ko-
koszkach jest beton i oczywiście tego nie ma” 
(naturalny żargon nastolatki). Pomimo tego, że 
byłam już wtedy w ZHP, nie wiedziałam, że 
„Światełko” przywieźli do Iławy harcerze…

Wychowanie
Dziś Betlejemskie Światło Pokoju na szczęście 
spotyka się z coraz większą popularnością i 
rozpoznawalnością. I nie chodzi mi o markę, 
lecz o symbol. Coraz częściej też instruktorzy 
ZHP wykorzystują adwent i BŚP jako instru-
menty wychowania duchowego – najbardziej 
wymagającego, a zarazem najbardziej zanie-
dbywanego obszaru rozwoju współczesnego 
człowieka. Biorąc to pod uwagę, odważyliśmy 
się zaproponować hasło, które zupełnie zmieni 
dotychczasowe podejście do spraw pracy nad 

sobą.
„Wyjdź z cienia. Po-
każ dobro!” to nic 
innego, jak nawo-
ływanie do autore-
fleksji nad najbardziej 
zakorzenionymi wa-
dami oraz próba walki 
z nimi. Brudna mowa, 
pogarda i arogancja, 
autodestrukcja - w tych obszarach będziemy 
motywować do zmiany swojego zachowania. 
Poznamy genezę tych działań i metody wal-
ki z naszymi słabościami. Wspólnie będziemy 
wymieniać się spostrzeżeniami i wspierać w 
chwilach zwątpienia. Po raz pierwszy pokaże-
my, że piękny mundur, krzyż, stopnie i spraw-
ności wcale nie świadczą o postawie moralnej. 
Tym „uczłowieczeniem” harcerza (idealnego, 
bo przestrzegającego 10. punktu Prawa Har-
cerskiego) chcemy zainspirować też innych, 
by przestali akceptować i ukrywać swoją złą 
stronę i podjęli się ciężkiej, trudnej pracy nad 
sobą. Rodzice, nauczyciele, urzędnicy, poli-
cjanci, doktorzy, kapłani, dokładnie KAŻDY z 
nas powinien podjąć się tego wyzwania.
Z drugiej strony, nie wystarczy jedynie unikać 
zła, by zmieniać świat na lepsze. To właśnie 
zdanie „Pokaż dobro!”, które kończy tegorocz-
ne hasło, daje nam pełen obraz zmiany, która 
ma w nas nastąpić. Nasza aktywność, energia, 
siła i potencjał umysłu powinny skupiać się na 
czynieniu dobra - od prozaicznego uśmiechu 
po poświęcenie i ofiarność dla drugiego czło-
wieka. Nie wstydźmy się pomagania innym, 
zachwytu nad pięknem sztuki, przestrzegania 
zasad, dbania o kulturę i dobrego słowa. Taką 
postawą możemy zainspirować do faktycz-
nych zmian w naszym najbliższym otoczeniu. 
I choć inni mówią mi, bym nie spodziewała się 
cudów, ja wierzę, że tej zimy będziemy jego 
świadkami.
Tym właśnie dla mnie jest Betlejemskie Światło 
Pokoju.



pwd. Aleksandra 
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WOŚP tak, ale dobrowolnie
WOŚP – Wielka Or-
kiestra Świątecznej 
Pomocy. Akcja chary-
tatywna grająca pod 
batutą Jurka Owsiaka, 
jednego z założycieli 
Fundacji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej 
Pomocy. Najbardziej 
medialnym wyda-
rzeniem organizo-

wanym przez fundację jest coroczny Finał 
– styczniowa ogólnopolska zbiórka pieniędzy 
połączona z koncertami. Dochód ze zbiórki 
przeznaczany jest w przeważającej części na 
zakup sprzętu medycznego. Ponadto fundacja 
zajmuje się finansowaniem i prowadzeniem 
programów medycznych, których benefi-
cjentami są głównie noworodki, organizacją 
kursów pierwszej pomocy, propagowaniem 
wiedzy o ratownictwie, a także działalnością 
kulturalną. Pierwszy Finał WOŚP odbył się 3 
stycznia 1993 r., a 12 stycznia 2014 r. Orkiestra 
zagra już po raz dwudziesty drugi, tym razem 
pod hasłem: „Na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i 
godną opiekę medyczną seniorów”.

Jak przez mgłę pamiętam swój pierwszy Fi-
nał - orkiestrowy zdaje się, że dziewiąty. Do 
kwestowania zachęcił nas drużynowy, bo kilka 
osób z naszego hufca było zaangażowanych 
do pracy w sztabie. Orkiestrowy sztab to rodzaj 
powoływanego co roku przedstawicielstwa 
fundacji, mającego na celu koordynowanie 
działań związanych z Finałem na określonym 
terenie – w miejscowości, w części miasta, w 
szkole lub gdziekolwiek indziej. Rok po swoim 
pierwszym Finale już sama byłam w sztabie. 
Obecnie jestem już po raz siódmy szefową 
własnego. Ten wtręt autobiograficzny jest tu 
po to, żeby nikt nie myślał, że jestem przeciw-
na Orkiestrze. Ależ skąd!
Niemniej jednak co roku wraz ze zbliżającym 
się tematem WOŚP-u pojawiają się w mediach 
różne wątpliwości, głosy za i przeciw działaniu 
fundacji i finansowaniu różnych przedsięwzięć. 
Czy są one słuszne? Tego nie będę komento-
wać, bo każdy własne zdanie może mieć, a 
nawet mieć powinien. Kto jest za, ten działania 
Orkiestry wspiera, angażuje się jako wolonta-
riusz, pomaga przy kwestowaniu lub po prostu 
„dorzuca się do puszki”, kto jest przeciw, wcale 
nie musi tego robić. Chcę Was jednak ostrzec 
przed stawianiem podopiecznych w trudnej 
sytuacji. Chodzi tu o łączenie pracy drużyny, 
szczepu, hufca z działalnością na rzecz funda-
cji. W pierwszym momencie sprawa wydaje 

