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Mielizny wychowawcze harcerstwa 

 

 Skauting i harcerstwo od początku miały charakter wyraźnie wychowawczy. 

Całość naszych działań służy przecież wspieraniu młodego człowieka we 

wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru. Dokonana przed chwilą 

refleksja na temat wzorca wychowawczego opisanego w Prawie i Przyrzeczeniu 

powinna nas w zasadzie uspokoić- skoro mamy niezmienny, trwały zapis postaw, 

do których wychowujemy, zawarty w Prawie Harcerskim, skoro do tego Prawa 

odwołujemy się tak często, skoro jest powszechnie znane i tyle osób w sposób 

świadomy i dobrowolny chce w zgodzie z nim żyć, to znaczy, że naprawdę jesteśmy 

organizacją wychowawczą, taką, dla której wychowanie jest najważniejszym celem i 

troską. Czy aby na pewno? W organizacji wychowawczej najważniejsze zadania 

mają do wykonania bezpośredni wychowawcy, czyli drużynowi. To na ich barkach 

spoczywa najwięcej odpowiedzialności, za to, jakiego człowieka kształtujemy i jak 

wykorzystujemy do tego nie tylko metodę, ale też wartości. Czy nie dziwne jest 

zatem, że tylko 50 % naszej kadry to drużynowi? (spis harcerski 2005). W 

organizacji rzeczywiście skupionej na wychowaniu proporcje powinny być chyba 

jednak inne? Tym bardziej, że nie wiele z tych 50 % pozostałej kadry instruktorskiej 

zajmuje się wspieraniem drużynowego w jego pracy. Popatrzmy znowu na dane ze 

Spisu 2005: Namiestnictwa zuchowe działają tylko w  55% hufców, harcerskie – 

46%, starszoharcerskie – 23%, wędrownicze – 23%, zespoły specjalnościowe – 

11%, zespoły Nieprzetartego Szlaku – 8%, inne zespoły programowe – 55%. Ze 

względu na coraz większe wymagania w zakresie zarządzania majątkiem w 

organizacji pozarządowej, ustawy, przepisy itd. coraz więcej uwagi, ludzi i środków 

zajmuje się ekonomiczną, częścią naszej działalności. W naszych rozmowach, 

podczas spotkań w instruktorskim kręgu i podczas posiedzeń harcerskich komend 
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o ileż częściej padają ostatnio słowa: VAT, bilans, grant, osobowość prawna od 

słów: wychowanie, wartości, ideały.. To groźna sytuacja. Gdyby dziś zorganizować 

konkurs dla studentów- pokazać im naszą strukturę, proporcjonalnie zestawić 

wszystkie nasze wewnętrzne dokumenty, uchwały i instrukcje, wytezować im 

tematy, nad którymi najczęściej dyskutujemy- czy umieliby odpowiedzieć 

prawidłowo na pytanie-czym zajmuje się ta organizacja? Czy wpadliby na słowo 

„wychowanie”? Oby nie nasunęło im się wpierw słowo „przedsiębiorstwo”, 

„firma”, „agencja turystyczna”…A nawet kiedy powiemy im, ze chodzi nam o 

harcerstwo…wtedy też możemy usłyszeć również takie stwierdzenia, jak w 

przytaczanym tu materiale filmowym- że sensem naszego istnienia jest np. Akcja 

Znicz albo że jesteśmy potrzebni, tylko nie wiadomo do czego. 

 Baden Powell ostrzegał nas: „Doświadczenie na różnych polach wskazuje, że są pewne 

mielizny, których należy unikać przy spuszczaniu na wodę naszego statku – Skautingu, aby się 

nie rozbił, przeradzając się w przedsiębiorstwo, lub nie zabłąkał w ślepe kanały, które nigdy nie 

prowadzą na otwarte morze.(...) Nie jest skauting organizacją dobroczynności dla osób z 

towarzystwa, prowadzoną dla dobra biednych dzieci. Nie jest szkołą z ograniczonych programem 

i przepisami egzaminów. Nie jest brygadą oficerów i żołnierzy. Nie jest ajencją posłańców dla 

wygody publiczności. Nie jest wystawą, na której osiąga się powierzchowne wyniki przy pomocy 

zapłaty w postaci odznak honorowych, medali itp. To wszystko dotyczy strony zewnętrznej, 

podczas gdy wychowanie skautowe buduje się całe od wewnątrz.1Dziś mam wrażenie, że nasz 

statek wpłynął niestety na te wszystkie mielizny: 

Duża ilość osób postrzega nas jako instytucję zajmującą się przede wszystkim 

charytatywnością. Niestety, sami jesteśmy sobie winni. Środowiska tak często i tak 

chętnie włączają się w akcje mające na celu zbiórkę pieniędzy na cele charytatywne, 

