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Podstawowe pojęcia i informacje o ZHP, misja i cele organizacji 

 

Związek Harcerstwa Polskiego
1
 jest patriotycznym stowarzyszeniem działającym na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju. Jego misją jest 

„wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju 

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”
2
. Członkiem ZHP może zostać każdy, 

kto wyraził chęć woli przynależności do organizacji, niezależnie od wyznania, pochodzenia, 

płci, czy rasy. Wywodzące się z etycznych, kulturowych oraz uniwersalnych wartości 

chrześcijańskich normy moralne stanowią podstawę wychowawczą harcerzy i harcerek w 

ZHP. Jako organizacja pożytku publicznego, ZHP za główne cele działania uznaje m.in.: 

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie tolerancji, 

sprawiedliwości, samorządności, czy też demokracji.  

Uznawany za prekursora harcerstwa na ziemiach polskich Andrzej Małkowski 

rozwinął metodę i zasady skautingu, których twórcą był generał armii brytyjskiej Robert 

Stephenson Smyth Baden-Powell. Idea skautingu zrodziła się z doświadczeń życiowych 

Roberta Baden-Powella, który przez swoją pisarską twórczością przyciągnął środowiska 

młodzieżowe w Wielkiej Brytanii. Szczególnie dwie pozycje książkowe, których Bi-Pi
3
 był 

autorem, tj. „Aids to Scouting for N.C.O.s and Men” (Wskazówki do wywiadów, 1899) oraz 

„Scouting for Boys in six parts” (Skauting dla chłopców, 1908), przyczyniły się do szybkiej 

ekspansji nowego nurtu wychowawczego oraz powstania ruchu skautowego. Kiedy na 

przełomie XIX i XX wieku pedagogika pomału zaczynała wprowadzać nowatorskie 

koncepcje i obok rozwoju umysłowego ważnymi stały się rozwój społeczny, moralny i 

emocjonalny, w Polsce za pośrednictwem Andrzeja Małkowskiego powstały zalążki 

skautingu. Wielki entuzjasta książki Lorda Baden-Powella z Gilwell uznany został po latach, 

wraz z żoną Olga Drahonowską-Małkowską, za twórcę harcerstwa, którego zasady 

zaimplementował i przystosowywał ze względu na złożoność struktury do narodu polskiego. 

W owym czasie pod zaborami polska młodzież zrzeszona w organizacjach kładła ogromny 

nacisk na przyszłe odzyskanie niepodległości. Polski podręcznik, a zarazem tłumaczenie
4
 

prekursora skautingu, wydane w 1911 roku, podobnie jak oryginał w Wielkiej Brytanii stało 

się obowiązkową lekturą przyszłych pokoleń instruktorów harcerskich. 
                                                           
1
 Związek Harcerstw Polskiego oficjalnie posługuje się skrótem ZHP. 

2
 Statut Związku Harcerstwa Polskiego. Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjedzie 

Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r., rozdział 2 par. 3 pkt. 1  
3
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell wśród skautów był często nazywany Bi-Pi. 

4
 A.Małkowski, „Scouting jako system wychowania młodzieży: na podstawie dzieła generała Baden-Powella” 

Wyd. Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich, wyd. 1, Lwów 1911, 
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Celem harcerstwa w Polsce nie było wychowanie militarne, czy też tworzenie grup 

bojowników. Organizacja stawiała na dydaktykę odbudowującą obywateli społecznie 

wartościowych i użytecznych. Zaradność harcerza miała być wzorem dla młodego pokolenia, 

przyszłej Polski.  

Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu 

Skautowego (WOSM), Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) 

oraz Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (ISGF), których wspólnym 

celem jest wychowywanie młodych ludzi na prawych obywateli, zaradnych życiowo, 

odpowiedzialnych i aktywnych. Duch zawartych w Prawie Harcerskim wartości ma być dla 

harcerza i harcerki drogowskazem do tworzenia własnych podstaw norm moralnych, 

wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, przy 

czym odrębność wyznaniowa, status społeczny, pochodzenie, czy też rasa tworzą jedynie 

bogatszą strukturę członków organizacji, co ma przełożenie na pozytywną indywidualność jej 

uczestników. 

