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Czy psujemy Związek od środka? 
Odkąd wstąpiłam do ZHP nie było 
roku, abym nie słyszała, że zbyt dłu-
go to czy tamto środowisko już nie 
pociągnie, że ktoś taki czy taki nie 
wywiązał się z obowiązków, że pro-
blemy finansowe, lokalowe, kadro-
we i dziury pokoleniowe.  Nie raz 
zastanawiałam się, co ja tu jeszcze 
robię i czy to ma sens, aby należeć 
do organizacji, która chyli się ku 

upadkowi. A jednak wiele lat upłynę-
ło, choć ciągle borykamy się z tymi samymi problemami, 
to zawsze zjawia się ktoś, kto ma trochę energii i jedną 
czy drugą inicjatywę pociągnie. 

Nie dalej jak rok temu zostałam poproszona o poprowa-
dzenie zajęć na kursie drużynowych zuchowych. Nieste-
ty do żadnego z zaplanowanych spotkań nie doszło z po-
wodu zbyt małego zainteresowania formą. Pomyślałam 
wtedy: „Jeśli już doszliśmy do momentu, w którym nie 
mamy nikogo, kto chciałby pracować z zuchami, to zna-
czy że jest naprawdę źle”.

Jednak kolejne miesiące cierpliwości i stania w gotowości, 
„na służbie” udowodniły mi, że co by się nie działo, daje-
my radę. Nieustannie w Związku znajdujemy ludzi, którzy 
wykazują zainteresowanie, chęć pomocy, kreatywność i 

drzemiący w nich potencjał. Minione wakacje pełne były 
najróżniejszych harcerskich wydarzeń, organizowanych z 
rozmachem i na wysokim poziomie. Miło było słyszeć w 
telewizji, czytać w prasie czy odbierać mnóstwo wiado-
mości poprzez portale społecznościowe o tym, gdzie też 
to nasi harcerze podróżują i jak wspaniale się bawią.

Kursy i szkolenia, instruktorskie spotkania, złazy i zloty, 
od światowego Jamboree w Japonii począwszy, przez 
zlot kadry, na kursie Woodbadge skończywszy. Te i wie-
le, wiele innych. Jak to dobrze usłyszeć od znajomych, 
którzy zastanawiali się, czy dociągną na swoich funkcjach 
do końca kadencji, że po wakacjach, po udziale w tych 
wszystkich wydarzeniach, wrócili do swoich środowisk 
zmotywowani i chętni do pracy.

Co więcej, właśnie  wróciłam z kursu drużynowych zu-
chowych, na który lista chętnych była dłuższa niż ilość 
przewidzianych dla uczestników miejsc, a kursanci oka-
zali się ludźmi niezwykle aktywnymi i zainteresowanymi 
tematem. Serce rośnie. I choć za oknem coraz bardziej 
ponuro, a pogoda nie zachęca do aktywności, to życzę 
Wam dużo siły w rozpoczętym niedawno kolejnym roku 
harcerskim i mnóstwa dobrych decyzji podczas czekają-
cych nas zjazdów hufców.
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SMS – czyli Sprintem Między Sprawami
Za nami:

26 Światowe Jamboree Skautowe w Japonii 
(28.07 – 8.08.2015)

W programie zlotu były m.in.:
• Peace Programme,
• Peace Memorial Ceremony,
• Globalny Development Village (GDV),
• Cross Road of Culture (CRC),
• Citi of Science (COS),
• Community Services,
• Water Activities.
Więcej o tym w artykule na str. 26

71 rocznica Powstania Warszawskiego 
(31.07. – 2.08.2015)

W okolicy kolejnej rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego jak co roku na warszawskich ulicach można 
było spotkać wiele drużyn oraz pojedynczych harcerzy, 
którzy właśnie szli albo wracali z służby. Harcerze m.in. 
pełnili służbę wartowniczą przy grobach powstańców, 
nosili wodę na uroczystościach oraz pełnili służbę ratow-
niczą (Harcerska Grupa Ratownicza „Bemowo”) i zabez-
pieczenia (Inspektorat Harcerskiej Służby Zabezpieczenia). 

Rajd Grunwaldzki 2015 (9 – 13.07.2015)

Był to ostatni już Rajd Grunwaldzki, który co roku dopro-
wadzał wszystkich uczestników do Lidzbarka. Został on 
okrzyknięty przez organizatorów największym Rajdem 
Grunwaldzkim, ponieważ uczestniczyło w nim ponad 
1000 osób (uczestników i organizatorów łącznie). Nie mu-
simy się jednak smucić, że już się nie spotkamy. Przecież 
zawsze „coś się kończy, a coś zaczyna”, dlatego w przy-
szłym roku rusza Programowy Ruch Odkrywców (PRO). 
Szczegóły o PRO na: odkrywcy.zhp.pl lub  
www.facebook.com/ruchPRO

Watra Wędrownicza (14 – 23.08.2015)

O tym, co się działo i jak było przeczytacie w relacji na 
str. 15

IV Zlot Kadry (26 – 30.08.2015)

Więcej o tym w artykule na str. 22

W październiku:

Święto Chorągwi Stołecznej (1.10.2015)

Elementami tegorocznego święta były m.in. apel przy 
pomniku Małego Powstańca, apel przy pomniku Ma-
łego Powstańca i przygotowana przez Krąg Instruk-
torski „Nike” gra miejska. Udział w zabawie umożliwiał 
zuchom, harcerzom, harcerzom starszym, wędrow-
nikom oraz kadrze zdobycie Odznak Krajoznawczych. 
 
55. Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry”
(15–17.10.2015)

JOTA-JOTI – Jamboree on the Air and Jamboree on 
the Internet (17-18.10.2015)

Szkolenie Harcerskiej Służby Zabezpieczenia
Termin: 
• Sesja jesienna: 23 – 25.10.2015 (I część)                

oraz 13 – 15.10.2015 (II część); 
• Sesja wiosenna: marzec/maj 2016 (2 weekendy) –  

informacje od 01.02.2016. 
Kurs zostanie uruchomiony przy minimum 12 osobach 
chętnych. 
Organizator: Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej 
i Służby Zabezpieczenia. 
Adresaci: wędrownicy oraz instruktorzy kierowani do 
działań związanych z zabezpieczeniem wydarzeń harcer-
skich. 
Uprawnienia: wewnętrzne (ZHP). 
Odpłatność: ok. 80 zł. 
Kontakt: hsgird@stoleczna.zhp.pl  

Przed nami:
• Przypominamy już niedługo – 1 listopada – Akcja 

Znicz i Akcja Parking. Niby tylko jeden dzień handlu, 
ale zawsze coś!

• 28 listopada – 50 lat „Mazowsza” – Szczep z Hufca 
Warszawa Praga Północ obchodzi swój jubileusz. 
Zainteresowanych zapraszamy na stronę szczepu 
(https://sites.google.com/site/szczep273/aktualnosci) 
oraz do przeczytania relacji w kolejnym wydaniu.

A może Twoje środowisko/drużyna obchodzi jakąś 
rocznicę i chcesz się tym pochwalić? Nasza skrzynka 
pocztowa właśnie dla Ciebie została otwarta.

Reprezentacyjny Chór Chorągwi Stołecznej ZHP jest 
otwarty na nowe głosy. Lubisz śpiewać? Jesteś otwarty na 
nowe przeżycia? Chcesz doświadczyć czegoś nowego?
To właśnie na Ciebie czekamy!
Kiedy: każdy czwartek (oprócz 2 czwartku miesiąca)
Gdzie: w siedzibie Ch. Stołecznej ZHP – ul. Piaskowa 4
O której?: godzina 19.00 
W razie pytań czekamy na e-mail: rccs@stoleczna.zhp.pl 
lub na wiadomość na FB: www.facebook.com/RCCS.ZHP 
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Komisja Rewizyjna to często niedo-
ceniony organ władz ZHP na każdym 
szczeblu struktury. Może dlatego, że w 
wielu środowiskach traktowana jest jak 
zło konieczne, a może dlatego, że nie 
wszędzie pracuje tak, jak powinna? Czy 
pomiędzy organem nadzorującym pra-
cę komendy, a samą komendą chorągwi 
lub hufca powinna być współpraca, czy 
właśnie czynnik kontrolny wyklucza ją 

z zasady? Te oraz inne wątpliwości rozwieje Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej – hm. 
Paweł Marciniak. 

Paweł Marciniak:
Cieszę się, że temat działania Komisji Rewizyjnej docze-
kał się swojego czasu w „Instruktorze”. Jak sam, Tomku, 
powiedziałeś, Komisja Rewizyjna to często niedoceniany 
organ władz ZHP. Mam też odczucie, że to organ, którego 
działania bądź też nawet same wieści o tym, że gdzieś 
działa, budzą wiele emocji. Tym bardziej się cieszę, że 
mam okazję przybliżyć specyfikę naszego działania i przy 
okazji trochę Komisję Rewizyjną „odczarować”.

Może więc zanim zaczniemy odpowiadać na pytania, 
przybliżę w skrócie czym właściwie jako Komisja Rewi-
zyjna się zajmujemy. Generalnie każdy myślę ma intu-
icyjną świadomość, że komisje rewizyjne dbają o prze-
strzeganie przepisów oraz kontrolują finanse. Niektórzy 
zetknęli się zapewne także z komisjami rewizyjnymi pod-
czas obozów harcerskich. Co jednak jeszcze należy do 
obowiązków komisji rewizyjnych? Po co one są? 

Otóż komisje rewizyjne stanowią jeden z filarów syste-
mu czuwającego nad tym, aby każdy w naszej organi-
zacji czuł się bezpiecznie dzięki świadomości przestrze-
gania obowiązujących nas wspólnie zasad przez osoby 
działające w ZHP. Dbają także one o realizację naszych 
wspólnych ustaleń, które podejmujemy na poziomie huf-
ca oraz chorągwi, przede wszystkim podczas zjazdów. 
Komisje rewizyjne oceniają realizację programu rozwoju 
jednostki, w której działają, monitorują sposób realizacji 
podjętych na zjeździe uchwał, czyli pełnią ważną rolę, 
stojąc na straży wprowadzania w życie tego, co wspólnie 
na długi okres czterech lat zostało postanowione. W celu 
wypełniania tych zadań, komisja rewizyjna może przed-
stawiać władzom odpowiednie zalecenia i wnioski.

Zakres działania komisji rewizyjnej na poziomie chorągwi 
jest jeszcze szerszy. Wynika to z faktu, że jesteśmy nie tyl-
ko ruchem posiadającym swoją ideę, zasady i strukturę. 
Od strony formalnej jesteśmy podmiotem działającym 
w strukturze obowiązujących w Polsce przepisów – sto-
warzyszeniem, które posiada 27 jednostek terenowych 
(hufców), posiadającym majątek i dokonującym operacji 
finansowych idących w miliony złotych, podlegającym 
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i działającym 
pod nadzorem organów administracji państwowej. Wyni-
kają z tego dla Komisji Rewizyjnej Chorągwi dodatkowe 
zadania, jak: coroczny obowiązek analizy i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego chorągwi, obowiązek corocz-
nego głosowania absolutorium dla władz chorągwi czy 
wybór profesjonalnego biegłego rewidenta do badania 
ksiąg rachunkowych, etc. Bez realizacji tych działań Cho-
rągiew Stołeczna mogłaby na przykład stracić status orga-
nizacji pożytku publicznego.

Jak widać zadań jest wiele i dotyczą one wielu aspektów. 
Pozwolisz, odniosę się teraz do kwestii, jakie przedstawi-
łeś, Tomku, na początku. Czy komisja rewizyjna to zło ko-
nieczne? My chcielibyśmy być postrzegani jako podmiot 
gwarantujący równe szanse, zasady i takie też traktowa-
nie każdego w naszych szeregach. Czyli komisja rewizyj-
na jako zespół stojący na straży zasad i jakości działania. 
Widziałbym więc tu w takiej filozofii działania raczej do-
bro pożyteczne niż zło konieczne, choć rozumiem, że dla 
nikogo kontrola, która jest narzędziem naszego działania, 
nie będzie sytuacją komfortową. Zgadzam się też, że wie-
le zależy od jakości pracy komisji. Ważny jest profesjona-
lizm, czyli wiedza i nieustanne szkolenie, posiadanie prak-
tycznego doświadczenia oraz myślę, że zwyczajna ludzka 
wyrozumiałość i życiowa mądrość przekładająca się na 
elastyczność rozwiązań i trafność ocen. Teraz właśnie 
mamy czas zjazdów, co oznacza czas wyborów nowych 
komisji rewizyjnych w hufcach. Wszystko w tym obsza-
rze jest w rękach wspólnot hufcowych. Ze strony Komisji 
Chorągwianej mogę tylko zapewnić o wsparciu, jakiego 
komisjom hufcowym będziemy z pewnością udzielali.
 
Drugą kwestią, jaką, Tomku, poruszyłeś, to kwestia współ-
pracy podczas realizowania działań kontrolnych. Ze swo-
jej strony jako przewodniczącego Chorągwianej Komisji 
Rewizyjnej proponuję, aby podejść do tematu jeszcze 

By każdy czuł się bezpiecznie

hm. Tomasz 

Dudewicz

hm. Paweł Marciniak
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szerzej. Uważam, że dla komfortu obu stron nie tylko 
współpraca jest potrzebna, ale przede wszystkim otwar-
tość, na której taką współpracę należy budować. Tu widzę 
duży obszar po obu stronach, bo, jak już wspomniałem, 
mamy świadomość, że sytuacja sprawdzania czegokol-
wiek bywa niekomfortową, tak naprawdę dla każdej ze 
stron.

Myślę, że klucz tkwi w nastawieniu i zrozumieniu celu dzia-
łania. Każda komisja powinna dawać jasny przekaz, że nie 
szuka na siłę, co jest źle, lecz po prostu z pozytywnym na-
stawieniem sprawdza, czy jest dobrze. Jest dla mnie oczy-
wistym, że prowadzący kontrolę zwraca uwagę również 
na pozytywy, a nie tylko na rzeczy do poprawy, i umieszcza 
je w odpowiednich dokumentach. Zależy nam jako ko-
misji rewizyjnej z poziomu chorągwi, aby zbudować taki 
właśnie pion rewizyjny - zespół komisji hufcowych, które 
we współpracy z nami działają według takiej logiki. Chciał-
bym, abyśmy działali jako rewizorzy, kierując się koncep-
cją organizacji uczącej się, jaką promował bliski memu 
sercu prekursor prakseologii, czyli nauki o sprawnym dzia-
łaniu, autor „Traktatu o dobrej robocie” profesor Tadeusz 
Kotarbiński. Zależy mi, byśmy wspierali trzy zakresy dzia-
łań, odwołując się właśnie do profesora Kotarbińskiego: 

• „jak działać, aby działać sprawnie? „
• „jak działać, aby o ile możności uniknąć przykrości, 

własnej i cudzej, i przeciwnie, jak najbardziej życie 
umilić?” 

• „jak działać, aby być w zgodzie z sumieniem?”

Oznacza to, że na równi z określeniem, gdzie działamy 
źle, ważne dla nas powinno być to, gdzie i jak osiągamy 
dobre efekty – czyli znajdowanie i dzielenie się dobrymi 
praktykami. Równie ważną rolą działań kontroli na pozio-
mie zaleceń powinno być nie tylko określanie obszarów 
do poprawy, lecz także fachowe wskazywanie sposobów 
jej osiągnięcia, co też w moim rozumieniu zadań komisji 
rewizyjnej powinno być dla nas czymś naturalnym.

W ten sposób, mam nadzieję, uda się nam budować part-
nerskie relacje na linii komisja rewizyjna – osoba/zespół 
podlegający kontroli, w sposób sprzyjający wspólnej bu-
dowie coraz lepszej organizacji.

Przejdźmy może płynnie do pytań, bo wiem że kilka ich 
przygotowałeś.

Tomek Dudewicz:
Harcerska Akcja Letnia za nami. Komisja Rewizyjna wi-
zytowała niektóre obozy. Jak oceniasz przygotowanie i 
realizację wypoczynku w placówkach, które odwiedziłeś?

Paweł Marciniak:
Jednym z  wielu zadań, które postawiliśmy sobie jako 
KRChS była kontrola realizacji Harcerskiej  Akcji Letniej 
(HAL 2015). Głównie, uwaga nasza skoncentrowana 
była na bezpieczeństwie uczestników Obozów i Kolonii 
Zuchowych.

Komisja Rewizyjna stworzyła dziewięć Zespołów Wizyta-
cyjnych. Przeprowadzono kontrolę 16 placówek wypo-
czynku dzieci i młodzieży z Chorągwi Stołecznej ZHP, 
w których wypoczywało łącznie 1321 osób. Taki zakres 
działań dał nam naprawdę szeroki obraz, na którym nam 
właśnie zależało.

To nasza pierwsza Akcja Letnia w obecnej kadencji. 
Chcieliśmy jak najpełniej doświadczyć tego, co pre-
zentują obozy Chorągwi Stołecznej, a także „złapać” jak 
najwięcej dobrych praktyk, którymi będziemy mogli się 
następnie podzielić, jak i bazy wiedzy pod ewentualne 
zalecenia na lata kolejne. Jesteśmy zadowoleni z tego, co 
zobaczyliśmy. W naszej ogólnej ocenie Obozy wypadły 
dobrze. Byliśmy bardzo mile goszczeni przez Komendan-
tów oraz Kadrę Obozów czy Zgrupowań, choć mieliśmy 
dokonać działań kontrolnych. To cieszy, że nie postrzega 
się nas jako typowych rewidentów, którzy stawiają sobie 
za główne zadanie „szukania dziury w całym”. 

