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Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi 
łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, 

ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na 
to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć 

innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus 
Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch 

Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego 
zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

(1 Kor �, 9b-11.16-17)

Witaj Młoda Przewodniczko!

Wchodząc na Drogę czerwonej gałęzi jest w Tobie pragnienie 
bycia dla innych – bo taki jest sens pozostania w harcerstwie 
po wyjściu z drużyny. Pragniesz dawać siebie, choć czasem 
może jeszcze nie wiesz do końca, co możesz dać innym i w jaki 
sposób to zrobić. Ale nie martw się. Na tej Drodze, na kolejnych 
jej etapach – żółtym, zielonym, czerwonym – będą przy Tobie 
osoby (szefowa ekipy, ogniska, przewodniczki z Twojego ogni-
ska, matka drogi, kierownik duchowy), którym będziesz mogła 
zaufać, które Cię wesprą, pomogą rozeznać. Na pewno nie zosta-
niesz sama ze swoimi pytaniami i wątpliwościami. 

W drużynie podstawą pracy była gra, teraz nadszedł czas, aby 
zatrzymać swój wzrok na sobie, wejrzeć w siebie. Aby móc słu-
żyć – zgodnie ze swoimi talentami, możliwościami, predyspozy-
cjami – musisz najpierw spojrzeć na swoje wnętrze, poznać i za-
chwycić się sobą oraz zobaczyć, co możesz poprawić, nad czym 
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powinnaś popracować, jak sobą pokierować, aby móc być dla 
innych. To ważny etap Twojego życia, który podjęty z wolą walki 
o siebie, o swoje serce, o to, aby być lepszą, na pewno zaowocuje 
w przyszłości.

Ślad po śladzie, które będziesz sama odciskać każdego dnia 
w swoim życiu, wytyczą Twoją własną drogę.

Płomień po płomieniu, które będziesz rozpalać w zaciszu swo-
jego wnętrza, rozjaśnią Twoje serce.

Kamień na kamieniu, które będziesz układać, staną się funda-
mentem Twojego Domu.

Droga przewodniczki do FIAT wiedzie po trzech szlakach: Wiary, 
Nadziei i Miłości, które będą odkrywały przed Tobą piękno 
i wartość Twojego zaangażowania.

Żółty szlak to szlak radości, to czas „zakładania fundamentu”, to 
radość z rozpoczynanej budowy.

Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do 
Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowie-
ka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na 
skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, 
ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.

  (Łk 6, 47-48) 
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W sercu każdego człowieka, moi przyjaciele, jest pragnienie domu. Tym 
bardziej młode serce przepełnia przeogromna tęsknota za takim domem, 

który będzie własny, który będzie trwały, do którego będzie się nie tylko 
wracać z radością, ale i z radością przyjmować każdego przechodzącego 

gościa. To tęsknota za domem, w którym miłość będzie chlebem powszednim, 
przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego 

wypływa pokój serca. To tęsknota za domem, który napełnia dumą, którego 
nie trzeba będzie się wstydzić i którego zgliszczy nigdy nie trzeba będzie 

opłakiwać. To pragnienie jest niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, 
szczęśliwym, udanym. Nie lękajcie się tej tęsknoty! Nie uciekajcie od niej! 
Niech was nie zniechęca widok domów, które runęły, pragnień, które ob-

umarły. Bóg Stwórca, dając młodemu sercu ogromną tęsknotę za szczęściem, 
nie opuszcza go w mozolnym budowaniu domu, któremu na imię życie.

(Benedykt XVI)

Więc nie lękaj się tej tęsknoty, tylko z zapałem bierz życie 
w swoje ręce i ucz się nim kierować. Szukaj Drogi, którą Pan 
przygotował dla Ciebie i korzystaj z pomocy danych Ci ludzi, 
abyś nie pobłądziła.



Harcerstwo
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...Twoje harcerki patrzą na Ciebie. Jesteś tą, która 
ma innym pokazywać ideał i sama nim żyć.

(Ceremoniał, mianowanie na drużynową/akelę)

Harcerstwo to przede wszystkim nasz sposób służenia innym. 
Możesz posiadać różną wiedzę na temat skautingu, bo być może 
byłaś wilczkiem i harcerką, a być może Twoja przygoda z har-
cerstwem zaczęła się całkiem niedawno. Nie zaszkodzi jednak 
przypomnienie kilku podstawowych rzeczy.

Dlaczego akurat skauting?

