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Marek Kamecki „Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzy” - recenzja 

 Przepis na idealnie działającą drużynę harcerską, gdzie wszystko samo się dzieje, 

 a drużynowy z radością to tylko nadzoruje? Czy coś takiego istnieje? Czy to tylko iluzja? 

Odpowiedź jest bardzo prosta. Klucz do sukcesu tkwi w świadomym stosowaniu w drużynie 

metody harcerskiej. Jak z sukcesem prowadzić nabór? Jak motywować harcerzy do 

zdobywania sprawności i stopni? Jak dbać o ich indywidualny rozwój? Czy system zastępowy 

jest naprawdę potrzebny, a brak celów wychowawczych zgubny? Dlaczego harcerstwo 

powinno być odpłatne i koniecznie trzeba zrezygnować z kwaterki przedobozowej? Tymi 

poradami, a zarazem odpowiedzią jak pracować w drużynie metodą harcerską, dzieli się 

Marek Kamecki w książce „Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzy”. 

 Jak we wstępie podaje wydawca „Najlepszy podręcznik dla drużynowego to taki, który 

napisał dobry drużynowy.”, Marek Kamecki – harcmistrz, jeden z twórców ZHR, jest  

z wykształcenia historykiem. W przeszłości związany z pionem zuchowym, kształceniem 

instruktorów, od 2006 roku drużynowy 130 Wrocławskiej Drużyny Harcerzy „Skaut” im. 

Andrzeja Małkowskiego. Autor podręcznika, który już od dwudziestu lat pomaga 

drużynowym zrozumieć, czym harcerstwo jest, a czym na pewno być nie powinno. 

 Autor zaznacza we wstępie, że książki tej nie można traktować jako nieomylnego 

podręcznika a jedynie jako próbę uporządkowania pojęć, zbiór jego sprawdzonych patentów 

dzięki, którym udaje mu się z sukcesami prowadzić drużynę harcerzy. Jak podkreśla 

wielokrotnie w publikacji „Harcerstwa nie da się robić tylko według podręcznika – to sztuka 

wymagająca ducha skautowego – optymizmu, ciekawości, aktywności i wiary we własne siły.” 

Autor jest świadomy, że często jego spojrzenie na dany problem lub rekomendacja 

postępowania nie pokrywa się z standardową w obecnych czasach praktyką życia 

harcerskiego. Jednak takie inne postrzeganie tematów wymusza u czytelnika potrzebę 

refleksji, zweryfikowania swoich własnych poglądów. Polemika dotyczy choćby takich 

tematów jak zbyt niski wiek uprawniający do bycia drużynowym, kursów drużynowych jako 

fabryka „pseudo drużynowych” („Żaden kurs nie zrobi z nikogo drużynowego. Trzeba mieć to 

coś”), zamienianie prawdziwych obozów harcerskich w bazy wyposażone w wszelkie 

udogodnienia.  

Książka podzielona jest na 9 części. W pierwszej autor krótko omawia harcerski 

system wychowawczy. Kolejne dwie poświęca drużynowemu, który z jednej strony jest 

wychowawcą swoich podopiecznych, ale równocześnie sam się wychowuje, nabywając nowe 
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umiejętności i doświadczenie w zakresie choćby organizacyjnym, finansowym czy 

wychowawczym. Marek Kamecki wiele razy podkreśla, że najważniejszą funkcją  

w harcerstwie jest bycie drużynowym. Jak zaznacza, cała reszta funkcyjnych, zaczynając od 

władz centralnych, a kończąc na szczepowych ma „(…) robić wszystko, aby drużynowemu nie 

przeszkadzać, ale ułatwiać pracę.” Autor zaznacza, że celowo nie używa słowa „pomagać”. 

Uważa, że nikt nie powinien drużynowemu pomagać w jego zabawie, ponieważ często się 

zdarza, że ta pomoc bywa przytłaczająca. Kolejne części publikacji dotyczą cech metody 

harcerskiej, instrumentów metodycznych i form pracy.  Marek Kamecki wskazuję rolę 

zastępów „Każda drużyna harcerska składa się z zastępów, a nie jest na zastępy podzielona.” 

Podsuwa propozycje pracy z zastępami, kształcenia zastępowych. Wiele uwagi poświęca 

również sprawnościom i stopniom harcerskim. Bazując na swoim doświadczeniu, pokazuje 

jak budować próby na sprawności, jak świetnie realizować je przez harcerzy na biwakach czy 

obozach. Jak motywować harcerzy do ich zdobywania. Autor skupia się także na sprawach 

związanych z organizowaniem obozów drużyn, które obecnie są tak niedocenianie, a jeśli już 

są to zazwyczaj robione po linii najmniejszego oporu. Kilka stron poświęconych jest również 

spojrzeniu na religijność w harcerstwie. Autor podkreśla „Rolą drużynowego jest nie tyle 

prowadzenie wychowania religijnego (…), ale dawanie dobrego przykładu.”  

Publikacja ukazała się nakładem Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego w 2017. 

Jest to już piąte wydanie zaktualizowane i znacznie bardziej rozszerzone w porównaniu do 

poprzednich wydań. Pierwotnie powstała jako skrypt z podstawowymi zagadnieniami dla 

drużynowych, dopiero co powstałego ZHR. Ma formę podręcznika, poradnika dla 

drużynowych, gdzie autor na przykładach zaczerpniętych ze swojego doświadczenia w jasny  

i przystępny sposób tłumaczy jak w drużynie pracować metodą harcerską i jak świadomie 

korzystać z instrumentów metodycznych oraz form pracy.  

Książka napisana jest przez drużynowego, dla drużynowych ZHR. Jednak śmiało 

może być polecana dla drużynowych innych organizacji harcerskich. Pojawiają się w niej 

oczywiście różnice, ale dotyczą one zazwyczaj nazewnictwa, czy czasami innego spojrzenia 

na instrumenty metodyczne czy formy pracy. Autor pisze prostym językiem. Wprost mówi  

o wielu aspektach pozytywnych i negatywnych bycia drużynowym. Jak choćby to, że 

każdemu drużynowemu zdarzyło się kiedyś usłyszeć z ust innych osób „(…) kto przy 

zdrowych zmysłach traci swój czas i siły na użeranie się z bachorami i to za darmo?! Trzeba 

mieć naprawdę nierówno pod sufitem (…)”. 
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Podsumowując, można zgodzić się z autorem, który twierdzi, że mówienie i pisanie 

o metodzie harcerskiej jest jak opowiadanie o miłości – dopóki ktoś tego nie doświadczy, 

trudno przekazać, o co właściwie w tym chodzi. A gdy już przyjdzie, każdy wie, że to właśnie 

to. Należy także pamiętać, że prowadzenie drużyny harcerskiej nie będzie skomplikowane, 

jeśli włożymy w to serce i podejdziemy do tego jak do kolejnej wspaniałej przygody życia. 

Kamecki Marek: Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzy, Niezależne 

Wydawnictwo Harcerskie, Warszawa 2017, ss. 172 

 

 

 