Do głównych działań ZHP należy tworzenie warunków do rozwoju ponad wszelkimi 

podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, tak by nawiązywać i utrwalać 

silne więzi międzyludzkie, dla których horyzontem pozostaje nie tylko Polska, lecz również 

światowy skauting. ZHP jest spadkobiercą dorobku i tradycji skautingu, dlatego wciąż 

upowszechnia wiedzę o świecie przyrody, przeciwstawia się niszczeniu środowiska przez 

cywilizację, kształtując potrzebę kontaktu z nim. W społeczeństwie ZHP dąży 

do upowszechnienia i umocnienia przywiązania do wartości jakimi są demokracja, wolność, 

prawda, sprawiedliwość, równouprawnienie, samorządność, tolerancja i przyjaźń, które 

zakorzenione w dorastających ludziach mogą zmieniać świat na lepsze. Wychowując, 

instruktor ZHP, jak i organizacja, stwarzają takie warunki, by możliwy był intelektualny, 

społeczny, emocjonalny, duchowy i fizyczny rozwój młodego zucha, harcerza, wędrownika, 

a także samego instruktora, czy też członka starszyzny. Tak budowana organizacja chce 

w nieskrępowany sposób kształtować osobowość człowieka odpowiedzialnego, szanując 

jednocześnie jego prawo do wolności i godności. Harcerz winien swoim wzorem osobistym 

współtworzyć środowisko, które stanowi wartość dodaną w społeczeństwie. 

Wychowanie młodego człowieka postawione jako cel nadrzędny organizacji odbywa 

się poprzez szeroką współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową 

i samorządową, szkołami, placówkami oświaty. ZHP często wspierany jest przez Wojsko 

Polskie oraz inne służby mundurowe. Zarówno kościół katolicki, jak i inne kościoły, czy też 

związki wyznaniowe są dla wielu działań podejmowanych przez instruktorów i członków 
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ZHP partnerem w realizacji misji ZHP. Organizacje pozarządowe, które należą do III sektora 

państwa, a których cele statutowe są zbieżne z celami ZHP współpracują i realizują 

przedsięwzięcia. Współdziałają zatem w oparciu poprzez wymianę zasobów i wolontariuszy. 

Przestrzeń działania organizacji ZHP i formy realizacji celów wciąż poszerzają swój 

horyzont. Szczególnie silne zaangażowanie i wsparcie rodziców oraz pomoc ruchu przyjaciół 

harcerstwa, dają możliwość realizowania pracy wychowawczej również poza formalną grupą 

członków ZHP. 

Do podstawowych jednostek organizacyjnych w Związku Harcerstwa Polskiego 

zalicza się: 

 gromady zuchowe, 

 drużyny harcerskie, 

 drużyny starszoharcerskiej, 

 drużyny wędrownicze, 

 drużyny wielopoziomowe, 

 którymi kieruje bezpośrednio drużynowy, 

 kręgi instruktorskie, 

 kręgi starszyzny, 

 kręgi seniorów, 

którymi kieruje przewodniczący kręgu; 

 przy czym mogą być powoływane inne jednostki działające na zasadach drużyn lub kręgów. 

Zrzeszając się jednostki tworzą szczepy lub związki drużyn, którymi kieruje 

komendant szczepu / komendant związku drużyn. Szczepy lub związki drużyn tworzone są z 

myślą o wzajemnym wspieraniu się instruktorów z danego otoczenia i zachowania ciągłości 

pracy środowiska. 

Warunki do działania jednostek organizacyjnych na danym terenie (wsi, gminy, 

dzielnicy, miasta) tworzy hufiec, który jest wspólnotą terytorialną dla powyżej wymienionych 

jednostek organizacyjnych. Wspólnota terytorialna hufców tworzy Chorągiew. Chorągiew 

posiada osobowość prawną, jednakże nie jest ona do końca odrębna gdyż, podlega Głównej 

Kwaterę Związkowi Harcerstwa Polskiego, która  może je tworzyć lub likwidować na mocy 

Statutu ZHP (gdyż pełni funkcję władzy wykonawczej). 

