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„Drużynowy – wód . System kierowania drużyną harcerską”

Wstęp.

Pamiętam doskonale, gdy po ra pierws y awitałam na biórce harcerskiej.
Oc arowana panującym tam nastrojem chyba od ra u c ułam, że ta „pr ygoda”
nie skońc y się s ybko. Z c asem pochłonął mnie be res ty tryb harcerskiego
życia. Istotne ac ęły być wartości, pos ukiwanie ideału i dążenie do niego.
Otwarcie i pełnym pr ekonaniem mogę powied ieć, że ostałam uks tałtowana
pr e Zwią ek Harcerstwa Polskiego. Stał się dla mnie wska ówką i siłą
napędową. A co było potem... Pr ytoc ę fragment książki Leopolda Ungeheuera
„Poc ucie pewności własnych wartości, swoich sił, każe Mu oglądać się na gromadę
bliźnich, nie aws e nających Hasło. Każe mu kr yc eć całą piersią pr epełniona
uc uciem bliskości s c ęścia– ideału– Za mną! Hura! Rod i się Wód ”
Pewnego dnia awisnął na moim ramieniu granatowy s nur drużynowej i po
ra kolejny ws ystko nabrało upełnie nowego nac enia. Pr erażona nowymi
obowią kami, pr ytłoc ona odpowied ialnością nie dawałam sobie sprawy treści
awartych w „Deklaracji ideowej”: „Najważniejs ym i be pośrednim wychowawcą
w ZHP jest drużynowy. Osobisty pr ykład, stosowanie metody harcerskiej,
wierność harcerskim ideałom w cod iennym życiu c yni drużynowego świadomym
swej roli wychowawcą”.
Z biegiem c asu, chwilą nabywania kolejnych doświadc eń w kierowaniu
grupą, a nade ws ystko d ięki moim Pr ewodnikom po instruktorskiej ścieżce,
strach ustępował miejsca owej świadomości, która ac ęła nadawać sens życiu.
Świadomości, która pr estała pr erażać a ac ęła wy nac ać kolejne cele, dawać
satysfakcję i s c erą radość. Pojawił się imperatyw ... „Będ iemy s li
niepr erwanie/ w ulewie, skwar e, huraganie/ (...) upalne lata, mroźne imy/
będ iemy s li – nie awrócimy” . Drużynowy – wód !
Właśnie o tym jest ten materiał– pisany o drużynowym, dla drużynowych,
pr e drużynową. Jest ebraniem mojej wied y o wars tacie drużynowego, którą
yskałam głównie d ięki próbie pr ewodnikowskiej, a także popr e pracę
drużyną, pr e ud iał w kursach ora pr e ro mowy, ro mowy, ro mowy...
C uwaj!
Sam. Magdalena Bogucka

sam. Magdalena Bogucka

2.

„Drużynowy – wód . System kierowania drużyną harcerską”

4

Jak zostać wodzem?

