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Droga i ognisko

Czym jest droga...        
Droga jest sposobem życia każdej z nas. Sposobem, który wybieramy 

dobrowolnie i na Fiat zobowiązujemy się być mu wierne. 
Droga ma wyprowadzić silną chrześcijankę wędrującą i prowadzącą in-

nych po ziemskich szlakach, aby w końcu dojść na niebiańskie łąki.

1. CO TO JEST DROGA? 

Droga to trzecia gałąź w Federacji Skautingu Europejskiego, która sku-
pia przewodniczki w wieku od 17 lat do momentu złożenia Fiat. Jest to czas 
formacji najpierw w ekipie młodych przewodniczek, a następnie czas for-
macji i służby w ognisku szefowych. 

Jest zwana gałęzią czerwoną – to kolor symbolizujący ofiarną miłość,
która ma wyróżniać wszystkie nasze działania. Wszystkie przewodniczki 
FSE noszą czerwone chusty.

Charakteryzuje ją pedagogika indywidualna – osobista praca z każdą 
przewodniczką indywidualnie.

Jest to okres bardzo intensywnego rozwoju, kształtowania osobowości, 
rozeznawania powołania i podejmowania ważnych decyzji, niejednokrot-
nie na całe życie. Jest to więc czas wzmożonego wędrowania po różnych 
sferach ludzkiego życia. 

Trzy aspekty Drogi:
a. wędrówka – podstawa wszelkich działań czerwonej gałęzi jako szkoła 

prostoty, pokory, posłuszeństwa, ubóstwa, siostrzanej miłości; kształtowa-
nia osobowości poprzez konfrontację tego, co wyznajemy z tym, jakie jeste-
śmy w rzeczywistości; odkrywanie fenomenu odnoszenia Drogi do życia 
(wszystko dzieje się w trakcie wędrowania – Godzina Światła, różaniec, po-
siłek itd.) i wszystko ma swój czas.

b. ślady, którymi kroczymy, czyli praca nad Śladami Ognia, które po-
zwalają pochylić się nad konkretnymi sferami życia i stwierdzić, co warto  
w danej sferze zmienić, a co rozwinąć.

c. drogowskazy (znaki na szlaku), czyli znaki, które kierują na właściwą 
drogę. Są to: Godzina Światła, kierownik duchowy, spowiednik, szefowa 
ogniska, matka drogi, służba (rozeznawanie, podjęcie), technika dzieła 
(wybór, wykonanie, służba), zeszyt przewodniczki (osobisty kompas).
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2. CEL DROGI – TRZECIEJ GAŁĘZI.

Droga – wyprowadza w dorosły świat dojrzałą, odpowiedzialną kobietę, 
zdolną podjąć odpowiedzialność za siebie, rodzinę, Kościół, świat. Powinny 
ją charakteryzować: integralność i autentyzm życia, bezinteresowność, po-
stawa służby.

Bardzo ważny na szlakach Drogi jest aspekt wyboru drogi życiowej,  
a raczej jej rozeznania i odważnego pójścia za Głosem. Do tego właśnie ma 
nas usposabiać formacja, ma nas przygotować do dorosłego, odpowiedzial-
nego życia w postawie służby.
3. JAK PRZEBIEGA?

Przebieg formacji odbywa się za sprawą wędrowania po kolejnych szla-
kach. Do żółtego szlaku wiary – wąskiej, ale już samodzielnej dróżki – do-
łącza zielony szlak nadziei – i droga się poszerza, tak jak serce przewodnicz-
ki obejmuje coraz więcej spraw świata i potrzeb bliźnich i jest coraz szersze, 
do nich dołącza w końcu czerwony szlak miłości – i już mamy niemal drogę 
szybkiego ruchu. Horyzont – świat, perspektywa – niebo.

Czym jest ognisko...
Gandhi często powtarzał: „Nigdy nie widziano, żeby od zgasłej lampy 

zapalono drugą”. O ten ogień nam chodzi – by go rozpalać i podtrzymywać 
w sobie i w innych. 

Ognisko tworzą przewodniczki. Są one jak polana – jedno płonie mocno 
i nieustannie (taka musi być szefowa!), inne ledwo się tlą, jeszcze inne są 
zimne, zupełnie nie rozpalone. Od jednego płonącego polana zajmują się 
ogniem inne! A szefowa ogniska jest tą osoba, która dmucha, chucha, pod-
syca, by ogień nie zagasł, ale płonął coraz mocniej i jaśniej. 

Z przewodniczkami jest jak z drewnem – jedna jest jak kora brzozy, za-
pala się łatwo, bucha płomieniem i... szybko się wypala; druga jest jak gałąź 
sosnowa – szybko się zapala i długo trzyma żar; trzecia jest jak grube pola-
no bukowe – zapala się powoli, ale jak już się zajmie ogniem, to płonie dłu-
go i mocno. Każda ma swoją specyfikę – i im większe bogactwo polan, tym
mocniejszy płomień ogniska.

