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Potrzebne młodzieży
D

o niedawna drużyny harcerskie
działające na Podhalu można było
policzyć na palcach jednej ręki.
Przed kilkunastu laty zanikła działal-
ność drużyn i środowisk na Podha-

luj. Mogło się wydawać, że ruch harcerski pod Ta-
trami to zamknięta karta. W tym roku powstał no-
wy hufiec Podhalański. Aktualnie skupia już 15
nowych lub odrodzonych drużyn.

– To jeden z dowodów, że harcerstwo jest po-
trzebne młodzieży i krajowi – twierdzi zastępca
naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński. Harce-
rze to najbardziej energiczni i mobilni ludzie. Wi-
dzimy ich w ciągłym ruchu, w czasie wyjazdów,
rajdów i wycieczek. Przygotowują gry i rekon-
strukcje historyczne. Nie zapominają o tym, aby
pomóc kombatantom, stanąć na warcie.

– Nazywają nas czasem strażnikami pamięci.
Spotykam się też z poglądem, że gdyby nie harce-
rze, zapomniano by owielu ważnych wydarzeniach
izasłużonych ludziach. Bardzo to sobie cenimy. Nie
chcemy być postrzegani tylko przez pryzmat do-
świadczeń idokonań poprzednich pokoleń harce-
rzy. Troska otradycje to tylko część naszej działalno-
ści i misji. Nie jesteśmy anachroczni. Harcerstwo
i cały ruch skautowy ma ważną rolę do odegrania
we współczesnym świecie – podkreśla druh Bu-
dziński.

Zuch jak harcmistrz

Według dzisiejszych pojęć działalność harce-
rzyi instruktorów to forma wolontariatu. Szcze-
gólnie cenna, bo trwała – harcerze pełniący w or-
ganizacji funkcje np. drużynowych poświęcają jej
długie lata. Seniorzy sprzeciwiają się takim mod-
nym terminom – „Jaki wolontariat? To służba!”
– pomagają one jednak znaleźć dla harcerstwa
miejsce we współczesności i łatwiej trafiają
do świadomości młodych pokoleń.

Rzecz jednak nie w nazwach, lecz w tym, co
harcerstwo ma do zaoferowania dzisiejszej mło-
dzieży. Czy jego idee służby, braterstwa i pracy
nad sobą mogą być atrakcyjne w świecie, w któ-
rym nade wszystko liczą się indywidualizm, dąże-
nie do osobistego sukcesu i często egoistycznie
pojmowanej samorealizacji? Czy obóz harcerski,
na którym wciąż jeszcze obiera się ziemniaki, wy-
gra konkurencję z oferowanymi modnymi roz-
rywkami, sportami ekstremalnymi, Internetem,
grami komputerowymi? I jakie szanse ma harcer-
ski mundur w porównaniu z markowymi ubra-
niami?

Ostatnie lata pokazują, że harcerstwo i cały
światowy skauting z prawie 40 mln członków to
ruch wciąż żywy i potrzebny. Szeregi ZHP liczą
dziś ok. 120 tys. zuchów i gromad w blisko 8 tys.
drużyn i gromad, ok. 20tys. członków zrzeszają
pozostałe organizacje harcerskie. To bardzo dużo
jak na organizacje pozarządowe w dzisiejszej Pol-
sce. Jak podkreślają starsi rangą działacze ZHP, te
liczby dowodzą, że działalność harcerzy, codzien-
nie weryfikowana przez młodzież, jest akcepto-
wana.

Ku przyszłości z GPS

Dla wielu dzisiejszych nastolatków, podobnie
jak ich rodziców i dziadków, harcerstwo to przy-
goda. Sposób na sprawdzenie siebie i wypróbo-
wanie swoich możliwości, doświadczenie wspól-
nego działania w gronie rówieśników, solidarno-
ści, lojalności, odpowiedzialności za innych. Ist-
nieje sporo instytucji i stowarzyszeń działających
na rzecz dzieci i młodzieży. Ale poza związkami
harcerskimi nie ma chyba takich, w których zuch
jest takim samym pełnoprawnym członkiem or-
ganizacji jak najstarszy rangą harcmistrz.

Drużyna harcerska to miejsce, gdzie ujawniają
się i dojrzewają liderzy. W harcerstwie można się
nauczyć sumienności, wytrwałości, zdolności

do efektywnego działania i wielu innych życio-
wych kompetencji tak cenionych przez specjali-
stów HR. Nie przypadkiem agencje organizujące
imprezy integracyjne i motywacyjne dla firm się-
gają po metody zapożyczone z harcerstwa. Meto-
dy te zresztą się zmieniają, w związku m.in. z po-
stępem technologii. 

Już mało który druh orientuje się w terenie
za pomocą busoli lub badając, z której strony
pnie drzew porośnięte są mchem. W coraz po-
wszechniejsze użycie wchodzi GPS. Szczególnie
szybko nowości przyjmują się w żeglarstwie sta-
nowiącym tradycyjną specjalność ZHP – więk-
szość polskiej młodzieży zawdzięcza swe pierw-
sze wtajemniczenia żeglarskie właśnie harcer-
stwu.

Harcerstwo wydaje się czasem jakby rozdarte
między przeszłością aprzyszłością, tradycją awy-
zwaniami współczesności. To specyficzne roz-
dwojenie może też jednak służyć jako pomost
między dawnymi a nowymi czasami. 

Harcerze ze Zgierza, którzy opiekują się groba-
mi polskich legionistów poległych podczas I woj-
ny światowej na Wołyniu, zaprzyjaźnili się z tam-
tejszą młodzieżą ukraińską. W Kostiuchnówce,
miejscu jednej z najsławniejszych bitew Legio-
nów, toczą się dziś w dawnej polskiej szkole dys-
kusje o przyszłości Polski i Ukrainy, wzajemnych
stosunkach między obu narodami, integracji eu-
ropejskiej.

Wiele harcerskich tradycji okazuje się zaskakują-
co nowoczesnych. Dawnadbałość harcerzy iskau-
tów o przyrodę wyprzedza o wiele dziesięcioleci
dzisiejsze idee ekologiczne, a zasada troski o słab-
szych – zorganizowaną walkę z dyskryminacją.
Na światowych jamboree – wielkich międzynaro-
dowych obozach ruchu skautowego –dyskutuje się
więc oochronie środowiska iklimatu, zasobach wo-
dy naświecie, wykluczeniu informatycznym, sytu-
acji kobiet wAfryce... —ges

Nie ma rzeczy
niemożliwych

Rozmowa | Harcmistrzyni 
Małgorzata Sinica, naczelnik
Związku Harcerstwa Polskiego

Co harcerstwo ma dziś do zaoferowania młodym lu-

dziom?

Małgorzata Sinica: Przede wszystkim trze-
ba sobie uświadomić, że harcerstwo nie jest
sposobem na zabicie czasu, nie jest też pomy-
słem na tanie wakacje. To styl życia, to sposób
patrzenia na wszystko, co pojawia się na naszej
drodze, to postawa otwartości, postawa 
człowieka, dla którego nie ma rzeczy niemożli-
wych. Dodajmy od razu, że taka harcerska
postawa może towarzyszyć nam do końca ży-
cia, nie tylko wtedy, kiedy nosimy mundur.

Harcerstwo jest dzisiaj szkołą kompetencji,
które dziecko nie zawsze może zdobyć w do-
mu lub szkole. Zarządzanie projektami,
od najprostszych po złożone, umiejętności
przywódcze, planowanie swojego rozwoju
edukacyjnego i zawodowego – w tych kluczo-
wych kwestiach harcerze wyprzedzają
rówieśników nienależących do ZHP.

Brak zaradności, łatwe poddawanie się przy-
nosi negatywne efekty społeczne. Badania
pokazują, że co czwarty młody człowiek, uczeń
szkoły podstawowej, chciałby przeżyć harcer-
ską przygodę. Niestety nie mamy tylu
instruktorów. Szkoda. 

Młodzi ludzie lgną do wszystkiego, co oferuje im sza-

lony, kolorowy świat i nie zawsze są to dobre

zainteresowania. ZHP, przez wielu uważanemu

za anachroniczny, udaje się jednak konkurować z tym

światem. Rezultatem jest największa organizacja po-

zarządowa skupiająca około 120 tysięcy młodych

ludzi. 

Największą wartością Związku Harcerstwa
Polskiego są ludzie. Ludzie, którzy go tworzą,
i ci, którzy do niego przychodzą. Oni na pew-
no nie są anachroniczni. Harcerstwo zawsze
było nowoczesne, przynosiło społeczeństwu
najlepsze metody i instrumenty wychowania,
zarządzania oraz animacji, najlepsze pomysły
na spędzanie wolnego czasu. Kilka lat temu in-
struktor ZHP jako czwarty i jednocześnie
najmłodszy Polak zdobył tytuł Śnieżnej Pante-
ry za wejście na pięć najwyższych
siedmiotysięczników. Przygodę z górami za-
czynał od harcerskich wycieczek.
W harcerstwie nie ma ograniczeń – na każdej
ścieżce, którą wybierze młody człowiek, może
osiągnąć mistrzostwo. To przyciąga dziecia-
ków do harcerstwa.

Harcerstwo to służba w imię zasad i ogromna uży-

teczność społeczna. 

Zawodowo jestem magistrem farmacji ze
specjalizacją z farmakologii. Wszystko co robię
w ZHP jest pracą społeczną, jestem wolontariu-
szem. Tak samo pracują pozostali członkowie
ZHP. Użyteczność społeczna? Jeden drużyno-
wy poświęca rocznie ok. tysiąca godzin swojego
czasu na pracę wychowawczą. Drużynowych
w ZHP jest ok. 8 tysięcy. Możemy zatem mówić
o niebywałej użyteczności harcerstwa. 

< Drużyna
harcerska 
to miejsce, 
gdzie ujawniają
się i dojrzewają
przywódcy
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Dodatek dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
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Światło, 
które 

prowadzi
Betlejemskie Światło Pokoju 2011

D
la każdego harce-
rza, który choć raz
zaangażował się
w służbę niesienia
Światła, czas

przed Wigilią Bożego Narodze-
nia jest niewątpliwie wyjątko-
wym okresem. Tak naprawdę
nie ma lepszego momentu w ro-
ku, by skupić się na własnym
rozwoju duchowym. W oczach
instruktorów Betlejemskie
Światło Pokoju pomaga uczyć
podopiecznych empatii, moral-
ności, dobroci i bezinteresow-
ności. Betlejemska sztafeta jest
symbolem porozumienia po-
między narodami, wezwaniem
do refleksji nad otaczającym
nas światem, przykładem
współdziałania i współodczu-
wania. Do tej posługi nie wystar-
czy tylko i wyłącznie założyć
mundur i wziąć w ręce lam-
pion…

To właśnie w tym wyjątko-
wym okresie, by nie zatracić się
w przedświątecznym chaosie,
lecz wzbogacić bożonarodze-
niowe świętowanie, harcerze
i harcerki rozpoczynają swoją
dobrowolną służbę niesienia
Betlejemskiego Światła Pokoju.
Od połowy grudnia aż do Wigilii
płomień z Groty Narodzenia
Pańskiego w Betlejem z rąk
do rąk, odpalany ze świecy
na świecę, ze znicza na znicz,
zlampki naftowej dolampki tra-
fia do tysiąca polskich domów,
szkół, kościołów, szpitali, ośrod-
ków dla bezdomnych, domów
dziecka, do instytucji rządo-
wych, prezydenta RP i samorzą-

dów... Z pozoru jest to tylko pa-
ląca się świeca, lecz gdy uzmy-
słowimy sobie całą drogę, którą
przebył płomyk z Betlejem nie-
siony przez zastępy młodych,
zaangażowanych wolontariu-
szy, którzy ochraniają go
przed zgaśnięciem, zauważamy,
że płomień ma wielką, wszech-
ogarniającą moc!

Betlejemskie Światło Pokoju
to akcja ponadnarodowa (ang.
Peace Light from Bethlehem),
którą zapoczątkowało w 1986 r.
Austriackie Radio i Telewizja
(ORF) w ramach bożonarodze-
niowych działań charytatyw-
nych na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych oraz osób potrzebu-
jących. W latach następnych
współorganizatorem stali się
austriaccy skauci.