Lider – termin ten włas c a w ostatnich latach stał się nie wykle
popularny. O tym jak ostać liderem c y jakie są jego cechy i umiejętności
ro pisują się podr ędne c asopisma ora poważni autor y podręc ników
psychologic nych.
Robert B. Woyach w książce „Jak ostać pr ywódcą” wys c ególnił
podstawowe adania pr ywódcy, od których ależy sukces grupy.
Po wolę sobie odnieść te adania ora charakterystykę lidera do obra u
i celów drużynowego w ZHP.
 KSZTAŁTOWANIE WIZJI I CELÓW – WIZJONERSTWO
Jest to łożony espół umiejętności obejmujących międ y innymi
umiejętność określania potr eb i możliwości, pr ekładania poc ucia sensu i misji
na słowa, formułowania na podstawie tej wi ji konkretnych celów i angażowania
innych lud i w proces ks tałtowania wi ji tak, by poc uli się nią wią ani.
Odnos ąc tę cechę lidera do drużynowego ZHP należy ro granic yć role
drużynowego w pos c ególnych pionach. Zupełnie inac ej wi jonerstwo pr ebiega
u uchów, gd ie drużynowy to prawd iwy wód . To on decyduje o kierunkach
ro woju c łonków gromady. W drużynie harcerskiej drużynowy to pr ywódca
i autorytet ora główny inicjator pr edsięw ięć reali owanych pr e harcer y.
Drużynowy stars oharcerski nie może nar ucać swojego systemu pr ekonań
i poglądów. Wychowanie może odbywać się tylko pr e s c ere i autentyc ne
pos ukiwanie mądrości życiowych pr e harcer y pod kierunkiem drużynowego,
jest on atem pr ewodnikiem w pos ukiwaniach. Drużynowy wędrownic y to taki
typowy lider, pr ywódca, obdar ony aufaniem pr e wędrowników. Jest
wybierany pr e drużynę, jest pierws ym wśród równych. Jego adaniem jest
koordynacja pracy drużyny i repre entowanie jej interesów na ewnątr .
 ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW– NEGOCJOWANIE.
Nie ws ystkie decy je można podjąć na drod e konsensusu. Niektóre
konflikty dotyc ące celów i priorytetów mogą paraliżować grupę. Kiedy do nich
dojd ie nis c ą też solidarność grupową i aangażowanie c łonków. Ws ystkie
grupy potr ebują pr ywódców, któr y są umiejętnymi negocjatorami.
Umiejętność takiego negocjowania, by ws ystkie strony poc uły, że cos yskały,
może mieć podstawowe nac enie dla konsolidacji grupy.
Ro str yganie konfliktów – drużynowy ma w tej d ied inie spory biór
sposobów, do których alic yć można:
 „spotkanie w milc eniu” – technika ta polega na amknięciu obu stron konfliktu
na długi c as w jednym pomies c eniu
aka em wypowiadania jakichkolwiek
słów,
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 „postaw się w jego sytuacji” – jest to symbolic na, dokonywana w wyobraźni
amiana ról, następuje próba wyobrażenia sobie sytuacji nas ego pr eciwnika,
 „krus enie obiektu”– jest to swobodne ocenianie, a nawet krytykowanie
aproponowanych ro wią ań w celu wykrycia jak najwięks ej lic by możliwych
do wykonania uleps eń,
 „plus – minus – interesujące?” – należy najpierw starać się dostr ec alety
ro patrywanego poglądu (plusy), następnie pr eanali ować jego wady i braki
(minusy), a dopiero później astanowić się, co w nim jest nowego, ciekawego,
pr ydatnego, dającego się wykor ystać (interesujące) w ten sposób uwaga
jest skoncentrowana na pomyśle, a nie na osobie,
 „oc ami nie ależnego fachowca” – to próba opisania sporu i propo ycja jego
ro wią ania tak, jakby wid iał go np. kosmonauta, pedagog, ksiąd , bankier,
alpinista, najdują się wtedy dumiewająco jasne ro wią ania,
 „wspólny cel” – małe grupy łatwo najdują poro umienie popr e wspólne
d iałanie, cel musi być konstruktywny i taki, który nie pr eks tałci się
w astępc y pr edmiot sporu.
Drużynowy świadom tego jak konflikt wpływa na funkcjonowanie grupy,
pragnie go r ec jasna jak najs ybciej ro wią ać. Jednak daje on sobie sprawę,
że proces ten c asami może trwać dłużs y c as. Skłania on bowiem strony
konfliktu do astanowienia się nad swoją postawą. Nie lic y się tylko efekt
końcowy– goda. Ważną fa ą jest uświadomienie podopiec nym źródeł konfliktu,
doprowad enie, by wyciągnęli
niego jakieś wnioski. Leps a oka uje się
niejednokrotnie dłużs a a w re ultacie efektywniejs a droga, która da nas ym
harcer om wska ówki na pr ys łość, niż s ybki pseudo–sposób
 MOTYWOWANIE CZŁONKÓW GRUPY– TWORZENIE NAGRÓD.
Nikt nie wiąże się grupą na dłużej tylko dlatego, że wier y w jej cele.
Żeby aangażowanie c łonków grupy po ostało silne, musi być nagrad ane, nawet
jeśli nagroda jest niewiele więks a niż satysfakcja, że robiło się coś dobrego.
Grupy potr ebują liderów dbających o to, by odpowiednie nagrody docierały do
c łonków grupy w odpowiedni sposób i we właściwym c asie.
Drużynowy ma do dyspo ycji „System Nagród i Kar”. Musi jednak wied ieć,
że tylko mądre nagrody są motywujące i mus ą spełniać s ereg warunków, by
takimi właśnie się oka ały. Prawd iwym celem każdego drużynowego powinno być
wypracowanie w swych podopiec nych motywacji wewnętr nej.
Wówc as
ws elkie d iałanie będ ie wynikiem głębokiego pr ekonania o jego słus ności,
będ ie ono od wierciedleniem eksploracyjnego podejścia do świata, chęci
odkrywania, pos er ania hory ontów pr e nas ych harcer y, któr y broić się
będą w ten sposób w harcerską świadomość.
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 TWORZENIE PODSTAW DO POMOCY Z ZEWNĄTRZ– KSZTAŁTOWANIE
OBRAZU GRUPY.
Aby osiągnąć swe cele więks ość grup opiera się na innych lud iach i innych
grupach, od których u yskać może pieniąd e, miejsce spotkań itp. U yskanie
pomocy ależy od tego c y jest się nanym. Więks ość grup w którymś momencie
potr ebuje więc pr ywódców potrafiących uks tałtować ich obra – pr edstawić
grupę s ers ej społec ności. Umiejętność twor enia obra u jest skomplikowana
i wymaga od lidera aktywności na wielu polach, poc ąws y od uchwycenia
wi erunku, który najlepiej oddaje istotę grupy i jej cele, pr e twórc e
komunikowanie tego wi erunku a pomocą najróżniejs ych środków pr eka u,
skońc yws y na wróceniu na siebie uwagi lud i ar ąd ających tymi środkami.
Drużyny i gromady mają s erokie pole do popisu– festyny, akcje społec ne,
święta narodowe, pr eka anie Betlejemskiego Światła Pokoju. W d isiejs ych
c asach, kiedy kondycja wią ku wyraźnie osłabła, a także wied a lud i „spo a”
o tym c ym ajmują się uchy i harcer e jest nikoma, umiejętność propagowania
NAS na ewnątr jest pr ydatną umiejętnością, do ro wijania której gorąco
achęcam.
 POŁOŻENIE PODWALIN POD TRWAŁOŚĆ GRUPY– ZDOBYWANIE
WIARYGODNOŚCI.
Grupy w równej mier e potr ebują poc ucia misji do spełnienia, jak
i wiarygodności. Jeśli jej abraknie, nigdy nie będą w stanie wywierać wpływu na
innych ani u yskiwać potr ebnej im pomocy. Zdobywanie aufania jest
umiejętnością yskiwania wiarygodności.
Drużynowy to żywy pr ykład postępowania. Tylko wówc as, gdy całym sobą
poka uje harcerski styl życia może stać się autorytetem grupy, która
jednoc ona wspólnymi wartościami i celami yskuje pr eświadc enie o swej
wiarygodności i może promieniować na
ewnątr . Podstawą wychowania
harcerskiego jest odd iaływanie od wewnątr , dlatego koniec ny jest ud iał woli
jednostki, gotowość płynąca
samej tylko chęci, co możliwe jest tylko pr y
pełnej świadomości harcer a i wier e w autentyc ność grupy.
 MOBILIZOWANIE SOJUSZNIKÓW NA ZEWNĄTRZ I OBRONA GRUPY –
RZECZNICTWO.
Kiedy już grupy są nane na ewnątr lub ac ynają pracować nad
reali acją swych celów w s ers ej społec ności, nieodmiennie napotykają opór.
Wtedy grupy będą potr ebować pr ywódców – r ec ników.
Sojus ników drużyny można s ukać ws ęd ie. Może nim ostać rod ić,
dyrekcja s koły, w której odbywają się biórki, ksiąd
parafii. Z tak silną
koalicją drużynowy może ro pr estr eniać d iałalność drużyny, może aws e
lic yć na ich pomoc, wsparcie, radę, wstawiennictwo. Nie mus ę atem wspominać
jak w macnia środowisko d iałający pr y nim „Koło Pr yjaciół Harcerstwa”.
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 UCZENIE SIĘ ROZUMIENIA INNYCH LUDZI
Jeśli pr ywódcy mają skutec nie pełnić którąkolwiek opisanych funkcji,
mus ą posiadać umiejętność ro umienia lud i.
Ws ystkie powyżs e cechy są nie wykle ważne, ale właśnie ta ostatnia ma
dla mnie priorytetowe nac enie. Drużynowy musi wychod ić po a siebie, mieć
s eroką perspektywę, potrafić spojr eć oc yma swoich harcer y. Drużynowy to
ktoś, kto po prostu lubi lud i i potrafi c erpać radość faktu pr ebywania nimi.
Jest to nijako od wierciedlenie cechy metody jaką jest– w ajemność
odd iaływań. Kontakty harcer ami powinno cechować partnerstwo. Instruktor
powinien być dostępny dla harcer y, doceniać ich, pomagać ro wią ywać
problemy, budować relacje harcer ami na asad ie w ajemnego poro umienia.
Jak widać cechy pr ywódcy wymienione pr e Roberta B. Woyacha mają
wiele wspólnego cechami, którymi powinien się wyróżniać drużynowy, bo w końcu
to także wód . Różnice, które się mimo ws ystko nala ły dotyc ą pewnych
s c egółów i wynikają e specyfic ności grup, jakim pr ys ło pr ewod ić
harcerskim liderom. Pr ywódca harcerski w moim mniemaniu ma więks e
namiona c łowiec eństwa, jest bliżs y lud iom, ale to chyba naturalne, gdyż
jego nadr ędnym celem nie jest dobro firmy a wychowanie swoich podopiec nych.
Wyobrażas sobie drużynowego gromady uchowej jako ro pychającego się
łokciami i oklaskiwanego pr ywódcę c y rac ej jako stars ego brata/siostrę
ciepłym spojr eniem i sercem prawie na dłoni? No właśnie...

