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Skauci Europy w przestrzeni publicznej 
 

1 Wszystko w naszym skautingu służy spokojnemu realizowaniu pracy pedagogicznej  

w jednostkach wszystkich trzech gałęzi: gromadach, drużynach, kręgach wędrowników, ogniskach 

przewodniczek. Wszelkie struktury powyżej jednostek, czyli szczepy, hufce, ekipy krajowe namiestników 

oraz naczelnicy, Zarząd i Rada Naczelna, a także wszelkie działania przez nie podejmowane tak wewnątrz, 

jak i na zewnątrz mają na celu zabezpieczenie tej możliwości spokojnego realizowania pracy pedagogicznej 

w jednostkach. W skrócie rzecz ujmując: w hierarchii wartości naszego ruchu ważniejsza jest cotygodniowa 

zbiórka zastępu niż spotkanie przewodniczącego z prezydentem państwa. Ale nasz przewodniczący  

i ogólnie Zarząd muszą koniecznie podejmować te zadania kontaktu z władzami państwa oraz działania  

na płaszczyźnie medialnej w celu zapewnienia możliwości spokojnego realizowania naszej pracy 

wychowawczej oraz jej promocji w społeczeństwie oraz wobec aparatu administracyjnego państwa. Znów  

w skrócie: wszyscy pracujemy, żeby nasza banda podwórkowa, jaką jest zastęp oraz oczywiście gromada  

i krąg/ognisko mogły odbywać swoją przygodę oraz by taki sposób wychowania młodych cieszył się  

w społeczeństwie popularnością oraz przychylnością ze strony administracji państwowej. A zatem 

przewodniczący jak spotyka się z prezydentem to nie myśli o prestiżu, ale o tym, czy jego prawdziwy szef, 

czyli zastępowy, który właśnie ma zbiórkę gdzieś w lesie, będzie z niego, przewodniczącego, zadowolony. 

2 Oczywiście władze Stowarzyszenia muszą postępować bardzo roztropnie, by pod pretekstem 

wykonywania tego potrzebnego zadania nie uwikłać się w bieżącą politykę, w zadania przekraczające nasze 

cele statutowe lub takie, które przekształcały by nasze jednostki w kompanie reprezentacyjne. Co do zasady 

prowadzimy bardzo umiarkowaną politykę co do naszej obecności w przestrzeni publicznej czy obecności 

na oficjalnych uroczystościach. Po prostu dlatego, że nie będziemy mieli czasu na przygodę w lesie.  

3 Po tym rzuceniu ogólnego światła na zasady jakimi się kierujemy (maksymalne zachowanie naszej 

fizjonomii ideowej i pedagogicznej), spróbujmy spojrzeć na wszystkie płaszczyzny poruszania  

się po przestrzeni publicznej:  

a) udział w oficjalnych uroczystościach państwowych i kościelnych;  

b) funkcjonowanie w mediach;  

c) zabieranie głosu publicznie prezentując oficjalne stanowisko ruchu;  
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d) relacje z innymi organizacjami harcerskimi; e) relacja z władzami państwowymi na szczeblu centralnym; f) 

relacje z administracją państwową i samorządową na szczeblu lokalnym. 

4 Udział w oficjalnych uroczystościach publicznych państwowych i kościelnych 

W skrócie możemy to określić jako dylemat: jak często mamy wychodzić z lasu, pamiętając, że to właśnie 

przyroda stanowi naturalne  środowisko, w którym rozgrywa się “gra” skautowa, zajęcia wilczków, 

harcerzy, przewodniczek i wędrowników, a więc  formacja młodych metodami harcerskimi. 

Nie uchylając się co do zasady od udziału w różnych uroczystościach, które przecież dla dziewcząt  

i chłopców mają walor wychowawczy, preferujemy publiczną obecność w tym, co jest nam właściwe:  

np. poprzez reportaż z Harców Majowych w TV i inne relacje z naszych imprez w mediach albo poprzez 

zaproponowanie lokalnej społeczności gry miejskiej lub spektaklu teatralnego w stylu skautowym. A zatem 

jak tylko to możliwe staramy się bardziej pokazać to kim jesteśmy i co robimy na co dzień w ramach 

naszych zajęć, obozów, imprez centralnych jak Harce niż błyszczeć jako obowiązkowy dodatek  

