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I. Wst�p 
 

Pomysł na napisanie tego folderu zrodził si� podczas poszukiwania zada� niezb�dnych 
do wypełnienia mojej próby na stopie� podharcmistrza. Wła�nie wtedy postanowiłem 
wykorzysta� własne do�wiadczenia z lat ubiegłych, kiedy to poszukiwałem ró�nego rodzaju 
sprzymierze�ców, czy te� sponsorów, najpierw dla mojej macierzystej dru�yny, a nast�pnie 
dla całego wielu�skiego �rodowiska harcerskiego. Musz� przyzna� i� wychodziło mi to na 
tyle dobrze, �e postanowiłem podzieli� si� zdobytym do�wiadczeniem z innymi, na zasadzie 
„mo�e jeszcze komu� si� to przyda”. Tak wi�c folder ten mo�e by� uznany za kompendium 
wiedzy przede wszystkim praktycznej, jednak wsparty równie� pewnymi aspektami nauk 
ekonomicznych, które posiadłem podczas studiów na kierunku Zarz�dzanie i Marketing.  

Cała praca traktuje o moich własnych przemy�leniach st�d nie chciałbym, aby była 
traktowana jako pewnik w rozwi�zywaniu wszelkich problemów zwi�zanych z tematem 
folderu. Owszem wydaje mi si�, i� w wi�kszo�ci przypadków moja praca oka�e si� na prawd� 
pomocna, czasem jednak mog� zdarzy� si� przypadki kiedy nawet najwi�kszy specjalista nie 
jest w stanie podoła� wyzwaniu, a co dopiero osoba nie b�d�ca takowym specjalist�. 
Rozwijaj�c, niektórzy ewentualni sprzymierze�cy nie s� osobami otwartymi na współprac� i 
oboj�tnie co instruktor jest w stanie zaproponowa� to i tak nie zmieni to podej�cia drugiej 
strony. Mo�liwa jest sytuacja dokładnie odwrotna tzn. instruktor jest osob� kompletnie 
niedost�pn� i jego starania spełzaj� na niczym, ale jak wiem z własnych do�wiadcze�, taka 
sytuacja zdarza si� niezwykle rzadko. 
 My�l�, �e po tym krótkim słowie wst�pnym mo�emy przej�� do wła�ciwej cz��ci 
tematu. Wierz�, �e nie b�dzie to lektura nudna, ale przynosz�ca ciekawe spostrze�enia i 
pouczaj�ca. 
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II. Instruktor znaczy „dobry manager”. 
 

Czas w którym przyszło �y� współczesnemu dru�ynowemu skłania do odpowiedniego 
przystosowania si� do panuj�cych w naszym kraju warunków. Harcerstwo, bowiem w du�ej 
mierze jest obecnie organizacj�, o której mówi si�, �e jest potrzebna jednak tak naprawd� 
poza osobami – instruktorami i samymi harcerzami, ci��ko znale�� podmioty, które z własnej 
inicjatywy zabiegałyby, o szersze kontakty z nasz� organizacj�, a tym samym pomoc jej. Jest 
to niestety cz�sto czas „szalej�cego kapitalizmu”, w którym innym zysk przesłania cnoty tak 
pieczołowicie przez nas piel�gnowane. St�d te� temat tego rozdziału traktuje o instruktorze, 
jako o managerze, wła�nie nim instruktor musi by�. Chodzi tu o szerokie spektrum 
instruktorów pocz�wszy od dru�ynowego, a ko�cz�c na naczelniku. Teraz zadajecie sobie 
pytanie po co przecie� my mamy wychowywa� dzieci? Odpowiadam macie racje jednak by 
móc je wychowywa� we wła�ciwy sposób przy u�yciu jak najnowocze�niejszych metod 
potrzebujemy na to �rodków, a tak�e pomocy osób trzecich. S� to rzeczy których nie jeste�my 
sami w wi�kszo�ci zapewni�, a potrzebujemy ich je�li chcemy by� organizacj� konkurencyjn� 
na tle innych organizacji młodzie�owych o podobnym pokroju, a tak�e je�li chcemy dawa� 
mo�liwo�ci wszystkim dzieciom bez wzgl�du na „zasób portfela ich rodziców”. Jest to 
niestety czasami smutne, ale i prawdziwe, jednocze�nie daj�c kolejne mo�liwo�ci wykazania 
si�.  

