TEMAT Z OK£ADKI

Mówimy, ¿e bez ich pomocy trudno by³oby nam prowadziæ skutecznie pracê wychowawcz¹. Podkreœlamy,
jak bardzo ich wsparcie potrzebne jest naszej organizacji. Opracowaliœmy dla nich nawet zinstytucjonalizowane zasady dzia³ania i stosowne regulaminy, a dla najbardziej oddanych i niezawodnych mamy
odznaki i honorowe wyró¿nienie. O kim mowa? Oczywiœcie o przyjacio³ach harcerstwa. Czyli tak w³aœciwie o kim?

NASI
PRZYJACIELE
Teoretycznie mamy wszyscy œwiadomoœæ, ¿e sojusznicy s¹ nam potrzebni, ale czy konkretny dru¿ynowy gromady
zuchowej czy dru¿yny harcerskiej wie, gdzie ich szukaæ i jak to robiæ? Czy komendy hufców w sposób w³aœciwy
zabiegaj¹ o to, ¿eby pozyskaæ w swoim œrodowisku przychylnoœæ dla harcerstwa i zachêciæ do pomocy lokalne
w³adze, miejscowe elity, przedstawicieli biznesu, media?
Na pewno te¿ w chor¹gwiach i na szczeblu G³ównej Kwatery jest
w tym zakresie sporo do zrobienia. Dlatego w przedzjazdowej dyskusji chcemy na ten problem zwróciæ uwagê, zasygnalizowaæ potrzebê rozmowy, szukania nowych pomys³ów i rozwi¹zañ. Bo warunki, w jakich przychodzi harcerstwu dzia³aæ u schy³ku pierwszej
dekady XXI wieku, nie s¹ ³atwe. Sytuacja ekonomiczna, szczególnie w mniejszych oœrodkach, nie sprzyja zainteresowaniu dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, zapracowani rodzice nie zastanawiaj¹ siê nad korzyœciami, jakie ich dzieci mog¹ wynieœæ z przynale¿noœci do
harcerstwa, dla wielu licz¹ siê tylko umiejêtnoœci, które, ich zdaniem, przydadz¹ siê w przysz³oœci w szkole czy w pracy (a co da
dziecku harcerstwo – pytaj¹ – zabawê?), niedoinwestowane szko³y
czêsto traktuj¹ organizacjê jako balast, coœ, do czego „trzeba do³o¿yæ”, w³adze lokalne (ale te¿ i centralne) albo t³umacz¹ siê, ¿e maj¹
za ma³o pieniêdzy, albo nie widz¹ potrzeby inwestowania w harcerstwo, sponsorzy chêtniej dofinansuj¹ lub przeka¿¹ jeden procent na
cele charytatywne – fundacji wspieraj¹cej chore dzieci, hospicjum
czy schronisku dla zwierz¹t. Media – te centralne – rzadko nas zauwa¿aj¹ – przy okazji Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju, czasem harcerskie mundury mign¹ podczas telewizyjnej relacji z wa¿nych uroczystoœci pañstwowych. Czarny scenariusz? Ale¿ nie – opis sytuacji,
z któr¹ trzeba siê zmierzyæ, i z której trzeba szukaæ korzystnego dla
nas wyjœcia.
A jak to robiæ? Ot, choæby uœwiadamiaj¹c sobie stan faktyczny i pamiêtaj¹c, ¿e o harcerskich przyjació³, tak zreszt¹, jak w ogóle o przyjació³ w ¿yciu, trzeba zabiegaæ, pamiêtaæ o nich, poœwiêcaæ im czas
i nasze zainteresowanie. I nie oczekiwaæ tylko tego, ¿e oni coœ nam
z siebie dadz¹, ale samemu coœ od siebie ofiarowaæ.