To, na co zwróciliśmy uwagę poza obszarem bezpieczeń-
stwa, to brak w wielu miejscach zdobnictwa obozowe-
go, takiego typowo harcerskiego. Niestety tylko w kilku 
przypadkach było ono na naprawdę wysokim poziomie i 
cieszyło nasze oczy. Jednocześnie program, na który tak-
że zwracaliśmy uwagę, w wielu obozach był atrakcyjny i 
bardzo ciekawy dla uczestników. Cieszymy się, że  mogli-
śmy być u wielu naszych starych harcerskich Przyjaciół 
i z tych nowych zawartych znajomości z Kadrą naszej 
Chorągwi. Dziękujemy też za przyjęcie nas jak Braci Har-
cerskiej.

W najbliższym czasie wrócimy do instruktorów naszej 
chorągwi z syntetycznym podsumowaniem i wska-
zówkami dotyczącymi tego, co będziemy wspólnie mo-
gli podczas kolejnej akcji wypoczynku zrobić lepiej.
 
Tomek Dudewicz:
Czy widać było różnicę w organizacji obozów w kontek-
ście zmiany instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej? 
Jeśli tak, to na czym one polegały?

Paweł Marciniak:
Co prawda w tym roku, w trakcie przygotowania obozów 

Tadeusz Kotarbiński
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weszła nowa instrukcja HALiZ, ale nie zauważyliśmy, aby 
w jakiś sposób zaburzyła przygotowania. Nie ukrywamy, 
że mieliśmy takie obawy z uwagi na zupełnie nowy styl 
instrukcji o naprawdę bardzo ogólnym charakterze, wy-
muszający na organizatorach wypoczynku zdobywanie 
szczegółowej wiedzy poprzez szkolenia, poradniki i inne 
źródła konkretnej wiedzy merytorycznej. 
Stanowiło to naszym zdaniem duże wyzwanie dla Ko-
mend Chorągwi, na których barkach spoczęło przygoto-
wanie ram organizacyjnych HAL w tych nowych realiach, 
w tym przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia i przy-
gotowania merytorycznego.

Z naszej strony dobrze oceniamy działanie Komendy 
Chorągwi, a w szczególności Szkolenie Komendantów 
Obozów HAL, zorganizowane przez Szkołę Instruktorską 
„Iluminacja”, w którym wzięło udział ponad 100 osób. Było 
to naszym zdaniem trafne posunięcie i spełniło swój cel, 
tak jak zamieszczenie na stronie internetowej Chorągwi 
Stołecznej poradników oraz wyciągów z aktualnych prze-
pisów państwowych. Obozy pod względem organizacji 
były raczej dobre. Owszem, zdarzały się obozy, w któ-
rych były problemy, ale nie takie, których nie można by 
w krótkim czasie poprawić.

Tomek Dudewicz:
Wróćmy z obozów do naszych środowisk. Jak wygląda 
współpraca Chorągwianej Komisji Rewizyjnej z takimi ko-
misjami w hufcach?

Paweł Marciniak:
Współpraca z komisjami rewizyjnymi hufców jest jednym 
z istotnych obszarów, jaki przyjęliśmy w naszych pracach 
na nadchodzącą kadencję. Nie będę ukrywał, że niestety 
na dziś mamy w tym obszarze jeszcze wiele do zrobie-
nia, aby móc powiedzieć, że istnieje sprawny i spójny ze-
spół komisji hufcowych działających w swoich obszarach 
w skali chorągwi.

W tej chwili w hufcach dokonuje się zmiana władz, w 
związku z tym nie wiadomo, jak będzie wyglądała współ-
praca z nowymi komisjami rewizyjnymi, jesteśmy jednak, 
jako chorągwiana komisja rewizyjna, pełni nadziei.
Jak dotąd, zorganizowaliśmy jedno szkolenie dla komi-
sji hufcowych, które chcemy powtórzyć po zakończe-
niu okresu zjazdów, już dla nowo wybranych zespołów. 
Udzielaliśmy także indywidualnych wyjaśnień i konsulta-
cji w kilku sprawach, gdy komisje hufcowe prosiły nas o 
wsparcie. Podczas Akcji Letniej zrealizowaliśmy także kilka 
wspólnych kontroli, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
Kolejnym zakresem naszej aktywności było zorganizowa-
nie praktyk, które trwają, a w których biorą udział człon-
kowie komisji hufcowych. W ciągu rocznych praktyk 
można zdobyć dodatkową wiedzę i doświadczenie, 
biorąc udział w działaniach komisji rewizyjnej na pozio-
mie chorągwi. Już niedługo będziemy szukali tutaj kolej-
nych chętnych.

Jeśli jednak chodzi o naszą wizję współpracy z komisjami 
hufcowymi, to z jednej strony, chcielibyśmy wspierać ko-
misje merytorycznie, nie tylko poprzez szkolenia, ale tak-
że zorganizowanie rewizyjnego elektronicznego forum 
dyskusyjnego z poradami i bieżącą wymianą informacji, 
rad i dobrych praktyk. Z drugiej strony naszą intencją jest 

nawiązanie współpracy na poziomie operacyjnym po-
przez wspólne działania kontrolne i wzajemne poznanie 
się, a także poprzez wspomniane już programy praktyk. 
Naszym celem nie jest oczywiście wyręczanie komisji 
hufcowych i wchodzenie w ich kompetencję, lecz bu-
dowa poczucia wspólnego zespołu, wspólnych celów 
i działań.

Tomek Dudewicz:
Z jakiego typu problemami komisji rewizyjnych hufców 
spotykacie się najczęściej?

Paweł Marciniak:
Najczęstsze kwestie zgłaszane przez hufcowe komisje 
wiązały się z prośbą o wsparcie w interpretacji przepisów, 
zarówno instrukcji ZHP, jak i przepisów państwowych. Na 
drugim miejscu pojawiały się prośby o konsultację bądź 
bezpośrednie wsparcie we wspólnych działaniach kon-
trolnych.

Tomek Dudewicz:
Na jakiego rodzaju wsparcie ze strony Chorągwianej Ko-
misji Rewizyjnej może liczyć Komisja Rewizyjna Hufca?

Paweł Marciniak:
My ze swojej strony udzielimy każdego możliwego 
wsparcia, jakie będzie potrzebne Komisjom Rewizyjnym 
Hufca.  Przede wszystkich chcemy je wspomóc poprzez 
wspólne rozwiązywanie problemów, wsparcie mery-
toryczne oraz organizację warsztatów rozwijających za-
równo umiejętności twarde komisji, jak i miękkie.

Tomek Dudewicz:
A jak wygląda współpraca Komisji Rewizyjnej z Komendą 
Chorągwi?

Paweł Marciniak:
W mojej ocenie nasza współpraca z Komendą Chorągwi 
przebiega dobrze. Na początku kadencji wspólnie opra-
cowaliśmy dokument, który reguluje zasady współpra-
cy, dostępu do dokumentów i wymiany informacji. Jest 
on dostępny na stronach Chorągwi Stołecznej, tak jak 
wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej.
Współpracujemy ze sobą ściśle i stale, wspierając - każ-
dy zespół ze swojej strony - wspólny interes chorągwi. 
A poważnych tematów przecież nie brakuje, jak przygo-
towanie i rozpoczęcie wdrażania programu naprawczego 
czy kluczowe kwestie dotyczące zarządzania wartościo-
wymi składnikami majątku chorągwi, na przykład jacht 
Warszawska Nike czy Cypel Czerniakowski.

Wprowadziliśmy także zwyczaj, że członkowie Komen-
dy Chorągwi są co miesiąc gośćmi naszych posiedzeń, 
co sprzyja wzajemnej komunikacji.
Oczywiście, w codziennych działaniach drobne róż-
nice poglądów zawsze się zdarzają, ale traktuję to jako 
element normalnej pracy i wyzwanie, które inspiruje do 
wspólnego znajdowania optymalnych rozwiązań.

Tomek Dudewicz:
Wymień proszę kilka konkretnych przykładów wsparcia 
Komendy Chorągwi z Waszej strony?
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Paweł Marciniak:
Przykładów jest wiele, choćby opiniowanie istotnych 
dokumentów w toku prac komendy chorągwi nad nimi, 
na przykład planu naprawczego finansów chorągwi czy 
dokumentacji przetargu na sprzedaż nieruchomości. 
Wspólnie z Komendą Chorągwi i Radą Chorągwi uczest-
niczyliśmy także w spotkaniu z Główną Kwaterą, gdzie 
omawialiśmy kwestie zarządzania majątkiem chorą-
gwi. Instruktorzy naszej komisji opracowali część mate-
riałów informacyjnych, jakie zostały wykorzystane pod-
czas przygotowań do Harcerskiej Akcji Letniej.

Nasze wsparcie jest widoczne także poprzez zalecenia, 
które przedstawiamy Komendzie, wskazując nie tylko 
obszar, w którym widzimy konieczność poprawy, ale też 
możliwe do wdrożenia rozwiązania. Przykładem takiego 
działania może być uchwała podjęta po Harcerskiej Akcji 
Zimowej 2015, jak również analiza zakresu naszego ubez-
pieczenia. W niektórych przypadkach linia między działa-
niem instruktorskim a wsparciem jest dość cienka. Współ-
pracujemy ze sobą i my, członkowie Komisji Rewizyjnej 
Chorągwi, po prostu rozmawiamy z członkami komen-
dy na różne ważne tematy, wymieniając się wiedzą i 
opiniami. Ma to miejsce na przykład w wypadku istot-
nych dla nas kwestii środowiska wodnego, w kwestiach 
finansowych czy naszych interpretacji przepisów.

Takim wsparciem i wspólnym działaniem Komisji Rewi-
zyjnej Chorągwi i Komendy Chorągwi może być na przy-
kład wspólna wizyta i pozyskanie światowego formatu fir-
my audytorskiej  KPMG do współpracy z nami w ramach 
działań CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). Ist-
nieje realna możliwość, że będzie ona naszym audytorem 
w nadchodzącym badaniu ksiąg rachunkowych.

Tomek Dudewicz:
Jaką dobrą radę dałbyś hufcowym komisjom rewizyjnym?

Paweł Marciniak:
Przed wyborem pamiętajcie, że jest to wybór na 4 lata, 
które nie koniecznie będą zawsze miłe, lekkie i przyjemne. 
Nie bójcie się pytać. Zarówno o rzeczy oczywiste, jak i 
te mniej. Otwartość na wiedzę, informacje, stanowiska i 
opinie to podstawa w tego rodzaju działalności.

Tomek Dudewicz:
Dziękuję za rozmowę.

Paweł Pietrzak: 
Chciałbym zacząć od przewrotnego 
pytania. Co jest według Ciebie waż-
niejsze, żeby harcerze potrafili rozpalić 
ognisko jedną zapałką czy samodziel-
nie wypełnić zeznanie podatkowe?

Dominika Sawczuk: 
Myślę, że działania podejmowane w 
Chorągwi na polu wychowania eko-
nomicznego będą uczyły każdego na 

jego własnym poziomie i według jego własnych potrzeb, 
bo harcerstwo wychowuje człowieka, który umie sobie 
radzić w życiu w przyszłości. Harcerstwo ma być dobrą 
zabawą. Musi uczyć jak rozpalić ognisko jedna zapałką, 
bo to się przydaje – może ktoś będzie chciał mieć dom z 
kominkiem albo będzie z własnymi dziećmi w lesie i się 
okaże, że tylko ten, kto był harcerzem umie rozpalić ogni-
sko w deszczu. Z drugiej strony planujemy różne działania 
i nasze życie jest nierozerwalnie związane z pieniędzmi, 
bo nie wszystko da się zrobić za darmo. W związku z tym 
musimy umieć wydawać pieniądze, pozyskiwać je i wie-
dzieć, ile co kosztuje. Dlatego oprócz ogniska potrzebne 
są wychowanie ekonomiczne i uczenie się finansów. 

Paweł Pietrzak: 
Czy wdrażając plan będziecie zaczynać od poziomu naj-
niższego, czyli od harcerza, czy od najwyższego, czyli od 
poziomu kadr hufców i instruktorów?

Dominika Sawczuk: 
Chorągiew pracuje z kadrą hufców i nasze działania będą 
polegały głównie na niej. Natomiast liczymy, że dzięki tej 
współpracy wiedza w naturalny sposób będzie przekazy-
wana dalej, że nie zostanie zatrzymana tylko na spotka-
niach z komendantami i skarbnikami hufców. Poza tym 
komendant hufca ma poza finansami mnóstwo zadań, 
dlatego otacza się osobami, które odpowiadają np. za 
pozyskiwanie 1%, akcje zarobkowe itp. Myślę, że zdobyta 
wiedza stopniowo będzie przechodziła nie tylko „niżej”, 
ale też „wyżej”. Jeśli ktokolwiek ma wnioski do tego, żeby 
inaczej pracować w obszarze finansów albo znajdować 
inne rozwiązania, to może je zgłaszać i doprowadzić do 
tego, aby komenda chorągwi wnioskowała do GK o zmia-
ny w różnych procedurach czy wytycznych dotyczących 
finansów drużyn.

Paweł Pietrzak: 
Czyli możemy przyjąć, że już nowe komendy hufców, 
które będą wybierane do jesieni wejdą w system nowego 
szkolenia, przygotowania do pracy i współpracy z finan-
sami chorągwi?

Dominika Sawczuk: 
Komendanci hufców są różni, np. są wśród nich „starzy 
wyjadacze”, którzy będą wspierać młodszych instrukto-
rów wchodzących po raz pierwszy do komend hufców. 
Komenda chorągwi i księgowość potwierdzają, że finanse 
zostały wyprowadzone na prostą, że już wszyscy rozli-
czają się na czas, że bardzo rzadko zdarza się, że ktoś nie 
przynosi dokumentacji w terminie. Wszystko jest zaksię-

Mam marzenia i szukam środków na ich realizację
Wywiad z phm. Dominiką Sawczuk o Programie Wychowania Ekonomicznego 
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gowane i dzięki temu wiadomo, jaki jest stan finansów 
chorągwi. To jest wartość, z której możemy korzystać. I 
tej systematyczności będą się uczyć osoby nowe, które 
przyjdą jako komendanci i skarbnicy hufców. Natomiast 
pamiętajmy, że nawet po zjazdach może być sytuacja, że 
ktoś się wymienia i dlatego uczenie w trybie ciągłym za-
wsze będzie.

Paweł Pietrzak: 
Jeżeli sytuacja finansowa jest już opanowana, wszyscy 
rozliczają się na czas, to w takim razie na czym będzie 
dokładnie polegał program wychowania ekonomicznego 
dla komend hufców?

Dominika Sawczuk: 
Nasze działania dotyczą 5 obszarów: planowanie i mo-
nitoring, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość fi-
nansowa, kontrola i audyt oraz pozyskiwanie środków. 

Planowanie i monitoring

Dominika Sawczuk: 
W obszarze planowania i monitoringu chcemy, aby ko-
mendanci i skarbnicy hufców potrafili korzystać z danych 
historycznych, czyli z tego, co już się kiedyś wydarzyło, 
na co wydali pieniądze, i żeby umieli to wykorzystać w 
procesie budżetowania, czyli w planowaniu finansowym 
na przyszłość. Zakładamy, że przeprowadzimy warsztat 
jeszcze przed 15 listopada, aby w grudniu zatwierdzić bu-
dżety hufców i aby do końca roku powstał budżet chorą-
gwi. Chcemy, aby hufce budżetowały swoje wydatki, a na 
ich podstawie opierał się budżet chorągwi. Do niedawna 
było tak, że hufce nie przynosiły budżetów do chorągwi 
i budżet chorągwi dotyczył tylko działań chorągwi, czyli 
komendy, kręgów, komisji, baz, a nie hufców. Zależy nam 
na tym, żeby budżety hufców powstawały w październiku 
i listopadzie, co więcej, mają to być budżety na cały na-
stępny rok i do końca roku harcerskiego, czyli do września 
2017 roku.

Paweł Pietrzak: 
Czyli hufce będą budżetować „na zakładkę”? Na rok i jesz-
cze 9 miesięcy do przodu?