się prosta – działamy na rzecz innych, chcemy 
wychowywać ludzi wrażliwych, więc całkiem 
„po drodze” będzie nam wpisać udział w finale 
WOŚP do planu pracy. Moim zdaniem jest to 
jednak pójście na łatwiznę z jednoczesnym 
postawieniem naszych harcerzy przed nie lada 
dylematem. Ale po kolei.
Lata współpracy z fundacją pozwoliły mi za-
obserwować, że istnieją sztaby zakładane przy 
hufcach. Nie ukrywam, że nie jestem zwolen-
niczką takiego rozwiązania. Przede wszystkim 
dlatego, że nie podoba mi się pomysł łączenia 
działalności dwóch różnych organizacji i two-
rzenia sztucznych powiązań między nimi. Ale 
również obawiam się sytuacji, w której druży-
nowy naciska na swoich podopiecznych: na-
stępna zbiórka – to całodzienne lub kilkugo-
dzinne kwestowanie na rzecz WOŚP, a rodzice 
harcerza mogą być zupełnie przeciwni czy to 
zimowemu spacerowaniu czy też samej idei. 
Każdy niepełnoletni wolontariusz, zgłaszając 
się do sztabu, musi przedstawić zgodę rodzi-
ców na wzięcie udziału w akcji i sama zgoda 
na przynależność do drużyny nie wystarczy. 
Jeśli jednak rodzice delikwenta pozostają 
sceptyczni i nie pozwolą mu wziąć udziału w 
akcji, a będzie to wyraźnym punktem działania 
drużyny, to będzie miał on kłopot. Postawimy 
harcerza w trudnej sytuacji, gdy np. zastępo-
wy nie będzie mógł poprowadzić przyjaciół z 
zastępu, wspólnie hartować ducha na mrozie, 
zdrowo rywalizować o to, który patrol ma wię-
cej w puszce i integrować się podczas tego 
wydarzenia. A przez medialny szum, ogólno-
polski charakter i gadżety z rozpoznawalnym 
wszędzie logiem - serduszkiem udział w takiej 
akcji będzie dla młodego człowieka czymś ab-
solutnie istotnym. Zatem może okazać się on 
również konfliktowym w rodzinie i środowisku 
działania, no bo “jak to nie możesz?” – zapytają 
koledzy.
Jasne, fundacja od lat współpracuje z harce-
rzami, a harcerze z fundacją i samo dobro z 
tego płynie wielką rzeką! Proponuję jednak 
wyznaczyć wyraźną granicę między pomocą 
sztabom, a tworzeniem sztabu. Zaproponujmy 
członkom naszej drużyny kwesturę w mundu-
rach, jeśli sobie tego życzą, ale nie narzucajmy 
im tego.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie-

co spontanicznie stała się w opinii publicznej 
czymś na kształt ideologii. Można byś za Orkie-
strą albo przeciw Orkiestrze, uważać Owsiaka 
za autorytet albo za zło w ludzkiej skórze. Każ-
dy ma prawo do własnej oceny działalności 
fundacji – również nasi harcerze i ich rodzice. 
Będąc liderem w środowisku harcerskim, po-
winniśmy mieć na uwadze, że mamy dać jak 
największe spektrum możliwości rozwoju i 
odnalezienia własnej drogi swoim podopiecz-
nym, a nie kierunkować ich na jedyną, tę wy-
braną przez nas. Poinformujmy harcerzy o 
możliwościach kwestowania w naszej okolicy, 
o działalności okolicznych sztabów. Wesprzyj-
my ich inicjatywę – może potrzebują osoby 
pełnoletniej do patrolu, a my możemy taką 
zapewnić? Sedno w tym, żeby nikt nie czuł się 
zmuszony do brania udziału w akcji. Dlatego 
właśnie powtarzam – z WOŚP-em ostrożnie. 
Może wystarczy podpytać rodziców o ich opi-
nie, a jeśli jesteście pewni, że nie są przeciwni, 
pomyśleć o odpowiedniej dla Waszego środo-
wiska formie wspierania orkiestrowych działa-
niach.
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Kursy chorągwiane 
W październiku i listopadzie 
w Chorągwi Stołecznej od-
były się aż trzy duże przed-
sięwzięcia kształceniowe: 
Kurs Komend Hufców „Zło-
ta proporcja” (4-6.10.2013, 
18-20.10.2013, 8-11.11.2013), 

Kurs Kadry Kształcącej „TON III” (11-13.10.2013, 
8-11.11.2013) oraz Kurs Komendantów Szcze-
pów „Pryzmat” (8-11.11.2013, 29.11-1.12.2013). 
Nic dziwnego, wszak jesień to najlepszy czas 
na organizację szkoleń, które dają bagaż wie-
dzy i motywacji do pełnienia instruktorskiej 
służby na kolejne miesiące. Przyjrzyjmy się 
zatem relacjom uczestników chorągwianych 
kursów, zobaczmy, co działo się podczas zajęć, 
poczujmy wyjątkową atmosferę tych instruk-
torskich szkoleń. 

Uśmiechu porcja – „Złota proporcja”
Jak właściwie harcerstwo wygląda w Inowło-
dzu? A jak z powodzeniem pozyskiwać środ-
ki, nawet gdy nie jest się z Elbląga? My już to 
wiemy! 
3-weekendowy kurs - jedyny taki od ponad 
dwóch lat w ZHP - jest już za nami! Kurs Ko-
mend Hufców „Złota proporcja” zorganizowa-
ny przez ZKK Chorągwi Stołecznej z pewno-
ścią na tytułowe złoto zasługuje. 
A w skrócie? Innowacje kształceniowe na naj-
wyższym poziomie, nowa wiedza, miejsca, 
pomysły i więzi – czyli to, co na każdym sza-
nującym się kursie być powinno. Wrażeń rów-
nież nie brakowało: noc w Instytucie Lotnictwa 
i te Ciemne Ćmy rodem z Borówki w okolicach 
pewnego Bigosu… ach, działo się!

phm. Anna Wiśniewska 
(Hufiec Celestynów)

