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IDEA STOPNIA HARCMISTRZA:

Konsekwentnie realizuje swoje cele ¿yciowe.
Osi¹gn¹³ za³o¿on¹ przez siebie dojrza³oœæ w ¿yciu rodzinnym, zawodowym i spo³ecznym.
Kreuje rzeczywistoœæ. Jest znacz¹c¹ osobowoœci¹ w zespole instruktorskim,
z którym pracuje, i w œrodowisku swojego dzia³ania.
W³asne doœwiadczenia ¿yciowe i wychowawcze potrafi prze³o¿yæ na trwa³y dorobek.
Ma du¿¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie samodzielnego kierowania zespo³em.
Potrafi inspirowaæ i organizowaæ swoje œrodowisko do potrzebnego spo³ecznie dzia³ania.
Wp³ywa na oblicze harcerstwa. Jest wzorem dla instruktorów.

Kim jest harcmistrz? Jaka jest rola harcmistrzów w organizacji? Co jest
najtrudniejsze w byciu harcmistrzem? Czy harcerskim mistrzem jest siê na zawsze?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytañ o istotê bycia harcmistrzem udzieli³o blisko
trzydzieœcioro instruktorów, którzy opublikowali swe rozwa¿ania w „Czuwaj”,
w rubryce pod wspólnym tytu³em „Byæ harcmistrzem” od stycznia 2007 r. do
kwietnia 2010 r.
Te w³aœnie teksty, a tak¿e cykl rozwa¿añ inspirowanych ide¹ stopnia harcmistrza
oraz dwa inne artyku³y z „Czuwaj”, z³o¿y³y siê na tê harcmistrzowsk¹ czytankê. Jest
ona adresowana zarówno do tych instruktorów, którzy dopiero aspiruj¹ do zdobycia
najwy¿szego stopnia instruktorskiego, jak i do harcerskich mistrzów.
Niech te przemyœlenie sk³oni¹ jednych i drugich do refleksji nad swoim harcerskim,
instruktorskim mistrzostwem, do którego droga nie ma przecie¿ koñca...
Mi³ej lektury!
hm. Grzegorz Ca³ek
redaktor naczelny „Czuwaj”
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hm. Andrzej Borodzik
„Czuwaj”, styczeñ 2007

Co w³aœciwie oznacza s³owo „harcmistrz”, kogo mieli na myœli twórcy tego s³owa Eugeniusz Piasecki i Mieczys³aw Szreiber? Harc-mistrz to ktoœ, kto osi¹gn¹³ mistrzostwo w sztuce „harcerzowania”, wiêc byæ harcmistrzem – to dobrze rozumieæ harcerstwo, jego za³o¿enia ideowe, cele, metodê. Wiedzieæ, jakie wymogi i zasady s¹ zawarte w Prawie
Harcerskim, Przyrzeczeniu i Zobowi¹zaniu Instruktorskim i na co dzieñ zgodnie z nimi
postêpowaæ. Po prostu umieæ sprostaæ wymogom harcerskiego stylu ¿ycia rozumianego
jako postawa i stosunek do innych ludzi, do otaczaj¹cego œwiata i do siebie samego,
zgodnie z Prawem Harcerskim.
Harcerstwo to „Wielka gra”, w której przez pokonywanie stawianych wyzwañ kszta³tuje
siê osobowoœæ harcerek i harcerzy, to tak¿e szlak wielkiej przygody, pozwalaj¹cej na radosne i ciekawe prze¿ywanie dzieciñstwa i m³odoœci.
Byæ harcmistrzem – to byæ organizatorem tej wielkiej gry, ustalaj¹cym jej zasady, które
jednoczeœnie s¹ celem dzia³ania m³odych i sposobem osi¹gniêcia z góry za³o¿onych efektów wychowawczych – kszta³towania ich charakterów zgodnie z harcerskimi zasadami
ideowymi.
To tak¿e – byæ starszym przyjacielem-przewodnikiem dla m³odych na szlaku harcerskiej
przygody, dbaj¹cym równoczeœnie o ich samodzielnoœæ i dzielnoœæ w dzia³aniu, o bezpieczeñstwo i zdrowie.
Byæ harcmistrzem – to dawaæ zawsze i wszêdzie przyk³ad postêpowania zgodnego z harcerskim stylem ¿ycia, to dawaæ œwiadectwo o wartoœciach harcerskiej szko³y ¿ycia, to
stanowiæ ogniwo ³añcucha, który przekazuje przyjête w harcerstwie wartoœci nastêpnym
pokoleniom m³odzie¿y.
Byæ harcmistrzem to pe³niæ s³u¿bê, daj¹c innym ludziom, otoczeniu i OjczyŸnie wiêcej
ni¿ dostaje siê od nich samemu, to odnajdywaæ pola s³u¿by w obszarach najbardziej spo³eczeñstwu potrzebnych, na których potrafi siê najefektywniej dzia³aæ, i swoim przyk³adem innych do s³u¿by mobilizowaæ.
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Byæ harcmistrzem – to staraæ siê osi¹gn¹æ mistrzostwo w ka¿dym dzia³aniu, pamiêtaj¹c,
¿e prawie wszystko, co siê robi, mo¿na wykonaæ jeszcze lepiej i dok³adniej.
Stopieñ harcmistrza nie jest rang¹ lub wyró¿nieniem za jakieœ zas³ugi czy wieloletni¹
s³u¿bê – jest przede wszystkim poœwiadczeniem posiadania szeroko rozumianej wiedzy
o harcerstwie i umiejêtnoœci praktycznego jej wykorzystywania w s³u¿bie, które nale¿y
wykazaæ w trakcie realizacji próby harcmistrzowskiej. ¯ycie stale stawia przed nami nowe
wymagania, dlatego byæ harcmistrzem – to stale staraæ siê poszerzaæ swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie, podejmuj¹c tak¿e coraz bardziej odpowiedzialne pola s³u¿by i pamiêtaj¹c
o przygotowaniu nastêpcy na funkcje, z których siê odchodzi.
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hm. Wanda Czarnota
„Czuwaj”, luty 2007

Byæ harcmistrzyni¹ – to brzmi dumnie. Tak myœla³am, uczestnicz¹c prawie trzydzieœci lat
temu w konferencji harcmistrzowskiej prowadzonej przez hm. Jadwigê Bursk¹, jedn¹
z tych osób, które tak¿e wtedy wiedzia³y, co znaczy stopieñ harcmistrza. Przez pó³ roku
na kolejnych zbiórkach doznawa³am olœnienia, jak ma³o w gruncie rzeczy wiem, mimo ¿e
wiem tak du¿o. Wiele osób uczestnicz¹cych w tej konferencji daleko zasz³o, nie tylko
w harcerstwie.
Harcmistrzyni to brzmi dumnie. Tak myœla³am, odbieraj¹c czerwon¹ podk³adkê. Potem
myœla³am ju¿ tylko o tym, ¿eby swoim codziennym dzia³aniem potwierdzaæ, ¿e podjê³am
to wyzwanie dobrowolnie, w sposób œwiadomy i odpowiedzialny. Do dziœ jestem dumna
z tego, ¿e jestem harcmistrzyni¹ Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Wprawdzie samo s³owo
harcmistrzyni to etykietka, jak inne, ale jaka piêkna i jaka motywuj¹ca. Osoba, do której
inni tak siê zwracaj¹, nie mo¿e spocz¹æ na laurach, nie ma prawa obni¿yæ lotu, bo przecie¿ jest mistrzyni¹ harców. Czy tylko harców?
Myœlê, ¿e w³aœnie tu zaczynaj¹ siê „schody”. Zdarzaj¹ siê instruktorki i instruktorzy uwa¿aj¹cy stopieñ harcmistrza za koniec harcerskiej kariery, za ukoronowanie drogi instruktorskiej. Moim zdaniem nic bardziej b³êdnego. Harcmistrzyni czy harcmistrz nie mog¹,
nie maj¹ prawa wiedzieæ mniej, a przerwa w samokszta³ceniu tym w³aœnie grozi. Nie
wystarczy znaleŸæ swoje miejsce w ¿yciu, trzeba jeszcze wiedzieæ, co z tym zrobiæ, co
zale¿y od nas, a co od innych ludzi, oraz jak postêpowaæ, kiedy trzeba bêdzie to miejsce
zamieniæ na inne, i co moglibyœmy w tym innym miejscu zrobiæ, ¿eby sta³o siê nasze.
Tego uczymy m³odszych na kursach, ale czy sami to potrafimy?
Noszenie czerwonej podk³adki pod krzy¿em wi¹¿e siê ze sta³ym obowi¹zkiem doskonalenia siê, dzielenia siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami, z odpowiedzialnoœci¹ za tych, którym
wskazujemy drogi rozwoju.
Ktoœ mo¿e powiedzieæ: „Te¿ coœ – to przecie¿ dotyczy ka¿dego stopnia”. I bêdzie mia³
racjê. Haczyk jest w tym, ¿e:
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– zuchy mog¹ zdobyæ nastêpn¹ gwiazdkê,
– harcerki, harcerze i wêdrownicy mog¹ zdobywaæ nastêpny stopieñ,
– przewodnicy i podharcmistrze mog¹ sobie otworzyæ i zamkn¹æ pozytywnie próbê na
kolejny stopieñ.
Nad ich doskonaleniem czuwa organizacja, pokazuj¹c drogê rozwoju, kusz¹c gwiazdkami, belkami, pagonami, kolorami podk³adek i uprawnieniami wynikaj¹cym ze zdobytego
stopnia.
Harcmistrzom pozostaje tylko doskonalenie swego mistrzostwa – ca³¹ motywacjê musz¹
znaleŸæ w sobie. Organizacja nie ma im ju¿ nic do zaoferowania – to oni powinni oferowaæ organizacji, bo na nich – harcmistrzyniach i harcmistrzach spoczywa odpowiedzialnoœæ za to, jaka organizacja jest i jaka bêdzie. Odpowiedzialnoœæ, dodaæ trzeba, prawie
stuletnia. Dziedziczymy nie tylko chwa³ê zwi¹zan¹ z histori¹ ruchu harcerskiego, ale i obowi¹zek utrzymania jego statusu w nastêpnym stuleciu. Stopieñ harcmistrzowski w XXI
wieku bezwzglêdnie musi utrzymaæ rangê nadan¹ mu ¿yciorysami tych, którzy byli przed
nami i odeszli na wieczn¹ wartê. Motto: „harcmistrz (lub harcmistrzyni) to brzmi dumnie” powinno nie tylko przetrwaæ, ale zachowaæ sw¹ autentycznoœæ.
Powszechnie wiadomo, ¿e zdobycie mistrzostwa jeden raz niekoniecznie jest wielk¹ sztuk¹,
ale pozostanie w lidze do koñca, mimo ¿e tylu nowych mistrzów wyrasta wokó³ nas, za
tak¹ sztukê bezsprzecznie mo¿emy uznaæ.
Przy czym liga mistrzowska dla harcmistrzów to nie tylko, i nawet nie przede wszystkim,
funkcja w organizacji. To utrzymanie odpowiedniego poziomu w pe³nieniu wszystkich,
bez wyj¹tku, ról ¿yciowych – to, jak mawia³ harcmistrz Stefan Mirowski, pewien styl
¿ycia.
Aby tak mog³o byæ, bez wzglêdu na okolicznoœci i na koszty zawsze trzeba „walczyæ”
przez jeszcze jedn¹ rundê. Bo przecie¿ kto, jak kto, ale harcmistrzynie i harcmistrzowie
na pewno chc¹ zostawiæ œwiat choæ trochê lepszym ni¿ go zastali, a to zadanie w trzecim
tysi¹cleciu staje siê coraz trudniejsze i stanowi prawdziwe wyzwanie.
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hm. Jaros³aw Balon
„Czuwaj”, marzec 2007

Zwróci³a siê do mnie ostatnio redakcja „Czuwaj”, abym napisa³ tekst o harcmistrzach.
Ucieszy³em siê, nie przeczê, ale te¿ poczu³em zak³opotanie zwi¹zane z moim obecnym
pewnym, hmm…, oddaleniem od harcerstwa. Co prawda pe³niê dziœ w ZHP jakieœ funkcje, wœród nich przewodnicz¹cego Chor¹gwianej Komisji Stopni Instruktorskich, mam
te¿ sta³y kontakt z moim macierzystym szczepem „Orogen”, w którym obecnie mój syn
jest dru¿ynowym, ale wobec funkcji, które pe³ni³em kilka czy kilkanaœcie lat temu, jest to
harcerska emerytura. Wiêc w³aœciwie dlaczego ja mam nauczaæ wspó³czesnych „liniowych” instruktorów – jak byæ harcmistrzem? W koñcu przejœcie na ow¹ harcersk¹ emeryturê by³o podstawow¹ przyczyn¹ zaniechania sta³ego pisania do „Czuwaj”, co zapewne
poniektórzy czytelnicy przyjêli z pewn¹ ulg¹, a niektórzy mo¿e z ¿alem (kiedyœ ju¿ pisa³em, ¿e fa³szywa skromnoœæ jest mi obca…). Ale – pomyœla³em – skoro Redakcja, znaj¹c
dobrze mój obecny harcerski status, oczekuje mojej wypowiedzi, to zapewne ma jakiœ
powód. Mo¿e w³aœnie chodzi o refleksje takiego jak ja – emeryta. Refleksje z pewnego
dystansu.
A zatem co to znaczy dla mnie – byæ harcmistrzem? S¹dzê, ¿e przede wszystkim byæ
cz³owiekiem (harcerz to te¿ cz³owiek) dojrza³ym. A co to znaczy byæ dojrza³ym? Myœlê,
¿e przede wszystkim – uporz¹dkowanym. A zatem uporz¹dkowanym wewnêtrznie – wiem,
czego chcê; realizujê swój plan ¿yciowy (w tym harcerski); w domyœle – mam taki plan
i nie sk³ada siê on tylko z harcerstwa. Dalej – pewne wartoœci s¹ dla mnie wa¿ne i staram
siê ¿yæ z nimi w zgodzie. Dla mnie takimi (najwa¿niejszymi z wielu wa¿nych) wartoœciami jest wiara (Bóg mnie kocha, ja te¿ staram siê kochaæ Boga, œwiat a przede wszystkim
innych ludzi – „Wierzyæ w sprawy wielkie, choæ ciê drêcz¹ niewa¿ne i ma³e”). Nastêpnie
patriotyzm rozumiany jako postawa obywatelska (to jest mój kraj, idê na wybory, nie
muszê – nie emigrujê itp. – „Twoja ziemia chce liczyæ na ciebie”). Potem postawa s³u¿by
(jestem bardziej dla innych ni¿ dla siebie – „Podaj sw¹ pomocn¹ d³oñ tym, co licz¹ na
ciebie”). I jeszcze rzetelnoœæ (to, co robiê, usi³ujê robiæ porz¹dnie – „Mówi³aœ druhno
komendantko, ¿e zaufanie do nas masz”). Wreszcie braterstwo (akceptujê innych ludzi,
bez wzglêdu na…, choæ nie zawsze akceptujê ich czyny i postawy – „Daj ludziom pogodn¹ twarz”).
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Myœlê, ¿e wa¿ne te¿ jest pewne uporz¹dkowanie zewnêtrzne. Harcmistrz – jeœli ma byæ
wzorem, wychowawc¹ innych instruktorów – nie mo¿e byæ nieudacznikiem ¿yciowym.
A zatem nie jest najlepiej, jeœli nie mo¿e „zagrzaæ miejsca” na d³u¿ej w ¿adnej pracy, nie
potrafi dogadywaæ siê ze wspó³ma³¿onkiem (jeœli go ma). A ju¿ ca³kiem Ÿle jest, gdy nie
ma ¿adnej profesji i harcerstwo jest jego jedyn¹ ¿yciow¹ umiejêtnoœci¹. Albo gdy swoje
problemy rodzinne czy zawodowe „rozprzedaje”, szeroko opowiadaj¹c m³odszym instruktorom, np. jak to jego m¹¿/¿ona nie znosi harcerstwa i on musi dzia³aæ wbrew niemu lub
jej. Mam œwiadomoœæ, ¿e ró¿nie siê ludziom w ¿yciu uk³ada, ale fatalnie jest, gdy harcmistrzowi w ¿yciu „uk³ada siê” tylko harcerstwo.
No i na koniec chcia³em napisaæ, ¿e niezbêdn¹ cech¹ harcmistrza jest pewne poczucie
dystansu. Winno ono dotyczyæ zarówno harcerstwa w ca³oœci – nasz system wychowawczy jest wspania³y, ale mo¿e inni te¿ robi¹ coœ równie dobrego, a mo¿e i lepszego w tej
materii. Mo¿e te¿ dotyczyæ dzia³ania konkretnego harcmistrza – je¿eli nie pojadê na obóz
szczepu po raz nasty z rzêdu, to te¿ siê on odbêdzie, m³odsi instruktorzy siê usamodzielni¹, a dzieci (w³asne) harcmistrza pobêd¹ trochê (sam na sam!) z ojcem na wakacjach.
I wreszcie poczucie dystansu winno dotyczyæ samego harcmistrza. Mo¿e nie jestem tak¹
alf¹ i omeg¹? Mo¿e nie zawsze mam racjê? Mo¿e moje pomys³y nie s¹ najbardziej genialne? Mo¿e ktoœ inny te¿ ma coœ m¹drego do powiedzenia i warto go wys³uchaæ? Mo¿e ci,
co mnie przeg³osowali, wyciêli w wyborach – to nie wrogowie, tylko koledzy nieco inaczej ni¿ ja widz¹cy harcerstwo i to, co dla harcerstwa jest najlepsze?
¯eby by³a jasnoœæ – nie chcê odebraæ nikomu podstawowego przymiotu, jakim jest zapa³
czy zaanga¿owanie w to, co jest pasj¹ ich ¿ycia. Harcmistrz powinien byæ pasjonatem,
przede wszystkim harcerstwa. Ale cech¹ cz³owieka dojrza³ego jest umiejêtnoœæ patrzenia
na to, co robi, „z pewnej perspektywy”. Po prostu dlatego, ¿e stamt¹d lepiej widaæ. I mo¿na ³atwiej odró¿niaæ, co jest mniej, a co bardziej wa¿ne. Zapewne niektórzy m³odsi, bardziej „napaleni” harcmistrzowie nie zgodz¹ siê ze mn¹. Jeœli tak – mam proœbê – popatrzcie na to, co napisa³em, z pewnego dystansu.
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hm. Anna Kirkiewicz
„Czuwaj”, kwiecieñ 2007

„Harcmistrz to mistrz harcerstwa” – takie okreœlenie pojawia siê czêsto w odpowiedzi na
pytanie, kim jest instruktor z czerwon¹ podk³adk¹ pod harcerskim krzy¿em. To ktoœ, kto
istotê harcerstwa zna doskonale, wie, co siê w naszym stowarzyszeniu dzieje, wzór dla
innych (zw³aszcza m³odszych stopniem instruktorów) itd., itd. Kim jest harcmistrz/harcmistrzyni, mówi idea tego stopnia opisana w „Systemie stopni instruktorskich”. Mamy
w ZHP ró¿ne podejœcie do okreœlenia „idea”. Dla jednych jest to obraz dalekiego, niedoœcig³ego celu, dla mnie przedstawia konieczny stan rzeczy, tym samym realnie mo¿liwy
do osi¹gniêcia.
Okreœlenie „mistrz” kojarzê mocno z dwiema dziedzinami: rzemios³em i sportem.
W pierwszej oznacza ono rzemieœlnika, maj¹cego dyplom uprawniaj¹cy do samodzielnego wykonywania zawodu. Zanim otrzyma³ uprawnienia mistrzowskie, przeszed³ d³ug¹
naukê pod okiem innych mistrzów, a potem musia³ udowodniæ swe umiejêtnoœci majstersztykiem. Mistrz w rzemioœle wykonuje sw¹ pracê rzetelnie, je¿eli chce utrzymaæ
warsztat i nie straciæ uprawnieñ. Jest samodzielny i to on uczy innych swego fachu.
Mistrz w sporcie osi¹ga podczas zawodów najlepszy, czêsto rekordowy wynik. Mistrzem
zostaje siê na pewien czas, wtedy, gdy potwierdzi siê swoj¹ klasê i umiejêtnoœci rezultatem. Nikt nie zostaje do¿ywotnio mistrzem swej dyscypliny, gdy nie osi¹ga ju¿ wysokich
wyników, spada poza klasê mistrzowsk¹, gdy przestaje startowaæ, mo¿e go nazywaæ mistrzem, ale by³ym. Kiedyœ osi¹gn¹³ piêkny wynik, zapisa³ siê w historii, jednak „to ju¿
by³o i nie wróci wiêcej”. I w sporcie, i w rzemioœle nie ka¿dy jest mistrzem przez ca³e
¿ycie.
„Mistrz harcerstwa”, podobnie jak rzemieœlniczy, przeby³ naukê w postaci realizowania
zadañ prób stopni instruktorskich. Kolor podk³adki na mundurze, to jak dyplom mistrzowski na œcianie warsztatu – ka¿dy, kto go dostrzega, ufa w umiejêtnoœci w³aœciciela. Byæ
harcmistrzem to dobrze pe³niæ s³u¿bê, wywi¹zywaæ siê z podjêtych zadañ, byæ gotowym
do pe³nienia funkcji, pomagaæ innym w osi¹ganiu mistrzostwa. Nie ka¿da praca bêdzie
majstersztykiem, ale powinna byæ wykonana rzetelnie.
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Odpowiedzialna s³u¿ba instruktorska nie jest krótkim biegiem sprinterskim, bardziej odpowiada mi porównanie z maratonem lub biegiem na orientacjê. W czo³ówce tego biegu
s¹ w³aœnie harcmistrzowie i harcmistrzynie, którzy prowadz¹ innych swym doœwiadczeniem, dojrza³oœci¹, wiedz¹. Oni musz¹ wytyczaæ kierunek drogi, znaæ doskonale zasady
gry, rozpoznawaæ b³êdne œcie¿ki, umieæ wróciæ na w³aœciwe tory. Ale musz¹ „biec”, musz¹
byæ aktywni. Stanowi¹ najmocniejsz¹ czêœæ i od nich zale¿y, czy osi¹gnie siê cel. Maj¹ za
zadanie wp³ywaæ na oblicze harcerstwa, inspirowaæ i kreowaæ. Stale. Inaczej nie pod¹¿aj¹ w czo³ówce, staj¹ siê by³ymi mistrzami harcerstwa.
Mistrzem harcerstwa mo¿na byæ przez ca³y okres harcmistrzowskiej s³u¿by, ale nie wystarczy tu obecnoœæ tylko na listach zap³aconych sk³adek, na okazjonalnych uroczystoœciach œrodowiska hufca, pojawianiu siê na konferencji chor¹gwianej czy zlocie ZHP.
Nie³atwo wpisaæ harcersk¹ aktywnoœæ w ¿ycie rodzinne i pracê zawodow¹, ale je¿eli chce
siê byæ mistrzem, to trzeba to umiejêtnie pogodziæ. Na bycie harcmistrzem czy harcmistrzyni¹ trzeba mieæ czas! Okreœlony i daj¹cy mo¿liwoœæ realizowania zadañ, do których
siê zobowi¹zujemy, i których od nas oczekuje harcerstwo. Na poziomie harcmistrzowskim musz¹ to byæ zadania kszta³tuj¹ce oblicze Zwi¹zku. W jakimœ obszarze dzia³añ ka¿dy instruktor, instruktorka z czerwon¹ podk³adk¹ mo¿e wyraŸnie okreœliæ, co stanowiæ
ma pole dla wykazywania i doskonalenia jego/jej mistrzostwa. Harcmistrz ma byæ widoczny w swej aktywnoœci na ka¿dym szczeblu naszej struktury, zw³aszcza zaœ na poziomie chor¹gwi, a w G³ównej Kwaterze koniecznie. Powinno byæ tak, ¿e mistrzowie wchodz¹
w sk³ad zespo³ów programowych, a na pewno nimi kieruj¹, organizuj¹ przedsiêwziêcia,
buduj¹ programy, kszta³c¹. Ka¿dy harcmistrz ma orientacyjn¹ wiedzê o sytuacji w hufcach swej chor¹gwi, w innych chor¹gwiach, w ca³ym ZHP, bo na przyk³ad czêsto przegl¹da strony internetowe i czyta „Czuwaj”. Tak powinno byæ. Dyskusja wokó³ roli harcmistrza w ZHP wynika z tego, ¿e nie jest tak, jak byæ powinno.
Wielokrotnie s³ysza³am zdanie, ¿e skoro osi¹gnê³o siê stopieñ harcmistrza, to w³aœciwie
nie ma ju¿ czego „zdobywaæ”, traci siê motywacjê do dzia³ania, nie stawia siê sobie nowych wyzwañ. Mo¿e sposobem na to by³aby koniecznoœæ weryfikacji tego stopnia? Ju¿
s³yszê g³osy oburzenia: Jak to harcmistrzów oceniaæ i degradowaæ do ni¿szego stopnia?!
A ja uwa¿am, ¿e je¿eli instruktor jest aktywny i rzetelny w swej s³u¿bie, to nie ma siê
czego obawiaæ.
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hm. Maciej Szafrañski
„Czuwaj”, maj 2007

Harcerstwo to styl ¿ycia. Byæ harcmistrzem – to byæ mistrzem ¿ycia.
Harcmistrz to osobowoœæ, mówimy: „Ktoœ”, cz³owiek, który osi¹ga ¿yciowe mistrzostwo.
Niezwykle cenna jest w jego ¿yciu umiejêtnoœæ uwa¿nego obserwowania ludzi i œwiata,
pozbawiona stereotypów i uprzedzeñ. To instruktor, który wyprzedza innych o krok, potrafi pozytywnie zaskoczyæ. Jest pe³en pogody ducha, ¿yciowej energii; to cz³owiek myœl¹cy, zastanawiaj¹cy siê nad wydarzeniami, swoim ¿yciem, relacjami do innych, wcielaj¹cy w ¿ycie wnioski i postanowienia; stawiaj¹cy sobie wysoko poprzeczkê.
Æwiczy w³asn¹ wolê i si³ê charakteru, jest wrogiem „bylejakoœci” i „jakoœ-to-bêdzie”,
dba o treœæ i formê tego, co mówi i robi, rozumie, ¿e forma ma zwykle przemo¿ny wp³yw
na odbiór treœci przez ludzi. Jego ¿yciowe mistrzostwo przejawia siê tak¿e w odpowiedzialnoœci za s³owa. Zna si³ê s³ów, nie zapomina o ich mocy sprawczej. Wie, ¿e mog¹
budowaæ dobro, jak i niszczyæ. Stara siê o skuteczne porozumiewanie z ludŸmi, o dialog
i o w³aœciwe zrozumienie ich intencji. Wiêcej s³ucha ni¿ mówi.
Harcmistrz swoim codziennym „zwyk³ym” ¿yciem wskazuje innym drogê, budzi têsknotê za rozwojem, przekraczaniem w³asnych ograniczeñ, realizowaniem marzeñ. Jest wzorem dostêpnym dla ka¿dego, pokazuje swoim autentycznym przyk³adem nie tylko d¹¿enie do idea³u, ale tak¿e, jak powstawaæ z upadku i przezwyciê¿aæ w³asn¹ s³aboœæ. Nie
sztuk¹ jest pokazaæ d¹¿enie do doskona³oœci – o wiele wiêkszym wyzwaniem jest pokazaæ w³asn¹ niedoskona³oœæ i pracê nad sob¹.
To cz³owiek aktywnie realizuj¹cy odpowiedzialnoœæ za osobisty rozwój. Rozwa¿a swoje
dotychczasowe ¿ycie i planuje przysz³oœæ, dba o poszerzanie w³asnych horyzontów poznawczych i myœlowych; jest otwarty na innych, chêtnie podejmuje kontakty z ludŸmi.
Umiejêtnoœæ obserwowania ludzi i œwiata idzie w parze z du¿¹ wra¿liwoœci¹. Odpowiedzi¹ harcmistrza na tê wra¿liwoœæ jest ci¹g³a gotowoœæ do pomocy drugiemu cz³owiekowi, a jej dope³nieniem – wci¹¿ podejmowana s³u¿ba. Wie, ¿e w dzisiejszych czasach
potrzebna jest m¹dra s³u¿ba. Bezinteresowne oddanie swojego czasu i cz¹stki w³asnego
¿ycia drugiemu cz³owiekowi, aby mu pomóc, pocieszyæ go, daæ mu wsparcie. Jako dobry
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obserwator wie, komu naprawdê potrzebna jest pomoc i jak najlepiej na tê potrzebê odpowiedzieæ. Pomaga efektywnie, przewiduje skutki swojego dzia³ania, nie wyrêcza ludzi,
umie w razie potrzeby odmówiæ.
Harcmistrz umie przepraszaæ i wybaczaæ. Nie chowa siê za w³asnym strachem lub pych¹.
Na œwiat i ludzi patrzy z pokor¹ i wyrozumia³oœci¹, jest przepe³niony mi³oœci¹ bliŸniego.
Potrafi zdystansowaæ siê od wydarzeñ, ludzi i samego siebie. Umie wykorzystaæ ten dystans do wyrobienia sobie wywa¿onego ogl¹du sprawy. Nie ocenia ludzi, ale potrafi krytycznie spojrzeæ na ich postêpowanie. Potrafi odwa¿nie broniæ w³asnych pogl¹dów i mê¿nie
znosiæ krytykê. Z szacunkiem traktuje drugiego cz³owieka nawet wtedy, kiedy ma do zakomunikowania coœ trudnego i niemi³ego.
W jego ¿yciu myœlenie, wypowiadanie siê i dzia³anie stanowi¹ jednoœæ. Mo¿e lepiej by³oby napisaæ: d¹¿y do tego, aby tak by³o, bo to bardzo trudna sztuka w wymiarze wszystkich
sfer ¿ycia. Podchodzi œwiadomie do swojego ¿ycia i czasu, jaki jest mu dany. Dba o równomierny rozwój wszystkich wa¿nych sfer swojego ¿ycia. Utrzymuje harmoniê miêdzy
kondycj¹ fizyczn¹ i zdrowiem, dba³oœci¹ o rozwój duchowy, stanem emocjonalnym, rozwojem intelektualnym i funkcjonowaniem w spo³eczeñstwie.
Zna polsk¹ historiê, tradycje i kocha Ojczyznê. Jest patriot¹, bierze odpowiedzialnoœæ za
przesz³oœæ swojego narodu w dobrym i w z³ym, i za jego przysz³oœæ, tak jak bierze siê
odpowiedzialnoœæ za samego siebie. Patriotyzm to dla niego wiêŸ z najbli¿szymi ludŸmi
i najwa¿niejszymi wartoœciami. To przed³u¿enie wiêzi, któr¹ cz³owiek powinien mieæ
z ojcem, matk¹, rodzeñstwem, z interesem otoczenia, regionu, miejscowoœci. Jest przywi¹zany do wartoœci kulturowych, takich jak jêzyk, obyczaj, krajobraz.
Jest wreszcie harcmistrz swego rodzaju przywódc¹, który od innych oczekuje wszystkiego, co najlepsze, który siêga w dó³ i podci¹ga ich wy¿ej, a potem stara siê wypchn¹æ
jeszcze wy¿ej. To cz³owiek, w otoczeniu którego wyrastaj¹ nowi mistrzowie ¿ycia i harców, który wspiera ich, kiedy siê rozwijaj¹, i czerpie od nich, kiedy go przerastaj¹. To
cz³owiek, który wybiera pomaganie innym w rozwoju i czyni z tego najwiêksz¹ radoœæ
swojego ¿ycia.
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hm. Anna Poraj
„Czuwaj”, czerwiec 2007