Co roku ORF wybiera jedno
działające charytatywnie dziec-
ko, które odbiera Światło z Gro-
ty Narodzenia Pańskiego w Be-
tlejem. Za pośrednictwem au-
striackich linii lotniczych jest
ono transportowane do Wied-
nia, by tam podczas uroczysto-
ści ekumenicznych zostało
przekazane delegacjom organi-
zacji skautowych i mieszkań-
com miasta. Do Polski Światło
trafia dzięki skautom słowac-
kim, a od czasu, gdy nasze pań-
stwa są w Unii Europejskiej,
przyjmujemy je naprzemienne
raz na Słowacji, raz w Polsce.

11 grudnia, po raz 21. Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego od-
bierze Betlejemskie Światło
Pokoju, tym razem w Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach w Zakopa-

nem. Będzie to wspólne wyda-
rzenie dla wielu reprezentacji
harcerskich z całego kraju, któ-
re specjalnie zjadą się na za-
śnieżone Podhale, by stać się
jednym z pierwszych ogniw
betlejemskiej sztafety. Jeszcze
tego samego dnia Światło
w drogowej eskorcie dotrze
na Wawel i Jasną Górę, gdzie
równocześnie nastąpi przeka-
zanie Światła kolejnym środo-
wiskom harcerskim.

Przez kolejne dwa tygodnie
betlejemski płomień będzie
rozszerzał swój zasięg, dociera-
jąc do kolejnych domów, na tra-
dycyjne wigilijne spotkania har-
cerskie, do kaplic czy sal urzę-
dów. W niektórych miastach
planowane są happeningi, w in-
nych zakątkach Polski Betle-
jemskie Światło Pokoju będzie
przekazywane do kościołów,
ratuszy miejskich czy ośrodków
gminnych, dzięki czemu każdy
będzie mógł zabrać cząstkę
Betlejem do swojego domu.

Harcerze i harcerki są człon-
kami wielkiej, światowej rodzi-
ny skautowej, toteż droga Świa-
tła nie kończy się na granicy na-
szego kraju. Harcerze przekazu-
ją Betlejemskie Światło Pokoju
zarówno  swoim wschodnim,
jak i zachodnim sąsiadom.
W tym roku niesamowite emo-
cje zapewni morska wyprawa
do Danii na pokładzie „Zawiszy
Czarnego II” organizowa-
na przez Centrum Wychowania
Morskiego w Gdyni. Podczas
czterodniowego rejsu na Born-
holm załoganci zrekrutowani
zcałej Polski popłyną przekazać

Duńczykom nie tylko betlejem-
ski płomień i serdeczne, nowo-
roczne życzenia, ale również
i europejską prezydencję!

Każdorazowo akcji przyświe-
ca inne hasło, które jest pewne-
go rodzaju preludium nadcho-
dzącego roku. Dla przykładu
w 2008 r. akcja przebiegała
pod wezwaniem „Nieśmy pło-
mień braterstwa”, stanowiąc
początek Roku Braterstwa
w ZHP. Zeszłoroczne – „Ku
przyszłości” – nawiązywało
do obchodów stulecia harcer-
stwa, w tym roku zaś w centrum
zainteresowania postawiono

funkcję i rolę drużynowego.
„Światło, które prowadzi”, bo
tak brzmi tegoroczne hasło, to
apel, by każdy drużynowy stał
się wzorem dla dzieci i młodzie-
ży, prawdziwym charyzmatycz-
nym liderem, którego postawa
jest godna naśladowania. Hasło
akcji można interpretować
na różne sposoby, dzięki czemu
staje się ono uniwersalne i po-
nadczasowe. Przecież każdy
z nas poszukuje w swoim życiu
przykładu, szuka dobrych
praktyk, buduje swój kodeks
moralny. Najważniejsze jest, by
w tych poszukiwaniach, samo-

doskonaleniu i rozwoju zawsze
podążać drogą dobra i prawdy,
tak by „nasze światło świeciło
przed ludźmi”! (Mt, 5.16).

W wielu domach stało się już
tradycją, że na wigilijnym stole
oprócz 12 potraw, sianka i do-
datkowego nakrycia znajduje się
też specjalne miejsce dla
palącejsię świecy. Można oczy-
wiście samemu taką świecę za-
palić, ale czyż święta Bożego Na-
rodzenia nie miałyby bardziej
podniosłego klimatu, gdyby
na każdym polskim stole zago-
ściło Światło zBetlejem?

—phm.  Agata Grzywacz

ZHP angażuje się także w wiele progra-
mów społecznych i edukacyjnych. Bierzemy
udział w kampanii propagującej bezpieczeń-
stwo ruchu na przejazdach kolejowych
„Zatrzymaj się i żyj”. Uczestniczymy w koalicji
„Dojrzałość w sieci” przeciwko wykluczeniu
cyfrowemu – młodzi ludzie uczą starszych ko-
rzystania z Internetu. Bierzemy udział w akcji
„Podaruj dzieciom słońce”, w akcji „Honoro-
wego krwiodawstwa”. Znaczna część
wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy to nasi harcerze. Tych akcji jest bar-
dzo dużo i angażujemy się w nie, aby pokazać
młodemu człowiekowi, że może on pełnić
służbę na każdym polu, służbę na rzecz dru-
giego człowieka.

Czego dziś potrzebuje ZHP dla sprawnego funkcjo-

nowania?

Dobrze byłoby, aby w Polsce powstał system
stałego dofinansowania ruchu harcerskiego.
Byłoby z pewnością łatwiej, gdybyśmy mieli
stałe finansowanie podstawowych zadań. Nie
chodzi nam o to, aby otrzymywać fundusze

na każdy realizowany program. Uważamy, że
pieniądze powinny być przyznawane na naj-
lepsze programy. Nam chodzi
o dofinansowanie systemu kształcenia wolon-
tariuszy – wychowawców, podstawowych
struktur zapewniających obsługę prawną, księ-
gową i choćby zgodny z ustawą zwrot kosztów
podróży dla wolontariuszy. Byłoby łatwiej. Nie-
stety sami musimy znajdować sposoby
finansowania tych działań. Przegrywamy kam-
panię jednego procenta, ponieważ nie
opieramy naszej kampanii na wzbudzaniu
współczucia. Pokazujemy, że inwestujemy
w przyszłość. Marzę o tym, aby każdy, kto
przeżył harcerską przygodę, przekazał 1 proc.
na swoją organizację, na ZHP. 

Chyba nie dokładacie pieniędzy z własnej kieszeni?

Bardzo często, bardzo dużo i na co dzień.
Instruktorzy najczęściej dokładają swoje pie-
niądze. W 2007 roku nasz udział
w Światowym Jamboree Skautowym sprawił
nam niemały kłopot finansowy. Nie dostaliśmy
wtedy żadnego wsparcia od państwa. Trudno-

ści pojawiły się na ostatniej prostej, kiedy wy-
stąpiły nieoczekiwane wahania na rynku
walut. Harcerze przygotowywali się do wyjaz-
du już ok. dwóch lat. Do Anglii na jambo
wyjechało 850 osób. To były spore koszty,
a rodzice harcerzy nie udźwignęli tych nie-
przewidzianych wydatków. Dwóch naszych
instruktorów zaciągnęło kredyt pod hipotekę
swoich mieszkań. Zrobili to, żeby młodzi lu-
dzie mogli uczestniczyć w Jamboree. Ten
kredyt zapewne będą spłacać jeszcze długo.
Tacy są harcerze. 

Uda się zorganizować Światowe Jamboree Skautowe

w Polsce?

Zorganizowanie w Polsce światowego zlotu
w 2023 roku to wielka sprawa. Jeśli ktoś chce
zobaczyć, jaka jest różnorodność świata 
skupiona w jednym miejscu i reprezentowa-
na przez 40 tysięcy młodych ludzi ze
wszystkich kontynentów, to powinien wziąć
udział w jamboree. Najbliższe jamboree odbę-
dzie się w Japonii, kolejne w USA. Chcemy być
następni. Za niespełna trzy lata musielibyśmy
wygrać rywalizację o prawo do organizacji tej
skautowej olimpiady. Nasze zwycięstwo było-
by okazją do pokazania siły całej rodziny
skautowej. 

Za dwa dni rozpoczyna się nadzwyczajny 

zjazd ZHP, w jakim celu został zwołany, 

czy w ZHP dzieje się coś, co wymaga nadzwyczaj-

nych rozwiązań?

Ten zjazd zaplanowaliśmy już dwa lata temu.
Przyjmiemy nową strategię ZHP, uchwalimy
zmiany w statucie oraz przyjmiemy nowe kie-
runki działalności programowej związku.
Projekt nowej strategii stawia w centrum zain-
teresowania drużynowego, czyli tego
instruktora, który bezpośrednio odpowiada
za rozwój i bezpieczeństwo zucha lub harce-
rza. Strategia pokazuje, że każdy obszar
działania ZHP ma służyć podnoszeniu jakości
pracy wychowawczej, cała organizacja ma słu-
żyć ruchowi harcerskiemu.

Druhno naczelnik, dlaczego harcerstwo?

Harcerstwo jest pasją, która czyni nas lep-
szymi ludźmi, zdolnymi do tego, aby przynieść
światu zmianę na lepsze. Zarówno
w 2012, 2023, jak i w 2030 r. polskie społeczeń-
stwo będzie potrzebowało dobrych
specjalistów, gotowych do podjęcia służby, za-
nim ktoś ich o to poprosi. Harcerstwo to
kapitał społeczny nieprzeliczalny na żadne
pieniądze.

—rozmawiał Krzysztof Gniewkowski
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Nie ma rzeczy niemożliwych
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Harcerska metoda górali
Podhalański Hufiec ZHP

W
roku stulecia
h a r c e r s t w a
na Podhalu,
w miejscu dla
harcerzy szcze-

gólnym, gdyż tu żyli i mieszkali
twórcy polskiego harcerstwa Ol-
ga i Andrzej Małkowscy, 22 paź-
dziernika 2011 r. powołany zo-
stał Podhalański Hufiec ZHP
z siedzibą w Schronisku Gór-
skim Głodówka wBukowinie Ta-
trzańskiej.

W ostatnich latach częściej
docierały informacje o kolej-
nych likwidujących się hufcach
i drużynach, a tymczasem
u podnóży gór jest zupełnie ina-
czej, tam drużyn, zuchów i har-
cerzy przybywa z miesiąca
na miesiąc. Na usta aż ciśnie się
zapytanie o sekret tego wyjątko-
wego, harcerskiego odrodzenia.

Są ludzie, którzy potrafią
działać imarzyć. Nauczyciele, in-
struktorzy, pasjonaci, którzy
stworzyli w sercu Tatr wyjątko-
we i niepowtarzalne miejsce dla
polskiego harcerstwa. To nie wy-
nika wyłącznie z talentów orga-
nizacyjnych tutejszego komen-
danta – hm. Mariana Antonika,
ale też z naturalnej zdolności
dozjednywania sobie przyjaciół
oraz prostej, życiowej, harcer-
skiej misji: zostawić ten świat tro-
chę lepszym, niż się go zastało.

Po20 latach harcerskiej posu-
chy kilka osób przypomniało
i pokazało, że harcerska metoda
naPodhalu jest bardzo potrzeb-
na. Ma to swój wymiar symbo-
liczny, bo przecież harcerstwo
niesie ze sobą wartości i trady-
cje, które właśnie na Podhalu

trafiają na szczególnie podatny
grunt.

Harcerze? Nie wierzę…

Koniec lata2011 roku –uczest-
nicy kursu drużynowych naGło-
dówce otrzymują zadanie znale-
zienia sobie pola służby. Wkłada-
ją więc mundury iruszają doBu-
kowiny zaoferować jej mieszkań-
com pomoc, taką zwykłą
bezinteresowną – ot, harcerską.
Reakcje mieszkańców są fanta-
styczne – wszyscy przyjmują
harcerzy z radością, niektórzy
z niedowierzaniem („To harcer-
stwo u nas istnieje?”) lub z entu-
zjazmem („Ojak dobrze widzieć
harcerzy wmundurach”).

Młodzi kandydaci na druży-
nowych wracają dumni, pełni
zapału do pracy i nowej energii.

Szkoła to nasz 

naturalny sojuszniki partner

„Kurs drużynowych dla na-
uczycieli w schronisku Gło-
dówka” – pierwsze zdziwienie
– dyrektorzy szkół z wielką
aprobatą i poparciem kierują
chętnych nauczycieli na kurs.
Z radością przyjmą do swoich
szkół harcerstwo i udzielą
wszelkiej pomocy. To właśnie
dzięki pracy nauczycieli – dru-
żynowych szybko zaczną roz-
wijać się drużyny na Podhalu.
Niemożliwe staje się możliwe.
A harcerze odwdzięczają się
dobrą pracą i wsparciem pro-
gramu wychowawczego szkoły.