2

CZUWAJ 5/2009

TEMAT Z OK£ADKI

GDZIE SZUKAÆ PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA?
Przede wszystkim wœród rodziców naszych zuchów, harcerek i harcerzy. To oni powinni byæ pierwszym i naturalnym naszym sojusznikiem i wsparciem dla dru¿ynowego. Ale by tak siê sta³o, dru¿ynowy musi byæ do tego przygotowany. Musi byæ otwarty i gotowy do
rozmowy, musi wyjœæ z inicjatyw¹, zorganizowaæ spotkanie, przeprowadziæ indywidualne rozmowy, opracowaæ sposób kontaktowania siê z rodzicami. Rodzice musz¹ wiedzieæ, ¿e przynale¿noœæ dziecka do gromady i dru¿yny to inwestycja w jego wychowanie, to nie
tylko bezpieczne spêdzenie czasu wolnego, ale równie¿ nauka samodzielnoœci, æwiczenie charakteru, nauka funkcjonowania w zespole, poznawanie nowych przyjació³. To na pocz¹tek. Poznanie
rodziców, ich zawodów, zainteresowañ, mo¿liwoœci, pozwoli nam
wykorzystaæ ich doœwiadczenie w pracy gromady czy dru¿yny, przygotowaniu obozu, realizacji ró¿nych zadañ. Pocz¹wszy od obecnoœci na zuchowej wycieczce w charakterze opiekunów, przez pomoc
w urz¹dzeniu harcówki, przewiezieniu sprzêtu na biwak, wykorzystaniu mamy – pielêgniarki na obozie czy taty inspicjenta teatralnego do zwiedzenia teatru od kulis. Rodzice, znaj¹c nas i wiedz¹c,
jaki program realizuje w harcerstwie ich dziecko, bêd¹ dla nas ogromnym wsparciem.
Choæ mamy w ZHP dru¿yny œrodowiskowe, to jednak wiêkszoœæ
dzia³a przy szko³ach – jednej lub kilku s¹siednich. Szko³a wiêc i nauczyciele – to nasi kolejni naturalni sojusznicy. I bardzo by siê chcia³o, aby mo¿na ich by³o nazwaæ równie¿ przyjació³mi. Ale by tak siê
sta³o, musimy byæ w szkole widoczni, musimy kontaktowaæ siê z dyrekcj¹ i gronem pedagogicznym, musimy chcieæ coœ wspólnie ze
szko³¹ i dla szko³y zrobiæ. To zadanie nie tylko dla dru¿ynowych
(szczególnie tych najm³odszych, byæ mo¿e niedawno jeszcze uczniów
tej szko³y), ale dla komendantów szczepów i komend hufców.
Najbardziej zaanga¿owanych rodziców, chêtnych do wspó³pracy
nauczycieli, by³ych harcerzy czy instruktorów, miejscowego ksiêdza, który interesuje siê harcerstwem i uczy naszych harcerzy religii, oraz inne zaprzyjaŸnione osoby warto zaprosiæ do zorganizowania Ko³a Przyjació³ Harcerstwa. KPH to jednostki o d³ugiej i chlubnej
tradycji w harcerstwie. Zaczê³y powstawaæ w ZHP w latach miêdzywojennych, dziœ odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê we wspieraniu
pracy polskich œrodowisk harcerskich w ZHP poza granicami kraju;
u nas w minionym pó³wieczu dzia³a³y aktywnie w wielu jednostkach, ale dziœ nie ma ich wiele. A szkoda. Bo to najprostsza forma
skupienia wokó³ dru¿yny czy szczepu przyjació³, którzy zorganizowani, dzia³aj¹c zgodnie ze stworzonym przez siebie regulaminem,
sami bêd¹ koordynowaæ swoj¹ pracê, choæ oczywiœcie musimy byæ
z nimi w ci¹g³ym kontakcie, wspólnie okreœlaæ potrzeby i zadania,
które bêd¹ podejmowaæ, jeœli maj¹ nam one s³u¿yæ.
A W HUFCU?
Na jakich przyjació³ mo¿emy liczyæ w hufcu? O kogo zabiegaæ?
Hufiec hufcowi nierówny. Jeden dzia³a na niewielkim terenie dzielnicy, miasta czy miasteczka, inny na terenie kilku powiatów. Ale