Dobrze, wi�c teraz ju� rozumiemy potrzeb� bycia managerem, ale kto to jest 
wła�ciwie „harcerski manager”. Otó� jest to osoba reprezentuj�ca interesy swojej jednostki 
organizacyjnej, a tym samym całego ZHP. Reprezentowanie to zarówno poszukiwanie 
�rodków u przedsi�biorców, czy te� władz, ale i prezentacja własnego potencjału, czyli 
najcz��ciej tego co my mo�emy da� w zamian. Zadbajmy oczywi�cie by nie było to 
postrzegane jako wymiana tzn. co� za co�, pomimo i� do tego si� to sprowadza. Pami�tajmy, 
�e dobroczy�cy nie chc� by� postrzegani jako handlarze, a zwłaszcza je�li drug� stron� jest 
organizacja zajmuj�ca si� czym� tak wa�nym czyli wychowaniem młodych Polaków. Jest to 
mo�e troch� patetyczny zwrot, ale takie stwierdzenia równie� wpisuj� si� w wizerunek 
dobrego managera. Oczywi�cie im atrakcyjniej zaprezentujemy mo�liwo�ci naszej 
organizacji, a tak�e i samego siebie tym lepiej. Te jednak aspekty postaram si� zaprezentowa� 
w dalszej cz��ci niniejszej pracy.  

Instruktor - manager musi by� �wiadomy jak du�ym potencjałem dysponuje. 
Potencjałem tym jest sama organizacja, któr� reprezentuje, jej historia i tradycje. Wi�kszo�� 
bowiem z osób, z którymi przychodzi nam si� kontaktowa� w mniejszym lub wi�kszym 
stopniu została wychowana na ideałach harcerskich i prawie 99,9% wspomina czasy 
harcerskie jako jeden z najlepiej sp�dzonych „kawałków” ich �ycia. Drogi instruktorze je�li 
jeszcze tego nie wiedziałe� mo�esz teraz uwierzy� mi na słowo. Nie zra�aj si� równie� 
dziwnymi komentarzami dyletantów w dziedzinie harcerskiej, którzy mówi� o ci�głym 
powi�zaniu ZHP z ideologi� PRL. Nie nam ocenia� te czasy jednak ty sam wiesz czego 
uczysz swoich podopiecznych. Wiedz, �e to jest najwi�ksza siła przebicia w pozyskiwaniu 
sprzymierze�ców, któr� mo�esz tylko zaimponowa�. Dodaj�c do tego pewno�� siebie 
wynikaj�c� z własnych do�wiadcze� i dokona�, gwarantuj� Ci pewny sukces. Z uwagi na 
fakt, �e „szcz��ciu trzeba pomaga�” jest jeszcze kilka rzeczy, o które powinni�my zadba�, ale 
o tym jak ju� pisałem w nast�pnym rozdziale.  
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III. Image instruktora. 
 