Najwyższą władzą w organizacji jest Zjazd ZHP, a w okresie międzyzjazdowym 

władzą uchwałodawczą jest Rada Naczelna. Na czele Rady Naczelnej stoi Przewodniczący 

ZHP. Główna Kwatera, na czele której stoi Naczelnik ZHP zajmuje się zarządzaniem 
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organizacją. Zgodnie ze statutem Naczelnik ZHP jest przełożonym wszystkich członków 

ZHP. Naczelnym organem kontrolnym jest Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, a 

odpowiedzialny najwyższym organem sądu koleżeńskiego jest Naczelny Sąd Harcerski ZHP.
5
 

Członków organizacji w zależności od wieku nazywa się: 

 zuchami, 

 harcerzami, 

 harcerzami starszymi, 

 wędrownikami, 

 starszyzną, 

 seniorami. 

Każdy z nich ma obowiązek przed przystąpieniem złożyć Przyrzeczenie Harcerskie, 

z wyjątkiem zuchów, którzy ze względu na swój wiek składają Obietnicę Zuchową. 

Wędrownik, starszyzna lub senior, to członkowie organizacji, którzy jednocześnie 

mogą być instruktorami harcerskimi. By zostać instruktorem trzeba zdobyć stopień 

instruktorki, a po jego zdobyciu dobrowolnie złożyć Zobowiązanie Instruktorskie, przy czym 

uprzednio musiał on złożyć przyrzeczenie harcerskie i mieć skończone 16 lat.
6
 

 

1.2. Elementy metody harcerskiej oraz założenia harcerskiego systemu 

wychowawczego 

 

Na harcerski system wychowawczy (rys.1) składa się metoda harcerska, wypracowana 

przez ponad 100-letnie doświadczenie organizacji, zasady harcerskiego wychowania 

ewoluujące zgodnie ze zmianami społecznymi i osobisty przykład instruktora ZHP. 
7
 

 

                                                           
5
 Statut Związku Harcerstwa Polskiego. Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjedzie 

Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r., rozdział 3,4,6 
6
 Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni 

instruktorskich pkt.4  
7
 Uchwała XXXVI Zjazdu ZHP z dnia 6 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w Podstawach wychowawczych ZHP 
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Rys. 1 Harcerski System Wychowawczy. 

Instruktor harcerski wykazujący się umiejętnym stosowaniem metody harcerskiej 

realizuję misję ZHP, kształtując charakter młodych ludzi, wpierając ich rozwój w różnych 

obszarach. Metoda ta składa się z czterech elementów, które dla każdego instruktora są 

nierozerwalnymi składnikami pracy wychowawczej. Są to: 

1. Prawo i Przyrzeczenie 

2. Uczenie przez działanie 

3. Stale doskonalony i stymulujący (do rozwoju) program 

4. System małych grup
8
. 

 

Pierwszy element metody „Prawo i Przyrzeczenie” obejmuje zasady ogólne oraz 

samowychowanie oparte na ich stosowaniu. Samowychowanie jako dominanta harcerskiego 

stylu życia objawia się w metodzie harcerskiej i dotyczy zarówno zuchów, harcerzy, jak 

instruktorów. Komponentem harcerskiego stylu życia jest Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, 

traktowane przez każdego jako wskazówki do tego jak żyć i jak postępować. Zetknięcie się 

z harcerstwem, nawet na krótko, daje widoczny obraz pracy nad własnym charakterem 

każdego członka organizacji, w co wplata się poznanie harcerskich zasad. Świadome 

przyjęcie określonego stylu życia i postępowanie według „Prawa i Przyrzeczenia” prowadzi 

                                                           
8
 Uchwała XXXVI Zjazdu ZHP z dnia 6 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w Podstawach wychowawczych ZHP 
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konsekwentnie do nieustannej obserwacji siebie samego i pracy nad sobą. Pojęcie „Prawo 

i Przyrzeczenie” jest wieloznaczne, gdyż poszczególne grupy wiekowe mają swój system 

wartości przedstawiony w różny sposób. 