11 listopada. 

Ochotnica Górna

Podczas uroczystych obcho-
dów Święta Niepodległości wiel-

kie poruszenie w kościele. To
za sprawą harcerek, które ak-
tywnie uczestniczą w tych uro-
czystościach. Pada nawet pyta-
nie, skąd się tu wzięły, kto je
przywiózł. – Jak to – odpowiada
z dumą jedna z mieszkanek – to
nasze dziewczyny.

Tak oto po wielu latach prze-
rwy Podhale znów staje się har-
cerskie.

Najbardziej harcerska 

gmina w powiecie

Gmina Szaflary już zasługuje
na uznanie – tu prawie w każdej
szkole i sołectwie jest druży-
na harcerska. Harcerze w zna-
czący sposób uczestniczą w ży-
ciu gminy i szkoły. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie wsparcie
wójta, sołtysów, dyrektorów
szkół, no i wreszcie samych
mieszkańców – czyli rodziców
zuchów iharcerzy.

Białka Tatrzańska 

– dyrektor 

opowiada zuchom gawędę

Tu w miejscowej szkole gro-
madę zuchową prowadzi druh-
na Ania – na co dzień miejscowa
nauczycielka (latem skończyła
kurs drużynowych na Głodów-
ce – nigdy wcześniej nie była
harcerką). 15 listopada 2011 r.
– to dzień ważny w historii tej
gromady – kilkanaścioro dzieci
składa Obietnicę Zucha. W uro-
czystości biorą udział rodzice,
a także nauczyciele, którzy są
uczestnikami kolejnego kursu
dla kandydatów na drużyno-
wych organizowanego przez
Główną Kwaterę ZHP na Gło-
dówce. 

Dla zuchów to wielkie przeży-
cie, tym bardziej że gawędę wy-
głasza do nich sam pan dyrektor
szkoły. Oby takich dyrektorów
było więcej, tak świetnie rozu-
miejących, że ZHP może być
partnerem szkoły w wychowy-
waniu dzieci imłodzieży.

Dziś Podhalański Hufiec ZHP
liczy 15 drużyn (i powstają kolej-
ne), skupia ponad 250 harcerek
i harcerzy oraz 25 instruktorów
zmiejscowości: Nowy Targ, Zako-
pane, Szaflary, Białka Tatrzańska,
Bańska Niżna, Skrzypne, Ochot-
nica Górna, Maruszyna, Rabka.
Nikt nie ma wątpliwości –harcer-
stwo jest potrzebne, gdyż stanowi
alternatywę dla szerzącego się
wokół braku poszanowania ja-
kichkolwiek wartości, upadku au-
torytetów i promowania kon-
sumpcyjnego stylu życia.

—hm. Marian Antonik

≥ Podhalański Hufiec ZHP liczy 15 drużyn, skupia ponad 250 harcerek i harcerzy oraz 25
instruktorów

Jest pan pedagogiem

i historykiem. Czy pana zdaniem

harcerstwo to przeżytek? Czy

obecna formuła organizacji, jej

zasady i idee mają rację bytu

w dzisiejszym świecie?

Uważam, że harcerstwo jest
potrzebne, a jego formuła
z pewnością się nie przeżyła.
Sam byłem harcerzem, sądzę,
że taka aktywność jest wciąż
potrzebna. Obecnie jest
potrzebna jeszcze bardziej
niż przed laty. Harcerstwo
wychowuje w nowoczesnym
stylu, przyświecają mu te
same wartości, co sto lat
temu. Mniejsza liczba
harcerzy wynika stąd, że
obecnie młodzi mają większy
wybór. Uważam, że
rywalizacja pomiędzy
organizacjami harcerskimi też
przyczynia się do spadku
popularności ruchu. Ten ruch
powinien być apolityczny
i kierować się zasadami

niezmiennymi,
niepoddającymi się
politycznej koniunkturze.
Wiele społecznych zjawisk
rozwija się sinusoidalnie,
przyjdzie czas, kiedy harcerzy
będzie więcej. Nie
zapominajmy o tym, że to
rodzice decydują o zapisaniu
dziecka do harcerstwa.
Dawniej harcówki były we
wszystkich szkołach, obecnie
tak nie jest i rodzic musi
szukać miejsca, gdzie może
zapisać dziecko do drużyny.

Myśli pan, że w dobie pogoni

za pieniądzem instruktor

wolontariusz to dobre

rozwiązanie?

Trudno to ocenić, ale
z moich obserwacji wynika, że
wolontariat jest dziś bardzo
silny i wciąż się rozwija.
Angażując się, należy sobie
uświadomić, że nie jest to
zajęcie z doskoku, potrzebna
jest systematyczność
i zaprogramowanie się
na długotrwałą pracę. Dla
młodych ludzi może być to
przeszkodą. W moich
harcerskich czasach
etatowych harcerzy było
bardzo niewielu, natomiast
reszta to byli wolontariusze.
Zdobywali stopnie
przewodnika,

Harcówka 
w każdej
szkole
>prof. Jacek

Majchrowski
PREZYDENT KRAKOWA

>ROZMOWA

podharcmistrza, harcmistrza,
oni pracowali społecznie.

I tak na szczęście jest nadal. Czy

pan jako prezydent Krakowa

oczekuje od harcerzy jakiejś

większej aktywności?

Zawsze, kiedy
potrzebujemy pomocy
od harcerzy, przy organizacji
dużych wydarzeń, spotykamy
się z życzliwością i dużym
zaangażowaniem. To działa też
w drugą stronę, kiedy harcerze
potrzebują pomocy miasta,
staramy się wspomagać ZHP
na tyle, na ile jest to w naszej
mocy. To jest dobra
współpraca i wzajemna
pomoc.

Urząd miasta bardzo nam pomaga,

najlepszym dowodem jest

ubiegłoroczny zlot. Pomoc

samorządu była ogromna. Czy

podjąłby pan jeszcze raz to

wyzwanie? Zaangażował tak duże

środki i siły miasta? 

Czekamy na następne
stulecie. Muszę powiedzieć, że
to był bardzo udany zlot
i cieszę się, że odbył się
w Krakowie, bo naprawdę
było warto. Jestem dumny, że
to miasto mogło gościć
na Błoniach 10 tysięcy
uczestników Jubileuszowego
Zlotu Stulecia Harcerstwa.

Remonty harcówek to dobrze

ulokowane pieniądze?

To są dobrze ulokowane
pieniądze w kontekście tego,
o czym rozmawialiśmy
na początku. Uważam, że
harcówka powinna być
w każdej szkole. Kiedy ja
chodziłem do szkoły, tak
właśnie było i myślę, że to było
dobre. Każde dziecko, jeżeli
tylko chciało, mogło spędzić
wolny czas w ciekawy sposób,
nauczyć się wiele nowego, to
bardzo procentuje w dorosłym
życiu.

Uważa pan, że państwo powinno

bardziej otoczyć opieką

organizacje harcerskie i wesprzeć

samorządy, które samorzutnie

zaczęły się opiekować harcerzami? 

Zwłaszcza że opieka
nad harcerstwem nie należy
do zadań własnych gminy.
Dzieje się to w ramach
współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Państwo
powinno wspierać organizacje
harcerskie, ale w sposób, który
nie osłabi przedsiębiorczości
samych organizacji. Siła
harcerstwa tkwi
w niezależności od bieżącej
polityki, wszyscy powinniśmy
dbać o tę niezależność.

—rozmawiał 
hm. Bogdan Nowak

Wolontariat 
z widokiem na Tatry

Wakacje lub ferie
zapracę? Wszarym
mieście to kiepski
pomysł, ale u stóp

najpiękniejszej panoramy Tatr
propozycja staje się bardzo ku-
sząca. Czy dla każdego?

Do bajkowo położonego
schroniska górskiego Głodówka
w Bukowinie Tatrzańskiej wo-
lontariusze zjeżdżają od ośmiu
lat. Z całej Polski. To naturalne
miejsce, bowiem od czasów po-
wojennych najsilniejszy wolon-
tariat był w ZHP i organizacjach
kościelnych. 

– Pamiętam także skautów
zAnglii, Rumunii, Ukrainy –mó-
wi kierujący schroniskiem druh
Marian Antonik. – Jako ośrodek
harcerski promujemy się wskau-
towych organizacjach na całym
świecie, np. WOSM czy
WAGGGS. Wkraju ogłaszamy się
na portalach organizacji poza-
rządowych –uzupełnia. 

Na Głodówkę można przyje-
chać minimum nadwa tygodnie
ipozostać nie dłużej niż dwa mie-
siące. To okres, kiedy wolonta-
riusz uczy się pracy, ale też relacji
z załogą schroniska i drużyną
wolontariuszy. Ochotnicy trakto-
wani są jak pracownicy idomow-
nicy jednocześnie. Przy pracy
mogą poczuć klimat schroniska
ipoznać okolicę, ato świetnaba-
za wypadowa w Tatry Wysokie.
Jest nato czas. Zazwyczaj wolon-
tariusz ma obowiązki co drugi
dzień. Wzamian zapracę dostaje
łóżko, pełne wyżywienie i ubez-
pieczenie (OC izdrowotne). 

Budowanie więzi zzałogą opar-
te jest nazaufaniu, także wtemacie
uczciwości wobec kasy fiskalnej
za barem. Drugi filar to odpowie-
dzialność za rzetelne wykonanie
pracy. Trzeci: alkohol, papierosy
inarkotyki są wykluczone. Czwar-
ty –harcerska dyscyplina. To fun-
damenty „głodówkowego” wolon-
tariatu. Kto zawodzi –szybko wra-
ca dodomu. 

Prawdopodobnie to najbar-
dziej aktywny i produktywny
wolontariat w Polsce. Chętnych
jest więcej niż miejsc. Aplikacje
składa się przez formularz

na stronie internetowej schroni-
ska. 

Największy nabór prowadzo-
ny jest w drugiej połowie sierp-
nia. To okres przygotowań i re-
alizacji festiwalu Muzyczna Zo-
hylina. Odbywa się na plenero-
wej scenie schroniska i jest dru-
gim największym festiwalem
Podhala. Ulotki, plakaty, bilety,
pomoc ekipom muzyków, sterty
naczyń na zmywaku i pilnowa-
nie porządku. Prawidłowe funk-
cjonowanie imprezy zapew-
nia 40 wolontariuszy i kilka
osób stałej załogi schroniska.
Bez nich trudno sobie wyobra-
zić sprawne działanie machiny
festiwalowej, gdzie przypływ lu-
dzi na koncerty jest rzędu tysią-
ca osób dziennie. Każdy wie, co
ma robić i kiedy ma luz. Śmieci
usuwane są na bieżąco. Być mo-
że to najbardziej czysty festiwal
w Polsce? 

Kuba trafił tu za karę, dla „wy-
prostowania krętych myśli”.
Po jednym dniu kara okazała się
jednak przygodą, nagrodą. Oj-
ciec przecierał oczy ze zdumie-
nia, widząc, jak Kuba wkręca się
w tutejszą Rodzinę, jak płonie
do kolejnych stawianych mu za-
dań. Być może kiedyś będzie
pracował w schronisku. Na Gło-
dówce było tak już wiele razy.
Po zakończeniu pobytu wolon-
tariusz otrzymuje certyfikat, któ-
ry może ułatwić aplikacje w sta-
raniu opracę wdowolnym miej-
scu. Wiele osób skorzystało z te-
lefonicznych referencji z Gło-
dówki. To naprawdę działa. I to
bardzo pozytywnie. W schroni-
sku –kiedy tylko pojawia się po-
trzeba zatrudnienia –ma pierw-
szeństwo. 

Kilkudziesięciu wolontariuszy
tworzy grupę stałych przyjaciół
schroniska i wraca tu z począt-
kiem grudnia, kiedy w Świato-
wym Dniu Wolontariusza (5.12)
schronisko organizuje zlot wo-
lontariuszy. To nie tylko senty-
mentalny powrót do przyjazne-
go miejsca, ale możliwość odno-
wienia zadzierzgniętych przyjaź-
ni. Ipokusa zaplanowania kolej-
nego wolontariatu.