Na bycie harcmistrzem mo¿na patrzeæ pod ró¿nym k¹tem. Rozwa¿aæ to jako mistrzostwo
w harcach, w zorganizowaniu, w pracy nad sob¹, w s³u¿bie, jako mistrzostwo w ¿yciu.
Mam ochotê rozpisaæ siê na ka¿dy z tych tematów, ale je¿eli ju¿ muszê wybieraæ, dziœ
najbardziej chodzi mi po g³owie mistrzostwo… w odpowiedzialnoœci. W odpowiedzialnoœci za swoje s³owa, swoje czyny, za swoje decyzje, za podjête zobowi¹zania, za swoj¹
organizacjê.
Æwiczymy tê odpowiedzialnoœæ od ma³ego zucha, logiczne wydaje siê wiêc, ¿e na samym
szczycie harcerskich szczebli mo¿na oczekiwaæ superodpowiedzialnoœci od Mistrza. Je¿eli coœ mówi, to nie s¹ to plotki czy niesprawdzone informacje. Je¿eli czegoœ nie wie na
pewno, raczej milczy, ni¿by mia³ nieodpowiedzialnie sk³amaæ. Ale nie zawsze tak jest.
Zw³aszcza w dyskusjach, gdy ka¿dy chce przekonaæ do swoich racji, pojawia siê szafowanie stwierdzeniami typu „nigdy”, „ka¿dy”, „nie da siê”, „nikt”, „ktoœ”, „gdzieœ” itd.
Równie wa¿na jest odpowiedzialnoœæ za swoje czyny i decyzje. Aby zdobyæ stopieñ harcmistrza, niejeden raz ka¿dy z nas musia³ postawiæ sobie jakieœ cele, zrealizowaæ je dobrze
i w terminie, podsumowaæ i wyci¹gn¹æ wnioski. Sk¹d wiêc bierze siê czêsto nasza sk³onnoœæ do zupe³nie nieodpowiedzialnych deklaracji i czynów? Jesteœmy zawaleni robot¹
i „do ty³u” z terminami (harcerskimi, zawodowymi), ale zgadzamy siê poprowadziæ kolejne warsztaty, napisaæ kolejny artyku³, pojechaæ na kolejny obóz.
Pisz¹c o odpowiedzialnoœci za decyzje, mam na myœli równie¿ podejmowanie siê funkcji. Czasem mamy w sobie tak wielkie poczucie misji do spe³nienia, ¿e kiedy tylko ktoœ
nas namawia – „zgódŸ siê zostaæ zastêpc¹..., komendantem…, szefem…”, zgadzamy siê,
w dodatku w imiê… odpowiedzialnoœci za szczep, hufiec, Zwi¹zek. Tyle ¿e prawdziwa
odpowiedzialnoœæ polega równie¿ na przemyœleniu, czy do pe³nienia tej proponowanej
funkcji mamy przygotowanie, predyspozycje, czas i pomys³. O wiele mniej by³oby porzucanych funkcji lub zaniedbanych zadañ. Z drugiej jednak strony harcmistrzowska odpowiedzialnoœæ zobowi¹zuje nas do podejmowania nowych funkcji ju¿ nie tylko w dru¿ynie
czy szczepie. W koñcu stopieñ mistrzowski przygotowa³ nas do s³u¿enia ca³emu Zwi¹zkowi, nie tylko do pracy u podstaw, choæ ta jest niew¹tpliwie najwa¿niejsza.
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Dopóki instruktor zdobywa kolejne stopnie, ju¿ same próby instruktorskie niejako wymuszaj¹ pewn¹ aktywnoœæ. Jedzie na kurs, organizuje w swoim œrodowisku warsztaty,
zdobywa odznakê kadry kszta³c¹cej, dzia³a w namiestnictwie, komisji stopni instruktorskich, zespole kszta³cenia itd. Po zdobyciu stopnia mistrzowskiego nagle ca³y dalszy rozwój jest pozostawiony ju¿ tylko w rêkach harcmistrza. I jeden ci¹gle stawia sobie nowe
wyzwania, szuka nowych obszarów s³u¿by instruktorskiej, drugi – traktuj¹c czerwon¹
podk³adkê jak order za zas³ugi – w³aœnie w tym momencie przestaje byæ aktywny. Albo
wy³¹cza siê, albo „pozwala siê wybraæ” pro forma do komisji stopni, rady chor¹gwi, komisji rewizyjnej. W odró¿nieniu od innych harcmistrzów nie zamierza w tych zespo³ach
dzia³aæ, tylko w nich byæ. Nie uczestniczy w pracach, nie czyta materia³ów, nie ma w³asnego zdania, albo g³êboko je chowa, bo tak wygodniej. By³am kiedyœ goœciem (jako
opiekun) takiej KSI, gdzie spotykaj¹cy siê raz na dwa miesi¹ce cz³onkowie komisji wypytywali instruktorów otwieraj¹cych i zamykaj¹cych próby „co tam s³ychaæ w ZHP?”.
Nie po to, aby sprawdziæ wiedzê danego delikwenta, ale by naprawdê siê dowiedzieæ, bo
dla tych harcmistrzów zasiadanie w komisji by³o jedyn¹ form¹ kontaktu z harcerstwem!
Pytali nawet: „A ile macie teraz w ZHP cz³onków?” i z niedowierzaniem wykrzykiwali:
„To „Czuwaj” nadal siê ukazuje?”! To jest nie tylko nieodpowiedzialne podejmowanie
siê funkcji, to jest wrêcz niepowa¿ne. Czerwieñ z ich podk³adek pod krzy¿em powinna
zamieniæ siê w rumieniec wstydu.
Chcia³abym, aby w mojej organizacji harcmistrz czu³ siê odpowiedzialny za ca³y Zwi¹zek i troszczy³ siê o jego przysz³oœæ. Aktywnie dzia³a³ na tym polu, gdzie w najlepszy
sposób mo¿e swoje indywidualne predyspozycje spo¿ytkowaæ dla dobra Zwi¹zku, godzi³
tê dzia³alnoœæ ze swoim odpowiedzialnie budowanym ¿yciem osobistym i zawodowym,
powiêksza³ wci¹¿ swój harcmistrzowski dorobek, stawia³ na jakoœæ w swoich dzia³aniach.
Mia³ swoje zdanie, ale by³ otwarty na argumenty innych. Odpowiedzialnie reagowa³, gdy
dzieje siê coœ z³ego w jego œrodowisku, w jego ruchu. Podejmowa³ odpowiedzialne decyzje.
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hm. Marcin Bednarski
„Czuwaj”, lipiec-sierpieñ 2007

18 czerwca 2007 r. spotka³em siê z Komisj¹ Stopni Instruktorskich Chor¹gwi Sto³ecznej,
przedstawiaj¹c raport z mojej próby na stopieñ harcmistrza. W wyniku tego spotkania
komisja wyst¹pi³a z wnioskiem do Komendanta Chor¹gwi, który wyda³ rozkaz L. 5/2007.
W ten sposób zosta³em harcmistrzem.
Niewiele brakowa³o, a bym nim nie zosta³ ze wzglêdu na organiczn¹ niechêæ do spraw,
które s¹ „na niby”. Przyboczny, który przychodzi na zbiórki raz w miesi¹cu, zastêpowy,
który nie wie, kto jest w jego zastêpie, odznaki „zas³u¿ony dla...” przyznawane z powodu
siwych w³osów, bez wzglêdu na zas³ugi czy dru¿yna, która ma 4 cz³onków. Tego œcierpieæ
nie mogê. Wobec tego, kiedy jeden z czterech cz³onków komisji przegl¹da³ mój raport
z próby podczas rozmowy, a inna cz³onkini zadawanymi mi pytaniami ujawnia³a, ¿e ledwie go przejrza³a, czytaj¹c tylko nag³ówki, poczu³em siê trochê nieswojo. W mojej g³owie ko³ata³y siê myœli: w jaki sposób cz³onkowie komisji s¹ w stanie oceniæ, czy wype³niam ideê tej próby, czy nie, skoro nawet informacji z raportu nie przyswoili? Dlaczego to
spotkanie tak bardzo przypomina mi fa³szywe i fasadowe wydarzenia z innych dziedzin
¿ycia, jak udawane egzaminy na uczelniach, podczas których wiêkszoœæ studentów œci¹ga, odpisane prace semestralne, 100-procentowa frekwencja podczas ostatnich tygodni
w szkole czy konferencje prasowe cz³onków rz¹du? Kiedy okaza³o siê, ¿e kolejny cz³onek komisji przez wiêksz¹ czêœæ rozmowy s¹dzi³, ¿e przyszed³em próbê otwieraæ, by³em
gotów wstaæ i wyjœæ, aby nie braæ udzia³u w tej farsie. Ostatecznie zosta³em, wiedz¹c, ¿e
s¹ harcerze, którzy widz¹ mnie jako opiekuna swoich prób podharcmistrzowskich. Nie
chcia³em sprawiæ im zawodu. Wyszed³em jednak z niesmakiem, ¿e jestem harcmistrzem
„na niby”.
Teraz wiem, ¿e nie ma sensu ogl¹daæ siê wstecz. Wprawdzie komisja by³a „na niby”, ale
harcmistrzem zosta³em naprawdê. Od momentu wydania rozkazu przez Komendanta
Chor¹gwi pracujê ju¿ na w³asny rachunek. Od mojej postawy, dalszego postêpowania
i wyborów, jakie publicznie podejmê, zale¿y to, jakie zdanie o harcmistrzach bêdzie mia³o moje œrodowisko dzia³ania. Wiedz¹c, ¿e harcmistrzami w naszym stowarzyszeniu zostaj¹ tak¿e ludzie przypadkowi, tym bardziej muszê siê staraæ, aby swoim postêpowaniem zniwelowaæ ich z³e wp³ywy. ¯eby wype³niæ tak¹ misjê, trzeba mieæ konkretny plan,
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wiedzieæ, co harcmistrz powinien pokazywaæ ka¿dym swoim dzia³aniem. Dla mnie harcmistrz to mistrz w harcerstwie. Nie tylko w tym, o co w harcerstwie chodzi, ale te¿ w tym,
jak siê harcerstwo „robi”. Harcmistrz powinien staæ na stra¿y harcerskiego systemu wychowawczego, w swojej pracy dbaæ o to, abyœmy nie zatracali odrêbnoœci wobec wielu
ró¿nych ruchów o podobnych celach. W spo³ecznym odbiorze wa¿ne powinny byæ nie
tylko wszystkie wartoœci, które nasz ruch krzewi, ale tak¿e metody i formy stosowane w
naszej pracy. Te cechy, które znajdziemy w dokumentach – indywidualizm, œwiadomoœæ
celów, pozytywnoœæ, wzajemnoœæ oddzia³ywañ oraz te niespisane, jak przewaga zajêæ na
powietrzu, przygoda, tajemnica, m³odzi dla m³odych – nie mog¹ byæ has³ami „na niby”.
Zarówno dru¿ynowy, jak i rodzic musi wiedzieæ, jak ró¿ne jest harcerstwo od œwietlic,
zajêæ plastycznych i klubów europejskich. Nie wolno nam obiecywaæ dzieciom przygody
¿ycia, a potem kazaæ im w czerwcowym s³oñcu wycieraæ pupami szkolne korytarze. Harcerstwo musi byæ naprawdê.
I to jest mój program na dzia³anie jako harcmistrza Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
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hm. Ewa G¹siorowska
„Czuwaj”, wrzesieñ 2007

Czêœæ osób nale¿¹cych do ZHP jest nie tylko harcerzem czy harcerk¹. Jest instruktorem,
instruktork¹. Wœród tej grupy najwy¿ej w hierarchii s¹ harcmistrzowie. Jak mówi¹ niektórzy – „kwiat naszego Zwi¹zku”, mistrzowie w harcowaniu, elita. Ale co to znaczy –
byæ elit¹ wœród instruktorów harcerskich, harcmistrzem – mistrzem harców?
Uwa¿am, ¿e od czasu do czasu ka¿dy druh, ka¿da druhna z czerwon¹ podk³adk¹ pod
krzy¿em powinni pomyœleæ o tym, jak byæ dobrym harcmistrzem, harcmistrzyni¹. Nie
tylko jak nim zostaæ, ale jakim byæ po zamkniêciu próby harcmistrzowskiej, na co dzieñ.
Dla mnie harcmistrz to cz³owiek, który ci¹gle marzy, który ci¹gle pnie siê wzwy¿, ci¹gle
siê rozwija. ¯eby siê rozwijaæ – ju¿ jako doros³y cz³owiek (a przecie¿ harcmistrzowie to
osoby doros³e), trzeba umieæ marzyæ – i przek³adaæ to na praktykê. Trzeba wiedzieæ, czego siê chce, szukaæ nowych wyzwañ.
Czy harcmistrz potrafi dzisiaj marzyæ? Jeœli tak – wówczas wie, czego chce. A wtedy nic
prostszego, jak przejœæ do konkretów, czyli do realizacji marzeñ. Tak – do konsekwentnej
realizacji naszych marzeñ, a¿ do skutku. To wa¿ne – bo harcmistrz nie mo¿e byæ s³omianym ogniem, który zapala siê, ale szybko gaœnie. Dojrza³y harcmistrz koñczy to, co
zacz¹³.
A spójrzmy wokó³, na naszych harcerskich przyjació³, prze³o¿onych. Ile jest wœród nich
osób, które zaczynaj¹ studia, a potem je przerywaj¹, bior¹ dziekanki, odk³adaj¹ napisanie
i obronê pracy licencjackiej czy magisterskiej – bo wa¿ne jest wszystko inne, a przede
wszystkim – harcerstwo. Ja sama przez moment naliczy³am szeœcioro znanych mi harcmistrzów – prawie magistrów. A jak wiemy – „prawie” czyni ró¿nicê…
Niedokoñczone studia wlok¹ siê za wieloma harcmistrzami. A mo¿e po trzech latach od
czasu, kiedy „ustawowo” powinno siê obroniæ pracê magistersk¹, nale¿a³oby obligatoryjnie zdejmowaæ czerwon¹ podk³adkê spod krzy¿a harcerskiego? Co to za harcmistrz, który nie dotrzymuje s³owa – danego sobie; harcmistrz, który nie umie okreœliæ swoich celów ¿yciowych i tego, co wa¿ne?
··
Harcmistrzowska czytanka
19

Mijaj¹ kolejne lata, a harcmistrz nadal zajmuje siê przede wszystkim harcerstwem – bo
jest potrzebny, bo to lubi. ¯yczliwi rodzice utrzymuj¹ córkê czy syna, który ma 25 lat, jest
zdrowy, ale pracy nie podj¹³. Bo przecie¿ „dzieciê” zajmuje siê wa¿nymi sprawami –
harcerstwem.
··
Po jakimœ czasie harcmistrz znajduje pracê. Czêsto jest mu ciê¿ko – bo w ruchu harcerskim harcmistrz jest kimœ! Kimœ, komu nale¿y siê szacunek i oddawanie honorów. A w pracy – rozczarowanie; nie ka¿dy zaczyna pierwsz¹ pracê jako prezes albo co najmniej kierownik. Trzeba siê podporz¹dkowaæ, na nowo nauczyæ pokory.
Oczywiœcie, powy¿sze nie dotyczy tych, którzy zaczynaj¹ zawodowo zajmowaæ siê swoj¹
pasj¹ – harcerstwem. Jako pracownicy hufca, chor¹gwi czy nawet G³ównej Kwatery – s¹
kimœ, maj¹ pozycjê. I ciekaw¹ pracê. To, ¿e spêdzaj¹ w niej 16 godzin dziennie, to nic –
przecie¿ pracuj¹ przez 8 godzin, a kolejne 8 spêdzaj¹ na swym hobby. Plus weekendy.
Oto harcmistrz doskona³y.
Gdzieœ przez to wszystko przewija siê rodzina. Dobrze znaleŸæ partnera/partnerkê ¿yciow¹
w harcerstwie, ³atwiej zrozumie, ¿e harcmistrz po prostu musi siê zajmowaæ harcerstwem…
Mijaj¹ lata, a harcmistrz jest coraz bardziej doskona³y – bieg³y w sprawach harcerskich,
harcmistrz dru¿ynowy z 15-letnim sta¿em na funkcji. Wspania³e, prawda?
··
Zastanawiam siê, czy – podobnie jak w za³o¿eniach Odznaki Kadry Kszta³c¹cej – nie
powinniœmy wprowadziæ cyklicznego, regularnego sprawdzenia, czy jesteœmy harcmistrzami – jeszcze. Nie chodzi tu o procedury weryfikacji spe³niania warunków posiadania
stopnia – ale o harcmistrzowsk¹ refleksjê.
Mo¿na zacz¹æ od odpowiedzi na kilka pytañ: Co jest dla ciebie, druhu harcmistrzu, druhno harcmistrzyni naprawdê wa¿ne? Jakie s¹ twoje marzenia? Jakie szczyty zdobywasz?
Jak uk³adasz swoje ¿ycie? Jak dokonujesz wyborów? Czego nie da siê ze sob¹ pogodziæ?
Ile jesteœ w stanie poœwiêciæ, ¿eby coœ osi¹gn¹æ? Co jest wa¿ne dla twoich bliskich? Jak
dbasz o to, co dla nich wa¿ne? Czy œcie¿ka, któr¹ wybierasz, prowadzi na szczyt? Czy
masz ambicje? Czy wiesz, dok¹d zmierzasz? Czy idziesz przez ¿ycie œwiadomie, czy
pozwalasz przypadkom decydowaæ o tym, kim jesteœ i co ciê spotyka?
Czy wierzysz ci¹gle w zasady Prawa Harcerskiego? Czy ich przestrzegasz? Czy masz
otwart¹ g³owê? Czy jesteœ gotów zmieniæ utarte szlaki, stereotypy, opinie? Czy masz odwagê? Czy przyjmujesz odpowiedzialnoœæ za to, co robisz? I za to, co zaniedbujesz?
Czy jesteœ jeszcze harcmistrzem?
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hm. Tomasz Miko³ajczyk
„Czuwaj”, paŸdziernik 2007

Byæ harcmistrzem to brzmi dumnie. Nie wiem dlaczego, ale gdy otrzyma³em propozycjê
napisania kilku s³ów na ten temat, pierwsze, co przysz³o mi do g³owy, to w³aœnie powy¿sze stwierdzenie. Skoro takie odczucie, to zapewne jest w nim cieñ prawdy. Mam 28 lat
i od ponad roku jestem harcmistrzem. M³odym harcmistrzem, zwa¿ywszy na powszechnie obowi¹zuj¹ce w Zwi¹zku nieoficjalne kryteria.
Jest kilka powodów, dla których ludzie zostaj¹ harcmistrzami. Ja znam przynajmniej dwa,
bo takimi siê kierowa³em otwieraj¹c próbê. Pierwszy z nich to chêæ umocnienia swojego
autorytetu podczas pe³nienia wy¿szych zwi¹zkowych funkcji (w moim przypadku – komendanta hufca), drugi – chêæ przynale¿noœci do elitarnego klubu czerwonej podk³adki.
Tak by³o na pocz¹tku, ale, jak wiadomo, ¿ycie i doœwiadczenie weryfikuje nasze pogl¹dy.
W moim przypadku diametralnie zmieni³o siê nastawienie dotycz¹ce owego elitarnego
klubu, które zazwyczaj m³odszym instruktorom kojarzy siê z laurami i odpoczynkiem od
zwyk³ych harcerskich spraw. Rzadko zdaj¹ sobie oni sprawê, ¿e bycie harcmistrzem zobowi¹zuje do wielu rzeczy. Samo posiadanie najwy¿szego stopnia instruktorskiego w naszym Zwi¹zku to nie pocz¹tek koñca, ale pocz¹tek czegoœ zupe³nie nowego w instruktorskim ¿yciu. Mam tu na myœli z jednej strony podejœcie do siebie samego, z drugiej zaœ
spojrzenie trochê z góry na swoje miejsce w harcerstwie. Od siebie zawsze du¿o wymagamy, szczególnie jako instruktorzy, ale w momencie, gdy pretendujemy do osi¹gniêcia
mistrzostwa, to zdajemy sobie sprawê, ¿e to, co do tej pory wydawa³o nam siê nieosi¹galne, nagle staje siê realne. Zdajemy sobie sprawê, ¿e osi¹gniêcie zamierzonych celów zale¿y od nas i tego, jakie podejmiemy dzia³ania. Swoim przyk³adem mo¿na zara¿aæ innych, swoim przyk³adem mo¿na skutecznie budowaæ na solidnym fundamencie. Niestety,
równie szybko mo¿na coœ zburzyæ w momencie, gdy nasza postawa jest negatywnie odbierana przez innych instruktorów. Kto bêdzie chcia³ osi¹gaæ mistrzostwo, skoro nic pozytywnego ono nie daje? Byæ harcmistrzem to reprezentowaæ odpowiedni poziom, je¿eli
chodzi o kulturê i wiedzê, wed³ug mnie to równie¿ patriotyzm, o którym mówi siê ostatnio w ró¿ny sposób, ale który dla mnie jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ harcerstwa, a wiêc i postawy harcerskiego mistrza. To œwiadomie dzia³aæ w imiê dobra spraw, w które siê wierzy.
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Byæ harcmistrzem to nie patrzeæ z wysoka na innych i nie zapominaæ o tym, ¿e Zwi¹zek
istnieje dla dru¿ynowych, a nie „harcerskich elit”. Co za tym idzie, nie blokowaæ do siebie dostêpu osobom, które tego potrzebuj¹, a nie jedynie s³u¿yæ tym, których lubimy i akceptujemy. Pamiêtaæ o tym, ¿e cz³owiek pope³nia b³êdy i powinien siê do nich przyznawaæ. Wielu ludzi twierdzi, ¿e ma swój honor. Czy tak trudno, by harcmistrz równie¿ go
posiada³?
Bycie harcmistrzem to nie odpoczynek i nie harcerska emerytura. Dopiero wtedy – posiadaj¹c tak wyspecjalizowane narzêdzie, jakim siê sami stajemy – mo¿na myœleæ o tym, jak
sprawiæ, ¿eby nasza misja by³a realna.
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hm. Inga Rusin
„Czuwaj”, listopad 2007

Harcmistrz. I co dalej? Czy to rzeczywiœcie mistrz? Harcmistrz – ostatni stopieñ, ju¿ nic
do zdobycia. Zamykaj¹c próbê na ten ostatni stopieñ tak w³aœnie myœla³am i trudno mi
by³o wyobraziæ siebie w tej szczególnej grupie. Jak bardzo siê wtedy myli³am…
Harcmistrz to zarówno koniec, jak i pocz¹tek pewnej naszej harcerskiej rzeczywistoœci
i naszej drogi instruktorskiej. Koniec zdobywania stopni, ale pocz¹tek bardziej œwiadomej pracy w organizacji. Pracy, która jest oceniana w szczególny sposób przez wszystkich –
bo bycie harcmistrzem zobowi¹zuje w szczególny sposób. To pocz¹tek zdobywania ci¹gle
nowych umiejêtnoœci. Wed³ug mnie to jedna z najwa¿niejszych cech harcmistrzów – otwartoœæ i dostrzeganie potrzeby ci¹g³ego doskonalenia siê w ró¿nych dziedzinach.
Bêd¹c harcmistrzem, harcmistrzyni¹ mo¿emy pe³niæ w ZHP wszystkie funkcje, ale czy
jesteœmy do tego przygotowani? Chyba nie – zw³aszcza, jeœli jest to funkcja na „wy¿szym
szczeblu”, w nowym zespole lub podejmowana po wprowadzeniu w Zwi¹zku istotnych
zmian. Dlatego tak wa¿ne jest – dla harcmistrza szczególnie – ci¹g³e dokszta³canie siê,
poszukiwanie nowych rozwi¹zañ, kontakt z innymi harcmistrzami (ale nie tylko), czyli
dbanie o swój rozwój. Niestety, na swej drodze spotka³am wielu takich, którzy uznali, ¿e
skoro s¹ harcmistrzami, to ju¿ wystarczy – nie potrzebuj¹ korzystaæ z doœwiadczenia innych, zdobywaæ nowej wiedzy (czasem od m³odszych wiekiem i stopniem) i próbowaæ
nowych rozwi¹zañ.
A przecie¿ bycie harcmistrzem zobowi¹zuje. To najwiêksza odpowiedzialnoœæ – nie tylko
za to, co siê robi w harcerstwie, ale tak¿e poza nim, to równie¿ pewna okreœlona postawa
¿yciowa.
Bycie harcmistrzem nie jest ³atwe. Harcmistrz to nie tylko mistrz harcerski, ale tak¿e mistrz
poza harcerstwem. To fachowiec w swojej dziedzinie – jakakolwiek by ona nie by³a.
Byæ harcmistrzem poza organizacj¹ to wyzwanie i harcmistrzowskie zadanie. Harcmistrz,
pe³ni¹cy harcmistrzowskie funkcje w organizacji i wywi¹zuj¹cy siê po mistrzowsku ze
swoich obowi¹zków zawodowych, rodzinnych – to jest prawdziwy mistrz…
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W³aœnie – czy mo¿na mówiæ o harcmistrzowskich funkcjach? Czy posiadanie tego stopnia wi¹¿e siê z pe³nieniem okreœlonych funkcji? Na pewno bêd¹ to funkcje, które odpowiadaj¹ na potrzeby œrodowiska. W jednym miejscu bêdzie to szczepowy, w innym instruktor hufca, komendant czy cz³onek innych w³adz. Lecz ka¿dy harcmistrz powinien
pamiêtaæ, ¿e ma przede wszystkim ogromne mo¿liwoœci kreowania Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego – i takie jest g³ównie zadanie ka¿dego harcmistrza, bez wzglêdu na to, czym siê
zajmuje.
Chcia³abym, abyœmy takich prawdziwych harcmistrzów w organizacji mieli jak najwiêcej. Niestety, jest ich ci¹gle zbyt ma³o. Czasem mam wra¿enie, ¿e bycie harcmistrzem
ogranicza siê tylko do kontaktów „harcerskich”, a ju¿ poza nimi niekoniecznie nale¿y
prezentowaæ harcmistrzowsk¹ postawê. Szkoda. Szkoda te¿, ¿e coraz czêœciej nawet wewn¹trz organizacji zachowanie harcmistrzów pozostawia wiele do ¿yczenia.
Czego brakuje? Po pierwsze pokory (przynajmniej niektórym harcmistrzom), otwartoœci
na innych, kierowania siê wspólnym dobrem. I niestety – co smutne – wœród harcmistrzów wielu jest takich, którzy nie potrafi¹ ze sob¹ rozmawiaæ.
Harcmistrz – i co dalej? Czerwona podk³adka pod krzy¿em to nie koniec wysi³ku, samorozwoju. To – wrêcz przeciwnie – wzmo¿ona praca nad sob¹, dba³oœæ o rozwój swojego
œrodowiska, innych instruktorów. To ogromne mo¿liwoœci wp³ywania na rzeczywistoœæ
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. To ponoszenie odpowiedzialnoœci za ca³¹ organizacjê –
bez wzglêdu na pe³nione funkcje. Pamiêtajmy o tym.
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hm. Micha³ Górecki
„Czuwaj”, grudzieñ 2007

Scena pierwsza. Moja pierwsza kolonia zuchowa, lata 30-te… No nie, nie jest tak Ÿle.
1988 rok. Razem z koleg¹ z zastêpu – Jêdrkiem – siedzimy w sto³ówce popijaj¹c miêtê.
Nagle Jêdrek odzywa siê w tonie konspiracyjnym, pokazuj¹c na pewnego cz³owieka przy
s¹siednim stoliku:
– Wiesz, kto to jest? Harcmistrz!
Resztê posi³ku spêdziliœmy z powag¹ na twarzy – maksymaln¹, na jak¹ mo¿e zdobyæ siê
dwóch 11-latków siedz¹cych obok Szefa Wszystkich Szefów. Wtedy, jak spora czêœæ spo³eczeñstwa, myœleliœmy, ¿e harcmistrz to ktoœ w rodzaju naczelnika. Postanowi³em, ¿e
kiedyœ nim zostanê.
Scena druga. Rok 1993, obóz letni w Kurkach. Przyje¿d¿a pewien m³ody druh. Ma chyba
oko³o 20 lat. Siedzi pod drzewem, œwietnie gra na gitarze. Na sobie ma mundur, a pod
krzy¿em… czerwon¹ podk³adkê! Bardzo mi to zaimponowa³o – wtedy po raz drugi postanowi³em, ¿e zostanê harcmistrzem.
Scena trzecia. Pocz¹tek XXI wieku.
– Wiesz, Witek – mówiê do Witka Wêgorkiewicza, mojego ówczesnego mentora – ja
harcmistrza chyba zdobywaæ nie bêdê. Przecie¿ taka czerwona podk³adka to obciach,
beton i masakra.
– Nie, Górek. To nie tak. My zostaniemy harcmistrzami i zmienimy ten wizerunek!
Wtedy ju¿ nic nie postanawia³em. Po prostu otworzy³em próbê harcmistrzowsk¹.
Harcmistrz. Rzeczywiœcie kojarzy siê czêœciej z harcerskim emerytem ni¿ nowoczesnym
wzorem i idea³em. Choæ niedoœcigniony – jak stopieñ HR – przegrywa z nim zupe³nie.
HR jest czêsto mityczny, a czerwona podk³adka to po prostu obciach. Ale jeœli nie my ów
wizerunek zmienimy, to kto?
Mistrz Harców. Scoutmaster. Jaki powinien byæ? Zaraz us³yszê g³os – „ideowy”. Oczywiœcie, tym s³owem za³atwiamy wiêkszoœæ spraw. Ale czy tylko? Czy harcmistrz to po pro-
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stu chodz¹cy po ziemi œwiêty? Przychodz¹cy na hufcowy Dzieñ Myœli Braterskiej w wyprasowanym „mundurze leœnika”, wzbudzaj¹cy respekt i szacunek zgromadzonej gawiedzi? NIE!
Prawdziwy harcmistrz to ktoœ, kto czuje ducha Baden-Powella. Ktoœ, kto potrafi za³o¿yæ
plecak i pójœæ w góry, spêdziæ noc w stodole albo sza³asie pasterskim na zboczu góry.
Ktoœ, kto lepiej czuje siê w lesie przy ognisku ni¿ na kolejnym Wrêczeniu Bardzo Wa¿nej
Nagrody przy udziale VIP-ów. To ktoœ z umys³em otwartym na zmiany, bo przecie¿, jak
powiedzia³ BP: „Skauting jest Ruchem, bo porusza siê do przodu. Jak tylko siê zatrzyma,
staje siê organizacj¹ i przestaje byæ Skautingiem”.
Harcmistrz to ktoœ, kto rozumie, ¿e harcerstwo jest dla dzieci, a on pe³ni po prostu s³u¿bê.
I wreszcie harcmistrz to ktoœ, kto zdaje sobie sprawê z tego, ¿e jest „w œwietle reflektorów”. ¯e obserwuj¹ go dziesi¹tki instruktorów, wêdrowników, harcerzy. I bior¹ z niego
przyk³ad – jak banalnie by to nie brzmia³o.
Kiedy skupiê siê na swojej drodze instruktorskiej, widzê wiele takich osób z czerwon¹
podk³adk¹, które wyci¹ga³y do mnie rêce lub które po prostu by³y (i s¹) dla mnie przyk³adem. Jeden z nich wyje do ksiê¿yca w Krakowie, drugi zapuszcza brodê w Wielkopolsce,
a jeszcze inny zawsze mi imponowa³, bo mimo bycia rektorem wy¿szej uczelni, co roku
zak³ada³ plecak i prowadzi³ trasê na imprezie harcerskiej. Dzisiaj jest przewodnicz¹cym
ZHP.
Dlaczego wiêc TY oci¹gasz siê z zostaniem Mistrzem Harców? Najczêœciej s³yszê „nie
jestem gotowy”. Na co? Przecie¿ czerwona podk³adka to nie Virtuti Militari. Rozpisz
sobie próbê – naprawdê ambitn¹, w koñcu to pewnie twoja ostatnia próba opracowana
w ten sposób. I weŸ siê do roboty! Musimy zmieniæ wizerunek harcmistrzów. A jak ju¿
zdobêdziesz ten stopieñ, to odezwij siê do mnie. Mam marzenie, aby zorganizowaæ kiedyœ patrol czerwonych podk³adek na imprezie harcerskiej. Taki patrol, który kiedy ju¿
za³o¿y mundury, wywo³a zdziwienie na twarzach wszystkich. „Jak to – to s¹ harcmistrzowie? Przecie¿ oni s¹ tacy… normalni!”.
I chcia³bym zd¹¿yæ przed wiekiem senioralnym!
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hm. Jolanta £aba
„Czuwaj”, styczeñ 2008