zawsze pamiêtaæ musimy o przedstawicielach lokalnej w³adzy. Ktoœ powie – z w³adzami ró¿nie bywa – po pierwsze w³adze siê
zmieniaj¹ i wszystko trzeba zaczynaæ od
nowa, po drugie mo¿e siê okazaæ, ¿e jak ju¿
siê z w³adz¹ „zaprzyjaŸnimy”, to bêdziemy
traktowani jako „dekoracja” do miejscowych
uroczystoœci, albo mo¿emy byæ Ÿle postrzegani, ¿e zabiegamy o wsparcie konkretnej
opcji politycznej… Ale nie ma wyjœcia. Bo
to przecie¿ w³adze realizuj¹ lokalne programy rozwoju, to rady dzielnicy, miasta czy
powiatu te programy tworz¹. Czy wœród
wa¿nych podmiotów spo³ecznego dzia³ania
umieszcz¹ harcerstwo, czy nas zauwa¿¹,
uznaj¹, ¿e mamy w lokalnym œrodowisku
wa¿n¹ rolê do odegrania? To w znacznym
stopniu zale¿y od nas.
Wspó³praca z lokalnymi w³adzami to zadanie dla komendanta i komendy hufca. Podobnie jak wspó³praca z dyrektorami szkó³
i innych placówek wychowawczych, z którymi rozmawiaæ mo¿emy o warunkach do dzia³ania dla harcerstwa, ale równie¿ o wspieraniu czy wzbogacaniu oferty wychowawczej
szko³y (np. zorganizowaniu festynu z okazji
Dnia Dziecka, zajêæ w czasie ferii zimowych).
Sojuszników warto szukaæ wœród przedstawicieli placówek kulturalnych i sportowych.
One nam udostêpni¹ swoj¹ bazê (dom kultury, halê sportow¹), specjalistów (sêdziów
w zawodach czy cz³onków jury na hufcowy
przegl¹d piosenki), my w³¹czymy siê do programu ich imprez, organizuj¹c np. bal karnawa³owy dla dzieci czy turniej sportowy na
weso³o. Warto wspó³pracowaæ z innymi organizacjami pozarz¹dowymi, razem z nimi
wystêpowaæ w wa¿nych dla nas sprawach
wobec w³adz, warto zwróciæ siê o patronat
do przedstawicieli miejscowych zak³adów
pracy, no i oczywiœcie lokalnych mediów –
gazet, rozg³oœni radiowych czy telewizji,
dziêki którym bêdziemy mogli szerzej rozpropagowaæ to, co robimy.
Jak Ko³o Przyjació³ Harcerstwa przy dru¿ynie czy szczepie, tak Rada Przyjació³ Harcerstwa w dzielnicy, mieœcie czy powiecie
mo¿e wspomagaæ na co dzieñ dzia³alnoœæ
hufca. Wa¿ne, aby w takiej radzie jak najmniej by³o osób, które znajd¹ siê tam tylko
„z urzêdu”, aby zaprosiæ do jej sk³adu autentycznych sympatyków harcerstwa, by³ych
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harcerzy i instruktorów, których wszêdzie znajdziemy wœród przedstawicieli ró¿nych instytucji. Wtedy
rada ma szanse staæ siê realnym wsparciem dla hufca. Przyk³ady takich rad mo¿na znaleŸæ w internecie.
Wspieraj¹ one nie tylko bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ hufca,
ale równie¿ bazê materialn¹, dbaj¹c o jej utrzymanie
i rozwój.

Rada Przyjació³ obchodzi piêkny jubileusz.
I wbrew wichrom historii trwa. Niegdyœ i dziœ rada
jest potrzebna. Nie rozpada siê, jak wiele innych
podobnych cia³. Có¿ to za rada przyjació³ harcerstwa, która w³aœnie obchodzi³a 25-lecie swej pracy? Chor¹gwi? Hufca?

A NA POZIOMIE CHOR¥GWI?
Tu sojuszników i wsparcia naszych dzia³añ poszukiwaæ musimy wœród wojewodów i marsza³ków wojewódzw, w kuratoriach oœwiaty i lokalnych instytucjach.
Czy potrzebne s¹ wojewódzkie rady przyjació³ harcerstwa? Kiedyœ istnia³y obligatoryjnie we wszystkich
województwach, by³y strukturami bardzo formalnymi
– zmiany w kraju i w naszym Zwi¹zku spowodowa³y
ich znikniêcie niemal w ca³ej Polsce. Ale nie wszêdzie. Dolnoœl¹ska Rada Przyjació³ Harcerstwa istnieje
i ma siê dobrze. Skupia wiele znamienitych postaci
i wspiera rozwój harcerstwa na Dolnym Œl¹sku. Czy
warto zachêcaæ innych do pójœcia t¹ œcie¿k¹?
NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM?
Protektorat Prezydenta RP nad harcerstwem, wspó³praca z Sejmem i Senatem (¿yczliwoœæ dla naszych
dzia³añ, Rok Olgi i Andrzeja Ma³kowskich, konferencje, wystawy, dotacje do projektów), opieka krajowego duszpasterza harcerek i harcerzy, wspó³praca
z Policj¹, Stra¿¹ Graniczn¹ i wieloma instytucjami i organizacjami na szczeblu krajowym. A z drugiej strony
– niemo¿noœæ stworzenia jednego parlamentarnego
zespo³u przyjació³ harcerstwa, nie do koñca zadowalaj¹ca nas wspó³praca z Ministerstwem Edukacji Narodowej – z którym powinniœmy wspó³dzia³aæ w dziele wychowania m³odego pokolenia Polaków…
Na pewno warto zastanowiæ siê, jakie zaniedbania s¹
po naszej stronie, w jakim kierunku powinniœmy przejawiæ aktywnoœæ, jakie dzia³ania podj¹æ, aby grono
przyjació³ harcerstwa na ró¿nych szczeblach i poziomach naszej organizacji ros³o.
Na pewno te¿ trzeba pamiêtaæ, aby wszystkim, którzy
s¹ z nami, za ich przyjaŸñ dziêkowaæ przy ró¿nych okazjach, a tych, którzy w pomoc harcerstwu wk³adaj¹
najwiêcej serca – nagradzaæ odznakami Ruchu Przyjació³ Harcerstwa i – tych najwybitniejszych – Honorowym Odznaczeniem Lask¹ Skautowa „Niezawodnemu Przyjacielowi”.