100-letnie zapisy, choć czasem ewoluują, oparte są o wartości ważne i spójne 

kulturowo oraz społecznie. ZHP wartości wychowawcze przedstawia najmłodszym jako: 

Obietnica i Prawo Zucha: 

Obietnica Zucha: 

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha
9
 

 

Prawo Zucha: 

1. Zuch kocha Boga i Polskę 

2. Zuch jest dzielny 

3. Zuch mówi prawdę 

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach 

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze 

6. Zuch stara się być coraz lepszy
10

 

 

 Natomiast dla starszych członków jest to Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo 

Harcerskie: 

Przyrzeczenie Harcerskie: 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim  

i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.
11

 

 

Prawo Harcerskie: 

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. 

5. Harcerz postępuje po rycersku. 

6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 

7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. 

                                                           
9
 Statut Związku Harcerstwa Polskiego. Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjedzie 

Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r., rozdział 2 par. 6.  
10

 Tamże. 
11

 Tamże. 
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8. Harcerz jest zawsze pogodny. 

9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
12

 

10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od 

nałogów.
13

 

 

Młodzież ponadgimnazjalna oprócz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego uznaje 

jeszcze jako element dodatkowy Kodeks Wędrowniczy, czyli opis odpowiedzialnej, wrażliwej 

i aktywnej postawy wobec otaczających nas ludzi i świata.
14

 

 Dorośli liderzy decydujący się w organizacji pełnić rolę instruktora składają 

Zobowiązanie Instruktorskie: 

Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem 

świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać 

o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją 

wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa 

Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.
15

 

 

Komentarzy do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego podjęło już wielu znamienitych 

Polaków: hm. Stefan Mirowski, hm. RP Stanisław Sedlaczek, hm. RP Henryk Glass, hm. RP 

Jan Mauersberger, kard. Stefan Wyszyński, czy też kard. Józef Glemp. Często są one dla 

młodych instruktorów harcerskich wskazówką, jak interpretować zapis. Oficjalnie 

wykorzystywanym w kursach drużynowych komentarz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego 

napisany przez harcmistrza Stefan Mirowskiego ze stycznia 1996r. ujęty jest w dokumencie 

Podstawy Wychowawcze ZHP. 

Drugi element metody harcerskiej, czyli „Uczenie w działaniu”, czy też poprzez 

działanie, jest sednem odkrywania przez młodego człowieka świata, którego jest częścią. ZHP 

inspiruje by harcerz aktywnie uczestnicząc, dotykając, próbując, zgłębiając, doświadczając, 

zdobywał wiedzę, jak powinno wyglądać życie społeczeństwa i w społeczeństwie, jak 

poznawać i dbać o piękno przyrody, dorobek kultury i tradycje. Inicjując działanie 

w gromadzie zuchowej, drużynie harcerskiej, drużynie starszoharcerskiej, drużynie 

                                                           
12

 Statut Związku Harcerstwa Polskiego. Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjedzie 

Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r., rozdział 2 par. 6 
13

 M. Kowacka: Harcerz jest wolny od nałogów – 10 punkt Prawa Harcerskiego zmieniony (pol.). Związek 

Harcerstwa Polskiego, 2017-04-08. [dostęp 2017-04-11]. 
14

 Uchwała nr 17/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie systemu metodycznego 

ZHP 
15

 Uchwała XXXVI Zjazdu ZHP z dnia 6 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w Podstawach wychowawczych ZHP 
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wędrowniczej, czy w zespole instruktorskim, każdy jej członek ma mieć możliwość 

uczestnictwa i odnalezienia zarówno swej przestrzeni indywidualnej, jak i miejsca w grupie. 

