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INFORMACJA 

- 2425 KONSTANCIŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA 

„ŻYWIOŁY” 

 

Wszystkie dzieci marzą o przygodzie. Wszystkie dzieci potrzebują przyjaźni. 

Wszystkie dzieci pragną wyzwań. I chcą robić coś naprawdę wartościowego dla 

swojego kraju i innych ludzi.  

Wszystko to znajdą w harcerstwie!!! 

 

Zapraszamy dziewczęta i chłopców w wieku 10-14 lat do nowo powstającej  

2425 Konstancińskiej Drużyny Harcerskiej „Żywioły”.  

Pierwsza zbiórka odbędzie się 23 listopada o godzinie 10.00  

w Szkole Podstawowej nr 3.  

KTO BĘDZIE PRACOWAŁ Z PAŃSTWA DZIEĆMI? 

Drużynowy – hm. Robert St. Bokacki HR, jest trenerem, coachem, konsultantem  

i mówcą, autorem książek, wiceprezesem Zarządu i dyrektorem generalnym spółki 

Kontekst HR Polska. 

Przybocznymi drużynowego będą: 

 Agata Janczak, 20 lat, studentka medycyny; 

 pwd. Grzegorz Bystry, jest menedżerem w międzynarodowej korporacji; 

 Daniel Przyborowski, prowadzi własną działalność gospodarczą; 

 Aleksander Postek, student informatyki; 

 Bartłomiej Postek, student mechatroniki; 

 Bogdan Bednarski, student automatyki i robotyki; 

 Tomasz Jakubczyk, student informatyki; 

 Mateusz Więckowski, student socjologii. 

  



 

Uroczysko Konstancin 
tel. 501 245 028, e-mail: robert.bokacki@zhp.net.pl 

2 

CZYM JEST HARCERSTWO? 

Harcerstwo jest największym i najważniejszym ruchem wychowawczym na świecie. 

Do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia 

Dziewcząt Skautek i Dziewcząt Przewodniczek (WAGGGS) należy ponad 50 mln osób 

z blisko 200 krajów. W Polsce w Związku Harcerstwa Polskiego działa 120 tysięcy 

dziewcząt i chłopców. W Konstancinie-Jeziornie jeszcze w lutym tego roku do 

harcerstwa należało tylko 40 osób. Dzisiaj – już ponad 170! Harcerstwo  

w Konstancinie-Jeziornie się odradza. 

100 LAT TRADYCJI 

Harcerstwo w Konstancinie-Jeziornie jest od „zawsze”, tzn. od kiedy pojawiło się na 

ziemiach polskich. Pierwsza drużyna harcerska - V Drużyna Skautek im. Adama 

Mickiewicza - powstała w gimnazjum Wandy Pawlickiej w Klarysewie już w 1912 

roku! Jej drużynową była Maria Zdziarska. W czasie II wojny światowej harcerki 

prowadziły na terenie naszego miasta, pod auspicjami Rady Głównej Opiekuńczej, 

trzy domy dziecka, a w Skolimowie w willi „Corso” odbywały się tajne kursy 

podharcmistrzowskie. Po wojnie, do 1948 roku, w willi „Skaut” w Konstancinie 

działała szkoła dla instruktorek harcerskich. Na cmentarzu w Skolimowie leżą dwie 

niezwykle zasłużone dla harcerstwa osoby: jeden z dwunastu legendarnych twórców 

harcerstwa polskiego harcmistrz Rzeczypospolitej Piotr Olewiński oraz ostatnia 

komendantka chorągwi wileńskiej harcerek harcmistrzyni Maria Steckiewicz. 

Niestety, w 2011 roku, działający nieprzerwanie od 1975 roku Hufiec ZHP 

Konstancin-Jeziorna został rozwiązany. I właśnie wtedy, w ciągu zaledwie paru 

tygodni, harcerstwo z Konstancina zniknęło prawie w ogóle. 

 

UROCZYSKO KONSTANCIN 

22 lutego 2019 roku zawiązał się w Konstancinie-Jeziornie komitet organizacyjny 

reaktywujący tutejsze środowisko Związku Harcerstwa Polskiego pod nazwą 

Uroczysko Konstancin. Celem Uroczyska Konstancin jest tworzenie warunków do 

tego, by dzieci, młodzież, dorośli, a także całe rodziny – mieszkańcy naszej gminy – 

mogli w bezpieczny i atrakcyjny sposób przeżywać harcerską przygodę. Chcemy 

wesprzeć rodziny i szkołę w procesie wychowania młodych ludzi na świadomych  

i aktywnych obywateli Polski, stać się źródłem zaangażowania dzieci, młodzieży  

i dorosłych na rzecz małej ojczyzny, wzmacniania tożsamości lokalnej w oparciu na 

tradycyjnych wartościach harcerstwa i nowoczesnym programie. 
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KOGO CHCEMY WYCHOWAĆ? 

Chcemy pozostać wierni pierwotnej idei skautingu i harcerstwa oraz wartościom 

zapisanych w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Robert Baden-Powell definiował 

skauting jako "wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską". Pisał: „Celem 

wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, obywateli, 

szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla 

bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli 

pełnić służbę bliźnim." Andrzej Małkowski, twórca harcerstwa dodawał, że 

„harcerstwo to skauting plus niepodległość”. Zgadzamy się z tymi definicjami.  

W wychowaniu harcerskim wysuwają się więc na czoło cztery kierunki: patriotyzm, 

obywatelskość, zdrowie i charakter.  

Dlatego chcemy wychować: 

 żarliwych patriotów Polski, ale zarazem otwartych i przyjaznych innym 

ludziom bez względu na wszelkie różnice; pełnych szacunku do jej historii, 

ale przede wszystkim odpowiedzialnych za jej teraźniejszość i przyszłość; 

pielęgnujących i pomnażających jej dorobek ekonomiczny, społeczny  

i kulturalny, ale jako nierozłącznej części wspólnoty międzynarodowej;  

 świadomych, aktywnych, odpowiedzialnych i prawych obywateli 

Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i całego świata; szanujących 

wolność i demokrację; przestrzegających prawa i norm społecznych; 

dbających o przyrodę i klimat; świadomie szukających swojego miejsca  

w życiu i obszarów służby innym ludziom; okazujących szacunek pracy jako 

wartości społecznej; aktywnie zmieniających świat na lepsze; 

 ludzi mocnych ciał, dbających o swoje zdrowie i sprawność fizyczną, 

mających silną wolę i wytrwałość, nie ulegających żadnym nałogom; 

kochających przyrodę i przebywanie na świeżym powietrzu, kształtujących 

swoje życie w kontakcie i harmonii z naturą; 

 ludzi mocnych charakterów, uczciwych, honorowych i odważnych, którzy  

w każdym swoim zachowaniu w codziennym życiu, w domu, szkole, pracy  

i wśród przyjaciół, reprezentują wartości zawarte w Przyrzeczeniu i Prawie 

Harcerskim; aktywnie broniących Prawdy i Dobra; samodzielnych  

i zaradnych, którzy potrafią dać sobie radę w każdej sytuacji życiowej. 

 

Czuwaj! 

 

hm. Robert St. Bokacki 