Czytam uwa¿nie teksty w rubryce dla harcmistrzów. Zw³aszcza o tym, jaki harcmistrz byæ
powinien. I mam takie wra¿enie, ¿e czegoœ w nich brakuje. Odpowiedzi na pytanie, którego poszukujê od lat: a co, jeœli harcmistrz ju¿ nie mo¿e byæ aktywnym cz³onkiem ZHP?
Czy nadal mo¿e byæ harcmistrzem z najwy¿szej pó³ki, „harcmistrzem do koñca”?
Kiedy czytam w dokumentach idee stopni instruktorskich, mam wra¿enie, ¿e jest to domena super bohaterów, ludzi o nadzwyczajnych zdolnoœciach, nieprzeciêtnych, twardych
jak stal, czystych jak ³za itd. A jak ju¿ docieram do tego, kim s¹ harcmistrzowie, to zaczynam siê zastanawiaæ, czy nie jest to stopieñ przeidealizowany?
A co z tymi harcmistrzami, o których nie s³ychaæ za czêsto? Którzy nie publikuj¹, nie
szkol¹, nie prowadz¹ obozów, ale s¹ porz¹dnymi ludŸmi i œwiadkami starych dobrych
wartoœci harcerskich? Którzy zrobili swoje wtedy, kiedy mogli, a teraz ju¿ – z ró¿nych
powodów – nie dzia³aj¹ na rzecz ZHP? Co z tymi, którzy s¹ nieznani szerszej harcerskiej
publicznoœci, ale robi¹ najlepsz¹ reklamê naszej organizacji gdzieœ tam w ukryciu, na
dole, bo s¹ po prostu zaanga¿owani w mniejsze sprawy – w domu, w pracy i w swoim
najbli¿szym otoczeniu?
Nie ka¿demu starcza si³ i determinacji, aby ca³e ¿ycie walczyæ o brylowanie na g³ównej
scenie ZHP. Czasem nawet nie ma takiej mo¿liwoœci, bo i dom, i kariera, i rodzina, i… ot
po prostu zwyk³a chêæ odejœcia do lamusa. Co wtedy?
Znam takich harcmistrzów, co ju¿ czasu nie mog¹ wiêcej daæ, aby siê tak bardzo poœwiêcaæ organizacji. Nie znajdziecie ich publikacji w harcerskiej prasie, ale w innych gazetach
– klubowych, lokalnych, specjalistycznych lub naukowych. Nie spotkacie ich w CSI, ale
mo¿e kiedyœ bêdziecie uczestnikami prowadzonych przez nich warsztatów doskonal¹cych umiejêtnoœci pracownicze, mo¿e nasze dzieci bêd¹ siê uczyæ w szko³ach, które za³o¿yli. Nie znajdziecie ich nazwisk w czo³ówce harcerskich autorytetów, ale mo¿e na ma³o
znanej lokalnej liœcie nagrodzonych pracowników, nauczycieli i odkrywców z ró¿nych
dziedzin.
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Niektórzy „harcmistrzowie do koñca” s¹ wspania³ymi matkami i ojcami. Inni robi¹ doktoraty, asystuj¹ naukowcom w rewolucyjnych badaniach lub s¹ profesorami. Jeszcze inni
prowadz¹ niezwykle ciekawie kó³ka zainteresowañ dla uczniów po lekcjach. S¹ te¿ harcmistrzowie, którzy zak³adaj¹ w³asne firmy lub fundacje i robi¹, co mog¹, aby polepszyæ
byt rodzinie albo mieszkañcom wsi, gminy czy miasta. I s¹ te¿ tacy, co mo¿e nie osi¹gnêli
zbyt wiele w rozumieniu ha³aœliwej kariery zawodowej, ale s¹ rzetelnymi, pracowitymi
i porz¹dnymi ludŸmi. Tacy, bez których w otoczeniu rodziny, przyjació³ i znajomych robi
siê pusto, kiedy ju¿ odejd¹ na wieczn¹ wartê.
„Harcmistrz do koñca” to w³aœnie ktoœ taki. Kto nawet po odejœciu z czynnej s³u¿by nadal
jest œwiadkiem wartoœci, jakim s³u¿y³, jakie przekazywa³. Nie tr¹bi wszem i wobec „by³em s³awnym harcmistrzem, czapki z g³ów!”. Ale spokojnie i z rzeteln¹, uczciw¹ systematycznoœci¹ stara siê byæ dobry lub jeszcze lepszy w tym, co w ¿yciu wybra³ – w rodzinie, w pracy, wœród swoich przyjació³, w œrodowisku lokalnym.
Jako pointê przytoczê pewn¹ historiê, autentyczn¹, któr¹ przekazano mi jako ¿yczenia na
komisji stopni instruktorskich, kiedy zamyka³am próbê na stopieñ podharcmistrzyni.
W kancelarii prawniczej zatrudniono dwie nowe pracownice. Od razu zwróci³y uwagê
tym, ¿e zawsze by³y punktualne, rzetelnie wykonywa³y swoje obowi¹zki, by³y ¿yczliwe
i uœmiechniête, zawsze gotowe do bezkonfliktowej wspó³pracy i pomocy innym. I kiedyœ
jedn¹ z nich zapytano:
– Czy wy przypadkiem nie jesteœcie harcerskimi instruktorkami?
– Tak, ale ju¿ „nieczynnymi” – zabrzmia³a dowcipna odpowiedŸ. – A sk¹d wiesz?
– No po prostu tylko harcerki mog¹ byæ takie porz¹dne.
B¹dŸmy harcmistrzami do koñca. Zawsze. Nawet, jeœli ju¿ przestaniemy pe³niæ bardzo
wa¿ne funkcje i graæ pierwsze skrzypce na scenie naszych harcerskich œrodowisk. Powodzenia!
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hm. Irena Kowaliczek
„Czuwaj”, luty 2008

Nie harcmistrz, ale harcmistrzyni to ja, góralka ze Œl¹ska, która nosi w swoim plecaku
du¿y baga¿ minionych dni i doœwiadczeñ. Czasami niestety te¿ postrach m³odszych pokoleñ braci instruktorskiej w naszym ZHP. Dlaczego? Dlatego, ¿e z³¹ tradycj¹ w naszej
organizacji sta³o siê to, ¿e wielu harcmistrzów i harcmistrzyñ kojarzy siê m³odej kadrze
z „betonem”, który siedzi sobie cieplutko na „wysokim balkonie” hufcowej komisji rewizyjnej, s¹du harcerskiego lub innego zacnego zespo³u i jest mu tam na górze ca³kiem
dobrze. Grono to raczy czasem spojrzeæ w dó³ z wysokoœci i rzec hufcowej „smarkaterii”:
„Za moich czasów to”… I bardzo czêsto na tym koñczy siê ich harcmistrzowska aktywnoœæ. No bo có¿ mo¿e jeszcze robiæ w hufcu harcmistrz, harcmistrzyni, skoro dawno ju¿
temu pe³nili wszelkie mo¿liwe i dostêpne im funkcje? W mniemaniu wielu m³odych instruktorów – NIC!
A to dlatego, ¿e nikt nie lubi s³uchaæ sta³ego rugania, pouczania, które nie ma nic wspólnego z bratersk¹ wymian¹ doœwiadczeñ miêdzy pokoleniami. Nikt nie lubi i nie szanuje
tych „przyklejonych” do funkcyjnego sto³ka instruktorów, którzy w swoim cv najchêtniej
wpisaliby zawód: harcmistrz lub instruktor ZHP.
Jestem harcmistrzyni¹, lubiê uto¿samiaæ siê z gronem czerwonej podk³adki, ale czasem
jest mi za nas wstyd. Wiêkszoœæ z nas to ludzie, którzy odchowali ju¿ swoje dzieci, osi¹gnêli coœ w ¿yciu zawodowym i osobistym, maj¹ teraz czas na aktywnoœæ i mogliby wspieraæ z ca³ych swoich si³ harcerstwo. Mogliby! Niestety, bardzo czêsto zamiast wspieraæ –
przeszkadzaj¹, hamuj¹ rozwój naszej organizacji. Dlaczego? Dlatego, ¿e „zapomnia³ wó³,
jak cielêciem by³”.
Domen¹ m³odoœci jest pêd do ci¹g³ego wywa¿ania dawno ju¿ otwartych drzwi. I moim
zdaniem tak w³aœnie byæ powinno. Ju¿ Konfucjusz mówi³: „S³ysza³em i zapomnia³em.
Widzia³em i zapamiêta³em. Zrobi³em i zrozumia³em”.
Metoda harcerska – nasz harcerski i instruktorski drogowskaz te¿ mówi o uczeniu w dzia³aniu, o stale doskonalonym i stymuluj¹cym programie. Mówi! Ale ci¹gle zbyt wielu z nas
cierpi chyba na g³uchotê. Jestem harcmistrzyni¹, by³am kiedyœ w swoim harcerskim ¿yciu
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delegatk¹ na Zjazd ZHP, z czego by³am bardzo dumna. Œledzê losy mojej organizacji na
bie¿¹co, wiêc ogl¹da³am te¿ relacje z ostatnich Zjazdów ZHP – Programowego i Nadzwyczajnego. Mog³am w internecie zobaczyæ sympatyczne twarze delegatów, w du¿ej
czêœci harcmistrzyñ i harcmistrzów, tych samych, których dane by³o mi widzieæ osobiœcie
w czasie, kiedy ja by³am delegatk¹. W pierwszej chwili bardzo siê ucieszy³am, bo to mi³o
zobaczyæ kogoœ dawno niewidzianego, mile wspominanego, ale za chwilê przysz³a refleksja i pytanie: Co oni tam jeszcze robi¹? Ja, harcmistrzyni, nie by³abym ju¿ dumna
z tego, gdyby mnie drugi raz wybrano na delegatkê na zjazd. Ja tam przecie¿ ju¿ swoje
zrobi³am, zrozumia³am i zadba³am o to, by w moim hufcu co cztery lata toczy³a siê prawdziwa „bitwa” o zaszczytn¹ funkcjê komendanta. Bitwa nie na no¿e i sto³ki, ale na programy, na pomys³y – oto, co ja mogê zrobiæ dla swojego Zwi¹zku. Potem z dum¹ œledzi³am poczynania moich nastêpców na kolejnych zjazdach ZHP. Nie przyklei³am siê te¿ do
¿adnego innego sto³ka w hufcu, ust¹pi³am pola swoim m³odszym kole¿ankom i kolegom.
Po to przecie¿ ich wychowywa³am. Uwa¿am, ¿e tak w³aœnie powinna post¹piæ odpowiedzialna harcmistrzyni. Oczywiœcie dane jest mi teraz równie¿ zasiadaæ w chor¹gwianej
KSI I hufcowym s¹dzie harcerskim, ale znalaz³am sobie sama swoje nowe pola s³u¿by –
te, których nie ma kto teraz „uprawiaæ” w moim hufcu. A potrzeby hufca s¹ wielkie.
Teraz, kiedy nie muszê ju¿ byæ komendantk¹, szefow¹, przewodnicz¹c¹…, mam czas na
to, by w³¹czaæ siê w sprawy, na które kiedyœ nie mia³am czasu. Jako harcmistrzyni z duuu¿ym baga¿em doœwiadczeñ mam wiele mo¿liwoœci, które teraz mogê zainwestowaæ ku
po¿ytkowi ZHP. Harcmistrzyni jest przecie¿ osob¹ doros³¹, kompetentn¹ i samodzieln¹.
Nie potrzebuje, by ktoœ – na przyk³ad komendant hufca – znajdowa³ jej pola s³u¿by. Komendant ma wiele innych wa¿niejszych obowi¹zków, takich jak choæby sta³e wspieranie
dru¿ynowych. To harcmistrzyni ma wspieraæ swojego komendanta, by nie brak³o mu si³
i zapa³u do pe³nienia swojej funkcji, do wychowania swojego nastêpcy.
Kim wiêc jest harcmistrz, harcmistrzyni? Dla mnie zawsze by³o to jasne. Harcmistrzyni,
harcmistrz jest aktywnym, kreatywnym, dyspozycyjnym i m¹drym PRZYBOCZNYM
komendanta hufca! A kiedy takich przybocznych w hufcu jest ju¿ zbyt wielu, kiedy nie
potrafi¹ ju¿ zaspokoiæ swoich osobistych, indywidualnych ambicji w hufcu, to wtedy jest
czas najwy¿szy na to, by zostali przybocznymi komendanta chor¹gwi lub Naczelnika ZHP.
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hm. Grzegorz Ca³ek
„Czuwaj”, marzec 2008

To, jakim bêdziemy harcmistrzem, w du¿ej mierze zale¿y od tego, kiedy nim zostaniemy,
w jakim momencie swojego ¿ycia. Najczêœciej mamy do czynienia z dwiema skrajnymi
mo¿liwoœciami – czas nominacji harcmistrzowskiej przychodzi zbyt wczeœnie lub zbyt
póŸno.
Czy jednak ma to jakieœ istotne, praktyczne znaczenie dla Zwi¹zku, dla samego instruktora? Jestem przekonany, ¿e ma.
Zdecydowanie wiêcej jestem w stanie powiedzieæ o harcmistrzowskim wczeœniactwie,
bo sam, niestety, jestem jego przyk³adem – wszak zosta³em harcmistrzem w wieku 21 lat.
Oczywiœcie wówczas wydawa³o mi siê, ¿e jestem u szczytu swej instruktorskiej aktywnoœci, ¿e teraz tylko trzeba siêgn¹æ po tê czerwon¹ podk³adkê, a potem… bêdzie ju¿ z górki.
O, jak bardzo siê myli³em! Nie by³o z górki i ca³y czas nie jest z górki – ca³y czas pojawiaj¹ siê nowe szczyty, które muszê, które chcê zdobywaæ. I gdybym teraz, z perspektywy
wielu lat, mia³ powiedzieæ, dlaczego nie warto zostaæ harcmistrzem zbyt wczeœnie, wskaza³bym na dwie zasadnicze trudnoœci. Po pierwsze: maj¹c ten najwy¿szy stopieñ instruktorski, powinniœmy byæ gotowi na doskonalenie siê z wykorzystaniem innych bodŸców,
powinniœmy umieæ ca³y czas znajdowaæ w sobie motywacjê do dzia³ania. To, jak pamiêtam, by³o bardzo trudne dla mnie – mia³em przy nazwisku hm., HR – i co dalej, skoro do
tej pory dwudziestolatka najbardziej „krêci³o” zdobywanie stopni? Ja na to gotowy jeszcze nie by³em. Po drugie: dopiero nosz¹c pod krzy¿em czerwon¹ podk³adkê uœwiadomi³em sobie (mo¿e przesadnie), ¿e instruktorzy wokó³ patrz¹ na mnie, ¿e ode mnie – harcmistrza wymagaj¹ wiêcej, ¿e nie mogê sobie pozwoliæ na jak¹œ instruktorsk¹ wpadkê, nie
mogê czegoœ odpuœciæ. Na to równie¿ nie by³em przygotowany…
Z moich obserwacji wynika, ¿e równie wielu, co harcmistrzowskich wczeœniaków, jest
tych, którzy ów stopieñ zdobywaj¹ za póŸno. I – wbrew pozorom – nie jest to wcale du¿o
lepsza sytuacja ni¿ opisana wczeœniej. Dlaczego? Poniewa¿ stopieñ zdobywany zbyt póŸno, a wiêc na przyk³ad po okresie najwiêkszej aktywnoœci w ZHP, to koniecznoœæ wymyœlania na si³ê zadañ, to czêsto zdobywanie harcmistrza honoris causa – podczas gdy wczeœniej, podczas pe³nienia istotnej funkcji, próba u³o¿y³aby siê i realizowa³a niemal¿e „sama”.
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Zbyt póŸne zostanie harcmistrzem to tak¿e za póŸny zastrzyk motywacji – tej, która jak¿e
potrzebna by³a wczeœniej. Za póŸna nominacja harcmistrzowska to wreszcie zmarnowany czas, kiedy mo¿na by³o innym daæ wiele, bêd¹c opiekunem prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich. Widaæ wiêc, ¿e s¹ to straty nie tylko dla samego instruktora,
ale i dla Zwi¹zku.
·· ··
Od strony przepisów wygl¹da to tak: w wieku 16 lat otwieramy próbê przewodnikowsk¹,
maj¹c 17 lat sk³adamy Zobowi¹zanie Instruktorskie, rok póŸniej otwieramy próbê podharcmistrzowsk¹ i w wieku 19 jesteœmy podharcmistrzami, dwa lata póŸniej otwieramy
próbê harcmistrzowsk¹, która trwa pewnie dwa lata. Gdy dodamy do tego, ¿e próby trwaj¹
nieco d³u¿ej, a praca instruktorska miêdzy kolejnymi próbami te¿ jest d³u¿sza ni¿ minimalne okresy karencji, wówczas widzimy, ¿e czas na zostanie harcmistrzem to wiek przynajmniej 24–25 lat.
Tak to wygl¹da regulaminowo, ale ¿ycie jest ¿yciem, ka¿dy z nas jest inny, ka¿dy ma inne
doœwiadczenia… Zatem ka¿dy podharcmistrz powinien sam sobie odpowiedzieæ na pytanie, czy przyszed³ jego harcmistrzowski czas. A zadaniem ka¿dego harcmistrza – komendanta, kszta³ceniowca, opiekuna próby, mentora, autorytetu jest pomóc m³odszym instruktorom, aby zostali harcmistrzami (to najwa¿niejsze!), ale tak¿e, aby to by³o w najw³aœciwszym
czasie.
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hm. Halina Jankowska
„Czuwaj”, maj 2008

Byæ harcmistrzem… Od kilkunastu miesiêcy w tej rubryce ró¿ne osoby dziel¹ siê z czytelnikami „Czuwaj” przemyœleniami, co dla nich znaczy byæ harcmistrzem, co w stawaniu siê i w byciu harcmistrzem jest dla nich wa¿ne, czasem trudne, warte zastanowienia.
Jedni zwracaj¹ uwagê na cechy, jakimi harcmistrz, harcmistrzyni powinni siê wykazywaæ, inni na postawy, zachowania w konkretnych sytuacjach. Wszystkie te g³osy sk³adaj¹
siê na obraz harcmistrza. Rzetelny, bêd¹cy wzorem dla innych, niestoj¹cy w miejscu,
rozumiej¹cy potrzebê ci¹g³ego doskonalenia, rozwijania siê, aktywny nie tylko w harcerstwie, dobrze wype³niaj¹cy ró¿ne role ¿yciowe, œwiadomy wagi „czerwonej podk³adki
pod krzy¿em”, szukaj¹cy dla siebie pól do dzia³ania w harcerstwie i poza nim, wspieraj¹cy m³odszych instruktorów, zorientowany w bie¿¹cych sprawach Zwi¹zku, wnosz¹cy swój
wk³ad w rozwój organizacji…
Ja chcia³abym uzupe³niæ ten obraz o poczucie miêdzynarodowego wymiaru skautingu,
znajomoœæ jego misji, œwiadomoœæ uczestnictwa ZHP w ¿yciu skautowej spo³ecznoœci
i dok³adanie swoje cegie³ki do tego, aby to uczestnictwo wzmacniaæ i rozszerzaæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to zadanie dla wszystkich instruktorów, równie¿ dla przewodników czy podharcmistrzów. Zgoda. Ale przewodnik czy podharcmistrz mo¿e sam wpadnie
na pomys³ poszukania w internecie wiadomoœci o skautach z innego kraju, zorganizuje
zbiórkê na Dzieñ Myœli Braterskiej z gawêd¹ o skautowym braterstwie w dniu urodzin
za³o¿ycieli skautingu, znajdzie og³oszenie o obozie czy zlocie skautowym, a nawet zorganizuje wyjazd na ten zlot. A¿ tyle albo tylko tyle. Ale dla harcmistrza to za ma³o.
Niestety, mamy wielu w Zwi¹zku harcmistrzów, którzy mieliby trudnoœci z wymienieniem, cz³onkiem jakich skautowych organizacji miêdzynarodowych jest ZHP, rozszyfrowaniem skrótów WOSM, WAGGGS czy ISGF, nie mówi¹c o szerszej wiedzy o tych organizacjach, ich za³o¿eniach, programie, naszym w nich udziale… Czy maj¹ tê wiedzê
cz³onkowie zespo³ów kadry kszta³c¹cej? Jak czêsto zadania z tego zakresu s¹ wpisywane
w próby harcmistrzowskie?
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Zapyta ktoœ: a czy jest to wiedza niezbêdna? Czy bez tego nie mo¿na prowadziæ dobrej
pracy harcerskiej? Otó¿ moja odpowiedŸ jest – nie, nie mo¿na. Bo nie mo¿na pozbawiaæ
harcerek i harcerzy tego, co jest istotn¹ cech¹ skautingu – w³aœnie wymiaru miêdzynarodowego.
Ile by³o œrodowisk w Polsce, które w ¿aden sposób nie zaakcentowa³y w swojej pracy
100-lecia skautingu, w ilu dru¿ynach nie zorganizowano odnowienia Przyrzeczenia Harcerskiego, w ilu chor¹gwiach zabrak³o entuzjazmu, zainteresowania (bo nie myœlê, ¿e
tylko pieniêdzy), ¿eby skompletowaæ dru¿ynê na Œwiatowe Jamboree Skautowe? A przecie¿ w tych œrodowiskach – hufcach, chor¹gwiach s¹ harcmistrzynie i harcmistrzowie.
Czy czuli oni potrzebê w³¹czenia siê w ten niepowtarzalny jubileusz?
Niedawno Biuro Zagraniczne ZHP wys³a³o do organizacji skautowych ankietê na temat
wychowania patriotycznego. Okaza³o siê, ¿e ¿adna z siedmiu organizacji, które odpowiedzia³y na pytania, takich treœci nie ma ani w dokumentach, ani w programie… To tylko
przyk³ad i nie piszê tego po to, ¿eby powiedzieæ, i¿ my te¿ nie powinniœmy takich treœci
uwzglêdniaæ w naszej pracy. Nie. Mamy swoj¹ specyfikê. Z racji naszej historii ró¿nimy
siê od innych. Ale chc¹c nale¿eæ do rodziny skautowej musimy umieæ wyjaœniæ œwiatu, na
czym ta specyfika polega. Musimy te¿ rozumieæ, dlaczego pewne sprawy skautów dziwi¹. To harcmistrzowie powinni budowaæ pozytywny wizerunek organizacji. To jeden
aspekt.
Drugi to mo¿liwoœæ czerpania z dorobku skautingu i guidingu. To nie jest tak, ¿e nie
mamy siê czego uczyæ. Jest wiele pomys³ów programowych, kszta³ceniowych, zwi¹zanych z zarz¹dzaniem czy rozwojem organizacji itd., pomys³ów, z których mo¿na skorzystaæ. To zadanie nie tylko dla œcis³ych w³adz Zwi¹zku czy „pionu zagranicznego”, to pole
do dzia³ania dla harcmistrzów w³aœnie – przy t³umaczeniu, dostosowywaniu do naszych
warunków a potem wdra¿aniu.
Mam œwiadomoœæ, ¿e harcmistrzów, rozumiej¹cych potrzebê naszej aktywnoœci na forum
miêdzynarodowym, reprezentuj¹cych Zwi¹zek w ró¿nych zespo³ach, uczestnicz¹cych
w konferencjach i spotkaniach miêdzynarodowych jest ma³o. I ¿e rezultaty ich aktywnoœci s¹ za s³abo upowszechniane. To na pewno wa¿ne zadanie dla w³adz Zwi¹zku, dla
zespo³ów kadry kszta³c¹cej. Ale to równie¿ temat do przemyœleñ dla ka¿dego harcmistrza
i harcmistrzyni – spojrzeæ na swoj¹ wiedzê i zaanga¿owanie na „skautowym polu” i nie
czekaj¹c na mobilizacjê, podj¹æ dzia³ania.
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hm. Edyta Siwiñska
„Czuwaj”, sierpieñ 2008

Druhna harcmistrzyni i druh harcmistrz siedz¹ za bardzo wa¿nymi harcmistrzowskimi
biurkami i wype³niaj¹ kolejne bardzo wa¿ne dokumenty. Czasem tylko ciê¿ko wzdychaj¹,
jaki to trudny los harcmistrza – taka odpowiedzialnoœæ, tyle pracy, tyle dokumentów i do
tego czasem trzeba przerwaæ pracê, gdy jakiœ dru¿ynowy lub instruktor potrzebuje pomocy lub o zgrozo… zadaje pytania.
Harcmistrzowie w naszym Zwi¹zku pe³ni¹ bardzo wa¿ne funkcje – s¹ cz³onkami Rady
Naczelnej, komisji wszelakich, s¹ komendantami, szefami zespo³ów. Z funkcji tych wywi¹zuj¹ siê ró¿nie, zawsze jednak w swojej pracy musz¹ opanowaæ setki dokumentów
i dodatkowych obowi¹zków, pozornie doœæ odleg³ych od pracy zwyk³ego dru¿ynowego.
I tylko czasem (mam tak¹ nadziejê) znajdzie siê moment, aby druhna harcmistrzyni lub
druh harcmistrz zatrzyma³ siê w swojej ciê¿kiej pracy i zada³ sobie pytanie: w³aœciwie po
co? lub bardziej poprawnie: dla kogo to wszystko? Czasem druhna harcmistrzyni lub
druh harcmistrz – zazwyczaj ten œwie¿o upieczony na nowej, odpowiedzialnej harcmistrzowskiej funkcji – traci harcerski grunt pod nogami, zaczyna siê gubiæ w zakamarkach
swojej nowej drogi i wtedy g³oœniej zadaje sobie pytanie: po co to wszystko? Pamiêtam
momenty, kiedy wype³niaj¹c setny dokument w œrodku nocy równie¿ zastanawia³am siê,
czemu to ma s³u¿yæ, gdzie w tym wszystkim jest codzienna harcerska praca. Przeprowadzi³am kilkadziesi¹t rozmów na ten temat z moimi równie¿ czasem w¹tpi¹cymi cz³onkami komendy oraz z przyjació³mi harcmistrzami, szukaj¹c naszego harcerstwa w kolejnym
dokumencie mrugaj¹cym na ekranie komputera.
W naszej organizacji nie motywuje siê harcmistrzów. Harcmistrzom siê sporadycznie
dziêkuje (no chyba ¿e s¹ seniorami, wtedy trochê czêœciej), od harcmistrzów siê wymaga.
To oni powinni czuwaæ nad innymi, to oni powinni motywowaæ, doceniaæ, zachêcaæ do
rozwoju. Oczywiœcie pamiêtaj¹c przy tym o osobistym przyk³adzie i w³asnym rozwoju.
To oni sami ponad stert¹ dokumentów powinni szukaæ swojego Ÿród³a motywacji b¹dŸ
te¿ odnaleŸæ automotywacjê. Wielu z nich znajduje j¹ w rosn¹cych cyferkach na koncie,
w pe³ni zape³nionej bazie, w doskonale napisanym wniosku o dofinansowanie, w nowej
uchwale, i na szczêœcie tylko co poniektórym zaczynaj¹ przeszkadzaæ dru¿ynowi, którzy
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czasem czegoœ wymagaj¹. Nie zaprzeczam, ¿e wymienione wy¿ej dzia³ania s¹ niezbêdne
dla funkcjonowania naszego Zwi¹zku, jednak przera¿a mnie, gdy staj¹ siê g³ównym motorem i motywatorem naszych dzia³añ. Gdy zamieniaj¹ harcersk¹ s³u¿bê w pracê dla „firmy”, w której dru¿ynowy b¹dŸ instruktor jest tylko kolejnym klientem, no mo¿e czasem
partnerem.
Cieszy wiêc ogromnie fakt, ¿e tego lata na wielu harcerskich szlakach wci¹¿ mo¿na by³o
spotkaæ harcmistrzów, którzy zabieraj¹ swój harcerski plecak i ruszaj¹ z harcerzami po
przygodê… wêdruj¹, p³ywaj¹, czasem lataj¹, wci¹¿ kszta³c¹ na kursach i warsztatach.
I gdy znów zasi¹d¹ za swoim powa¿nym harcmistrzowskim biurkiem, bêd¹ wiedzieæ, dla
kogo tak naprawdê pracuj¹. Oni zapewne bêd¹ pamiêtaæ o tym, ¿e zatapiaj¹ wzrok w ekranie
monitora po to, aby ktoœ inny móg³ wêdrowaæ, a cyferki bêd¹ ros³y po to, aby dru¿ynowy
bez przeszkód móg³ wykonywaæ swoj¹ pracê. Sformu³owanie „firma” nie zaistnieje w ich
harcerskim s³owniku.
A wiêc powa¿ni druhowie harcmistrzowie: mo¿e warto raz na jakiœ czas opuœciæ swoje
powa¿ne biurka i „dotkn¹æ” harcerstwa, poczuæ je. Bêdzie ono ca³kiem inne, ni¿ to mrugaj¹ce na ekranie monitora…
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hm. Marcin Binasiak
„Czuwaj”, paŸdziernik 2008

