
WSZYSTKO W SWOIM CZASIE czyli rzecz o infantylizacji  
 
Niewiarygodne, że to już ponad dwa lata temu przyjęliśmy w ZHP nowy podział 
metodyczny naszej organizacji a jednocześnie dopowiedzieliśmy kilka spraw 
metodycznych. Zostały opisane metodyki, wprowadziliśmy nowy instrument 
metodyczny- projekt, zmieniliśmy system stopni harcerskich, wprowadziliśmy próbę 
harcerza, uaktualniliśmy zestaw sprawności harcerskich i programu znaków służb. 
Pion zuchowy w zasadzie zmiany metodyczne dotyczyły najmniej (tylko 
przesunięcie wieku zuchów z 7-11lat na 6-10 lat). Większe zmiany nie były 
konieczne, bo metodyka zuchowa miała zawsze szczęście do dobrych metodyków i 
od dawna sprecyzowanych przez nich zapisów metodycznych. Dzięki temu kadra 
zuchowa generalnie jest dobrze przygotowana do stosowania specyficznych form 
pracy, instrumentów metodycznych itd. Myślałam, ze o poziom metodyczny 
drużynowych zuchowych i zrozumienia istoty takich instrumentów metodycznych, 
jakimi są sprawności i gwiazdki zuchowe nie trzeba się bać! Tym bardziej 
przestraszyłam się słysząc o niektórych „zwyczajach”. I milczeć nie mogę 
 
1. Obietnica zuchowa składana przez dorosłą osobę  
ze zdziwieniem przeogromnym dowiedziałam się niedawno, że istnieją całe takie 
środowiska, w których ktoś, kto chce zostać drużynowym zuchowym a nie był 
wcześniej zuchem musi wpierw złożyć Obietnice Zucha i zdobyć znaczek zucha. 
Zastanawiam się, w jakim celu zmuszamy dorosłą osobę do realizowania zadań, 
które w żaden sposób już jej nie są w stanie rozwinąć i wciskamy w jej usta słowa 
piękne wprawdzie, ale przygotowane dla dziecka. Czy to nie miało być tak, że 
nasza harcerska metoda ma każdego rozwijać przy pomocy instrumentów 
adekwatnych do wieku? Czy to nie miało być tak, że zawsze wychowujemy w 
oparciu o te same wartości, wyrażone wpierw przy pomocy słów obietnicy zucha, 
potem słowami Przyrzeczenia Harcerskiego? Czy jest coś takiego w słowach 
Obietnicy, czego nie przyrzekałaś Druhno, przyrzekałeś Druhu składając swoje 
Przyrzeczenie? Po co więc fundujesz sobie lub innym dorosłym ceremonię 
opracowaną dla potrzeb ośmiolatka? 
Wcale nie jest tak, że aby zagwarantować człowiekowi pełny rozwój, zawsze trzeba 
stosować te same, ułożone w kolejności instrumenty! Kiedy uczymy małe dziecko 
jeździć na rowerku, wpierw dajemy mu rowerek z czterema kółkami, potem 
fundujemy sobie wielodniowe bieganie za rowerkiem z kijkiem, na końcu dopiero 
sadzamy malucha na rowerku dwukołowym.  Ale co się dzieje, kiedy to osoba 
dorosła uczy się jeździć na rowerze? Czy musi przejść etap trójkołowca, aby się 
nauczyć?  
Kiedy w dziecku chcemy wykształcić wrażliwość muzyczną, kupujemy mu np. 
zabawkowe kolorowe cymbałki i mnóstwo grzechotek. Ale czy Ty dziś przy pomocy 
takich instrumentów nauczysz się dobrze i najlepiej grać? No nie. Dlaczego? Bo 
trójkołowy rowerek i zabawkowe cymbałki już nie są dla Ciebie! Mogły Cię 
rozwinąć, kiedy miałeś kilka lat. Teraz musisz sięgać po doroślejsze instrumenty. 
Doskonale rozumieli to instruktorzy opracowujący to zmianę metodyczną. To 
dlatego nastolatek, który wstępuje do naszej organizacji, nie musi zdobywać stopni 
harcerskich od pierwszego (ochotniczka-młodzik). Po zrealizowaniu próby harcerza 
sięga od razu po instrument dostosowany do wieku (pionierka-odkrywca). Bo 
zadania pierwszego i drugiego stopnia już nie będą dla niego wyzwaniem, 
trudnością, „próbą”.  
I tu płynnie przechodzimy do drugiej przerażającej praktyki 



