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Już wkrótce Zjazd Hufca



Wywiad z Mateuszem Stępniem







Drogi Respondencie

Jestem mieszkanką Radomska i stworzyłam króciutką ankietę dotyczącą ZHP, by poznać wizerunek harcerstwa w oczach niezrzeszonej 
młodzieży. Celem moich badań jest próba poznania zalet i wad tej organizacji. Badania są anonimowe, w związku z tym zwracam się z 
uprzejmą prośbą o wypełnienie niżej ujętego kwestionariusza i udzielenie wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi, za co z góry dziękuję.

1.Czym dla Ciebie jest harcerstwo? (opisz)…………………………….
2.Harcerstwo jest potrzebne? (zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź) Tak/Nie
Jeśli tak to dlaczego? (opisz) …………………………………………………………………... ………………………………………
3.Harcerstwo jest dla (opisz) …………..……………………………………………………….. 
………………………………………………….……………….
4.Według Ciebie harcerz to (opisz)………………..……………………………………
5.Gdy widzę harcerza to(wybierz właściwe odpowiedzi):
a) szanuję go
b) śmieję się z niego
c) podziwiam go
d) dziwię się mu
e) nie rozumiem ich
f) zazdroszczę im
g) inne ……………………………………………………..………………
6.W ZHP cenię (opisz)…………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7.Nie podoba mi się w ZHP/ odstrasza mnie (opisz)……………………………………… 
………………………………………………………………………….………
8.Twoim zdaniem ludzie śmieją się z harcerzy, bo (wyjaśnij) ….…………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………….
9.Zaznacz kółkiem czy prawdą czy fałszem jest każde z poniższych zdań: 
a) Harcerstwo jest pożyteczne. Prawda/Fałsz
b) Harcerstwo daje wiele możliwości. Prawda/Fałsz
c) Harcerstwo zapewnia ciekawe formy spędzenia czasu wolnego. Prawda/Fałsz
d) Harcerstwo spełnia funkcje profilaktyczne. Prawda/Fałsz
e) Harcerze dobrze się bawią. Prawda/Fałsz
f) Harcerze są radosnymi osobami. Prawda/Fałsz
g) Harcerze pomagają innym. Prawda/Fałsz
h) Harcerze działają na korzyść miasta i społeczności lokalnej. Prawda/Fałsz
i) Fajnie być harcerzem. Prawda/Fałsz
j) Harcerze są wszechstronni i potrafią wiele rzeczy. Prawda/Fałsz
k) Harcerstwo to tylko las i mundur. Prawda/Fałsz
10.Czym zajmują się według Ciebie harcerze? (opisz)………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………
11.Co według Ciebie oferuje harcerstwo? (wymień) …………...…………………………
12.Chciał(a)bym/ Nie chciał(a)bym by moje dzieci należały do harcerstwa? (zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź)
13.Nie jestem harcerzem, bo (wyjaśnij) ……………………...………………………………

Metryczka:
Płeć: �  kobieta �  mężczyzna
Wiek: ………………………………..
Należałem do ZHP: �  tak �  nie
Znam kogoś, kto należy do ZHP: �  tak �  nie
Miejsce zamieszkania: …………………………………….



Drużynowi, przyboczni, zastępowi! Pewnie każdy z Was, w pracy z drużyną harcerską zauważył, że z 
wiekiem ludzie się zmieniają. Drużyny harcerskie w naszym hufcu w 90 % złożone są z harcerzy w wieku od 11 do 16 
lat. Jak zapewne wiecie, kilka lat temu w ZHP miała miejsce pewna zmiana, reforma. Ważnym jej elementem było 
zwiększenie liczby pionów metodycznych o jeden. Tak więc teraz oprócz gromad zuchowych, drużyn harcerskich i 
wędrowniczych mamy także drużyny starszoharcerskie, o czym często się zapomina. 

Harcerki i harcerze starsi to młodzież w wieku gimnazjalnym. Każdy z was pewnie wie, że to dość 
buntowniczy okres, ale najczęściej w tym wieku ludzie do drużyny przychodzą, ale też najczęściej decydują się 
odejść. Harcerek i harcerzy starszych zaczynają interesować inne, poważniejsze rzeczy, lepiej rozumieją siebie, 
czasami szukają autorytetów, zaczynają interpretować Prawo Harcerskie i Przyrzeczenie. Nie lubią, kiedy coś im się 
narzuca. Są zdecydowanie inaczej nastawieni od harcerzy, częściej się sprzeciwiają, częściej wyrażają własne 
zdanie, ale też częściej coś proponują i wychodzą z jakąś inicjatywą.

Każdy drużynowy w pracy ze swoją drużyną widzi różnice między harcerzami starszymi i harcerzami. Zdarza 
się, że nie mają wspólnych tematów, celów, zainteresowań, głównie dlatego, że dzieli ich bariera wieku. Często 
drużynowy dzieli drużynę na zastępy starsze i młodsze, a harcerze starsi pełnią funkcję przybocznych, zastępowych. 
Taki zastępowy z pewnością będzie dobrze pełnił swoją funkcję, ale to, co dla harcerzy jest ciekawe, dla niego będzie 
zupełnie nieistotne, szczególnie kiedy któryś raz z kolei uczestniczy w tych samych zajęciach, które są organizowane 
dla nowo przybyłych osób. W tym jest cały sens drużyn starszoharcerskich. Powinny one istnieć dlatego, żeby 
harcerze w wieku gimnazjalnym mieli okazje pobyć w gronie rówieśników, rozmawiać z nimi i robić rzeczy, które 
naprawdę ich interesują i wnoszą do ich życia coś nowego. 

Ze swojej strony mogę powiedzieć, jako drużynowy harcerzy starszych, że założenie takiej drużyny to jeden 
z lepszych wyborów jakich dokonałem. Z harcerzami starszymi można naprawdę wiele zrobić, naprawdę dużo z nich 
wyciągnąć, a także czegoś się nauczyć. Można podjąć kontrowersyjne tematy wiedząc, że każdy na ich temat 
wypowie się, bo każdy ma wyrobione zdanie. Moim zdaniem drużyny starszoharcerskie to mały wstęp do drużyn 
wędrowniczych. To może być okres przygotowania do tego, jak z harcerza, harcerza starszego można stać się 
wędrownikiem. Może więc warto podjąć się utworzenia takiej drużyny, chociażby w szczepach?

Polecam dwie broszury GK „Harcerki i harcerze” oraz „Harcerki i harcerze starsi” (zarys metodyki), które na 
pewno znajdziecie w hufcu. Można zauważyć sporo różnic jak i cech wspólnych, kiedy ma się je obie w ręce i można 
je porównać.




