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O Ty, którego miłuje moja dusza,
Wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,

Gdzie dajesz im spocząć w południe,
Abym się nie błąkała

Wśród stad twych towarzyszy.

Powstań, przyjaciółko ma,
Piękna ma i pójdź!

Gołąbko ma ukryta w zagłębieniach skały,
W szczelinach przepaści,

Ukaż mi swą twarz,
Daj mi usłyszeć twój głos.

Bo słodki jest twój głos 
I twarz pełna wdzięku.

	 	 (Pnp	1,	7;	2,	1�b-14)

Zaczynasz swój ostatni etap formacji, podążając czerwonym 
szlakiem miłości. Wędrujesz ku pełni ofiarowania się Bogu 
i bliźnim z miłością, ku konkretnej decyzji dotyczącej kształtu 
Twojego życia – wyboru powołania, pracy, relacji. Czynisz to na 
łonie Federacji Skautingu Europejskiego, międzynarodowego, 
chrześcijańskiego stowarzyszenia wiernych świeckich, które 
Kościół uznał za jedną z dróg do świętości, za dar Boga i przejaw 
prawdziwej wiosny Ducha.

Najważniejsze jest, by Twoje serce odnalazło się w Bogu. Naj-
pewniejszą drogą ku pełni jest pójście za głosem Jezusa Oblu-
bieńca, który Cię kocha i pragnie. Z Nim trafisz we właściwe 
miejsca Twojego życia; poznasz to po radości i pokoju, które 
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nawet w trudnościach będą potwierdzeniem sensu i celowości 
Twojego zaangażowania. Intymna i głęboka relacja z Jezusem, 
naśladowanie Go całym życiem, oddanie Mu steru swojego 
życia sprawią, że to On będzie działał w Tobie i kierował Twoimi 
myślami i sercem.

Ślady, które masz przed sobą, mają być pomocą w ostatecznym 
określeniu hierarchii wartości, która będzie podstawą moty-
wacji Twoich działań. Tych 12 drogowskazów pomoże Ci jasno 
wyznaczyć cel Twojego życia i umiejętnie podporządkować mu 
wszelkie inne wybory. Podane kryteria, treści, proponowane 
warsztaty i lektury niech Ci posłużą w kształtowaniu dojrza-
łego światopoglądu. Otwórz się i zaufaj przede wszystkim Bogu, 
ale też tym, którymi On się posługuje: szefowej ogniska, matce 
drogi, kierownikowi duchowemu, abyś dochodząc do kresu tego 
szlaku i rozważając Fiat mogła wypłynąć na głębię.



Harcerstwo
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Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą 
i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuw-
szy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. 

W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki 
której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.

(Ef	6,	14-16)

Harcerstwo nie jest jakąś zawiłą i trudną wiedzą: jest to 
raczej ciekawa gra, jeżeli popatrzycie nań we właściwym 

świetle. Równocześnie ma ono wartość wychowawczą, 
a także podobne jest do miłosierdzia, przynosi korzyść tak 

temu, co daje, jak i biorącemu [...]. Ruch jest radosnym 
braterstwem, tym bardziej radosnym, że w Grze Skauting 

robisz wielką rzecz dla bliźnich, zwalczasz kulturę egoizmu.
(R. Baden-Powell)

Jeżeli mnie zapytasz, dlaczego jestem harcerką,  
odpowiem Ci – ponieważ nie mogło być inaczej! 

(Księga Jaszczurki)

Skauting, harcerstwo pomaga nam tworzyć chrześcijańską prze-
strzeń naszego życia, ukazując jednocześnie praktyczne sposoby 
realizacji tego zadania. Jest to nie tylko przygoda na łonie natury, 
obozowanie i biwakowanie. Harcerstwo to przede wszystkim 
określony styl życia, kierowanie się w codziennych wyborach 
honorem, a zwłaszcza prawością w relacjach z innymi ludźmi. 