—Marek Tomalik
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Przygoda życia, życia szkoła
P

raca Nieprzetartego
Szlaku to kwintesen-
cja terapii realizowa-
nej w placówkach,
do których uczęsz-

czają osoby zróżnymi niepełno-
sprawnościami, przygotowa-
na w najciekawszej dla nich for-
mie.

Zbiórki, biwaki, rajdy czy też
obozy, które dla harcerzy są
przygodą życia, dla harcerzy NS
są prawdziwą szkołą życia. To
w czasie uczestnictwa w takich
imprezach mają okazję wykorzy-
stać wszystko, czego nauczyli się
wszkole, podczas zajęć warszta-
towych, a także w praktyce.
Wnowym miejscu, innej sytuacji
bez rodziców i nauczycieli, za to
zpomocą drużynowych oraz ko-
legów, koleżanek z drużyny.
Za sprawą uczestnictwa w przy-
gotowywanych specjalnie dla
nich zadaniach stają się bardziej
samodzielni, zaradni życiowo,
przezwyciężają swoje słabości,
uczą się zachowań społecznych,
współpracy w grupie. 

Dzięki uczestnictwu w takich
wydarzeniach osoby zniepełno-
sprawnością intelektualną po-
trafią samodzielnie przygotować
śniadanie, umyć się, pozmywać
naczynia oraz robić wiele rzeczy,
które w innych okolicznościach
są dla nich za trudne. W czasie
wspólnych biwaków, rajdów,
obozów wraz z harcerzami roz-
wiązują zadania, grają, wędrują,
bawią się bez względu na rodzaj
i stopień niepełnosprawności.
Tak samo dużo zyskują harcerze,
ucząc się tolerancji oraz empatii,
pełniąc służbę wolontariacką.

Drużyny Nieprzetartego
Szlaku realizują śmiałe projekty,
daleko wykraczające poza zwy-
kłą harcerską działalność. 7.
Gdańska Integracyjna Druży-
na Harcerska Keja im. kmdr. Bo-
lesława Romanowskiego zorga-
nizowała kilkanaście obozów
integracyjnych, sześć rejsów in-
tegracyjnych na żaglowcach,
a także wyprawy górskie. 

Najważniejszym wydarze-
niem była zorganizowa-
na w 2010 r. dwuetapowa wy-
prawa „Dach Europy – dobrze
mieć marzenia”. Pierwszym eta-
pem było obejście masywu

Mont Blanc (szlakiem Tour du
Mont Blanc), drugim zaś próba
wejścia na najwyższy szczyt Eu-
ropy o wysokości 4810 m. n.p.m.
W wyprawie wzięło udział 15
harcerzy oraz instruktorów,
w tym pięć osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. 

W osiem dni drużyna poko-
nała prawie 150 km wokół ma-
sywu Mont Blanc. Przygotowu-
jąc się do drugiego etapu, wy-
brana grupa udała się na noc-
leg aklimatyzacyjny na lodow-
cu Du Geant na przełęczy Midi
na wysokości 3500 m n. p. m.
Odbyło się także wyjście akli-

matyzacyjne w stronę szczytu
Mont Blanc du Tacul, które za-
kończyło się na wysoko-
ści 4020 m n.p.m. Na tę wyso-
kość dotarła jeden niepełno-
sprawny. 

Ze względu na warunki at-
mosferyczne drużyna zrezy-
gnowała z próby zdobycia
szczytu Mont Blanc. Podjęła
za to udaną próbę zdobycia
Gran Paradiso 4060 m n.p.m.
leżącego we Włoszech. Szczyt
zdobyła dwójka niepełno-
sprawnych harcerzy z Chorą-
gwi Gdańskiej. Wyprawa
„Dach Europy – dobrze mieć

marzenia” to nie tylko góry
i wędrówka, to przede wszyst-
kim wspólne przeżywanie
wielkiej przygody. Każdy dzień
dostarczał nowych wrażeń, ra-
dości oraz niezapomnianych
przeżyć. 

W wyprawie Kei uczestni-
czyli pozytywnie zakręceni
i zwariowani ludzie, którzy
tworzyli wspaniałą grupę.
Każdy z innym charakterem,
ale wspólnym celem, chęcią
przeżycia przygody. Wśród
harcerzy z niepełnosprawno-
ścią intelektualną Robert zwa-
ny Prezesem, najstarszy sta-
żem harcerz z niepełnospraw-

nością intelektualną w Chorą-
gwi Gdańskiej, musiał rządzić
i kierować. Łukasz „Łuki” – naj-
bardziej wesoły uczestnik wy-
prawy. Łukasz „Raku” – chętny
do rywalizacji i zapalony kibic
piłkarski. Jurek zawsze
uśmiechnięty i wreszcie Darek
– najgłośniejszy ze wszystkich.
Jeśli dodać resztę uczestni-
ków: Pa-Ke, Kaczana, Adę, Ma-
tiego, Kierka, Sajana, Kampera,
Dominikę, Dzikiego oraz Łęgu-
sia, mamy ekipę, która jest
zdolna pokonać wszystkie
trudności.

Najwspanialsza w wyprawie
była radość naszych kolegów
z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Ich uśmiech po zdoby-
ciu przełęczy, szczytu czy po ca-
łym dniu trudnej wędrówki. Mi-
mo zdarzających się ciężkich sy-
tuacji na szlaku wszystko mo-
mentalnie znikało, zostawały
satysfakcja, radość i przekona-
nie, że nie ma rzeczy niemożli-
wych, że wspólnie jesteśmy
w stanie zrealizować każde ma-
rzenie. 

Dzięki temu my, uczestnicy
wyprawy, przeżywaliśmy ra-
dość z osiągniętych sukcesów
podwójnie, uczyliśmy się od na-
szych harcerzy z niepełno-
sprawnością intelektualną, jak
cieszyć się z najmniejszego na-
wet sukcesu.

Każda wyprawa 7. GIDH to
dla jej uczestników prawdziwa
walka ze słabościami, wspólne
przełamywanie barier oraz ste-
reotypów, a przede wszystkim
tworzenie prawdziwego brater-
stwa.

—pwd. Maciej Łęgowski

Harcerska 
Szkoła Ratownictwa

T
omek właśnie rozpo-
czął specjalizację
z medycyny ratunko-
wej, Daria z aneste-
zjologii, Robert i Aga-

ta są ratownikami medycznymi,
Basia studiuje pielęgniarstwo
– wszyscy są instruktorami Har-
cerskiej Szkoły Ratownictwa,
jednostki ZHP, jednej znajwięk-
szych w Polsce organizacji na-
uczających pierwszej pomocy.
Pasją zarazili się w harcerstwie.

Śześciolatki znają numer tele-
fonu na pogotowie, potrafią po-
prawnie wezwać pomoc iudroż-
nić drogi oddechowe poszkodo-
wanemu. Dziesięciolatki potrafią
opatrywać rany, uczą się resuscy-
tacji (uciśnięć klatki piersiowej
isztucznego oddychania).

Czternastolatki wiedzą, jak się
zachować podczas wypadku ko-
munikacyjnego, porażenia prą-
dem, omdlenia, potrafią zata-
mować krwotok, opatrzyć opa-
rzenie i skompletować aptecz-
kę. Szesnastolatki prawidłowo
używają automatycznego defi-
brylatora zewnętrznego (AED),
potrafią rozpoznać i udzielić
pierwszej pomocy wprzypadku

zawału serca, napadu duszności,
zatruć przez drogi pokarmowe
i oddechowe – wiedza i umiejęt-
ności harcerzy w udzielaniu
pierwszej pomocy, nawet tych
najmłodszych, znacząco prze-
kraczają to, co wie i potrafi zro-
bić na miejscu wypadku prze-
ciętny Polak. A tego wszystkiego
harcerze nauczyli się podczas
zbiórek i kursów pierwszej po-
mocy prowadzonych przez po-
nad 150 instruktorów Harcer-
skiej Szkoły Ratownictwa –leka-
rzy, ratowników medycznych
ipielęgniarki, ale też wolontariu-
szy niezwiązanych z medycyną.

Harcerze, którzy nauczyli
się, jak udzielać pierwszej po-
mocy w ZHP, posiadają nie tyl-
ko niezwykle cenne umiejętno-
ści. Tym się wyróżniają, że
z tych umiejętności korzystają,
udzielając pomocy również
anonimowym osobom na ulicy.
W ZHP uczą się wrażliwości
na krzywdę, wpaja się im po-
trzebę niesienia bezinteresow-
nej pomocy potrzebującym,
reagowania w sytuacjach za-
grożenia życia i zdrowia. Har-
cerze znają wartość ludzkiego
życia.

W Harcerskiej Szkole Ratow-
nictwa na kursach pierwszej po-
mocy szkolimy ok. 1500 osób
wroku –harcerzy, dzieciaki ido-
rosłych spozaorganizacji. To, cze-
go uczymy nakursach, jest zgod-
ne z najnowszymi wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytacji
i procedurami Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Nad poprawnością
merytoryczną przekazywanych
treści czuwa Rada Programowa
HSR, wskład której wchodzą wy-
bitni przedstawiciele świata me-
dycyny ratunkowej ianestezjolo-
gii (m.in. lek. Małgorzata Ze-
mbrzuska, prof. Janusz Andres,
dr hab. Tomasz Łazowski, prof.
Wojciech Gaszyński, dr Ignacy
Baumberg, Krzysztof Panufnik).

Co roku odbywa się kilkadzie-
siąt 40-godzinnych kursów
pierwszej pomocy w całej Pol-
sce, po których harcerze w wie-
ku powyżej16 lat zdobywają od-
znakę Ratownika ZHP – i tutaj
ich przygoda zratownictwem się
najczęściej zaczyna. W całej Pol-
sce działają ratownicze drużyny,
kluby i grupy, które skupiają
harcerskich ratowników – wo-
lontariuszy. Ratownicy ZHP za-
angażowani są w organizowanie

zabezpieczenia medycznego
(podczas zlotów ZHP, Białej
Służby wtrakcie uroczystości re-
ligijnych, uroczystości pogrze-
bowych), biorą udział w ogólno-
polskich zawodach ZHP w ra-
townictwie, zostają instruktora-
mi HSR i instruktorami Polskiej
Rady Resuscytacji, są członkami
Pokojowego Patrolu.

Co wyróżnia ratowników
ZHP? Nie to, że potrafią udzie-
lać skutecznej pomocy, a nawet

nie to, że ich czerwone kamizel-
ki można zobaczyć podczas
prawie każdej imprezy masowej
w różnych zakątkach kraju, ale
łącząca ich wszystkich pasja
i idea niesienia bezinteresownej
pomocy. Ratownicy ZHP są za-
angażowani, nie boją się wy-
zwań, wychodzą z tłumu, są od-
ważni. Przyjaźnią się.

Instruktorzy HSR słyszą o kil-
kunastu przypadkach w roku
(a nie słyszą pewnie o kilkudzie-

sięciu, może nawet kilkuset),
gdy przeszkoleni w ZHP harce-
rze bezinteresownie udzielali
pierwszej pomocy osobom po-
szkodowanym w wypadkach
– sąsiadom, przechodniom, na-
uczycielom, kolegom ze szkoły,
rodzinie. Oby w każdej takiej sy-
tuacji znalazł się ktoś, kto pierw-
szej pomocy uczył się na zbiór-
kach harcerskich i kursach
pierwszej pomocy HSR.

—phm.  AnnaMazurczak

Drużyna NS
Nieprzetarty Szlak (NS) 
– ruch w Związku Harcerstwa
Polskiego, który skupia dzieci,
młodzież oraz dorosłych
z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami,
a także osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym.
Drużyny NS działają
przy szkołach specjalnych,
fundacjach, stowarzyszeniach
oraz wszędzie tam, gdzie
istnieje możliwość
zorganizowania dzieci
i młodzieży, skupiając
obecnie 8 tysięcy. Nieprzetarty
Szlak powstał w 1958 r.
Jednak już od samego
początku istnienia ZHP
powstawały drużyny,
do których należały 
tzw. dzieci ulicy lub osoby
niepełnosprawne. 

≥HSR na kursach pierwszej pomocy w ciągu roku szkoli ok. 1500 osób
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Żeglujemy prawie odstu lat, 
aZawisza ma ich50
Pływałem podprąd, żeglowałem
podwiatr, przeto wierzę wrzeczy 
niemożliwe.