Dominika Sawczuk: 
Często jest tak, że pozyskuje się pieniądze nie tylko na 
działanie związane z danym rokiem harcerskim. Jeśli cho-
dzi o pieniądze publiczne to np. w przypadku m.st. War-
szawy konkursy są ogłaszane w październiku i listopadzie, 
po to, aby od stycznia organizacje pozarządowe miały już 
środki na swoje działania. Jeśli my od razu we wrześniu 
nie będziemy wiedzieć, co chcemy zrobić do sierpnia 
kolejnego roku harcerskiego, to nie będziemy mogli jako 
chorągiew złożyć wniosków o dotacje do sponsorów.
Teraz to wygląda tak, że wracamy z wakacji we wrześniu 
lub październiku, za chwilę kończy się nam rok kalenda-
rzowy, a musimy szybko opracować plan finansowy na 
następny rok i szybko wymyślać, co tu jeszcze robić z 
drużyną, szczepem, a przecież dopiero zaczął się rok har-
cerski. Jeśli będziemy mieć zapas w planach finansowych, 
to tworzenie budżetu będzie polegało tylko na weryfika-
cji. Za każdym razem chcemy zatwierdzać budżety w li-
stopadzie. Po prostu będzie łatwiej tak działać. Idąc dalej, 
jeśli chcemy pozyskać sponsora albo partnera strategicz-

nego do naszego działania, to musimy z nim rozmawiać 
na wiosnę, bo we wrześniu firmy mają już zamknięty bu-
dżet na przyszły rok. Jeśli chcemy być poważnym part-
nerem to musimy wiedzieć, co chcemy robić i ile to bę-
dzie kosztować 1,5 roku naprzód. Nie stworzymy budżetu 
chorągwi, jeśli nie wiemy, co chcą robić hufce. Najpierw 
powinno iść planowanie merytoryczne naszych działań, 
a dopiero potem planowanie wydatków. I są dwa modele 
działania: jedno – patrzę, ile mam pieniędzy i robię to, na 
co mnie stać, i drugie – mam marzenia i robię wszyst-
ko, aby działać, szukam środków na ich realizację. Byłoby 
świetnie, gdyby w chorągwi udało się wdrożyć ten drugi 
model.

Paweł Pietrzak: 
Dobrze, zatem budżetowanie to pierwszy obszar...

Rachunkowość zarządcza

Dominika Sawczuk: 
Tak, drugi to rachunkowość zarządcza, czyli nasza spraw-
ność w przekazywaniu danych dotyczących naszych 
decyzji finansowych, faktur i innych dokumentów finan-
sowych do księgowości. Komendanci hufców byli już 
szkoleni z tego, jak mają przygotowywać dokumentację, 
raporty kasowe, faktury itd. I odpowiedzialność wśród 
komendantów hufców jest bardzo duża. Chcemy jednak 
stale udoskonalać ten proces, nowi skarbnicy i komen-
danci będą musieli w to wejść. Jednak będzie im łatwiej, 
ponieważ obecnie mamy dużo bardziej czytelne zapi-
sy księgowe niż kiedyś. Dodatkowo po zjazdach ma się 
odbyć kilka spotkań i warsztatów, na których będziemy 
mówić o tym, jak rozliczać wpływy i koszty hufca w księ-
gowości.

Paweł Pietrzak: 
Jakie są perspektywy wprowadzenia elektronicznego 
obiegu dokumentów?

Dominika Sawczuk: 
Oryginały dokumentów powinny być przechowywane 
tam, gdzie jest zarząd stowarzyszenia, czyli w naszym wy-
padku tam, gdzie znajduje się siedziba komendy. Jeśli bę-
dzie wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów, to 
będzie służył temu, aby z poziomu hufca skarbnik wpro-
wadzał dokument do systemu finansowo-księgowego, a 
księgowy na bieżąco akceptował lub nie dany dokument. 
Oryginały i tak trafiają do siedziby organizacji. Zręby takich 
systemów działają w hufcach Pruszków i Ochota, ale jest 
jeszcze za wcześnie, aby mówić o wprowadzeniu syste-
mu w całej chorągwi.

Sprawozdawczość finansowa

Dominika Sawczuk: 
Trzeci obszar to sprawozdawczość finansowa i tutaj cho-
dzi o to, aby sprawdzić, jakie sprawozdania i inne informa-
cje chorągiew, w tym hufce, przedstawiają na zewnątrz. 
Podstawowym jest oczywiście sprawozdanie finansowe, 
z którym do tej pory były problemy. Wynikało to z opóź-
nień i braku przepływu informacji. Na czas nie była przy-
noszona dokumentacja finansowo-księgowa, przez co 
nie było księgowań, a jakość sprawozdań była niezado-
walająca. Obecnie mamy sukces, bo sprawozdanie zosta-
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ło przygotowane i zatwierdzone w terminie. Sprawozda-
nie finansowe jest to jeden dokument, który ma mnóstwo 
załączników. I ważne jest, aby w ZHP rozumieć dla kogo 
są przygotowywane sprawozdania i umieć ich używać. 
Nie robimy ich „do szuflady”, musimy nauczyć się tworzyć 
informacje, które są wartościowe dla naszych partnerów 
zewnętrznych. Oprócz tego przygotowujemy sprawoz-
danie jako organizacja pożytku publicznego i powinniśmy 
umieć zaprezentować wymagane informacje finansowe 
i zrobić to na czas. Konieczność tworzenia sprawozda-
nia finansowego i załączników wynika z obowiązujących 
aktów prawnych, a rozszerzone załączniki wymagane są 
przez politykę rachunkowości ZHP.

Paweł Pietrzak: 
Czyli sami sobie nakładamy dodatkowe obowiązki?

Dominika Sawczuk: 
Tak, ale dzięki tym sprawozdaniom w różny sposób mo-
żemy pokazywać różne dane, trzeba mieć świadomość, 
co jest naszą działalnością statutową odpłatną oraz nie-
odpłatną i umieć to pokazać. Jeśli poszukujemy pieniędzy 
na zewnątrz, to za pomocą sprawozdania możemy za-
prezentować, że jesteśmy organizacją pozarządową, któ-
ra prowadzi nieodpłatną działalność statutową na bardzo 
dużą skalę. Teraz nikt tego nie wykorzystuje i nie uważa, 
że sprawozdanie finansowe jest ciekawym dokumentem. 
Tak naprawdę jest oficjalnym dokumentem – glejtem or-
ganizacji pożytku publicznego, który jest zbadany przez 
audytora, i który mówi o skali działalności organizacji. I 
to trzeba umieć wykorzystać, bo opinia na temat harcer-
stwa jest różna, a dobra prezentacja danych finansowych 
może być pomocna. Sponsor będzie szukał organizacji, 
która jest przejrzysta i czytelna. Myślę, że mamy szansę 
tak się prezentować. 

W tym obszarze będziemy się też zajmować inwentary-
zacją. I to jest coś, co bardzo dotyka hufce i wszystkich 
instruktorów. Każdy drużynowy musi wiedzieć, co to jest 
środek trwały i wyposażenie, musi umieć to ewidencjo-
nować i zinwentaryzować. Musimy być na tyle sprawną 
organizacją, że gdy pada hasło „inwentaryzacja”, to mo-
żemy wszystko i sprawnie zliczyć, i powiedzieć, że mamy 
tyle i tyle np. łódek, na których możemy pływać. Dobra 
sprawozdawczość finansowa daje informacje do we-
wnątrz organizacji. U nas tego brakuje, środowiska nie 
wiedzą, ile mamy kajaków, kto i kiedy może ich używać. 
Nawet nie wiemy, że niektóre hufce mają bazy, że można 
tam pojechać i tanio spędzić noc pod namiotem.

Paweł Pietrzak: 
Dla mnie, jako drużynowego, inwentaryzacja to pytanie 
z hufca o wszystkie niskocenne środki majątku – moje 
toporki, piły, namioty turystyczne. Na tym nie zbuduje się 
majątku ZHP... 

Dominika Sawczuk: 
Tak, ale to jest wyposażenie, które się od razu amortyzu-
je, co oznacza, że po roku powinny znaleźć się pienią-
dze, aby kupić nowy sprzęt. A jak się pojedzie na HAL, to 
harcerze albo rezygnują z obozu pod namiotami, bo nie 
ma dla nich odpowiedniego namiotu, albo rezygnują z 
pionierki harcerskiej, bo brak im sprzętu. Dodatkowo stan-
dardy życia się zmieniły i nikt już sobie nie wyobraża, że 

mamy stare koce – musimy mieć nowe. Jeśli drużynowy 
się denerwuje, że musi liczyć toporki i siekiery, to zna-
czy, że nie czuje, że za chwilę będzie musiał kupić nowe, 
bo pojedzie na obóz, gdzie każdy zastęp powinien mieć 
swoją skrzynię dobrego sprzętu.

Przy inwentaryzacji nikt nie każde liczyć zszywaczy. W 
firmach też się tego nie robi. Jednak musimy wiedzieć, 
ile potrzebujemy pieniędzy na zakup wyposażenia nie-
zbędnego do działań. Zasadą gospodarności jest spraw-
dzenie stanu tego, co już posiadamy, a następnie zakup 
wyposażenia i środków trwałych. Harcerstwo propaguje 
też ekologiczne podejście do życia, czyli nie zaśmieca-
nie Ziemi używanym, lecz niezużytym sprzętem. Musimy 
umieć odtworzyć stan techniczny posiadanego wyposa-
żenia i środków trwałych poprzez zakup brakujących czę-
ści, zapłacenie za jego naprawę lub zakup w całości, jeśli 
został zużyty.

Paweł Pietrzak: 
Problem pojawia się w momencie, kiedy kryterium jest 
kwota – teraz jest to 50 zł za drobny sprzęt.

Dominika Sawczuk: 
Wartość pieniądza zmieniła się od momentu wydania in-
strukcji finansowej, jednak trzeba pamiętać, że niskocen-
ne składanki majątku to również te, które używane są dłu-
żej niż 1 rok. Ja rozumiem dylematy drużynowego, który 
musi znać te wszystkie mechanizmy, ale im lepiej będzie-
my zarządzać finansami w drużynach, tym łatwiej będzie 
później w życiu prywatnym. I na odwrót. Jeżeli umiemy 
zarządzać swoimi finansami, czyli np. wiemy, ile potrze-
ba na osobiste wakacje, to umiemy zaplanować obóz z 
drużyną. Zastanówmy się jak postępujemy? Jeżeli na wa-
kacjach zabrakło mi 200 zł, to proszę o nie rodziców. Ale 
za chwilę tak samo będzie w drużynie, jako drużynowy 
proszę rodziców o dopłatę, jeszcze po 25 zł przed samym 
wyjazdem. Rodzice pewnie zapłacą, ale to, co sobie po-
myślą o drużynowym, nie będzie miłe. 

Paweł Pietrzak: 
Doskonale, że połączyłaś harcerskie sprawy finansowe z 
życiem prywatnym. Jakie Twoim zdaniem umiejętności 
w tej dziedzinie powinien mieć harcerz starszy lub wę-
drownik?

Dominika Sawczuk: 
Jeśli mówimy o drużynowym-instruktorze, który dostał 
cały harcerski background, zdobył wykształcenie i choć 
raz pojechał na biwak ze swoimi harcerzami, zrobił listę, 
zebrał pieniądze, dowiedział się, ile co kosztuje, sprawdził 
koszty w Internecie, wysłał zapytanie ofertowe, to powi-
nien umieć zarządzać finansami dla grupy co najmniej 30 
osób. Ważne jest, aby taka osoba planując np. wyjazd dru-
żyny potrafiła podejmować decyzje, w jakim standardzie 
chce żyć na takim wyjeździe, bo to bezpośrednio prze-
kłada się na ilość potrzebnych pieniędzy. Można spać w 
hotelu trzygwiazdkowym albo w hostelu na podłodze w 
śpiworze, albo w stodole. Na jednych wyjazdach wypada 
coś zrobić, na innych nie. Moim zdaniem w wieku 18 lat 
instruktor, który ma drużynę i organizuje dla niej wyjazd, 
powinien mieć wyczucie, co może robić, gdzie spać i za 
jakie pieniądze.



str. 10

Za moich czasów, jak się miało dolara na dzień, to był już 
sukces. Wtedy piło się wodę z kranu i jadło to, co się za-
brało z domu. A teraz możliwe, że mamy takie oczekiwa-
nia, że ktoś dla nas przygotuje jedzenie, a my za to tylko 
zapłacimy. Moja córka dopiero zaczęła życie harcerskie i 
widzę, że jak jedzie na biwak, to jednak bierze coś do je-
dzenia do plecaka i to nie jest tak, że w kuchni ktoś gotuje 
dla tych dzieci. Ale ponieważ oglądałam HAL w chorągwi, 
widziałam bazy w bardzo różny sposób zorganizowane. 
Są środowiska, które nie są w stanie zorganizować wła-
snego wyżywienia i noclegu na obozie harcerskim i się 
podłączają do kogoś. Łatwiej jest pojechać do stanicy, 
ośrodka wypoczynkowego, wynająć nocleg i kupić jedze-
nie niż przygotowywać je samemu. 

Kontrola i audyt

Dominika Sawczuk: 
Kontrola i audyt to jest i kontrola wewnętrzna, którą sami 
sobie organizujemy, i kontrola zewnętrzna. Zewnętrzny 
audyt finansowy to badanie sprawozdania finansowego, 
które wynika z przepisów. Obszar ten dotyczy różnych 
umiejętności decydowania i uczestniczenia w kontro-
li, wyboru audytora, czy on jest pro bono czy za niego 
płacimy, czy na czas mamy przygotowane wszystkie 
dokumenty. Dotyczy też prezentacji organizacji wobec 
innych kontroli zewnętrznych, np. NIK czy biura kontroli 
m.st. Warszawy. To jest cały proces jak my się zachowuje-
my wobec takich zjawisk, jak jesteśmy przygotowani, czy 
umiemy, jako podmiot, być czytelni, rzetelni i czy się nie 
boimy. No i oprócz tego tutaj jest zjawisko, które się po-
jawia obecnie w chorągwi, czyli organizacja HAL poprzez 
inne organizacje zewnętrzne, a mimo to nazywanie tego 
Harcerską Akcją Letnią, noszenie mundurów, wydawanie 
rozkazów itp. 

Paweł Pietrzak: 
Niedawno Rada Chorągwi wydała stanowisko potępiają-
ce takie praktyki. 

Dominika Sawczuk: 
Pojawia się pytanie, czy to jest HAL czy nie? Ale w sen-
sie finansowym, jeśli wyjmuje się finanse na zewnątrz i 
one już nie krążą po Chorągwi Stołecznej, tylko po in-
nych podmiotach, to moim zdaniem to powinno być albo 
uwiarygodnienie poprzez stosowanie porozumień z taki-
mi podmiotami i robienie tego oficjalnie i czytelnie, albo 
nie robienie tego w mundurach harcerskich i niemówie-
nie, że to jest ciąg wychowawczy, bo już nie jest. Tutaj 
harcerstwo nie ma czym się chwalić. W przypadku kon-
troli i audytu chcielibyśmy zobaczyć, jak to działa i wyglą-
da. Będziemy pracowali z Komisją Rewizyjną Chorągwi i 
komisjami rewizyjnymi hufców. Nie wiem, na ile komen-
dantka chorągwi podtrzymuje te decyzje, ale chcieliśmy, 
aby komisje rewizyjne przyjrzały się takim akcjom letnim.

Uważam, że jeśli z kimś się podpisuje porozumienie o 
współpracy i wspólnie się organizuje wydarzenie, to nie 
ma w tym nic złego. Zakończyła się wyprawa rowerowa 
na Jamboree. Prawdopodobnie bez współpracy z ze-
wnętrzną organizacją nie udałoby się tego zorganizować, 
bo my nie jesteśmy specjalistami od jazdy rowerem po 
świecie. Natomiast nie może być tak, że instruktor organi-
zuje obóz harcerski jako inny podmiot, bo jest mu wygod-

niej pod względem finansowym, organizacyjnym, mery-
torycznym, bo nie musi przestrzegać przepisów ZHP. To 
nie jest harcerstwo, na jakim nam zależy. Chcemy działać 
w oparciu o standardy i zasady ZHP. O tym mówi Krzyż 
Harcerski, mundur, który widnieje w czasie takich akcji. 
Chodzi o zaewidencjonowanie organizacyjne (przestrze-
ganie przepisów HAL), merytoryczne (zatwierdzenie pla-
nu pracy obozu) i finansowe takich akcji, gdzie jest stowa-
rzyszenie skautowe albo nawet nieskautowe, które działa 
pod tym samym adresem co hufiec, pod tym samym na-
zwiskiem co władze hufca. 

Pozyskiwanie środków

Dominika Sawczuk: 
Ostatni obszar to pozyskiwanie środków. Jest on naj-
bardziej czytelny dla każdego instruktora. Na poziomie 
chorągwi chcemy pozyskać sponsora strategicznego, a 
na poziomie hufców chcemy, aby dobrze były organizo-
wane akcje zarobkowe, żeby było zrozumienie dla zbiór-
ki publicznej i abyśmy umieli pracować ze środkami sa-
morządowymi, czyli dotacjami. Wiąże się to z pracą nad 
przygotowaniem oferty sponsorskiej na poziomie chorą-
gwi, a na poziomie hufców zorganizujemy cykl spotkań o 
akcjach zarobkowych, zbiórkach publicznych i wdrażaniu 
wewnętrznych zasad pozyskiwania środków.