Krzy¿ harcerski ma swoj¹ wagê. I nie chodzi tu o wagê sensu stricte, a o wagê w rozumieniu, powiedzmy, metafizycznym. Co wiêcej, by³oby znakomicie, gdyby krzy¿ „wa¿y³”
stosownie do rozwoju osoby, która go nosi. Oczywistym jest, ¿e liczba aktywnych (w organizacji) posiadaczy krzy¿y winna byæ jak piramida: najwiêcej tych, którzy dopiero co
wyrazili szczer¹ wolê, najmniej zaœ tych, którzy nosz¹ pod krzy¿em podk³adki w kolorze
amarantowym.
Byæ harcmistrzem... to brzmi dumnie. A przecie¿ harcmistrz to taki instruktor, który ma
posiadaæ wiedzê, umiejêtnoœci i doœwiadczenie wiêksze ni¿ instruktorzy ni¿szych stopni.
Aby jednak nie przed³u¿aæ wywodów, którym mo¿na by z powodzeniem poœwiêciæ niejedn¹ konferencjê (np. harcmistrzowsk¹), spróbujê w kilku zdaniach naœwietliæ moj¹ wizjê czerwonopodk³adkowego cz³onka ZHP. Poni¿sze frazy z oczywistych przyczyn nie
bêd¹ pozbawione pierwiastka osobistego. Wydaje siê, ¿e funkcjonowanie ka¿dego instruktora znakomicie wpisuje siê w Strategiê rozwoju Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego do
roku 2009, z tej te¿ przyczyny – dokonuj¹c próby charakterystyki harcmistrza – pozwolê
odnieœæ je do poszczególnych jej obszarów.
Program. W zasadzie ka¿dy harcmistrz powinien posiadaæ umiejêtnoœci, tak aby z powodzeniem przeprowadzaæ przedsiêwziêcia programowe na poziomie chor¹gwi czy Zwi¹zku. By³oby mile wdziane, gdyby posiad³ te¿ umiejêtnoœæ pisania, a tym samym publikowania w³asnych doœwiadczeñ czy przemyœleñ. Gdyby po³owa harcmistrzów mog³a
poszczyciæ siê publikacj¹ (o wysokim poziomie merytorycznym), mo¿na by œmia³o rozwój organizacji w tym zakresie uznaæ za satysfakcjonuj¹cy.
Praca z kadr¹. Jedn¹ z podstawowych umiejêtnoœci harcmistrza jest w³aœciwa praca z doros³ymi. Harcmistrz powinien zatem umieæ kierowaæ ludŸmi, którzy mog¹ decydowaæ
o losach, a przede wszystkim o przysz³oœci ZHP. By³oby znakomicie, gdyby ka¿dy harcmistrz, który ma stosowne predyspozycje, prowadzi³ próby na wszystkie stopnie instruktorskie, w szczególnoœci zaœ na stopieñ harcmistrza i umia³ – jeœli nie wychowaæ – to
wskazaæ nastêpcê.
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Finanse. Nie ka¿dy harcmistrz musi byæ ksiêgowym, nie ka¿dy ksiêgowy musi byæ harcmistrzem... Niemniej jednak ka¿dy harcmistrz powinien mieæ wiedzê i umiejêtnoœæ policzenia podstawowego rachunku zysków i strat oraz – co w dzisiejszych czasach szczególnie cenne – pozyskiwania œrodków na realizowane dzia³ania. Gdyby powy¿sze po³¹czyæ
jeszcze ze skutecznoœci¹ i rzetelnoœci¹ w rozliczaniu dotacji – wtedy mielibyœmy do czynienia z instruktorem godnym najwy¿szych s³ów uznania.
Kszta³cenie. Dzielenie siê wiedz¹ jest ponoæ warunkiem nieœmiertelnoœci. Mo¿na to czyniæ w dowolnie wybrany sposób – podczas form doskonal¹cych, spotkañ instruktorskich
czy publikuj¹c (o czym by³ ju¿ mowa) materia³y przydatne w pracy instruktorskiej.
Wizerunek. Harcmistrz powinien orientowaæ siê w bie¿¹cej sytuacji spo³eczno-politycznej kraju oraz terenu, na którym dzia³a. Powinien te¿ wspó³pracowaæ z miejscowym samorz¹dem i w³adzami pañstwowymi wiedz¹c, jakiego wsparcia mo¿e oczekiwaæ, a swoj¹
postaw¹ i dzia³aniami promowaæ Zwi¹zek.
Rozwój liczebny. Wszystkie powy¿sze dzia³ania, realizowane w miarê mo¿liwoœci planowo, powinny – w bli¿szej lub dalszej, mo¿liwie niezbyt odleg³ej perspektywie – prowadziæ do rozwoju liczebnego organizacji. Tylko wtedy, razem wziête, mog¹ przysporzyæ
organizacji: nowych cz³onków, przyjació³, sojuszników.
Na koniec
Wa¿nym zagadnieniem – nota bene nie tylko dotycz¹cym harcmistrzów – jest samokszta³cenie. Obiegow¹ nieprawd¹ jest, jakoby harcmistrz zna³ siê na wszystkim lub – co gorsza
– na ka¿dy temat mia³ coœ „istotnego” do powiedzenia. By³oby wskazane, by harcmistrzowie uczestniczyli w formach doskonal¹cych – tych w harcerstwie, a tak¿e – a mo¿e
przede wszystkim – tych poza Zwi¹zkiem. Doskonalenie wiedzy i wymiana doœwiadczeñ
– tak¿e, a mo¿e szczególnie – na poziomie harcmistrzowskim mo¿e wnieœæ do organizacji now¹ jakoœæ.
Tak siê sk³ada, ¿e harcmistrz nie ma ju¿ mo¿liwoœci doskonalenia siê poprzez stopnie czy
sprawnoœci. Dlatego kolejnym wa¿nym aspektem pracy harcmistrza jest zdobywanie nowej wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczeñ po to, by przygotowaæ siê do pe³nienia ró¿nych
funkcji w ZHP. Harcmistrz powinien umieæ samodzielnie oceniæ w³asn¹ pracê. Powinien
tak¿e znaæ swoj¹ wartoœæ, mieæ œwiadomoœæ w³asnych niedoci¹gniêæ.
I na koniec – bez w¹tpienia harcmistrz powinien byæ znawc¹ i liderem w pracy harcerskiej. Powinno charakteryzowaæ go „swêdzenie mózgu” i pasja, którymi „zara¿aæ” bêdzie innych instruktorów. Tylko wtedy bêdzie mo¿na powiedzieæ o nim: „patrzcie, to
autorytet, wódz, naprawdê dobry instruktor”.
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hm. Pawe³ Weszpiñski
„Czuwaj”, grudzieñ 2008

Powêdrowa³em kiedyœ z teori¹ wzglêdnoœci harcerskim szlakiem. Za³o¿y³em doœæ naiwnie, ¿e w harcerstwie, cechuj¹cym siê przecie¿ indywidualnoœci¹, najistotniejszym wyznacznikiem rozwoju jest postêp. Zatem uzna³em, ¿e pomiar owego rozwoju oceniæ mo¿na nie na bezwzglêdnej skali cechuj¹cej siê pewnym „naturalnym” punktem zerowym,
a na skali interwa³owej, w której jako znacz¹cy przyjmujemy interwa³ rozwoju, czyli postêp pomiêdzy etapem, na którym siê on rozpoczyna, a etapem, do którego zmierzamy.
Punkt pocz¹tkowy uznajemy wówczas jako umowny w konkretnym przypadku.
Odniós³szy to za³o¿enie do rozwoju instruktorskiego ³atwo zauwa¿yæ, ¿e za takim myœleniem idzie doœæ prosta konkluzja, i¿ po realizacji s³abej próby przewodnikowskiej mo¿na
zostaæ harcmistrzem zrobiwszy znacz¹ce postêpy, niekoniecznie osi¹gaj¹c pewien okreœlony poziom rozwoju instruktorskiego. Innymi s³owy, niezale¿nie od poziomu punktu
pocz¹tkowego (stopieñ przewodnika) przebycie pewnej drogi rozwoju instruktorskiego
pozwala zostaæ harcmistrzem.
Jak¿e ³atwo obaliæ tak¹ tezê, na szczêœcie. Jak¿e czêsto jest ona uwa¿ana za s³uszn¹,
niestety.
Powiem stanowczo: harcmistrzostwo nie jest wzglêdne. Wêdrówka instruktorskim szlakiem to nie wêdrówka „którêdyœ”, to wêdrówka „dok¹dœ”, to wêdrówka na pewien szczyt,
który da siê doœæ konkretnie opisaæ. A zatem indywidualnoœæ harcmistrza to jego szczególne predyspozycje, wyj¹tkowe umiejêtnoœci, nietuzinkowa wiedza, wyraziste „ja”, wyj¹tkowa droga dochodzenia na szczyt, a nie bycie lepszym ni¿ siê by³o. Indywidualnoœæ
harcmistrza to w ¿adnym wypadku nie jest lichoœæ w wybranych dziedzinach. Poziom
harcmistrzowski jest jak wysokoœæ szczytu nad poziom morza, tak jak wysokoœæ bezwzglêdna szczytu – nie jest i nie mo¿e byæ opisana ró¿nymi wartoœciami.
Gdzie tkwi b³¹d bêd¹cy przyczyn¹ swoistego relatywizowania harcmistrzostwa? Wydaje
siê, ¿e mamy tu pomylenie roli stopnia instruktorskiego z narzêdziami stymuluj¹cymi
rozwój osobowy instruktora. Harcmistrzostwo jest przecie¿ mistrzostwem dla organizacji, a raczej dla zuchów, harcerzy i wêdrowników w tej organizacji. A zatem jest pozio-
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mem bez pob³a¿ania, dobro dziecka wymaga bowiem dobrych harcmistrzów. Jeœli wiêc
zechcemy postawiæ na rozwój osobowy instruktora, tylko na ów rozwój, nie musimy zostawaæ harcmistrzami. Harcmistrz rozwija siê dla s³u¿by, w tej s³u¿bie stawia wyzwania
i na nie odpowiada.
Przyczyn¹ relatywizowania harcmistrzostwa jest mo¿e tak¿e zapomnienie, ¿e bycie harcmistrzem jest niczym innym, jak mistrzowskim poziomem wyrobienia instruktora-wychowawcy z ca³ym niezbêdnym baga¿em wiedzy, umiejêtnoœci, doœwiadczeñ oraz odpowiedzialnoœci. Mistrz rzemios³a, mistrz sztuki, profesor… Harcmistrz bardziej od
jakiegokolwiek innego instruktora jest zobowi¹zany do wype³niana postanowieñ Prawa
Harcerskiego, Przyrzeczenia Harcerskiego, bardziej jest zobowi¹zany do stosowania
metody harcerskiej, bardziej…
Harcmistrzowie winni byæ do siebie trochê podobni. Winni daæ siê darzyæ szacunkiem,
rzecz jasna nie tyle za swój wiek (to sprawa kultury), co za postawê, m¹droœæ, wiedzê,
dzia³anie. Ale przy ca³ym tym szacunku musz¹ daæ siê goniæ i po solidnym wysi³ku goni¹cego przeganiaæ. Harcmistrzostwo to zatem ci¹g³a wêdrówka, coraz wy¿ej i równoczeœnie ci¹g³e uciekanie. To gra, niczym permanentne podchody z rozlicznymi trudnymi przeszkodami dla goni¹cych.
I wreszcie harcmistrzowie powinni byæ potrzebni i to w ró¿nym wieku potrzebni. Jest
chyba trochê tak, ¿e jeœli nie jestem potrzebny, to mo¿e po prostu nie chcê takim byæ albo
nie okaza³em, ¿e mogê byæ potrzebny. Zatem bycie potrzebnym jest rol¹, zadaniem i wyj¹tkow¹ umiejêtnoœci¹ harcmistrzów. Sztuk¹ jest byæ potrzebnym, gdy odda³o siê dru¿ynê, szczep w dobre rêce. Ale przecie¿ harcmistrz to artysta, zatem tworzenie sztuki jest
mu bliskie.
Nie zamykam listy cech harcmistrzów. Miêdzy innymi tacy, jak napisa³em, byæ powinniœmy. A jacy jesteœmy? To takie pytanie do poduszki, na czas, gdy bêdziemy dziêkowaæ za
kolejny miniony dzieñ i chyliæ g³owê za to, co mo¿e nam dziœ nie wysz³o.
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hm. Barbara Wojtaszek
„Czuwaj”, luty 2009

Wychowam swego nastêpcê… Ten fragment Zobowi¹zania Instruktorskiego rozumiem
jako przygotowanie wybranych wychowanków – harcerzy staj¹cych siê lub ju¿ bêd¹cych
instruktorami – do naturalnego przejêcia danej funkcji pe³nionej w ZHP, aby zachowaæ
ci¹g³oœæ, p³ynnoœæ, sprawnoœæ i tym podobne w pracy wychowawczej „na ka¿dym miejscu i o ka¿dej porze”…
Jednak „wychowam swego nastêpcê” nie znaczy to samo, co „przeka¿ê mu swoj¹ funkcjê”, tym bardziej ¿e w Statucie ZHP nie ma pojêcia „przekazywanie funkcji”, jest za to
wybieranie i/lub mianowanie przez w³aœciwego komendanta. Mo¿e w przypadku dru¿ynowych harcerskich i starszoharcerskich – czasem te¿ wêdrowniczych – zdarza siê zwyczajowe przekazanie funkcji lub takie „namaszczenie”, które decyduje o wyniku wyborów? Mo¿e dla funkcji typu rzecznik prasowy chor¹gwi czy cz³onek komisji stopni
instruktorskich osoba odchodz¹ca z wiêkszym lub mniejszym wyprzedzeniem oraz w porozumieniu z w³aœciwym komendantem przygotuje naturalnego nastêpcê – gwaranta kontynuacji dzia³añ? Ale czy mo¿na mówiæ o wychowaniu nastêpcy w kontekœcie funkcji
komendanta hufca? Komendanta chor¹gwi?? Naczelnika ZHP???
Spotka³am siê z odpowiedzi¹, ¿e nie mo¿na. ¯e ten fragment Zobowi¹zania dotyczy przede
wszystkim przewodników, którzy pracuj¹ z dru¿yn¹ i musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e nie
mog¹ swej dru¿yny zostawiæ ot tak, na pastwê losu. Poza tym dru¿yn zawsze mo¿e byæ
wiêcej, wychowany nastêpca mo¿e za³o¿yæ now¹; z moich obserwacji wynika te¿, ¿e
zmiennoœæ na funkcji dru¿ynowego jest du¿a – dru¿ynowy nie ma kadencji, mo¿e odejœæ
po roku, dwóch. Za to liczba hufców czy chor¹gwi jest ograniczona. Kadencja trwa cztery
lata – horyzont czasowy trudny do zaplanowania bez jakiej takiej stabilizacji ¿yciowej.
Trzeba byæ co najmniej podharcmistrzem. Trzeba mieæ doœwiadczenie, czyli ró¿ne funkcje za sob¹. Podharcmistrz lub harcmistrz mo¿e myœleæ, ¿e ju¿ kiedyœ wychowa³ nastêpcê, przekaza³ dru¿ynê, szczep, namiestnictwo. ¯e teraz nadszed³ czas harcerskiej stabilizacji, rozumianej jako jedna i ta sama funkcja na kilka(naœcie) lat. ¯e wychowanie nastêpcy
na stanowisko wybieralne w indywidualnym uk³adzie mistrz – uczeñ jest niemo¿liwe
z samej definicji.
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Nie mam ¿adnych danych statystycznych co do d³ugoœci pe³nienia funkcji, pocz¹wszy od
dru¿ynowych, skoñczywszy na komendantach hufców czy chor¹gwi. Moim zdaniem przeciêtna zmiennoœæ tych pierwszych jest za du¿a, na tych ostatnich zaœ zdecydowanie za
ma³a. Te pierwsze zajmuj¹ zwykle przewodnicy – jeœli w ogóle instruktorzy, te ostatnie
zaœ bez wyj¹tku harcmistrzowie… Mo¿na wysnuæ wnioski, ¿e przewodnicy ju¿ od momentu objêcia funkcji szukaj¹ chêtnych na jej objêcie po roku – dwóch – maksimum
trzech latach; harcmistrzowie zaœ maj¹ najwiêksze problemy z wychowaniem nastêpców
– czêstym usprawiedliwieniem staje siê zdanie: „Bo nie ma chêtnych”… Mimo ¿e na
ogó³ oni w³aœnie dysponuj¹ wiêkszymi mo¿liwoœciami – wybieraj¹ z wiêkszej liczby osób
(z ca³ego hufca lub chor¹gwi), s¹ bardziej doœwiadczeni w pracy z ludŸmi, mog¹ pozyskaæ i zastosowaæ ró¿ne motywatory (tak¿e finansowe). Z drugiej strony trzeba przyznaæ,
¿e im starszy potencjalny nastêpca (kwestia stabilizacji ¿yciowej równie¿ jest wa¿na), im
d³u¿sza kadencja i bardziej odpowiedzialna funkcja, tym mniej osób mo¿e chcieæ wpisywaæ j¹ w swoje plany ¿yciowe.
Jednak w statucie mamy wyraŸn¹ wskazówkê: „Pe³nienie funkcji w ZHP jest jedn¹ z dróg
rozwoju kadry i wymaga przeszkolenia. Dla pe³nego rozwoju instruktorskiego niezbêdne
jest podejmowanie nowych zadañ i funkcji”. W tym kontekœcie wychowanie nastêpcy to
po³¹czenie d³ugofalowego planowania z delegowaniem zadañ, motywowaniem i czasem
organizowaniem szkoleñ dla potencjalnych sukcesorów, a czasem wysy³aniem ich na takie szkolenia.
Kadencyjnoœæ potwierdzona podczas zjazdu w 2005 r. da³a wszystkim harcmistrzom trochê czasu na wychowanie nastêpców. Czy bêd¹ podnosiæ to jako problem za kilka miesiêcy, podczas Zjazdu ZHP?
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phm. Jakub Sieczko
„Czuwaj”, marzec 2009

Mam 24 lata, z których 12 jestem harcerzem. Od 6 lat jestem instruktorem ZHP. 3 lata
temu zacz¹³em pracowaæ na poziomie chor¹gwi. 1,5 roku temu zosta³em instruktorem
G³ównej Kwatery. Kilka dni temu podj¹³em decyzjê – chcê otworzyæ próbê harcmistrzowsk¹. Dlaczego? To chyba Ÿle postawione pytanie. Powinno ono raczej brzmieæ –
dlaczego nie?
W tym tekœcie nie bêdzie cytatów z Ma³kowskiego, Kamiñskiego czy Mirowskiego. Nie
chcê siliæ siê na wielkie s³owa czy metafizyczne argumentacje. Nie one mn¹ kierowa³y,
kiedy zdecydowa³em udaæ siê na posiedzenie chor¹gwianej komisji stopni instruktorskich.
Czujê, ¿e to ten czas. Czujê siê partnerem dla harcmistrzów w instruktorskich dyskusjach. Widzê realne efekty mojej pracy. Mam te¿ poczucie, ¿e powoli koñczy siê okres
burzliwej m³odoœci, w którym intensywnie szuka³em odpowiedniej drogi ¿yciowej. Czujê siê doros³y, ale ci¹gle m³ody. Mam coœ do powiedzenia. ZHP to moje stowarzyszenie,
jestem z nim emocjonalnie zwi¹zany. Da³o mi ogromnie du¿o, niema³o ode mnie dostaj¹c. Inni harcmistrzowie mówi¹ mi, ¿e to odpowiednia chwila. Chcê nad sob¹ pracowaæ.
Chcê byæ harcmistrzem. Nie widzê argumentów przeciw.
Œwiadomie rezygnujê z tych zadañ, które by³yby zgodne z wymaganiami próby, nie by³yby jednak dla mnie wyzwaniem. „Opublikujê artyku³ w ogólnopolskiej prasie harcerskiej”
– bardzo dobre zadanie, ja jednak takich tekstów mam ju¿ kilkadziesi¹t. „Bêdê prowadzi³
zespó³ instruktorski na poziomie G³ównej Kwatery” – wyzwanie niew¹tpliwie harcmistrzowskie, dla mnie jednak to chleb powszedni. Obawiam siê posiedzenia KSI, która
mo¿e nie zrozumieæ mojego toku myœlenia. Moja próba nie ma byæ bezpieczna ani tym
bardziej typowa. Ma cieszyæ, rozwijaæ, niepokoiæ, czasem wyprowadzaæ z równowagi,
czêsto stawiaæ mnie na granicy rezygnacji. Ma byæ realn¹ prób¹. Bo dobry wódz czy
mistrz to taki, który przeszed³ przez wiele prób. Wie, jak smakuje wyzwanie w organizacji, która wychowuje przez stawianie wyzwañ.
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Ponad tydzieñ zajê³o mi znalezienie wolnego wieczoru, aby pochyliæ siê nad moj¹ prób¹
i zastanowiæ siê nad jej zadaniami. Ja i moi koledzy podharcmistrzowie jesteœmy bowiem
ludŸmi zajêtymi. Organizujemy, zasiadamy, wspieramy i prowadzimy. Zatraciæ siê mo¿na
w ZHP w dbaniu o rozwój innych, zapominaj¹c o rozwoju w³asnym. Ta próba to du¿y
oœmiok¹tny (nomen omen czerwony) znak z napisem STOP. STOP druhu podharcmistrzu. Wreszcie musi druh trochê pomyœleæ o sobie.
Otwieraj¹c próbê, zadajê sobie pytanie – kim ma byæ mistrz harcerstwa? Mistrzami nazywa siê ludzi wybitnych – najlepszych w swoich dziedzinach, których dokonania budz¹
powszechny podziw. Ka¿de s³owo mistrza przesycone jest g³êbok¹ m¹droœci¹. W swojej
dziedzinie osi¹gn¹³ wszystko – jest jej ikon¹, twarz¹. Mistrzem filozofii jest Leszek Ko³akowski, mistrzem muzyki by³ Jan Sebastian Bach, a mistrzem fizyki Albert Einstein.
Nikt nie wyda³ rozporz¹dzenia, rozkazu czy ustawy nazywaj¹cej ich mistrzami. Stali siê
nimi spontanicznie – przez uznanie w oczach innych ludzi. Mniej wiêc uwierzê komendantowi chor¹gwi, który obwo³a mnie mistrzem harcerstwa w swoim rozkazie. Bardziej
zaufam ludziom, którzy kiedyœ tak o mnie powiedz¹.
Mistrzem jest te¿ Wis³a Kraków. W 2008 r. zdoby³a mistrzostwo Polski w pi³ce no¿nej,
pozostawiaj¹c przeciwników daleko w tyle. Ale dziœ jest wiosna 2009. Wis³a w tabeli
zajmuje trzecie miejsce i do prowadz¹cego poznañskiego Lecha ma kilka punktów straty.
Znowu musi powalczyæ o ten tytu³. Harcmistrz to ostatni ze stopni instruktorskich. ¯adne
grona, komisje i komendy rozwoju harcmistrza pilnowaæ nie bêd¹. Sam wiêc bêdê musia³
dbaæ o to, ¿eby nie skoñczyæ jak Szombierki Bytom – pi³karski mistrz Polski z 1980 r.,
który pa³êta siê dziœ miêdzy okrêgówk¹ i A-klas¹.
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ks. hm. Janusz Strojny
„Czuwaj”, kwiecieñ 2009

Kiedyœ, ponad pó³ wieku temu, kiedy wchodzi³em w ¿ycie, pewien staruszek kap³an, z którym siê zaprzyjaŸni³em, bardzo m¹dry i doœwiadczony, udzieli³ mi kilku dobrych rad,
o których dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e sprawdzi³y siê w stu procentach. Powiedzia³ mi
wówczas (w m³odoœci by³ harcerzem): b¹dŸ zawsze z ludŸmi i dla nich, idŸ przez ¿ycie
z nimi, nigdy obok. Kochaj ich, bo wtedy stan¹ siê szans¹ dla twej mi³oœci, dziel siê
z nimi swoim doœwiadczeniem i m¹droœci¹, ale ucz siê przyjmowaæ dobro, którym zechc¹ ciê obdarzyæ. Pozwól im byæ sob¹, niech zdobywaj¹ swoj¹ to¿samoœæ za cenê dobrych doœwiadczeñ, trudnoœci i b³êdów, które s¹ nieuniknione. Niczego nie narzucaj, ale
b¹dŸ im towarzyszem drogi, ¿eby ¿ycie nie sta³o siê w³óczêg¹ po kolorowych jarmarkach
i festynach, by³o natomiast wspólnym wêdrowaniem i zdobywaniem wartoœci i wiary,
doskonaleniem siê w byciu cz³owiekiem.
Dziœ mogê powiedzieæ, ¿e harcmistrz to mistrz ¿ycia. Przede wszystkim ma œwiadomoœæ,
¿e jest nadal harcerzem i towarzyszem harców dla tych, którzy s¹ jeszcze na pocz¹tku
drogi. Nie traktuje zawodowo swego stopnia instruktorskiego, ale dzieli siê swym ¿yciem,
jego sensem, wartoœci¹, zdobyt¹ wiedz¹, ca³¹ m¹droœci¹ ¿ycia i tym wszystkim, co mo¿e
byæ darem inspiruj¹cym do rozwoju. Harcmistrz, maj¹c œwiadomoœæ harcersk¹, bêd¹c
wolnym od swej elitarnoœci, potrafi stan¹æ na jednej p³aszczyŸnie z druhem z dru¿yny,
byæ bratem i przyjacielem. Harcmistrz to ktoœ, kto wie, ¿e ¿ycie to nie suma okazji, które
mo¿e egocentrycznie wykorzystaæ, ale droga rozwoju, na której uczy siê przyjmowaæ
wszystko, co go spotyka, uczy siê prze¿ywaæ, aby potwierdza³o to jego godnoœæ, otwiera³o na ludzi, brata³o z nimi nie tylko w sukcesach, ale tak¿e w trudnoœciach i zagro¿eniach,
a w sytuacjach konfliktowych mobilizowa³o do poszukiwania rozwi¹zañ.
Harcmistrz wie, ¿e dobro wspólne wymaga niejednokrotnie, by zapomnieæ o sobie na
jakiœ czas, a wiele spraw postawiæ ponad sob¹, w pe³ni zaanga¿owaæ siê w nie i s³u¿yæ.
Pamiêta, ¿e harcerstwo polega na tym, aby s³u¿¹c innym, wspólnej sprawie, dojrzewaniu
cz³owieka w jego godnoœci, samemu rozwijaæ siê. Myœlê, ¿e harcmistrz nie musi byæ
kimœ, kto wie wszystko najlepiej i posiad³ wszystkie umiejêtnoœci w stopniu najdoskonalszym. Wystarczy, ¿e wyrasta ponad przeciêtnoœæ w œrodowisku ¿ycia i zdoby³ uznanie
i autorytet swoj¹ prac¹ i postaw¹. Natomiast ma byæ mistrzem w anga¿owaniu siê w s³u¿-
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bê, inspirowaniu pytañ, poszukiwaniu wartoœci i rozumieniu ¿ycia. Ma byæ mistrzem w budowaniu relacji miêdzy harcerzami i ludŸmi na ka¿dym poziomie w taki sposób, by relacja mistrz – uczeñ nie ogranicza³a poczucia wolnoœci zarówno ucznia, jak i mistrza. Ma
to byæ mistrzostwo, które w osobistych kontaktach nie krêpuje, ale wyzwala potrzebê
osobistego rozwoju, nie sk³ania do uto¿samiania siê z mistrzem, ale inspiruje poszukiwanie w³asnej to¿samoœci, zachêca ich, by byli ze sob¹ w sposób twórczy.
Harcmistrz ma byæ mistrzem zarówno w rozwoju duchowym i ludzkim, bo tylko w ten
sposób mo¿e ukazaæ m³odszym braciom – harcerzom drogê, na której bêd¹ mogli odnaleŸæ sens ¿ycia, osobiste powo³anie, dojrza³oœæ osobow¹ i spe³nienie siê jako ludzie. Myœlê,
¿e zdrada harcmistrza jako mistrza ¿ycia zaczyna siê w momencie, gdy dominuj¹c¹ staje
siê potrzeba uznania, bowiem wyzwala w cz³owieku nieprawid³owe d¹¿enie do awansów
i k³adzie kres rozwojowi.
¯yczê wszystkim harcmistrzom, by zawsze mieli twórcze podejœcie do ¿ycia, bowiem
wtedy bêd¹ mieli wielu uczniów i przyjació³, a ¿ycie bêdzie p³ynê³o g³êbokim i wartkim
nurtem, oczyszczaj¹c wszystkie zagro¿enia.
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hm. Micha³ Wojtyczka
„Czuwaj”, maj 2009