„TON” po raz trzeci!
Moje wrażenia po Kursie Kadry Kształcącej 
„TON III” są jak najbardziej pozytywne. Udało 
się stworzyć naprawdę wspaniałą atmosfe-
rę - po kilku godzinach od rozpoczęcia kursu 
wydawało się nam, że znamy się już bardzo 
dobrze. To sprawiło, że ze wszystkich zajęć 
wyniosłam coś nowego, nie miałam poczu-
cia straconego czasu, dobrze rozumiałam się 
z grupą, a to pomogło w przyswajaniu wiedzy. 
Wiem, że warsztat kształceniowca wymaga 
ciągłej pracy i szkolenia. Kurs dał mi solidne 
podwaliny pod rozwój w tym zakresie. W 100% 
poleciłabym „TON” każdemu, kto chciałby zo-
baczyć, jak powinna wyglądać dobrze wyko-
nana robota kształceniowa.

pwd. Barbara Szynkiel 
(Hufiec Warszawa-Praga-Północ)

W drodze na Kurs Kadry Kształcącej „TON III” 
zastanawiałem się, co zmieni on w moim ży-
ciu. Miałem wielką nadzieję, że uczyni mnie 
bardziej otwartym na kształcenie innych, a 
może nawet obudzi we mnie powołanie do 
tego. Już od pierwszych zajęć, na których roz-
mawialiśmy o czterech filarach pracy kształ-
ceniowca, zauważyłem, że kurs nie będzie 
opierał się na przekazywaniu wiedzy i umie-
jętności przez kształceniowych wyjadaczy, ale 
na połączeniu zasobu wiadomości komendy 
kursu z doświadczeniami uczestników. Zaję-

cia przygotowane były bardzo profesjonalnie 
i przez kompetentnych ludzi – ekspertów w 
danej dziedzinie. 
Pierwszy weekend kursu miał zbudować fun-
dament do pracy kształceniowej poprzez za-
jęcia z planowania czy form kształcenia, drugi 
natomiast łączył umiejętności kształceniowe 
z najróżniejszymi zagadnieniami z życia har-
cerskiego i nie tylko. Jeśli chodzi o pierwszy 
weekend, to w pełni spełnił on swoją rolę, 
od drugiego natomiast oczekiwałem nieco 
większego nacisku na temat całego kursu, ale 
uważam, że nie był to zmarnowany czas. War-
to także wspomnieć o całej kursowej ekipie, 
wśród której panowała dobra, motywująca i 
inspirująca atmosfera. 
Podsumowując – kurs mogę zaliczyć do uda-
nych. Dziękuję z tego miejsca komendzie kur-
su, innym uczestnikom oraz dh. Ewie Sidor, 
która mi go poleciła. Ja zdecydowanie polecę 
go kolejnym instruktorom.

pwd. Adam Niepokój 
(Hufiec Kielce-Południe)

Spojrzeć na harcerstwo przez „Pryzmat” 
szczepów… 
W Kursie Komendantów Szczepów wzięło 
udział trzynastu instruktorów, w tym ośmiu z 
Chorągwi Stołecznej i pięciu z różnych krań-
ców Polski. Różnice terytorialne nie prze-
szkodziły nam w integracji i rozmowach do 
późnych godzin wieczornych, chociaż następ-
nego dnia pobudka miała być o 7:30.
Pierwszy dzień kursu przyniósł wiele zajęć i 
ciekawych rozmów. Omawialiśmy m. in. pisa-
nie strategii szczepu oraz ciąg wychowawczy. 
Dowiedzieliśmy się także, jakie zadania czekają 
nas do wykonania między dwoma zjazdami. 
Tego dnia okazało się, że w wielu kwestiach 
nasze poglądy są bardzo różne, co na szczęście 
nie spowodowało spadku wzajemnej sympatii.
Drugiego dnia miał miejsce tzw. „Bigos Kształ-
ceniowy”, w trakcie którego każdy szedł na 
dowolne zajęcia (a było z czego wybierać). 
Wiele osób zdecydowało się na zajęcia Kursu 
Komend Hufców o motywowaniu oraz o po-
zyskiwaniu środków. Po kolacji mieliśmy jesz-
cze wspólne zajęcia, w trakcie których graliśmy 
w bardzo ciekawą grę o próbach na stopnie 
instruktorskie. Niestety znowu nie poszliśmy 
zbyt wcześnie spać, ponieważ czuliśmy po-
trzebę podzielenia się wrażeniami z „Bigosu”.
Trzeciego dnia byliśmy już bardzo zmęczeni, 
ale jednocześnie czuliśmy smutek z tego po-
wodu, że trzeba będzie wracać 
do szarej rzeczywistości. Rano 
odbyły się zajęcia o pozyskiwa-
niu sojuszników, a po południu 
o propozycjach programowych 
ZHP. Po dokładnych porządkach 
w szkole spakowaliśmy się i ru-
szyliśmy każdy w swoją stronę.
Zjazd był bardzo ciekawy i inspi-
rujący. Myślę, że każdy z nas zo-
stał zmotywowany do pracy na 
funkcji szczepowego i patrzy na 
nią z trochę innej perspektywy. 

pwd. Iwona Zalewska 
(Hufiec Warszawa Praga-Północ)



Według jednego z redaktorów: 
Bo szóstki zuchowe są jak YETI!
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Od pięciu do siedmiu
czyli o szóstkach zuchowych słów kilka

Według instrukcji gromadę zuchową tworzą 
co najmniej dwie szóstki, składające się z gru-
py od pięciorga do siedmiorga dzieci każda. 
I choć nikogo nie dziwi, że w najmłodszym 
pionie wiekowym system małych grup istnieć 
powinien, to jest z nim trochę jak z yeti: każdy 
słyszał i wie, ale nikt nie widział, więc trudno 
powiedzieć, czy istnieje naprawdę.   