HM. HALINA
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„MISIA” JANKOWSKA

RADA
PRZYJACIÓ£?
DLACZEGO
NIE?
Nie. To Rada Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski Hufca
Warszawa Praga Po³udnie. Kiedyœ – w PRL-u – za³o¿ona jako swoista autonomiczna filia Dzielnicowej Rady
Przyjació³ Harcerstwa. Dziœ tkwi jak ostatni szaniec
z dawnych czasów, ale i szaniec, który wieœci czasy
nowe.
Bo w jakim celu 18 kwietnia 1984 r. za³o¿ono ow¹ radê?
OdpowiedŸ jest prosta – rozrastaj¹ce siê wówczas hufcowe namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku potrzebowa³o finansowego i rzeczowego wparcia. Kilkusetosobowa gromada dzieci specjalnej troski, aby móc spokojnie
dzia³aæ w dru¿ynach, musia³a mieæ pomoc, autentyczn¹
pomoc tych, którzy w tamtych czasach dysponowali
du¿ymi œrodkami. Zaproszono wiêc do rady przedstawicieli tych kilkunastu dzielnicowych instytucji, na które mo¿na by³o wówczas liczyæ, miêdzy innymi Zak³adów
Odzie¿owych „Cora”, Akademii Sztabu Generalnego,
Pañstwowych Zak³adów Lotniczych. Przewodnicz¹cym
rady zosta³ Boles³aw Mik³aszewicz ze Spó³dzielni Inwalidów „Saturn”. Niektóre instytucje by³y w stanie
dotowaæ imprezy harcerskie lub obozy, inne u¿ycza³y
bezp³atnie zak³adowych autokarów lub przekazywa³y
harcerstwu czêœæ swojej produkcji. W odró¿nieniu od
du¿ej, dzielnicowej rady, ta by³a odpolityczniona – jej
wszyscy cz³onkowie pe³nili autentyczn¹ s³u¿bê dzieciom.
W czasie pierwszych lat swej pracy rada jakby samorzutnie ros³a, wieœæ o niej rozpowszechnia³a siê, przy-
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chodzi³y do niej kolejne osoby. Na przyk³ad prof. dr hab.
Anna Dobrzañska z Centrum Zdrowia Dziecka, która
i dziœ aktywnie w radzie dzia³a.
Nie, nie by³oby rady wówczas i dziœ, gdyby nie ówczesny hufcowy namiestnik NS hm. Adam Sikoñ. Pe³ni³ tê
bardzo trudn¹ funkcjê i równoczeœnie organizowa³ pracê rady. Kilka lat wczeœniej by³ jednym z najlepszych
szczepowych w hufcu, póŸniej zaopiekowa³ siê œrodowiskiem NS, dziœ, bêd¹c miêdzy innymi kawalerem Orderu Uœmiechu, nadal jest namiestnikiem i osob¹, dziêki której rada pracuje. Bo nie jest tak, ¿e jakiekolwiek
cia³o o tym charakterze bêdzie dzia³a³o samoistnie bez
dobrego organizatora. ¯e bêdzie mia³o dziesi¹tki pomys³ów. Te trzeba zawsze radzie podrzucaæ.

zaznaczone i do hufca nie dotar³o. Po prostu urzêdy skarbowe przekaza³y œrodki bez niezbêdnych informacji.
W ubieg³ym roku namiestnictwo nie mia³o wiêc mo¿liwoœci podziêkowaæ swym dobroczyñcom. Czy pomimo
tego wp³acili oni swój 1% w tym roku? Cz³onkowie Rady
Przyjació³ nie s¹ tacy pewni.
Dziœ Rada Przyjació³ obchodzi piêkny jubileusz. I niech
w nowych warunkach pracuje przez kolejne lata. Bo
prawdziwych przyjació³ nigdy nie jest za wielu.