Z ogniska szefowe przenoszą ten ogień do jednostek, w których słu-
żą. 

W załączniku „Ogniska szefowych” oraz „Mianowanie szefowej, uzna-
nie ogniska”.

Joanna Przypolska HR
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Duchowość Drogi

Kiedy próbujemy szukać odpowiedzi na pytanie, czym jest duchowość, 
to przypominamy sobie nagle mnóstwo różnych rzeczy związanych z tym 
określeniem i definicje, jakie tworzymy, są bardzo różne. Kładziemy akcent
na różnorodne rzeczy, mówiąc o różnych typach i przejawach duchowości 
chrześcijańskiej. Wszystkie formuły i próby zwięzłego określenia duchowo-
ści możemy sprowadzić do jednego mianownika i powiedzieć, że ducho-
wość to styl życia Ewangelią i sposób zjednoczenia się człowieka z Bogiem. 
Każdy więc z nas będzie miał inną duchowość, ponieważ relacja, jaką two-
rzymy z Bogiem, jest indywidualna, jednostkowa i niepowtarzalna. W na-
wiązywaniu tej osobistej więzi z Bogiem często pomagają nam różnego ro-
dzaju podpowiedzi i wzorce, tak jak w każdej dziedzinie naszego życia. Dla-
tego bardziej lub mniej świadomie próbujemy kształtować i wpływać na 
naszą duchowość. Ważne jest, abyśmy w tych naszych zmaganiach o kształt 
spotkania i zjednoczenia z Bogiem nie zapomnieli, że nasza duchowość wy-
raża się nie tylko przez naszą modlitwę, post czy jałmużnę, ale przez całe 
nasze życie. Tak jak nie stajemy się chrześcijanami tylko w momencie, kiedy 
klękamy do modlitwy, ale jesteśmy nimi cały czas, tak nasza duchowość 
przejawia się w każdym momencie naszego codziennego życia. 

Kreując wzorce różnych typów duchowości, brano pod uwagę właśnie 
ten aspekt, aspekt całego życia, życia codziennego, które ma być odzwier-
ciedleniem mojej relacji z Bogiem. I dlatego z racji na różny styl życia po-
dejmowany przez adeptów sztuki duchowej dziś możemy mówić o ducho-
wości ignacjańskiej, karmelitańskiej czy też innej. 

Coraz częściej dzisiaj mówi się o duchowości różnych wspólnot i ru-
chów chrześcijańskich. Jest to twierdzenie uzasadnione. Wydaje się bowiem, 
że każda wspólnota katolicka może zaproponować człowiekowi pewne ele-
menty, które wcielone w życie, pozwolą na nawiązanie bliższej relacji z Bo-
giem i głębsze życie Ewangelią na co dzień.

Jeśli w takim świetle i rozumieniu terminu duchowość spojrzymy na 
SHK „Zawisza” FSE, to możemy powiedzieć, że również ta organizacja, na 
wskroś katolicka, wprowadza w życie swoich członków pewne elementy, 
które w świetle powyższych stwierdzeń możemy nazwać duchowością, du-
chowością specyficzną, ale zarazem przystającą do określonego sposobu
życia.
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Narzędzia do pracy duchowej, jakie proponuje „Zawisza”, można pogru-
pować następująco:

1. Modlitwa – dziesiątek różańca, Godzina Drogi/Godzina Światła, ape-
le ewangeliczne, stałe spowiednictwo, kierownictwo duchowe, dni skupie-
nia, rekolekcje…

Formy modlitwy wymienione powyżej nie są żadnym novum. Zaczerp-
nięte bowiem zostały ze skarbca modlitw Kościoła powszechnego. Korzy-
stanie z nich nie wyczerpuje również bogactwa wszystkich modlitw. Zapro-
ponowane formy spotkania z Bogiem mają stanowić początek i zachętę do 
dalszego intensywnego poszukiwania coraz to nowych sposobów rozmowy 
i kontaktu z Bogiem, które będą rozwijały daną osobę. Swego rodzaju „wy-
kaz” nie jest zamknięty i każdy członek FSE indywidualnie stara się na róż-
ne sposoby poszerzać ową listę różnorodnych modlitw i praktyk religij-
nych.

2. Wzorce – wzorzec Maryjny (Fiat); cnoty boskie – wiara, nadzieja, 
miłość; rady ewangeliczne – szczerość, ofiarność, czystość; naśladowanie
świętych – patronki jednostek.

3. Zasady postępowania w FSE – przyrzeczenie, Prawo Harcerskie  
i jego przestrzeganie.

Stosowanie się do powyższych zasad ma prowadzić do budowania po-
staw i zachowań opartych na zasadach ewangelicznych, a więc nie są ni-
czym innym jak próbą praktycznego wcielenia Ewangelii w życie codzien-
ne.