Każde środowisko działające w naszej organi-
zacji przedstawia trochę inną specyfikę i z in-
nymi problemami się boryka. Chcąc pracować 
zgodnie z założeniami instrukcji gromady i 
metodyki zuchowej, każdy wódz dąży do tego, 
aby w prowadzonej przez siebie jednostce po-
wołać szóstki. Wzoruje się ciut na metodyce 
harcerskiej i zastępie, jednak szybko wpada w 
pułapkę, gdyż mały szóstkowy nie przygotuje 
samodzielnego spotkania zastępu. Niekoniecz-
nie będzie też starszy od swoich przyjaciół, a 
Ci niekoniecznie będą go chcieli słuchać. Jeśli 
nawet wybrali go jednogłośnie, to możliwe, 
że na następnej zbiórce, a może już przy 
kolejnej zabawie równie jednomyślnie 
będą go chcieli odwołać. Zmienność 
zdań i nastrojów - taka jest specyfi-
ka ich wieku. 
Jak zatem myśleć o systemie 
szóstek i skutecznie go wprowa-
dzić? Obserwując pracę gromady, 
charaktery swoich podopiecznych, 
niejednokrotnie można dostrzec wy-
różniające się wśród nich grupy dzieci z 

tych samych klas, które naturalnie trzymają się 
razem. Niektórzy mają młodsze rodzeństwo, 
które wraz ze swoim koleżeństwem krok w 
krok chce podążać za starszymi. Podczas wie-
lu gier i zabaw istnieje okazja, by zauważyć, 
kto z kim najlepiej się dogaduje. Wykorzystaj 
to, co samo się nasuwa. Do zgranych zuchów 
z większym stażem działalności w gromadzie, 
stopniem wtajemniczenia (posiadających jed-
ną, dwie lub trzy gwiazdki) i wiekiem dołącz 
kilku młodszych, aby mogli ich naśladować i 
szybko uzupełnić braki zuchowego doświad-
czenia.
Pamiętaj, że dzieci z danej szóstki pracują 
razem, wykonując zadania podczas zbió-
rek. Współpracują, dzięki czemu unikniesz 
przykrych sytuacji, gdy na spotkaniu pojawi 
się jeden lub dwóch przedstawicieli szóstki, 
których „dla wyrównania szans w zabawie” 
będzie trzeba do kogoś dołączyć. Rolą szóst-
kowego dzieci dysponują same, ale masz na 

to duży wpływ w momencie zatwierdza-
nia ich propozycji. Możecie wspólnie 

wyznaczyć kogoś przebojowego 
i najbardziej lubianego, a może 
to być formą nagrody i doce-
nienia kogoś nieśmiałego, za 
to często pojawiającego się na 
zbiórkach. Szóstkowemu dawaj 
dodatkowe niewielkie zadania, 

które będą nadawały sens jego 
funkcji. Oprócz złożenia meldun-

ku podczas apelu to właśnie szóst-

kowy może np. 
przygotować kred-
ki do następnego 
zadania, odczytać 
na głos znalezio-
ną informację czy 
rozpocząć wy-
powiedź w Kręgu 
Rady. 
A co najciekaw-
sze w charaktery-
stycznej niestałości 
zuchów – nazwy 
szóstek możecie zmieniać i dopasowywać tak 
do obrzędowości gromady, jak i do realizowa-
nego właśnie cyklu sprawności. Dzięki temu 
propozycje nazwy szóstki za każdym razem 
może podać ktoś inny.

Zaufaj zastępowym
Tak często narzekamy 
na to, że pokolenie 
dzieci w wieku har-
cerskim jest bardzo 
niesamodzielne. Na to, 
że przeciętny 12-latek 
nie potrafi zrozumieć 
najprostszych poleceń 

i wykonać banalnych zadań, przeraża nas swo-
ją niepunktualnością i niezorganizowaniem, 
nie umie samodzielnie wyciągać wniosków i 
podejmować własnych inicjatyw. Trzeba przy-
znać, że tak jest w rzeczywistości. Dzieci przy-
zwyczajone do tego, że pomyśli za nie osoba 
dorosła nastawione są wyłącznie na odbiór i 
konsumpcjonizm. A drużynowym z tego po-
wodu przedwcześnie siwieją włosy…
Czy możemy coś na to poradzić? Oczywiście! 
Wystarczy sięgnąć do źródeł naszej instruktor-
skiej mądrości i odświeżyć sobie wiadomości 
o systemie małych grup. System zastępowy 
bowiem rozwija w harcerzu takie cechy, jak 
samodzielność, odpowiedzialność (za zastęp, 
drużynę i powierzone zadanie), kreatywność, 
altruizm, empatia, obowiązkowość i zaradność 
życiowa.  Ponadto uczy samorządności i wy-
chodzenia z inicjatywą, kształci umiejętność 
współdziałania w grupie, komunikowania się z 
innymi i dochodzenia do kompromisów oraz 
stwarza możliwość do tego, by harcerz poczuł 
się istotną częścią wspólnoty i zaczął się z nią 

utożsamiać. 
Zatem pozwolę sobie postawić następującą 
tezę: jeżeli członkowie drużyny harcerskiej nie 
potrafią wykazać się samodzielnością, zarad-
nością i twórczym myśleniem, to system ma-
łych grup w tej jednostce nie funkcjonuje w 
sposób właściwy. 
Obecnie zbyt dużo drużyn harcerskich prze-
kształca się w zastępy. Co to znaczy? Chodzi 
o to, że kadra drużyn bierze na siebie zakres 
obowiązków właściwych zastępom, przez co 
nie pozostawia możliwości realnego działa-
nia zastępowym i poszczególnym harcerzom. 
W drużynach dominuje atrakcyjny program, 
przedsięwzięcia zastępów natomiast bywają 
odstawione na bok ze względu na brak miej-
sca w harmonogramie spotkań, powierz-
chownie niską ich atrakcyjność oraz 
dużą dozę niepewności, czy zastę-
powy aby na pewno sobie pora-
dzi. Zbiórki zastępów odbywają 
się nieregularnie, jakość planów 
pracy zastępów nie bywa osta-
tecznie egzekwowana, książki pra-
cy zastępów prowadzone są tylko 
przez nielicznych. A przecież Robert 
Baden-Powell pisał: „Najlepsze wyni-
ki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej 
zaufano zastępowym”. Nie przypadkowo więc 
modelowy plan pracy drużyny wyglądać po-
winien następująco: zbiórka drużyny – raz w 