1.

Idealny drużynowy jako: dobry organizator,
świadomy członek ZHP, wychowawca.

Dobry organizator
D iałalność drużynowego musi opierać się na ustalonym góry planie pracy.
Podejmowanie jakichkolwiek adań
biegu i na ostatnią chwilę nigdy nie
doprowad i do celu, akładając, że takowy w ogóle ostanie postawiony.
Planowanie atem to bard o ważny proces, od którego powinno się ac ynać
nas e d iałanie. Wyróżnia się planowanie długo– i krótkoterminowe. Podstawowe
alety planowania to:
 optymali acja c asu pracy (powinniśmy właściwie wykor ystać c as
pr e nac ony na d iałanie),
 określenie najistotniejs ych adań i etapów ich reali acji,
 po wala na spojr enie wstec , sprawd enie, c y id iemy w dobrym kierunku
i c y osiągniemy amier one cele,
 po wala na pracę espołową,
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 po wala na d iałanie jawne – ws yscy wied ą, co, kiedy, pr e kogo będ ie
wykonywane.
Pr ykładem pierws ego typu planowania może być np. plan pracy drużyny.
Twor ąc program należy ac ąć do charakterystyki drużyny, warto się
astanowić jakich harcer y mamy w drużynie?, jakie są ich mocne i słabe
strony?, c ym się interesują?, co lubią?. Po tym krótkim opisie następuje c as, by
puścić wod e fanta ji – „chcę by moja drużyna/moi harcer e byli...”. W ten
sposób formułujes cele. Każdy drużynowy musi mieć aws e na uwad e główny
cel harcerstwa, którym jest wychowywanie harcer y w oparciu o Prawo
i Pr yr ec enie Harcerskie. Gdy już wy nac yłeś cele, możes pr ejść do etapu
ich reali owania popr e planowanie sytuacji wychowawc ych. Zalic a się do nich:
 ajęcia programowe,
 adania organi acyjne,
 nar ęd ia metodyc ne.
Planowanie krótkoterminowe to np. układanie planu festynu s kolnego, akcji
naborowej, gry terenowej. Planowanie daje odpowied i na pytania:
 co tr eba robić?
 kiedy i jak należy to robić?
 kto ma to robić?
Dobry drużynowy zawsze najpierw planuje, potem działa. Brak planu
nas ych poc ynań
harcer ami pr ypomina błąd enie nocą po lesie, be mapy
i kompasu. Ows em– gd ieś się dojd ie, ale wykle nie tam gd ie byśmy chcieli.
każdej
Drużynowy jest zaradny i przedsiębiorczy, powinien wybrnąć
sytuacji, bo ma głowę na karku i ro sądek, który mu podpowie najleps e
ro wią ania. Pr edsiębiorc ość powinna się pr ejawiać w aktywności
drużynowego, energic ności i pomysłowości. Kreatywność to cecha na wagę łota.
Drużynowy to taka studnia be dna,
której c erpać można koncepcję gier,
abaw, biórek. (Druhu drużynowy, druhno drużynowa – bądźcie c ujni na
ws elkie o naki wypalania – to typowy proces, gdy c łowiek oddaje się c emuś w
100%). Drużynowy też się bawi – a jakże! ale to on musi wied ieć gd ie pr ebiega
cienka granica pomięd y wspaniałą abawą a be piec eństwem podopiec nych.
Drużynowy musi przewidywać!, nie może lic yć, że harcer e sami orientują się,
iż ich postępowanie może akońc yć się tragic nie. Lepiej tysiąc ra y powtór yć
pewne asady, niż potem pluć sobie w brodę, że może jednak ktoś c egoś nie
wied iał, nie dosłys ał. Pr ecież wiemy jak wspaniałą wyobraźnię posiadają młod i
lud ie i doskonale dajemy sobie sprawę, że to o c ym pr e
aniedbanie nie
powiemy może obrócić się pr eciwko nam w postaci harcerskich wygłupów.
Nasuwa mi się od ra u kolejna cecha drużynowego jako dobrego organi atora–
komunikatywność. Drużynowy musi wyrażać się jasno, w prosty sposób wyrażać to
o co mu chod i (wiąże się to m.in. be piec eństwem harcer y). Mało tego – po
pr eka aniu polecenia, musi się upewnić c y ostał dobr e ro umiany. Nie be
ko ery powstało powied enie– słuchaj uchem a nie br uchem. Stosowanie techniki
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omówienia c y parafra y jest tu doskonałe, by nie oka ało się, że „góra” będ ie –
„kurą” a „badanie br egu r eki” – „kąpaniem się w niej”.
Drużynowy nie może postępować na łapu–capu, w ależności od nastroju,
pogody, c y sytuacji gospodarc o–polityc nej ;) Harcer e mus ą doskonale nać
asady jakimi r ąd i się drużyna, mus ą
nać konsekwencje swojego
postępowania. Drużynowy musi te asady nać doskonale!, by jego postępowanie
cechowała konsekwencja. Ona
kolei sprawi, że drużynowy będ ie odbierany
w oc ach harcer y jako sprawiedliwy, a asady jakie wypracuje w drużynie staną
się skutec ne i będą pr estr egane.
Dobry organi ator potrafi umiejętnie dzielić się obowiązkami. I oto staje
nam pr ed oc yma– pr yboc ny. Prawa ręka drużynowego, który powinien stać się
nas ym kompanem, pr yjacielem, kimś kim można konie kraść i jeść bec kę
soli, powinien dorad ać w kwestiach programowych i organi acyjnych. Powier ane
pr yboc nemu adania powinniśmy stopniować w skali trudności. Poc ynając od
pomocy w jednym elemencie biórki, popr e wymyślenie i bycie odpowied ialnym
a dany element biórki, aż po samod ielne pr ygotowanie konspektu biórki i jej
poprowad enie. Tutaj właśnie pomocne staje się delegowanie, c yli pr eka anie
pr yboc nemu (pr e drużynowego) c ęści obowią ków, adań wra
akresem
wład y potr ebnej do ich wykonania. Delegowanie jest skutec nym nar ęd iem
ro woju
pr yboc nych
popr e
pos er anie
ich
akresu
pracy
i odpowied ialności. Pamiętajmy, że żaden drużynowy nie jest alfą i omegą i nie
może sam, be nic yjej pomocy prowad ić drużyny.
ZATEM DRUŻYNOWY JAKO DOBRY ORGANIZATOR:
 najpierw planuje, potem d iała,
 pamięta o nadr ędnych celach,
 jest aradny i pr edsiębiorc y,
 dba o be piec eństwo harcer y,
 umiejętnie deleguje, nie robi ws ystkiego sam,
 jest kreatywny, r etelny, skutec ny i konsekwentny
 posiada wied ę dotyc ącą realiów hufca,
 to psycholog, socjolog i pedagog w 1 osobie