do oficjalnych ceremonii państwowych lub kościelnych. Podobnie, po doświadczeniach udziału  

w Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie w 2011, dojrzeliśmy już, że nasza pomoc w różnych 

imprezach państwowych i kościelnych, powinna iść właśnie w tym kierunku: możliwości zaprezentowania 

tego kim jesteśmy poprzez zorganizowanie dla tej społeczności festynu technik harcerskich, gry czy 

wieczoru ekspresji. W skrócie: staramy się na tyle na ile jest to możliwe i sensowne, zaprosić społeczeństwo 

do lasu na zbiórkę (reportaż w TV) albo zorganizować tę zbiórkę w mieście (festyn w parafii, etc.). Ale  

z drugiej strony każdy szczep lokalnie oraz Stowarzyszenie jako takie centralnie musi sobie wyznaczyć 

jakieś minimum obecności w imprezach zewnętrznych, nie przez nas organizowanych. Oczywiście tych 

rozmaitych oficjalnych okazji jest bardzo dużo i należy zawsze roztropnie ocenić, czy należy, czy nie, czy 

warto, czy nie pojawić się tu czy tam.  

5 Funkcjonowanie w mediach i zabieranie głosu w debacie publicznej 

W mediach funkcjonujemy wyłącznie na zasadzie opowiadania o tym kim jesteśmy 

 i co robimy, czyli pozytywnie. Co do zasady nie prowadzimy bezpośredniej polemiki, nie zabieramy, jako 

Stowarzyszenie, głosu w debacie publicznej, nie komentujemy dla mediów nawet w sprawach blisko nas 

dotyczących jak wychowanie, etc. Dlaczego tak? Bo media lubią konfrontacje, polemiki, skandale, 

kontrowersje. Staramy się nie występować w takich kontekstach. Staramy się ustawić naszą pracę jako  

to, czym ona jest, jako dobro ogólnonarodowe ponad podziałami politycznymi lub kontrowersjami 

medialnymi. Jasne, że może się to nie udać i możemy paść ofiarą jakiegoś ataku. Wówczas jednak to Zarząd 

Stowarzyszenia podejmuje odpowiednie działania w imieniu całego ruchu, a nie ktoś sam na własną rękę. 

Co do zasady nie podpisujemy listów otwartych np. jako szefowie harcerscy, jak to czasem zdarza się  

w ZHR lub ZHP. Po prostu jeśli będzie potrzebne tego typu działanie, wówczas to Zarząd wystąpi  

w imieniu Stowarzyszenia, ewentualnie on zdecyduje o tym, że szefowie mogą się pod takim listem 

podpisać. W przestrzeni publicznej poruszamy się po prostu we własnym imieniu, z racji bycia obywatelem 

Rzeczypospolitej, a nie szefem Skautów Europy, zakładamy stowarzyszenia czy grupy obywatelskie ad hoc. 

Nie wykorzystujemy szyldu i wizerunku Stowarzyszenia, by protestować przeciwko złym zjawiskom  

w społeczeństwie, mediach lub przeciwko jakimś aspektom polityki państwowej. Jeśli taka jest potrzeba  
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to robi to Zarząd, zwykle z innymi organizacjami pozarządowymi, harcerskimi lub katolickimi.  

Dlaczego tak? By nie ulegać pokusie wychodzenia ze swojej roli. 

6 Relacje z innymi organizacjami harcerskimi 

Kierujemy się zasadą prawa harcerskiego, że harcerz jest bratem dla każdego innego harcerza. Co nie 

uchybia temu, że jesteśmy za pluralizmem organizacyjnym w harcerstwie, czyli za wielością organizacji 

harcerskich. W wielu krajach, podobnie w Polsce, funkcjonuje mit jedności organizacyjnej harcerstwa.  