4. Obozy i wędrówki – wędrowanie i elementy z nim związane prowa-
dzą do odkrywania Boga w przyrodzie i we wnętrzu młodego człowieka. 
Samo wędrowanie, zwłaszcza w najstarszej gałęzi, ma również szerszy wy-
miar. Postawa człowieka będącego w drodze to postawa otwartości na świat, 
na drugiego człowieka, a tym samym na Boga. Osoba będąca w drodze to 
ktoś, kto dąży do wyznaczonego sobie celu, którym może być ciągłe pozna-
wanie i szukanie Boga blisko siebie. 

5. Służba podejmowana dla wychowania młodego człowieka – jest 
przejawem oddania swojego życia, swojego czasu i sił dla Boga i bliźniego. 
Jest odwzorowaniem Bożej służby skierowanej do człowieka. Publiczna de-
klaracja podjęcia służby (obrzęd mianowania) jest również wyrażeniem 
chęci upodobnienia się do Boga, który pokazał wzór służby w osobie Jezusa 
Chrystusa. Naśladowanie w tym oddaniu się drugiemu jest nie tylko przy-
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prowadzaniem innych do Boga, ale również przybliżaniem samego siebie  
i budowaniem mocniejszych więzi. 

Wszystko, co prowadzi do realizacji tego podwójnego celu – zacieśnia-
nia więzi pomiędzy człowiekiem a Bogiem oraz głębsze życie Ewangelią na 
co dzień – może stanowić element duchowości dla danej grupy bądź stowa-
rzyszenia. Należy jednak mieć świadomość, że wyżej zarysowane elementy 
składające się na duchowość Drogi mają mieć charakter bodźca do zapo-
czątkowania osobistych poszukiwań indywidualnej duchowości każdej 
przewodniczki, mają stanowić podpowiedź i zachętę na początek drogi du-
chowej, ale nie receptę na sukces i zwolnienie się z trudu odkrywania wła-
snej duchowości. Chodzi o to, żeby przez ciągłe poszukiwania nowych ele-
mentów zacieśniać swoją więź z Panem Bogiem, a nie ograniczać się do 
wypełniania kolejnych zobowiązań tylko po to, żeby je wypełnić. I o tym 
należy pamiętać.

Ks. Piotr Zamaria 
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Droga ku Fiat

Każda z Was jest na jakimś etapie drogi ku Fiat. Wchodząc na harcerską 
drogę, wchodzimy na drogę ku Fiat. Wilczek w ogóle nie wie co to HR-ka, 
harcerka zaczyna dostrzegać takie „inne druhny”, a przewodniczka uświa-
damia sobie swój cel. Już przy obrzędzie przyznania żółtej wstążeczki mó-
wiłaś: „Z pomocą Bożą chcę przygotować się do obrzędu Fiat – Zobowiązania 
Przewodniczki”.

Może Ci się wydaje, że to jeszcze daleka droga i cel, czyli Fiat, jest ledwo 
widocznym cieniem – więc nie poświęcasz temu zbyt wiele czasu. Ale to jest 
realny cel i przygotowanie do jego osiągnięcia jest ogromnie ważne.

Zadania szefowej ogniska na drodze ku Fiat
Możesz znaleźć się w trzech sytuacjach:
• Jako prowadzona ku Fiat – przez matkę drogi, szefową swojego ogni-
ska (czyli komendantkę chorągwi lub naczelniczkę) i kierownika ducho-
wego.
• Jako prowadząca ku Fiat – jako szefowa prowadzisz przewodniczki ze 
swojego ogniska.
• Jako HR-ka możesz być także matką drogi dla przewodniczek z innych 
ognisk. 

Jak szefowa ogniska (dalej SzOg dba o 3 spojrzenia w ognisku:
- SzOg mówi przewodniczkom, co to są 3 spojrzenia, kim jest i po co jest 

matka drogi (dalej MD), rozbudza w przewodniczkach pragnienie posiada-
nia MD.

- Zaprasza HR-ki na spotkania, wędrówki, rekolekcje ogniska i w ten 
sposób pozwala swoim przewodniczkom poznać konkretne HR-ki. 

- Może proponować swoim przewodniczkom konkretne HR-ki na MD. 
Prosi przewodniczkę o informację, że już ma MD, a jeśli nie dostaje takiej 
informacji  –  sama o to pyta. Uwaga  –  nie sprawdzać, czy dziewczyna była  
u wskazanej osoby, ale czy w ogóle posunęła sprawę do przodu!

- Mówi przewodniczkom, że mogą nie otrzymać od razu odpowiedzi od 
HR-ek, do których zgłoszą się z prośbą o prowadzenie, lub nawet może być 
to odpowiedź negatywna (żeby oszczędzić im rozczarowania).

- SzOg powinna wiedzieć, jaką matkę drogi i kierownika duchowego 
(dalej Kier) mają jej przewodniczki. SzOg ma prawo i obowiązek pytać 
przewodniczkę nie tylko czy ma MD, ale też kto konkretnie jest jej MD.