Bronisław Miazgowski

C
hyba każdy wyobrażał
sobie siebie jako dzielne-
go kapitana żaglowca,
niestrudzonego odkryw-
cę lądów czy też nieustra-

szonego pogromcę mórz i oceanów.
Spotkanie z prawdziwą morską

przygodą jest jedną z propozycji, ja-
ką niesie działalność w środowisku
harcerskich drużyn wodnych. ZHP
jako jedna z nielicznych polskich or-
ganizacji posiada własny flagowy ża-
glowiec „Zawiszę Czarnego”. Na tym
prawie 43-metrowym szkunerze
sztakslowym corocznie na kilku-
dziesięciu rejsach stażowo-szkole-
niowych wzburzone morze prze-
mierza 46 osób załogi, mając nad so-
bą 645 mkw. powierzchni żagla. Każ-
dy, kto miał okazję pływać np.
na omedze z jej 18 mkw., potrafi so-
bie wyobrazić niesamowite możli-
wości, jakie drzemią w „Zawiszy
Czarnym”. Centrum Wychowania
Morskiego ZHP w Gdyni, będące ar-
matorem jachtu, dokłada starań, aby
każdy rejs był ciekawszy od po-
przedniego i jak najlepiej wyszkolił

kolejnych adeptów żeglarstwa. Już
niedługo dla amatorów cieplejszych
stron… Karaiby!

Zawias, bo tak potocznie się mówi
o naszym poczciwym 50-letnim ża-
glowcu, nie jest jedyną jednostką
pływającą w ZHP. Na stanie znajdu-
ją się setki mniejszych i większych
jachtów, bojerów, kajaków, a nawet
tratw ratowniczych. Harcerstwo ma
za zadanie wszechstronnie wycho-
wywać młodego człowieka poprzez
stawianie wyzwań. Do osiągnięcia
tego celu wodniacy wykorzystują
niesamowity potencjał, jaki tkwi
w sile żywiołu. Nie na próżno żeglar-
stwo uznawane jest za twardą szkołę
charakteru. Podczas rejsu musimy
być ciągle gotowi do podejmowania
walki z najtwardszym przeciwni-
kiem – samym sobą. Odpowiedzial-
ność za siebie i innych, zaangażowa-
nie, przestrzeganie zasad etycznych,
współpraca z zespołem tworzącym
załogę – to wszystko elementy, które
instruktorzy harcerscy z powodze-
niem wzmacniają w młodych lu-
dziach od lat.

Aby świadomie i aktywnie czer-
pać z możliwości żeglowania po mo-
rzu, większość rozpoczyna swoją
ścieżkę od śródlądowych obozów
żeglarskich. Praktycznie w każdym
województwie pracuje zespół pilota
– grupa aktywnych, doświadczo-
nych instruktorów harcerskich spra-

wujących pieczę nad rozwojem
wodnym swych podopiecznych. To
oni pomagają jednostkom tereno-
wym w organizacji obozów harcer-
sko-żeglarskich, doskonałej formy
wypoczynku połączonej ze zdoby-
waniem nowych umiejętności oraz
wiedzy. Pamiętajmy, że w harcer-
stwie wodnym, mimo relatywnie wy-
sokich kosztów organizacji i utrzy-
mania sprzętu, nigdy nie może zda-
rzyć się sytuacja, żeby pieniądze by-
ły barierą, z powodu której aktywny
harcerz nie mógłby uczestniczyć
w podsumowaniu całorocznej pracy
harcerskiej na obozie.

Przygoda nie kończy się
na żeglarstwie. Wodniacy oferują du-
żo więcej. Możliwe jest uczestnicze-
nie w zajęciach z kajakarstwa, moto-
rowodniactwa, płetwonurkowania,
szkutnictwa, marynistyki, modelar-
stwa, ratownictwa wodnego oraz pły-
wania.

Dodatkowo co roku na terenie ca-
łego kraju odbywają się szkolenia we
wszystkich dziedzinach rozwoju
wodnego –zarówno napoziomie po-
czątkowym, zaawansowanym, jak
i profesjonalnym – poprzez zdoby-
wanie uprawnień instruktorskich.

Harcerze mają również okazję
do sprawdzenia się we współza-
wodnictwie międzyśrodowisko-
wym. Co roku na wielką skalę orga-
nizowane są Mistrzostwa Pływac-

kie ZHP w Bydgoszczy. W zawo-
dach udział bierze kilkuset zawod-
ników, a pośrednio poprzez elimi-
nacje szacunkowo nawet po-
nad 3000 uczestników. Nagrody też
są niebagatelne – poczynając
od kamizelek ratunkowych, a koń-
cząc na żaglówkach.

Innym ciekawym przedsięwzię-
ciem jest Spartakiada Harcerskich
Drużyn Wodnych i Żeglarskich orga-
nizowana od prawie 50 lat w Pucku
przez Zespół Pilota Chorągwi Gdań-
skiej. Wtym wydarzeniu bierze udział
kilkuset harcerzy, którzy zmagają się
na wodzie i lądzie o miano najlepszej
drużyny wodnej. 

Być harcerzem wodniakiem to
niemała sztuka, jednak możliwości,
jakie niesie ze sobą ta specjalność,
uśmiech na twarzy, gdy raz jeszcze
uda się przekroczyć granicę swoich
możliwości, szum fal, powiew poran-
nej bryzy, wreszcie przyjaciele, z któ-
rymi można to wszystko przeżyć
i wspólnie podjąć nowe wyzwanie
– to wszystko niesie jeden przekaz
– warto!

Seneka Młodszy powiedział, że je-
żeli nie wiesz, do jakiego portu pły-
niesz, żaden wiatr nie będzie właści-
wy. Wodniacy za cel stawiają rozwój
i z pewnością płyną do właściwego
portu.

Pomyślnych wiatrów!
—phm. Przemysław Kot Kotecki

PLEBISCYT „NIEZWYCZAJNI, JAKICH WIELU”
Znasz kogoś, kto prowadzi świetnie

działającą drużynę harcerską lub

zuchową? Zorganizował obóz

stulecia? Dokonał wyczynu, który

stał się znany w chorągwi lub w

całym ZHP?

Zgłoś go do udziału w plebiscycie
„Niezwyczajni, jakich wielu”,
organizowanym przez Związek
Harcerstwa Polskiego. Patronat nad
plebiscytem  objęła redakcja
„Rzeczpospolitej”.
U progu drugiego stulecia harcerstwa
chcemy pokazać niezwyczajnych

instruktorów ZHP, bogactwo ich
osiągnięć, szacunek, jakim cieszą się w
swoich środowiskach. Chcemy pokazać
niezwykłą osobowość instruktora ZHP,
jego rolę w kształtowaniu życia
społecznego w skali najmniejszych
wspólnot i całego kraju.
Kto spośród instruktorów harcerskich
zasłużył na miano wolontariusza
roku? Nie są ważne wiek ani
doświadczenie kandydata, liczą się
tylko jego dokonania w 2011 roku.
Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy:
drużyny i inne jednostki harcerskie, a
także pojedynczy harcerze i

instruktorzy, rodzice, przyjaciele i
sympatycy harcerstwa. W wysyłanym
elektronicznie zgłoszeniu należy
podać podstawowe informacje o
instruktorze oraz dane kontaktowe do
osób zgłaszających. Do uzasadnienia
można dołączyć zdjęcia, artykuły
prasowe lub internetowe, opinie
przełożonych, podopiecznych,
harcerzy, zuchów, ich rodziców i
sympatyków harcerstwa.
Kapituła plebiscytu, w skład której
wchodzą osoby mogące się pochwalić
niezwykłymi osiągnięciami w życiu
zawodowym i harcerskim, umieści

listę kandydatów wraz z krótką
charakterystyką każdego z nich na
stronie internetowej
www.plebiscyt.zhp.pl. Na tej samej
stronie można znaleźć regulamin
plebiscytu oraz formularz zgłoszenia
kandydata.
Kandydatów można zgłaszać do 
8 stycznia, internetowe głosowanie
będzie się odbywało od 15 stycznia
do 15 lutego 2012 r. Wyniki zostaną
ogłoszone podczas uroczystej gali
organizowanej przez Główną Kwaterę
ZHP z okazji Dnia Myśli Braterskiej
(22 lutego 2012 r.).

Maciej Stuhr
aktor

Janusz Kijowski
reżyser

Do harcerstwa wstąpiłem po IV klasie
szkoły podstawowej i byłem w nim niemal
do matury. Z tamtych czasów zostało mi
kilka trwających do dziś przyjaźni, a także
lepsze poznanie przyrody, kontakt z nią.
To w człowieku zostaje. Harcerstwo jest
też oczywiście szkołą charakteru. Jak się
jest tam z przyjaciółmi dzielącymi te same
zasady, to mimo że potem już zdejmuje
się mundur – to w człowieku wiele zosta-
je. I może dlatego cenię dziś działalność
charytatywną, w którą czasami się anga-
żuję. —not. m.p.

Harcerstwo było całym moim życiem.
W młodszoharcerskiej drużynie w podsta-
wówce byłem członkiem chórówki, czyli
zespołu reprezentacyjnego ZHP przy Ope-
rze prowadzonego przez druha
Władysława Skoraczewskiego. W liceum
Reytana, w drużynie starszoharcerskiej, to
był już poważny czas – tam się zaczęły
i teatr, i film, pierwsze kluby dyskusyjne,
czyli ocieranie się o historię, którą potem
studiowałem. Potem na studiach, kiedy by-
łem jeszcze instruktorem Czarnej Jedynki,
gdy przyszedł marzec 1968, zdałem swój
pierwszy egzamin obywatelski i dostałem
pałami po plecach. I wiedziałem już, że
trzeba być po stronie bitych, a nie bijących.
Harcerstwo było szkołą życia, nauczyło
mnie odpowiedzialności i stawania po ja-
snej stronie mocy. —not. m.p.

Bożena Kamińska
nowa posłanka PO, instruktorka ZHP

Tomasz Zubilewicz
prezenter pogody TVN Meteo

Ernest Bryll
poeta, pisarz

– Umiejętności, które zdobyłam w har-
cerstwie, przydają mi się i w pracy,
i w rodzinie. Harcerstwo nauczyło mnie
patriotyzmu, historii. W dużej mierze
dzięki harcerstwu na przełomie lat 80.
i 90. nie zdecydowałam się na emigra-
cję. Uważałam, że trzeba zostać
w Polsce i pracować dla dobra kraju.
Dzięki harcerstwu zdobyłam umiejętno-
ści organizacyjne, nauczyłam się pracy
w grupie i działania dla dobra zespołu,
a nie dla indywidualnej korzyści. W pracy
zawodowej to bezcenne. —not. anie

Dzięki harcerstwu wybrałem studia geogra-
ficzne. Znałem się już na terenoznawstwie,
miałem dobrą orientację w terenie, potrafi-
łem poruszać się z mapą. Z harcerstwa
wzięło się też zamiłowanie do podróżowa-
nia. Jako zastępowy miałem pod opieką
kilku harcerzy i musiałem się nauczyć
w ciekawy sposób organizować im wolny
czas. Teraz w zasadzie robię to samo. Jako
prezenter i autor programów muszę cieka-
wie organizować czas, tylko tym razem dla
o wiele większej grupy ludzi. 

—not. anie

Z harcerstwem zetknąłem się jeszcze
w czasie okupacji. Miałem dziesięć lat. Tra-
fiłem do Zawiszaków, najmłodszej grupy
harcerzy Szarych Szeregów. Czego nauczy-
łem się w harcerstwie? Szacunku,
pomagania najsłabszym, argumentowania.
Zawsze musiałem dobrze wytłumaczyć,
dlaczego uważam tak lub inaczej. Nabrali-
śmy nawyku dotrzymywania słowa. Bardzo
ważny był dla nas punkt prawa „na słowie
harcerza polegaj jak na Zawiszy”. Z harcer-
stwa wyniosłem zasady grzeczności. Tam
uczono nas chociażby tego, że na meczu
należy oklaskiwać dobre zagrania także
przeciwnej drużyny. —not. anie

>CO DAŁO MI HARCERSTWO

≥Żeglarstwo uznawane jest za twardą szkołę charakteru

Na fali przygody

P
R

Z
E

M
Y

S
Ł

A
W

 K
O

T
E

C
K

I



6 Środa |  30 listopada 2011 rp .pl ◊

Polska jest cool

K
omu współczesne
harcerstwo kojarzy
się głównie z warta-
mi honorowymi
i defiladami, zdziwi

się, widząc, jak w ZHP wygląda
wychowanie patriotyczne.
Udział harcerzy w uroczysto-
ściach to już bardziej rezultat
niż treść tego wychowania. I zu-
pełnie znikomy wycinek dzia-

łań, w których uczymy, jak ko-
chać Polskę.

