
Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, 

odpowiedzialność, porządek i konsekwencja. - hm Stefan Mirowski 

Autorytet- kim jest i gdzie 
powinniśmy go szukać? 
Czym jest autorytet? 

Odpowiedzi na to pytanie możemy szukać w różnych źródłach. Internet podaje nam 5 znaczeń tego 

słowa: 

1. Społeczne uznanie, prestiż osób, grup lub instytucji społecznych oparte na 

cenionych w danym społeczeństwie wartościach. 

2. Osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem, mająca kredyt zaufania co do 

profesjonalizmu, prawdomówności i bezstronności, w ocenie jakiegoś zjawiska lub 

wydarzenia. 

3. W kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze, z wysoką 

inteligencją emocjonalną lub charyzmą. 

4. Jeden z typów idealnych legitymizacji władzy. Ogólne przeświadczenie o świętości 

i nadrzędności przywódcy.  

5. W psychologii osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i 

wykonywać jej polecenia. 

Poszukiwanie autorytetu w życiu. 

Wychodzę z założenia, że każdy z nas posiada autorytet z którego pragnie brać przykład i się 

do niego upodabniać jednak nie zawsze jesteśmy tego świadomi.  

Przez początek naszego życia autorytetem mogą być dla nas nasi rodzice. Często kiedy 

pytamy dzieci kim chciały by być w przyszłości możemy usłyszeć “chciałbym/chciałabym być 

jak mama/tata”. Jest to bardzo powszechne zjawisko ponieważ rodzice są z nami przez 

większość naszego młodego życia, obserwujemy ich przez cały czas. Rzeczy które dla nich są 

drobnostką i robią to w mgnieniu oka jest dla nas czymś niesamowitym. Prostym przykładem z 

prosto z podwórka jest przechwalanie się 10 letnich chłopców zdaniami “a mój tata....”. 

Możemy tam usłyszeć wiele pochlebiających słów które równają ojców chłopców z 

supermanem połączonym z MCgyverem- najlepsi we wszystkim, a na pewno lepsi niż tata 

kolegi.  Jako dzieci nie jesteśmy nawet świadomi, że rodzice są dla nas autorytetem, jednak z 

wiekem może się to zmienić. 

Kiedy dorastamy zaczynamy przebywać coraz więcej w szkole z nauczycielami i rówieśnikami, 

możemy dostrzec nowe autorytety do naśladowania. Wtedy właśnie zaczyna się w naszej 

głowie wybór z kogo czerpiemy przykład i czy jest on dobry. Autorytetem może stać się nasz 

nauczyciel, ma on dużą wiedzę na temat który może nas interesować. Jednak może to też 

być kolega ze szkoły i tutaj wszystko zależy od nas. Czy znajdziemy autorytet w osobie która 

świeci przykładem na tle klasy, jest miła i koleżeńska oraz przez branie z niej przykładu możemy 
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stawać się tylko lepsi. Jednak sami dobrze wiemy, że możemy zacząć brać przykład z 

“klasowego łobuza” bo w naszych oczach jest on najciekawszą osobą w klasie. Możemy też 

znaleźć autorytet w osobach o których uczymy się w szkole. Zajęcia dodatkowe jak siatkówka, 

tańce, karate czy harcerstwo również może pomóc nam nakierować się nas na autorytet z 

którego warto czerpać inspiracje do stawania się coraz lepszym i lepszym 

O dorosłym życiu jeszcze nie wiem zbyt wiele, ale tyle co już się dowiedziałam spróbuję tu 

przekazać. Kiedy jesteśmy już dojrzali i świadomi tego, że warto mieć przed sobą jakiś przykład 

do którego chcemy dążyć. Mogą to dalej być nasi rodzice którzy nieustannie nas wspierają, 

może być to osoba ze świata nauki, aktorka, światowej klasy malarz czy kucharz. Nie ma 

żadnych ograniczeń w wybraniu sobie autorytetu jednak trzeba pamiętać , że musi on coś 

wnieść do naszego życia- bo inaczej taje się on niepotrzebny. 

 

Autorytety na drodze harcerskiej. 

Jako harcerka z paroletnim stażem miałam różne przygody z autorytetami, które razem z moim 

rozwojem stopniowo się zmieniały.  

Najbardziej trafnym przykładem autorytetu z którym każdy jako młody harcerz ma do 

czynienia jest drużynowy. W oczach jego podopiecznych jest on mądrą, zabawną i 

zorganizowana osobą- przecież robi najlepsze zbiórki na świecie na które przychodzicie z 

uśmiechem na twarzy a wychodzicie z jeszcze większym. Może być mistrzem kwaterki, 

rozkładać namiot w mgnieniu oka lub rozpalić ognisko mając jedynie trochę drewna i nóż. 

Uważam, że każdy kiedy rozpoczynał swoją harcerską przygodę widział w swoim drużynowym 

największy przykład do naśladowania.  Drużynowy ten był kryształowy, swoją postawą 

reprezentował wszystkie harcerskie wartości i przekazywał wiedze swoim harcerzom.  Teraz 

sama jestem drużynową i z tej strony wygląda to zupełnie inaczej. Czujesz presje, że dzieci 

chcą brać z Ciebie przykład- czasem nawet być jak ty. Nie jestem wcale taka kryształowa, nie 

potrafię rozstawić namiot w mgnieniu oka, a tym bardziej rozpalić ogniska bez zapałek, jednak 

chce przekazywać moim zuchom wartości które ja otrzymałam od swojej drużynowej- i 

właśnie w tym momencie zatacza się koło tego wszystkiego. 