My go nie atakujemy, staramy się moralnie szanować głębszą ideę jedności w społeczeństwie, Państwie 

i Kościele, którego ten mit jest odbiciem. Ale mówimy, że wielość zakonów, instytucji, stowarzyszeń, 

ruchów w Kościele nie burzy jego jedności, wręcz przeciwnie, wskazuje na jego bogactwo i pozwala 

każdemu znaleźć swoje miejsce w Kościele, w tym wypadku w ruchu harcerskim. Nie chcemy po prostu,  

by ktoś posługując się popularnym w wielu kręgach, w administracji państwowej, w starszym pokoleniu, 

czy nawet wśród części duchowieństwa, mitem jedności organizacyjnej harcerstwa, nie zlikwidował 

możliwości praktykowania pedagogiki i stylu Skautów Europy, domagając się istnienia jednej, ”jedynie 

słusznej” organizacji. Bo cóż nam po tej jedności organizacyjnej, jeśli będzie to oznaczało likwidację systemu 

zastępowego? Albo rozmycie „służby Bogu i Kościołowi”? Albo niemożność uczestniczenia w takim ruchu 

międzynarodowym jak Skauci Europy? Dlaczego ma być monopol na działalność harcerską?  

To powiedziawszy nigdy nie wypowiadamy się negatywnie o innych organizacjach harcerskich. Nie 

prowadzimy systematycznej polemiki. Na pytanie o to, czym się różnicie? Odpowiadamy zawsze 

pozytywnie, że jesteśmy jednym ruchem w całej Europie, stąd inny ceremoniał i nieco inna pedagogika. 

Programowo nie zajmujemy się „piętnowaniem” złych, wg nas praktyk pedagogicznych innych organizacji 

lub niekiedy ich biurokratycznego charakteru. Staramy się tłumaczyć pozytywnie kim my jesteśmy i 

zachęcamy  

do poinformowania/dowiedzenia się samemu o tym, jakie są inne organizacje i do samodzielnego podjęcia 

decyzji o wyborze organizacji. Nie mówimy nigdy: „chodźcie do nas, jesteśmy lepsi”. Niech ludzie sami 

nabiorą takiego przekonania, o ile w ogóle stawiają takie pytanie, gdyż najczęściej nowi rodzice nie stawiają 

takich pytań. Co innego ich interesuje po prostu: kiedy są zbiórki, ile to kosztuje, jaki jest telefon do szefa  

i kiedy będzie obóz letni. 

Na szczeblu krajowym relacjami z innymi organizacjami zajmuje się Zarząd. Zwykle dotyczą one 

prezentowania wspólnego stanowiska wobec władz państwowych w kwestii np. instrukcji sanitarnej  

i innych ułatwień dla działalności harcerskiej. Podobnie na poziomie Episkopatu Zarząd i duszpasterz 

krajowy koordynują z innymi organizacjami inicjatywy duszpasterskie wychodzące ze strony biskupa 

odpowiedzialnego za harcerstwo. W przypadku parafii łączność z biskupem diecezjalnym zapewnia 

duszpasterz środowiska w porozumieniu z odpowiednim szefem, w przypadku kontaktu hufca z biskupem 

miejsca, duszpasterz diecezjalny i hufcowy. Przykład: jeśli drużyna chce na obóz zaprosić ks. biskupa, warto 

by uczestniczył w tym duszpasterz drużyny, jeśli zapraszającym jest hufiec (na dni modlitw za FSE)  

duszpasterz diecezjalny. 

Na szczeblu lokalnym hufcowi lub szczepowi, w porozumieniu z hufcowymi, sami decydują o wspólnych 

przedsięwzięciach z innymi organizacjami harcerskimi, pamiętając o tym, by wspólne działania były 
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sensowne pedagogicznie i ideowo, tzn. nie wprowadzały ryzyka relatywizmu, szanowały w praktyce 

pedagogikę danej organizacji, i by nie nabrały zbyt wielkich proporcji w stosunku do bieżącej pracy 

wychowawczej jednostek. Musi być czas na normalne zbiórki po prostu. 

Ważniejsze od wspólnych działań masowych są dobre relacje osobiste z szefostwem krajowym lub 

lokalnym, nie wchodzenie sobie w drogę, nie przeciąganie na siłę osób, unikanie niepotrzebnych 

konfliktów, etc. Wychodząc z tego założenia, nie zależy nam na tym aby osoby uczestniczące już w innej 

organizacji harcerskiej przechodziły do naszej. Choć nie jest to zabronione, unikamy takich działań, jest 

dużo młodzieży mogącej zachwycić się naszą propozycją, która jeszcze o nas nie usłyszała.  