miesiącu, zbiórki zastępów - 2 razy w miesiącu 
i raz w miesiącu zbiórka zastępu zastępowych, 
na której drużynowy może skontrolować ja-
kość działań zastępów, pochwalić, zmotywo-
wać, nakierować, podpowiedzieć, wyciągnąć 
konsekwencje… ale nigdy nie wykonywać 
obowiązków za zastępowego ani ratować sy-
tuacji, gdy zastępowy się z nich nie wywiąże. 
Bo jeśli zastęp odniósł sukces, to niech to bę-
dzie sukces, który przyniósł drużynie pożytek. 
Jeśli zaś zastęp, mówiąc kolokwialnie, nawalił, 
to trzeba pozwolić jego członkom, by zauwa-
żyli negatywne skutki swojej bierności i ich 
wpływ na pracę całej drużyny. 
Aby wychować harcerzy na osoby samodziel-
ne, odpowiedzialne, obowiązkowe, zaradne i 

kreatywne, należy stworzyć im moż-
liwość, by mogli tymi cechami 

wykazać się w działaniu w ska-
li całej drużyny. Niech będą 
świadomi, że każdy z nich 
drużynę współtworzy, że ich 
działania nie są na niby, ale 
mają określony cel i przyno-
szą widoczny efekt lub konse-

kwencje. Zatem zadbaj o to, by 
zastęp miał swoją obrzędowość, 

plan pracy, prowadził regularnie cie-
kawe zbiórki oraz dokumentację zastępu 

i niech to wszystko będzie istotnie ważne dla 
całej drużyny!



Szefowa delegacji stołecznej

(n
o

w
a)

 N
ac

ze
ln

ik
 Z

H
P

hm. Dariusz Supeł 
nowy przewodniczący ZHP

h
m

. J
o

la
 K

re
cz

m
a

ń
sk

a
 

w
ic

ep
rz

ew
o

d
n

ic
zą

ca
 Z

H
P

M
eto

d
yki

phm. Katarzyna 
Kuligowska

pwd. Paulina 
Deczewska

Str. 9

www.stoleczna.zhp.pl

Sama chciałam
W naszej mentalności już tak jest, że generalnie 
nie lubimy młodzieży gimnazjalnej. Właściwie… 
dlaczego? Dlaczego znajomi współczują mi, kie-
dy mówię, że organizuję zajęcia pozalekcyjne dla 
„gimbusów”, a gdy jadę do pracy w wakacje na 
kolonię z młodzieżą w tym wieku, gratulują mi, 
że nie skończyłam z koszem na śmieci na głowie. 
Gimnazjaliści to młodzi ludzie w wieku trudnym, 
ale jakże wspaniałym! Pierwsze miłości, budowa-
nie zaufania, odkrywanie swoich pasji, podejmo-
wanie się różnych aktywności, a także pierwsze 
poważne bunty i kłótnie. Jak z nimi pracować? 
Dlaczego wydaje nam się to takie ciężkie?
Wszystko zależy od naszego podejścia. Jeśli my 
będziemy na „nie”, to młodzież również. Kiedy 
będziemy nastawiać się negatywnie, to nic do-
brego z tego nie wyniknie. Tymczasem, kto wie, 
może ktoś z tej zgrai „gimbusów”, której boimy 
się na ulicy, potrzebuje naszego zainteresowania, 
dobrego słowa, pomocy w wyborze swojej drogi. 
Domeną harcerzy starszych jest poszukiwanie, 
co wskazuje nam na dwie rzeczy. Harcerze w 
tym wieku nie wiedzą jeszcze dokładnie, czego 
oczekują od życia, szkoły, harcerstwa, znajo-
mych. Często, gdy w tym poszukiwaniu pozo-
stają sami, stają się bardzo zagubieni. W momen-
cie, gdy my myślimy: „Nie, tylko nie oni!”, może 
właśnie „oni” potrzebują naszego uśmiechu, rady, 
rozmowy. Być może Ty, właśnie Ty, możesz od-
mienić ich życie, spoglądając na nich inaczej niż 
wszyscy. Nie twierdzę, że jest to łatwe, czasem 
trzeba bardzo długo pracować, żeby przekonać 
się do danej osoby i żeby ona przekonała się do 
Ciebie, ale po owocach pracy wielokrotnie widać, 
że warto!
Od dwóch lat jestem drużynową drużyny star-
szoharcerskiej i najmilej wspominam moment, 

kiedy zorientowałam się, że 
każdy z moich harcerzy jest 
inny, jest wybitną indywidu-
alnością i że powinnam do 
każdego z nich podchodzić w 
taki właśnie sposób. Każdy ma 
inne talenty, zainteresowania, 
poczucie humoru, nastawienie 
do harcerstwa. Doceńmy to!
Harcerze starsi nie są już dziećmi, możemy od 
nich wymagać więcej, lecz musimy liczyć się z 
tym, że oni też będą więcej wymagać od nas. 
Dlatego my – drużynowi powinniśmy dawać z 
siebie wszystko. Prowadzenie drużyny starszo-
harcerskiej nie jest łatwe. Bywają one niezbyt 
liczne, ale jeśli jest nawet te kilka osób, które chcą 
przychodzić, chcą się rozwijać – warto. Stawiaj-
my przed nimi wyzwania, pozwólmy poprowa-
dzić element zbiórki, zachęcajmy do realizacji 
projektów, przeżywajmy razem z nimi zdoby-
wanie stopni, dajmy się także wyszaleć. Harce-
rze starsi muszą się czasem powygłupiać. Jeśli 
chcesz, aby to było bezpieczne i odpowiednie, to 
baw się razem z nimi! Ta satysfakcja, gdy widzisz 
uśmiech na twarzach harcerzy starszych lub ich 
chęć pracy, jest przeolbrzymia. A jeśli się nie uda-
je?
 Wiadomo, że czasem próbujemy do 
kogoś dotrzeć, współpracować, rozmawiać, lecz 
to nic nie daje. Wtedy odpuść. Lepiej mieć mniej-
szą grupę, składającą się z naprawdę zaangażo-
wanych harcerzy niż np. 25 osób, które na zbiór-
kach pojawiają się raz na pół roku. 
 Gimnazjaliści to wspaniali młodzi lu-
dzie. Być może stereotypy, jakie są na nich na-
kładane sprawiają, że oni sami w to nie wierzą. 
Pomóżmy im uwierzyć. 