HM. ADAM

··
CZETWERTYÑSKI

ZDJÊCIA: Z ARCHIWUM RADY

Od czasu ukszta³towania siê rady up³ynê³o 25 lat. Gdy
pytam jedn¹ z instruktorek namiestnictwa NS hm. Danut¹ Lembowicz o dzieñ dzisiejszy rady i namiestnictwa, otrzymujê odpowiedŸ:
– Dziœ w zasiêgu naszego zainteresowania jest prawie trzysta dzieci – cz³onków ZHP. To nie tylko harcerze z naszego hufca. Niedawno powsta³a wspó³pracuj¹ca z nami dru¿yna w oœrodku szkolno-wychowawczym na Mokotowie,
mamy te¿ „swoj¹” dru¿ynê na ¯oliborzu, czyli w innych
dzielnicach Warszawy. W corocznym naszym hufcowym
Przegl¹dzie Twórczoœci Artystycznej Dzieci i M³odzie¿y
NS (w tym roku dwudziestym drugim) bior¹ udzia³ dzieci
z placówek, w których nie ma harcerstwa. W tym roku
aktywnie w przegl¹dzie, w ró¿nych formach, wziê³o udzia³
oko³o szeœciuset uczestników.
Tu mogê wróciæ do dzisiejszych prac rady. Nie, nie odgrywa ona ju¿ tak wielkiej roli jak przed laty. Niektórych
z dawnych zak³adów ju¿ nie ma, inne nie maj¹ œrodków.
Ale dzisiejsza dzia³alnoœæ rady jest nie do przecenienia.
To dziêki niej fina³y przegl¹du odbywaj¹ siê w sali „Pod
kopu³¹” Ministerstwa Gospodarki, to dziêki nim ka¿de
dziecko, bior¹ce udzia³ w przegl¹dzie, wychodzi z niego choæby z ma³ym podarunkiem, to rada uczestniczy
w ró¿nych, nie zawsze tak wielkich imprezach œrodowisk. (Mo¿e warto kiedyœ opisaæ NS-owski „Sport na
weso³o”, ale to impreza wymagaj¹ca, by pokazaæ j¹ w odrêbnym materiale).
Dziœ rada zaczê³a pe³niæ zupe³nie now¹ rolê – lobbystów
namiestnictwa przy zdobywaniu œrodków z 1%. Przecie¿
rodzice dzieci zazwyczaj maj¹ bardzo niskie dochody.
Dlatego piêtnastu cz³onków rady z jej aktualnym przewodnicz¹cym Jerzym Bednarkiewiczem stara siê, by dla
NS-ów zdobyæ jak najwiêcej pieniêdzy. Co prawda urzêdy skarbowe w minionym roku da³y plamê – czêœæ œrodków znalaz³o siê w chor¹gwi, ale nie zosta³o w³aœciwie
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Nie wyobra¿am sobie pracy z gromad¹ zuchow¹
bez wspó³pracy z rodzicami. Dlaczego? OdpowiedŸ jest prosta i mo¿na zawrzeæ j¹ w jednym
zdaniu: Rodzice na to po prostu nie pozwol¹. Jest
spraw¹ oczywist¹, ¿e zawsze i wszêdzie bêd¹ oni
dbaæ o rozwój i bezpieczeñstwo swoich dzieci, dlatego bacznie obserwuj¹, co ich pociechy robi¹
„w zuchach”. Bardzo wa¿ne jest wiêc, by dru¿ynowy zuchowy i jego kadra umieli z rodzicami
wspó³pracowaæ, bez szkody dla gromady i poszczególnych dzieci, a jednoczeœnie z jak najlepszym
nastawieniem do tej wspó³pracy i poczuciem, ¿e
wiele mo¿na na tym zyskaæ.