                                           
1 Robert Baden-Powell “Wskazówki dla skautmistrzów” Naczelnego Skauta Świata 
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ze czasem wydaje się to być podstawowa forma naszej działalności. Oczywiście nie 

chcę tu zupełnie przekreślić naszego harcerskiego zaangażowania w akcje typu: 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Dzień Papieski. Ważne jest tylko, aby 

podejmujący te działania świadomi wychowawcy wiedzieli, że służą one 

wykształceniu postawy ofiarności, bezinteresowności, hojności i służby. I właśnie z 

tego, wychowawczego a nie politycznego, promocyjnego, czy innego powodu były 

podejmowane. I z tego punktu widzenia była oceniana ich przydatność w procesie 

wychowawczym.  

Niestety jesteśmy też traktowani jak ajencja posłańców dla wygody publiczności. 

Ileż to razy każdy z nas odbierał „zlecenie” na 50 ładnie umundurowanych 

harcerzy pod pomnik lub do podawania kwiatków? Boli takie przedmiotowe 

traktowanie całej naszej organizacji i każdego młodego człowieka. Boli też niestety 

nasza niemoc w tym względzie. Chociaż wszystko się w nas buntuje- zaciskamy 

zęby i …stawiamy się na rozkaz publiczności. Czasem wcale nie po to, żeby 

poprzez udział naszych harcerzy w uroczystościach patriotycznych i historycznych 

kształtować w nich szacunek do historii i tradycji, uczyć poszanowania symboli 

narodowych czy służby wobec zgromadzonych na uroczystości osób. Czasem 

jesteśmy tylko „zapchajdziurą” lub „tanią siłą roboczą”.  

BP wspomniał też o brygadzie oficerów i żołnierzy. Jak inaczej nazwać grupę 

prawie dorosłych wędrowników uganiających się z atrapami broni i z 

zamaskowanymi twarzami? Jakiemu celowi wychowawczemu jest 

podporządkowana taka oferta programowa? 

Takich mielizn wychowawczych niestety na naszym żeglownym szlaku napotkamy 

zbyt wiele, aby móc nas uznać za dobrych żeglarzy, dobrych sterników i kapitanów.  

Wydaje mi się, że przyczyn jest kilka. Pierwszą z nich jest niestety nadal 

niedostatecznie umocniony wychowawczy charakter naszej organizacji. Wpisaliśmy 



44 
                           

                                                                            I Konferencja Strategiczna 
                                                                           - Kogo chcemy wychować?  

 
 
 
ten cel w Strategię Rozwoju ZHP 1999-2007, potwierdziliśmy sobie jego wagę w 

uchwale ostatniego Zjazdu i w programie Barwy Przyszłości, położyliśmy nacisk na 

warsztat wychowawczy w pracy z instruktorami, w miesięczniku Czuwaj, w 

standardach kursów i systemie stopni instruktorskich. Dużo pracy za nami. Ale 

nadal zbyt mało w tej organizacji świadomych wychowawczo instruktorów. Nadal 

lepiej nam wychodzi organizowanie wypoczynku czy zapewnianie ciekawej oferty 

programowej niż świadome wychowywanie. Nadal brak nam stałej wychowawczej 

weryfikacji działań podejmowanych w naszej organizacji. Szukamy gotowców, 

działamy schematami, pozwalamy na to, aby działania podejmowane przez 

harcerskie środowiska wynikały z innych niż wychowawczych pobudek. Nasi 

pierwszoplanowi wychowawcy- drużynowi, tak rzadko potrafią podejmowane przez 

siebie, czasem bardzo wartościowe działania, uzasadnić wychowawczo. Ot 

chociażby wspomniany przeze mnie w jednym z artykułów miesięcznika Czuwaj 

przykład: świetny obóz- „Gród Zawiszy” – z całym swym rycerskim etosem, 

obrzędami, strojami, pieśniami, legendami. Widziałam fascynację w oczach 

młodych uczestników obozu i zainteresowanie (a o to zwykle trudniej) w oczach 

tych starszych. I nagle zobaczyłam coś w oczach komendanta obozu – strach, 

zakłopotanie, niepewność… Wprawiła go w taki stan pani z kuratorium, przemiła 

zresztą, gdy zapytała, dlaczego akurat taka fabuła, co chciał osiągnąć przez jej 

zastosowanie. Wydawałoby się, że komendant takiego świetnego obozu zacznie 

teraz mówić o prawości i męstwie, cechach, jakie chce zaszczepić swoim 

podopiecznym, o kształtowaniu silnego charakteru i patriotyzmie, o wartościach...  

