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Każdy zuch,  harcerz, instruktor poza życiem harcerskim należy do wielu grup
społecznych. Nie każdy z jego otoczenia wie czym harcerstwo jest. Sama mam wielu
przyjaciół nie związanych z ruchem harcerskim. 

Postanowiłam  zrobić  pewien  eksperyment.  Zadałam  kilka  pytań  odnośnie
harcerstwa  trójce  moich  przyjaciół.  Prosiłam,  by  próbowali  powiedzieć  mi  jak
największą  ilość  skojarzeń  związanych  z  zadanym  pytaniem.  Ich  odpowiedzi
porównałam ze swoim postrzeganiem harcerstwa. Wyniki rozmów i moich spostrzeżeń
przedstawiłam za pomocą tabelki. 

ODPOWIEDZI ROZMÓWCÓW MOJE REFLEKSJE

„Czym jest dla Ciebie harcerstwo?”

- jest dla mnie czymś o czym opowiadał 
mi tata w dzieciństwie
- jest także pasją mojej przyjaciółki.

Harcerstwo jest dla mnie stylem życia, 
miejscem, gdzie czuję się jak w domu. 
Jako organizacja jest to dla mnie jedna, 
wielka, wpierająca się rodzina. Wiele relacji
harcerskich przerodziło się w przyjaźnie 
poza spotkaniami harcerskim. Jest to 
miejsce, gdzie mogę rozwijać swoje 
umiejętności i zwalczać słabości. To 
miejsce gdzie mogę być po prostu sobą.

-harcerstwo to pewien rodzaj posługi, 
wolontariatu i ostoja tradycji
- „Szanuję ludzi, którzy się w to angażują”

- harcerstwo to grupa ludzi, która się 
jednoczy i udoskonala swoje umiejętności
- zmierzają się z wyzwaniami żeby 
sprawdzić swoje możliwości
- często zdani są na siebie i współgrają z 
naturą

„Jak wyglądają spotkania harcerskie? Co na nich robimy?”

- nigdy nie byłam na takim spotkaniu, ale 
wiem, że tracisz  głowę by przygotować 
zajęcia dla swoich harcerzy
- ogniska, piosenki, rozmowy o próbach i 
o harcerskich sprawach

Każda zbiórka jest inna. Nie tylko tematy 
się różnią, ale także atmosfera. Raz jest 
refleksyjnie, raz mogę się pośmiać z 
innymi, a jeszcze innym razem rozwijać 
swoje umiejętności praktyczne. Uczymy 
się poprzez działanie. Lepiej wiedzę 
przekazać podczas gry terenowej niż 
kolejnych godzin wysłuchując wykładu. To
nie szkoła! To miejsce rozwijania 
kreatywności. Gdybym chciała wymienić 
wszystkie formy jakie występują na 
zbiórkach musiałabym napisać o tym 
osobny artykuł. Różnorodność form pracy
 pozwala nam lepiej dotrzeć do harcerza i 
wyzwolić w nim to co najlepsze i 
najważniejsze- ciekawość świata.

- spotykacie się na spotkaniach
- spotkania te maja kształtować 
osobowość innych wśród społeczeństwa i 
motywować ich do pomocy innym
- zbiórki są okazją do poznania siebie i 
innych ludzi
- nauka współpracy
- każde spotkanie ma inny temat, 
głównym założeniem jest burza mózgów, 
każdy może być wolny i może wyrażać 
swoją opinię,
- bawicie się,
- dyskusja,
- planujecie co się dzieje w regionie, 
organizujecie wydarzenia,
- umilanie czasu

-obozy w lesie, mieszkacie pod 
namiotami, w wymagających warunkach, 
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trzeba sobie radzić samemu, 
współpracować z grupą
- zdobywanie umiejętości, których nie 
pokona każdy bo jest to wymagające

„Gdy słyszysz słowo: harcerz, jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie?”

- pomoc
- obóz harcerski

Od razu myślę o swoim pierwszym obozie
harcerskim. Mundury, gitary, namioty na 
polanie w środku lasu. Podkreślę, że na 
swój pierwszy obóz do Szarego Dworu 
pojechałam jako osoba niezrzeszona. Ta 
atmosfera zrobiła na mnie tak ogromne 
wrażenie, że już rok później dołączyłam 
do drużyny harcerskiej.

- obóz w lesie z namiotami, ogniskiem, 
wszyscy w mundurach, śpiew

-grupa ludzi, którzy mieszkają w 
namiotach w lesie

„Co według Ciebie można wynieść z harcerstwa? Cechy, umiejętności?”

- odpowiedzialność
- honorowość
- uczycie się wielu rzeczy, które mogą się 
przydać, ale wiele osób tego nie potrafi i 
nie będą mieli szansy się nauczyć

Dzięki harcerstwu można rozwijać swój 
charakter. Myślę, że każdy indywidualnie, 
możne nawet nieświadomie kształtuje 
siebie. U mnie było to zdobycie pewności 
siebie, umiejętności organizacji i zdolności
przywódczych.
Jeśli zaś chodzi o umiejętności 
praktyczne, są to zdolności związane 
bezpośrednio z technikami harcerskimi. 
Określiłabym je jako „umiejętności 
dawnych czasów”. Owszem można 
znaleźć w Internecie jak wykonać masaż 
serca, ale czy warto marnować czas na 
oglądanie filmu instruktażowego? Mam 
teraz w głowie sytuację, w której na 
przyrodzie w 4 klasie mieliśmy 
zorientować mapę. Może sprawa błaha, ale
nie potrzebowałam pomocy. Po prostu to 
wiedziałam.

- współpraca z drugim człowiekiem
- uczy dobroci wobec drugiego człowieka
- staje się dojrzałym obywatelem
- planowanie czasu
- systematyczność
- rozkładanie namiotu, rozpalanie ogniska
- śpiew

- można nauczyć się samodzielności i 
niezależności
- ludzie doceniają naturę i się z nią 
jednoczą
- kiedy znajdą się w trudnej sytuacji 
ekstremalnej, to poradzą sobie lepiej niż 
osoby niezrzeszone
- uczy przetrwania i samodyscypliny

Co  ciekawe,  poglądy  rozmówców  w  dużej  mierze  pokrywały  się  z  moim
postrzeganiem  harcerstwa.  Czy  to  oznacza,  że  społeczeństwo  jest  świadome
działalności naszego ruchu? Myślę, że społeczeństwo dostrzega tylko naszą działalność
na  zewnątrz.  Nie  jest  to  jednak  pełen  obraz  naszych  działań.  Znacznie  bardziej
wpływowa  część  naszych  zadań  dzieje  się  wewnątrz  organizacji.  Aby  uświadomić
bardziej społeczeństwo musielibyśmy wprowadzić harcerstwo i jego metody pracy na
znacznie  liczniejsze  środowisko.  Myślę,  że  przyszłością  harcerstwa  może  być  m.in.
Internet.  Pokazujmy  nasze  codzienne  harcerskie  życie,  nasze  zbiórki,  zdobywanie
sprawności. Pokażmy społeczeństwu, że MAMY MOC!

                                                                       sam. Karolina Lichota 