Staramy się, by harcerstwo
było wielką przygodą z dzie-
dzictwem narodowym. Tak
– przygodą, bo tylko aktywne,
emocjonujące, niesztampowe
formy pracy mogą przykuć
uwagę młodego człowieka
i na dobre go wciągnąć. Dlatego
na przykład 11 listopada w wie-
lu miejscach w Polsce harcerze

organizowali gry miejskie,
w czasie których sami mogli po-
czuć atmosferę listopadowych
dni 1918 r., uczestniczyć w roz-
brajaniu wojsk zaborczych, agi-
tować za przyłączeniem swojej
małej ojczyzny do odradzające-
go się państwa polskiego, wy-
dawać polską prasę itp.

Dlatego z okazji Dnia Flagi RP
drużyny harcerskie organizują
flash moby, w ramach których
setki mieszkańców naszych
miast spotykają się w umówio-
nym czasie i miejscu ubrani
na biało-czerwono, by podkre-
ślić, że właśnie obchodzimy
ważne święto, a w ulicznych
grach przypomnieć sąsiadom
pochodzenie symboli narodo-
wych czy znaczenie konstytucji
majowej.

Wychowujemy jednak nie
tylko od święta. Rok 2011/2012
jest w ZHP Rokiem Regionów,
w którym drużyny skupiają się
w swojej pracy na tożsamości
regionalnej: najpierw dokładnie
poznają regionalne dziedzictwo
kulturowe, historyczne i przy-
rodnicze, by następnie w spe-
cjalnych kampaniach świado-
mościowych pokazać innym
mieszkańcom: „Zobaczcie, je-
steśmy Księżakami (Kurpiami,
Zagłębiakami itd.) – i mamy
z czego być dumni!”. 

Ponad 550 drużyn w całym
kraju do września 2012 r. bę-
dzie wytyczać szlaki turystycz-

ne, opracowywać mapy i prze-
wodniki, słowniki i rozmówki
regionalne, komiksy, organizo-
wać happeningi, festiwale, pik-
niki, konferencje, rajdy, gry de-
tektywistyczne, warsztaty tań-
ców ludowych, jarmarki giną-
cych zawodów. Będzie nagry-
wać telewizyjne programy
kulinarne, audycje popularno-
naukowe i teledyski, odtwarzać
dawne ludowe obrzędy i zwy-
czaje.

W Bytomiu przygotowywa-
na jest kampania uliczna „Godoj
po ślunsku”, a w Warszawie po-
wstanie jeden z pierwszych
na świecie fotoplastykonów 5D.
Przypomnimy sławne postacie
związane z naszymi regionami
– nie tylko tak oczywiste, jak Sa-
bała czy Kopernik, ale również
np. wrocławianina Benedykta
Polaka – pierwszego Europej-
czyka za Uralem, czy urodzoną
w Szczecinie carycę Katarzynę
Wielką.

Popularyzując regionalną
kuchnię, będziemy rozwijać no-
wą dziedzinę turystyki zwaną
żartobliwie gastronautyką.
Również ze stereotypów na te-
mat regionów i ich mieszkań-
ców będziemy się starali uczy-
nić ich atuty, które mogą zwra-
cać uwagę i przyciągać zaintere-
sowanie. Drużyny z Podlasia
chcą lansować swój region jako
„matecznik muzyki disco polo”,
Wielkopolska ma być promo-

wana jako „kraina podziemnej
pomarańczy”, a harcerze z Lu-
belszczyzny, popularyzując
miejscową gwarę o charaktery-
stycznym zaśpiewie, przepro-
wadzą na zamojskim Wielkim
Rynku flash moba pod hasłem
„Zaciąganie jest cool”.

Harcerstwo jest szkołą oby-
watelskiego działania. W ra-
mach akcji „Wybory 2010.
Sprawdzam!” harcerze pytali
kandydatów na burmistrzów,
wójtów i prezydentów w całej
Polsce o ich plany i pomysły
na rozwój lokalnych społeczno-
ści. Odpowiedzi opublikowali-
śmy wsieci, apodkoniec kaden-
cji w ramach obywatelskiego
monitoringu zapytamy, które
z tych zamierzeń udało się zre-
alizować.

Wspólnie z amerykańską
Fundacją Kościuszki zabiegali-
śmy w Internecie o poparcie
dla petycji o nieużywanie
w mediach sformułowania
„polskie obozy koncentracyj-
ne”. Udało się zebrać kilkaset
tysięcy podpisów, po czym
agencja The Associated Press
wprowadziła do swojego style-
booka obowiązkową formułę
„niemieckie obozy koncentra-
cyjne w okupowanej przez na-
zistów Polsce”. O wizerunek
Polski na świecie dbamy jed-
nak przede wszystkim od po-
zytywnej strony – m.in. emitu-
jąc w serwisie YouTube.com

cykl przygotowanych przez
harcerzy filmików pt. „Poland
is cool”.

Dokładamy starań, by nowe
technologie nie były konkuren-
cją czy zagrożeniem, lecz sprzy-
mierzeńcami harcerskiego wy-
chowania. Wspólnota Drużyn
Grunwaldzkich, która jest
w ZHP nieocenionym laborato-
rium wychowania patriotyczne-
go, na fali popularności siecio-
wych gier strategicznych opu-
blikowała Grunwaldzką Grę In-
ternetową, w której zespoły
harcerskie wcielały się w role
rodów rycerskich średnio-
wiecznej Polski rozwijających
swoje posiadłości. 

Sieciowy świat przeplatał się
z normalnym życiem drużyny
– w zamian za wykonane w re-
alu nagrania dawnej muzyki al-
bo repliki strojów czy broni zdo-
bywało się wirtualne ziemie,
urzędy czy pieniądze, niezbęd-
ne do osiągnięcia głównego celu
gry – wystawienia jak najwięk-
szego oddziału zbrojnego
na wielką wojnę z zakonem
krzyżackim.

Tak pojmujemy nasze zada-
nie: wykorzystując możliwie naj-
bardziej atrakcyjne i efektywne
formy, zapewniamy młodym lu-
dziom wszechstronny rozwój,
przygotowując ich do roli świa-
domych, odpowiedzialnych iak-
tywnych obywateli.

—hm. Maciej Młynarczyk

Grunwald 
– ruch w organizacji

N
a mapie harcerskiej
aktywności trudno
nie zauważyć Grun-
waldu. Ruch grun-
waldzki w ZHP (po-

nad 250 drużyn, ponad 4000
osób) nie jest jednak kołem zain-
teresowań skupionym na rycer-
stwie ihistorii wielkiej wojny zza-
konem krzyżackim. Idea Grun-
waldu wnosi do harcerstwa
nowoczesność porównywalną
do skoku cywilizacyjnego, jaki
przyniosło zwycięstwo
Wladysława Jagiełły. Nowocze-
sność w edukacji i w rozumieniu
patriotyzmu, który działająca
wZHP Wspólnota Drużyn Grun-
waldzkich definiuje jako pielę-
gnowanie dziedzictwa narodo-
wego, inwestowanie we własny
rozwój iaktywność obywatelską.

Hasło „Grunwald” kojarzy się
dzisiaj z trzema niezależnymi
działaniami: współzawodnic-
twem drużyn o Odznakę Grun-
waldzką, Rajdem Grunwaldz-
kim i Zlotem Grunwaldzkim. 

Odznakę Grunwaldzką otrzy-
muje drużyna, która zrealizuje
cykl zadań i projektów z progra-
mu Wspólnoty. Autorzy zadań
postawili przed sobą i drużyna-
mi jasny cel – zwiększyć aktyw-
ność obywatelską harcerzy, na-
uczyć ich, jak mądrze troszczyć
się o własne podwórko, szkołę,
gminę, jak dbać o lokalne dzie-

dzictwo historyczne ikulturowe. 
Wspólnota proponuje szero-

ki wachlarz aktywności – to
działanie młodzieżowych samo-
rządów, kampanie społeczne
promujące uczestnictwo w pro-
cesie demokratycznym nie tyl-
ko w dniu wyborów, poznawa-
nie zarządzania i przepływu in-
formacji w nowoczesnych orga-
nizacjach biznesowych i spo-
łecznych. Do tego Wspólnota
Drużyn Grunwaldzkich zapew-
nia cykl warsztatów, wizyt stu-
dyjnych iprofilowanego mento-
ringu.

Kolejne propozycje związa-
ne są z zagospodarowaniem
kilkunastu wakacyjnych dni.
Jedną z nich jest Rajd Grun-
waldzki (najbliższa edycja: 5 – 9
lipca 2012 r.). To największe
w ZHP przedsięwzięcie eduka-
cyjno-turystyczne, w którym
razem z harcerzami biorą
udział rodziny, kluby turystycz-
ne i nieformalne grupy przyja-
ciół. Rajd Grunwaldzki wpro-
wadza harcerzy i turystów
na ścieżki mało dotąd znanej
turystyki kulturowej. 

W czasie pięciodniowej wę-
drówki drogami mikroregionu
Pogranicza położonego na sty-
ku województwa mazowieckie-
go, kujawsko-pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego har-
cerze odkrywają to, czego nie
widać na pierwszy rzut oka

– burzliwą historię miast i mia-
steczek, żywą kulturę ludową
zakorzenioną jeszcze w czasach
wczesnego średniowiecza, nie-
zgłębiony skarbiec lokalnych le-
gend i tradycji. Kluczem do za-
interesowania młodych ludzi ta-
ką tematyką jest dobór emocjo-
nujących, wciągających, inte-
raktywnych form. 

Chcemy, żeby harcerze od-
wiedzili muzeum? Pójdźmy
tam, ale najpierw wraz z pra-
cownikami zainscenizujmy kra-
dzież cennego eksponatu, niech
harcerze wcielą się wrole detek-
tywów. Chcemy pokazać im gro-
dzisko średniowieczne? Po-
stawmy na ich drodze zwario-
wanego badacza pochówków
wampirycznych. 

Chcemy przywołać postacie
z lokalnej historii? Niech bę-
dzie to skazana na śmierć
szlachcianka rozbójnica, której
duch do dziś strzeże skarbów
ukrytych w ruinach zamku.
Rajd Grunwaldzki wprowadza
uczestników na rzadko odwie-
dzane ścieżki, pokazuje, że na-
wet biała plama na turystycz-
nej mapie Polski może kryć
prawdziwe krajoznawcze pe-
rełki.

Po rajdzie harcerze mogą
wziąć udział w Zlocie Grun-
waldzkim. Jest to wydarzenie
otwarte dla wszystkich, nie tylko
dla członków Wspólnoty Dru-

żyn Grunwaldzkich. Zlot Grun-
waldzki to przestrzeń rozwoju
wielu umiejętności: sprawności
fizycznej, znajomości kultury,
zdolności komunikacyjnych. 

Na zlocie odbywa się około
stu szkoleń i warsztatów. Na-
uczysz się tam żonglerki, zapo-
lujesz samodzielnie wykonaną
indiańską dmuchawką, roz-
poczniesz karierę płatnerza,
zwiedzisz obozowisko wikin-
gów, poznasz gwarę lubawską,
śląską kuchnię i tajniki sztuki
prowadzenia sporów. 

To warsztaty, podczas któ-
rych nakręcisz film, zbudujesz

machinę oblężniczą i poznasz
techniki samoobrony. Uczest-
nicy zlotu bawią się podczas
koncertów i widowisk oraz bio-
rą udział w spotkaniach z po-
dróżnikami, artystami i specja-
listami w niecodziennych dzie-
dzinach.

Nowoczesność, jaką 600 lat
temu dał Polsce Grunwald, jest
jednocześnie inspiracją i prze-
strogą, bo choćby chwilowe za-
trzymanie na tej drodze byłoby
faktycznym krokiem wstecz.
Misja „harcerskiego Grunwal-
du” jest jasna – wzbogacać pro-
gram wychowawczy w druży-

nach harcerskich, uczyć przez
działanie, pokazywać kierunki
rozwoju, które teraz są przygo-
dą, a za chwilę przydadzą się
w dorosłym życiu. 