7 Relacje z władzami państwowymi i kościelnymi na szczeblu centralnym  

Są one domeną Zarządu. Zwykle odbywają się one na poziomie Prezydenta RP jako protektora organizacji 

harcerskich, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa oraz, rzadziej, Ministra Edukacji Narodowej. 

Mogą mieć miejsce spotkania z innymi ministerstwami lub urzędami np. z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym lub itp. w zależności od tematu. Jeśli chodzi o Kościół to Zarząd i duszpasterz krajowy 

utrzymują kontakt z biskupem odpowiedzialnym za harcerstwo z ramienia Episkopatu, którym obecnie jest 

biskup polowy. 

8 Relacje z administracją państwową i samorządową oraz z miejscowymi biskupami na szczeblu lokalnym 

Relacje na tym szczeblu należą do hufcowych i szczepowych. Warto mieć taką praktykę cyklicznego 

odwiedzania prezydenta lub burmistrza miasta lub wójta gminy oraz biskupa miejsca w celach czysto 

informacyjnych. Należy po prostu do dobrego tonu odwiedzanie miejscowych władz i opowiadanie o 

własnej działalności. Nie jesteśmy bowiem organizacją podziemną. Można zastanowić się również nad 

zaproszeniem np. biskupa miejsca na jakieś lokalne wydarzenie skautowe, podczas którego mógłby 

zobaczyć harcerki czy harcerzy w ich naturalnych aktywnościach, ale także w czasie przygotowanych przez 

nich liturgii, tak aby sam mógł odkryć wartość naszej pedagogiki i zachwycić się nią. Dobrze jest również 

pamiętać o tych instytucjach czy osobach z którymi mamy kontakt nie tylko wtedy, gdy my czegoś od nich 

potrzebujemy, ale również w sytuacjach, które mogą pomagać w budowaniu relacji, np. kartka z obozu czy 

kartka świąteczna do biskupa, prezydenta, czy pań z miejscowego kuratorium.  

9 Sytuacje nadzwyczajne 

Od czasu do czasu mamy do czynienia z sytuacjami nadzwyczajnymi, w których okoliczności zmuszają nas 

do dużej aktywności w przestrzeni publicznej. Taka sytuacja miała miejsce np. w sprawie krzyża przed 

Pałacem Prezydenckim w lipcu 2010 r. Nasz Przewodniczący wówczas stał konsekwentnie na stanowisku, 

że sprawa przeniesienia krzyża nie należy do kompetencji organizacji harcerskiej, ale władz państwowych  

i kościelnych, i po rzetelnej konsultacji z Radą Naczelną w konsekwencji nie podpisał deklaracji, której 

podpisania domagały się władze państwowe. Sytuacja taka ma miejsce obecnie, w kwietniu 2013, w 

związku z projektem ustawy o działalności harcerskiej opracowany przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół 

Harcerstwa, głównie przez parlamentarzystów wywodzących się z ZHP. Jesteśmy ze względów 

zasadniczych przeciwni „koncesjonowaniu” harcerstwa oraz automatycznym dotacjom z budżetu  

na działalność harcerską. Nie wiadomo jak się ta sprawa potoczy, nie wiemy, czy aby  

ta ustawa ostatecznie nie zostanie uchwalona. Wspólnie z ZHR i SH działamy na rzecz nieuchwalenia tej 
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ustawy. Jej motywacja jest prosta: uratować etatową strukturę ZHP.  Stoimy na stanowisku, że działalność 

harcerska wynika z inicjatywy i wolności obywatelskiej nie z ingerencji państwa, które raczej powinno 

stosować zasadę pomocniczości, stwarzając dobre warunki do  prowadzenie takiej działalności.  

Nawet, a szczególnie w takich, sytuacjach, staramy się jednak zawsze działać ze spokojem, rozwagą, bez 

stwarzania atmosfery agresywnej krytyki i polemiki. W tej konkretnej kwestii Zarząd koordynuje działania 

z ZHR i SH oraz rozmawia intensywnie z Biskupem Polowym oraz z Kancelarią Prezydenta, jak również z 

Parlamentarnym Zespołem.  

 Sprzeciwiamy się bezwzględnie planowanemu wprowadzeniu zasady „koncesjonowania” 

działalności harcerskiej, czyli de facto upaństwowieniu organizacji harcerskich. 
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