Świadomy członek ZHP
Drużynowy to w ór. Wpatr one w niego oc y podopiec nych dopatr ą
najmniejs y nawet błąd, c y konflikt postaw. Drużynowy powinien atem w orowo
przestrzegać Prawa Harcerskiego i nigdy nie apominać roty Przyrzeczenia.
Kreślą one konkretny system wartości, opisują ideał, do którego my jako
drużynowi powinniśmy stale dążyć. To dobrowolne
obowią anie, które
pr yjęliśmy na siebie w chwili Pr yr ec enia jest najleps ą oka ją i motywacją
do samodoskonalenia– pamiętaj o tym! Drużynowy to wędrownik, więc „wychod i w
świat, patr y, myśli, pomaga, c yli– d iała”, nie jest bierny, wier y, że pr e jego
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służbę „świat staje się odrobinę leps y” jak powied iał gen. Robert Baden Powell –
Nac elny Skaut Świata.
Drużynowy powinien wykor ystywać każdą oka ję, by pracować nad sobą.
Stopnie instruktorskie pomagają mu lepiej wypełniać swoje obowią ki wynikające
prowad enia drużyny, stopnie harcerskie to możliwość walc ania swoich wad,
potęgowania alet, dobywania nowych umiejętności, s kolenia się w technikach.
Można r ec, iż stopnie instruktorskie dobywa dla swojej drużyny, a harcerskie
dla siebie. Po wólmy sobie atem na tę odrobinę egoi mu i w ferwor e walki o to,
by drużyna rosła w siłę, pr ypomnijmy sobie, iż my także potr ebujemy nowych
wy wań. A pr ecież wied ę, którą dobęd iemy i tak skrupulatnie pr ekażemy
nas ym podopiec nym.
Świadomość tego jak wartościowym jesteś c łowiekiem jest nie wykle
ważnym c ynnikiem wpływającym na to jak jesteśmy odbierani pr e innych,
a pr ede ws ystkim odd iałuje to na nas stosunek do siebie samego. Ktoś kto
chce s c er e lubić innych, musi autentyc nie lubić siebie. Zdający sobie sprawę
e swych alet c łowiek jest w stanie góry pr enosić, bo nic tak nie dodaje sił jak
wiara w siebie. Warto więc agłębić się w nas, pomyśleć, co lubimy, co nam
sprawia pr yjemność, w c ym jesteśmy dobr y. Powinniśmy dbając o nas e
drowie po walać sobie na chwile s aleństwa, które otwor ą pr ed nami nowe,
nie nane dotąd akamarki nas ego „Ja”. Janus Korc ak powied iał kiedyś
"S ukaj własnej drogi. Po naj siebie, anim echces d ieci po nać. Zdaj sobie
sprawę tego, do c ego sam jesteś dolny, anim d ieciom poc nies wykreślać
akres praw i obowią ków. Ze ws ystkich sam jesteś d ieckiem, które musis
po nać, wychować i wyks tałcić pr ede ws ystkim." Świadomość sprowad a się
także do kwestii nas ej Ojc y ny. Dobry drużynowy to ktoś znający
i kultywujący tradycję, to patriota. Patrioty m aś „wymaga odwagi. Można
o nim mówić wtedy, gdy c ujemy się odpowied ialni a to, co się d ieje; gdy
pr eciwstawiamy się łu”. Patrioty m to poc ucie uc estnic enia we wspólnocie,
która pr ekrac a pokolenia. To nie tylko bohaterstwo. To także r etelne
wykonywanie cod iennych obowią ków poc uciem, że służy się krajowi.
Drużynowy jest też świadomy obowią ków, które wiążą się pełnioną pr e
niego funkcją. Zdaje sobie sprawę instruktorskiej odpowiedzialności a co się
tym wiąże– jest świadomy odpowied ialności harcerskiego wychowawcy
i opiekuna, dba o dobre imię Zwią ku, pr estr ega Statutu ZHP, pracuje nad
sobą, pogłębia swoją wied ę i umiejętności, wychowuje swego następcę. To
ws ystko wypływa wprost e łożonego Zobowią ania Instruktorskiego.
Końc ąc pragnę aakcentować jedną nie wykle ważną kwestię. Drużynowy
powinien być dumny z bycia harcerzem. Ta duma powinna się pr ejawiać w jego
d iałaniach, w jego stosunku do podopiec nych, do obowią ków. Powinien dumą
nosić mundur harcerki i wpajać swoim harcer om s acunek do niego. To chyba
duma
tego kim się jest po wala pokonywać trudności i bronić swej racji.
Również ona po wala ro pr estr eniać się harcerskiej idei na c łonków drużyny.
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ZATEM DRUŻYNOWY JAKO ŚWIADOMY CZŁONEK ZHP:
w orowo pr estr ega Prawa i Pr yr ec enia,
chętnie podejmuje służbę
"Spałem i śniłem że życie jest radością, obud iłem się i obac yłem, że życie
jest służbą, ac ąłem służyć i obac yłem, że życie jest s c ęściem",
„Kto ma silną wolę i silną chęć służby lud iom, Temu życie pięknym będ ie
snem, Choćby droga do celu była poplątana A myśli niespokojne...” Janus
Korc ak
posiada wied ę harcerską i umie ją pr eka ać,
pracuje nad sobą, doskonali się dobywając stopnie,
jest świadomy swojej wartości,
jest dumny bycia harcer em,
posiada najomość tradycji,
jest patriotą,
jest świadomy obowią ków i odpowied ialności instruktorskiej.