Nasze zadanie odczytujemy
przez pryzmat kluczowych
słów opisujących dzisiejsze
społeczeństwo: sieć, współpra-
ca, mobilność, rozwój, kapitał
społeczny. Każdy harcerz i in-
struktor, który nauczy się choć-
by jednej nowej rzeczy, wzbo-
gaci potencjał ZHP i w sposób
oczywisty unowocześni organi-
zację.

—hm. Paweł Chmielewski

≥ Hasło „Grunwald” kojarzy się dzisiaj z trzema niezależnymi działaniami: współzawodnictwem drużyn
o Odznakę Grunwaldzką, Rajdem Grunwaldzkim i Zlotem Grunwaldzkim

≥Tylko aktywne, emocjonujące, niesztampowe formy pracy mogą
przykuć uwagę młodego człowieka i na dobre go wciągnąć
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Z
uchy to najmłodsza
grupa w organizacji
harcerskiej, do której
mogą przystąpić dzie-
ci w wieku od sześciu

do dziesięciu lat. W Polsce obec-
nie działa 1746 gromad zucho-
wych. Zroku narok tworzy się ich
coraz więcej.

Wciągu ostatniego roku wzro-
sło zainteresowanie wstąpieniem
do harcerstwa. – Po katastrofie
10 kwietnia i służbie harcerzy
w trakcie żałoby narodowej
wzrosła świadomość istnienia
harcerstwa –mówi hm. AnnaMi-
chalina Gieniusz, komendantka
szczepu 32. Warszawskich Dru-
żyn Harcerskich i Gromad Zu-
chowych.

Pierwsze próby pracy zdzieć-
mi w wieku wczesnoszkolnym
podejmowano w Polsce jeszcze
przedIwojną światową. Tworzo-
no wówczas zastępy biszkoptów.
Latem 1914 r. Olga Małkowska,
jednaztwórczyń polskiego skau-
tingu, instruktorka harcerska
i współautorka hymnu harcer-
skiego, utworzyła wZakopanem
żeńską gromadę krasnoludków.
W historii ZHP uważa się to
za moment narodzin polskiego
ruchu zuchowego dziewcząt.
Trzy lata później hm. Jan Mauers-
berger podjął próbę opracowa-
nia nowego systemu wychowania
najmłodszych członków ZHP
i zaproponował, by nazwać ich
zuchami. Pomysły Mauersberge-
ra uporządkowała Jadwiga Zien-
kiewiczównawksiążce pt. „Zwią-
zek zuchów, czyli młodych harce-
rzy” (1918). W tym samym czasie
zaczęły powstawać pierwsze gro-
mady wilcząt wPolsce. Tworzyło
je przede wszystkim harcerstwo
męskie, korzystając z doświad-
czeń angielskiej organizacji skau-
towej. Organizowane były wmia-
stach iskupiały chłopców wwie-
ku 8 – 12 lat ze środowisk inteli-
genckich. Oficjalną odznaką
przynależności dogromady była
główka wilczka noszonanabere-
cie. Dziś na odznace zucha wid-
nieje orzeł biały, który symbolizu-

je odwagę ipatriotyzm, natle nie-
ba i słońca. Na początku lat 30.
tworzeniem nowej koncepcji
pracy z zuchami w ZHP zajął się
hm. Aleksander Kamiński, wyko-
rzystując poprzednie doświad-
czenia (m. in. Jadwigi Zwolakow-
skiej). W1931 r. roku nakursie wo-
dzów gromad wprowadził zaba-
wy o nowej tematyce, bliskiej
dzieciom. W1932 r. ukazała się je-
go książka pt. „Antek Cwaniak”,
wktórej Kamiński zawarł główne
założenia metodyki zuchowej.
Książka ta w znaczący sposób
wpłynęła na pracę zuchową Or-
ganizacji Harcerzy ZHP istała się
podręcznikiem wodzów zucho-
wych. W późniejszym czasie po-
wstało jeszcze wiele książek Ka-
mińskiego naten temat. W1938 r.
było 31,4 tys. zuchów i 15 tys. zu-
chen. W okresie II wojny świato-
wej gromady zuchowe organizo-
wano na emigracji. Od 1945 r.
ruch zuchowy był intensywnie
odbudowywany. W 1947 r. w Or-
ganizacji Harcerzy było 808 gro-
mad zuchowych, które liczy-
ły19,7 tys. zuchów.

Młody drużynowy 
ma wiele zalet

32. Warszawska Gromada Zu-
chowa „Bajkolandia” działa
na warszawskim Grochowie.
Od kilku lat cieszy się ogromną
popularnością. – Dawniej w gro-
madzie było zazwyczaj 15 – 18
dzieci w wieku od sześciu
dodziewięciu lat ibyła to groma-
da uznawana za dużą. W ubie-
głym roku nazbiórki przychodzi-
ło ponad 60 dzieci. W tym roku
podzieliliśmy gromadę nadwie...
większe. Uczniowie klasIIiIIIma-
ją zbiórki osobno, a do młodszej
gromady, nazwanej Zatoką Księ-
życową, zgłosiło się ponad70 no-
wych uczniów klas I. Obecnie

na zbiórki zuchowe przychodzi
ponad 80 proc. dzieci z danego
rocznika. Po raz pierwszy w na-
szej historii, tak jak ma to miejsce
np. w Wielkiej Brytanii, musieli-
śmy zrobić listę oczekujących.
Brakuje przede wszystkim kadry
–mówi hm. AnnaMichalinaGie-
niusz.

W Polsce kadra zuchowa jest
bardzo zróżnicowana pod
względem wieku. Wmałych miej-
scowościach, gdzie młodej kadry
często brakuje, bo młodzież wy-
jeżdża do liceum czy na studia,
gromady zuchowe prowadzą na-
uczycielki lub rodzice. Wdużych
miastach są prowadzone najczę-
ściej przez bardzo młode,16 –18-
letnie, osoby. NaGrochowie zzu-
chami pracuje ok. dziesięciu
opiekunów wolontariuszy, któ-
rzy poświęcają pięć –dziesięć go-
dzin tygodniowo na pracę z gro-
madą. To młodzi ludzie, mający
po kilkanaście lat, którzy samo-
dzielnie bądź pod czujnym
okiem dorosłych opiekunów
zpełnym zaangażowaniem przy-
gotowują ciekawy izgodny zme-
todyką zuchową program zajęć.
–Nastolatek, który prowadzi lub
współprowadzi gromadę zucho-

wą, wkłada wto bardzo dużo pra-
cy, ma ciekawe pomysły, energię
i cierpliwość do dzieci. Kiedy
trzeba, jest Indianinem lub baj-
kową postacią, ale także wycho-
wawcą, który wie, jak osiągnąć
rozwój intelektualny, fizyczny,
duchowy i społeczny swoich
podopiecznych. W zamian za to
dostaje uśmiech i co najważniej-
sze – zaufanie dzieci. To uczy na-
stolatki odpowiedzialności. Bo
jak każdy wolontariusz drużyno-
wy czuje bardzo silnie, że jest tym
dzieciom potrzebny. Nastoletni
drużynowy ma jeszcze jedną za-
letę –jego zdaniem dzieci nie mu-
szą być grzeczne. Bo cóż znaczy
„grzeczne dziecko”? Zdorosłego
punktu widzenia to takie, które
nie przeszkadza. A w gromadzie
zuchowej dzieci mają prawo,
a nawet obowiązek, być sobą.
Mogą krzyczeć, bawić się, gdy
mają na to ochotę, tryskać ener-
gią. To, co męczy dorosłych peda-
gogów, jest tylko wyzwaniem dla
nastolatka, który potrafi zapano-
wać w sprytny sposób nad całą
gromadą zuchów i jednocześnie
zkażdym pracować indywidual-
nie – mówi Anna Michalina Gie-
niusz. W trakcie każdej zbiórki

czy kolonii nad dziećmi oprócz
młodej kadry czuwają pełnoletni
opiekunowie.

Bawiąc się, 
uczą się o gwiazdach

Każdy drużynowy lub przy-
boczny najpierw przechodzi
szkolenie, podczas którego uczy
się metodyki, odpowiedzialności
iwłaściwego podejścia dodzieci.

W harcerstwie do pracy z tak
małymi dziećmi jest kilka narzę-
dzi nazwanych metodyką zucho-
wą. Zajęcia dostosowane są
do ich wieku i możliwości. – Sze-
ściolatek nie umie jeszcze płyn-
nie czytać, ale jest w stanie zapa-
miętać nawet 30 różnych piose-
nek ipląsów. Wiadomo też, ze nie
usiedzi wskupieniu iciszy dłużej
niż15 minut, i to także metodyka
zuchowa uwzględnia –mówi Gie-
niusz. Zuchy na zbiórkach uczą
się ipoznają świat poprzez zaba-
wę. – Przez kilka tygodni bawią
się wkosmonautów, dowiadując
się przy okazji, czym są gwiazdy,
budują model Układu Słonecz-
nego, dowiadują się, jaką rolę peł-
ni słońce w przyrodzie, kim był
Mikołaj Kopernik, anakoniec ja-

dą nawycieczkę doplanetarium
w Centrum Nauki Kopernik.
Przez cały ten czas nie mają poję-
cia, że to jest właśnie nauka. Gdy
zdobywają sprawność strażaka,
uczą się bezpiecznie posługiwać
ogniem, wzywać pomoc, a cza-
sem nawet jadą do remizy, gdzie
oglądają wóz strażacki –opowia-
da komendantka szczepu. Nako-
niec zuchy, które uczestniczyły
w zbiórkach, dostają znaczek
sprawności, który naszywają
na mundur i z dumą mogą nosić
jak order.

Uczą się samodzielności

Oprócz zdobywania wiedzy
o świecie dzieci uczą się przede
wszystkim życia wgrupie, współ-
pracy, zaradności isamodzielno-
ści, ale także kształtują swoją oso-
bowość, opierając się na warto-
ściach. Kodeksem wartości zna-
nym każdemu zuchowi są prawo
i obietnica zucha. Bycie harce-
rzem uczy patriotyzmu, obo-
wiązkowości, szacunku doludzi.

Prawdziwą lekcją samodziel-
ności dla najmłodszych są wyjaz-
dy, np. biwaki. Warszawska gro-
mada wyjeżdża lada dzień. Dzieci,
uzbrojone w karimaty, śpiwory
i własne kubki, jadą na dwa dni
doszkoły wWawrze. Oprócz noc-
legu czekają ich gry izabawy wle-
sie. Latem wyjeżdżają nakolonie.
Warszawska gromada jeździ
na trzy tygodnie do ośrodka
wOcyplu. 

– Kolonie to dla dziecka
ogromne wyzwanie, bo z naj-
prostszymi czynnościami, które
wdomu wykonują rodzice, nako-
lonii zuch musi sobie poradzić
sam. To wielka szkoła zaradności.
Wszak gdy ma się siedem lat, nie
jest łatwo nie zgubić pasty do zę-
bów, wyprać sobie skarpetki ipa-
miętać, żeby pokąpieli wysuszyć
ręcznik i kąpielówki. A w trakcie
śniadania samemu trzeba zrobić
sobie kanapkę. Kadra oczywiście
nad tym czuwa, ale na dziecku
także spoczywa zadanie bycia za-
radnym, samodzielnym –dodaje
Gieniusz. —a. u.

Muzealnicy seniorzy

W
2010 r. w Mu-
zeum Harcer-
stwa pracowa-
ło 75 wolonta-
riuszy, połowę

znich stanowią harcerscy senio-
rzy, a spośród nich 15 osób pra-
cowało systematycznie w każ-
dym tygodniu wustalonym dniu
i godzinach. Jakże wymownie
dane te świadczą oprzydatności
ipotencjale wolontariatu. Każdy
wolontariusz może dołączyć
do tego grona. Wystarczy tylko
wejść domuzeum.

W harcerstwie naszą historią
najczęściej zajmują się seniorzy
– harcerze i instruktorzy, którzy
z różnych przyczyn musieli wy-
cofać się z bezpośredniej pracy
z młodzieżą. Jako ludzie, którzy
harcerstwem żyli cały czas, znają
doskonale nasze dzieje, są
świadkami i„nośnikami” historii.
Swoje nowe pole służby znajdują
w chorągwianych i hufcowych
komisjach historycznych. Wyją-
tek stanowiła tu grupa ludzi, któ-
ra niegdyś trafiła do komisji hi-
storycznej przy Głównej Kwate-
rze ZHP. Sytuacja tych ostatnich

uległa bowiem nagłej zmianie,
gdy 6 czerwca 2001 r. ówczesny
naczelnik ZHP hm. Wiesław Ma-
ślanka powołał dożycia Muzeum
Harcerstwa oraz nadał mu,
w uzgodnieniu z ministrem kul-
tury i dziedzictwa narodowego,
statut. Muzeum jest jednostką
Związku Harcerstwa Polskiego
działającą wramach jego osobo-
wości prawnej.