Harcerstwo
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Harcerstwa nie da się nauczyć z książek, harcerstwa trzeba się 
uczyć każdego dnia, harcerstwo to opcja życia. Harcerką staje 
się poprzez praktyczne, konkretne i codzienne wybory naszych 
ideałów, wartości.

Harcerstwo nie pozwala na bezczynność, ale nadaje treść naszemu życiu, 
wskazuje możliwość samokształcenia się w nowych, nieznanych dotąd 
kierunkach (Józefina Łapińska). Jednym ze sposobów wypraco-
wywania w sobie stylu harcerskiego jest życie na łonie przyrody, 
które uczy wyrzeczeń, kształtuje nasz charakter, pomaga zdo-
być się na bezinteresowność. Właściwie przeżywany kontakt 
z naturą może być szkołą współpracy z innymi, panowania nad 
sobą. Przyroda uczy szacunku dla pracy własnej i cudzej. W ten 
sposób harcerstwo rozwija również zaradność, która owocuje 
później w dorosłym życiu.

Prawo harcerskie, którym się kierujemy, jest drogowskazem na 
życiowej drodze. Jest naszą autentyczną odpowiedzią na ideały 
harcerstwa w codziennym życiu. Prawo harcerskie pomaga nam 
nie tylko wówczas, gdy stoimy przed wielkimi wyborami i trud-
nymi decyzjami, ale także w drobnych sprawach, codziennych 
relacjach z rodziną, przyjaciółmi czy innymi ludźmi, których 
spotykamy na swojej drodze. 

Przyrzeczenie harcerskie, które przekłada się na praktykę życia 
codziennego, daje siłę do podejmowania właściwych wybo-
rów i decyzji. Oczywiście samo Przyrzeczenie nie sprawia, że 
stajemy się idealne, ale czyni nas przysposobionymi do walki 
o dobro, pomaga w podejmowaniu wysiłku każdego dnia. Ina-
czej realizuje się Przyrzeczenie, gdy ma się 13-14 lat, inaczej gdy 
jest się osobą dorosłą. Jednakże sama idea Przyrzeczenia, jako 
paradygmatu kształtującego nasze życie, pozostaje niezmienna 
na różnych etapach naszej życiowej wędrówki. Idea pozostaje 
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zawsze ta sama, zmienia się sposób jej praktykowania, inny jest 
wówczas, gdy studiujemy, inny, gdy pracujemy zawodowo, gdy 
zakładamy rodzinę, gdy realizujemy powołanie życiowe w zako-
nie. Dlatego nasze Przyrzeczenie musimy wciąż uaktualniać, 
konfrontować z wyznawanym systemem wartości. Do ideałów 
Przyrzeczenia trzeba nieustannie wracać i odnawiać je. 

Bycie harcerką to przede wszystkim służba. Harcerstwo ukie-
runkowuje całe nasze życie na służbę, a to oznacza, że każdego 
dnia w każdej chwili i w każdej sytuacji jestem gotowa do podej-
mowania służby, która nie ogranicza się do mojej działalności 
w Stowarzyszeniu. Duchem służby mam się kierować także 
w domu, w pracy. Zaangażować się w służbę całym życiem ozna-
cza, że wszystkie moje czyny są przesiąknięte ideą składania sie-
bie w ofierze innym. Oczywiście kierowanie się w życiu duchem 
służby nie oznacza zawsze takiej samej ilości zaangażowania czy 
to w prace w Stowarzyszeniu, czy w pomoc innym. Żyć ideałem 
służby to pamiętać, by wszystkie nasze prace i zobowiązania były 
wykonane sumiennie i do końca. W praktyce codzienności będzie 
to dotyczyło prostych czynności: dobrego przygotowania się do 
sesji egzaminacyjnej, poważnego traktowania codziennych obo-
wiązków w pracy i w domu. Życie autentycznie duchem służby 
sprawia, że inni mogą mieć pewność, że na Twoim słowie można 
budować jak na skale (Ceremoniał). Idee harcerstwa wymagające 
ducha zaparcia się siebie i swego egoizmu, nieustannego czuwa-
nia i samokontroli, tworzą pewien szablon, w obrębie którego 
kształtują się bezcenne cnoty. To właśnie te cechy sprawiają, że 
mając wielkie ideały [można] mocno stąpać po ziemi (Ceremoniał). 