Wychowawca
Po ytywność – jedna cech metody harcerskiej wska uje, że harcerskie
wychowanie polega na budowaniu dobra, spr yja ro bud aniu w c łowieku jego
dolności, odkrywaniu alet. Po wala pr e to łatwiej akceptować świat, innych
lud i, siebie. Drużynowy wychowując powinien s ukać w podopiec nych tego, co
dobre i po ytywne i na tym budować ich osobowość.
Idealny drużynowy potrafi ro bud ać ciekawość swoich harcer y,
pociągnąć ich a sobą w „jasną, błękitu utkaną dal”. Jest cierpliwy, pomocny
i odpowied ialny nic ym Stars y Brat c y Siostra. Doskonale potrafi obserwować
relacje w grupie i w porę areagować, gdy pojawiają się symptomy bliżającego
się sporu. Zdolność obserwacji pr ejawia się również w umiejętności
pr es ywania na wskroś dus yc ek harcer y, by w chwilach ich radości, c y bólu,
pełnym ciepła spojr eniem dać sygnał, że jest nimi, że ro umie.
Dobry drużynowy posiada wied ę
akresu ro woju psychofi yc nego,
wówc as jest w stanie pr ystosować ws ystkie d iałania do potr eb i możliwości
swojej grupy. Twor y stale doskonalony program, d ięki któremu stawia
harcer om wy wania i achęca do samodoskonalenia. Dobry wychowawca na i
stosuje metodę harcerską, ro wijając osobowość młodego c łowieka pracuje
równoc eśnie nad jego ro wojem duchowym, intelektualnym, społec nym
i fi yc nym.
Drużynowy jest autorytetem dla swoich harcer y, w orem naśladowania.
Jego prawem jest Prawo Harcerskie, więc swym postępowaniem daje dobry
pr ykład, który pr yciąga do niego młodych wabionych chęcią bycia takimi jak
„On”.
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Nieoceniony wpływ na proces wychowania ma indywidualne podejście do
każdego c łonka drużyny. Drużynowy powinien wied ieć, że każdy jest inny, toteż
każdy wnosi do grupy niepowtar alną, nietu inkową c ęść. Pamiętając o tym , że
różnice tr eba pielęgnować drużynowy lic y się każdą jednostką. Zwraca uwagę
na jej możliwości, ainteresowania, niedociągnięcia ora mar enia.
Cóż... dobry drużynowy – wychowawca jest jak ciepłe rękawice imą
a ożywc y strumień latem. Wychod i napr eciw oc ekiwaniom swych lud i, bo
jest dla nich i w to co robi wkłada całego siebie.
„Jestem nie po to, by mnie kochano i pod iwiano, ale po to, bym d iałał
i kochał. Nie obowią kiem otoc enia pomagać mnie, ale ja mam obowią ek
tros c enia się o świat, o c łowieka”.
ZATEM DRUŻYNOWY JAKO WYCHOWAWCA:
 pr ejawia indywidualne podejście do harcer y, uchów,
 c erpie radość tego co robi,
 jest odpowied ialny, ciepły, cierpliwy,
 jest dobrym obserwatorem,
 na i stosuje metodę harcerską,
 ro umie problemy,
 daje swoim życiem dobry pr ykład.

sam. Magdalena Bogucka
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Style kierowania grupą
Lippitt i White w 1947 roku wyróżnili 3 style kierowania grupą:
a) Autokratyc ny,
b) Demokratyc ny,
c) Liberalny
AUTOKRATYCZNY

Kierownik sam ustalał cel
(decydował, c ym grupa ma
się ajmować)

Kierownik sam decydował o
środkach podejmowanych
pr e grupę, żeby
reali ować cel.
Kierownik pr yd ielał pracę
c łonkom grupy
Kierownik kierując nie
włąc ał się w pracę grupy

DEMOKRATYCZNY
Kierownik pr edstawiał
różne możliwości, a grupa,
achęcana pr e niego, sama
decydowała, co będ ie
celem; podobnie r ec się
miała pr y podejmowaniu
innych decy ji
Sami c łonkowie decydowali,
jakie środki ostaną
wykor ystane do osiągnięcia
celu
Grupa sama pr yd ielała
adania pos c ególnym
osobom
Kierownik włąc ał się w
d iałania grupy (choć nie w
takim stopniu, jak po ostali
jej c łonkowie)

Kierownik krytykując nie
u asadniał swoich ocen

Kierownik jeśli dokonywał
ocen, to je u asadniał

C ęściej posługiwał się
karami niż nagrodami

C ęściej nagrad ał niż karał.

LIBERALNY

W podejmowaniu decy ji
po ostawił całkowitą
swobodę c łonkom grupy.
Ud ielał rad jedynie jeśli
ktoś prosił.