Przy pozyskiwaniu środków musi też pojawić się spójna 
akcja 1%. W kolejnym roku chcemy dążyć do tego, aby 
nie było nieskoordynowanych akcji: ktoś drukuje własny 
kalendarzyk, ktoś wysyła własny mail do rodziców. GK 
ZHP oferuje jednolity wizerunek wokół 1% i przygotowuje 
materiały, z których można korzystać. Chodzi o to, aby 
w kolejnych latach było większe zrozumienie dla tej ak-
cji, bo jeśli będziemy spójni, np. będziemy używać tego 
samego layoutu, to będzie lepsza identyfikacja ZHP, czyli 
większa korzyść dla nas. Naprawdę stanowimy siłę, mo-
żemy pokazać się we wszystkich dzielnicach i powiatach 
albo nawet w całej Polsce. To jest plan na kolejny rok. W 
przypadku 1% powinniśmy zrozumieć, że tylko spójna ak-
cja przyniesie korzyści dla każdej jednostki, dla każdego 
środowiska harcerskiego. Mieszkaniec Milanówka, jadąc 
na wakacje w Bieszczady albo na wyjazd służbowy do 
Wrocławia, uwierzy w wiarygodność i siłę sprawczą orga-
nizacji pożytku publicznego tylko wtedy, jeśli w każdym 
z tych miejsc otrzyma spójny przekaz na co zbieramy 1% 
(np. zobaczy takie samo zdjęcie, hasło, plakat). Dopiero 
wtedy staniemy się organizacją, która zbierze miliony z 
1% na najbardziej potrzebujące zuchy, harcerzy, na służbę 
na rzecz innych.

Paweł Pietrzak: 
Jeśli mówimy o sponsorze, to wiadomo, że nie ma nic za 
darmo. Co chorągiew jako organizacja mogłaby takiemu 
sponsorowi zaproponować? Dlaczego bylibyśmy atrak-
cyjnym stowarzyszeniem dla takiego podmiotu?

Dominika Sawczuk: 
Dla takiego sponsora atrakcyjnym może być akcja z albo 
na rzecz dzieci i młodzieży, kontakt z rodzicami, lidera-
mi. Sponsor będzie w jakiś sposób prezentował swoje 
usługi, idee, działania, postępowania, dokonywanie wy-
borów konsumenckich. Z mojego doświadczenia praca 
nad sponsorem to jest długi czas, nawet rok-dwa lata. 
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Dopracowanie się dużego sponsora to nie jest zadanie dla 
jednej osoby, ale dla całego zarządu. Aby to się zadziało, 
musi zostać wykonana ogromna praca.

Paweł Pietrzak: 
A kto miałyby te pieniądze pozyskiwać, bo jest coraz wię-
cej rożnych źródeł, z których można pieniądze pozyski-
wać. To już nie są tylko urzędy miast i gmin, ale też inne 
organizacje, fundusze, granty i konkursy. 

Dominika Sawczuk: 
Przewidujemy szkolenie komend hufców w tym kierunku, 
podczas którego będziemy mówili o tym, jak pracować z 
małymi dotacjami i grantami i jak je pozyskiwać. To jest 
zaplanowane. Chcemy się skupić nie tylko na dużych pro-
jektach, ale też środkach dla grup nieformalnych, takich 
jak zastęp, który aby spełnić marzenie może pozyskać 5 
czy 10 tys. złotych na swoje działanie.

Paweł Pietrzak: 
Na jaki czas planujesz program wychowania ekonomicz-
nego?

Dominika Sawczuk: 
Komenda chorągwi ma plan na całą swoją kadencję, do 
2017 r. Przez ten czas mam nadzieję, że będę wspierać 
temat całościowo, łącznie z tym, że chętnie zbierzemy od 
instruktorów wnioski z rozwiązaniami w procedurach fi-
nansowych ZHP. Czyli informacja i wiedza pójdą nie tylko 
w dół, ale też w górę, bo skąd ta góra ma wiedzieć, że coś 
nie działa w drużynie, jeśli nie dostanie tej informacji od 
dołu. Myślę że ZHP stoi teraz przed problemem, co zro-
bić z obecnie funkcjonującymi instrukcjami finansowymi 
i musi sobie zadać pytanie, czy one są adekwatne do na-
szych czasów i potrzeb. Może nasze działania pomogą na 
to pytanie odpowiedzieć.

Paweł Pietrzak: 
Kto jest zaangażowany w tworzenie i realizację progra-
mu?

Dominika Sawczuk: 
Przede wszystkim mogę wymienić Łukasza Berezę jako 
osobę do stworzenia umowy sponsorskiej, Maćka Kądziel-
skiego – skarbnika chorągwi, Agnieszkę Boguszewską do 
pomocy w sprawozdawczości finansowej, pełnomocnika 
ds. HAL i ds. akcji zarobkowych, członków chorągwianej i 
hufcowych komisji rewizyjnych. Program opiera się rów-
nież o doświadczenia silnych środowisk.

Paweł Pietrzak: 
A czy w planach jest powołanie zespołu, który będzie pra-
cował z drużynowymi? 

Dominika Sawczuk: 
Niestety to jest tak, że ciężko jest znaleźć osoby, które 
maja doświadczenie z finansami. Może powiem prze-
wrotnie, finanse są nudne, a harcerstwo to ruch, który jest 
kolorowy i wesoły.

Paweł Pietrzak: 
A czy gdyby nasza kadra instruktorska była lepiej wyedu-
kowana ekonomicznie, to byłaby szansa, że chorągiew 
nie popadłaby w takie długi, jakie mieliśmy?

Dominika Sawczuk: 
Myślę, że harcerstwo jest przekrojem społeczeństwa, je-
steśmy w Polsce na pewnym poziomie rozwoju, chcemy 
być coraz lepsi, żyć lepiej. Skaut nie myśli tylko o sobie, 
ale też o innych. Ktoś z członków stowarzyszenia działał 
na swoją korzyść, to był styl działania tamtych czasów i 
tamtych ludzi, a my chcemy innej jakości i innych działań. 
To proste i łatwe – wystarczy być rzetelnym, czytelnym i 
chwalić się tym, co robimy najlepiej – służbą! I widzimy, 
że to ma sens, gdy przyszli młodzi, wykształceni ludzie, i 
zobaczyli, że mogą coś zmienić.

Paweł Pietrzak: 
Czy w takim razie jest szansa, że za jedną, dwie kadencje 
finanse przestaną być takim topowym tematem w Związ-
ku? 

Dominika Sawczuk: 
Wiele się zmienia w finansach, kiedyś firmy robiły zapasy 
w magazynach, teraz już od tego odchodzą. Może za te 6 
lat drużynowy będzie chodził z jakąś końcówką urządze-
nia, które będzie monitorować stan konta drużyny w cho-
rągwi, a może będzie to aplikacja na smartfony. Finanse 
to będzie temat dla coraz mniejszych grup, jeśli osoby na 
stanowiskach nie będą się tak zmieniać, to wykształcenie 
zdobyte raz będzie procentowało ciągłym działaniem, ale 
jeśli dynamika zmian będzie wysoka, to ta sama osoba 
na jednej funkcji, ciągle będzie musiała się szkolić i zmie-
niać. Obserwujemy to drugie ciągle, będziemy się uczyć 
i pewnie zmieniać. Wierzę, że skauting potrafi równowa-
żyć umiejętność szybkich zmian i decyzji w kontemplacji 
wśród przyjaciół przy ognisku.

Paweł Pietrzak: 
Dziękuję bardzo za rozmowę.

phm. Dominika Sawczuk
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Praca z podopiecznym
Czyli jak wspierać indywidualną ścieżkę rozwoju

Próba to przede wszystkim rozwój, 
a nie spełnienie wymagań, o czym 
wielu zarówno opiekunów, jak i kan-
dydatów zapomina. Zatrzymam się na 
chwilę przy tym problemie i mam na-
dzieję, że ułatwię pracę podczas ko-
lejnej współpracy z podopiecznym.

Zacznijmy od tego, że człowiek, 
chcąc otworzyć kolejny stopień, naj-

pierw powinien stworzyć wizję siebie 
pod koniec próby, uświadomić sobie, w jakich obszarach 
chce się rozwijać, aniżeli zaczynać od wymyślania zadań 
do wymagań. Motywować będzie go własna wizja lep-
szego siebie, bo widzi dalej niż gdyby patrzył na spełnie-
nie pojedynczych punkcików, które nie łączyłyby się w 
całość. Jak do tego dojść? Proponuję postępować zgod-
nie z poniższym schematem, a szansa na sukces będzie 
większa.

1. ANALIZA 
Zadaj pytania swojemu podopiecznemu: Kim jesteś? Co 
robisz w życiu? Na jakim jesteś etapie w różnych sferach 
swojego życia? Jakie pełnisz role w życiu? Potem zasta-
nów się co robisz w ZHP i gdzie w ramach Związku zmie-
rzasz. Jakie są Twoje mocne strony i jak je wykorzystujesz 
w swoim życiu, nie tylko harcerskim? Jakie są Twoje sła-
be strony i w czym one Ci przeszkadzają? Co mógłbyś i 
nawet chciałbyś uczynić, gdyby nie powstrzymały Ciebie 
Twoje wady?

2. WIZJA 
Podopieczny powinien sobie odpowiedzieć na pytania: 
Kim będziesz za rok, półtora (na koniec trwania próby)? 
Co chcesz zmienić w swoim życiu? Do czego dążysz? 
Jakie są Twoje plany w różnych sferach życia? Jakimi 
wartościami chcesz się kierować? Które Twoje cechy są 
dla Ciebie najważniejsze i czy chcesz je wzmacniać? Co 
najbardziej Ci przeszkadza w Tobie i chciałbyś się tego 
pozbyć? 

3. CEL 
Kandydat powinien rozpisać na mniejsze składowe wizję 
siebie. Postawić sobie konkretne cele, by realnie zmienić 
siebie. Jeśli cel nadal jest zbyt duży, przekuwamy go w 
SMART zamierzenia, by dokładnie wiedzieć, z czym bę-
dziemy działać.

4. ZADANIA 
Gdy już wiemy „co”, skupmy się na tym „jak”. Postawione 
cele i zamierzania osoba zdobywająca stopień ubiera w 
konkretne zadania do realizacji, wyznacza sobie terminy 
realizacji bądź częstotliwość działań. Jest świadoma, w 
którym momencie pracy osiągnie zamierzony efekt. Tu-
taj dopiero sięgamy do wymagań i sprawdzamy, które z 
nich spełniają zapisane zadania i uzupełniamy próbę, w 
zgodzie z potrzebami, o takie wyzwania, które dopełnią 

stawiane przed kandadatem wymagania wynikające ze 
zdobywanego stopnia. Na koniec tworzy on z zadań har-
monogram. 

5. REALIZACJA – KONTROLA – WSPARCIE 
Podopieczny bierze się za realizację jasno wytyczonych 
zadań, wie, jak je ugryźć, a my jako dobrzy opiekunowie 
co jakiś czas (być może 2-3 miesiące to dobry okres na to) 
kontaktujemy się z naszym podopiecznym, sprawdzając 
jak mu mija życie, czy widzi postępy swojej pracy. Kontro-
lujemy wspólnie, czy nie zgubiliśmy postawionego celu, 
czy nadal zmierzamy w kierunku, który wytyczył sobie 
kandydat. To bardzo ważny moment naszej pracy, o któ-
rym wielu opiekunów zapomina. Jesteśmy, by wspierać, 
by służyć radą, pomocą i to my powinniśmy wychodzić 
z inicjatywą spotkania i przegadania postępów, a także 
problemów, pomagać szukać rozwiązania sytuacji kon-
fliktowych. 

6. PODSUMOWANIE 
Na zakończenie próby następuje ważny moment podsu-
mowania wszystkich działań. Tutaj istotnym elementem 
jest, poza oceną i wyciągnięciem wniosków ze zrealizo-
wanych również nie w pełni zadań, spojrzenie na próbę 
całościowo, na to, jaka zmiana nastąpiła w naszym pod-
opiecznym. Należy sobie wspólnie przypomnieć począ-
tek próby i wizję jaka została wysnuta. Czy się do niej 
zbliżyliśmy? Czy ją osiągnęliśmy? Jakie wnioski z ostat-
niego roku wyciągnął nasz podopieczny, gdzie teraz jest 
i gdzie będzie szedł dalej? Czy osiągnął postawione sobie 
cele? W takim spojrzeniu cel można również zrealizować 
nie spełniając do końca postanowionego zadania. Można 
wiele się nauczyć ponosząc „porażkę”, ważne by wycią-
gnąć z niej wnioski na przyszłość. W próbie w końcu cho-
dzi o rozwój. Realną zmianę człowieka. Naukę.

Kilka myśli na podsumowanie:
• Program próby musi być ułożony pod człowieka, któ-

ry ją realizuje, a nie pod wymagania! 
• Nie ma jednego wzoru dobrej próby. Ważne by sta-

wiać sobie REALNE wyzwania, które motywują, ale 
nie zniechęcają. 

• Dobry opiekun jest świetnym obserwatorem. Widzi, 
co się dzieje u jego podopiecznego, zauważa rzeczy 
niewypowiedziane, reaguje w odpowiednich mo-
mentach. By stać się kimś takim trzeba poznać swo-
jego podopiecznego. Nie tylko z analizy, jaką sobie 
przeprowadził, ale przede wszystkim ze wspólnych 
rozmów na dowolne tematy. 

• Dobrą praktyką jest prowadzenie u jednego człowieka 
jednej próby. Każdy opiekun wnosi w życie kandydata 
inny system wartości, różne sposoby pracy, wiedzę z 
innego zakresu ogromu wszechświata. Bardziej roz-
wojowa będzie współpraca z różnymi ludźmi niż cią-
gle z tym samym opiekunem. Dlatego obustronnie o 
to należy dbać – nie wybierać sobie trzy razy tego sa-
mego opiekuna ani też trzykrotnie nie brać pod swoje 

hm. 
Justyna 

Rędzikowska 
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skrzydła tego samego podopiecznego.

Podczas Kursu Przewodnikowskiego „Wielka Gra” w ra-
mach Zimowej Akcji Szkoleniowej 2015 moi kursanci wy-
mienili najistotniejsze dla nich cechy opiekuna. Dają one 
do myślenia, dlatego je tutaj dołączam. Niezmiennym 
pozostaje wniosek, by naszych podopiecznych wspierać 
podczas całej próby i być blisko.

Cechy dobrego opiekuna:
• mieszka tam, gdzie my lub blisko nas,
• jest blisko nas,
• potrafi zmotywować podopiecznych do działania, 
• jest wzorem do naśladowania, to harcerski autorytet,
• jest wymagający, ale bez przesady,
• ma z nami dobry kontakt, dogaduje się z nami,
• jest wyrozumiały i cierpliwy,
• ma dużą wiedzę harcerską i życiową, ma doświad-

czenie i wiedzę z metodyki, w której chcemy praco-
wać, 

• pomocny, lubi pomagać, tzn. nie pomaga nam z 
przymusu czy poczucia obowiązku,

• nie robi miliona rzeczy na raz w chwili, gdy zostaje 
opiekunem, wie, że znajdzie dla nas czas nie tylko 
przy rozpisywaniu próby,

• potrafi poświęcić dla nas swój czas,
• jest opiekunem najlepiej jednej, maksimum 2, 3 osób,
• wspiera nas i jest naszym rzecznikiem przed KSI, broni 

nas.

Ogromną satysfakcją jest moment, gdy wraz z pod-
opiecznym zamyka się próbę na stopień, w chwili, gdy 
obie osoby są świadome drogi, jaką wspólnie przeszły 
oraz zmian, jakie dokonały się w każdej z nich. Wtedy 
mocniej się czuje, że to, co robimy i serce, które wkłada-
my w bycie opiekunem, ma sens i daje rzeczywisty efekt, 
a my przyczyniamy się do zostawienia tego świata choć 
trochę lepszym niż go zastaliśmy.

Pudełko moich wyobrażeń

„Jedna zmiana przygotowuje drugą”. 
Niccolò Machiavelli

Zawsze przychodzi czas na zmiany. 
Ten czas właśnie nadszedł dla nas - 
drużynowych. Wszyscy instruktorzy i 

drużynowi w Związku Harcerstwa Polskiego są (a przynaj-
mniej powinni być) zaprzyjaźnieni z dokumentami, które 
obowiązują nas wszystkich. Jednym z nich, kluczowym 
przy prowadzeniu drużyny jest instrukcja tworzenia i 
prowadzenia drużyny. Jest to dokument, który określa 
m.in. warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc otworzyć lub 
przejąć drużynę.

Z dniem 1 września 2015 roku weszła w życie nowa in-
strukcja tworzenia i działania drużyny. Zastępuje ona 8 
wcześniej wprowadzanych regulacji oraz jest odpowie-
dzią na postanowienie, że wszystkie dokumenty ZHP 
będą jednym dokumentem, jasnym i spójnym. Ważna 
zmiana dotyczy tego, jaki stopień jest konieczny, aby 
być drużynowym. Wcześniej wymagane było od dru-
żynowego obejmującego funkcję posiadanie minimum 
stopnia przewodnika. Teraz zapisane jest, że w uzasadnio-
nych przypadkach komendant może powierzyć tę funk-
cję osobie, która ma otwartą próbę przewodnikowską. 

Pytanie: czy zmiana tego punktu jest obniżeniem stan-
dardów czy po prostu dostosowaniem do istniejącej 
sytuacji? Drużynowi niebędący instruktorami, dopiero 
zdobywający stopień przewodnika są powszechnym 
zjawiskiem, występującym w wielu, o ile nie wszystkich, 
hufcach. Skoro w praktyce nikt nie zwraca na to większej 
uwagi, to czy faktycznie jest to zmiana, która powinna 
wywoływać poruszenie, jakie powstało?