Dyktatura czy demokracja?
Odpowiadając na pytanie: dyktatura czy demo-
kracja?, nie rozmyślajmy nad tym zbyt długo i 
wybierzmy demokrację. Korzyści płynące z tego 
systemu mają swoje uargumentowanie w pod-
ręczniku dla drużynowych. Po jego przejrzeniu 
znalazłam jedno miejsce, w którym mowa o dyk-
taturze: w opisie ról przyjmowanych w zespole 
„Lew – lider. Reprezentuje postawy przywódcze, 
polegające na przewodzeniu, rzucaniu pomy-
słów, opiece nad innymi. Od takich osób możesz 
oczekiwać aktywnej postawy, mogą one mieć 
jednak tendencję do wprowadzania dyktatury.” 
Uważam, że każdemu z nas zdarza się przyj-
mować takie postawy, ponieważ czasem mamy 
jakąś wizję, którą chcielibyśmy zrealizować w 
drużynie, zdanie, które różni się od innych, a na 
dodatek racja drużynowego często jest uważana 
za tę najlepszą. Nie wiem, czy to dlatego, że wę-
drownikom tak bardzo podoba się jego propozy-
cja, czy uznają, iż skoro drużynowy tak mówi, to 
jest to najlepsza decyzja. Mając jednak świado-
mość siły naszych słów, powinniśmy motywo-
wać naszych podopiecznych do przedstawiania 
swoich propozycji, do wyrażania swojego zdania, 
choćby nawet miały nie zostać przegłosowane. 
Moment, w którym zdanie wędrownika jest bra-
ne pod uwagę, daje mu poczucie przynależności 

do wspólnoty i umacnia 
poczucie własnej warto-
ści. Demokracja, o któ-
rą opiera się działalność 
drużyny wędrowniczej, 
powoduje podejmowa-
nie decyzji większością. 
Pozwala to na wdrożenie 
w życie pomysłów każdego członka jednost-
ki, naukę dyskusji i sposobu argumentowania, 
bronienia własnego zdania. Wędrownicy uczą 
się świadomego podejmowania decyzji i funk-
cjonowania z ich skutkami. Nauka na własnych 
błędach daje efekty przy kolejnych podejmowa-
nych decyzjach. Przygotowuje to młodych ludzi 
do odpowiedniego funkcjonowania w państwie i 
poznania zasad panujących w tym systemie, ma-
jąc na uwadze wkraczanie w wiek pełnoletniości 
i realizowania swojego przywileju uczestnictwa 
w wyborach świadomie i z pełną odpowiedzial-
nością. Dyktatura nie powinna występować na 
co dzień w działalności drużyny, jednak druży-
nowy, który jest za nią odpowiedzialny, może 
narzucić pewne elementy, które są konieczne do 
realizacji niektórych działań. Oczywiście mając 
na celu dobro drużyny i jego członków.  

- Prowadzę drużynę starszoharcerską.

- Co? Kto Ci kazał?!

- Sama chciałam…
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Komendant Hufca 
- phm. Zenon Jendor

Druh Zenek związany jest z naszym hufcem 
praktycznie od zarania jego dziejów. Do dziś 
zachowały się zdjęcia pochodzące z pierw-
szych powojennych lat, gdy jako sześcioletni 
zuch szedł ze swoim drużynowym na czele 
pochodu z okazji rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości i z tym właśnie koja-
rzy się wielu dzisiejszym harcerzom. Odkąd 
pamiętam był on przewodniczącym Kręgu 
Seniora „Nałęcz”. W swoim życiu parał się 
wieloma rzeczami: był instruktorem prawa 
jazdy, pracował w administracji lokalnej oraz 
w MSWiA. Obecnie dosyć aktywnie korzysta 
ze swojego wypoczynku na emeryturze. Re-
zygnacja z funkcji komendanta jego poprzed-
niczki w lutym 2013 r. rozbudziła w druhu 
Zenonie chęć wzięcia na swoje barki spraw 
hufca. Tym samym od około pół roku całkiem 
dobrze dogaduje się z młodą kadrą i pomimo 
różnicy wieku i poglądów pozwala dalej roz-
wijać się naszej harcerskiej rodzinie.
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Na północnych rubie-
żach Chorągwi Sto-
łecznej, tam gdzie spo-
tykają się rzeki Wkra, 
Narew i Wisła, leży 
miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki. Od XIX w. 
jest ono silnie związa-
ne z Twierdzą Modlin, 

jedną z największych budowli fortyfikacyjnych 
w Polsce z najdłuższym w kraju budyn-
kiem koszar (obecnie mieści się w 
granicach administracyjnych No-
wego Dworu Mazowieckiego). 
Pomimo tego, że siedziba hufca 
znajduje się w Nowym Dworze 
Mazowieckim, to historia har-
cerstwa na tym terenie zaczyna 
się w Twierdzy Modlin już w 1919 
r. Powstał wtedy 2 Korpus Kadetów 
w Twierdzy Modlin, który stopniowo za-
czął przekształcać się w pierwsze nowodwor-
skie drużyny.
Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki jest jednostką 
obejmującą obszar powiatu nowodworskiego, 
a we wrześniu 2013 r. został on rozszerzony o 
gminę Łomianki. W jego skład wchodzą śro-
dowiska działające w Czosnowie, Dziekano-
wie Leśnym, Łomiankach, Modlinie, Nasielsku, 
Nowym Dworze Mazowieckim oraz Pomie-
chówku, łącząc harcerskim węzłem przyjaźni 

około 400 zuchów, harcerzy i instruktorów. 
Nowodworskie harcerstwo jest największym 
stowarzyszeniem funkcjonującym w granicach 
powiatu, współpracuje ono jednak i z innymi 
lokalnymi organizacjami. Członkowie hufca 
chętnie włączają się w działania  OSP, orga-
nizacji turystycznych, rekonstruktorów, grupy 
tancerzy ognia „Children of Fire”, a także utrzy-
mują kontakt z przyjaciółmi z ZHR, którzy dzia-
łają w Nasielsku. 
Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki jest bardzo 

rodzinną jednostką, w której praktycznie każ-
dy się zna. Wyróżnia nas młoda, kreatywna 
kadra, duże rozproszenie i prowadzenie 
głównie drużyn wielopoziomowych. Do-