Dostarc ał materiałów do
pracy grupy, ale nie włąc ał
się do prac
Kierownik wstr ymywał się
od wydawania ocen; r adko
coś komentował

Z powyżs ego estawienia wynika dość jasno, iż styl jakim posługują się
drużynowi harcerscy najbliżs y jest stylowi demokratyc nemu ja bym jednak
dodała w nim jes c e elementy autokratyc ne...
Styl ten charaktery uje się tym, że więks ość adań podejmowanych
pr e drużynę jest wynikiem współpracy. Drużynowy wra
drużyną podejmuje
ws elkie decy je, które są dla podopiec nych istotne. Stwar a warunki, by
podopiec ni mieli możliwość pr ejawiania własnej inicjatywy
głas ając
różnorakie adania i sposoby ich ro wią ania. Elementy wią ane organi acją
i kierowaniem spoc ywają w rękach drużynowego. Drużynowy abe piec a
warunki koniec ne do reali acji adania. Ro d iela adania, jednak w ich
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reali acji daje wolną rękę osobom odpowied ialnym a nie, lic y na pomysłowość
i kreatywność podopiec nych. Drużynowy c uwa nad prawidłowością reali acji
całości, dokonuje na bieżąco korekty, pomagając w osiągnięciu celu końcowego.
C y styl jakim posługują się drużynowi jest najbard iej efektywny? Otóż
pr eprowad ono eksperyment, w trakcie którego odpowiednio pr es kolone
osoby obserwowały achowania kierowników i grupy. Oto wyniki:
W GRUPACH
KIEROWANYCH
AUTOKRATYCZNIE

W GRUPACH
KIEROWANYCH
DEMOKRATYCZNIE

W GRUPACH
KIEROWANYCH
LIBERALNIE

Najwyżs y po iom wykonania
adań
Niska motywacja wewnętr na
do d iałania– kiedy kierownik
wychod ił, grupa pr erywała
pracę
Pomysły c łonków grupy były
mało oryginalne
Reakcja na ten styl
kierowania pr ejawiała się w
agresji (nis c enie
pr edmiotów, pr eśladowanie
c łonków grupy– „ko łów
ofiarnych”– kilku
re ygnowało
pr ynależności do grupy,
agresja skierowana na
ewnątr , na osoby spo a
grupy) lub apatii (niska
aktywność, achowanie
submisywne itp.)

Niżs y po iom wykonania
adań
Wyżs a motywacja do
wykonywania adań– gdy
kierownik wychod ił nie
pr erywano pracy
Wyżs a oryginalność
pomysłów

Najniżs a wydajność
pracy
Grupa wolała się bawić niż
pracować

Stosunki wewnątr grupowe
oparte na pr yjaźni–
pomagano sobie w ajemnie i
w ajemnie chwalono.

Wytwor yła się
nieformalna struktura
wład y. Jeden c łonków
grupy stawał się
pr ywódcą, który
kierował grupą
autokratyc nie.

Stosunki kierownikami były
pr yja ne, a grupa
adowolona e stylu
kierowania

C łonkowie grupy byli
nie adowoleni
uc estnictwa w niej

Woleli demokratyc ny styl
kierowania
C ęść osób re ygnowała
uc estnictwa w grupie

Nikt nie re ygnował

Wyniki wska ują, że styl pr e nas pr yswojony jest najleps y. Po iom
adań co prawda nie jest najwyżs y (tutaj pr eściga nas styl autokratyc ny), ale
po ostałe cechy (pr yja na atmosfera, oryginalność pomysłów, adowolenie pracy
w grupie) rekompensują to uchybienie.

sam. Magdalena Bogucka
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Drużynowy harcerski, a drużynowy starszoharcerski