Przewodniczki oczekują na nasze zaangażowanie, także na to, 
że same zauważymy potrzeby w środowiskach i zechcemy podjąć 
służbę tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebne. Nie należysz już 

Harcerstwo
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więcej do siebie, ale do innych (Ceremoniał). Przewodniczka z radoś-
cią dzieli się z innymi nie tylko swoim czasem, ale także wiedzą 
i konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Przewodniczka 
ma świadomość, że rozwija swoje talenty, by móc służyć innym. 

To, co najbardziej przemawia do ludzi, to autentyzm i przykład 
życia, dlatego podstawą jest życie tym, czego uczymy innych. 
Tylko przykłady pociągają. Tylko świadkowie mogą formować 
świadków. Jesteś tą, która ma innym pokazywać ideał i sama nim 
żyć (Ceremoniał). Ideały harcerstwa domagają się autentyczno-
ści, szczerego przyjęcia treści Przyrzeczenia jako zasady swojego 
postępowania i życia. Tylko wówczas, gdy wypełniają całe nasze 
życie, stają się one żywe i zdolne do kształtowania świata warto-
ści i życiowych postaw również u tych, z którymi się spotykamy. 
Każdego dnia podejmując trud pracy nad sobą, dążymy do świę-
tości, a to sprawia, że świadcząc swoim życiem, możemy prowa-
dzić innych do zbawienia. Żyjąc ideałami harcerstwa, jesteśmy 
zdolni przekształcać się w chrześcijańskiego rycerza, gotowego 
do walki ze złem, gardzącego pokusami wygodnego i łatwego 
życia. Harcerstwo uczy nas, jak być architektem swojego włas-
nego rozwoju, a to oznacza: przyjąć odpowiedzialność za trwa-
jącą całe życie formację w Chrystusie. Harcerką jest się po to, by 
w przyszłości być dobrą chrześcijanką i dobrą matką (Jakub Sevin). 
Chrześcijanin to człowiek, który świadomie zmierza do święto-
ści drogą własnego powołania.

Gra się skończyła, pora zająć miejsce w społeczeń-
stwie, do którego harcerstwo przygotowywało! 

(Zbigniew Minda)
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Propozycje, warsztaty:

Aby lepiej poznać metodykę poszczególnych gałęzi, postaraj się 
ukończyć wszystkie dostępne obozy szkoleniowe.

Lektury:
Bagiński H., Geneza polskiego skautingu.

Migut B. (red.), Skauting katolicki. Idea o. Jakuba Sevina SJ.

Wachowicz B., Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju!

Zawadzka A., Dzieje harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach 1911-
1948/49.

Druhna Oleńka, wyd. Londyn.
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Bez zastrzeżeń i bez trosk
Składam moją drogę w Twoją dłoń.

Bądź moim Dzisiaj, bądź moim wiernym Jutrem,
Bądź moim Wczoraj, które przebyłam.

Nie pytaj mnie o drogi mej tęsknoty,
Jam jest kamieniem w mozaice Twej.

Ty złożysz mnie po prawej stronie,
Ja wtulę się w Twe dłonie.

(św. Teresa Benedykta od Krzyża)

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien 
człowiek i upadłszy przed Nim na kolana,

 pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam  
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

(Mk 10, 17)

Linia śladów życiowych tego człowieka zbiega się w pewnym 
momencie ze śladami Jezusa; dopędził on Mistrza, gdy ten 
wybierał się w drogę. Przewodniczka, Samarytanka, Wędrow-
niczka, Harcerka Rzeczypospolitej – to osoba, która wybrała się 
w drogę. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie cho-
dził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12). Twoja droga 
będzie przepojona duchowością, chrześcijaństwem, Bogiem, 
jeśli będzie miała właśnie ten kierunek.

Duchowość
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