A on powiedział, że wpadł na taki pomysł fabuły, bo miał „wtyki” w bractwie 

rycerskim i bez trudu pożyczyli mu stroje!!! Zuchy sprawność Strażaka zdobywają 

nie po to, aby uczyć się odpowiedzialności i współpracy w grupie, ale dlatego, że 

przyboczny ma prawdziwą strażacką pompę… do teatru idziemy, nie po to, aby 
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kształtować poczucie piękna, ale dlatego, że bilety mamy za darmo…Na hufcowy 

rajd jedziemy nie po to, aby umożliwić dzieciom bliższy kontakt z przyrodą, ale 

dlatego, że co roku jeździmy… Akcję zarobkową podejmujemy nie po to, aby 

nauczyć młodego człowieka szacunku do pracy i pieniądza, oszczędności, 

systematyczności i odpowiedzialności, ale dlatego, że potrzebujemy pieniędzy na 

obóz. W akcję charytatywną włączamy się nie w tym celu, aby kształtować hojność, 

bezinteresowność, ofiarność, ale dlatego, że będą tam wszystkie lokalne 

media…Oczywiście nie wszyscy, nie zawsze, nie wszędzie. Ale przecież każdy z nas 

takie działania widział. Zapominamy, że to, co jest celem dla dziecka- zabawa, 

zarobek, nowa sprawność- dla instruktora ma być tylko środkiem do osiągania 

wychowawczego sukcesu. To dziecko ma, w swoim mniemaniu „przez przypadek i 

przy okazji ” uczyć się czegoś nowego i kształtować swój charakter. Instruktor musi 

być świadomy, po co, w jakim celu podejmuje jakieś działanie. Przecież Kapitan, 

który nie wie, dokąd płynie, nigdy nie dopłynie do celu! 

Inną przyczyną naszych problemów w wychowawczej nawigacji jest chyba wiele 

kuszących nas wysp i portów. Do drużynowego  co chwila trafia mniej lub bardziej 

ciekawa propozycja, aby teraz zajął się z drużyną profilaktyką, prawami człowieka, 

ekologią, fotografią, pisaniem książki, kręceniem filmu czy turystyką. Problem nie w 

tym, że takie oferty się pojawiają, ale że nasz sternik- drużynowy czasem mocno 

chce lub musi zejść z obranego wcześniej kursu (celu), aby je realizować. W 

prawdzie na każdej z „wysp” dobrze się bawi, ale przecież kotwiczenie w każdym 

porcie nigdy rejsu nie przyspieszy, a zbyt częste schodzenie z kursu może 

spowodować, że dużo trudniej będzie nam wrócić na kurs właściwy. 

Całe szczęście, że tak jak żeglarze mają swój kompas, my też mamy coś, co pomaga 

nam w każdej sytuacji sprawdzić, czy obrany kierunek jest właściwy. To oczywiście 

Prawo Harcerskie- zbiór naszych wartości, naszej drogi, naszego celu. Dobry 
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sternik często sprawdza przy pomocy kompasu czy prowadzona przez niego łódź 

płynie zgodnie z kierunkiem. Drużynowego też uczymy tego, aby każdą weryfikację 

postaw, każdą ocenę, każde działanie odnosił do Prawa Harcerskiego. Aby ono 

było wykorzystywane w drużynie nie tylko podczas okresu przygotowania harcerza 

do złożenia Przyrzeczenia, ale stało się prawdziwą busolą, prawdziwym kierunkiem. 

Wystarczyłoby naprawdę rzetelnie i odpowiedzialnie stosować się do jego zapisów, 

aby ukształtować człowieka odpowiedzialnego, słownego, pracowitego, uczciwego, 

dobrego. Dlaczego więc mamy tak duży problem z wychowawczą pracą? Być może 

dlatego, że aby instruktor w pełni sprawnie, wiarygodnie i uczciwie poruszał się w 

wartościach Prawa Harcerskiego musiałby wpierw sam je w pełni zaakceptować, 

szanować, wdrożyć w życie i tym życiem potwierdzać. Nie może przecież cała 

łódka płynąć w kierunku gwiazdy polarnej, kiedy sternik płynie w kierunku innej 

gwiazdy … Bez sternika łódź może jedynie dryfować. 