Zmiana metodyki i utwor enie dodatkowego pionu wiekowego askoc yła
pewnością niejednego drużynowego. Wielu
nas musi tera rad ić sobie
prowad ąc drużynę, w której najdują się arówno harcer e jak i harcer e
starsi. Nie jest to łatwe do pogod enia, każdy wiek r ąd i się swoimi prawami
i pos c ególne piony metodyc ne wymagają innego podejścia, innego stylu
kierowania nimi, każdy nim ma inny wpływ na funkcjonowanie drużyny. S koda,
że drużynowy nie może się ro dwoić a jedynie wypracować jakieś pośrednie
ro wią anie, póki nie ma s ans na ro d ielenie tych 2 grup wiekowych. Żaden
kompromis jednak nie ro wią uje problemu, a jego efekty odbijają się silnie na
tym jak d iała drużyna. Żeby osiągnąć leps e efekty pracy tymi dwoma "typami
harcer a" powinno się stosować metody pracy bard iej ukierunkowane na dany
wiek. Spróbuję porównać atem rolę drużynowego w drużynie harcerskiej
i stars oharcerskiej.
Drużynowy harcerski:
D iała d iećmi w pr ed iale wiekowym: 10–13 lat. O ile jego postawa jest
w orowa, i apracuje sobie na u nanie harcer y staje się dla nich niewątpliwym
autorytetem. Autorytet buduje się długo, d ieci nie nos ą fałs u i akłamania, są
wyc ulone na ws elkie tego pr ejawy. Chcąc być dla nich w orem drużynowy musi
być Harcer em
krwi i kości nie tylko podc as biórek c y wyja dów, ale
w cod iennym życiu także.
Pamiętaj, by wymagać od siebie tego c ego wymagas od harcer y!
Drużynowy kieruje grupą, jest koordynatorem ws elkich d iałań.
Stopniowo więks a jednak akres autonomii d ieci. Podopiec ni uc estnic ą
praktyc nie we ws ystkich c ynnościach drużyny. Drużynowy jest „motorem”
napęd ającym d iałanie drużyny, w asad ie jest pomysłodawcą, podpowiada.
Drużynowy umie składać propo ycje amiast stawiać pytania, gdy lic ba
c ynników do w ięcia pod uwagę staje się niebe piec nie duża. C łonkowie
drużyny wykonują dane c ynności wspólnie
drużynowym, który elementy
trudniejs e wykonuje sam. Drużynowy to pr ywódca. Jest to o tyle łatwe, iż
d ieci w tym wieku jes c e w miarę be spr eciwu po walają na kierowanie swoim
postępowaniem, możliwe jest nar ucenie im własnego dania. Ws ystko należy
robić umiarem, nie możemy apominać, iż wciąż pracujemy nad tym, by wyrośli
na odpowied ialnych, myślących lud i, dolnych decydować o sobie.
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Drużynowy kieruje drużyną pr y pomocy rady drużyny. W jej skład
wchod ą:
 Drużynowy,
 Pr yboc ny,
 Zastępowi,
 Inni funkcyjni, godnie
ustaleniami pr yjętymi w drużynie, np. skarbnik,
kronikar itp.
Drużynowy w asad ie posługuję się pr yboc nym i astępowymi, by
d iałalność drużyny pr ebiegała sprawniej. Pr yboc nemu delegowane są adania
(o c ym już była mowa), astępowi jako ciut starsi i wied ący więcej niż po ostali
c łonkowie drużyny mogą pomagać nam podc as gier, koordynować adania
espołowe, astępowi wra
astępami mogą pr ygotować c ęść biórki. Rada
drużyny ajmuje się sprawami wią anymi najbliżs ymi planami drużyny. Może
ona wspólnie ustalać np. miejsce wyja du na biwak, wymyślać grę. Rada daje
możliwość drużynowemu orientowania się w kondycji astępów, astępowi, mogą
podc as rady oceniać swoje biórki, wyciągać wnioski na pr ys łość, drużynowy
ro e naje się d ięki temu w problemach drużyny ora w ich prawd iwych
dążeniach.
Drużynowy starszoharcerski:
Jego podopiec ni są w wieku gimna jalnym, c yli mają od 13–16 lat.
Decy ja to wypadkowa wi ji ws ystkich c łonków drużyny. Po podjęciu decy ji
o wykonywaniu adania, wspólnie planowany jest sposób reali acji. Ws yscy
dobrowolnie pr yjmują na siebie adania c ąstkowe. Opracowywany jest sposób
ich wykonania. Podopiec ni pr yjmują na siebie role koordynatorów i kierowników
adań c ąstkowych, wchod ących w skład adania głównego. Harcer e biorą
ud iał w kontrolowaniu i ocenie w toku reali acji adań, jak i efektów końcowych.
Drużynowy w takiej drużynie jest pr ewodnikiem w pos ukiwaniach. Nie ma
tu mowy o jakimkolwiek nar ucaniu swego poglądu. Wiek gimna jalny to okres
pos ukiwania swego miejsca w życiu, harcer e wiele r ec y poddają pod
wątpliwość, maja potr ebę samod ielnego odkrywania pewnych prawd,
dochod enia do ro wią ań swoją drogą. Stąd rola drużynowego sprowad a się do
ainteresowania harcer y, ainspirowania ich do d iałania, podtr ymywania
motywacji. Kierunki pos ukiwań harcer y powinny wypływać ich woli. W rasta
wtedy ich motywacja do d iałania, c ują bowiem wówc as swój wpływ na to co
robią. Drużynowy musi umiejętnie balansować na linii kontrola–samowola. Kiedy
jego wkroc enie w d iałania harcer y jest nieuniknione powinien mimo ws ystko
ostawić im chociażby ilu oryc ną możliwość wyboru sposobu ro wią ania. Nasi
wychowankowie mogą sami podejmować decy je, ale należy pamiętać, że c asami
nie kierują się właściwymi pr esłankami.
Ważnym nar ęd iem do pracy harcer ami stars ymi jest projekt. Jest
instrumentem służącym do pos ukiwania i sprawd ania obs arów indywidualnych
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ainteresowań,
uc enia
d iałania
w
espole,
podejmowania
decy ji
i odpowied ialności. Projekt jest tak skonstruowany, że łąc y
adanie
indywidualne
adaniem espołowym. Po wala wykor ystać różnorodne własne
ainteresowania i talenty dla wspólnego celu. Główną rolą drużynowego pr y
reali acji projektów jest ud ielenie pomocy harcerkom i harcer om stars ym
w umiejętnym łąc eniu adań sprawności, stopni i projektów, tak aby stanowiły
w danym momencie jedną ścieżkę pos ukiwań ora c uwanie nad tym, aby
planowanie i reali acja projektów były godne
harcerską metodą i ideałami.
Drużynowy powinien umiejętnie wplatać podejmowane projekty w plan pracy
drużyny, umożliwiając pre entację osiągnięć każdego reali owanego projektu na
biórce drużyny ora wykor ystując ich elementy do dals ej pracy całej drużyny.
Istotą drużyny stars oharcerskiej jest umożliwienie harcer om
dokonywania cora bard iej samod ielnych wyborów. Doskonale sprawd a się tu
Rada Drużyny. Podopiec ni uc ą się pr edkładania dobra espołu nad swoje, jest
ona doskonałą s kołą odpowied ialności a podejmowane decy je a pr y tym
nieod ownym pomocnikiem drużynowego.
Rada spełnia następujące funkcje:
 wspierająca – rada to miejsce, w którym astępowi mogą dyskutować, s ukać
ro wią ań, mieć możliwość asięgania opinii innych c łonków rady. Każdy
astępowy powinien dokonać oceny pracy astępu, oceny pracy własnej,
pr edstawić stan reali acji prób na stopnie i sprawności
 oceniająca – na rad ie powinna być oceniana reali acja programu drużyny
i pos c ególnych astępów ora reali acja projektów pr e pos c ególne
espoły.
 Inicjująca d iałanie – to d ięki rad ie harcer e mają wpływ na ks tałt
programu i to rada może decydować ewentualnych odstępstwach od programu.
 Towar yska – rada powinna być grupą pr yjaciół, w której panuje atmosfera
aufania.
Rada drużyny jest dla drużynowego ważnym elementem pracy drużyną.
Po wala harcerkom i harcer om na cora więks y ud iał w procesie decy yjnym
w drużynie, ks tałci w nich cechy takie jak: odpowied ialność, decydowanie,
opanowanie. Mimo kompetencji rady, które wymieniłam powyżej, odpowied ialność
a jej d iałania ponosi drużynowy, więc to on może ro s er ać lub mniejs ać jej
prawa.

sam. Magdalena Bogucka

6.