W ZHP wyró¿niamy zwykle cztery aspekty rozwoju osobistego: rozwój intelektualny,
duchowy, spo³eczny i fizyczny. Jedn¹ z kluczowych cech metody harcerskiej jest dba³oœæ
o równomierny rozwój harcerza i instruktora. Ale czy rzeczywiœcie ta zasada jest realizowana w praktyce w odniesieniu do instruktorów? W przypadku pierwszych trzech aspektów osobiœcie nie mam w¹tpliwoœci, ¿e odpowiedŸ bêdzie pozytywna. Istnieje mnogoœæ
instrumentów stymuluj¹cych rozwój intelektualny, duchowy i spo³eczny. Zdecydowanie
brakuje natomiast instrumentów wspieraj¹cych rozwój fizyczny. W nowym systemie stopni
postulowa³em wprowadzenie wymagañ dotycz¹cych rozwoju fizycznego instruktora (s¹
takie zapisy odnoœnie pozosta³ych elementów rozwoju). Niestety – postulaty nie zosta³y
uwzglêdnione. Mam od dawna wra¿enie, ¿e rozwój fizyczny instruktora, jak równie¿ kultura fizyczna w szerokim tego s³owa znaczeniu, s¹ w naszej organizacji traktowane po
macoszemu (podobnie zreszt¹ jak w ca³ym spo³eczeñstwie). Panuje przekonanie, ¿e rozwój fizyczny jest czymœ mniej istotnym ni¿ na przyk³ad duchowy, ¿e zajmowanie siê
fizyczn¹ stron¹ swojego „ja” jest jakoby „mniej szlachetnym” zajêciem ni¿ na przyk³ad
obcowanie z kultur¹ i sztuk¹. A przecie¿ metoda harcerska zak³ada rozwój równomierny!
Wizyta w muzeum i trening fizyczny w hierarchii potrzeb instruktora ZHP powinny staæ
na równi!
Filarem metody harcerskiej jest przyk³ad osobisty instruktora. Jak myœlicie, drogie druhny i druhowie – co bardziej przemawia do nastoletnich harcerzy (szczególnie do ch³opców, choæ nie tylko): wasza kultura i oczytanie, znajomoœæ klasycznych dzie³ literatury,
muzyki i malarstwa, czy wasza sprawnoœæ fizyczna? Kiedy patrzê wiele lat wstecz, instruktor z pokaŸnym brzuszkiem, niezale¿nie od stopnia, by³ dla mnie zawsze po prostu
nieprzekonuj¹cy. Móg³ byæ prawdziwym gigantem intelektu, ale nie by³ dla mnie wzorem
instruktora ZHP. Chyba nie doceniamy tego, jak wielkie jest znaczenie sprawnoœci fizycznej w budowaniu autorytetu w grupie nastoletnich ch³opców, ale te¿ w ka¿dym innym harcerskim zespole.
Harcmistrz, w rozumieniu zaprezentowanym ongiœ na tych ³amach, to nie tylko „mistrz
harców”, ale cz³owiek dojrza³y, który osi¹gn¹³ mistrzostwo ¿yciowe i w swoim zespole
instruktorskim jest wzorem do naœladowania, punktem odniesienia dla innych instrukto-

Harcmistrzowska czytanka
47

rów. Harcmistrz swoj¹ osob¹ powinien dawaæ œwiadectwo skutecznoœci metody harcerskiej, dziêki której mo¿na osi¹gn¹æ godny podziwu poziom rozwoju osobistego. Brak
dba³oœci o swój rozwój fizyczny widaæ od razu na zewn¹trz i to rodzi dysonans. Harcmistrz wychowany na grach polowych, przywyk³y do niewygód, zahartowany w trudach
i jednoczeœnie zasapany po pogoni za autobusem albo z brzuszkiem – czy¿ to nie razi?
Oczywiœcie s¹ pewne obiektywne ograniczenia, wynikaj¹ce z niedoskona³oœci naszych
cia³. Z wiekiem dopadaj¹ nas choroby, niezale¿nie od naszych starañ. Jednak istot¹ jest,
aby ¿yæ zdrowo i optymalnie wykorzystywaæ posiadany potencja³. Czym innym jest chorowaæ na astmê oskrzelow¹, a czym innym na chorobê, której wyst¹pienie w znacznym
stopniu zale¿y od tak zwanych czynników œrodowiskowych, czyli stylu ¿ycia (diety, aktywnoœci fizycznej, odpowiedniej profilaktyki).
Korzyœci zdrowotne z aktywnoœci fizycznej s¹ oczywiste. Jako lekarz d³ugo móg³bym
o tym pisaæ. W doros³ym wieku zaczynamy odczuwaæ skutki zaniedbañ w tej dziedzinie,
ale s¹ one wyraŸnie dostrzegalne ju¿ wœród nastolatków. Niewielka garstka m³odzie¿y
uprawia dziœ sport wyczynowy, a ca³a reszta g³ównie gimnastykuje palce na konsolach do
gier i na telefonach komórkowych. Ci z instruktorów, którzy prowadz¹ obozy wêdrowne,
wiedz¹, jak dramatycznie dzisiaj wygl¹da kondycja m³odzie¿y w porównaniu do ubieg³ych dekad. Przy okazji os³abieniu uleg³a tak¿e odpornoœæ naszych obozowiczów na
trudy wêdrówki, a nawet na infekcje.
Tu dochodzimy do innych ni¿ zdrowotne korzyœci z aktywnoœci fizycznej – do wyrabiania hartu ducha, nawyku systematycznej pracy nad swoimi s³aboœciami, umiejêtnoœci radzenia sobie z pora¿kami i wielu innych. Apelujê, abyœmy przestali traktowaæ kulturê
fizyczn¹ jako coœ gorszego i mniej potrzebnego! Jest to apel do wszystkich instruktorów
– od dru¿ynowych pocz¹wszy; jednak do harcmistrzów, jako liderów œrodowisk instruktorskich, kierujê go w szczególnoœci. Któ¿ lepiej ni¿ sprawny fizycznie harcmistrz, pomimo zaawansowanego wieku, przekona m³odszych instruktorów, wêdrowników i harcerzy
do dbania o zdrowie i sprawnoœæ fizyczn¹? Na mojej drodze instruktorskiej spotyka³em
takich instruktorów, którzy wrêcz zadziwiali m³odszych o 20–30 lat od siebie wigorem,
sprawnoœci¹ i odpornoœci¹ na trudy. Zawstydzaj¹c nas na wêdrówce górskiej, stawali siê
Ÿród³em trwa³ej motywacji do wzmo¿onej pracy nad sob¹.
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phm. Jolanta Szadkowska
„Czuwaj”, paŸdziernik 2009

Zbyt kocham moje szaleñstwa, by nie przera¿a³a mnie myœl,
¿e ktoœ wbrew woli próbowa³ bêdzie mnie leczyæ.
Janusz Korczak

Tadeusz Koœciuszko w liœcie do swojej ukochanej Tekli ¯urowskiej napisa³: „Co do mnie,
wszystek dr¿ê, ale nie z zimna, lecz z wewnêtrznej niespokojnoœci”. I mnie ogarnê³a taka
„niespokojnoœæ” – œwiadomoœæ, ¿e to ju¿ czas najwy¿szy, ¿e jestem gotowa na podjêcie
kolejnego kroku na instruktorskiej œcie¿ce.
Harcerstwo to jakieœ fascynuj¹ce szaleñstwo, przygoda na ca³e ¿ycie, choroba nieuleczalna. To s³oñce, zapach jeziora latem, lasu sosnowego i jedna roztopiona czekolada na spó³kê. Ile¿ przy tym zabawy i uœmiechów na twarzach dzieciaków. Ale i fochy Karolci, zgubiony we w³asnym plecaku mundur Uziego, poszukiwany w namiocie przez trzy dni plecak
Pestki, codziennie cudem odnajdywane getry Takera.
Bez tego nie mo¿na byæ harcmistrzem.
Tak pojmujê harcmistrzowsk¹ dojrza³oœæ i to mnie zmotywowa³o do otwarcia próby na
stopieñ harcmistrzyni. Przed dzieæmi i m³odzie¿¹ stawiamy wyzwania, a wiêc nale¿y je
stawiaæ te¿ przed sob¹. By nie zatraciæ pasji harcowania, trzeba wyjœæ zza biurka i oderwaæ siê od dokumentów.
Uczymy m³odzie¿ bycia liderami dla siebie, kierowania w³asnym ¿yciem, podejmowania
wyzwañ, realizacji marzeñ, bo „niemo¿liwe nie istnieje”. Trzeba wiêc swoj¹ postaw¹
pokazaæ, ¿e tak jest. Otwarcie próby na ka¿dy stopieñ, harcerski czy instruktorski, to krok
naprzód, to œwiadectwo, ¿e stale siê rozwijamy i uczymy czegoœ nowego. To te¿ dowód
odwagi w ¿yciu, przekraczania siebie – swoich s³aboœci i przyzwyczajeñ. W tym poszukiwaniu jest przecie¿ tyle radoœci. Próba to podjêcie siê dzia³añ, które otworz¹ nas na coœ
nowego – nie tylko dla organizacji, ale w ¿yciu. Umiem wiêcej, lepiej rozumiem, szerzej
patrzê. I wykorzystujê poza organizacj¹, tak jak do organizacji przynoszê swoje doœwiadczenie ¿yciowe i zawodowe. Taka jest kolej rzeczy, to droga pod górê.
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Motywacj¹ te¿ s¹ inni ludzie – ci, których uczymy i ci, od których siê uczymy.
Czy bêdê wiarygodna, prowadz¹c próby lub zajêcia na warsztatach i kursach, jeœli nie
bêdê siê rozwijaæ? Ja sama nie chcia³abym siê uczyæ od kogoœ, kto 10, 20 czy 30 lat jest
przewodnikiem lub podharcmistrzem. I dlaczego nie otwiera on próby? Lêk przed ocen¹
innych, przed koniecznoœci¹ poddania siê weryfikacji, staniêciem przed chor¹gwian¹
komisj¹? To bywa trudne i stresuj¹ce, ale ¿ycie stawia przed nami o wiele wiêksze wyzwania.
S¹ jeszcze ci, którzy inspiruj¹ – harc- i hard- mistrzowie, ludzie z pasj¹, szaleñcy bez
wytchnienia, szczêœliwcy o wielkich sercach i umys³ach, ludzie prawi i m¹drzy – a mimo
to nieustaj¹cy w dzia³aniu, rozwoju osobistym, dawaniu siebie innym – stale na szlaku.
Piêkni, dobrzy i prawdziwi w tym, co robi¹. I tacy byliby nawet wtedy, gdyby Robert
Baden-Powell nie „wynalaz³” skautingu.
Kiedyœ myœla³am, ¿e zaraziæ siê mo¿na tylko gryp¹. „Szaleñstwami” te¿ mo¿na – jak siê
okazuje. Ale ¿eby siê nie chcieæ leczyæ…? To ju¿ tylko taki KTOŒ, jak Janusz Korczak,
móg³ wymyœliæ.
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hm. Agnieszka Rytel
„Czuwaj”, listopad 2009

Czêsto, kiedy ¿artujemy sobie w gronie najbli¿szych moich znajomych, a najlepszym
zajêciem oczywiœcie jest robienie sobie ¿artów ze mnie, powtarzam z uporem maniaka
„trochê szacunku dla harcmistrzów”. Za ka¿dym razem spuszczam wtedy wzrok i zawstydzam siê troszkê, zastanawiaj¹c siê, czy aby nie przekroczy³am cienkiej granicy pomiêdzy dowcipem a pych¹.
Zawracam wam g³owê t¹ histori¹, gdy¿ chcia³abym podzieliæ siê przemyœleniem, dotycz¹cym najwa¿niejszej cechy, jak¹ powinien w sobie wypracowywaæ harcmistrz. T¹ fundamentaln¹ zalet¹ jest w mojej opinii pokora. Nieosi¹galna i mityczna, zawsze gdzieœ na
horyzoncie.
Gdy cz³owiek zostaje przewodnikiem, jest przekonany, ¿e „dosta³ w swoje d³onie miecz”.
A co dostaje cz³owiek, gdy staje siê harcmistrzem? Moim zdaniem wielk¹ odpowiedzialnoœæ za to, co inni w nim mog¹ zobaczyæ. Dlatego w³aœnie harcmistrz jest w pe³ni zobowi¹zany do przestrzegania tego wszystkiego, czego uczy innych. Bo bycie harcmistrzem
to nie tylko przywileje, ale niekoñcz¹ca siê praca nad swoj¹ osobowoœci¹.
Czasem mam jednak wra¿enie, ¿e nie jest to takie dla nas wszystkich oczywiste, a przecie¿ samodoskonalenie jest fundamentem systemu. Jak czêsto do szansy poznania czegoœ
nowego podchodzimy z niedowierzaniem w to, ¿e inni mog¹ nas czegoœ nauczyæ. Jak bez
pokory patrzymy na innych, bêd¹c przekonanym, ¿e nikt nie wie o harcerstwie wiêcej ni¿
my. Najwiêkszym jednak dyshonorem okazuje siê przyznanie siê do b³êdu. Mój autorytet
Jacek Kuroñ w latach piêædziesi¹tych dzia³a³ z wielk¹ niekorzyœci¹ dla ZHP, zak³adaj¹c
dru¿yny walterowskie. Jednak jego zalet¹ by³o to, ¿e po wielu latach potrafi³ siê przyznaæ
do b³êdu i zmieniæ drogê Ÿle obran¹ w m³odoœci. Kuroñ powiedzia³ tak¿e „Nie palcie
komitetów, budujcie swoje”, czy my tak myœlimy? Nasza pewnoœæ siebie ka¿e nam s¹dziæ, ¿e wszystko, co wymyœlone i stworzone przez naszych antagonistów, musi byæ z³e
i nale¿y to jak najszybciej zlikwidowaæ. Czêsto nie zastanawiamy siê nad tym, co mo¿na
przej¹æ od innych, mo¿e przede wszystkim od tych, z którymi siê nie zgadzamy. A przecie¿ mo¿emy pokornie siê od nich uczyæ w myœl wzajemnoœci oddzia³ywañ.
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Mój wymarzony harcmistrz ma jeszcze dwie umiejêtnoœci – potrafi postawiæ siê na czyimœ miejscu, wczuæ siê w sytuacjê innych i doszukuje siê w konflikcie tak¿e swojej winy,
co pozwala mu lepiej zrozumieæ otaczaj¹cych go ludzi i ich intencje.
Pokora to nie uleg³oœæ i wycofywanie siê z wyra¿ania swojego zdania (które harcmistrz
musi mieæ na wiele tematów), ale prezentowanie swoich opinii z szacunkiem w stosunku
do innych.
Nasuwa mi siê postaæ japoñskiego mistrza sztuk walki, nauczyciela o wielkich umiejêtnoœciach, ale takiego, który nie krzywdzi nikogo, je¿eli sam nie jest zaatakowany. Obraca
siê wœród m³odych wojowników, wyposa¿onych w ró¿ne rodzaje broni, sam jej nie nosi,
jednak budzi ich szacunek – swoj¹ pokor¹, opanowaniem i wewnêtrznym spokojem, ci¹g³ymi æwiczeniami cia³a i ducha, mi³oœci¹ do otaczaj¹cego go œwiata. Nie jest ³atwo byæ
kimœ takim, rzadko nam siê udaje, ale có¿, pokornie walczmy ze swoimi wadami, a mo¿e
uda nam siê us³yszeæ kiedyœ „mistrzu”.
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hm. Jolanta Kreczmañska
„Czuwaj”, grudzieñ 2009

Bycie harcmistrzem to styl ¿ycia. Nie ¿ycia w harcerstwie, ale ¿ycia w ogóle. To ¿ycie
pe³ni¹ ¿ycia. Prosto, m¹drze, barwnie i uczciwie.
To m¹dre rozró¿nienie rzeczy wa¿nych od tych mniej wa¿nych. Wa¿ne, by byæ zawsze
w zgodzie z samym sob¹, z wa¿nymi dla mnie wartoœciami. Gdy mam pewnoœæ jakiejœ
prawdy wewnêtrznej, mam si³ê do oddzia³ywania na innych, trudniej mnie zniechêciæ.
Wówczas zwyczajnie ³atwiej wstaæ, gdy upadnê, otrzepaæ kolana i iœæ dalej. To te¿ czasem trudna decyzja o zrezygnowaniu z czegoœ.
Œwiadomoœæ okreœlania celów w ¿yciu. Pêd ¿ycia, ogrom zadañ mo¿e sprawiæ, ¿e tracimy
w³aœciwy kierunek lub hierarchiê celów. Wydaje nam siê, ¿e to, co tu i teraz, jest najwa¿niejsze. Skupiamy siê na dzia³aniach bie¿¹cych, odhaczamy realizacjê kolejnych zadañ.
Tak, wa¿ne jest, byœmy wszystko, co robimy, robili dobrze. Ale jeszcze wa¿niejsze jest
odró¿nienie formy czy œrodka od celu. Gdy lecê samolotem, gdy spotykam ludzi w odleg³ych zak¹tkach œwiata, ale równie¿ gdy obserwujê ludzi w biednych, zapomnianych przez
postêp zak¹tkach Polski – ³atwiej mi przy³o¿yæ w³aœciw¹ miarê. Warto umieæ wy³¹czyæ
w sobie ha³as i poœpiech, by lepiej zobaczyæ to, co prawdziwe i wartoœciowe.
¯y³ka twórcza i pasja odkrywcy. ¯ycie bez pasji jest smutne. Chyba nawet lepiej okreœla
ten stan s³owo „nudne”. I mniej istotne jest, co nas pasjonuje – czy jazda na rowerze, czy
historia sztuki, podró¿owanie czy odkrywanie nowych potraw. Wa¿ne, byœmy umieli
i chcieli przekraczaæ granice, szczególnie granice niemo¿noœci i sztampy. Warto marzyæ.
Marzenia pchaj¹ do przodu. Wierzê, ¿e mogê pokonaæ wiele barier. Harcmistrz niezale¿nie od wieku musi byæ m³ody duchem, musi byæ pasjonatem, odkrywc¹, trochê marzycielem. Takimi odkrywcami byli nasi wielcy poprzednicy, jak Kamiñski czy Baden-Powell.
Takimi pasjonatami s¹ wszyscy wielcy nam wspó³czeœni. Musimy chcieæ realizowaæ w³asne marzenia. Bez tego zamiast mistrzostwa bêdzie jedynie dobre rzemios³o.
Dojrza³oœæ w pojmowaniu harcerstwa. Nie³atwa sprawa. Szczególnie gdy wejdziemy na
wy¿sze poziomy struktury. Tu ³atwiej daæ zwieœæ siê opakowaniu, ³atwiej zapomnieæ o roli
ruchu harcerskiego i jedynie s³u¿ebnej wobec niego roli organizacji. Bardzo trudne jest
po³¹czenie œwiadomoœci naturalnoœci i prostoty harcerstwa ze skal¹ ogl¹du ca³ej organizacji. Trudno tak przejœæ od szczegó³u do ogó³u, by nie widzieæ wszystkiego jedynie przez
pryzmat prze¿ywanego osobiœcie harcerstwa. Warto z jednej strony doceniæ wielobarwnoœæ harcerstwa, z drugiej nie daæ siê zwieœæ na manowce.
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Odwaga w okreœlaniu wyzwañ. W zasadzie truizm. Mnie w m³odoœci inspirowa³o do tego
przes³anie Pana Cogito. M³odych harcmistrzów zapewne lepiej inspiruje Myslowitz, œpiewaj¹c „Bierz ¿ycie takim, jakie jest. I zmieniaj je i ci¹gle walcz”. Wa¿ne, byœmy tej odwagi nie usypiali z up³ywem lat. Gdy j¹ uœpimy, przestaniemy byæ harcmistrzami.
Wytrwa³e d¹¿enie do celów i otwarcie na ludzi. Czasami s³yszê, ¿e jestem zadaniowcem.
Pewnie tak jest. Ale motywacja ta nie wynika jedynie z przywi¹zania do jakoœci. Wiem,
¿e ludzi ambitnych, a z takimi czêsto w harcerstwie mogê dzia³aæ, bardzo napêdza zadowolenie z dobrze wykonanej pracy, fajny efekt. Wówczas czuj¹, ¿e mog¹ wszystko, czuj¹
wspólnotê celów. Staram siê jednak widzieæ realne uwarunkowania innych ludzi. Wiem,
¿e ka¿dy z nas ma inne realia i inne priorytety.
Mistrzostwo w dzia³aniu. Jak sama nazwa wskazuje – wa¿ny element bycia harcmistrzem.
Dla mnie to przede wszystkim praca nad sob¹. Nie chcê siê poddaæ – walczê z w³asnym
lenistwem, zmêczeniem. Mistrzostwo nie oznacza bezb³êdnoœci. Wszyscy wiemy, ¿e to mo¿liwe jest jedynie przy braku dzia³ania. Mistrzostwo nie mo¿e ograniczaæ siê jedynie do dzia³alnoœci harcerskiej. Mistrzostwo jest raczej ci¹g³ym wyzwaniem do podnoszenia poprzeczki.
Przede wszystkim w³asnej. Gdy ktoœ tego nie rozumie, w moich oczach nie jest harcmistrzem.
Pokora na co dzieñ. Bez tego nie ma mistrzostwa. To zdolnoœæ samooceny. Nie – zadarty
nos, nie – uœwiadamianie sobie i innym, ¿e jesteœmy najlepsi, a realne podejœcie do tego,
co nam siê uda³o. Dla mnie miar¹ cz³owieka nigdy nie by³a pe³niona w harcerstwie funkcja. Pewnie dlatego czêsto trudno odnaleŸæ mi siê w sferze harcerskich konwenansów.
Pewnie dlatego pope³niam gafy, czasem dzia³am niezgodnie z przyjêtymi zwyczajami.
Instruktor robi na mnie wra¿enie nie sznurem, a tym, kim jest na co dzieñ, jaki jest. Czy
jest naturalny, m¹dry, pouk³adany, wie, gdzie idzie i kim jest naprawdê. Pokora jest jak
busola – naprowadza, gdy zgubimy kierunek.
Pe³nia i harmonia, czyli droga ku szczêœciu. Tak – moim zdaniem harcmistrz powinien byæ
szczêœliwym cz³owiekiem, powinien jednoczeœnie d¹¿yæ do szczêœcia i cieszyæ z tego, co
ju¿ ma. Najpiêkniejsze jest to, co proste i prawdziwe. Gdy dobrze pouk³adamy klocki w swoim
¿yciu, dostrzegamy to, co jest w nim najwa¿niejsze, cieszymy siê z tego, co mamy.
Œwiadomoœæ w³asnej roli w ¿yciu, w harcerstwie. W ksi¹¿kach, rozmowach, filmach
mo¿emy obserwowaæ rozrachunki ludzi z w³asn¹ przesz³oœci¹. Bohaterowie, szczególnie
ju¿ dojrzali, stawiaj¹ sobie pytanie „Kim jestem? Co zrobi³em?”. W byciu harcmistrzem
powinniœmy mieæ swoist¹ pasjê pozostawiania œwiata lepszym. Trudne zadanie, ale jak¿e
wdziêczne. To te¿ droga do poczucia spe³nienia. Mo¿emy byæ wdziêczni, ¿e dziêki harcerstwu mo¿e szybciej znaleŸliœmy odpowiedŸ na to pytanie.
To teoretyczne rozwa¿anie mo¿e siê wydawaæ zbyt patetyczne. Trochê mnie to mêczy...
Niemniej nie o wielkie s³owa czy czyny tu chodzi, a o codziennoœæ. O spójnoœæ dzia³ania
z wartoœciami. O zwyk³¹ prawdê. Nie trzeba byæ idea³em. To jest niemo¿liwe. Trzeba
jedynie nieustannie staraæ siê ¿yæ prosto, m¹drze, barwnie i uczciwie. Czego sobie i nam
wszystkim ¿yczê w naszej drodze do harc – mistrzostwa.
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hm. Ewa Sidor
„Czuwaj”, marzec 2010

Jakiœ czas temu przyjació³ka poleci³a mi ksi¹¿kê Beaty Pawlikowskiej „W d¿ungli mi³oœci”. W pierwszym momencie pomyœla³am, ¿e to relacja podró¿nicza, opowiadaj¹ca o dalekich podró¿ach itp. Okaza³o siê, ¿e ta pozycja, oprócz fotografii zamieszczonych na jej
kartach, nie ma za wiele wspólnego z podró¿ami. To bardziej poradnik „jak ¿yæ”. Przyznam, ¿e w pierwszym momencie ksi¹¿ka nie bardzo mi siê spodoba³a – jak dziennikarka
i podró¿niczka mo¿e pisaæ quasi-psychologiczny poradnik? By³am niezmiernie zawiedziona. Teraz myœlê, ¿e potrzebowa³am trochê czasu, by sobie pewne sprawy przemyœleæ
i pouk³adaæ. Dziœ uwa¿am, ¿e powinien j¹ przeczytaæ ka¿dy m³ody cz³owiek, który wstêpuje na drogê instruktorsk¹. Bo opisany w tej ksi¹¿ce WOJOWNIK – to taki HARCMISTRZ w wersji „poza-ZetHaPowej”. A dlaczego – opiszê w skrócie dalej…
Wojownik charakteryzuje siê m.in. „konsekwencj¹ w dzia³aniu, czyli umiejêtnoœci¹ realizowania postawionych przed sob¹ celów. To sztuka spe³niania w³asnych marzeñ. Po³¹czenie silnej woli i konsekwencji, przy czym oczywiœcie nie chodzi o zmuszanie siebie
do zrobienia czegoœ, na co cz³owiek nie ma ochoty, tylko nauczenie siê skutecznego dzia³ania, pokonywania w³asnych s³aboœci i zewnêtrznych problemów. To po³¹czenie silnej
woli i opanowania emocji. Je¿eli cz³owiek wie, jaki jest jego cel, zna sposoby jego osi¹gniêcia i podj¹³ decyzjê o jego realizowaniu, to przyda mu siê wytrwa³oœæ w dzia³aniu,
która pozwala ukoñczyæ dzie³o i cieszyæ siê jego owocami” . Idea stopnia harcmistrza
w pierwszych s³owach mówi „konsekwentnie realizuje swoje cele ¿yciowe” . Czy¿ to nie
chodzi o to samo?
Wojownik charakteryzuje siê odpowiedzialnoœci¹. „Najczêœciej cz³owiekowi zarzuca siê
brak odpowiedzialnoœci wtedy, kiedy nie spe³nia oczekiwañ innej osoby. Ale sens odpowiedzialnoœci polega na tym, ¿e cz³owiek wie, co robi, umie przewidzieæ konsekwencje
swoich czynów i œwiadomie je ponosi. Poza tym cz³owiek odpowiedzialny wywi¹zuje siê
ze zobowi¹zañ, tak¿e tych z³o¿onych samemu sobie”. A harcmistrz – „Ma poczucie odpowiedzialnoœci za ¿ycie rodzinne i spo³eczne”.
Wojownik charakteryzuje siê umiejêtnoœci¹ panowania nad z³ymi emocjami. „Chodzi
o umiejêtnoœæ opanowania nadci¹gaj¹cej burzy uczuæ – wybuchu wœciek³oœci, rozpaczy,
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nienawiœci, zazdroœci, zawiœci”. Harcmistrz spotyka na swojej drodze wielu instruktorów. Czêsto s¹ to ludzie podzielaj¹cy jego system wartoœci, ale czasami s¹ to osoby…
pozostawiaj¹ce jeszcze sporo do ¿yczenia. Harcmistrz potrafi zapanowaæ nad sob¹ i odnaleŸæ niæ porozumienia, bo harcmistrz „jest znacz¹c¹ osobowoœci¹ w zespole instruktorskim (…) jest wzorem dla instruktorów”.
Wojownik dziêki „zdarzeniom z przesz³oœci i zrozumieniu ich natury, wyci¹ga wnioski
i wykorzystuje je konstruktywnie do budowania przysz³oœci”. To tak jak harcmistrz, który
„w³asne doœwiadczenia ¿yciowe i wychowawcze potrafi prze³o¿yæ na trwa³y dorobek”.
Wojownik „jest gotów do pomocy innym ludziom, ale nie pozwala, ¿eby ich problemy
przes³oni³y mu w³asne ¿ycie”. Harcmistrz „potrafi inspirowaæ i organizowaæ swoje œrodowisko do potrzebnego spo³ecznie dzia³ania”. Niestety, czêsto zauwa¿am, ¿e instruktorzy maj¹ problem z tym, co opisuje Pawlikowska. Wielokrotnie spotka³am siê, ¿e „ca³ym
¿yciem” oznacza „kosztem swojego ¿ycia”. Je¿eli ludy pierwotne, na bazie których dziennikarka wypracowa³a powy¿sz¹ zasadê, o tym wiedz¹, to dlaczego my mamy z tym k³opoty?
„Wojownik umie panowaæ nad strachem, jest odporny na stres, nie cofa siê przed przeszkodami, odwa¿nie podchodzi do trudnych sytuacji, staraj¹c siê je racjonalnie rozwi¹zaæ i oczyœciæ z nich swoje ¿ycie. Nie boi siê wysi³ku, czerpi¹c z niego dodatkow¹ si³ê,
jest przyjacielem samego siebie, przyjaŸnie i otwarcie podchodzi te¿ do reszty œwiata,
³¹cznie z roœlinami i zwierzêtami (…) Wojownik rozwija swoje pozytywne cechy i stara
siê pozbyæ z³ych. To pozwala mu na wewnêtrzne uporz¹dkowanie swoich pragnieñ, emocji i celów. Umie korzystaæ z silnej woli, jest odwa¿ny i silny psychicznie (…) Nie ulega
uzale¿nieniom od rzeczy ani ludzi, jest samodzielny, lubi swoje ¿ycie i œwiat. Potrafi byæ
szczêœliwy z samym sob¹ i potrafi dzieliæ siê szczêœciem z drug¹ osob¹”…
Teraz ju¿ nie wiem, co jest opisem harcmistrza, a co wojownika. Niemniej wiem, ¿e
ka¿dy, kto wchodzi na drogê instruktorsk¹, staje u progu wêdrówki ku idea³om. Kszta³tuje swój charakter, pokonuje s³aboœci, by wreszcie staæ siê harcmistrzem-wojownikiem.
Wszystkie cytaty odnosz¹ce siê do opisu wojownika pochodz¹ z ksi¹¿ki „W d¿ungli mi³oœci” Beaty Pawlikowskiej z 2008 r. Wszystkie cytaty odnosz¹ce siê do opisu harcmistrza pochodz¹ z Idei stopnia harcmistrza.
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hm. Dorota Zarañska
„Czuwaj”, kwiecieñ 2010