Jest to metoda, która obejmuje całego człowieka: zarówno jego 
rozwój duchowy, jak i fizyczny. Stąd 5 celów, które sobie sta-
wiamy: Bóg, zdrowie, charakter, służba, zmysł praktyczny.  
Harcerstwo pomaga zdobywać umiejętności przydatne w życiu, 
ale przede wszystkim uczy ZASAD, którymi w życiu należy 
się kierować. Te zasady to Prawo Harcerskie, które jest pra-
wem naszego życia. Wilczki i harcerki odkrywają je poprzez 
zabawę i grę. Ty, jako przewodniczka, musisz już zdawać sobie 
sprawę, że podejmowana przez Ciebie służba będzie się wiązała 
z pewnym trudem.

To wymagające zadanie, ale pamiętaj, że nikt nie żąda od Ciebie 
bycia doskonałą zawsze i wszędzie, ale raczej tego, że będziesz 
do tej doskonałości dążyć – także przez upadki. Osoby, które 
zostaną Ci powierzone, będą Cię bacznie obserwować, a więc 
Twój podstawowy obowiązek to Twoja osobista formacja.

Harcerstwo



10 Ślady

Co jest ważne? 

Przeanalizujmy to na podstawie trzech cnót harcerskich:

SZCZEROŚĆ

Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy chcę żyć w prawdzie? 

Jezus powiedział: Poznacie prawdę i prawda Was wyzwoli. 

Co to dla mnie oznacza?

Czy zawsze jestem szczera wobec Boga? 

Czy staję przed Nim w prawdzie – co oznacza również umiejęt-
ność mówienia Mu o swych słabościach, np. w czasie spowiedzi?

Czy jestem szczera wobec innych ludzi? 

Czy zdarza mi się obgadywać ludzi za ich plecami, czy też potra-
fię powiedzieć im, co myślę o ich zachowaniu, jeśli uważam je 
za niewłaściwe?

Gdy brat zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i upomnij go w cztery oczy 
(Mt 18, 15).

Zawsze jednak upomnienie musi wynikać z mojej miłości do 
bliźniego i z troski o jego zbawienie. 

Czy jestem szczera wobec siebie samej? Czy potrafię obiektywnie 
ocenić swoje zachowanie i przyznać się do tego, że popełniłam 
błąd? Czy umiem mówić „przepraszam”?

Dzięki szczerości zdobywasz zaufanie innych, a w skautingu 
zaufanie to podstawa.
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OFIARNOŚĆ

Jeśli wstępujesz na żółty szlak, to znaczy, że rozpoczynasz drogę 
ku FIAT. Musisz być świadoma, że to droga służby, która 
zakłada oddanie się innym ludziom. Służba będzie Ci dawać 
wiele radości, ale będzie też kosztowała wiele trudu. Może nie 
zawsze będziesz miała ochotę iść na wędrówkę albo przygoto-
wać zbiórkę dla wilczków czy harcerek. Ale życie przewodniczki 
powinno być oddawaniem innym swojego czasu, myśli i przede 
wszystkim serca.

Nieraz będzie Cię to sporo kosztować, bo będziesz miała mnó-
stwo innych rzeczy, które także będą należały do Twoich obo-
wiązków.

Zawsze jednak w centrum musi być drugi człowiek. I jeśli masz 
wybór, to zawsze wybieraj człowieka, który jest w potrzebie.

CZYSTOŚĆ

Są różne płaszczyzny czystości. 

Zadaj sobie pytania:

Czy czyste są intencje, którymi się kieruję; czy nie ulegam ego-
izmowi i pysze?

Czy mój język jest czysty? Czy nie ma w nim wulgaryzmów?

Czy miłość do mojego chłopaka jest czysta; czy nie kierują mną 
namiętności? 

    Jednym z aspektów Twojej czystości jest także dbanie o czystość 
innych (szczególnie mężczyzn). Czy Twój strój lub zachowanie 
względem mężczyzn nie powoduje u nich okazji do grzechu? To 
bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie 

Harcerstwo
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mylą miłość z namiętnością. A strój wielu kobiet jest niewłaś-
ciwy: zbyt opięty, odsłaniający piersi, biodra, uda; po prostu nie-
skromny.

Przepis na harcerskie życie jest prosty – co nie znaczy, że jest 
łatwy. Ale jeśli będziesz wierna swemu przyrzeczeniu, Twoje 
życie będzie piękne, proste i prawe.

A o to w harcerstwie chodzi.

Wiesz, kim musisz być:
 – dziewczyną skromną i silną, czynną i radosną.
Wiesz, kim musisz zostać w przyszłości:
 – kobietą skromną i silną, czynną i pogodną.
Wiesz to wszystko i tego chcesz.

(Księga Jaszczurki)

Lektury:
Baden-Powell R., Skauting dla chłopców.

Baden-Powell R., Wskazówki dla skautmistrzów.

Hausen W., Wilk, który nigdy nie śpi.

Ks. Sedlaczek M., HR Stanisław Sedlaczek.

Księga Jaszczurki cz. I i II.
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