 Jak prowadzić wychowawczą pracę zgodnie z prawem harcerskim, kiedy bunt i 

brak szacunku wobec, chociażby tylko harcerskich, przełożonych jest wręcz 

modny? Jak kształtować odpowiedzialność za dawane słowo u dziecka, kiedy 

prawie każde harcmistrzowskie ustalenie może być zmienione wielokrotnie i nigdy 

nie mamy problemu ze znalezieniem odpowiednich tłumaczeń? Jak uczyć miłości i 

braterstwa wobec drugiego człowieka, kiedy to w gronach instruktorskich, a nie w 

zuchowych gromadach najwięcej jest wrogości i obojętności? Jak pielęgnować 

czystość myśli i mowy skoro złośliwość, plotka, kłamstwo ciągle są naszym 

udziałem? Jak uczyć rzetelności i stawiać na jakość, skoro często uczymy 

improwizacji i bylejakości w działaniu a stwierdzenie „zrobione po harcersku” nie 

zawsze, niestety, ma wskazywać na jakość i profesjonalizm?  

Patrząc na nasz harcerski statek widzę jeszcze jeden powód, z powodu którego być 

może wpływamy na mielizny. Wydaje mi się, że zatraciliśmy ciut naturalne 
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stosowanie metody harcerskiej do celów wychowawczych. Nie w pełni 

wykorzystujemy nasze stopnie harcerskie (nawet nie co drugi harcerz zdobył w 

2003 roku stopień harcerski), sprawności i inne instrumenty metodyczne do 

kształtowania charakteru, a przecież to stawianie sobie trudnego celu, wystawienie 

się na próbę powinno właśnie temu służyć. Czasem zapominamy, że samo 

właściwe stosowanie takich harcerskich mechanizmów demokratycznych, jakimi są 

krąg rady, rada drużyny, zbiórka konstytucyjna, konstytucja drużyny wędrowników 

może w dużym stopniu ukształtować człowieka aktywnego społecznie, 

świadomego swoich demokratycznych praw, umiejącego wygłaszać i bronić 

własnego zdania. Można w tym celu podejmować specjalne projekty i propozycje 

programowe, ale to jest ponad- nie zamiast. Przygotowując obóz drużyny tak 

bardzo skupiamy się na atrakcyjnym programie, ze zapominamy, że programem jest 

także budowanie solidnej pryczy czy postawienie prawdziwej kuchni. Dzielimy 

program obozu na „kwaterkę” i obóz prawdziwy, ba, często pozbawiamy 

młodszych uczestników możliwości wzięcia udziału w tej pierwszej części. Myśląc 

„program” coraz częściej, coraz powszechniej mamy przed oczyma jakiś specjalny 

projekt programowy poświęcony jakiejś wąskiej tematycznie dziedzinie, jakieś 

konspekty, pomoce dydaktyczne, plakietkę czy kolorową książeczkę. Tymczasem 

nasze harcerskie cele realizujemy głównie poprzez program rozumiany dużo 

szerzej. Pieczenie wymyślnego ciasta przez zastęp Szarotek na obozie, wspólne 

milczenie przy wieczornym ognisku, energiczna dyskusja w Kręgu Rady na temat  

wykorzystania zaoszczędzonych pieniążków, zaopiekowanie się naprawdę chorą 

druhną (a nie fantomem czy symulantem), zbudowanie najlepszego mostu 

zwodzonego w okolicy, przytulenie się do drzewa podczas wędrówki- to jest nasz 

program! Każda chwila spędzana w harcerskim gronie zgodnie z harcerską metodą 

może i powinna stać się w rękach świadomego instruktora sytuacją wychowawczą. 
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Czasem chyba, w natłoku nowych propozycji, kampanii, zadań programowych o 

tym zapominamy i pozwalamy, aby one zastępowały, a nie uzupełniały nasze 

działania. To wszystko jest dodatkowym wyposażeniem naszej łodzi- ważnym i 

nowoczesnym, ale nadal przecież najważniejsze do tego, aby dopłynąć do celu są 

żagle, ster a nie dodatkowy ponton, generator wiatrowy, baterie słoneczne, 

samoster czy rolfoki. 

 Jeżeli słuchając moich słów budzi się w Was w tej chwili bunt, drodzy 

Kapitanowie- to dobrze. Najgorszym wariantem byłoby gdybyśmy wszyscy w ciszy 

przytaknęli. Dzisiejsza konferencja i popołudniowa praca w grupach powinny być 

okazją do burzliwego niezgadzania się. Powinny jeszcze raz powiedzieć, co jest 

ważne, co najważniejsze, jak do tego dążyć, jak nie zbaczać z obranego kursu. W 

końcu mówimy o sprawie najważniejszej dla kapitana- jak prowadzić statek- 

harcerstwo tak, aby go nie zatopić, nie wprowadzić na mieliznę, nie wytracić wiatru 

i nie utracić zdolności manewrowej...Najgorsze przecież, co może spotkać nasz 

statek-harcerstwo- to stanąć w kącie martwym 

hm. Anna Poraj 

 