Jestem chyba stosunkowo m³odym harcmistrzem (czy harcmistrzyni¹, jak wol¹ niektórzy). Do tego bardzo œwie¿ym (czy œwie¿¹, skoro tak lubiê nawiasy). Byæ mo¿e dlatego
moje refleksje kr¹¿¹ wokó³ bycia/niebycia harcmistrzem.
Przyznajê, i¿ nie s¹dzi³am, ¿e zmiana podk³adki wp³ynie w jakikolwiek sposób na moje
postrzeganie siebie jako instruktorki. Aczkolwiek sta³o siê. Efekt jest taki, ¿e bynajmniej
nie tryskam dum¹. Czujê na sobie presjê, jak¹ sama na siebie na³o¿y³am moim wyobra¿eniem idea³u Harc-Mistrza, jak i wyra¿eniem zgody na nazywanie mnie „mistrzem”. Bo to
nie zdobycie stopnia œwiadczy o cz³owieku, lecz raczej to, jak mu „noszenie” tego stopnia wychodzi.
Dokonawszy ma³ej retrospekcji, rewizji instruktorów w stopniu harcmistrza, jakich znam,
z którymi siê zetknê³am (czy to jako dziecko, czy ju¿ jako instruktorka), w sporym zbiorze harcmistrzów dostrzeg³am pewien – niestety niewielki – podzbiór HarcMistrzów. Czym
siê ró¿ni HarcMistrz od harcmistrza? Otó¿ o ile harcmistrz o harcerstwie mówi i wspomina, HarcMistrz harcerstwo po prostu robi. I nim ¿yje.
Jak czytamy w naszej misji: „ZHP istnieje nie po to, by doskonaliæ strukturê, przep³yw
informacji oraz proponowaæ coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze rozwi¹zania metodyczne
dla nich samych. Wszystko to ma sens tylko wtedy, gdy s³u¿y wspieraniu m³odego cz³owieka”. Chcesz siê przekonaæ, z kim masz do czynienia: z harcmistrzem czy HarcMistrzem? Przedstaw harcmistrza dziecku, a spyta ono: „Oooo, on jest mistrzem, a co on
potrafi?”. Klasa harcmistrza polega w³aœnie na tym, co potrafi. Równie¿ w oczach dzieci,
w oczach m³odzie¿y. Jeœli zobacz¹ w nim mistrza – œmia³o mo¿esz nazywaæ go HarcMistrzem. Przez du¿e „H” i du¿e „M”. Ka¿dy, kto nosi czerwon¹ podk³adkê, mo¿e powiedzieæ: zdoby³em harcmistrza, ale tylko inni mog¹ nazwaæ go HarcMistrzem. Stopieñ harcmistrza siê posiada, HarcMistrzem siê jest.
Byæ HarcMistrzem to nie tylko umieæ zwróciæ uwagê dru¿ynowemu na jego b³êdy, to
tak¿e umieæ pokazaæ mu w³aœciwe dzia³anie trudem w³asnych r¹k. Z ¿ycia wziête: Obóz
dru¿yny. Ulewa. Dru¿ynowy jakoœ najwidoczniej nie rozumie, ¿e powinien zaj¹æ czymœ
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swoich ch³opaków, kiedy trzeci dzieñ czekaj¹ w namiotach na lepsz¹ pogodê. HarcMistrz
nie stuka siê w czo³o, nie krêci g³ow¹. Naprêdce przygotowuje Super Grê Namiotow¹,
która przedstawiona z zapa³em i z zaanga¿owaniem kontynuowana staje siê hitem obozu.
Czy harcmistrzowie s¹ uprawnieni do narzekania, jakie to m³ode pokolenie s³abe, bo „za
moich czasów to siê dzia³o – ho! ho!”? HarcMistrz w takich wypadkach powinien raczej
spytaæ sam siebie: „A gdzie ja – harcmistrz by³em, kiedy to pokolenie ros³o? Czy¿ nie
jestem mistrzem, czy nie mnie powinni naœladowaæ? A poza tym – wci¹¿ nim jestem,
wiêc mo¿e by siê zabraæ do dzia³ania, zamiast narzekaæ?”.
Jest te¿ sprawa harcmistrzowskiej godnoœci (lub wy-godnoœci). Byæ mo¿e dla harcmistrzów trzeba organizowaæ hotele, ale HarcMistrzowie ucz¹, jak rozbijaæ pa³atki. Bycie
harcmistrzem to byæ mo¿e to samo, co posiadanie wymówki – bo ju¿ jestem zbyt dostojny. Ale bycie HarcMistrzem oznacza, ¿e mimo swych ograniczeñ, a mo¿e w³aœnie z ich
powodu – w³asnym przyk³adem uczê, jak je pokonywaæ, a mo¿e jak z nimi ¿yæ, ale jednak
prawdziwie po harcersku.
Gdyby potraktowaæ zdobywanie stopni instruktorskich jako standardowy motyw wêdrówki
na szczyt góry, gdzie znaleŸlibyœmy harcmistrza, a gdzie HarcMistrza? Czêœæ harcmistrzów zapewne zosta³aby na górze, choæby po to, by podziwiaæ widoki. Druhu harcmistrzu, druhno harcmistrzyni – jeœli uwa¿asz swoj¹ œcie¿kê rozwoju instruktorskiego za
ukoñczon¹, byæ mo¿e jesteœ wœród nich. Mo¿na napawaæ siê krajobrazem, popatrzeæ sobie z góry na innych. Widzieæ wiele, nieistotne, ¿e z daleka i niewyraŸnie. Poza tym, jak to
bywa na szczycie góry, miejsca jest niezbyt du¿o, pole manewru jakby w¹skie, wiêc faktycznie nie ma specjalnie nic do roboty.
A mo¿e jednak jesteœ w drugiej grupie – wœród HarcMistrzów? Wœród tych, którzy po
wejœciu na swój instruktorski szczyt zawrócili i zeszli na dó³, by swoim doœwiadczeniem
stanowiæ podporê dla kolejnych wêdrowców. Stali siê ich doradcami, przewodnikami na
szlaku. A pracy przed nimi tyle, ¿e nawet nie ogarniaj¹ wzrokiem wszystkiego.
Wiêc kim jesteœ? Posiadasz stopieñ harcmistrza czy jesteœ HarcMistrzem?
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Instruktorska elita
„Czuwaj”, grudzieñ 2006

Elita – grupa ludzi wyró¿niaj¹ca siê lub uprzywilejowana w stosunku do reszty spo³eczeñstwa ze wzglêdu na posiadanie pewnych cech lub dóbr cenionych spo³ecznie.
S³ownik jêzyka polskiego PWN

Elita
Czy mówi¹c o harcmistrzach mo¿emy u¿yæ okreœlenia elita? Innymi s³owy: czy mo¿emy
w przypadku harcmistrzów mówiæ o czymœ wyró¿niaj¹cym ich (poza oczywiœcie czerwon¹
podk³adk¹) lub jakichœ przywilejach, o czymœ, co jest cenione wœród innych instruktorów?
Gdyby tak by³o, wówczas komisje stopni instruktorskich w chor¹gwiach (dla przypomnienia: na tym poziomie realizowane s¹ próby harcmistrzowskie) furcza³yby od iloœci
roboty, mo¿na by rzec – by³yby rozgrzane do (harcmistrzowskiej) czerwonoœci.
A jak jest? Obserwacja tego, co siê dzieje w wielu hufcach, nawet pobie¿na, wyrywkowa
lektura rozkazów komendantów chor¹gwi pokazuje, ¿e wcale nie otwiera siê tak wielu prób
harcmistrzowskich, wcale nie ma pêdu do zostania harcmistrzem. Dlaczego?
Motywacja
Kluczow¹ spraw¹ jest oczywiœcie brak motywacji do zdobywania tego najwy¿szego stopnia. Mo¿na by³oby stwierdziæ, ¿e teraz ci podharcmistrzowie nie tacy, jak kiedyœ. ¯e nieambitni, ¿e nie chc¹ siê rozwijaæ itd. Jednak jest to zbyt du¿e uproszczenie. Bo spójrzmy na to
odwrotnie – tak naprawdê do czego (oprócz w³asnej satysfakcji) jest potrzebna instruktorowi czerwona podk³adka?
Jeœli chodzi o mo¿liwoœæ pe³nienia funkcji w Zwi¹zku, to raczej nie znajdziemy tu specjalnej motywacji dla m³odego instruktora. Bo chodzi tu o funkcje: Przewodnicz¹cego ZHP,
Naczelnika czy komendanta chor¹gwi – a wiêc zbyt niedostêpne zarówno poziomem struktury, jak i wiekiem (œrednia wieku 19 osób pe³ni¹cych wymienione funkcje to ponad 50 lat).
W grê wchodzi tak¿e cz³onkostwo w s¹dach harcerskich – ale to raczej zasiadanie ni¿ realna funkcja (notabene to dobrze, ¿e s¹dy nie maj¹ zbyt wiele roboty).
Wydaje mi siê, ¿e najsilniejszejsz¹ motywacjê z motywacji formalnych daj¹ instruktorom tylko dwa uprawnienia harcmistrza. Po pierwsze: mo¿liwoœæ bycia opiekunem prób
podharcmistrzowskich, poniewa¿ taka jest bardzo czêsto potrzeba rozwijaj¹cych siê œrodowisk, w których m³odzi przewodnicy chc¹ zdobywaæ wy¿szy stopieñ i potrzebuj¹ opiekuna
– partnera niezbyt odleg³ego wiekiem. I po drugie: mo¿liwoœæ zdobycia srebrnej odznaki
kadry kszta³c¹cej, choæ to dotyczy ju¿ tych instruktorów, którzy chc¹ anga¿owaæ siê na
poziomie hufca i wy¿szym ni¿ hufiec.
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To wszystko, w³aœciwie nie ma wiêcej przepisów, ba, nawet przyjêtych zwyczajów, uzale¿niaj¹cych pe³nienie funkcji w Zwi¹zku ze stopniem harcmistrza. Jeszcze kilka-kilkanaœcie lat temu jasne by³o, ¿e przewodnik to generalnie dru¿ynowy, podharcmistrz – instruktor dzia³aj¹cy na szerszym forum, np. na szczeblu hufca, realizuj¹cy siê na funkcji np.
namiestnika czy szczepowego, a dla harcmistrza zarezerwowane s¹ funkcje w zespo³ach
chor¹gwianych i centralnych. Teraz tego nawet nie ma. Z ³atwoœci¹ mo¿na wymieniæ nazwiska przewodników, którzy s¹ szefami zespo³ów w chor¹gwiach czy G³ównej Kwaterze.
Niby harcmistrz mo¿e pe³niæ wszystkie funkcje w Zwi¹zku. Ale po có¿ zdobywaæ ten
stopieñ, skoro – wy³¹czywszy tych kilka najwy¿szych funkcji i s¹dy harcerskie – mo¿na
w ZHP pe³niæ w³aœciwie ka¿d¹ funkcjê bêd¹c podharcmistrzem?
Dla porz¹dku wspomnieæ trzeba o jeszcze jednym uprawnieniu harcmistrza. Otó¿ ze
zdobyciem tego stopnia wi¹¿e siê mo¿liwoœæ otrzymania Krzy¿a „Za Zas³ugi dla ZHP”. Ale
trudno mi wyobraziæ sobie podharcmistrza, który z tego powodu chce zdobyæ kolejny stopieñ…
Brak formalnych, realnych „motywatorów” jest wiêc, jak s¹dzê, g³ówn¹ przyczyn¹, ¿e
podharcmistrzowie nie wal¹ drzwiami i oknami do chor¹gwianych komisji stopni instruktorskich.
Co wiêc pozostaje? Chêæ rozwijania siê? Do tego tak¿e nie trzeba stopnia, choæ oczywiœcie dobrze zaplanowana próba jest tu du¿¹ pomoc¹. Pozostaje wiêc tak naprawdê ambicja
oraz poczucie odpowiedzialnoœci – albo ze wzglêdu na wspomnian¹ wczeœniej mo¿liwoœæ
bycia opiekunem prób podharcmistrzowskich, albo dlatego, ¿e ci¹gle pamiêtamy o osobistym przyk³adzie instruktora…
Ale jest jeszcze coœ, jest jeszcze jeden problem, który nie tylko, ¿e nie jest motywacj¹ dla
podharcmistrzów do zdobycia czerwonej podk³adki, ale wrêcz przeciwnie – doskonale demotywuje wielu do otwarcia kolejnej próby. Mo¿e to wykrêt, tylko pokraczne alibi, a mo¿e
fakt – nie wiem. Ale musi coœ w tym byæ, jeœli wielu instruktorów, których namawiam do
otwarcia próby harcmistrzowskiej, mówi mi, ¿e nie chce byæ harcmistrzem, poniewa¿ widzi… jacy s¹ ci harcmistrzowie. A gdy poci¹gn¹æ ich za jêzyk, wówczas bez trudu wymieniaj¹ doœæ logiczn¹ listê swoich zarzutów.
Zatrzymali siê
Jest to chyba g³ówny zarzut: ¿e siê zatrzymali w instruktorskim rozwoju, ¿e siê nie doskonal¹ i ¿e w zwi¹zku z tym nie s¹ na bie¿¹co.
Ile¿ to razy s³ysza³em opowieœci o harcmistrzach, których wypowiedzi œwiadcz¹, jakby
zatrzymali siê w swoim postrzeganiu ZHP gdzieœ w po³owie czy pod koniec lat 80. Nie
mówi¹ o zjeŸdzie hufca tylko o konferencji sprawozdawczo-wyborczej, dopytuj¹ siê czasem o sk³ad rady hufca oraz komisji instruktorskiej hufca (i rady hufca, i konferencje zniknê³y w roku 1990, kiedyœ zaœ komisjami instruktorskimi nazywano dzisiejsze s¹dy harcerskie), czytaj¹ „Motywy”, a nawet… je prenumeruj¹!
Jeœli to liniowy harcmistrz – có¿, trudno. Ale podobne opowieœci s³ysza³em tak¿e o tych
harcmistrzach, którzy powinni byæ szczególnie uwra¿liwieni na zmiany zachodz¹ce w Zwi¹zHarcmistrzowska czytanka
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ku, którzy powinni byæ przyk³adem sta³ego instruktorskiego rozwoju – czyli o cz³onkach
komisji stopni instruktorskich. Zwykle z uœmiechem na ustach otwieraj¹cy lub zamykaj¹cy
próbê harcmistrzowsk¹ opowiadali o cz³onkach komisji dopytuj¹cych, kiedy w³aœciwie bêdziemy w tym WOSM i w tym WAGGGS, albo twierdz¹cych, ¿e druhna Maria Hrabowska
jest nadal Przewodnicz¹c¹ ZHP i tak dalej… Œmiaæ siê czy p³akaæ?
Okazuje siê, ¿e m³odzi ludzie, którym mówi siê, ¿e maj¹ siê stale rozwijaæ, ¿e maj¹ iœæ
do przodu – widz¹ to wszystko! Widz¹ ten brak rozwoju, widz¹ myœlenie kategoriami lat
70. czy 90., boli ich ¿enuj¹cy poziom tych, którzy winni byæ mistrzami.
Nie szanuj¹
To drugi zarzut do harcmistrzów, ale pewnie bardziej odczuwalny, bo osobisty. Bardzo
czêsto m³odzi instruktorzy narzekaj¹, ¿e s¹ traktowani przez starszych harcmistrzów „z góry” wy³¹cznie ze wzglêdu na wiek, kiedy oczekiwaliby partnerstwa, braterstwa, zrozumienia.
Jest to tym bardziej odczuwalna postawa, gdy na³o¿y siê na ni¹ poprzedni problem, a wiêc
– mówi¹c delikatnie – bycie niezbyt na czasie. A jeœli do tego do³o¿ymy fakt, ¿e kiedyœ ów
harcmistrz by³ kimœ wa¿nym – wówczas naprawdê bywa ciê¿ko.
Bo jak rozmawiaæ z Bardzo Wa¿nym Harcmistrzem, skoro koronnym argumentem jest
na przyk³ad to, ¿e ileœ lat temu by³ przez ileœ lat komendantem hufca? Niewa¿ne, ¿e to by³o
dawno, niewa¿ne, ¿e od tamtego czasu Statut zmieni³ siê chyba 8 czy 10 razy. On wie lepiej,
bo przecie¿ pe³ni³ tak¹ wa¿n¹ funkcjê…
Postawa
To trzeci, najbardziej noœny medialnie i dostrzegalny zarzut – postawa, swobodne traktowanie zasad obowi¹zuj¹cych w Zwi¹zku. Oczywiœcie, patologie takie jak picie czy palenie (tak¿e w trakcie imprez harcerskich), nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów (vide:
sprawa lubelska, patrz: poprzedni numer „Czuwaj”) – to nie problem wy³¹cznie harcmistrzów. Jednak w ich przypadku – mistrzów, elity instruktorskiej – jest to szczególnie zauwa¿alne i karygodne.
Wizerunek
Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e te zarzuty wobec harcmistrzów s¹ du¿ym uogólnieniem,
pewnie krzywdz¹cym dla zdecydowanej wiêkszoœci z nich. Ale có¿, tak to jest z wizerunkiem, ¿e w du¿ej mierze tworz¹ go stereotypy, ¿e olbrzymi wp³yw na jego kszta³towanie
maj¹ „czarne owce” i w³aœnie na podstawie pojedynczych, patologicznych przypadków,
które si³¹ rzeczy s¹ bardziej nag³oœnione, tworzy siê obraz blisko czterech tysiêcy harcmistrzów.
Co wiêc robiæ? Pomys³ów, które mog¹ zmieniæ wizerunek harcmistrzów w oczach m³odych podharcmistrzów, mo¿e byæ wiele.
Mo¿e nale¿y podnieœæ rangê stopnia, daj¹c uprawnienia do jego przyznawania wy³¹cznie Naczelnikowi ZHP (jak zreszt¹ niegdyœ bywa³o), który analizowa³by dorobek kandydata na harcmistrza?
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Mo¿e warto pomyœleæ nad konkretnymi, bardziej motywuj¹cymi uprawnieniami dla harcmistrzów? Mo¿e sposobem by³oby wiêksze uzale¿nienie powierzania funkcji od posiadanego stopnia instruktorskiego?
Mo¿e bardziej konsekwentnie nale¿y wykorzystywaæ dostêpne w naszej organizacji mo¿liwoœci (czytaj: s¹dy harcerskie), aby pozbywaæ siê tych „czarnych owiec”, które psuj¹ opiniê nie tylko o harcmistrzach, ale w ogóle o instruktorach i harcerstwie?
A mo¿e dobrze by³oby, aby harcmistrz nie by³ do¿ywotnim stopniem, ale ¿eby wymaga³
przedstawienia Naczelnikowi ZHP sprawozdania ze swojej s³u¿by harcmistrzowskiej, ze
swojego dorobku – choæby raz na 10 lat? Tak, tak, wiem, ¿e to za du¿a rewolucja…
***
Harcmistrzowski rachunek sumienia
Konsekwentnie realizuje swoje cele ¿yciowe
– Kiedy po raz ostatni zastanawia³eœ siê, co chcesz osi¹gn¹æ za rok, za piêæ, dziesiêæ lat?
– Kiedy po raz ostatni dok³adnie analizowa³eœ swoje sukcesy i niepowodzenia, i wyci¹ga³eœ wnioski na przysz³oœæ?
– Kiedy po raz ostatni odnios³eœ sukces? Czy by³ to efekt twojego œwiadomego dzia³ania?
Ma poczucie odpowiedzialnoœci za ¿ycie rodzinne i spo³eczne
– Czy myœl¹c o przysz³oœci, planuj¹c j¹, myœlisz nie tylko o sobie, ale tak¿e o swojej rodzinie?
– Co zrobi³eœ ostatnio dla innych, zupe³nie bezinteresownie?
– Czy myœla³eœ o tym, ¿e bycie harcmistrzem to nie tylko bycie dobrym instruktorem, ale
tak¿e mê¿em, ¿on¹, ojcem, matk¹, pracownikiem…?
Kreuje rzeczywistoœæ
Potrafi inspirowaæ i organizowaæ swoje œrodowisko do potrzebnego spo³ecznie dzia³ania
Wp³ywa na oblicze harcerstwa
– Czy myœl¹c o problemach w miejscu zamieszkania, w pracy, w harcerstwie zastanawiasz
siê, co ty mo¿esz zrobiæ, aby je rozwi¹zaæ?
– Jak wiele w pozytywnych zmianach, które zachodz¹ wokó³ ciebie, jest efektem twojego
dzia³ania, twojej inspiracji? A mo¿e jesteœ tylko biernym obserwatorem?
– Czy myœla³eœ kiedyœ, co zostawisz po sobie, jaki trwa³y œlad?
– Co w ostatnim roku zrobi³eœ, aby harcerstwo by³o lepsze?
Ma du¿¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie samodzielnego kierowania zespo³em
– Czy ludzie lubi¹ z tob¹ pracowaæ? Jak myœlisz, dlaczego?
– Kiedy po raz ostatni szefowa³eœ jakiemuœ projektowi, zespo³owi zadaniowemu?
– Czy jest grono instruktorów, za które czujesz siê odpowiedzialny?
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W³asne doœwiadczenia ¿yciowe i wychowawcze potrafi prze³o¿yæ na trwa³y dorobek
– Czy wychowa³eœ nastêpcê?
– Ilu masz wychowanków, którzy powiedz¹, ¿e od ciebie nauczyli siê harcerstwa?
– Czy z twoich doœwiadczeñ ¿yciowych wynika coœ dla innych ludzi?
Jest znacz¹c¹ osobowoœci¹ w zespole instruktorskim, z którym pracuje, i w œrodowisku
swojego dzia³ania
Jest wzorem dla instruktorów
– Kiedy po raz ostatni by³eœ opiekunem próby instruktorskiej? Dobrym opiekunem!
– Czy zawsze pamiêtasz, jak wa¿ny w harcerstwie jest osobisty przyk³ad instruktora?
– Czy przebywaj¹c z m³odszymi instruktorami myœlisz o tym, ¿e twoje wypowiedzi, twoje
zachowanie s¹ dla nich przyk³adem?
– Jak myœlisz, ilu jest instruktorów, dla których jesteœ wzorem?
– Co zrobi³eœ, aby byæ dla innych prawdziwym autorytetem?
Pytania mo¿na mno¿yæ...
hm. Grzegorz Ca³ek
(który mimo wszystko czuje siê dobrze w harcmistrzowskim gronie)
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HR z sukcesem ¿yciowym
„Czuwaj”, styczeñ 2007

Harcmistrz konsekwentnie realizuje swoje cele ¿yciowe.

Gdy przysz³am do krakowskiego szczepu „Orogen”, by³a w nim trójka harcmistrzów
w stopniu Harcerza Rzeczypospolitej. Imponowa³ nam ten podpis – hm. S³awomir Sprawski HR. Jakoœ specjalnie nie rozwa¿aliœmy, co siê dla nas kryje za ka¿dym z tych stopni,
dlaczego ta kombinacja jest dla nas tak znacz¹ca, po prostu – „hm. HR” by³ w „Orogenie”
idea³em, do którego po cichu wiele osób d¹¿y³o. Nikt nie przyznawa³ siê, ¿e chce tak jak
Jola, Jarek czy S³awek mieæ podwójny podpis, ale nowi podharcmistrzowie obmyœlali swoje próby na HR-a. Niektórzy siê wykruszyli, niektórzy wczeœniej zdobyli czerwon¹ podk³adkê, ale po d³ugim przestoju kolejna dwójka „Orogenów” siêgnê³a szczytu, odœwie¿aj¹c
mit. Znowu jakaœ próba na HR-a zosta³a otworzona...
Instruktorzy z za³êczañskiej CSI kpili niemi³osiernie z tego krakowskiego snobizmu.
Akurat wchodzi³a reforma stopni harcerskich (zmiana z 6 na 5 stopni), wiêc odmawiali
powa¿nym instruktorom prawa do zdobywania „m³odzie¿owych” stopni. Metodycznie mieli
racjê, ale z mitem tak ³atwo siê nie wygrywa.
Ten nasz HR niós³ ze sob¹ wiele znaczeñ. Po pierwsze, to by³y krakowskie próby HR,
czyli nie infantylne „zna lub rozumie zasady demokracji”, ale zwykle rok poszukiwañ w³asnego sposobu na pogodzenie harcerstwa z doros³ym ¿yciem. Po drugie, sama czerwona
podk³adka nie mówi wszystkiego o danym instruktorze – mo¿e to byæ porz¹dny harcmistrz,
ale mo¿e to te¿ byæ „beton zza biurka”, który nie zauwa¿y³, ¿e harcerstwo siê zmieni³o
w ostatnich 5, 10 czy 15 latach. Natomiast czerwona podk³adka pod krzy¿em z nabitym
z³otym wieñcem nie budzi w¹tpliwoœci – w³aœciciel to praktyk, zna harcerstwo od podszewki, ma coœ do przekazania m³odszym. Wreszcie, po trzecie, taki instruktor potrafi coœ wiêcej, ni¿ tylko byæ harcmistrzem. Nasi orogenowi HR-zy mieli osi¹gniêcia w ró¿nych obszarach, stawiali sobie nowe cele, panowali nad sytuacj¹ i sami podejmowali decyzje, zamiast
dryfowaæ z pr¹dem rzeki, jak wiele osób wokó³. Z takim mitem ³atwo siê nie wygrywa.
Ktoœ powie, ¿e nie trzeba zdobywaæ póŸnego HR-a, ¿eby byæ takim instruktorem, ¿eby
posiadaæ i realizowaæ swoje cele ¿yciowe. To prawda. W dodatku ten stopieñ zdobywa siê
tylko raz, a pracowaæ nad sob¹ nale¿y przez ca³y czas. Ale jestem przekonana, ¿e kto choæ
raz zastanowi³ siê nad swoj¹ prób¹ na HR-a, temu póŸniej ³atwiej jest zatrzymaæ siê w biegu
i zastanowiæ siê nad swoim ¿yciem. Nie nad swoj¹ dzia³alnoœci¹ instruktorsk¹, ale nad ca³¹
reszt¹. Czy nie mam czegoœ zaleg³ego do za³atwienia? Obok biurka roœnie sterta wywo³a-
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nych zdjêæ, które mia³y po przebraniu trafiæ do albumów... Czy nie mam poczucia braku
czasu na jak¹œ konkretn¹ sprawê? Od d³u¿szego czasu odk³adam na póŸniej sprawê kursu,
który podniós³by moje kwalifikacje zawodowe... Nie pamiêtam, kiedy ostatnio przyjmowaliœmy przyjació³ na kolacji... Czy nie przestajê marzyæ i stawiaæ sobie wyzwania? Kiedyœ
sobie obieca³am, ¿e wrócê nad Wielki Kanion i tym razem bêdê przygotowana do zejœcia na
jego dno...
Ka¿dy z nas ma coœ do pouk³adania, coœ do zrobienia, coœ zwi¹zanego z rodzin¹, z prac¹,
z hobby, z ¿yciem towarzyskim. Czy coœ jednak z tego wynika? Czy przek³ada siê to na
konkretne postanowienia, na termin w kalendarzu – za tydzieñ, za kwarta³, za 3 lata? Czy
przek³ada siê to na osi¹gniêcia, którymi mo¿na siê pochwaliæ przed bratem, szefem, s¹siadem? Czy przypadkiem nie do³¹czamy do tych dryfuj¹cych z pr¹dem rzeki?
Postawi³am kiedyœ harcmistrzom pod dyskusjê tezê: „Harcmistrz to nie tylko harcerz,
ale tak¿e osoba, która odnios³a ¿yciowy sukces”. Wzbudzi³a ona wiele w¹tpliwoœci. Bynajmniej nie dlatego, ¿e ogó³ uwa¿a³, i¿ powinno byæ „odnosi sukces za sukcesem”, albo nawet „to cz³owiek sukcesu”. Ogó³ stwierdzi³, ¿e nie godzi siê w takim gronie rozmawiaæ
o pieni¹dzach. Ja akurat nie mam nic przeciwko temu, ¿eby instruktorzy harcerscy byli ludŸmi
wystarczaj¹co zasobnymi, bo to nie tylko poprawi³oby œci¹galnoœæ sk³adek, ale tak¿e podnios³oby liczbê prenumeratorów „Czuwaj” oraz rozwi¹za³oby problem odp³atnoœci za kszta³cenie. Jednak formu³uj¹c moj¹ tezê, nie to mia³am na myœli. Wydawa³o mi siê, ¿e dla harcerskich wychowawców sukces niejedno ma imiê, ¿e w takim gronie podane zostan¹
przyk³ady nauczycieli wspominanych przez wychowanków z ³ezk¹ w oku, podró¿nikówwyczynowców, uznanych naukowców, szanowanych kierowników, wytrwa³ych rodziców
zastêpczych oraz wielu innych postaci, którym instruktorskie umiejêtnoœci i harcerskie wartoœci wskaza³y, jak nale¿y ¿yæ, ¿eby czuæ siê spe³nionym. Niestety trafi³am na inny mit.
Jestem przekonana, ¿e znani mi harcmistrzowie HR-zy na pytanie, czy odnieœli ¿yciowy
sukces, odpowiedzieliby coœ w stylu „Wygl¹da na to, ¿e tak, ale nie chwalmy dnia przed
zachodem s³oñca”. Bo oni nadal maj¹ jakieœ cele do zrealizowania.
hm. Anita Regucka-Kwaœnik HR
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Sztuka reagowania
„Czuwaj”, luty 2007

Harcmistrz ma poczucie odpowiedzialnoœci za ¿ycie rodzinne i spo³eczne

Ka¿dy z nas mniej wiêcej wie, co to znaczy byæ odpowiedzialnym za swoj¹ rodzinê, za
pojedynczych jej cz³onków i za jakoœæ relacji miêdzy nimi. Wiedza taka, niestety, nie przek³ada siê automatycznie na dzia³anie i czêœæ instruktorskich rodzin zbyt rzadko doœwiadcza
aktywnej obecnoœci umundurowanego ojca czy siostry. Pozostaje jednak mieæ nadziejê, ¿e
pracuj¹cy nad sob¹ harcmistrzowie uwzglêdniaj¹ potrzeby swoich rodzin w konsekwentnie
realizowanych celach ¿yciowych. Có¿ jednak znaczy „mieæ poczucie odpowiedzialnoœci za
¿ycie spo³eczne”?
Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego odpowiedzialnoœæ to „koniecznoœæ, obowi¹zek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji”. Obowi¹zki prawne nie podlegaj¹ dyskusji, ale z moralnymi ju¿ nie jest tak ³atwo. Jak „g³êboka”
ma byæ to odpowiedzialnoœæ? Jak szeroko to ¿ycie spo³eczne nale¿y rozumieæ? Chyba nie
jak u wieszcza – „Nazywam siê Milion, bo za miliony kocham i cierpiê katusze”? Mo¿na
uznaæ, ¿e jest to decyzja indywidualna. Czy to oznacza, ¿e wszystko jest spraw¹ osobistej
wra¿liwoœci oraz mo¿liwoœci dzia³ania w danym obszarze?
Na widok wyrostków, pastwi¹cych siê nad przechodniem, ktoœ zaryzykuje bezpoœredni¹
interwencjê, ktoœ inny wezwie policjê, ktoœ jeszcze inny zaanga¿uje siê w kampaniê wyborcz¹ ugrupowania maj¹cego pomys³ na poprawienie bezpieczeñstwa na ulicach… A co
zrobiæ, gdy „pani” najm³odszej pociechy odstaje od reszty nauczycieli w szkole? Ktoœ podrzuci temat lokalnej dziennikarce, ktoœ inny zorganizuje grupê rodziców do rozmowy z dyrekcj¹ szko³y, ktoœ jeszcze inny w ramach przygotowañ do takiego spotkania dowie siê od
znajomego w kuratorium, czego mo¿na wymagaæ, oczekiwaæ w ramach obowi¹zuj¹cego
prawa... Ludzie w firmie psiocz¹ po k¹tach, ¿al¹ siê przy kawie na z³¹ organizacjê pracy, ale
nie rozmawiaj¹ o tych problemach z prze³o¿onymi... Ktoœ za³o¿y zwi¹zki zawodowe, ktoœ
inny otworzy oczy na problem zaprzyjaŸnionemu kierownikowi, jeszcze ktoœ inny zaproponuje prze³o¿onym, ¿e zbierze i wstêpnie zanalizuje pomys³y za³ogi na zmiany w organizacji
pracy...
Nie chcê oceniaæ tych zachowañ, czy to wystarczy, czy to najlepsza z mo¿liwych reakcja,
czy najskuteczniej rozwi¹¿e problem. Dla mnie wa¿ne jest, ¿e s¹, ¿e ludzie chc¹ coœ zrobiæ,
bo najczêœciej obserwowan¹ reakcj¹ jest ucieczka, odwrócenie wzroku, zaciœniêcie zêbów,
wzruszenie ramionami. „Có¿... Bywa... Cz³owiek nic na to nie poradzi...”. A mo¿e pora-

Harcmistrzowska czytanka
66

dzi?! Inny mistrz pisa³ „Lawina bieg od tego zmienia, / Po jakich toczy siê kamieniach. /
I, jak zwyk³ mawiaæ ju¿ ktoœ inny. / Mo¿esz, wiêc wp³yñ na bieg lawiny”. Czasami potrzeba
tego jednego odwa¿nego, który zacznie, który g³oœno zada pytanie, który zadeklaruje swoj¹
pomoc, ¿eby odblokowaæ resztê.
Dlatego zachêcam do refleksji za ka¿dym razem, gdy dostrzegamy jak¹œ nieprawid³owoœæ. Jeœli ja nie zareagujê, to czy ktoœ inny to zrobi? Czy ja – osoba doœwiadczona w pracy
z ludŸmi, w kierowaniu zespo³em, wyæwiczona w skutecznej komunikacji, sprawdzona
w rozwi¹zywaniu konfliktów, potrafi¹ca planowaæ, korygowaæ plany, koncentrowaæ siê na
celach – mogê przejœæ obok, czy mogê uznaæ, ¿e inni ochotnicy sobie tym razem poradz¹
bez mojego wsparcia? Czy nie zagalopuj¹ siê, czy znajdzie siê ktoœ, kto na czas ostudzi
rozpalone g³owy? Czy dzisiejsze zaniechanie nie uderzy boleœnie we mnie lub kogoœ mi
bliskiego w przewidywalnej przysz³oœci? Jak¹ wezmê na siebie odpowiedzialnoœæ za tê
sytuacjê – spróbujê rozwi¹zaæ problem, czy celowo pozostawiê to innym?
Nie mo¿emy przy tym wszystkim zapominaæ o jeszcze jednym aspekcie odpowiedzialnoœci – o podejmowaniu tylko tych zobowi¹zañ, którym mo¿emy sprostaæ. Nie oznacza to,
¿eby nie podejmowaæ wyzwañ, które s¹ na granicy naszych mo¿liwoœci. Chodzi mi o przys³owiowe ³apanie kilku srok za ogon. Wed³ug tego samego s³ownika odpowiedzialny to
m.in. „gotowy do ponoszenia konsekwencji za swoje dzia³anie, postêpowanie, taki, na którym mo¿na polegaæ; rzetelny, solidny”. Czy wystarczy mi czasu i si³, ¿eby porz¹dnie zrealizowaæ kolejne zobowi¹zanie? Czy nie zrobiê tego „po harcersku” – na ostatni¹ chwilê,
z du¿¹ doz¹ improwizacji, kosztem nocki, kosztem rodziny? Czy to wszystko nie zacznie
kolidowaæ ze sob¹? Czy w ten sposób rzeczywiœcie rozwi¹¿ê problem?
Ktoœ zapyta, co to wszystko ma wspólnego z harcmistrzem. Przecie¿ odpowiedzialnoœæ
za ¿ycie spo³eczne dotyczy te¿ pozosta³ych instruktorów. Owszem, dotyczy, ale harcmistrzów bardziej. Wywodzê siê z hufca, w którym przewodnikami zostaj¹ osoby przed dwudziestk¹, podharcmistrzami ludzie w wieku studenckim. Pe³ni¹ ju¿ ró¿ne role, ale ró¿norodnoœæ ¿ycia spo³ecznego jest jeszcze przed nimi. Tak¿e inaczej s¹ postrzegani przez
otoczenie jako ci m³odzi, co to jeszcze musz¹ siê wyszaleæ, co to nie wiedz¹, ¿e œwiat jest
zbyt skomplikowany, ¿eby wystarczy³y ich proste recepty. A my, harcmistrzowie, ludzie
z dorobkiem ¿yciowym, mamy wiêksze szanse powodzenia w zmienianiu œwiata. O ile odpowiednio i odpowiedzialnie zareagujemy.
hm. Anita Regucka-Kwaœnik HR
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Swêdzenie mózgu
„Czuwaj”, marzec 2007

Harcmistrz kreuje rzeczywistoœæ...