łączenie się Szczepu 462 DHiGZ 
pozwoliło nam na posze-

rzenie grona doświad-
czonych osób, stabilnych 

społecznie i emocjonalnie 
instruktorów, wielu specjali-

stów z nowymi pomysłami i zapałem do pracy. 
Charakterystyczną inicjatywą naszego hufca, 
która pomaga nam się jeszcze lepiej zintegro-
wać, są wspólne letnie obozy, w których uczest-
niczy zazwyczaj około 120 osób. Lokalizacja w 
krainie trzech rzek daje nam dużo możliwości 
do uprawiania turystyki kajakowej, pieszej i kra-
joznawstwa. Posiadamy własne zaplecze tech-
niczne w postaci 8 kajaków tworzywowych z 
osprzętem oraz przyczepki do ich transportu, 
dzięki czemu dosyć regularnie uczestniczymy 
w spływach głównie rzeką Wkrą i Narwią, które 
odznaczają się niewielkim stopniem trudności 
i wysoką malowniczością. Często także odwie-
dzamy tereny Kampinoskiego Parku Narodo-
wego, który jest nam szczególnie bliski.
Nowodworskie harcerstwo działa już prawie 
95 lat! Pomimo tego, iż czasem wychodzimy 
z siebie, żeby tworzyć dobry, prężnie rozwijają-
cy się hufiec, to spaja nas  przyjaźń i myślę, że 
dzięki niej przetrwamy następny wiek harcer-
skiej przygody.

Większość dziennikarzy, nawet amatorów - takich jak 
my, paradoksalnie wolałoby napisać i opublikować to, 
co ktoś zrobił źle niż to, co oni sami zrobili dobrze, to 
straszne. Jednak jest w tej dociekliwości dziennikar-
skiej głębszy sens. Powoduje ona ciekawość świata, 
jaki chcemy pokazać innym. Oczywiście, najlepiej 
pisać o sprawach miłych, które są dziełem innych 
ludzi niż nas samych, ale życie jest bardziej realne 
niż nasze fantazje na jego temat i nie możemy so-
bie pozwolić na zniekształcanie rzeczywistości po-
przez ukrywanie niewygodnych tematów. Tak było 
w latach poprzedniej epoki w kraju, kiedy zjawiska 
typu bezrobocie, samobójstwa, homoseksualizm lub 
narkomania ukrywano przed opinią publiczną, pomi-
mo że miały miejsce w codziennym życiu. W swojej 
pracy nad tworzeniem kolejnych numerów gazet, 

na których aktualnie się koncentruję, staram się 
przedstawić rzeczywistość w sposób bardziej 

bezpośredni niż pośredni. Jestem zwolen-
nikiem nieupiększania prawdy, nawet za 
cenę szoku. Szoku, który może boleć na 

początku, ale szybko minie. Gorsze jest, moim zda-
niem, ukrywanie prawdy, która tak czy inaczej kie-
dyś ujrzy światło dzienne, a wówczas będzie bole-
sna znacznie bardziej. Kiedy widzę, jakie możliwości 
drzemią w wielu instruktorach naszej chorągwi, to aż 
żal byłoby o nich czegoś nie napisać. Do podobnego 
wniosku doszła swego czasu obecna komendantka 
chorągwi, która była inicjatorką powstania gazety 
chorągwianej. Zdając sobie w pełni sprawę nawet z 
ewentualnego spadku popularności wśród ludzi, do-
magała się jawności działań, których brakowało jesz-
cze do niedawna. Media nie są celem, są środkiem 
do osiągania celów. W przypadku “Instruktora” takim 
celem jest uwidocznienie wspólnoty chorągwianej, 
która będzie miała świadomość wzajemnej współ-
pracy i wspierania się w trakcie tego procesu. Chcę 
pokazać realizm sytuacji, bo tylko w takim przypadku 
Czytelnik może właściwie ją oceniać i podejmować 
decyzje dotyczące jego udziału w procesie budowa-
nia chorągwianej wspólnoty.

hm. Tomasz Dudewicz

Harcerski węzeł przyjaźni

Nie upiększać rzeczywistości



Czasem było zabawnie :)

phm. Justyna Sikorska
hm. Jacek Smura

hm. Karol Gzyl

Trochę nas tam było

Skau
tin

g

phm. Wojtek 
Puchacz 

Str. 11

www.stoleczna.zhp.pl

Skauting od święta
Spotkałem się ostatnio z opinią, że skauting 
w naszej chorągwi traktuje się akcyjnie. Co to 
znaczy i czy rzeczywiście tak jest?
“Mam wrażenie, że większość uwagi kieruje 
się na Światowe Jamboree, a jest to impreza, 
na którą nie stać większości harcerzy. Są oczy-
wiście tacy, co sami sobie ogarną fajne akcje, 
wyjazdy, obozy. Tylko potem wszystko prze-
mija bez echa, ale jak jest Jamboree to uhu!, 
mobilizacja. Bez-sen-su” – napisała do mnie 
Sylwia z Hufca Warszawa-Mokotów. Nie spo-
sób się z nią nie zgodzić. Skauting proponuje 
o wiele więcej niż tylko zloty. Seminaria, szko-
lenia, wolontariaty, międzynarodowe projekty, 
wymiany, współpraca drużyn partnerskich to 
kilka przykładów, które od razu przychodzą mi 
do głowy.