Jeśli drużynowy przejmuje drużynę nie mając jeszcze 
stopnia instruktorskiego, cały czas można mieć nadzieję, 

że szybko nadrobi ten „brak”. Będzie to miało dodatkowe 
korzyści, ponieważ będzie rozwijał się na oczach swo-
ich harcerzy, co jak wszyscy wiemy jest jedną z najwięk-
szych motywacji dla dzieciaków. Jednak, kiedy patrzy się 
na osoby,które prowadzą drużyny przez kilka lat, nadal nie 
mając zamkniętej próby przewodnikowskiej lub zamknię-
tą negatywnie, zaczynamy się zastanawiać, jak to jest w 
ogóle możliwe, co to za niedopatrzenie.

Nie będę po raz kolejny wymieniać korzyści z bycia in-
struktorem (w tej sytuacji przewodnikiem), wszyscy je-
steśmy ich świadomi. Zagrożenie jest takie, że lenistwo 
wygra z ambicjami i liczba przewodników drastycznie 
się zmniejszy. Może tak, może nie. Widzę jednak iskier-
kę pozytywności w zmianie tego punktu. Dzięki temu z 
czystym sumieniem, bez negatywnej presji nasi świeży 
drużynowi będą zamykali swoje stopnie dla siebie i dla 
swoich drużyn, a nie po to, żeby wypełnić lukę w formal-
nościach. Oczywiście zakładając wersję optymistyczną. 
Zmiany są potrzebne. Są wręcz niezbędne. Co przynio-
są? Tego nigdy nie wiemy. Jedyną możliwością uzyskania 
odpowiedzi na to pytanie jest sprawdzenie w praktyce. 
A może właśnie wprowadzone zmiany podniosą „jakość” 
instruktorów, a co za tym idzie prowadzonych przez nich 
drużyn?

Życzę wszystkim młodym drużynowym, którzy będą 
tworzyć coś nowego, swojego lub będą kontynuuować 
coś, do czego byli przygotowywani, aby zdobywali stop-
nie instruktorskie. Dla siebie i swoich podopiecznych. 
Gdyż nie ma lepszego uczucia dla drużynowego, niż 
możliwość odebrania Przyrzeczenia Harcerskiego od 
swoich harcerzy.

pwd. Ela

Sendecka
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Zbiórki pierwszego miesiąca
Nie bez powodu temat zbiórek pierwszego miesiąca po-
jawia się w jesiennym numerze „Instruktora”. Dzieje się 
tak dlatego, że najczęściej to właśnie jesienią zaczynamy 
naszą pracę z gromadą. Zuchowy start może przypadać 
na wrzesień – to propozycja dla tych „pilniejszych i szyb-
szych” w działaniu drużynowych, którzy potrafią pogodzić 
swoje obowiązki, tj. rozpoczęcie roku szkolnego z rozkrę-
ceniem działania gromady i żal im każdego niewykorzy-
stanego na zbiórkę tygodnia. Również październik, wyda-
je się dobrym momentem na pierwsze spotkania zuchów. 
To drugi miesiąc szkoły, kiedy szał pierwszego dzwonka i 
kupowania szkolnej wyprawki mija, a drużynowi opano-
wali już sytuację w swojej szkole, zaplanowali i złożyli u 
komendanta plan pracy lub po prostu wrócili do domu ze 
studenckich wakacji gotowi do działania.

Kiedy rozpocząć działalność?
Jednak nie musimy czekać aż do jesieni, zbiórki pierw-
szego miesiąca możemy organizować w różnych mo-
mentach roku, w zależności od tego, kiedy decydujemy 
się założyć nową gromadę, przekazać zuchy do drużyny 
harcerskiej lub zrobić akcję naborową. 

Zbiórki pierwszego miesiąca powinny być interesujące, 
tak, aby jak najwięcej z „nowych” na naszym cotygo-
dniowym spotkaniu zechciało przyjść na kolejne. Warto, 
aby takie zbiórki wprowadzały dzieci w świat zuchowych 
obrzędów, zwyczajów i tajemnic. Dołączone do gru-
py rówieśniczej z poczuciem odpowiedzialności za do-
chowanie tajemnicy, ze znajomością piosenki, symbolu 
czy totemu, który nie dla wszystkich w szkole jest jasny, 
sprawi, że dzieci poczują się wyjątkowo i zostaną w gro-
madzie jak najdłużej. I przede wszystkim poprzez dobrą 
zabawę powinny promować świat zuchowych wartości. 

Tym, co sprawia, że nasza gromada jest unikatowa, jest 
obrzędowość. Praca z bajkowym bohaterem wśród Dziel-
nych Gumisiów, Przyjaciół Ogra Shreka, Wesołych Smur-
fów czy Przyjaciół Kubusia Puchatka wzbudza zaintereso-
wanie dzięki sympatii, jaką dzieci darzą swoich bajkowych 
przyjaciół. Obrzędowość związana z otaczającym nas 

światem lub historią niejednokrot-
nie, która jest równie ciekawa, będzie 
wymagała większego przygotowania 
i zapoznania zuchów z Dzielnymi In-
dianami, Rycerską Drużyną, Radosny-
mi Podróżnikami czy Ciekawskimi Od-
krywcami. 

Jak to działa?
Tematyką trafiamy do zuchów, nato-
miast promowanymi wartościami do 
rodziców. Przecież każdy z nich chciałby, aby jego dziec-
ko było dzielne jak Indianin, ciekawe świata jak podróż-
nik czy radosne i wesołe jak bohaterowie bajek. Musimy 
zaciekawić dziecko i jednocześnie przekonać rodzica, że 

warto aby wyraził zgodę na wstąpienie pociechy 
do gromady. Naszą kartą przetargową i czymś, co 
wyróżnia zbiórki zuchowe spośród szerokiej oferty 
zajęć pozalekcyjnych jest harcerski system wycho-
wawczy i wartości, które promujemy. Dlatego nie 
zapominajmy o pracy z Prawem Zucha (konkretnych 
pomysłów, materiałów i przykładowych planów 
zbiórek proponuję poszukać w Internecie, sama by-
łam zaskoczona tym, jak wiele ich tam jest).

W nowej gromadzie idea zbiórek pierwszego mie-
siąca przeciągnie się aż do momentu zamknięcia 
okresu próbnego. W tym czasie zapoznamy dzieci 
z szeroko pojętym zuchowaniem – zasadami, zwy-
czajami itp. Wypracujemy elementy obrzędowości, 
zaprezentujemy bohatera gromady, nawiążemy 
współpracę z rodzicami, jak również przygotujemy 
dzieci do złożenia Obietnicy Zucha. 

Czas na integrację?
W gromadzie już istniejącej, możemy wykorzystać 

czas pierwszego miesiąca na wprowadzenie do grupy 
„nowych”, zapoznanie ich z działaniem gromady, a do-
świadczonym zuchom przypomnieć panujące u nas za-
sady czy zaproponować refleksję nad rozumieniem Pra-
wa Zucha. 
Jeśli nie robimy obecnie naboru, a nasza gromada od 
dłuższego czasu spotyka się w stałym składzie zuchów 
ze znaczkami czy kolejnymi gwiazdkami i nie czujemy 
potrzeby zapoznawania ich z Prawem Zucha czy wyjąt-
kowego zachęcania do udziału w zbiórkach gromady, to 
proponuję, aby zbiórki pierwszego miesiąca wykorzystać 
na wspólne wyznaczenie celów na nowy rok. 

Wraz z rozwojem zainteresowań i umiejętności kadry 
możecie przedstawić dzieciakom pomysł, a w Kręgu Rady 
podjąć decyzję o zdobywaniu specjalności, rozbudować 
system pracy małych grup, wybrać szóstkowych czy 
przeszkolić ich następców, wyznaczyć funkcyjnych gro-
mady i określić ich zadania, a może nawiązać współpracę 
z drużyną harcerską i pomyśleć o przejściu najstarszych 
zuchów do harcerzy. Pomysłów jest tyle, ile tylko dusza 
zapragnie, życzę powodzenia w ich realizacji.

phm. Zofia 

Walkiewicz

Zbiórki Pierwszego Miesiąca - to cykl spotkań o interesującej dla 
dzieci tematyce i obrzędowości. Tutaj - Wielkie Dionizje organizo-
wane przez  47. WGZ „Wesołe Kicajce”
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Wędrownicza Watra
Za nami rozpoczęcie roku szkolnego, powrót do nauki, a 
nawet pierwsze zbiórki. Studenci powoli zaczynają my-
śleć o rozpoczęciu roku akademickiego, a niektórzy, tacy 
jak ja, zastanawiają się, czy dobrze spożytkowali swój 
wakacyjny czas. Jestem niemalże pewny, że mogłem 
lepiej rozplanować te wakacje, ale jeśli miałbym wybrać 
wyjazd, którego w stu procentach nie żałuję, wybrałbym 
Wędrowniczą Watrę.

Czym jest Wędrownicza Watra?
Jest to zlot drużyn wędrowniczych z całej Polski, świę-
to całego ruchu wędrowniczego, wyjazd, na który chce 
pojechać niemal każda drużyna działająca w tym pionie. 
Impreza odbywa się co rok (z pominięciem lat, gdy or-
ganizowany jest zlot ZHP) w różnych częściach Polski, a 
odpowiada za nią Wydział Wędrowniczy Głównej Kwate-
ry ZHP we współpracy z wybranym referatem wędrow-
niczym. Składa się ona z dwóch części: pierwszą są wę-
drówki po terenie chorągwi, która współorganizuje Watrę 
(w tym roku postanowiono to zmienić i trasy rozsiane 
były po całej Polsce); druga część to zlot, w trakcie które-
go odbywają się zajęcia przygotowywane przez patrole 
biorące udział w Watrze.

W roli patrolowego.
W tym roku przygotowano osiem tras wędrówek, z czego 
jedna z nich (Trasa VI, Beskidzka) została przygotowana 
przez moją rodzimą Hufcową Warszawską Drużynę Wę-
drowniczą „Trzask”. Postanowiliśmy się podzielić, wszyscy, 
którzy nie weszli w skład komendy trasy, mogli utworzyć 
patrol i wziąć udział w wędrówce. To była moja pierwsza 
Watra w życiu, lecz postanowiłem podjąć się roli patrolo-
wego. Moim zadaniem było zebrać listę osób, dopilnować 
wymaganych dokumentów oraz zaplanować wyżywie-
nie dla członków patrolu (wyjazdy wędrownicze charak-
teryzuje wyżywienie we własnym zakresie, trzeba pamię-
tać np. o butli gazowej). Po całych tych przygotowaniach, 
czternastego sierpnia mogliśmy wyruszyć w drogę.

Dzień transferu.
Osiemnastego sierpnia, czyli w tak zwany „dzień transfe-
ru”, mieliśmy za zadanie dostać się na miejsce zlotu, do 
Pólka pod Bydgoszczą. Podróż zajęła nam cały dzień, lecz 
udało nam się bezproblemowo dotrzeć do  celu i wie-
czorem wzięliśmy udział w uroczystym rozpoczęciu zlo-
tu. Gdy płomień Watry zapłonął, a pierwszy patrol stanął 
na jednogodzinnej warcie, poczuliśmy magię braterstwa, 
patrząc na kilkaset umundurowanych osób zebranych 
przy jednym ognisku. Jeszcze tego wieczoru można było 
wziąć udział w harcerskim koncercie. Następnego dnia 
rozpoczęły się zajęcia (w ciągu dnia były trzy bloki pro-
gramowe z przerwą obiadową pomiędzy drugim, a trze-
cim blokiem), a zapisać się na nie można było poprzez 
internetowy formularz (co miało na celu ograniczenie ko-
lejek przed biurem zlotu). Miał on tendencję do zawiesza-
nia się i duplikowania wysłanych zgłoszeń, lecz rejestracja 
przebiegła dużo sprawniej niż w poprzednich latach.  Te-
maty zajęć były zróżnicowane, a jedynym ograniczeniem 
w doborze treści i formy była wyobraźnia patroli. Pojawiły 
się m.in. zajęcia z tańca, masażu, parzenia herbaty, przy-
gotowywania „smacznych posiłków z niczego”,  porad do-

tyczących studiów czy nowinek tech-
nologicznych. Zorganizowano również 
zajęcia z myślą o instruktorach, a obej-
mowały one zagadnienia z programu 
„Lider+”, wiec każdy mógł znaleźć coś, 
co by go zainteresowało. Wieczory rów-
nież były pełne atrakcji, można było od-
począć w kawiarenkach (a było ich kilka, 
w tym „Kawiarenka Akademicka”, znana ze śpiewanek do 
rana, czy „Równonoc”, gdzie można było oglądać filmy, a 
nawet pograć na retro konsoli) bądź wziąć udział w atrak-
cjach przygotowanych przez komendę zlotu, takich jak 
np. noc filmowa, możliwość posłuchania hm. Dariusza 
Supła (w temacie jego styczności z harcerzami w pracy 
zawodowej), wieczór planszówek, czy konkurs piosenki 
nieharcerskiej. W trakcie trwania zlotu była możliwość 
oddania krwi oraz zarejestrowania się jako potencjal-
ny dawca szpiku (było dużo chętnych, jako potencjalny 
dawca zarejestrowało się aż pięćdziesiąt osób!). Oprócz 
tego, dziewiętnastego urządzono „piana party”, kawiaren-
ka „Na Tropie” zorganizowała „Wieczór Szybkich Randek”, 
a ostatniej nocy odbyła się dyskoteka. Oczywiście każdy 
wędrownik miał dowolność w tym, co chce robić i mógł 
równie dobrze  cały wieczór przesiedzieć przy ognisku.

Nie tylko zabawa.
Podczas zlotu odbyła się konferencja instruktorska na 
temat zmian, które przechodzi bądź musi przejść ZHP 
(przewodnim pytaniem było „Jak połączyć dwa świa-
ty – metodykę wędrowniczą z oczekiwaniami i potrze-
bami dzisiejszej młodzieży?”). Rozpoczęła się ona od 
dwóch prelekcji, podczas których zaprezentowano mię-
dzy innymi spojrzenie władz na ten temat. Poprzedzały 
one warsztaty, podczas których w mniejszych grupach 
omawiane były poszczególne zagadnienia, w tym np. „jak 
przebiegają zmiany i jak przygotować do nich ludzi”. Na 
koniec prace grup zostały podsumowane na dużych pla-
katach i omówione z pozostałymi członkami konferencji 
w formie „open-space” - każdy mógł podejść do dowol-
nej grupy i porozmawiać z nią na temat, który omawiali 
podczas swoich warsztatów.

Do zobaczenia za rok!
Podsumowując, Wędrownicza Watra to wydarzenie, w 
którym warto wziąć udział chociażby ze względu na swój 
osobisty rozwój. Jeśli jesteś w wieku wędrowniczym (16-
21 lat), a nie masz swojego patrolu, zawsze możesz do-
gadać się z jakąś pobliską drużyną wędrowniczą i poznać 
nowych, wspaniałych ludzi. Wyjazd ten polecam każde-
mu. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji pojechać, koniecznie 
nadrób to w tym roku! Każdemu wędrownikowi mówię 
- do zobaczenia na szlaku, do zobaczenia na zlocie!

pwd. 

Maciej 

Tracz
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Bardzo wielu osobom wydaje się, że przeprowadzenie 
akcji zarobkowej jest zadaniem trudnym i skomplikowa-
nym. Nic bardziej mylnego, przy planowaniu akcji zarob-
kowej można puścić wodze fantazji i wypróbować nowe, 
jeszcze niesprawdzone pomysły.

Chcąc zorganizować harcerską akcję zarobkową, nale-
ży przede wszystkim zastanowić się, na jaki cel chce się 
zbierać pieniądze i jak dobrze go przedstawić, można to 
zrobić w formie plakatu, banneru, krótkiego filmiku – tutaj 
też można pokusić się o niebanalne i zaskakujące formy. 
Trzeba jedynie pamiętać, że podczas akcji jej cel powi-
nien być jasny i znany, dobrze wyeksponowany. To, jak 
się zaprezentujemy może zadecydować o naszym po-
wodzeniu. 

Gdy cel już jest ustalony, należy zastanowić się, jaka forma 
i miejsce akcji będą najodpowiedniejsze i przyciągną do 
nas jak najwięcej osób. Najlepsze są miejsca, w których 
przewija się dużo osób, takie jak szkoły, kościoły, budynki 
dużych firm, supermarkety, wszelkiego rodzaju festiwale 
i festyny sąsiadujące z terenem naszego działania. Co do 
formy, to należy pamiętać, by wybrać coś, w czym czuje-
my się dobrze i przygotowania nie przysporzą nam wielu 
trosk i zmartwień, a raczej będą dla nas oraz wszystkich 
zaangażowanych przyjemnością i dobrą zabawą.

Jeżeli teren, na którym chce się zorganizować akcję za-
robkową, jest terenem prywatnym, powinno się pamiętać, 
że niezbędna jest zgoda jego właściciela. Ponieważ pa-
mięć ludzka często bywa zawodna, pomimo wcześniej-
szego uzyskania zgody, należy zawsze przypomnieć się 
kilka dni przed planowanym przedsięwzięciem. Gdy uzy-
ska się już zgodę od właściciela terenu, można spokojnie 
przejść do wypełnienia dokumentów – wniosku o udzie-
lenie zgody na akcję zarobkową. Taki wniosek powinien 
być dostępny na stronie hufca lub po prostu można się 
po niego zgłosić do komendanta hufca lub osoby przez 
niego wyznaczonej. Wypełniony dokument z podpisem i 
pieczęcią komendanta hufca powinno się mieć przy sobie 
podczas akcji.