W dotychczasowych rozwa¿aniach o pozaharcerskim ¿yciu harcmistrza aktywna postawa wobec rzeczywistoœci pojawi³a siê niejeden raz. Zarówno stawianie sobie kolejnych
celów ¿yciowych oraz ich realizacja, jak i odpowiedzialne reagowanie na problemy najbli¿szych spo³ecznoœci oznacza aktywne wp³ywanie na bli¿sze b¹dŸ dalsze otoczenie. Czy
to jest kreowanie rzeczywistoœci, o którym jest mowa w idei stopnia? Czasami tak, ale
jednak nie zawsze. Zale¿y to od przyjêtych celów i od skali dzia³añ podjêtych na rzecz ¿ycia
spo³ecznego. Mo¿na przecie¿ byæ solidnym ojcem, s¹siadem, pracownikiem, który nie uchyla
siê od rozwi¹zywania pojawiaj¹cych siê na bie¿¹co problemów, a mimo to nie zostawiæ po
sobie trwa³ego œladu. Trudniej jest odnieœæ sukces ¿yciowy i zarazem przemin¹æ niezauwa¿enie, ale nie powiem, ¿e jest to niemo¿liwe.
Dla mnie za sformu³owaniem „kreuje rzeczywistoœæ” kryje siê bycie w awangardzie,
podejmowanie wyzwañ, inicjowanie, wprowadzanie w ¿ycie nowych rozwi¹zañ. To szczególne swêdzenie mózgu, które sprawia, ¿e nowy temat, dziedzina, technika traktowane s¹
jako potencjalne Ÿród³o inspiracji, dziêki któremu bêdzie mo¿na zmieniæ, poprawiæ, wzbogaciæ to, do czego wszyscy zd¹¿yli siê przyzwyczaiæ. Oczywiœcie nie zawsze efekt koñcowy
jest na miarê oczekiwañ, ale nigdy nie jest to czas zmarnowany – ¿eby dojœæ daleko, trzeba
najpierw wyjœæ z domu. To tak¿e niezgoda na bylejakoœæ, na przyzwyczajanie siê do niskich
standardów, na cieszenie siê z tego, ¿e nie jest Ÿle. To pragnienie, ¿eby by³o naprawdê
dobrze.
W instruktorskim gronie zwykle mamy za ma³o czasu, ¿eby rozmawiaæ o pracy, za ma³o
uwagi przywi¹zujemy do ¿ycia poza harcerstwem. Dlatego nie wiemy, ilu z naszych harcmistrzów kreuje rzeczywistoœæ. Celowo pomijam kreowanie rzeczywistoœci wewn¹trz ZHP
i osi¹gniêcia w rozwijaniu harcerstwa na swoim terenie, bo chcê siê skupiæ na sprawach
czytelnych, znacz¹cych tak¿e dla osób spoza organizacji. Czy to nie jest najbardziej naturalna reklama efektów harcerskiego wychowania – pokazanie na przyk³adzie konkretnych
osób, pojedynczych instruktorów, ¿e harcerstwo ma zwi¹zek z codziennym ¿yciem, ¿e to
nie jest bezmyœlna musztra i anachroniczne wykuwanie alfabetu Morse'a, tylko kszta³towanie charakteru, dziêki któremu potem cz³owiek b³yszczy na szarym tle?
Przegl¹dam w pamiêci listê znanych mi harcmistrzów w poszukiwaniu takich w³aœnie
b³yszcz¹cych przyk³adów. Ula – nauczycielka w ma³ej szkole na obrze¿ach snobistycznego
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Krakowa. Gdy w szkolnictwie pojawi³a siê koncepcja œcie¿ki miêdzyprzedmiotowej, oczywiœcie musia³a j¹ osobiœcie wypróbowaæ. Ostatnio dowiedzia³am siê, ¿e ta ma³a szko³a ma
tytu³ „Szko³y z klas¹” i wcale siê nie zdziwi³am, gdy Ula ciê¿ko westchnê³a, ile ¿mudnej
pracy to wymaga³o. Widzê j¹ oczami wyobraŸni, cierpliwie przypominaj¹c¹ nauczycielom
i dyrekcji, ¿e trzeba uzupe³niæ dokumentacjê, Ula w cierpliwoœci do ¿mudnej pracy bi³a na
g³owê wszystkich w chor¹gwi.
Kolejna nauczycielka – Gosia. Miêdzy skoñczeniem uczelni a prac¹ w szkole mia³a inne
przygody, wiêc jest najm³odszym sta¿em historykiem w nowohuckim liceum. Zaprosi³a
polsko-niemieckie seminarium instruktorskie na swoje lekcje, których przebieg znacz¹co
odbiega³ od tego, co ja pamiêtam ze szko³y. To od niej dowiedzia³am siê, ¿e teraz w polskiej
szkole wyk³ad nie jest jedyn¹ form¹ prowadzenia lekcji. Zachwycona zapyta³am, czy pozostali historycy korzystaj¹ z mo¿liwoœci atrakcyjniejszego nauczania. ¯artujesz? – Gosia
sprowadzi³a mnie na ziemiê – Komu by siê chcia³o? – Na szczêœcie dla uczniów Gosi siê
chce, chce jej siê te¿, pomimo s³abej jeszcze znajomoœci niemieckiego, realizowaæ projekty
polsko-niemiecko-czeskie dla najaktywniejszych.
Wreszcie Barbaœka – nasza krêgowa dziennikarka. Po zakoñczeniu studiów wróci³a na
swoj¹ podtarnowsk¹ prowincjê i zaczê³a zmieniaæ szko³ê, w której dosta³a pracê, zak³adaj¹c dru¿ynê i tworz¹c gazetê. Przywioz³a mi kiedyœ kilka numerów „Dziupli” – niezwykle
profesjonalna robota. Zobaczy³am na w³asne oczy, ¿e jednak mo¿liwe jest to, co zna³am
tylko z amerykañskich seriali, w których ka¿da szko³a ma swoj¹ uczniowsk¹ gazetê.
Czy zostawianie po sobie œladu jest darem tylko dla nauczycieli? Znam np. tak¹ programistkê, która po latach pisania kodu podjê³a wyzwanie wspó³tworzenia czegoœ w jej firmie
do tej pory niewyobra¿alnego – komórki kontroli jakoœci. Ostatnio podczas urlopu odwiedzi³am stare k¹ty i zobaczy³am, ¿e komórka roœnie i odwa¿nie podejmuje nowe wyzwania.
I wszyscy mówi¹ – widzisz, to twoje dzie³o.
Ale przecie¿ znam o wiele wiêcej œwietnych instruktorów z czerwon¹ podk³adk¹, czy
oni przemin¹ bez œladu? Mam nadziejê, ¿e nie, ¿e po prostu ich œlady nie przecinaj¹ siê
z moimi œcie¿kami. Czy dopiero przysz³e komisje historyczne bêd¹ mog³y tropiæ ich osi¹gniêcia? Czy mo¿e ju¿ teraz znajdziemy czas na to, ¿eby ze sob¹ rozmawiaæ o tym, co dla
nas wa¿ne, a nie tylko o tym, co wa¿ne w harmonogramie hufca, programie kursu, bud¿ecie
chor¹gwi?
hm. Anita Regucka-Kwaœnik HR
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Znany i znacz¹cy
„Czuwaj”, kwiecieñ 2007

Harcmistrz jest znacz¹c¹ osobowoœci¹ w zespole instruktorskim, z którym pracuje,
i w œrodowisku swojego dzia³ania.

O tym, dlaczego harcmistrz jest znacz¹c¹ osob¹ w œrodowisku swojego dzia³ania, pisa³am w pierwszych trzech odcinkach. Teraz przyszed³ czas na sprawy instruktorskie.
Podczas wspominanych ju¿ zajêæ, w czasie których dyskutowaliœmy o ró¿nych problemach harcmistrzów, wiele czasu poœwiêciliœmy twierdzeniu „Harcmistrz to jest osoba znana w chor¹gwi”. Uczestnicy pochodzili z ró¿nych hufców, niektórzy pracowali jeszcze w ma³ych chor¹gwiach, w starym podziale administracyjnym, wiêc mieli w pamiêci „stare dobre
czasy”, kiedy to wszyscy siê znali, nie tylko harcmistrzowie. A przy nowym, rozleg³ym
terenie dzia³ania, braku œrodków i czasu na bywanie na imprezach, szkoleniach, konferencjach oraz niewielkiej w powszechnym mniemaniu ofercie kszta³ceniowej na poziomie harcmistrzowskim, wiêkszoœæ osób nie wyobra¿a sobie sytuacji, ¿eby KA¯DY harcmistrz by³
powszechnie rozpoznawalny.
Ja akurat nale¿ê do tej mniejszoœci, która potrafi sobie to wyobraziæ. Harcmistrza, który
spe³nia wymagania stopnia, który tak¿e po zakoñczeniu próby stosuje siê do idei stopnia,
trudno w chor¹gwi nie zauwa¿yæ. Zwykle taki instruktor pe³ni funkcjê w hufcu, wiêc bywa
na spotkaniach komendantów hufców, namiestników, programowców, kadry kszta³c¹cej,
cz³onków KSI, pe³nomocników ds. rozwoju liczebnego czy innych zespo³ów stosownych
do jego funkcji. A w³aœciwie nie bywa, tylko aktywnie uczestniczy. Wypowiada siê m¹drze
na zjeŸdzie chor¹gwi, reprezentuje swój hufiec na konferencjach, jest widoczny podczas
przedsiêwziêæ programowych dla wspólnoty chor¹gwianej wspó³organizowanych przez jego
hufiec, anga¿uje siê w akcje ogólnopolskie – LAS, zloty dru¿ynowych, zloty ZHP, jest
opiekunem prób instruktorskich otwieranych w chor¹gwi. Czy takich ludzi mo¿na nie dostrzegaæ?
Dyskusja oficjalnie zakoñczy³a siê stwierdzeniem, ¿e wszyscy chcielibyœmy, ¿eby ta teza
by³a prawdziwa, ale niestety na razie jest to odleg³e marzenie. Pozosta³am z wra¿eniem, ¿e
dla wielu to nierealna mrzonka. Zw³aszcza ¿e obecna by³a tak¿e obawa, i¿ wymaganie, aby
podczas zdobywania stopnia harcmistrza wykonaæ zadanie na poziomie chor¹gwi, to kolejna próba zniechêcenia porz¹dnych instruktorów „z terenu” do zdobywania tego stopnia,
zazdroœnie trzymanego tylko dla osób pe³ni¹cych funkcje w komendzie. Spiskowa teoria
dziejów zawsze znajdzie wyznawców…
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Ilu potrzebnych jest harcmistrzów w hufcu? ¯eby hufiec spe³nia³ swoje podstawowe
zadania, potrzebuje ich dwóch – do 3-osobowej KSI. ¯eby sprawnie funkcjonowa³ i ¿eby
instruktorzy mieli dobre wsparcie, przyda³oby siê ich jeszcze paru, aby byli obecni w komendzie, w komisji rewizyjnej, w kszta³ceniu, by utworzyli s¹d harcerski. Jednak nie powinni zmonopolizowaæ ¿adnego hufcowego zespo³u (poza s¹dem, z przyczyn oczywistych),
gdy¿ w ten sposób zablokowaliby podharcmistrzom mo¿liwoœci rozwoju i uniemo¿liwili
sobie wychowanie nastêpców. Kiedyœ zrobi³am przegl¹d kadry w naszym hufcu i wysz³o
mi, ¿e mamy za du¿o czerwonych podk³adek w ZKK i za ma³o zielonych w KSI. Jeœli przyzwyczaimy siê, ¿e KSI i ZKK s¹ zarezerwowane dla harcmistrzów, a oni s¹ wieczni, to
¿adnemu m³odemu instruktorowi nie przyjdzie do g³owy, ¿e mo¿e w przysz³oœci zajmowaæ
siê prac¹ z kadr¹.
Co wiêc maj¹ robiæ aktywni, ambitni, znacz¹cy w swoim hufcu harcmistrzowie? Jeœli s¹
dla instruktorów autorytetami, ale nie chc¹ ich zag³uszyæ. Jeœli chc¹ zrobiæ miejsce dla
m³odszych, ale obawiaj¹ siê, ze zostanie im dzia³ka zbyt ma³a, jak na ich potrzeby i mo¿liwoœci. Jeœli nie wybieraj¹ siê jeszcze na emeryturê, jeœli nie chc¹ traciæ kontaktu ze swoim
macierzystym œrodowiskiem. Ja widzê dwie mo¿liwoœci – regularnie zmieniaæ pe³nione
funkcje (pisa³am ju¿ kiedyœ o rewolucyjnej koncepcji zmiany pola dzia³ania co 3 lata) lub/
oraz zacz¹æ dzia³aæ tak¿e na szerszym forum. W obu przypadkach takie osoby trudno przeoczyæ na forum chor¹gwi.
S¹ te¿ wœród instruktorów osobowoœci wybitne, które s¹ rozpoznawalne nie przez to, co
robi¹ na poziomie chor¹gwi, ale przez to, jakie s¹. Przyk³adem s¹ dla mnie dwie harcmistrzynie, które pojawi³y siê w Chor¹gwi Krakowskiej przy kolejnych etapach jej powiêkszania.
Barbara Panaœ, zwana przez wszystkich Babci¹ Panasiow¹, gromadzi³a wokó³ siebie
instruktorów s¹deckich i od razu pokaza³a krakusom, ¿e górale nie bêd¹ siedzieæ cicho
i pokornie, bo te¿ swój rozum maj¹. Wiele razy zaskoczy³a nas swoim familijnym podejœciem do harcerstwa, wiele razy przypomnia³a o podstawowych wartoœciach, a tak¿e – gdy
trzeba by³o – przywo³a³a do porz¹dku. Jej wybitnoœæ potwierdzili m.in. instruktorzy irlandzcy,
którzy po powrocie z wizyty na jej obozie zaczarowani powtarzali, ¿e gdyby BP jeszcze ¿y³,
to od Babci uczy³by siê skautingu.
W kolejnym ³¹czeniu chor¹gwi „dostaliœmy” Irenê Pi¹tek, naturalnego dziekana korpusu komendantów ze œl¹skiej strony. To by³o trudne ³¹czenie, potem chor¹giew dotknê³o
wiele kryzysów, a druhna Irena la³a oliwê na wzburzone fale i nie ustêpuj¹c zbytnio ze
swoich racji potrafi³a skutecznie odwo³ywaæ siê do poczucia przyzwoitoœci.
O ile ³atwiej by³oby tworzyæ chor¹gwian¹ wspólnotê, gdyby pozostali znacz¹cy instruktorzy dzielili siê z innymi swoim doœwiadczeniem. Dlatego te¿ wytrwale bêdê broniæ tezy,
¿e harcmistrz powinien byæ znany w swojej chor¹gwi.
hm. Anita Regucka-Kwaœnik HR
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Problem z dorobkiem
„Czuwaj”, maj 2007

Harcmistrz w³asne doœwiadczenia ¿yciowe i wychowawcze
potrafi prze³o¿yæ na trwa³y dorobek.

Tak oto doszliœmy do prawdziwego wyzwania i probierza osi¹gniêtego mistrzostwa. To
niewinnie wygl¹daj¹ce zdanie z idei stopnia zak³ada, ¿e dzia³alnoœæ instruktorów o wy¿szych stopniach i d³u¿szym sta¿u ma nadal aspekt wychowawczy, ¿e co jakiœ czas analizuj¹ oni swoje doœwiadczenia, wybieraj¹ spoœród nich te wa¿ne i dok³adaj¹ je do swojego
dorobku, a wszystko to nie pozostaje tylko w ich g³owach, ale przybiera jak¹œ trwa³¹ formê.
Tyle teoria. A rzeczywistoœæ?
Wed³ug spisu harcerskiego mamy ok. 3000 harcmistrzów, tylko w zesz³ym roku przyby³a
ich setka. Zapewne kolejnych sto prób jest otwartych i tylu¿ instruktorów realizuje wymaganie „Opracowa³ i upowszechni³ materia³y programowo-metodyczne, jako wk³ad w dorobek Zwi¹zku” – ju¿ nie tylko przydatne dru¿ynowym w jego hufcu czy instruktorom z jego
chor¹gwi, ale wzbogacaj¹ce kadrê ca³ej organizacji.
W liczbach wygl¹da to imponuj¹co. Ponad 3000 autorów pisz¹cych do instruktorskich
czasopism, papierowych i internetowych! Ponad 3000 autorów gotowych do tworzenia lub
wspó³tworzenia wszelkich potrzebnych podrêczników, poradników! Po zsumowaniu ró¿norodnoœci pe³nionych funkcji instruktorskich oraz wieloœci zawodów i zajêæ z pewnoœci¹
znajdziemy w tym gronie specjalistów od wszelkich instruktorskich problemów. Ile¿ ró¿nych doœwiadczeñ ¿yciowych maj¹ oni do przekazania! A w czasach powszechnoœci internetu brak pieniêdzy na druk nie jest ju¿ barier¹ i mo¿na swobodniej tworzyæ nowe publikacje. Tyle teoria. A rzeczywistoœæ?
Podczas moich ulubionych zajêæ z tezami harcmistrzowskimi wszyscy uczestnicy zgodzili siê ze sformu³owaniem „Materia³ programowo-metodyczny z próby harcmistrzowskiej nadaje siê do publikacji w formie broszury”. Tymczasem przez 10 lat pracy w chor¹gwianej KSI spotka³am niewielu podharcmistrzów, którzy w chwili otwarcia próby mieli
konkretny pomys³ na swoje materia³y programowo-metodyczne, którym nie trzeba by³o
o tym przypominaæ, podpowiadaæ. A jeszcze mniej osób planowa³o stworzyæ coœ, co bêdzie
przydatne w skali ca³ej organizacji. Czêœæ osób przyznaje, ¿e nie lubi¹, nie potrafi¹ pisaæ
du¿ych materia³ów. Czêœæ siê dziwi, ¿e wk³ad w dorobek Zwi¹zku ma tak du¿e znaczenie.
Wydaje mi siê, ¿e powszechna zgoda na powy¿sz¹ tezê wynika³a z kontrowersyjnego t³a,
a mianowicie tezy inspirowanej pomys³em rodem z Gdañska „Próba harcmistrzowska po-
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winna koñczyæ siê publiczn¹ obron¹ pracy harcmistrzowskiej”. Tym samym zapraszam instruktorów z tej chor¹gwi do przedstawienia na ³amach „Czuwaj” ich patentu na materia³y
powstaj¹ce w ramach próby.
Sk¹d ta bij¹ca z daleka niechêæ do pisania, sk¹d traktowanie po macoszemu tego jednego wymagania? Przecie¿ Kraków to oœrodek akademicki, w którym wiele osób regularnie
æwiczy siê w przelewaniu myœli na papier. Przecie¿ wielu naszych instruktorów to wychowankowie autorów klasycznych ju¿ podrêczników, to w jakimœ sensie spadkobiercy Harcerskiej Oficyny Wydawniczej i czasopisma „HR”. Przecie¿ œwiat nie zmienia siê jeszcze
a¿ tak szybko, ¿eby wszystko siê dezaktualizowa³o, zanim zd¹¿ymy to zapisaæ.
Oprócz tej powszechnej niechêci do pisania jako takiego i braku umiejêtnoœci tworzenia
materia³ów, z których ktoœ inny móg³by ³atwo skorzystaæ, dostrzegam jeszcze inne problemy. Jednym z nich jest brak tzw. „gospodarza tematu” dorobku ZHP. Czy przeciêtny harcmistrz, który poczuje w sobie moc i chêæ, ¿eby upowszechniæ swoje przemyœlenia na jakiœ
wa¿ny temat w wymiarze przekraczaj¹cym jeden artyku³ w „Czuwaj”, wie, jak mo¿e to
zrobiæ? Czy ma napisaæ do CSI, w której w bólach powstawa³y poradniki dla hufcowych,
KSI i kadry kszta³c¹cej, ale jakoœ nie do koñca powsta³y? Czy zwróciæ siê do wydzia³u
w G³ównej Kwaterze, zajmuj¹cego siê danym tematem, skoro to w wydzia³ach powstawa³y
z ró¿nym skutkiem podrêczniki dla dru¿ynowych wszystkich pionów? Kto obecnie zajmuje
siê dorobkiem ZHP?
Ale zanim tradycyjnie zrzucimy winê na G³ówn¹ Kwaterê, rozejrzyjmy siê, ilu harcmistrzów wokó³ nas w ogóle chce dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami? Nie chce tylko ponarzekaæ i pomarudziæ w wiêkszym gronie, ale przekazaæ dalej to, czego siê nauczyli. Harcmistrz, ze swoim wci¹¿ powiêkszaj¹cym siê dorobkiem, z definicji powinien chcieæ
uczestniczyæ w konferencjach, seminariach, formach doskonal¹cych. Gdy ich nie ma, to
powinien je zorganizowaæ lub zainicjowaæ. Powinien prowadziæ zajêcia podczas imprez
hufcowych czy chor¹gwianych. Powinien kszta³ciæ podczas kursów, warsztatów, zlotów
dru¿ynowych. Powinien byæ takim opiekunem próby, od którego wiele siê mo¿na nauczyæ.
Tyle teoria. A rzeczywistoœæ?
hm. Anita Regucka-Kwaœnik HR
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Znaæ swoje miejsce w szyku
„Czuwaj”, czerwiec 2007

Harcmistrz ma du¿¹ wiedzê i umiejêtnoœci
w zakresie samodzielnego kierowania zespo³em.

Gdy zaczyna³am swoj¹ instruktorsk¹ drogê, us³ysza³am: „Przewodnik to dru¿ynowy, podharcmistrz to szczepowy, a harcmistrz... harcmistrz mo¿e pe³niæ ka¿d¹ funkcjê”. Dzisiaj
uwa¿am, ¿e to niebezpieczny skrót myœlowy, gdy¿ w jêzyku polskim od „mo¿e” jest bardzo
blisko do „potrafi”, a zbyt wielu harcmistrzów uwa¿a, ¿e owo „potrafienie” spada im z nieba wraz z czerwon¹ podk³adk¹ i zostaje na zawsze. A ca³y otaczaj¹cy nas œwiat podlega
procesowi narastaj¹cej specjalizacji. Nikt nie mo¿e byæ zarazem œwietnym ksiêgowym, nauczycielem i szefem promocji! Ka¿de z tych stanowisk wymaga coraz to bardziej specjalistycznego przygotowania, ci¹g³ego szkolenia, œledzenia na bie¿¹co zmian i nowoœci. Dlatego harcmistrz nie powinien myœleæ, ¿e potrafi pe³niæ ka¿d¹ funkcjê, powinien wiedzieæ, ¿e
jeœli zdecyduje siê na podjêcie nowych zadañ, to najpierw musi siê do nich przygotowaæ.
Jedyna rzecz, której mo¿emy siê „na zapas” nauczyæ i która nam siê nie przeterminuje, to
bardzo szeroko rozumiana sztuka kierowania zespo³em. Instruktor æwiczy to przez ca³y
czas, zaczynaj¹c od dowodzenia swoimi zastêpowymi i przybocznymi. A osoba koñcz¹ca
swoj¹ próbê harcmistrzowsk¹ powinna mieæ za sob¹ pracê z tak ró¿nymi zespo³ami, ¿e ju¿
nic nie powinno jej zaskoczyæ. Czy wobec tego kierowanie zespo³em niesie ze sob¹ jakiekolwiek wyzwanie dla harcmistrza? Widzê ich kilka: kierowanie GK ZHP (to jest wyzwanie nie lada), utrzymywanie w ka¿dym dzia³aniu jakoœci na miarê mistrza (do tego wrócê
w innym odcinku) oraz umiejêtnoœæ „przestawania byæ szefem”. Na to ostatnie sk³ada siê
kilka wa¿nych elementów. Po pierwsze, ¿eby kiedyœ nie byæ szefem, nie musieæ podejmowaæ siê zadañ, na które siê nie ma ochoty, trzeba wychowywaæ nowych liderów. Trzeba
dawaæ szansê, zachêcaæ do podejmowania wyzwañ, delegowaæ, a nie tylko rozkazywaæ, nie
wtr¹caæ siê, gdy nie ma takiej potrzeby, stwarzaæ przestrzeñ do pope³niania b³êdów (oczywiœcie w granicach rozs¹dku). Szef, który t³umi ka¿dy objaw samodzielnego myœlenia, podcina ga³¹Ÿ, na której siedzi.
Jak ju¿ znajdziemy kandydata na nastêpcê, to trzeba szybko odejœæ z funkcji. Gdy harcmistrz dowodzi, to szybko jego podopieczni przestaj¹ sobie wyobra¿aæ kogokolwiek innego na jego miejscu. Czasami jedynym wyjœciem jest narzucenie sobie kadencyjnoœci lub
konsekwentne korzystanie z istniej¹cych ograniczeñ – nawet jeœli jestem waszym wymarzonym szefem, mija mój czas i musimy wybraæ kogoœ nastêpnego. Robienie miejsca to te¿
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zamykanie otwartych spraw, rozgrzebanych problemów. Nie ma nic gorszego, ni¿ pozostawienie nastêpcy starych zobowi¹zañ – finansowych, personalnych, proceduralnych. Kolejnym elementem jest powrót do roli „zwyk³ego cz³onka”, odnalezienie siê na nowo w zespole instruktorskim. Najgorsz¹ rzecz¹, jaka mo¿e spotkaæ m³odego komendanta czy
przewodnicz¹cego, jest poprzednik, który ci¹gle jest w zespole, który twierdzi, ¿e wszystko
wie i potrafi, który myœli, ¿e jego metody by³y najlepsze, który ci¹gle publicznie porównuje
stary i nowy styl kierowania, który uwa¿a, ¿e zosta³ nies³usznie zdegradowany, który nie
potrafi zaakceptowaæ m³odszej od siebie osoby jako prze³o¿onego. Ilu spotkaliœcie takich
harcmistrzów, którzy przestali pe³niæ wa¿n¹ funkcjê i siê nie rz¹dz¹?
Mia³am szczêœcie przez d³ugi czas wspó³pracowaæ z takim harcmistrzem, który wielokrotnie pokaza³ mi, jak mo¿na przestawaæ byæ szefem. Moje pierwsze spotkanie z Jarkiem
Balonem to spotkanie z „¿yw¹ legend¹” Szczepu „Orogen”, twórc¹ jego tradycji i górskiego charakteru, ale niewtr¹caj¹cym siê komendantowi w bie¿¹ce dzia³ania. Jarek potrafi³ tak
pouk³adaæ szczep, ¿e wbrew tendencji panuj¹cej wówczas w Nowej Hucie w „Orogenie”
szczepowi nie byli wieczni, byli raczej m³odsi ni¿ starsi, a starszyzna i tak nie znika³a z pola
widzenia. Gdy Jarek zosta³ komendantem chor¹gwi, by³ zawsze otwarty na instruktorskie
inicjatywy, zachêca³ innych do podejmowania wyzwañ, widaæ by³o, ¿e docenia te sytuacje,
gdy ktoœ inny przejmuje dowodzenie kursem, zlotem, obozem. Przydzielane sobie zadania
wita³ okrzykiem „s³u¿ba!” i przygotowywa³ gry terenowe, prowadzi³ zajêcia z metody, rozœpiewywa³ goœci na ognisku, nawet gdy zosta³ dodatkowo wiceprzewodnicz¹cym ZHP. Bez
wzglêdu na swoj¹ funkcjê szanowa³ komendantów odwiedzanych imprez. M.in. na obozach stosowa³ zasadê, ¿e Zobowi¹zanie Instruktorskie odbiera komendant obozu, nawet
jeœli wœród obecnych s¹ instruktorzy wy¿si stopniem, komendanci wy¿szego szczebla. To
wyró¿nienie nale¿y siê temu, kto najciê¿ej pracuje, kto ponosi najwiêksz¹ odpowiedzialnoœæ i ¿aden komendant chor¹gwi nie powinien spijaæ czyjejœ œmietanki.
Mo¿na dyskutowaæ, na ile stosowane przez Jarka metody wysz³y na dobre chor¹gwi, ale
nie mam w¹tpliwoœci, ¿e pomog³y one odkryæ i zachêciæ do dzia³ania wielu instruktorów.
Mam nadziejê, ¿e tak jak ja nauczyli siê oni od Jarka tych kilku zasad: Jeœli nie chcesz byæ
jedynym doœwiadczonym instruktorem, daj siê wykazaæ m³odszym, choæby na wstêpie nie
bardzo chcieli, wykonuj ich polecenia i ciesz siê, ¿e nie zawsze musisz byæ szefem. Znaj
swoje miejsce w szyku.
hm. Anita Regucka-Kwaœnik HR
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O smarowaniu mas³em
„Czuwaj”, lipiec-sierpieñ 2007

Harcmistrz potrafi inspirowaæ i organizowaæ swoje œrodowisko
do potrzebnego spo³ecznie dzia³ania.