Zabawa, gra, zbiórka, rajd, służba, czy wyczyn są tak projektowane przez instruktorów, by 

pojawiały się na każdym szczeblu realizacji proponowanego działania. Twórcze podejście do 

uczenia przez działanie daje wymierne efekty, które utrwalają w dziecku wiedzę i kształtuje 

umiejętności oraz postawy. 

Zaangażowanie młodych chłopców w działanie, a przy tym uczenie ich ról, które są 

społecznie pożyteczne, było głównym odkryciem Roberta Baden-Powella, które pierwszy raz 

wykorzystał podczas obrony Mafekingu (1899-1900). Wzór wydarzeń i odpowiedzialność 

jaką wykazywali się wówczas młodzi chłopcy oraz radosny uśmiech, jaki towarzyszył im 

przy wykonywaniu czynności mimo ciężkich warunków, były inspiracją dla Bi-Pi, na bazie 

której powstawał skauting.
16

 

W zależności od grupy wiekowej z jaką pracuje instruktor harcerski, działanie 

rozumiane jest inaczej i odbywa się w inny sposób. Stosowany podział jest wynikiem 

doświadczeń, jakie na polu pracy harcerskiej zdobywali „skautmistrzowie”. 

Formą aktywności zuchowej jest zabawa w coś lub kogoś, która w naturalny sposób 

kształtuje charakter i rozwija umiejętności.
17

 Harcerze zdobywają umiejętności, ucząc się 

współdziałania i współzawodnicząc poprzez grę. Na bazie takiej aktywności kształtują 

charakter i poznają zasady życia w społeczeństwie.
18

 Harcerze starsi działanie mają 

uskutecznione jako poszukiwanie pola zainteresowań i pasji. Poszukiwanie jest 

doświadczaniem przez nich drobnych ról i sprawdzaniem się w życiowych sytuacjach.
19

 

Wędrowniczym działaniem jest służba, lub wyczyn. Wędrownicy, zdobywane umiejętności 

i nabywane uprawnienia przekładają na rzeczywistość, którą chcą kształtować. Szczególnie 

podkreśla to dewiza wędrownicza: „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl - pomóż, czyli działaj”.
20

 

„Program stale doskonalony i stymulujący” do rozwoju jest trzecim elementem 

harcerskiej metody, który powinien być konstruowany tak wszechstronnie, aby w rozwoju 

członków organizacji holistycznie uwzględniać indywidualność harcerzy. Za jego pomocą 

każdy uczestnik ma zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Pobudzenie zainteresowań, 

                                                           
16

 A. Małkowski, „Jak skauci pracują”, G. Gebethner i Sp. Kraków 1914, s.234-235 
17
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zachęcenie do realizacji różnorodnych zadań i zaciekawienie różną tematyką to cele, które 

program ma zawierać. Program stymuluje, jeśli jest realizowany w całorocznej pracy 

z harcerzami, dlatego jest on wplatany w plany pracy zastępów, drużyn, hufców, chorągwi 

i ZHP. W życiu harcerskim program uwzględnia otaczającą nas rzeczywistość, ma być 

pożyteczny i potrzebny każdemu interesariuszowi. Jego aktualizowanie i tworzenie opiera się 

na obserwowaniu środowiska, dla którego spełnia rolę przyjętą w misji organizacji. 

Samodoskonalenie się harcerzy i ich aktywny udział jest realizowany poprzez wykorzystanie 

w pracy instrumentów metodycznych, którymi posługuje się ZHP, m.in.: sprawności, 

gwiazdki, stopnie, czy znaki służb. Szczególnie widoczne jest to w drużynie wędrowniczej, 

gdyż plan pracy wędrowników jest nie tylko wypadkową potrzeb ich i społeczności, ale 

również kierunkiem wyznaczonym przez nich samych. 
21

 

 „System małych grup”, czwarty element metody harcerskiej, formalizuje naturalną 

ludzką skłonność ludzi do tworzenia w dużych grupach, skupiskach mniejszych podmiotów. 