Następnie można się oddać przygotowaniom – poinfor-
mowaniu harcerzy, utworzeniu grup odpowiedzialnych za 
poszczególne elementy akcji, przygotowywaniu „produk-
tu” oraz akcesoriów niezbędnych przy akcji zarobkowej. 
Najlepiej wcześniej skompletować sobie taki niezbędnik:
• kasetka/ładne pudełeczko na pieniądze,
• kartki papieru, nożyczki, coś do pisania, (aby móc 

umieścić ceny),
• klej/taśma klejąca,
• kalkulator,
• torebki foliowe, talerzyki, sztućce plastikowe, – gdy 

sprzedajemy jedzenie,
• teczka na dokumenty i papiery,
• worek na śmieci – zawsze się przyda, aby miejsce, w 

którym przeprowadzamy akcję było czyste i posprzą-
tane.

Przed akcją należy też przemyśleć, jak ma wyglądać na-
sze stoisko – przykładowo, czy sprzedając ciasta lepiej 
będzie jak harcerze będą chodzili z wypiekami w koszy-

ku czy raczej, gdy będą stali za stolikiem, 
a jak stolik, to z obrusem czy lepiej bez 
etc. Należy wcześniej sprawdzić pogodę 
i zapewnić harcerzom komfort podczas 
akcji (woda i cień w upalne dni, herbata i 
osłonięcie od wiatru w zimne). 

W dniu akcji jest się alfą i omegą, jednak 
nie wolno popaść w obłęd. Trzeba pamiętać o uśmiechu i 
pozytywnym nastawieniu. Ludzi trzeba czasem zachęcić, 
porozmawiać z nimi, zagadać, dużo się uśmiechać, cza-
sem pożartować. Nie bójmy się robić „promocji”, dorzucać 
coś „od firmy”, obniżać ceny - to zawsze robi pozytywne 
wrażenie, a przecież dobra opinia w środowisku działania 
jest najważniejsza. Przy okazji akcja zarobkowa czasem 
może przysporzyć kilku nowych harcerzy, więc nie należy 
zapominać o podkreślaniu, z jakiej się jest drużyny oraz 
gdzie się działa. Jeżeli wiemy, że w naszej kasetce na pie-
niądze jest już pokaźna kwota warto przełożyć „grubsze” 
pieniądze w jakieś bezpieczniejsze miejsce. 

Po zakończeniu akcji niezbędne jest przeliczenie pienię-
dzy oraz wypełnienie dwóch dokumentów – sprawozda-
nia finansowego oraz protokołu przeliczenia pieniędzy, do 
ich wypełnienia niezbędne są trzy osoby (komisja przeli-
czająca pieniądze). Następnie pieniądze należy wpłacić 
na konto bankowe lub do kasy jednostki – zależy to od 
ustaleń hufcowych. Gdy już wiadomo, ile pieniędzy udało 
się zarobić, warto pochwalić osoby uczestniczące w akcji 
i powiedzieć im, ile udało się zarobić oraz wspólnie pod-
sumować akcję. 

Odnośnie do samej formy zbierania pieniędzy, to może 
to być tradycyjna kasetka na pieniądze, ale od początku 
tego roku można pójść z duchem czasu i wypożyczyć z 
chorągwi puszki pay-pass.

Bank pomysłów:
• galeria zdjęć przygotowana przez członków dru-

żyny prezentowana podczas zebrania dla rodziców 
uczniów szkoły, w której działa drużyna,

• sprzedaż ciast/kawiarenka w szkole/bibliotece/pod-
czas festynu,

• mycie aut podczas poświęcenia pojazdów w naszej 
parafii,

• wyprowadzanie psów,
• koncert/przedstawienie przygotowane przez druży-

nę/zastęp,
• akcja znicz,
• sprzedaż rękodzieła/ kiermasz świąteczny,
• warsztaty np. modelarskie, robienia ozdób z filcu, in-

troligatorskie i wszystkiego, na czym znają się człon-
kowie drużyny,

• licytacja/loteria fantowa,
• pakowanie zakupów w supermarketach, 
• roznoszenie ulotek,
• zorganizowanie placu zabaw/atrakcji z okazji dnia 

dziecka, malowanie twarzy, robienie waty cukrowej 
etc.,

• sprzedaż kartek okazjonalnych.

Akcje zarobkowe

pwd. Anna 

Pachla
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Akcje zarobkowe – bank pomysłów
Akcja ze sprzedażą biletów na (koncert, spektakl, po-
kaz talentów harcerzy, pokaz filmów nakręconych przez 
drużynę, galeria ze zdjęciami zrobionymi przez harcerzy i 
na przykład przez nich wywołanymi), można połączyć ze 
sprzedażą ciast i ciastek lub nawet zrobieniem kawiarenki.

Co potrzebne?
Miejsce na przykład sala, „produkt” wystawiany, rozpro-
pagowanie akcji w środowisku działania (plakaty, ulotki, 
maile do rodziców, wpisy na blogu)
Stoisko ze sprzedażą biletów przed salą i stoisko z ciastami 
lub kawiarenka (stoliki, krzesła, jeden stolik z ciastami roz-
łożonymi, czajniki, herbata, kawa, cukier, kubeczki, łyżecz-
ki – bardzo fajnym pomysłem jest poproszenie harcerzy. 
żeby każdy przyniósł z domu kilka kubków we wzorki i 
łyżeczki, wtedy nasza kawiarenka nabierze „klimatu”).

Jak przebiega i „co autor miał na myśli”?
Całą akcję można przeprowadzić jako projekt starszohar-
cerski. Akcja jest ciekawa pod tym względem, że harce-
rze mogą sami przygotować „coś”, co potem przedstawią 
przed większym gronem. Goście, których uda nam się 
sprowadzić (rodzice harcerzy, uczniów w szkole, nauczy-
ciele etc.) kupują bilety, posiadające określoną cenę (która 
nie powinna być za wysoka). Należy zadbać, żeby wszyst-
ko wyglądało „elegancko”, niemal jak w prawdziwym te-
atrze lub galerii. Jeżeli łączymy wystawę ze sprzedażą 
ciast, to powinny też być one ładnie podane. Harcerze są 
zaangażowani w różne elementy akcji – część z nich jest 
aktorami lub opowiada o galerii czy filmie, część zajmuje 
się sprzedażą biletów, a część prowadzi kawiarenkę. Je-
żeli mamy za małą drużynę, to można zaangażować inne 
drużyny.

Gdzie szukać inspiracji?
Internet, YouTube i filmy o innych drużynach, kursy, festi-
wale etc.

---

Kiermasze okazjonalne (przedświąteczne – przed Bo-
żym Narodzeniem, Wielkanocą) i nie tylko. Kiermasz pro-
ponuję zrobić na zebraniu dla rodziców uczniów szkoły 
albo zebraniu dla rodziców harcerzy.

Co potrzebne?
Materiały na sprzedaż, wykonane przez harcerzy wła-
snoręcznie ozdoby (przed Wielkanocą na przykład ładne 
pisanki, kartki Wielkanocne, palemki, króliczki; przed Bo-
żym Narodzeniem wieńce świąteczne, lampioniki, rzeczy, 
które można wykorzystać jako prezent, mikołaje, kartki 
świąteczne, aniołki, pierniczki ładnie udekorowane etc.). 
Stoisko najlepiej przystroić tematycznie.
 
Jak przebiega?
Harcerze przed akcją sami wykonują rzeczy na sprzedaż, 
proponuję dać im na to więcej czasu i na przykład za-
stępami poza zbiórkami mogą się spotykać i „tworzyć”. 
Trzeba ustalić ceny naszych produktów. Sprzedajemy je, 
trzeba tak wszystko rozplanować, żeby nie było za duże-
go zamieszania.

Gdzie szukać inspiracji?
Internet i Facebook (różne strony w stylu zrób to sam), 
książki z pomysłami na ozdoby świąteczne, kiermasze, 
na których sami jesteśmy/byliśmy (warto obserwować 
wszystko, podpytywać się, jak to jest zrobione, wymyślać 
alternatywne rozwiązania)

---
Akcje z gotowaniem, kawiarenki, restauracje etc. Pro-
ponuję zorganizować je na zebraniach w szkołach, dniach 
otwartych w gimnazjach, festiwalach dzielnicowych.

Co potrzebne?
W zależności od poziomu zaawansowania, jaki chcemy 
wprowadzić. Kuchenki gazowe lub elektryczne, patelnie, 
gofrownice, czajniki, garnki, talerze jednorazowe, sztućce 
plastikowe i „czego dusza zapragnie”. Miejsce – może to 
być w szkole, ale też na świeżym powietrzu. Określony 
jadłospis (ładnie napisany). Produkty potrzebne do goto-
wania (można napisać do sklepów pisma z prośbą o po-
moc – jakieś zniżki czy wręcz darmowe produkty). Stoliki 
i krzesła.

Jak przebiega?
Rozstawiamy stoisko w wybranym miejscu i zaczynamy 
wielkie (lub mniejsze) gotowanie. Gotujemy i sprzedaje-
my chętnym nasze dania. 

Gdzie szukać inspiracji?
Programy telewizyjne, internet, książki kucharskie.

---

Stoisko specjalnościowe na festynach dzielnicowych/
świętach szkoły etc. (np. odpłatne strzelanie z łuku do 
celu etc.) 

Co potrzebne?
Przedmioty, które wykorzystujemy jako atrakcję (łuki, pi-
stolety, noże do rzucania, może jakieś balony z farbą etc.). 
Ograniczone miejsce (koniecznie ogrodzone, tak, żeby 
nikt nie wchodził nam kiedy strzelamy). Osoba, która 
ogarnia całość i czuwa nad bezpieczeństwem.

Jak przebiega?
Wcześniej musimy przygotować miejsce, rozstawić 
wszystko. Robimy w jednym miejscu „kasę” i tam sprze-
dajemy karnety na strzały (czy co tam wymyślimy).  

Gdzie szukać inspiracji?
Inne festyny, na których sami byliśmy, internet.

---
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Projekt starszoharcerski 
- czy jeszcze wiemy o co chodzi?
Projekt starszoharcerski w swym założeniu przewiduje, 
że jego autorami jest grupa harcerzy – gimnazjalistów, 
którzy wychodzą z oddolną inicjatywą i zgłaszają ją swo-
jemu drużynowemu. Niestety w ostatnich latach ta idea 
straciła na atrakcyjności, ponieważ zaczęła się kojarzyć 
przede wszystkim ze szkołą, w której to gimnazjaliści są 
zobligowani do wykonania jednego projektu, aby otrzy-
mać świadectwo. Harcerze przestali kojarzyć projekt z 
ciekawą formą rozwinięcia swoich umiejętności oraz 
zorganizowania działania wraz z grupą rówieśniczą, a 
zaczęli utożsamiać go z prezentacją multimedialną, do 
której muszą się w taki czy inny sposób przygotować i 
przedstawić ją na forum. 

W założeniu drużynowy miał tylko czuwać, aby projekt 
był zgodny z metodą harcerską. W praktyce teraz pro-
jekt nie rozpocznie się, jeżeli drużynowy umiejętnie 
nie podsunie harcerzom tematu/pomysłu. Kadra dru-
żyny powinna również w sposób przystępny wyjaśnić 
zespołowi projektowemu, jak należy wypełnić kartę pro-

jektu, a także w razie potrzeby służyć 
radą i doświadczeniem. Bardzo ważne 
będzie również podsumowanie całego 
przedsięwzięcia – najpierw w grupie 
projektowej, a następnie całą radą dru-
żyny wraz z grupą projektową. Warto 
uświadomić harcerzom, jak wiele zadań, 
które realizują w zastępie i w grupie rówieśniczej może 
być rozpisane jako projekt. Przykładowo ze zwykłego 
wyjścia zastępu do kina można stworzyć wartościo-
wy projekt, jeżeli dodać do tego zbiórkę na temat historii 
kinematografii, zorganizować wycieczkę „za kulisy” sali ki-
nowej, a po projekcji napisać recenzję filmu i wpis do kro-
niki drużyny. Oczywiście to tylko jednostkowy przykład, a 
pomysłów na projekty może być tak dużo jak harcerzy, 
a nawet jeszcze więcej. Najważniejsze to naprowadzić 
ich na odpowiedni tor, a po pierwszym projekcie za-
kończonym sukcesem na pewno będą chcieli zrealizo-
wać kolejne.

Sprzedaż internetowa własnoręcznie wykonanych 
dzieł (zasada taka jak z kiermaszami – pkt.2) 

Co potrzebne?
Nasze piękne rękodzieła, konto na jakimś portalu w sty-
lu Allegro (można takie założyć na przykład  na szczep), 
może jakieś rozpropagowanie w środowisku działania.

Jak przebiega?
Robimy zdjęcia naszych dzieł i wrzucamy do internetu 
(na nasz profil) i czekamy na kupców. Akcja o tyle rózni 
się od standardowych akcji zarobkowych, że nie mamy 
wpływu na termin sprzedaży. Taką akcję również inaczej 
rozliczamy, ponieważ zapewne będzie trwała dłużej niż 
miesiąc należy ją rozliczać pod koniec każdego miesiąca 
(w hufcu, do sprawozdania finansowego należy załączyć 
kopię KP poświadczających przyjęcie zebranych kwot 
do kasy środowiska oraz kopię dowodu wpłaty na konto 
bankowe środowiska).

Gdzie szukać inspiracji?
Jak w przypadku kiermaszu (pkt.2)

---

Wykonanie drobnych prac porządkowych (generalnie 
trzeba się dowiedzieć w urzędzie miast/dzielnicy/okolicz-
nych firmach czy byłaby możliwość, żeby dali nam coś do 
zrobienia za opłatą, na przykład posprzątanie cmentarza)

Co potrzebne?
Zgoda z urzędu miasta i umowa z nimi na określoną kwo-
tę. Ludzie do pracy.

Jak przebiega?
Po prostu wykonujemy zleconą pracę. Rozliczamy w huf-
cu pokazując kopię KP lub kopię dowodu wpłaty na konto 
szczepowe.

Gdzie szukać inspiracji?
Tutaj chyba wszystko zależy bardziej od potrzeb środo-
wiska działania.

---

Nagłośnić akcję do jakiegoś wyczynu. Uzyskać do tego 
sponsorów, żeby płacili za osiągnięcia. Na przykład wę-
drówka do obozu i za każdy km załóżmy 5 zł. Coś jak 
Ecco Walkathon.

---

Loteria fantowa można zorganizować na festynie, dniach 
otwartych itp. Rzeczy zbierzemy od harcerzy lub od 
sponsorów, jeśli takich mamy. Zazwyczaj są to przedmio-
ty nam niepotrzebne. Losowanie jest sprawą indywidual-
ną. Dochód przychodzi z kupionych losów.

---

Pomoc w gospodarstwie domowym. Na przykład ko-
szenie trawy, sprzątanie domu, wyprowadzanie psów itp. 
Bardzo indywidualna akcja zarobkowa. Jeżeli rodzice har-
cerzy zgodzą się to, może być to organizowane nawet u 
nich w domach (oczywiście lepiej jest poszukać poten-
cjalnych klientów w innym środowisku).

pwd. Anna 

Pachla
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Trudne początki...
Jestem przybocznym w drużynie starszoharcerskiej Trze-
ci Biegun w hufcu Warszawa Praga – Północ. W momen-
cie, kiedy zaczęliśmy działać, nikt z naszej kadry do końca 
nie wiedział, jak prawidłowo powinniśmy prowadzić taką 
jednostkę. Posiadaliśmy doświadczenie z drużyn harcer-
skich, jednak było to za mało. Szybko zauważyliśmy, że 
„zwykłe” zajęcia, które sprawdzały się w poprzednich dru-
żynach, już nie bawią naszych harcerzy, nie dają im tyle 
co kiedyś. Zauważalny stał się fakt, że potrzebują więcej 
wyzwań, zadań, spotkań i sposobów zdobywania coraz to 
bardziej specjalistycznej wiedzy. Stało się jasne, że szuka-
ją czegoś więcej. W pewnym momencie w ciągu roku 
zainteresowaliśmy się projektem starszoharcerskim, jed-
nak nie wiedzieliśmy, jak z tym pracować ani jak z tym 
działać. Mimo trzech lat w drużynie starszoharcerskiej 
jako harcerz nigdy nie miałem z tym styczności. Wynikało 
to z faktu, że nie potrafiono tam działać projektowo. 
Jakie są zatem korzyści z projektów? Co dobrego mogą 
wnieść w działalność drużyny?

W ciągu roku podjęliśmy próbę organizacji dwóch projek-
tów. Jeden zrealizowaliśmy w pełni, drugi został jedynie 
zaplanowany. W Internecie można znaleźć tabelkę, w któ-
rej są rubryki do uzupełnienia:

• osoba odpowiedzialna za projekt
• zadania do wykonania
• osoba realizująca
• termin realizacji
• osoba sprawdzająca

Na pierwszy rzut oka – proste. Luki, w które mamy wpi-
sać osoby odpowiedzialne, muszą zawierać nazwiska 
członków drużyny. Mając wiedzę na temat projektu star-
szoharcerskiego, wiemy, że harcerz starszy sam lub z 
zastępem wychodzi z inicjatywą pewnego działania, a 
kadra drużyny to umożliwia poprzez udostępnienie swo-
ich kompetencji i umiejętności. Co to znaczy? My jako 
ich opiekunowie pozwalamy naszym podopiecznym na 
pewną swobodę w działaniu. Nie zawsze każde dzia-
łanie drużyny musi być przez nas 
zaplanowane. Już nie kontrolujemy 
najmniejszego ich kroku, a pozwa-
lamy wykazać się myśleniem i od-
powiedzialnością. Kwestia przepro-
wadzenia projektu od początku do 
końca zazwyczaj powinna spocząć 
na barkach zastępowego lub spe-
cjalnie wybranego do tego patrolo-
wego. 