„Drużynowy – wód . System kierowania drużyną harcerską”

18

System zastępowy

„Chciałbym aws e jak najgoręcej alecić system astępowy, to nac y
prowad enie pracy w małych, na stałe organi owanych gromadkach chłopców,
których każda po ostawałaby pod odpowied ialną komendą chłopca – pr ywódcy.
Zastosowanie tego systemu jest bard o ważnym c ynnikiem powod enia”
(„Scouting for boys”)
System małych grup jest elementem metody harcerskiej. Mała grupa
rówieśników to naturalne środowisko każdego młodego c łowieka. Skupiona
w astępie grupa pr yjaciół sama uc y się współd iałania, samor ądności, brania
na siebie odpowied ialności, solidarności, braterskości. Pomaga ks tałcić
charaktery. D iałanie w małej grupie po wala ro wijać samod ielność. Każdy ma
s anse wyka ania się, co achęca do podjęcia inicjatywy. Nie ma tu mowy
o anonimowości, ws yscy się doskonale nają. System astępowy pomaga atem
indywidualnie traktować c łonków drużyny. Daje możliwość pr yjr enia się
harcer om, po wala dostr ec ich alety i wady.
Zastępowy – to ktoś kto swoim achowaniem wyka uje dolności
pr ywódc e. Nie musi wcale być bard iej doświadc ony od po ostałych c łonków
astępu. Istotne jest to c y ma chary mę i alety kwalifikujące go na „małego
wod a”. Wybór astępowego sugeruje drużynowy, nie może to być jednak osoba
nie akceptowana pr e res tę astępu. Gdy wybór ostanie dokonany, nas ym
adaniem jako drużynowych jest wys kolenie astępowego, by „górował” nad
po ostałymi swoimi umiejętnościami i wied a harcerską. Główna praca
drużynowego polega na wychowaniu każdego
astępowego: włąc anie go
w podejmowanie wspólnych decy ji, podsuwanie środków pomocnych do ro woju
astępu, powier anie adań, a które astęp w pełni by odpowiadał, pomaganie
w pr ygotowaniu gier i biórek. Idealnym ku temu miejscem może być astęp
astępowych.
Drużynowy i astępowy powinni dołożyć starań, aby w mocnić ducha
astępu. Duch astępu to akor enione głęboko poc ucie pr ynależności do
wartej grupy. Nauc my atem astępowych jak ważną role w scalaniu astępu
odgrywa jego obr ędowość. Harcerskie życie niero erwalnie wią ane jest
obr ędami i
wyc ajami. Podc as jednej
e
biórek mojego
astępu
astępowych harcer e pod ieleni na 2 espoły twor yli 2 odrębne obr ędowości.
W espołach tych nala ły się osoby o różnych charakterach,
różnym
temperamentem, jednak po wykonaniu powier onego im adania ws yscy– co do
jednego! stwierd ili, że poc uli bliskość do współtowar ys y, utwor ona pr e
nich obr ędowość połąc yła ich.
Co składa się atem na obr ędowość astępu? Otóż tych elementów jest
bard o wiele:

sam. Magdalena Bogucka
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na wa astępu
propor ec astępu
okr yk
hymn
barwa astępu
pseudonimy nadawane w ajemnie
skarbiec astępu
ważne dni
kącik astępu
kronika
powitanie, pożegnanie.
Zbiórki astępów powinny odbywać się co najmniej ra na 2 tygodnie. To
c ym nasi harcer e będą się na nich ajmować ależy w upełności od nich
samych. Każdy astęp powinien mieć swój własny plan, pod iałem adań. Plan
powinien być oparty na planie pracy drużyny, by harcer e mieli pr eświadc enie
o pewnej ciągłości, a nie robili r ec y „urwanych choinki”.
Dobrą oka ją do aciśnięcia wię i w astępie są adania międ y biórkowe.
Opróc
biórek astępy mają możliwość wspólnego d iałania wykonując adanie
lecone pr e drużynowego. Zadanie to powinno być wią ane pracą drużyny,
może być wprowad eniem do biórki, oka ją do dobycia sprawności. Wspólny cel
aws e jednoc y! Mile wid iane jest też wprowad enie rywali acji międ y
astępami. Może być to Liga astępów. Zastępy są oceniane wedle wspólnie
ustalonych kryteriów takich jak np. uc estnictwo w biórkach, umundurowanie,
adania specjalne, wymyślenie „mini akcji” (np. na r ec d ieci domu d iecka),
postawa. Pojawia się tera kwestia, jaka powinna być nagroda dla wycięskiego
astępu. Zachęcam drużynowych do odniesienia się do obr ędowości drużyny
i stwor enia jakiegoś nowego jej elementu, który stanie się wyróżnieniem.
Obecnie rola astępów wyraźnie osłabła. Drużyny lic ą cora to mniej
c łonków, co daje drużynowym podstawę do sąd enia, iż system astępowy jest
pr eżytkiem. Jednak „Be systemu astępowego nie ma harcerstwa”. To jakie ma
on alety wys c ególniłam już wyżej. Stanowi on s kielet całej drużyny, więc nie
będ iemy funkcjonować dobr e be tego fundamentu. S kolmy astępowych,
pr eka ujmy im nas a wied ę, stawiajmy na adania dla astępów, po prostu
dajmy im możliwość aistnienia a na efekty tak prowad onej drużyny nie
będ iemy musieli długo c ekać. System astępowy jest kamieniem węgielnym
metody harcerskiej i nadaje jej niepowtar alny charakter. Wprowad enie
systemu astępowego może pr eprowad ić całą drużynę e stanu "letargu"
w stan dynamiki.

sam. Magdalena Bogucka
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„Obdar yć
odpowied ialnością,
to
kluc
do
sukcesu,
nawet
najtrudniejs ymi i najniesforniejs ymi chłopcami. System ma na celu dać
możliwie najwięks ą odpowied ialność możliwie najwięks ej grupie chłopców, aby
ro winąć ich charakter. Jeśli drużynowy obdar a prawd iwą odpowied ialnością
astępowego, dużo od niego oc ekuje, po wala mu spokojnie i po swojemu
wykonać adanie, uc yni więcej dla uks tałtowania charakteru tego chłopca, niż
nie wiem ile god in lekcji w s kole” Robert Baden Powell
Życ ę powod enia!