Główna Kwatera ZHP do Mu-
zeum Harcerstwa przekazała
w całości zbiory biblioteczne
oraz archiwum historyczne ido-
kumentacji mechanicznej.
Przydyrektorze muzeum powo-
łano Radę Muzeum, której pra-
cami kierował prof. Tadeusz Po-
lak, a po jego śmierci tego zada-
nia podjął się hm. prof. Andrzej
Janowski, wychowanek Aleksan-
dra Kamińskiego, w rządzie Ta-
deusza Mazowieckiego wicemi-
nister edukacji narodowej.
W skład rady weszli m.in. prof.
Maria Straszewska – sekretarz
redakcji Biuletynu Informacyj-
nego AK, Jerzy Jabrzemski
– ostatni żyjący członek władz
Szarych Szeregów oraz (w dru-
giej kadencji rady) córka Alek-

sandra Kamińskiego prof. Ewa
Rzetelska-Feleszko iks. prof. An-
drzej Pankowicz zUniwersytetu
Jagiellońskiego.

Muzeum działa dzięki pracy
wolontariuszy. Młodzi inajmłod-
si nie tylko chętnie słuchają opo-
wieści irad bardziej doświadczo-
nych instruktorów, ale równie
chętnie służą pomocną dłonią,
zwłaszcza wkwestiach technicz-
nych. Starsi natomiast zprzyjem-
nością pomagają młodszym
w zdobyciu wiedzy, jak i wyro-
bieniu własnego warsztatu pra-
cy, tak by była ona przydatna
i skorzystały z niej kolejne har-
cerskie pokolenia.

Przez dziesięć lat istnienia mu-
zeum swoje miejsce odnalazło
w nim wielu seniorów humani-
stów: archiwistów, bibliotekarzy,
historyków, muzealników, na-
uczycieli, atakże przedstawicieli
zawodów technicznych żywo za-
interesowanych historią harcer-
stwa. Każdy, kto przekroczy próg
muzeum, znajdzie wnim nie tyl-
ko możliwość pracy i realizacji
swoich potrzeb służby bliźnie-
mu, ale również pomocną dłoń
w trudach życia codziennego,

zrozumienie i harcerską przy-
jaźń.

Harcerscy seniorzy mają moż-
liwość realizacji swoich potrzeb
na kilku płaszczyznach. Możli-
wości te najlepiej zrozumiemy
po przyjrzeniu się pracy mu-
zeum. Odbywa się ona w pięciu
działach: administracyjnym, hi-
storycznym, reklamy, głównego
inwentaryzatora i naukowo-ba-
dawczym.

Wdziale historycznym inauko-
wo-badawczym pracują przede
wszystkim historycy i archiwiści.
Zajmują się merytorycznym
opracowywaniem zgromadzo-
nych muzealiów i dokumentów.
Przygotowują hasła do „Harcer-
skiego słownika biograficznego”
i innych publikacji muzealnych,
uczestniczą w pracach powoła-
nych dorealizacji konkretnych za-
dań komisji.

Seniorzy należący do działu
głównego inwentaryzatora zaj-
mują się porządkowaniem ipod-
stawowym opracowywaniem
muzealiów oraz przygotowaniem
kwerend zoddanych wich opie-
kę zbiorów. Dbają również, by
muzealia były przechowywane

wodpowiednich warunkach iby
po akcesji trafiły na właściwe
miejsce.

W dziale reklamy miejsce dla
siebie mogą znaleźć plastycy
i osoby z artystyczną smykałką.
Wspierają oni młodszych
w przygotowywaniu aranżacji
wystaw oraz wykonują drobne
prace plastyczne, przy których
nie ma konieczności korzystania
zgrafiki komputerowej.

W dziale administracyjnym
pracuje najmłodsze pokolenie
seniorów wolontariuszy. Poma-
gają oni w prowadzeniu biura,
przyjmując na siebie kontakt te-
lefoniczny zinteresantami, odpo-
wiadanie na zapytania e-mailo-
we, przygotowywanie odpowie-
dzi napisma oraz wszystkie inne
prace związane z szeroko poję-
tym terminem działalności admi-
nistracyjnej. Ponadto wmuzeum
funkcjonuje biblioteka, w której
także można zaleźć zajęcie.

Jak łatwo się zorientować, pra-
ca muzealnika wolontariusza jest
dość żmudna, systematyczna
praca zespołów daje jednak wi-
doczne efekty, które świetnie
mobilizują siły seniorów.

W zbiorach Muzeum Harcer-

stwa znajdują się między

innymi:

∑ listy założycieli harcerstwa
Olgi i Andrzeja Małkowskich,

∑ listy Harcerskiej Poczty 
Polowej Powstania Warszaw-
skiego

∑ ubranie, w którym był poda-
wany do chrztu Lutyk
Małkowski, jedyny syn Olgi
i Andrzeja Małkowskich

∑ pamiętnik Tadeusza Zawadz-
kiego „Zośki”,

∑ rodzinne archiwum Aleksan-
dra Kamińskiego,

∑ sztandar I Amurskiej Drużyny
Harcerskiej z 1917 r. z Wła-
dywostoku.

∑ Wolontariuszom zawdzięcza
muzeum zebranie środków
na renowację sztandaru
Lwowskiej Chorągwi Harce-
rzy z 1933 r., który już
odrestaurowany można oglą-
dać w Muzeum
Archidiecezjalnym w Prze-
myślu, gdzie znajduje się
w depozycie.

Do Muzeum Harcerstwa 

można przekazywać 

pamiątki harcerskie: 

ul. Konopnickiej 6,

00-491 Warszawa, 

www.muzeumharcerstwa.pl,

tel. 22 33 90 703.

Obietnica zucha:
Obiecuję być dobrym zuchem,

zawsze przestrzegać prawa

zucha.

Prawo zucha:

1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich 

obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem

dobrze.
6. Zuch stara się być coraz 

lepszy.

Zuchów przybywa 
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W
ymiany, mię-
dzynarodowe
zloty i przyjaź-
nie z ludźmi
zinnych krajów.

Dzięki przynależności ZHP
do światowych organizacji
skautowych młodzi ludzie mogą
korzystać z gęstej sieci kontak-
tów na całym świecie.

– Harcerstwo daje możliwość
zetknięcia się z całym światem,
poznania innych kultur – mówi
„Rz” druhna Anna Wittenberg
komendantka szczepu 40.
WDHiZ z warszawskiego Moko-
towa.

Harcerze z ZHP przekonują,
że skautowa rodzina nie zna
granic. ZHP należy doświatowej
rodziny skautowej zrzeszonej
w WOSM (Światowej Organiza-
cji Ruchu Skautowego), zrzesza-
jącej skautów z całego świata,
oraz WAGGGS (Światowego
Stowarzyszenia Przewodniczek
i Skautek), które jest żeńską or-
ganizacją skautową.

W latach 20., kiedy obie orga-
nizacje powstawały, ZHP był ich
założycielem. W PRL władze
zdecydowały, że ze struktur
międzynarodowych harcerstwo
musi się wycofać. Do członko-
stwa w obu organizacjach ZHP
powrócił w latach 90. – WOSM

i WAGGGS mają razem 38 mln
członków. To największa organi-
zacja pozarządowa na świecie
– mówi „Rz” harcmistrz Rafał
Bednarczyk, komisarz zagra-
niczny ZHP.

Wizyty i rewizyty

Jak harcerze korzystają
z przynależności do międzyna-
rodowych organizacji? – Cho-
ciażby organizujemy wymiany
ze skautami z zagranicy – mówi
hm. Bednarczyk. –To doskonała
okazja do poznania innych kra-
jów i innych kultur, zwłaszcza
dla drużyn z małych miasteczek
i wsi, które nie zawsze mogą so-
bie pozwolić na wyjazd zagra-
niczny. Tłumaczy, że najpierw
przyjmuje się drużynę z innego
kraju w Polsce, ponosząc koszty
jej utrzymania, a w kolejnym ro-
ku jest rewizyta. – Obowiązują
te same zasady. Nasi członkowie
muszą tylko pokryć koszty do-
jazdu do innego kraju – zazna-
cza hm. Bendarczyk.

Harcerze podkreślają, że wy-
miany międzynarodowe to tra-
dycja, która od lat świetnie się
sprawdza. Drużyny, które chcą
wyjechać za granicę, zgłaszają
swój plan do komisarza zagra-
nicznego, a ten kontaktuje się ze
swoim odpowiednikiem w in-

nym kraju. Dzięki temu łatwiej
omówić szczegóły i formalności.
No i ma się pewność, że po dru-
giej stronie granicy ktoś będzie
czekał.

Niewykluczone są nawet da-
lekie i egzotyczne podróże.
– Wśród zagranicznych komisa-
rzy z innych krajów bardzo ak-
tywni i kontaktowi są przedsta-
wiciele państw afrykańskich
– zdradza hm. Bednarczyk.
Aleksandra Wiśniewska, harc-
mistrzyni z Krakowa, zaznacza,
że większość zagranicznych
harcerskich wypraw, na któ-
rych była, odbywała się pod au-
spicjami WOSM lub WAGGGS. 

– To daje gwarancję dobrej
współpracy – zaznacza. Rok te-
mu była w Kenii na zlocie wę-
drowników (starszych harce-
rzy), na który przyjechało 3 tys.
uczestników z całego świata.
– Harcerskie kontakty procen-
tują też podczas prywatnych
wyjazdów. Ja wykorzystałam je
podczas podróży do Indii. Mam
takie poczucie, że gdzie by się
pojechało, zawsze znajdzie się
jakiś skaut, który pomoże – mó-
wi Wiśniewska.

Harcerskie Euro 2012

By skauci zniemal wszystkich
krajów świata mogli spotkać się

w jednym czasie i w jednym
miejscu, co cztery lata organizo-
wane są międzynarodowe zloty
Jamboree, na które poszczegól-
ne kraje wysyłają swoje delega-
cje. W tym roku odbył się on
w Szwecji. 

W zlotowym miasteczku było
aż 600 osób z Polski. Druh-
na Anna Wittenberg pojechała
z 40-osobową grupą. Jej harce-
rze mieszkali obok skautów
m.in. z Korei, Szwecji, USA, a na-
wet Arabii Saudyjskiej. 

– To była wspaniała okazja,
by w praktyce zastosować zna-
jomość języka obcego. Wielu
harcerzy, choć w szkole uczy się

angielskiego, ma jakąś komuni-
kacyjną barierę. Ale na zlocie
udało się ją przełamać – mówi.
Była to też okazja do nawiąza-
nia międzynarodowych przy-
jaźni. 

– Każdy z uczestników zlotu
przygotowuje sobie wizytówki
i wymienia się nimi z ludźmi
zinnych krajów. Przywozi się ich
cały stos, ale zawsze kilka z nich
jest ważniejszych od reszty. 

Bliższy kontakt utrzymuje się
raczej z kilkoma osobami. Moi
harcerze najbardziej zaprzyjaź-
nili się ze skautami z Izraela
– mówi Wittenberg. Polska wal-
czy, by w2023 roku być gospoda-

rzem światowego zlotu Jambo-
ree. Hm. Bednarczyk zaznacza
jednak, że przygotowanie Jam-
boree to wyzwanie porównywal-
ne z Euro 2012. – Prace trwają
osiem lat. 

Trzeba stworzyć miasteczko
dla 40 tys. osób z bankiem, pral-
nią, jedzeniem charakterystycz-
nym dla dziesiątków krajów. To
ma być taki świat wpigułce –wy-
licza hm. Bednarczyk. Jakie są
szanse, że Polska zostanie gospo-
darzem imprezy? –Całkiem spo-
re. Nigdy jeszcze nie organizowa-
liśmy Jamboree – przewiduje
Bednarczyk.

—Agnieszka Niewińska, maty

Świat bez granic

≥ ZHP jest członkiem WOSM (Światowej Organizacji Ruchu Skautowego) oraz WAGGGS (Światowego
Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek)
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