Oczywiście dla młodego człowie-
ka takie wyzwanie może okazać się 
trudne, dlatego też zawsze możemy 
wspomóc ich radą, wesprzeć, zmo-
tywować. Jednak musimy pamiętać  
o jednym – to jest ich projekt. Nie 
możemy ich do niego zmuszać, na-
rzucać własnych zmian, najwyżej 
możemy zasugerować poprawki. 
Dlaczego? Może to się skończyć po 

prostu tym, że nie będą już chcieli robić 
czegoś, co nie jest ich pomysłem. Być 
może my, jako pełnoletnie osoby, bę-
dziemy musieli zrealizować  jakieś zada-
nie w projekcie (przykładowo podpisać 
umowę najmu busa), wtedy też starajmy 
się zabierać ze sobą przynajmniej jedne-
go harcerza, żeby miał okazję przyjrzeć 
się, jak on ma to robić w przyszłości.

Kiedy już przyjdzie czas realizacji projek-
tu, pamiętajmy o tym, że osoby w ich wieku nie zawsze 
są w stanie zapanować nad sytuacją. Starajmy się wtedy 
bardziej podpowiadać liderowi niż samemu przejmować 
kontrolę . Nie o to tu chodzi. Każdy z nich ma się czegoś 
nauczyć.  Przecież nasz system wychowawczy prowa-
dzi do wychowania zdolnego człowieka  posiadającego 
wielorakie umiejętności i posiadającego ponadprzecięt-
ną wiedzę. Jak, jeśli nie przez praktykę, mamy go tego 
nauczyć? Jak, jeśli nie przez wyzwania, mamy ukształto-
wać nowego wędrownika? Jak, jeśli nie przez zaufanie, 
mamy znaleźć sobie następców? Działanie przez projekt 
pozwala nam właśnie to zrealizować. Dlaczego z tego nie 
skorzystać?

Wiemy już jak projekt wygląda. Jednak czy wiemy, co 
możemy rozpisać jako projekt? Tutaj najczęściej jest 
największy problem. Harcerz starszy często nie wie, że 
może zaproponować jakieś działanie dla zastępu/druży-
ny. Najczęściej brak jest inicjatywy, lecz tu jest nasze 
pole do popisu. Chcą jechać na Intercamp? Podzielmy 
zadania między członków drużyny i wspólnie weźmy w 
nim udział. Ma w próbie organizację wyjścia drużyny do 
muzeum? Podziel zadania na członków zastępu. Chcą 
pomóc w schronisku dla zwierząt? Podziel zadania na 
członków drużyny. Ktoś zajmie się kontaktem ze schro-
niskiem, kolejna osoba zorganizuje paczuszki dla psów, 
inna dla kotów. Podpowiadajmy! Pamiętając jednocze-
śnie aby nie przejmować kontroli!

Jakub 

Żychowicz
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Jakie przesłanie niesie dziś 
     – pomnik Małego Powstańca?

„Jakie przesłanie niesie dziś pomnik 
Małego Powstańca”?
W czasie GRY „Tropami powstańczej 
przesyłki” zorganizowanej prze Krąg 
Instruktorski „NIKE” w ramach tego-
rocznego Święta Chorągwi patrole 
wędrownicze przeprowadzały m.in. 
sondę uliczną, która miała odpo-
wiedzieć na pytanie „Jakie przesła-
nie niesie dziś pomnik Małego Po-

wstańca”?

Warszawiacy o Pomniku.
Zebrane odpowiedzi głównie wskazywały, że pomnik 
Małego Powstańca to symbol patriotyzmu i oddania za 
kraj, pokazujący poświęcenie harcerzy podczas wojny, 
przypominający o Powstaniu Warszawskim. Podobne 
treści pojawiły się w ubiegłorocznym listopado-
wym wydaniu „Instruktora”, „…rzeźba autor-
stwa Jerzego Jarnuszkiewicza jest symbo-
lem oddania i bohaterstwa najmłodszych 
uczestników powstania warszawskiego 
- warszawskich zuchów i harcerzy…”. W te-
gorocznej sondzie pojawiły się również 
inne opinie. Wskazano, że wojna działa 
na życie nawet tych najmłodszych, że 
nawet małe dzieci dotyka wojna, co wi-
dać po uchodźcach. Ktoś stwierdził, że 
żyjemy na szczęście w czasach, gdy małe 
dzieci nie muszą walczyć. Szerokie spek-
trum zebranych opinii spowodowało, że 
postanowiłem się wypowiedzieć na 
zadany wędrownikom temat. Chciał-
bym, aby warszawscy harcerze mogli 
o pomniku, który sami ufundowali 
powiedzieć coś bardziej sensowne-
go niż to, że  przedstawia on boha-
terskie dziecko poległe na gruzach 
stolicy.

Zaledwie świadectwo przeszłości?
Pierwszego października 1983 r. 
dane mi było wraz z dh. Katarzyną 
Wilczyńską towarzyszyć dh. Jerze-
mu Świderskiemu „Lubiczowi” podczas 
odsłonięcia pomnika Małego Powstańca. 
Już wtedy dla instruktorów harcerskich było 
oczywiste, że pomnik nie może i nie powinien 
być traktowany dosłownie jako świadectwo 
przeszłości. Nic nie uprawnia nas do najprost-
szej z możliwych interpretacji - oblicze bo-
haterskiego dziecka. Od samego początku 
pomnik Małego Powstańca był hołdem dla 
dzieci - powstańców, ale także symbolem 
tragedii, jaka mogła spotkać dziecko. 

Wojenne pola służby.
Po pierwsze, pamiętajmy, że w założeniach 
wychowawczych i programowych kon-

spiracyjnego harcerstwa nie było mowy o tym, by Zawi-
szacy, chłopcy w wieku poniżej czternastu lat, stawali do 
walki na pierwszej linii, z bronią w ręku. To było zarezer-
wowane dla ich starszych, pełnoletnich kolegów z Grup 
Szturmowych. Harcerscy wychowawcy z niezapomnia-
nym dh. Stefanem Mirowskim na czele byli w pełni świa-
domi, jak wielkie spustoszenie w osobowości dziecka 
niesie wojna. Stąd w godzinie próby tych najmłodszych 
przeznaczono do pełnienia funkcji łączników czy listono-
szy poczty polowej. Nie znaczy to natomiast, że sprosta-
nie wyznaczonemu polu służby wymagało mniejszego 
bohaterstwa. Wręcz przeciwnie. 
Po drugie, czyńmy wszystko co możliwe, aby podobna 
tragedia nie powtórzyła się więcej. Ten postulat miał w 
latach 80-tych, gdy władze komunistyczne włączyły po-
wstańczy zryw do własnej narracji historycznej, oficjalnie 
nieco inny wydźwięk niż dziś. Ale w istocie jego prze-

słanie było słuszne i niepodważalne. Co więcej, 
wydaje się, że przenikliwość wychowawcza 

instruktorów harcerskich, zarówno tych sza-
roszeregowych, jak ich następców w latach 
80-tych, wyprzedzały ówczesne czasy. 
Wszakże dopiero 25 maja 2000 roku Zgro-
madzenie Ogólne ONZ przyjęło Protokół 
Fakultatywny do Konwencji o Prawach 
Dziecka w sprawie udziału dzieci w kon-
fliktach zbrojnych. Zabrania on rekrutowa-
nia dzieci poniżej siedemnastego roku do 

udziału w bezpośrednich działaniach 
zbrojnych. Popatrzmy zatem na hasło 

„nigdy więcej” przez pryzmat wer-
bowania dzieci-żołnierzy czy 
dzieci-piratów. Nie zamykaj-

my oczu na fakt, iż nieletnich 
żołnierzy, najemników czy 

piratów werbuje się pod 
przymusem. Zjawiska te są 
codziennością w Afryce, 
na Bliskim Wschodzie czy 

w Ameryce Południowej. 

Zagubiony uśmiech.
Dlatego też nie powinniśmy ograni-
czać Małego Powstańca do kogoś, 
kogo należy pokazywać turystom lub 

wycieczkom szkolnym jako przykład he-
roizmu, bohatera, osobę godną naślado-
wania. Spróbujmy również pamiętać, że 
ten chłopiec wcale nie ma uśmiechniętej 
twarzy. Spróbujmy dostrzec chłopca przy-
tłoczonego ciężarem za dużego hełmu, 

powstańczej panterki i obciążonego 
pistoletem maszynowym, który stoi sa-
motnie wśród zgiełku współczesnego 
Starego Miasta, bezradny, ku przestro-
dze…
 

hm. Krzysztof 

Rudziński 

„Bredis”
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Kierunek Ukraina
Weekend 12-14 czerwca był dla grupy harcerzy i instruk-
torów Hufca Nowy Dwór Mazowiecki na pewno jednym 
z niezapomnianych rajdów. Kontynuując tradycję rozpo-
czętą w poprzednim roku, przyszedł czas na kolejne spo-
tkania z kadetami. A wszystko to związane ze zdobyciem 
przez nasz Hufiec imienia „Korpusu Kadetów nr 2”. Tym 
razem celem wyprawy był Korpus Kadetów nr 1 utwo-
rzony w Łobozowie koło Krakowa i przeniesiony po kilku 
latach do Lwowa. Nasza wycieczka na początku ruszyła 
w stronę starej stolicy Polski, na Politechnikę Krakowską. 
Tam, gdzie obecnie znajduje się wydział Fizyki, Matema-
tyki i Informatyki mieściła się pierwotnie szkoła wojskowa 
Piłsudskiego. Oprócz samego zwiedzania obiektu uczest-
nicy rajdu mieli niezwykłe spotkanie. 

W miejscu dawnej szkoły kadeckiej mieli okazję spotkać 
Adama Lenczowskiego oraz Zenona Malika – byłych ka-
detów oraz twórców Krakowskiej Kadeckiej Izby Pamięci. 
Pan Zenon, 95-letni człowiek praktycznie już niechodzący 
specjalnie wstał z łóżka, by spotkać się z naszą młodzieżą 
harcerską. Następnie harcerska gromada wyruszyła w kie-
runku ukraińskiej granicy, by po niedługim czasie dotrzeć 
do dawnej perły Korony Polskiej, czyli do Lwowa. 

Drugi dzień upłynął pod znakiem tego miasta. We Lwo-
wie pierwszym punktem wycieczki były Koszary Akade-
mii Wojsk Lądowych. Są one kolejnym oryginalnym bu-
dynkiem, w którym mieścił się Korpus Kadetów nr 1. Co 
ciekawe obiekt ten jest nieudostępniany turystycznie, a 
nasi podróżnicy dzięki prośbie wystosowanej do mini-

sterstwa obrony mogli przejść przez 
salę pamięci i park militarny. W Sali 
Pamięci można było zobaczyć różno-
rakie  pamiątki po Korpusie Kadetów, 
harcerze odnaleźli także nasz lokalny 
ślad w postaci świadectwa Państwo-
wej Odznaki Sportowej z Modlina. Po 
wizycie w dawnym Korpusie Kadetów 
nr 1 harcerze spotkali się konsulem 
Polskim na Ukrainie, panem Marcinem 
Ziemieliczem, który poprowadził krót-
ką prelekcję na temat naszej wspólnej historii oraz obec-
nych stosunków polsko-ukraińskich. 

Dalej nasi turyści mieli zaplanowane zwiedzanie mia-
sta. Odwiedzili jedyną rzymskokatolicką Katedrę Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, mury, stare miasto, 
klasztor Bernardynów i inne atrakcje architektoniczne. 
Jednym z ciekawszych miejsc była świątynia ormiańska, 
w której jest wiele Polskich śladów jak mozaiki Melzofe-
ra czy twarz Malczewskiego w obrazie św. Franciszka. Co 
ciekawe obiekt ten jest też odnawiany i utrzymywany ze 
środków polskiego Ministerstwa Kultury. Podsumowa-
niem było zwiedzanie Cmentarza Orląt Lwowskich. Wła-
śnie w miejscu pamięci młodych obrońców Lwowa do 
wspólnoty instruktorskiej naszego Hufca dołączył kolejny 
młody instruktor Piotr Graff. Podczas wizyty na cmenta-
rzu swoją obecnością zaszczycił nas także pan Janusz 
Babicki wiceprezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad 
Polskimi Grobami we Lwowie, który oprowadzał naszych 
harcerzy po nekropolii. 

Trzeci dzień to zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego, 
gdzie pochowani są wybitni Polacy, tacy jak Maria Konop-
nicka, Stanisław Lem, Władysław Wajda, ale także sławni 
Ukraińcy oraz walczący obecnie o wolność żołnierze. 
Cała wycieczka wróciła cało i szczęśliwie, aczkolwiek nie 
bez pewnych przygód do Polski, by dzielić się ze swo-
imi wrażeniami z pozostałą bracią harcerską i znajomymi. 
Serdeczne podziękowania składamy organizatorowi hm. 
Marcinowi Janiszewskiemu.

phm. 

Daniel 

Nowak



str. 22

„Na szlaku” harcerskiej wędrówki 
– tej fizycznej, ale także mentalnej.

Tegoroczny zlot odbył się pod ha-
słem „Na szlaku”, odwołując się do 
samej istoty harcerskiej wędrówki 
– tej fizycznej, ale także mentalnej. 
Oprócz dwóch głównych szlaków 
– granatowego dla drużynowych i 
przybocznych oraz czerwonego dla 
kadry wspierającej drużynowych we 
wdrażaniu „Uchwały Programowej” 

na zlocie można było odnaleźć szlaki 
uzupełniające. Szlak czarny, na którym byłam, zadedyko-
wany został kadrze wspierającej drużynowych w pracy 
ze specjalnościami. 

Moje oczekiwania.
Jadąc na Zlot Kadry, jak każdy uczestnik miałam pewne 
oczekiwania, które były zarówno świadome, jak i pod-
świadome. Jechałam z zamiarem poszerzenia wiedzy 
i umiejętności, nawiązania kontaktów, by po powrocie 
móc realnie wspierać drużynowych w ich pracy specjal-
nościowej, gdy tylko będą potrzebować. Szlak czarny, 
jak się okazało, stał się kursem, po którego ukończeniu 
uczestnicy otrzymali nawet certyfikaty, ale to nie jest naj-
ważniejsze. Co było najważniejsze na moim szlaku pod-
czas zlotu? Jak dla mnie ludzie! Bardzo ważny był kon-
takt z innymi i wymiana doświadczeń. Mimo, że program 
szlaku na samym początku przewidywał coś innego, 
podczas trwania zlotu ogromna ilość czasu została prze-

znaczona na rozmowy – rozmowy między uczestnikami, 
którzy mogli wymienić się między sobą swoimi doświad-
czeniami. Nie sądzę, że było to złe. Mieliśmy możliwość 
integracji, której (w moim subiektywnym odczuciu) mimo 
wszystko gdzieś w planie zabrakło.

Na Szlaku.
Zgodnie z tematyką całego zlotu odbyła się również wę-
drówka, na końcu której czekała jedna ze specjalności 
do poznania – jeździecka. W sumie sama specjalność 
nie czekała, ale punktem docelowym była stadnina koni, 
gdzie czekały aktywności z nimi związane. Nie była to 
oczywiście jedyna specjalność, z jaką mogliśmy się bli-
żej zapoznać na szlaku „specjalnościowym”. Kadra szlaku 
przygotowała dla nas giełdę specjalności, podczas której 
każdy mógł wybrać kilka z nich i wziąć udział w godzin-
nych zajęciach z nią związanych. Były one prowadzone 
przez instruktorów odpowiedzialnych za nie na szcze-
blu Głównej Kwatery. Z przekonaniem mogę stwierdzić, 
że najlepsze zajęcia, w jakich wzięłam udział prowadził 
hm. Rafał Klepacz. Dotyczyły one pracy ze specjalnością 
wodniacką. Blok był pełen zajęć praktycznych, podczas 
których wchodziliśmy do samopompującej się tratwy ra-
tunkowej, mając na sobie kamizelki ratunkowe, odpalili-
śmy też racę ratunkową, a na koniec zostaliśmy poczęsto-
wani racją żywnościową, która znajduje się na pontonie 
ratunkowym. Nie zabrakło również możliwości rzucenia 
kołem ratunkowym czy rzutka rękawową. Instruktorzy z 

pwd. Małgorzata 

Szwed 
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Harcerskiej Szkoły Ratownictwa poprowadzili zajęcia do-
tyczące tego, jak za pomocą specjalistycznego sprzętu 
wydostać poszkodowanego z samochodu, zaś dzięki klu-
bowi łącznościowemu mieliśmy okazję zwiedzić mobilny 
punkt nadawczy. Podsumowując 4 dni spędzone na szla-
ku, wyjechałam z niespełnionymi oczekiwaniami. Niby 
mówiliśmy o specjalnościach, o tym jakie one są, jak się 
je je i z czym warto, ale zabrakło mi dość istotnej rzeczy, 
którą byłyby zajęcia praktyczne o tym, jak w pracy druży-
ny (niekoniecznie specjalnościowej) łączyć na co dzień 
kilka ze specjalności, które mamy. Bo przecież z założenia 
specjalności nie są dla specjalności – to nie do nich do-
stosowujemy program drużyny i jej członków. One mają 
być urozmaiceniem programu drużyny, mają poszerzać 
horyzonty jej członków. Bo podstawami pracy drużyno-
wego z drużyną dalej są wartości, które przekazujemy, a 
nie aktywności same w sobie. Jest metoda harcerska, któ-
rą stosujemy, a nie oderwane od rzeczywistości zadania. 