Z RODZICAMI?
OWSZEM,
OWSZEM,
TAK, TAK, TAK!
Jak zacz¹æ?
Na pewno trzeba pamiêtaæ, ¿e to od nas zale¿y, jak ta
wspó³praca bêdzie wygl¹da³a. Na ile bêdziemy chcieli
zaanga¿owaæ rodziców (lub dziadków) naszych zuchów
w ¿ycie gromady, ile wspólnych przedsiêwziêæ bêdziemy
chcieli zorganizowaæ, jaki wp³yw maj¹ oni mieæ na ¿ycie
gromady, w czym mog¹ pomóc, co od siebie daæ itp.
Czêsto przejmuj¹c gromadê po poprzednim dru¿ynowym otrzymujemy j¹ z „dobrodziejstwem inwentarza”, czyli zuchami, ich rodzicami i stylem jego wspó³pracy z nimi. Rodzice s¹ przyzwyczajeni do tego, jak
nasz poprzednik z nimi wspó³pracowa³, od nastêpcy spodziewaj¹ siê podobnych zachowañ, relacji i s¹dz¹, ¿e
pomimo nowej osoby prowadz¹cej gromadê wszystko
pozostanie bez wiêkszych zmian.
W dobrze dzia³aj¹cej gromadzie jest to tylko u³atwienie dla osoby rozpoczynaj¹cej pracê z granatowym sznurem na ramieniu, a je¿eli poprzedni dru¿ynowy nie opu-
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œci swego nastêpcy, to powinien wspomóc jego dzia³alnoœæ przez wspieranie go w kontaktach z rodzicami. By³y
dru¿ynowy zbudowa³ te relacje i to w³aœnie jemu rodzice
ufaj¹ najbardziej, dlatego by³oby bardzo dobrze, ¿eby
w pierwszym okresie by³ on ambasadorem swego nastêpcy w kontaktach z rodzicami. Pamiêtajmy, ¿e rodzice, co
zreszt¹ naturalne, czêsto obawiaj¹ siê zmian i takie p³ynne przekazanie gromady na pewno uspokoi ich, ¿e wszystko dzieje siê zgodnie z planem.
Gorzej, gdy dostajemy gromadê po kimœ, kto rodziców uwa¿a³ za z³o konieczne. Rodzice s¹ wtedy nieufni,
z rezerw¹ podchodz¹ do dzia³añ gromady, czêsto dzieci
bior¹ w jej ¿yciu mniej czynny udzia³. W takiej sytuacji
nasze dzia³anie powinno byæ bardzo wyraziste, nie mo¿emy tkwiæ w marazmie w relacjach z rodzicami, gdy¿
ci, nie dostaj¹c silnego sygna³u zwi¹zanego ze zmian¹
dru¿ynowego, dalej bêd¹ traktowali zbiórki zuchowe jak
zabawê pozalekcyjn¹ kosztuj¹c¹ ich 3 z³ miesiêcznie.
Jak prze³amaæ lody?
Przede wszystkim pokazaæ rodzicom, ¿e mog¹ mieæ
wp³yw na ¿ycie gromady. Daæ im jak najpe³niejsz¹ informacjê o dzia³aniach programowych i nowej kadrze.
Oczywiœcie na pocz¹tku musimy daæ jak najwiêcej z siebie, pokazaæ, co oferujemy i jakie korzyœci przynosi bycie w gromadzie, a tak¿e swoj¹ prac¹ to udowodniæ.
Z czasem bêdziemy mogli poprosiæ o pomoc w przeprowadzeniu rajdu, przygotowaniu strojów czy zdobywaniu sprawnoœci. Wa¿ne oczywiœcie, by nie narzucaæ, ale
pytaæ, na kogo mo¿na liczyæ i w którym przedsiêwziêciu. W tym momencie odcinamy pêpowinê poprzedniego stylu pracy, rodzice bêd¹ uwa¿aæ nas za partnera
w wychowywaniu ich dzieci.
Nie mo¿na jednak przesadziæ, gdy¿ ten medal te¿ ma
dwie strony. Uwa¿ajmy, by w sytuacji, gdy dru¿ynowy
ma niewiele lat i nie jest siln¹ osobowoœci¹, nie mia³ na
zbiórce czy biwaku 20 zuchów i 30 rodziców. Na to nie
mo¿emy sobie pozwoliæ! Trzeba byæ asertywnym i wyznaczaæ granice wspó³pracy oraz t³umaczyæ rodzicom korzyœci z samodzielnoœci ich pociech. Kilka wspólnych
dzia³añ w skali roku, pomoc szczepowego w pierwszych
spotkaniach z rodzicami, wytrwa³oœæ w rozmowach z bardziej gorliwymi opiekunami to klucz do sukcesu. Rodzice musz¹ mieæ poczucie, ¿e jesteœmy ich partnerami, a nie
wrogami, lub przeciwnie – wykonawcami ich woli.
A co, gdy dopiero zak³adamy gromadê?
Podobnie jak w poprzedniej sytuacji, planuj¹c pracê,
musimy wiedzieæ, do czego chcielibyœmy wykorzystaæ
rodziców. Musimy zdaæ sobie sprawê z tego, co mo¿e
sprawiaæ nam problemy i kiedy pomoc kogoœ doros³ego
by³aby wskazana. I wtedy proponujemy to rodzicom –
okreœlamy zakres oczekiwanej pomocy, dzielimy siê
wiedz¹ na temat zadania, ustalamy, co kto robi, za co
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jest odpowiedzialny (dru¿ynowy, przyboczni, rodzice)
i razem realizujemy okreœlony cel. Wspólne osi¹gniêcie
celu bardzo jednoczy, rodzice widz¹ wtedy, ¿e gromada
jest wa¿nym i po¿¹danym elementem w ¿yciu ich dziecka, a nie jednym z wielu jego widzimisiê.
Sumuj¹c, pokusi³bym siê o nastêpuj¹cy schemat podejmowanych dzia³añ:

1. Analizujemy wspólnie z poprzednim dru¿ynowym,
jak do tej pory wspó³pracowaliœmy z rodzicami,
jakie by³y tego korzyœci, jakie obci¹¿enia.
2. Zak³adamy, jaki efekt wspólnych dzia³añ chcielibyœmy osi¹gn¹æ za trzy lata, dzielimy go na etapy roczne (z przybocznymi i szczepowym).
3. Piszemy plan pracy gromady, uwzglêdniamy
w nim wspó³pracê z rodzicami.
4. Rozmawiamy z rodzicami, informuj¹c ich o celu
i zakresie oczekiwanego wsparcia.

tow¹ lub tablicê gromady, dobrze, aby znalaz³ siê tam
k¹cik dla rodzica. Rodziców mo¿emy zatrudniæ do opracowywania kart sprawnoœci i akcji 1% na rzecz gromady. Gdy pozyskamy ju¿ rodziców dla idei harcerskiego
wychowania, stan¹ siê naszymi ambasadorami w rozmowach z dyrekcj¹ szko³y, rad¹ osiedla, stra¿¹ po¿arn¹
czy te¿ kolejnymi rodzicami zastanawiaj¹cymi siê, czy
przyprowadziæ swoje dziecko na zbiórkê, czy puœciæ je
na wycieczkê, biwak, koloniê.
Sami, znaj¹c potrzeby gromady, musimy kreowaæ
wspó³pracê z rodzicami w takiej formie, jaka jest nam
przydatna do realizacji celów stawianych przed gromad¹.
To dru¿ynowy kieruje prac¹ gromady, a nie rodzice zuchów, on zna je wszystkie, umie wyznaczyæ dla nich
wspólne zadania, rodzice znaj¹ najczêœciej tylko swoje
dziecko i nie zawsze wiedz¹, jak pracuje siê metod¹ zuchow¹.
··
TEKST I FOTO: PHM. RAFA£ RYTEL
DRU¯YNOWY GROMADY ZUCHOWEJ „LEŒNE ELFY”
CZ£ONEK KOMENDY HUFCA £ÓD¯-POLESIE

5. Wprowadzamy s³owa w czyn.
6. Po roku pracy analizujemy, co uda³o siê zrealizowaæ, co osi¹gn¹æ z zamierzonego celu, dzielimy siê t¹ wiedz¹ z rodzicami – naszymi partnerami.
7. Weryfikujemy dalsze dzia³ania b¹dŸ cele.

A na co dzieñ?
Na co dzieñ dru¿ynowy nie sprz¹ta harcówki po zbiórce (robi¹ to przyboczni b¹dŸ opiekunowie szóstek), lecz
w tym czasie rozmawia z rodzicami odbieraj¹cymi zuchy o tym, co ich pociechy zrobi³y ciekawego na zbiórce, co gromada planuje w najbli¿szej przysz³oœci, jakie
zadania miêdzyzbiórkowe zuchy maj¹ przygotowaæ, dlaczego Staœ uderzy³ Miko³aja i dlaczego Hania pok³óci³a
siê z Alicj¹ – rodzice chc¹ to wiedzieæ, a dru¿ynowy jest
t¹ osob¹, która powinna im to opowiedzieæ. Przypomnieæ
warto rodzicom o sk³adkach, zapytaæ, czy Weroniki ostatnio nie by³o, bo znów siê rozchorowa³a, pogratulowaæ
mamie Agaty udanego udzia³u jej córki w konkursie miêdzyszkolnym – rodzice widz¹ wtedy, ¿e dru¿ynowy jest
zainteresowany ich dzieæmi.
Wraz z przybocznymi i opiekunem dru¿yny regularnie wysy³amy maile do rodziców, przypominaj¹c im
o ró¿nych przedsiêwziêciach gromady. Zapraszamy ich
na festiwal zuchowy hufca, prosimy o pomoc w wyjœciu
na zwiad, w przewiezieniu plecaków na biwak, zakupie
emblematów sprawnoœci w sk³adnicy. Organizujemy dla
nich piknik z okazji Dnia Matki, Ojca lub Dnia Dziecka, robimy wspóln¹ wigiliê. Na kolonii zuchowej jeden
dzieñ jest dniem rodziców. Je¿eli mamy stronê interne-
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PO PROSTU