Kolejnym świetnym przykładem harcerskiego autorytetu są instruktorzy, którzy działają na 

różnych szczeblach hufca. Sama jak miałam 15 lat patrzyłam z wielkim podziwem na nich, 

podczas biwaków czy rajdów. Komendant hufca, członkowie komisji rewizyjnej; kapituły 

wędrowniczej; komisji stopni instruktorskich; kręgu seniorów czy sądu harcerskiego- właśnie oni 

mogą stać się dla nas dobrym harcerskim przykładem do którego zechcemy dążyć. 

Myślę, że postacie z historii harcerstwa i scoutingu mogą natchnąć nas do pracy oraz brania 

z nich przykładu. Oto parę przykładów harcerzy którzy są autorytetami w całym ZHP, ale jest 

ich o wiele więcej: 

→ Robert Baden- Powell 

“Być dobrym, ale postępować dobrze to znacznie więcej”. 

“Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, obywateli, 

szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla 



bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić 

służbę bliźnim”. 

→ Andrzej Małkowski 

“Jeśli wymagam stosowania Prawa od dziewięcioletniego smyka, to o ileż bardziej muszę 

tego wymagać od siebie” 

→ Olga Małkowska 

“Trudności życia są błogosławieństwem, gdyż przezwyciężanie ich oznacza zwycięstwo” 

→ Aleksander Kamiński 

“Tylko odwaga i zdecydowanie połączone ze spokojem i trzeźwością dają powodzenie” 

→ Stefan Mirowski 

“Nasz harcerski styl potraktujmy jako wkład w wychowanie obywatelskie, w styl życia 

współczesnego nam społeczeństwa.” 

Czym jest dla Ciebie autorytet? Czy odnalezienie go pomogło 

Ci się z czymś uporać lub stać się lepszym? 

Autorytet to osoba, która nie jest ideałem, ale jest wzorem dla innych. Czasami są to osoby, 

które "sprzedają" złe wartości. Ale ja wolę się trzymać jednak tych pozytywnych, którzy 

zmieniają życie na lepsze. Mam kilka autorytetów od mamy, taty, nauczycieli, instruktorów, 

po osoby których nigdy na oczy nie widziałam, czyli celebryci, gwiazdy, bo uważam, że 

jedna osoba nie może mną kierować, z każdej biorę to coś. Osoby z najbliższego otoczenia 

bardziej łączyły tą zmianę z wychowaniem, więc wymyślić co mama jako autorytet 

zmieniła we mnie jest ciężkie. Natomiast bardziej zauważalne jest to wśród twórców. 

Jednym z pierwszych autorytetów była dla mnie Ellen Page (aktorka), zmieniła we mnie 

zdanie na temat osób homoseksualnych. Kiedy sama oświadczyła swoją orientację 

publicznie miałam do wyboru dwie ścieżki, pierwsza to obrażenie się i status "nie lubię tej 

aktorki", albo druga zaakceptowanie tej wiadomości, bo przecież to nic nie zmienia, jej 

twórczość się przecież przez to nie zmieni. Nie mówiąc już o poczuciu humoru, i 

opowiadane przez nią kawały otworzyły we mnie tą stronę żartownisia. Także uważam, że 

każdy z występujących u mnie autorytetów zmienił mnie na lepsze. ~ pwd. Żaneta 

Wierzgoń HO 

 

Jak chodzi autorytet to, moim zdaniem należy rozpatrzyć tę kwestię pod dwoma 

założeniami. Autorytetem może i jest dla mnie ktoś, kto już umarł, był kimś wielkim, znanym 

z historii, ale może być też i jakiś żyjący człowiek, nasz przyjaciel, niekoniecznie nawet i 

przełożony czy wychowawca. Jak chodzi dla mnie to w obu tych, powiedzmy, 

kategoriach królują te same osoby: zawsze dla mnie autorytetem były nie te osoby, które 

coś osiągnęły, a te, które oddały coś dla innych. Jednym z większych autorytetów dla mnie 

jest np. Janusz Korczak (poświęcenie, śmierć dla dzieci) czy np. św. Filippo Nerri oraz 

Antonietta Meo. Jak chodzi o postaci żyjące, do których naśladowania, poniekąd dążę 



(nie mówię o naśladowaniu całkowitym, bo to i w przypadku wymienionych wcześniej ludzi 

byłoby ciężkie, a też nie ze wszystkim się zgadzam) są na przykład ci misjonarze z Albanii, 

co poświęcają swój czas dla dobra tamtejszych ludzi. ~ pwd Michał Góralewicz 

 

Moim zdaniem każdy z nas powinien mieć jakiś autorytet, który pomoże nam dążyć do 

wyznaczonych przez nas celów. Ja osobiście mam kilka osób o których mogę powiedzieć, 

że są moim autorytetem w różnych dziedzinach życia. Każda z tych osób w jakimś stopniu 

pomaga mi być coraz to lepszym człowiekiem. W życiu prywatnym zawodowym jak i 

harcerskim. ~ pwd Sławomir Lament 

 

Autorytetem dla mnie jest osoba z której pragnę brać przykład, dzięki jej wzorcowi staram 

się być lepszym człowiekiem. ~ ćw Karol Bartoszek 

 

Naszym autorytetem może stać się każdy, ważne jest aby była to osoba wartościowa która 

wzbogaci naszą osobowość i przedstawi nam wyższe cele do których warto dążyć. 

 

Pwd. Kamila Godula 
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