2. Drużynowi zuchowi zdobywają sprawności przygotowane dla zuchów 
Wydaje mi się, ze to trochę źle pojęta zasada „drużynowy też się bawi”? 
Oczywiście, realizując każdy cykl sprawnościowy drużynowy razem z zuchami 
przeżywa każdą przygodę. Ale czy przy okazji dopiero teraz zdobywa wiedzę i 
umiejętności na poziomie zuchowej sprawności? Mam nadzieję, że nie. Że już 
wcześniej kiedyś odwiedził aptekę (wymaganie na sprawność lekarza),spotkał się z 
nauczycielem chemii (wymaganie na sprawność chemika) i zna drzewo 
genealogiczne swojej rodziny (wymaganie na sprawność etnografa). W takim razie 
co oznaczać ma trójkącik na prawym rękawie drużynowego zuchowego? Że dopiero 
teraz osiągnął poziom zaplanowany dla dziesięciolatka?? W chwili, kiedy wędrownik 
zdobywa mistrzowską sprawność LOGISTYKA (odpowiadałem za logistycznie 
przygotowanie obozu, organizowałem zaplecze dla obozu, rozliczył obóz itd.) jego 
rówieśnik- drużynowy zuchowy przyszywa na rękaw sprawność MAJSTERKLEPKI 
(zorganizowaliśmy zuchowe biuro majsterklepków itd). W chwili kiedy wędrownik 
zdobywa odznakę ratownika medycznego ZHP drużynowy zuchowy przyszywa 
sprawnośc DOKTORA (bawiac się w klinikę dla lalek?) Czy to nam, zuchmistrzom nie 
uwłacza? Czy 17 letni drużynowy zuchowy nie jest na co najmniej tym samym 
poziomie rozwoju co inni wędrownicy? Czy ma do nadrobienia aż 10 lat? 
 Czasem zastanawiam się nad tym jeszcze bardziej, widząc instruktorów zuchowych 
3. w berecikach z antenką.. 
Czy pani ze żłobka musi chodzić w śpiochach? Czy matka przedszkolaków musi mieć 
kokardki we włosach, aby odnaleźć wspólny język z dzieckiem? Czy drużynowy 
harcerski na tym buduje swój prestiż, że nosi krótkie gatki? Kiedy prowadziłam 
gromadę zuchową działając jednocześnie w drużynie starszoharcerskiej o innych 
barwach drużyny oczywiście zmieniałam chustę na czas zbiórek i zuchowych 
podbojów. Ale przecież nie zmieniałam pasa na zuchowy, nie musiałam się bardziej 
upodobniać. Wręcz przeciwnie! Mój bardziej dorosły strój, mój krzyż na piersi, 
moje „dorosłe” sprawności i stopnie na naramiennikach interesowały dzieci bardzo 
i jeszcze bardziej je zachęcały do zostania harcerzem! Przecież to podstawa 
udanego ciągu wychowawczego- budzić oczekiwanie na kolejną zmianę a nie 
pokazywać, że jestem taka sama jak dziecko, które w tym ciągu przeprowadzam.   
Prawdziwego Wodza zuchów rozpoznać można po tym, że za nim depczą ochoczo 
wpatrzone  w niego zuchy, nawet gdyby w ogóle nie miał munduru Bo to „coś” 
trzeba mieć nie na głowie, ale w głowie! 
 
Nie umiem powstrzymać emocjonalnego tonu tego artykułu. Przez lata walczyłam z 
fałszywym wizerunkiem drużynowego zuchowego, który się gubi w lesie, nie umie 
rozpalić ogniska i nie jest prawdziwym harcerzem. Wiem, że nawet niepełnoletni 
drużynowy zuchowy to odpowiedzialny harcerz i człowiek, bardziej dojrzały od 
innego harcerza w jego wieku, bo uwrażliwiony i przygotowany do pracy z drugim 
człowiekiem, z dzieckiem.  Drużynowi zuchowi prowadzeni przeze mnie zdobywali 
uprawnienia państwowe, wchodzili na najwyższe szczyty, zdobywali znaki służb, 
zajmowali pierwsze miejsca na PZHSach i rajdowych szlakach. Wszystko, co robili, 
było na miarę wyczynu. Tym bardziej nie mogę pogodzić się z tym, że ktoś gdzieś 
taki wizerunek psuje.  
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