System wykorzystuje podział dużego zespołu jakim jest drużyna (podstawowa jednostka 

w ZHP) na mniejsze zespoły zwane: szóstkami, zastępami, patrolami, zespołami 

zadaniowymi. Ich sugerowana liczebność może być różna i wskazywana w instrukcjach, 

w zależności od wieku jej uczestników. Praca systemem małych grup, stanowi podstawę do 

osiągania wymiernych efektów wychowawczych. Spostrzeżenie, że grupy te powstają 

samorzutnie przy okazji różnego rodzaju zajęć, a ich członkowie chcą tworzyć pewnego 

rodzaju odrębny „byt” pozwoliło na sprawdzenie, rzeczywistej wartości takiej odrębności. 

Sformalizowana grupa rówieśników, na czele stawia zwykle lidera, który wybija się 

wyrobieniem harcerskim, ma ich zaufanie lub jakieś doświadczenie pretendując do tej roli. 

Stałość liderów jest tu ważnym elementem do pracy z zespołem, podziału zadań, 

optymalnego wypełnienie misji ZHP stawiającej na indywidualny rozwój każdego członka 

organizacji. Zastęp jest podstawową komórką organizacji, nie jest jednak samodzielną, gdyż 

na jego czele nie stoi instruktor. Funkcjonowanie systemu małych grup zaspokaja jednak 

często wiele ważnych potrzeb oraz daje sposobność do naturalnego rozwoju wśród 

rówieśników. Bezpieczna atmosfera, ze względu na zbliżony wiek, podobne problemy, 

zainteresowania, czy też możliwości psychofizyczne, są wartościami dodatnimi zarówno dla 

instruktora jak i zespołu. Łatwiej dopasować zakres zajęć, wymogi, czy też powierzyć 

zadanie. Potrzeba przynależności, tworzenia przyjaźni, akceptacji, bycia potrzebnym to jedne 

z wielu wartości spajających. Współzawodnictwo między zespołami i konkurowanie ze sobą 
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wzmaga motywację do działania, stwarza pola do samodoskonalenia się członków i wzmaga 

emocję.
22

  

Metoda harcerska, to sposób działania charakteryzujący się dobrowolnością, 

pozytywnością, pośredniością, wzajemnością oddziaływań, świadomością celów, 

indywidualnością, naturalnością, przy czym istniej ścisłe powiązanie miedzy wszystkimi 

cechami.
23

 Umiejętne korzystanie ze wszystkich jej elementów z wykorzystaniem ich przez 

instruktora zgodnie z ich cechami przynosi wymierne rezultaty. Dlatego fundamentem 

harcerskiego systemu wychowawczego wciąż pozostaje osobisty przykład instruktora (rys.2). 

 

 

Rys. 2 Fundament harcerskiego systemu wychowawczego. 

 

 Świadomość roli wychowawcy, wierność harcerskim ideałom w codziennym życiu, 

stosowanie metody harcerskiej i praca nad sobą czyni z instruktora, tę wartość jaka dla 

związku jest największa. Zobowiązanie jakie składa każdy instruktor, jest dobrowolnym 
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wyrazem swojej woli, wypowiadanym po okresie „próby instruktorskiej”, oznacza jednak 

podporządkowanie się zasadą harcerskiego wychowania. W trakcie pracy z dziećmi i w czasie 

wolny instruktor nie jest tylko wychowawcą ale również harcerzem. Wzór jego postawy, 

przekłada się bezpośrednio na działanie jednostki, czyli na każdego jej członka. 

Samodoskonalenie się instruktora, ma być przykładem dla samodoskonalenia się członków 

rady drużyny: przybocznych, zastępowych i „małego Jasia”. Wsparcie organizacji na 

fundamencie „starszego brata”, świadomego instruktora-wychowawcy, którego postawa 

odzwierciedla wartości opisane w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, to umiejętne 

wprowadzenie w świat dziecka wzorca i autorytetu. 

 