Kiedyœ odwiedzi³a Warszawê dyrektorka œwiatowa WAGGGS Lesley Bulman i mia³am
przyjemnoœæ wys³uchaæ jej przes³ania do polskich instruktorek. Lesley uœwiadomi³a nam,
¿e skauci i skautki ca³ego œwiata maj¹ ten sam k³opot – próbuj¹ rozwi¹zaæ wszystkie problemy, pomóc wszystkim potrzebuj¹cym, odpowiedzieæ na ka¿de wezwanie, wobec czego
grozi im, ¿e pomimo ogromnego wysi³ku efekty ich dzia³añ bêd¹ mizerne. To jest jak smarowanie chleba mas³em – ma³a grudka jest dobra na ma³¹ kromkê. Ale na ca³y bochenek nie
wystarczy, chyba ¿e warstwa bêdzie tak cienka, ¿e niemal niewidzialna. Jaka by³a rada
Lesley? Uwa¿nie wybierajmy dzia³ania, w które siê anga¿ujemy, sprawdŸmy, czy s¹ zgodne
z profilem naszej organizacji i czy dostêpne zasoby daj¹ nam szansê coœ osi¹gn¹æ, rozwi¹zaæ jakiœ problem.
Dotyczy to ka¿dego – potrzebuj¹cych ci¹gle przybywa, harcerze powinni nieœæ chêtn¹
pomoc bliŸnim, wiêc zwracaj¹ siê do nas ró¿ne organizacje, instytucje, które maj¹ pomys³
na dzia³anie i poszukuj¹ partnerów. I gdybyœmy chcieli zaspokoiæ te oczekiwania, to harcerze nie mieliby czasu na ¿aden biwak, grê terenow¹ czy podchody, tylko pe³niliby s³u¿bê.
A tu instruktorzy od pozyskiwania œrodków podpowiadaj¹ – znaleŸliœmy grant przeznaczony na rozwi¹zywanie okreœlonych problemów – gdybyœmy zrobili tak¹ albo inn¹ akcjê, to
upieklibyœmy dwie pieczenie na jednym ogniu.
Wobec tego nadmiaru bodŸców prawdziwym wyzwaniem dla harcmistrzów jest takie
kszta³towanie programu dru¿yn, szczepów, hufców, ¿eby harcerze anga¿owali siê w odpowiednie, potrzebne spo³ecznie dzia³ania. Wybranie ze wszystkich problemów tych, które
jesteœmy w stanie rozwi¹zaæ, których rozwi¹zywanie mo¿na po³¹czyæ z wychowaniem. Przekonanie dru¿ynowych i harcerzy, ¿eby dru¿yny uwzglêdni³y wybrane dzia³ania w swoich
planach. Wyt³umaczenie pozosta³ym wnioskodawcom, dlaczego harcerze nie mog¹ im pomóc. A sama organizacja wybranego dzia³ania to ju¿ ³atwizna.
Dlaczego znowu harcmistrzowie? Dlatego, ¿e maj¹ do tego dane i narzêdzia. Z powodu
pozycji w lokalnej spo³ecznoœci powinni byæ w stanie zdiagnozowaæ przedstawiane, obserwowane problemy. Czêsto zajmuj¹ siê w hufcu kontaktami zewnêtrznymi jako te osoby,
które s¹ traktowane powa¿nie. Zwykle maj¹ wp³yw na program hufca, wiêc mog¹ „przemyciæ” dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci do programu zlotu, do oferty namiestnictw, do regula-
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minu wspó³zawodnictwa. To oni s¹ opiekunami prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich, w ramach których instruktor ma przeprowadziæ imprezê o wiêkszym zasiêgu, wiêc
zamiast rutynowego rajdu, festiwalu, manewrów mo¿e to byæ taka akcja, która pomaga
rozwi¹zaæ wybrany problem.
Moim zdaniem na harcmistrzach spoczywa odpowiedzialnoœæ za dostrzeganie i rozwi¹zywanie problemów w ogóle, nie tylko tych „spo³ecznych”. To oni przede wszystkim powinni patrzeæ na swoje œrodowisko wystarczaj¹co szeroko i na tyle do przodu, ¿eby móc
wskazaæ potrzebne dzia³ania, zanim nadejdzie kryzys.
W przypadku hufca wystarczy jesieni¹ spojrzeæ w podsumowanie realizacji planu za
poprzedni rok, porównaæ ze strategi¹ na dan¹ kadencjê, sprawdziæ, czy przybli¿yliœmy siê
do zak³adanych celów, sprawdziæ wyniki arkusza analizy hufca i mamy jak na d³oni listê
spraw czekaj¹cych na „gospodarza tematu”. ¯aden z tych dokumentów nie powinien byæ
tajny, wiêc nie tylko cz³onkowie komendy i komisji rewizyjnej maj¹ szansê na tak¹ analizê.
Czêsto s¹ to sprawy, na które m³oda komenda nie znajduje czasu w nat³oku bie¿¹cych k³opotów, wiêc mo¿na je przekazaæ komuœ mniej dotychczas zaanga¿owanemu.
Bardzo podobnie jest na poziomie chor¹gwi. A tu niestety zwi¹zek zadañ planowanych
do realizacji w czasie prób harcmistrzowskich z rzeczywistymi potrzebami jest jeszcze s³abszy. Na palcach jednej rêki mo¿na policzyæ osoby, które na czas zapozna³y siê ze strategi¹
rozwoju chor¹gwi i w swojej próbie uwzglêdniaj¹ jej realizacjê. Zapewne jest tych osób
dok³adnie tyle, ilu w ca³ej chor¹gwi znajdzie siê opiekunów powa¿nie traktuj¹cych uchwalony najczêœciej przez nich samych plan rozwi¹zywania najwa¿niejszych problemów wspólnoty chor¹gwianej.
Oczywiœcie zak³adam w obu przypadkach, ¿e wspomniane strategie to sensowne dokumenty, a nie sztuka dla sztuki. Byæ mo¿e wiele osób zarzuci mi naiwnoœæ. Jednak trudno
wymagaæ, ¿eby jakiœ dokument w hufcu, chor¹gwi mia³ byæ „lepszy” ni¿ œredni poziom
œwiadomoœci instruktorów tej jednostki. Jeœli hufiec uchwali³ „gniota”, z którym nie identyfikuj¹ siê jego bardziej oœwieceni instruktorzy, to zawsze pytam, gdzie oni byli w czasie,
gdy ten¿e dokument formu³owano, uchwalano, przekuwano na plany operacyjne. Dlaczego
zgodzili siê na pozbawienie ich jednej z niewielu szans na powa¿n¹ analizê swojego œrodowiska i na znalezienie drogowskazów, które pomaga³yby, ¿eby komenda nie zesz³a z w³aœciwego szlaku? Dlaczego nie zainspirowali swoich œrodowisk do podjêcia siê odpowiednich potrzebnych dzia³añ?
Mo¿e dla odmiany podczas tegorocznych zjazdów po harcmistrzowsku pomog¹ znaleŸæ
w³aœciwe kromki chleba, dostosowane do iloœci posiadanego mas³a i wielkoœci apetytu?
hm. Anita Regucka-Kwaœnik HR
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Poza swój ogródek...
„Czuwaj”, wrzesieñ 2007

Harcmistrz wp³ywa na oblicze harcerstwa.

Jakiœ czas temu ktoœ zauwa¿y³, ¿e du¿o czasu spêdzam na przekonywaniu instruktorów
do podejmowania prób podharcmistrzowskich, a w ogóle nie mówiê o próbach harcmistrzowskich. ¯e jak ktoœ jest kilka lat przewodnikiem, to ci¹gle jest nagabywany o otwieranie nastêpnej próby, a jak ktoœ jest kilka lat podharcmistrzem, to go o nic nie pytam. Czy ja
nie chcê, ¿ebyœmy mieli nowych harcmistrzów?
Pierwsz¹ moj¹ odpowiedzi¹ by³o „harcmistrzów i tak jest za du¿o, a za ma³o wnosz¹ do
organizacji”. Zdumione oczy s³uchaczy sk³oni³y mnie do dodatkowych wyjaœnieñ. Po kilku
latach obserwacji uzna³am, ¿e do zdobywania stopnia harcmistrza nie bêdê namawiaæ. Jak
ktoœ nie ma w sobie tej wewnêtrznej motywacji, tej gotowoœci do wziêcia odpowiedzialnoœci za ZHP (choæby tylko w wymiarze swojej chor¹gwi), a nie tylko za swój ogródek, jeœli
ktoœ nie zauwa¿a problemów, jeœli ktoœ nie chce byæ w awangardzie, która proponuje i wprowadza potrzebne zmiany, to nie bêdzie z niego dobry mistrz.
Zbyt wiele widzia³am prób harcmistrzowskich, z których zupe³nie nic nie wynika³o. Zbyt
wiele razy zadania na poziomie chor¹gwi i praca harcmistrzowska okazywa³y siê byæ przeszkod¹ do zamkniêcia próby, zamiast jej popisowymi czêœciami. Zbyt wiele razy w gronie
KSI wzdychaliœmy, ¿e jak mamy mieæ takich naci¹ganych mistrzów, to lepiej ich nie miejmy. Przynajmniej nie przy³o¿ymy rêki do psucia wizerunku kadry ZHP.
Do namawiania niezdecydowanych zniechêcaj¹ mnie te¿ aktualni harcmistrzowie, którzy w kuluarach zawsze maj¹ wiele do powiedzenia, ale nie bior¹ odpowiedzialnoœci za
swoj¹ organizacjê, nie chc¹ jej kszta³towaæ. Jak ju¿ wczeœniej pisa³am – wed³ug mnie harcmistrz powinien byæ rozpoznawalny w swojej chor¹gwi, powinien zabieraæ g³os, realizowaæ siê tam, gdzie instruktorska m³odzie¿ sobie sama nie poradzi. Ograniczanie siê tylko do
w³asnej dru¿yny lub szczepu uznajê za nieporozumienie. Moje zw¹tpienie w harcmistrzów
zmieni³o siê w rozgoryczenie, gdy zobaczy³am, jak charyzmatyczny harcmistrz ze srebrn¹
OKK, w ogóle niezaanga¿owany w dzia³alnoœæ na poziomie chor¹gwi, we w³asnym hufcu
kolejno odmówi³ pracy w KSI, w zespole kadry kszta³c¹cej, w komisji rewizyjnej, a nawet
nie chcia³ byæ delegatem na zjazd chor¹gwi.
W takich chwilach idea stopnia i wymagania z niej wynikaj¹ce brzmi¹ jak œmiech szydercy. Wp³ywanie na oblicze harcerstwa bez odpowiadania za swoje dzia³ania? Podejmo-
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wanie wyzwañ stoj¹cych przed organizacj¹ bez woli kszta³cenia siê i zmieniania w³asnego
sposobu pracy?
Jeœli harcmistrzowie maj¹ podejmowaæ wyzwania, przed którymi stoi organizacja, to
dlaczego tak opornie idzie wdra¿anie zmian? A czy nasi harcmistrzowie wiedz¹, jakie to s¹
wyzwania? Teoretycznie, gdy wchodzi nowy temat do ZHP, np. planowanie strategiczne,
zmiana grup wiekowych i nowe metodyki, rozwój liczebny, powinno siê rozes³aæ wici po
harcmistrzach jako liderach opinii, a oni powinni za³atwiæ resztê. Tymczasem w wielu œrodowiskach to najm³odsi instruktorzy zmagaj¹ siê z nowoœciami, w czym nie pomagaj¹ ironiczne uœmieszki tych, co wiedz¹ lepiej. A szeregowy dru¿ynowy zaczyna mieæ mêtlik, bo
ka¿dy starszy instruktor ma inne zdanie na temat wprowadzanej reformy, a du¿a czêœæ kadry
totalnie j¹ odrzuca.
A mog³o byæ inaczej. W ka¿dym z tych tematów harcmistrzowie powinni mieæ kluczow¹
rolê do odegrania. Podczas konferencji instruktorskich powinni wskazywaæ rozwi¹zania
mêcz¹cych nas problemów, a podczas zjazdów zachêcaæ do g³osowania za zmianami. Powinni oferowaæ swój udzia³ w fazach pilota¿owych, bo to oni maj¹ mo¿liwoœæ porównania
efektów nowych rozwi¹zañ z poprzednimi, osobiœcie doœwiadczonymi. Osoby, które pe³ni¹
swoje funkcje dopiero od kilku miesiêcy, takiego porównania si³¹ rzeczy nie przeprowadz¹.
Harcmistrzowie powinni wspó³pracowaæ z CSI w zbieraniu opinii i materia³ów, przy tworzeniu poradników. Powinni uczestniczyæ we wdra¿aniu zmian, wspólnie szukaæ najlepszych sposobów na wykorzystanie istniej¹cych ju¿ tendencji, na odwo³ywanie siê do pozytywnych doœwiadczeñ, na radzenie sobie ze znanymi lub przewidywanymi problemami.
Powinni wspieraæ kampanie promocyjne – wspó³organizowaæ kszta³cenie w chor¹gwiach,
mobilizowaæ swoje hufce do udzia³u w szkoleniach i podejmowania zadañ z nich wynikaj¹cych, opiekowaæ siê nowym obszarem dzia³ania w macierzystych œrodowiskach.
Potrzeba nam harcmistrzów, którzy w ten sposób wp³ywaj¹ na oblicze harcerstwa. Tylko
takich instruktorów trzeba namawiaæ do otwierania prób. Nie jest im potrzebne naci¹ganie
wymagañ do ich motywacji, tylko uœwiadomienie, ¿e to, co ju¿ teraz robi¹ i myœl¹ o organizacji, jest na poziomie harcmistrzowskim. ¯e oni ju¿ teraz wp³ywaj¹ na oblicze harcerstwa.
hm. Anita Regucka-Kwaœnik HR
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Uwaga: inni patrz¹!
„Czuwaj”, paŸdziernik 2007

Harcmistrz jest wzorem dla instruktorów.

Mistrzostwo zobowi¹zuje. To zwi¹zane ze sta¿em, z doœwiadczeniem, z pe³nion¹ funkcj¹,
no i oczywiœcie ze stopniem. Potwierdzone uprawnieniami do kierowania kszta³ceniem, do
oceniania kwalifikacji czy wreszcie do oceniania instruktorów staj¹cych przed s¹dem kole¿eñskim. I to nie tylko w harcerstwie – mnie akurat najbardziej utkwi³a w pamiêci historia,
gdy podczas pierwszego trudnego odcinka wyprawy w górach jeden z uczestników wbrew
wyraŸnym ustaleniom zostawi³ niedysponowanego kolegê samego na szlaku. Sytuacja nie
nale¿a³a do przyjemnych – najpierw wszyscy najedliœmy siê strachu, potem trzeba by³o
wyci¹gn¹æ konsekwencje. Nie byliœmy w ¿aden sposób przygotowani na postêpowanie dyscyplinarne w gronie doros³ych osób, przewodników górskich i instruktorów harcerskich.
Przykr¹ rozmowê doskonale podsumowa³ Jarek Balon: – Musieliœmy zabezpieczyæ siê,
¿eby taka sytuacja siê nie powtórzy³a, bo nastêpnym razem mog³o siê to skoñczyæ mniej
szczêœliwie. Jak wtedy stan¹³bym przed kolegami z ko³a, pytaj¹cymi: „Ty – przewodnik
z takim doœwiadczeniem – by³eœ tam, widzia³eœ, co siê dzieje, i nie zareagowa³eœ???”. – Od
czasu do czasu i mnie nachodzi taka refleksja.
Aktywny harcmistrz jest stale na widoku, obserwowany przez wychowanków, kursantów, podw³adnych. Im wiêkszym jest dla nich autorytetem, tym wiêcej powinien od siebie
wymagaæ, tym wy¿ej stawiaæ poprzeczkê.
Gdy tworzy plan pracy lub regulamin swojego zespo³u, to taki, ¿eby móg³ pos³u¿yæ jako
wzór na zajêciach kursowych. Gdy kieruje zlotem czy festiwalem, to cz³onkowie zespo³u
maj¹ jasno okreœlone zadania i kompetencje, komendant jest dla nich wzorem terminowoœci i mog¹ w praktyce uczyæ siê trudnej sztuki podsumowania. Gdy prowadzi obóz lub kurs,
to dokumentacjê ma wyprowadzon¹ na bie¿¹co. Gdy zdarzy mu siê konflikt w ekipie, to
stara siê byæ neutralnym negocjatorem, zamiast dawaæ siê ponosiæ emocjom i zaogniaæ
sytuacjê. Gdy ma wystawiæ opiniê kontrowersyjnemu instruktorowi, nie wykpi siê banaln¹
laurk¹.
Trudne? Nikt nie mówi³, ¿e ³atwo jest byæ mistrzem. Nic nie przychodzi samo wraz
z otrzymaniem czerwonej podk³adki, nad dobrymi nawykami trzeba pracowaæ. Zanim podpisze siê dokument, podejmie decyzjê, trzeba sobie przypomnieæ – inni patrz¹, oceni¹, poka¿¹
palcem. Z czasem cz³owiek coraz bardziej ceni swoje nazwisko, a cha³tura budzi niesmak,
który motywuje do poœwiêcenia godzinki wiêcej na wykonanie zadania jak nale¿y, a nie na
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skróty. Kto chce spocz¹æ na laurach, a nie stawiaæ czo³a wyzwaniom, powinien zastanowiæ
siê nad instruktorsk¹ emerytur¹.
Na samym pocz¹tku tego cyklu wiele miejsca poœwiêci³am na pozaharcersk¹ dzia³alnoœæ
harcmistrzów, ich udzia³ w ¿yciu rodzinnym, dzia³alnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹. Wszêdzie
tam te¿ s¹ tacy, którzy patrz¹ i wiedz¹ lub mog¹ siê ³atwo dowiedzieæ, ¿e pan in¿ynier lub
pani profesor jest uwa¿ana za harcerskiego mistrza. I na podstawie swoich obserwacji mog¹
zmieniæ opiniê o ca³ej organizacji – na gorsz¹ lub na lepsz¹, w zale¿noœci od tego, czy
z³api¹ nas na partactwie, czy mog¹ postawiæ nas za wzór dla pozosta³ych.
A gdy mówimy o jakoœci w instruktorskim dzia³aniu, warto zwróciæ uwagê na to, ¿e
nawet jeœli instruktorzy o najwy¿szych stopniach pe³ni¹ funkcje kierownicze, to nie przestaj¹ byæ wychowawcami. Moim zdaniem, w³aœnie taki instruktor powinien dostrzegaæ wartoœci wychowawcze ka¿dego dzia³ania i reagowaæ, gdy takich wartoœci brak. Zanim weŸmie udzia³ w dyskusji o akcjach zarobkowych w supermarketach, rozwa¿y ich zwi¹zek
z wizerunkiem ZHP i ich wp³yw na uczestnicz¹cych harcerzy. Odezwie siê w nim sygna³
alarmowy, gdy siê dowie, ¿e na obozie harcerze starsi bawili siê w... Guantanamo. Zapyta
wprost, jaki zwi¹zek z naturalnoœci¹ metody harcerskiej ma zabawa w supermarket, wymagaj¹ca taszczenia do œrodka lasu prawdziwych wózków wype³nionych pustymi opakowaniami imituj¹cymi towary. Zaprotestuje, gdy zobaczy w planie dru¿yny wêdrowniczej zajêcia z „wchodzenia w t³um” (w ramach specjalnoœci s³u¿ba porz¹dkowa). Zwróci uwagê, ¿e
udawanie wrednej sprzedawczyni z PRL-u s³abo pomaga w budowaniu systemu wartoœci i
nie przybli¿a nas do idea³u cz³owieka, jakiego chcemy wychowaæ. Wyznaczy m³odszym
instruktorom granicê uaktrakcyjniania harcerskiej oferty.
Nie dopuœci, ¿eby ktokolwiek móg³ zarzuciæ „Ty, harcmistrz, by³eœ przy tym i nie zareagowa³eœ, nie zatrzyma³eœ???”. Nie zawiedzie tych, dla których jest wzorem.
hm. Anita Regucka-Kwaœnik HR
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Koniecznie harcmistrz?
„Czuwaj”, sierpieñ 2008

Kiedy pisa³em pó³tora roku temu „temat z ok³adki” o naszej instruktorskiej elicie – harcmistrzach, wskazywa³em, ¿e ze zdobycia najwy¿szego stopnia instruktorskiego nie wynikaj¹ zbyt du¿e nowe uprawnienia. I ¿e – byæ mo¿e – to jest przyczyna, i¿ m³odzi podharcmistrzowie nie szturmuj¹ KSI, aby otworzyæ próbê harcmistrzowsk¹. Efekt: harcmistrzów
w wieku poni¿ej 40 lat mamy niewiele ponad 10%.
Ale czy konkretne uprawnienia, takie jak pe³nienie funkcji w s¹dach harcerskich, KSI
czy mo¿liwoœæ opiekowania siê próbami instruktorskimi powinny byæ g³ówn¹ motywacj¹
do bycia harcmistrzem? Czy nie wa¿niejsze jest to nieopisane wewnêtrzne „coœ”, co pcha
nas, by byæ czêœci¹ elity – czy dla samego presti¿u, czy dla mobilizowania siebie do bycia
lepszym?
Zastanawiam siê nad odpowiedziami na te pytania, poniewa¿ myœlê, ¿e niektóre uprawnienia harcmistrzów s¹… systemowym b³êdem i powoduj¹ wiêcej szkód ni¿ po¿ytku. Chodzi mi szczególnie o dwie kwestie – ograniczenie biernego prawa wyborczego do s¹dów
harcerskich wy³¹cznie do harcmistrzów oraz mo¿liwoœæ opiekowania siê próbami podharcmistrzowskimi wy³¹cznie przez harcmistrzów. Po kolei…
Sêdziowie
Sk¹d w¹tpliwoœæ, czy to dobre rozwi¹zanie, aby sêdziami harcerskimi mogli byæ wy³¹cznie harcmistrzowie? Rzecz jasna z harcerskos¹downiczej autopsji oraz z obserwacji
ró¿nych zjawisk, które dziej¹ siê wokó³ s¹dów harcerskich.
Oczywiste s¹ chyba intencje, jakie kierowa³y twórcami zapisu o harcmistrzowskim sk³adzie s¹dów. To harcmistrzowie – mistrzowie harców a przy tym ludzie bardziej doœwiadczeni ¿yciowo mieli rozwi¹zywaæ trudne sytuacje zwi¹zane z konfliktami miêdzy instruktorami czy problemy natury etycznej. Tym bardziej ¿e nie kieruj¹ siê w swym orzekaniu
paragrafami, ale w³asnym rozumieniem idei oraz doœwiadczeniem ¿yciowym. Trudno wiêc
zaprzeczyæ, ¿e harcmistrze s¹ z definicji idealnymi kandydatami na sêdziów. Systemowo –
œwietnie, ale w praktyce wychodzi gorzej. Przede wszystkim z dwóch przyczyn.
Po pierwsze: mamy ma³o harcmistrzów, wiêc niejednokrotnie okazuje siê, ¿e istnienie
s¹du harcerskiego w hufcu (w sk³adzie minimum trzech harcmistrzów) wymaga siêgniêcia
po naprawdê dawno nieaktywnych instruktorów. St¹d ju¿ tylko krok do traktowania tej
wa¿nej przecie¿ w³adzy jako przechowalni dla dinozaurów. A przecie¿ nie o to chodzi, tak
presti¿u s¹dów nie zbudujemy.
Po drugie: doœwiadczenie ¿yciowe, o którym pisa³em wczeœniej jako o pozytywie, mo¿e
staæ siê tak¿e argumentem przeciwnym. Pamiêtam bowiem tych doœwiadczonych harcmi-
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strzów, którzy oceniali dzisiejsze dru¿yny przez pryzmat kilkusetosobowych szczepów w ka¿dej szkole (lata 70.) albo dzisiejsze obozy przez pryzmat generalnej biedy lat 80. O odniesieniach do codziennoœci uczniów czy po prostu m³odych ludzi na pocz¹tku XXI wieku
szkoda mówiæ…
Czy wiêc nie mo¿na by³oby dopuœciæ do s¹dów, przynajmniej w hufcach i chor¹gwiach,
podharcmistrzów?
Jak widaæ, postulatu zmiany nie rozci¹gam na Naczelny S¹d Harcerski, który odgrywa
niezwykle wa¿n¹ rolê naszego zwi¹zkowego Trybuna³u Konstytucyjnego, bowiem dokonuje wyk³adni Statutu ZHP. W tym wypadku nie tylko powinni byæ to harcmistrzowie, ale
najlepiej osoby z wykszta³ceniem prawniczym b¹dŸ administracyjnym. Nie mo¿na przecie¿
dokonywaæ wyk³adni „na wyczucie”, „na zdrowy ch³opski rozum”, „bo tak s¹dzi wiêkszoœæ” czy stosuj¹c jeszcze jakieœ inne dziwaczne metody.
Opiekunowie
Drug¹ kwesti¹, która wzbudza nie tylko moje w¹tpliwoœci, jest przepis systemu stopni
instruktorskich, który pozwala na pe³nienie roli opiekuna próby podharcmistrzowskiej wy³¹cznie harcmistrzom. Intencja twórców tego przepisu by³a oczywista: opiekun posiadaj¹cy
stopieñ wy¿szy ni¿ zdobywany, a wiêc bardziej doœwiadczony ¿yciowo i instruktorsko –
harcmistrz po prostu – bêdzie lepszym opiekunem ni¿ podharcmistrz. A to w oczywisty
sposób winno prze³o¿yæ siê na wy¿szy poziom prób podharcmistrzowskich, a w przysz³oœci
– podharcmistrzów. Za³o¿enie naprawdê bardzo dobre, niestety w ¿yciu wychodzi gorzej.
Oczywiœcie powód jest jeden – brakuje m³odych harcmistrzów. A trudno siê dziwiæ, ¿e
m³odzi przewodnicy, którzy otwieraj¹ próbê na stopieñ podharcmistrza, nie chc¹ jej realizowaæ pod opiek¹ harcmistrza – „staruszka” (a dla 19-latka ju¿ 40-latek to kompletnie inne
pokolenie). Dlatego koñczy siê na wyborze „opiekuna pro forma”, na papierze, a prób¹
realnie opiekuj¹ siê podharcmistrzowie (np. komendanci szczepów, kszta³ceniowcy, namiestnicy), którzy dla tych m³odych ludzi s¹ autentycznymi wzorami – harcmistrzami na
drodze instruktorskiego rozwoju.
Problem dostrzegli rok temu miêdzy innymi instruktorzy z Chor¹gwi Wielkopolskiej,
sk³adaj¹c do odpowiedniej komisji Rady Naczelnej propozycje zmiany zapisów. Komisja
ta zastanawia³a siê nad rozwi¹zaniami, które uchroni³yby m³odych kandydatów na podharcmistrzów przed koniecznoœci¹ szukania „opiekunów pro forma” z czerwon¹ podk³adk¹.
Pojawi³ siê wiêc pomys³, aby opiekunem próby podharcmistrzowskiej móg³ byæ ju¿ podharcmistrz z otwart¹ prób¹ harcmistrzowsk¹ albo podharcmistrz, który ma ten stopieñ przynajmniej dwa lata i ma za sob¹ opiekowanie siê z powodzeniem zamkniêt¹ prób¹ przewodnikowsk¹.
Rok temu w Radzie Naczelnej wygra³ argument, ¿e w ten sposób obni¿ymy poziom prób
podharcmistrzowskich. Ale kto wie, czy nastêpnym razem nie wygra z myœleniem tyle¿
ideowym, co odrealnionym, rzeczowa ocena sytuacji?
***
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Nie jestem oczywiœcie w pe³ni przekonany, ¿e rozwi¹zania, o których piszê, s¹ dobre.
Tym bardziej, ¿e zmniejszaj¹ motywacjê niektórych instruktorów do zdobywania stopnia
harcmistrza. Prawdê mówi¹c, sam siê sobie dziwiê, ¿e myœlê o ograniczeniu uprawnieñ
harcmistrzów. Ale có¿, bez pomys³ów, zw³aszcza kontrowersyjnych, nie mo¿e byæ twórczej
dyskusji o zmianach w naszym Zwi¹zku. A jak widaæ na kilkanaœcie miesiêcy przed zjazdem ZHP, z dyskusj¹ u nas krucho. Co te¿ co nieco mówi o jakoœci naszych harcmistrzów.
Ale to ju¿ temat na inny artyku³…
hm. Grzegorz Ca³ek
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