Co złego jest w Światowym Zlocie Skautów?

Naturalnie, nie ma w nim nic negatywne-
go. Wręcz odwrotnie! Jeśli na Światowy Zlot 
Skautów, Intercamp, zloty grupy Wyszeh-
radzkiej (V4) i inne międzynarodowe imprezy 
wybierają się harcerki i harcerze z Chorągwi 
Stołecznej ZHP, to znaczy, że przebrnęli przez 
proces zgłoszenia, że są jednymi z pierwszych 
odważnych, którzy chcą od harcerstwa czegoś 
więcej. Ale przede wszystkim oznacza to, że 
dotarli do informacji o zlocie. A to już połowa 
drogi do sukcesu.
Minęło niemal 20 lat, odkąd ZHP wróciło do 
WOSM i WAGGGS. Przez ten czas wszystkie 
środowiska harcerskie powinny mieć już po 
kilka przygód skautowych za sobą. Ale tak nie 
jest. Główny problem leży w dostępie do infor-
macji, które są, ale nie wiadomo gdzie. Przy-
kład: w wakacje 2014 r. Czesi organizują zlot 
V4. Informacje o imprezie już dawno pojawiły 
się na stronie chorągwi, są też funpage na Fa-
cebooku. Kto z Was o tym wie?
Na szczęście sytuacja się zmienia. Udział 
członków Chorągwi Stołecznej w skautowych 
zlotach wzrasta. Pamiętam rok 2008, gdy na 
Intercamp pojechała grupa 8-10 osób. Na zlot, 
który odbędzie się w 2014 r. miejsc już nie ma, 
a z Warszawy wyjadą najpewniej rekordowo 
trzy autokary. Naszym założeniem było wy-
stawienie jednej czterdziestki na Jamboree w 
Japonii. Podświadomie czułem, że będą dwie, 
a marzyłem o trzech. W 2015 r. do Japonii wy-
syłamy 120 harcerzy. To pierwszy rok, kiedy 
zacząłem stosować tabelki, by się w tej skau-
towej aktywności chorągwi nie pogubić.

Od akcyjności do stałego zaangażowania w 
skauting

Im więcej instruktorów pojedzie na skautowy 
zlot, spotka się z ludźmi, którzy mają te same 
zasady co my, im więcej osób zobaczy, że 
skauting to harcerstwo, tylko, że bardziej ko-
lorowe, tym większa ich liczba będzie mogła 
zastanowić się, dlaczego w przeszłości nie 
angażowała swoich środowisk w skauting. Bo 
od tego się zaczyna. Nie można mówić swoim 
podopiecznym o czymś, czego się nie przeży-
ło. To nie byłoby wiarygodne!
Tymczasem, jeśli Agnieszka z Pruszkowa w 

2012 r. wybierze się ze 
swoją kadrą na Intercamp, 
a rok później zabierze tam 
całą drużynę, na kolejny rok 
harcerski może spokojnie 
planować kilka skautowych 
projektów w ramach planu 
pracy swojego środowiska. 
A to już nie akcyjność, tylko 
świadome zaangażowanie 
programowe.
Jak wpleść skautowe propozycje w plan pracy 
drużyny? Przede wszystkim warto spróbować 
od znalezienia skautów, którzy na stałe będą 
Waszymi partnerami. W trakcie roku harcer-
skiego w październiku połączycie się z nimi na 
Skype (podczas Jamboree On The Internet), w 
grudniu przekażecie sobie Betlejemskie Świa-
tło Pokoju, a może nawet spotkacie się na Be-
tlejemskim Zlocie w Zakopanem. Od stycznia 
zaczniecie realizować całoroczną propozycję 
programową WAGGGS wydawaną z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej (tłumaczoną na język 
polski), a w lutym każdy członek Waszej dru-
żyny dostanie życzenia z okazji DMB. Jeszcze 
przed wakacjami, w maju, podczas Jamboree 
On The Trail trasy Waszych wędrówek skrzy-
żują się gdzieś przy granicy. Jeśli wszystko 
dobrze zaplanujecie, razem spotkacie się także 
na Intercampie lub innym zlocie, który będzie 
dostępny finansowo dla wszystkich członków 
drużyny.
To oczywiście program przeładowany skau-
tingiem. Spokojnie można by go realizować 
przez dwa, trzy lata, nie zapominając o innych 
ważnych aspektach wychowawczej działalno-
ści.

Akcyjność czy stałe zaangażowanie?

Akcyjność nie jest zła. Daje drużynowym 
szansę rozwinięcia programu śródrocznego, 
wprowadzenia czegoś nowego, a sam udział 
dziecka w zlocie jest niezłą szkołą toleran-
cji. Akcyjność nie musi przeradzać się w coś 
ciągłego. Jeśli środowisko zdecyduje, że raz 
na dwa lata wysyła swoją reprezentację na 
międzynarodowy zlot – niech tak będzie. Jeśli 
zaś drużynowy zdecyduje, że oferta skautowa 
jest na tyle interesująca, by wejść w to po ko-
lana – niech działa, niech planuje i realizuje. 
Ale niech również to czuje całym sobą. Stałe 
zaangażowanie w skauting to nie tylko współ-
praca z drużyną partnerską czy bycie na bie-
żąco z zagraniczną zakładką na stronie cho-
rągwi. To raczej poczucie, że jest się nie tylko 
harcerzem, ale także i skautem. To 
zorganizowanie zbiórki nie w mun-
durach, ale w koszulkach środowiska 
i chustach. To wyjazd na wyprawę 
w góry z chustami na szyi. To duma, 
że jest się skautem, członkiem czter-
dziestomilionowej grupy, która zmie-
nia ten świat.

Jeśli i Wy macie interesujące przemy-
ślenia dotyczące skautingu w naszej 
chorągwi, napiszcie do mnie na adres: 
zagranica@stoleczna.zhp.pl.
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