Świat specjalności.
Dostałam za to coś cenniejszego niż wiedza, kontakt do 
ludzi, do których mogę się odezwać, jeśli będę potrze-
bować pomocy. Do ludzi z pasją, którzy pomogą mi w 
chwili, gdy nie będę wiedziała, jak zadziałać w konkret-
nym przypadku. Uważam, że idea „Czarnego szlaku” jako 
kursu dla tych, którzy chcą pracować ze specjalnościa-
mi lub wspierać w tej pracy innych, jest wspaniała. Do-
datkowo jestem przekonana, że wszystkie wnioski, jakie 
omówiliśmy kończąc nasz kurs, wpłyną na to, że kolejny 
będzie jeszcze lepszy, że będą ludzie, którzy będą chcieli 
się spiąć i zorganizować coś tak wspaniałego jak „Czarny 
szlak 2.0”. Mocno trzymam kciuki za ten projekt, bo ma on 
przyszłość. 

Do pracy!
W moim odczuciu w ZHP musimy się nauczyć pracować 
ze specjalnościami. Pracować z nimi dobrze, aby dobre 
rzeczy mogły się dziać na każdym poziomie naszej or-
ganizacji. Co mogę powiedzieć po zlocie? Na kolejny 
na pewno pojadę, bo oprócz zajęć na wybranym szlaku, 
które wpłynęły na mój rozwój i w jakimś stopniu spełniły 
moje oczekiwania (może nie całkowicie, ale jednak) była 
wspaniała atmosfera, były wieczorne zajęcia otwarte dla 
wszystkich uczestników i byli ludzie! Mam nadzieję, że za 
2 lata osobiście będę miała możliwość chociaż pomóc w 
organizacji tak wspaniałego, kierowanego do całej kadry 
naszego Związku wydarzenia, jakim jest Zlot Kadry.
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Woodbadge – sam kreujesz swój świat
Kursy podharcmistrzowskie realizo-
wane skautową metodą Woodbad-
ge w Polsce odbywały się jak do-
tąd jedynie w wielkopolskiej Szkole 
Wodzów. Nadszedł czas, kiedy ta 
właśnie szkoła zaproponowała in-
nym chorągwiom przygotowanie 
ich instruktorów do organizowa-
nia Woodbadge’ów. Efektem takiej 
propozycji był pierwszy w Chorą-

gwi Stołecznej tego rodzaju kurs, który miał miejsce w 
dniach 7-13 września 2015 r. w scenerii uroczej Stanicy 
Hufca Garwolin – Polewicz i jej okolicach.

Mój pierwszy kontakt z Woodbadge’em odbył się sto-
sunkowo niedawno. Przeczytałam informację o kursie na 
stronie Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP 
„Iluminacja” i wcale nie było tam wybuchów i eksplozji, 
a ja nie chodziłam z przeświadczeniem, że ten kurs to 
właśnie to. Było zwyczajnie. Wysłanie ankiety. Czekanie 
na akceptację. Przelew. 

Pierwsze emocje pojawiły się po otrzymaniu maila z li-
stą rzeczy potrzebnych do zabrania. Moją uwagę przykuł 
fakt, że mam zabezpieczyć rzeczy przed zamoczeniem. 
Informacja ta pojawiła się dwukrotnie i w mej jaźni zasiała 
niepokój, ale zignorowałam to uczucie. Przecież jecha-
łam na kurs. Kiedy jednak kadra kursu Woodbadge suge-
ruje Ci coś, powinieneś posłuchać. Gdy masz przeczucie, 
że „wrzucą Cię do wody”, tak może się stać. I tak stało się 
w mym przypadku.

Czym właściwie jest Woodbadge?
Gdy William de Bois MacLaren, szkocki biznesmen i ko-
mendant hufca Rossneath, podarował swoją posiadłość 
- Gilwell Park światowemu skautingowi, Lord Robert Ba-
den-Powell wykorzystał ten fakt na przeprowadzenie kur-
su kadry instruktorskiej. 

W 1919 r. odbył się pierwszy kurs Woodbadge - kurs li-
derów przeprowadzony metodą przeżyciową. W każdym 
kraju odbywa się to inaczej. Cel jest jednak wspólny - po-
przez intensywną pracę nad własnym rozwojem, przy-
gotować kadrę instruktorską do świadomej pracy wycho-
wawczej. Metoda przeżyciowa, jak sama nazwa sugeruje, 
ma sprawić, że to Ty sam, w intensywnym programie 
kursu doznasz wewnętrznej przemiany. Kadra może dać 
Ci kajak i zaproponować spływ ciężką rzeką. Możesz 
otrzymać spadochron i całym zastępem zrealizować w 
powietrzu zadanie. Może okazać się, że dostaniesz rower i 
wjedziesz nim na wysoką górę. Techniki są różne. Cel jest 
jeden. Wszystko co przeżywasz, zmienia Cię. 

Już pierwszego dnia, podczas pierwszego zadania, do-
wiedzieliśmy się zastępem, że przyjaźń którą zawiążemy 
na kursie, przetrwa lata. Ironiczne uśmieszki moich ko-
legów, utwierdziły mnie w przekonaniu, iż myślą oni o 
tym samym, co ja - to się nie stanie. Będzie miło, a gdy 
tydzień minie, zapomnimy o swoim istnieniu. Z ręką na 
sercu mogę powiedzieć, że stało się wręcz odwrotnie. 

Brakuje mi tych ludzi do funkcjonowania, bo przeżyli oni 
to samo, co ja - wewnętrzną przemianę. Gdy kurs dawał 
mi się we znaki, tych pięcioro ludzi pojawiało się, by mi 
pomóc. Zawarliśmy tam przyjaźń szybko i intensywnie, 
ale na dobre. 

Kolejną ciekawostką kursu była jego symbolika. Za-
wsze lubiłam nadawać rzeczom wielkie znaczenie, a 
na kursie nabrało go dla mnie pięć przedmiotów. Rzecz 
chyba najbardziej rozpoznawalna - drewienka. Ich histo-
ria sięga roku 1888. Z pewnością wielu z Was widziało u 
innych instruktorów 2 oryginalne koraliki zawieszone na 
szyi. O ich genezie dowiecie się w trakcie Waszego kursu, 
ale mogę uchylić rąbka tajemnicy, że dla ich właścicie-
la mają one naprawdę istotne znaczenie. Symboli Wo-
odbadge’a jest jeszcze kilka, lecz myślę, że warto, Drogi 
Czytelniku, żebyś poznał je, biorąc udział w kolejnej edy-
cji tego kursu. Dowiesz się m.in. o oryginalnej pobudce 
na kursie, o elementach umundurowania związanych z 
symboliką tych skautowych kursów, a także o sztanda-
rowym symbolu, który rozpoczyna i kończy kurs, wraz z 
jego głębokim znaczeniem. 

Co dodatkowo przemawia za wyborem Woodbadge’a 
jako kursu podharcmistrzowskiego? To fakt, że w jego 
trakcie odbywa się także intensywny warsztat dla opie-
kunów prób instruktorskich i na koniec oprócz dyplo-
mu ukończenia kursu podharcmistrzowskiego uczestnik 
otrzymuje dyplom ukończenia właśnie takiego warsztatu.
Pracy jest sporo, materiału do przyswojenia jeszcze wię-
cej. Wielokrotnie siedzieliśmy zastępem do późnej nocy, 
rozmawialiśmy o wydarzeniach upływającego dnia i o 
nas samych w tych wydarzeniach. Ten system czasem 
wyczerpuje, ale daje dużo satysfakcji. Trenerzy umiejętnie 
zadający właściwe pytania, a chwilami grający najlepsze 
role aktorskie, całą swoją energię wkładają w to, aby kur-
sant ruszył głową. Zdają się mówić: „sam kreujesz swój 
świat”. Ten kurs naprawdę pozwala to poczuć. Pokazuje, 
że jest się panem sytuacji. Liderem. Mogąc wybrać kurs 
Woodbadge, wybierz kurs Woodbadge. To jest na-
prawdę to. A żeby w sposób intrygujący zakończyć ten 
artykuł szepnę Wam w tajemnicy, że…. nasz Woodbadge 
nie skończył się, on nadal trwa…. 

pwd. Marta Ewa 

Łopacińska
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Woodbadge okiem innych kursantów

Woogbadge był dla mnie przeżyciem 
niezwykle osobistym, czego nie spo-
dziewałam się, jadąc na kurs, który 
miał przygotować mnie do stopnia 
podharcmistrza. Wciąż jestem zdu-
miona ilością czasu, jaki trenerzy 
poświęcili mi indywidualnie. Czu-
ję się odmienioną osobą, na pewno 
na wiele spraw patrzę inaczej. Dzięki 

temu kursowi mogłam spojrzeć na moje życie z pew-
nego dystansu. Woodbadge polecam każdemu! Nie 
wspominając o tym, że wyjazd poza własne środowisko 
jest bardzo rozwijający pod kątem wymiany doświad-
czeń i przejęcia dobrych wzorców.

Co urzekło mnie w Woodbadge’u? 
Można napisać tutaj wiele, ale to, co 
najważniejsze to ludzie. Forma kur-
su podharcmistrzowskiego, jaką jest 
Woodbadge stawia właśnie w cen-
trum człowieka-kursanta. Każdego 
z osobna i wszystkich razem. Jest to 
czas nieprzerwanej pracy w zespo-
le, poznawania siebie, innych i pracy 
właśnie nad samym sobą. Dodatko-
wo wspaniałe jest indywidualne po-

dejście podczas kursu, jak i wzajemność oddziaływań, 
której nie da się w żaden sposób ukryć. Siedem dni, które 
spędziłam na kursie pozwoliło mi przeżyć wiele niezapo-
mnianych chwil, było mnóstwo przygód, które pozwoliły 
popatrzeć na to, co się dzieje z szerszej perspektywy 
nie tylko własnego środowiska. Gdybym miała pole-
cić przyszłemu podharcmistrzowi kurs, to bez wątpienia 
będzie to Woodbadge, który już teraz polecam również 
doświadczonym podharcmistrzom i harcmistrzom. Tę 
przygodę każdy powinien przeżyć, bez względu na to, 
jaki ma stopień, bo ze względu na nastawienie kursu na 
działanie jestem pewna, że każda osoba wyniesie dla sie-
bie coś cennego. Jak opisać kurs jednym zdaniem? RZE-
CZY SIĘ PO PROSTU DZIEJĄ CAŁY CZAS!

pwd. Honorata 

Kopycka

pwd. Małgorzata 

Szwed 
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Bezkres kolorowych namiotów
O tym, że Światowe Jamboree Skautowe odbywa się raz 
na cztery lata wiedzą już wszyscy. Ostatnie zostało zorga-
nizowane w Japonii, a stołeczna reprezentacja była naj-
liczniejszą w całym polskim kontyngencie. Jamboree to 
zlot, który trzeba przeżyć, bo opisać się go nie da. Tego 
trudnego zadania podjęła się jednak Dorota Limontas, 
szefowa zespołu zagranicznego Chorągwi Warmińsko-
-Mazurskiej, która opowiada o tym, jak udział w zlocie 
wyglądał z perspektywy kadry imprezy.

Czas wykorzystany na maksa!
Jamboree to przede wszystkim bezkres kolorowych na-
miotów, śmiechy i głosy ludzi w różnych językach świata 
oraz natłok różnych wersji skautingu. Wstawaliśmy wcze-
śnie rano, bo naszymi sąsiadami byli Arabowie, którzy od 4 
rano się modlili, poza tym słońce doskwierało już w okoli-
cach godziny 5-6. W ciągu dnia nasza jamborowa fucha, a 
później wolne, które każdy wykorzystywał do maksimum! 
A spać chodziliśmy bardzo późno, bo tylko wieczorem 
człowiek normalnie funkcjonował, wtedy też toczyło się 
najatrakcyjniejsze życie zlotowe. :) Ludzie się spotykali 
przy automatach z lodami i napojami, śpiewali w ciemno-
ściach na parkingu, uprawiali tzw. 
„swaping”, czyli wymianę gadże-
tów do późnych godzin nocnych, 
wymieniali się wspomnieniami z 
mijającego dnia ze swoimi znajo-
mymi, którzy już skończyli swoją 
zmianę, zajadali się smakołykami 
oferowanymi przez narodowe 
kawiarenki (food houses), tańczy-
li, bawili się i rozmawiali. Oj, było 
co robić. Poza tym to Jamboree, 
a do tego w Japonii - trzeba jak 
najwięcej wycisnąć i ze zlotu, i z 
Japonii!

Perspektywa IST.
Jako IST – jeden z wielu tysięcy pra-
cowałam, ot, po prostu w World Scout 
Center, rozkręcając imprezę w polskim 
namiocie. Wymarzona praca na jam-
bo! Po pierwsze mogłam opowiadać 
godzinami innym skautom o tym, jak 
piękna jest Polska i jak śliczny jest nasz 
kraj, przy okazji wspominając o naszej kandydaturze do 
organizacji Jamboree w 2023 roku. Po drugie, ileż to ja 

ludzi nie spotkałam, poznałam, ile rzeczy 
o skautowym światku w najdalszych zaka-
markach Ziemi się nie dowiedziałam! Nie 
każda jamborowa praca gwarantuje takie 
atrakcje. To połączenie zabawy – żartów 
wygłupów z innymi skautami i współpracy 
z ludźmi z całej Polski, co również było inte-
resujące. Udało nam się nawet wspólnymi 
siłami zorganizować Polish Night, która była 
hitem! Najlepsza zlotowa impreza, totalny 
szał, kilkugodzinne tańce w międzynarodo-
wym towarzystwie IST, coś niesamowitego!

Nie tylko obozowanie.
Wspomniałam wcześniej, że wolny czas 
staraliśmy się wykorzystywać do maksi-
mum. Oprócz samego zwiedzania terenu 

zlotu, choć niemożliwe było zobaczenie całości przy tak 
wielkim obszarze, braliśmy udział w programie dla doro-
słych oraz wycieczkach fakultatywnych. Udało nam się 
zobaczyć zajęcia dla dzieciaków, zwiedzić Hiroszimę w 
ramach Peace Programme, udać się do term, wędrować 
po jednej z największych japońskich jaskiń (ponad ki-
lometr podziemnych korytarzy z rzeką i wodospadem), 
brać udział w Food Festival, zobaczyć okoliczny rezerwat 
ptaków i wiele innych. Poza tym, mając wolne, sami or-
ganizowaliśmy sobie wyjazdy do okolicznych miejsco-
wości, by bliżej poznać kulturę japońską, np. Yamaguchi, 
Hofu, Mijayima. 

phm. 

Dorota 

Limontas



Kolejna szansa, by przeżyć Światowe Jamboree Skautowe już za cztery lata. 
Pierwsze informacje już wkrótce. Chcecie jechać? 
Zgłoście się już dziś: zagranica@stoleczna.zhp.pl. 
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Szlakiem kultury.
Po zlocie mieliśmy ponad tydzień na samodzielne zwie-
dzanie kraju. Pierwszym naszym przystankiem było naj-
starsze japońskie miasto - Kioto. Zobaczyliśmy wszystkie 
jego najważniejsze punkty: lasek bambusowy, zamek 
Nijo, świątynie, w tym Kiyomizu-dera, pagody, ogrody, 
Fushimi Inari Torii, dzielnicę gejsz- Gion. Stamtąd też jed-
nego dnia udaliśmy się do Nary - miejscowości słynącej 

ze spacerujących wszędzie jelonków. Najważniejszym 
przystankiem dla nas była wspinaczka na Fuji. Wyszliśmy 
wieczorem koło godziny 20:00; wędrówka po magmie, 
zastygniętej lawie, srogich skałach i dzikich stokach peł-
nych kamieni, żwiru i piasku trwała do 1:00 w nocy, mo-
mentami wspinaczka po prawie pionowej skale była wal-
ką ciała z umysłem. Trudna podróż zakończona widokiem 
wschodzącego słońca nad Japonią była warta wielkiego 
wysiłku. Niesamowite wrażenie, piękne widoki zapierają-
ce dech w piersiach, a to wszystko na wysokości 3776 m 
n.p.m. A następnie wędrówka w dół i podróż do Tokio. 
Trzynastomilionowa metropolia powitała nas wszech-
obecnym tłumem. Przedzierając się przez las ludzi, dosta-
liśmy się do takich miejsc jak Asakusa, Shibyua, Akihabara. 
Oglądaliśmy bezkres budynków z 45. piętra Goverment 
Building. Za to spacerując nocą, nie spotkaliśmy ni żywej 
duszy. Miasto, które tętni życiem za dnia, idzie spać nocą.
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