NIEZAWODNI
To by³o pod koniec 1996 r. do Wydzia³u Promocji
i Informacji GK ZHP wpad³ ówczesny naczelnik,
hm. Ryszard Pac³awski, rzucaj¹c: – Trzeba wymyœliæ wyró¿nienie dla najwybitniejszych przyjació³
harcerstwa – tych, dla których „zwyk³a” odznaka
RPH to zdecydowanie za ma³o.
Z nazw¹ by³o ³atwiej. Bo rzeczywiœcie chodzi³o
przecie¿… o tych niezawodnych! Wprawdzie nazwa w celowniku – (komu?) niezawodnemu przyjacielowi – wydawa³a siê na pocz¹tku dziwna, jednak szybko zosta³a zaakceptowana, zw³aszcza gdy
zosta³a wkomponowana w ca³y tekst na wrêczanym dyplomie, który brzmia³ tak:

Za troskê
o sprawy wychowania dzieci i m³odzie¿y,
w podziêkowaniu
za ¿yczliwoœæ i pomoc
okazywan¹ harcerstwu
HONOROWYM WYRÓ¯NIENIEM
NIEZAWODNEMU PRZYJACIELOWI
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
sk³ada wyrazy najwy¿szej wdziêcznoœci

Trudniej by³o ze znalezieniem formy. Medal, a mo¿e
pierœcieñ? Moment, w którym pojawi³ siê pomys³
laski skautowej, by³ tym, kiedy wiadomo ju¿ by³o,
¿e trudno bêdzie znaleŸæ coœ lepszego. Bo przecie¿

Honorowe Wyró¿nienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem najwiêkszego uznania Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego dla osób
nie bêd¹cych cz³onkami ZHP.
Honorowe Wyró¿nienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” przyznawane
jest osobom wybitnie zas³u¿onym, które doceniaj¹c dorobek ruchu
harcerskiego wspieraj¹ dzia³alnoœæ ZHP i w ró¿ny sposób przyczyniaj¹ siê do rozwoju harcerstwa.
fragment uchwa³y RN ZHP nr 35/XXXIII
w sprawie wyró¿nieñ i nagród w ZHP
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laska skautowa to doskona³y symbol – tradycyjny
skautowy, harcerski, a przy tym okaza³y i oryginalny. Kto wtedy przypuszcza³, ¿e forma laski skautowej, z wygrawerowanym okolicznoœciowym napisem i zakoñczonej u góry liljk¹, bêdzie przyczyn¹
wielu niespodziewanych reakcji, g³ównie ze strony pracowników ochrony ró¿nych VIP-ów...
···
Honorowe Wyró¿nienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” (bo taka jest pe³na jego nazwa) ma nied³ug¹ tradycjê w ZHP. Jednak na sta³e zagoœci³o
w œwiadomoœci naszych przyjació³, staj¹c siê dla
nich wa¿nym wyró¿nieniem. Kiedy spojrzymy na
listê tych, którzy otrzymali laskê skautow¹, zauwa¿ymy, ¿e przez dwanaœcie lat mieliœmy i mamy naprawdê wielu niezawodnych, którzy s¹ wybitnymi
osobistoœciami, mê¿ami stanu, prawdziwymi autorytetami. Wystarczy przypomnieæ, ¿e pierwszymi wyró¿nionymi byli ojciec œwiêty Jan Pawe³ II,
pierwszy protektor ZHP w III RP Lech Wa³êsa, prezydent RP Aleksander Kwaœniewski. Potem wœród
wyró¿nionych znaleŸli siê tak¿e kardyna³ Józef
Glemp, kardyna³ Franciszek Macharski, Barbara
Wachowicz – pisarka, propagatorka harcerstwa oraz
wojewodowie, biskupi, genera³owie, pos³owie, kuratorzy oœwiaty, przedstawiciele samorz¹dów oraz
du¿ych firm od lat wspieraj¹cych harcerstwo. Bez
nich – ich ¿yczliwoœci, zrozumienia, zaanga¿owania by³oby nam trudniej zrealizowaæ wiele wa¿nych
celów – tych wielkich, jak powrót po wielu latach
do codziennego ¿ycia naszej organizacji harcerskiej
s³u¿by Bogu, w czym ogromna zas³uga Jana Paw³a
II, czy do idei protektoratu Prezydenta RP nad harcerstwem, jak i tych mniejszych, ale nie mniej wa¿nych w codziennej pracy organizacji, jak wsparcie
na ró¿nych poziomach podejmowanych przez ZHP
zadañ i stwarzanie dobrego klimatu wokó³ harcerstwa. Za to naszym Niezawodnym Przyjacio³om
stokrotne dziêki!
(red.)