Image, a wi�c wizerunek jakim charakteryzuje si� ka�dy człowiek, a tym samym 
instruktor. Jednak wła�nie od niego w przypadku pozyskiwania sprzymierze�ców wymaga si� 
utrzymania odpowiedniego wizerunku najbardziej. I cho� mówi si�, �e to „nie szata zdobi 
człowieka” to naprawd� od niej wiele zale�y. To mundur na pierwszy rzut oka �wiadczy o 
przynale�no�ci do naszej organizacji. Tym samym pokazujemy, i� jeste�my cz��ci� ZHP i 
uto�samiamy si� z nim. Oczywi�cie jak wiadomo wszem i wobec ka�dy instruktor mo�e by� 
zaopatrzony w dwa mundury – harcerski i instruktorski. Do�wiadczenia własne i innych ludzi 
pozwalaj� mi stwierdzi�, �e jednak ten drugi nadaje si� bardziej do spotka� z ewentualnymi 
partnerami w interesach. Z całym szacunkiem do naszych wysłu�onych mundurów 
harcerskich, które wielokrotnie okazały si� niezawodne na naszych obozach, czy te� innych 
imprezach, ale „spodnie na kancik”, koszula, krawat robi� swoje. S� to wszak�e substytuty 
cywilnego stroju jakim jest garnitur i pozostały elementy stroju tego typu. Nale�y tu równie� 
wspomnie�, �e nasz mundur instruktorski prezentuje si� naprawd� wy�mienicie i wiele 
organizacji mo�e nam go tylko pozazdro�ci�. Tak ubrany harcerski manager robi ju� na 
samym wst�pie dobre wra�enie co staje si� zaczynkiem do dalszej udanej współpracy. 
Oczywi�cie, kto� zapyta: „Co zrobi� w przypadku braku powy�szego umundurowania?”. 
Odpowiem w ten sposób, znów z całym szacunkiem dla naszego harcerskiego uniformu: 
zalecałbym kupi�� natomiast, gdy nawet taka mo�liwo�� nie wchodzi w rachub�, zało�y� 
cywilny garnitur przyozdobiony np. miniaturk� krzy�a harcerskiego. Oba stroje dadz� drugiej 
stronie zapewnienie, �e jest traktowana powa�nie i �e nie przychodzi do niej osoba 
przypadkowa, wybrana z po�ród gromadki harcerzy.  

Strój to jeden wa�ny aspekt wizerunku instruktora. Prócz niego, bowiem wa�ne jest 
jak i o czym mówi człowiek. My�l�, �e nie odkryje tu niczego szczególnego, je�li napisz�, �e 
w sposobie wypowiedzi nie powinni�my u�ywa� słów zbyt potocznych, slangu, 
kolokwializmów itp. Oczywi�cie nie popadajmy ze skrajno�ci w skrajno�� bowiem je�li 
u�yjemy słów zbyt wyszukanych mo�e okaza� si�, �e nie zostaniemy nawet zrozumiani. 
Uzyskamy w ten sposób skutek odwrotny do oczekiwanego w wyniku, którego na pewno nie 
uzyskamy sprzymierze�ca. Powód tego jest do�� prosty – niektórzy nie lubi� m�drzejszych od 
siebie. Najlepiej jest wi�c u�ywa� słów urozmaiconych i dla wszystkich zrozumiałych. 
Najlepszym sposobem na wzbogacenie swojego słownika jest oczywi�cie czytanie ksi��ek, 
ale o tym mówi� we wszystkich szkołach. Mog� jedynie zaznaczy�, �e mi to rzeczywi�cie 
pomogło. Z czasem im cz��ciej odbywamy rozmowy w interesach sposób odpowiedniego 
mówienia wchodzi w nawyk. Wreszcie drugi aspekt, czyli o czym mówimy. Musimy mówi� 
o rzeczach wykonalnych i na których si� naprawd� znamy. Oczywi�cie odrobin� tzw. 
„�ciemy” zawsze si� przyda, ale bez przesady. Pozwólcie, �e posłu�� si� przykładem: chcemy 
uzyska� wsparcie dla naszego programu szkolenia wspinaczkowego. My sami si� na tym nie 
za bardzo znamy, sami w trakcie szkolenia chcieliby�my posi��� jak�� ciekaw� wiedz�, a co 
dopiero mówi� o uprawnieniach instruktorskich tego typu. Tymczasem opowiadamy drugiej 
stronie o naszych niesamowitych dokonaniach, u�ywaj�c jedynie zasłyszanych gdzie� 
terminów. W pewnej chwili nasz rozmówca (jak si� dalej oka�e alpinista-pasjonat) co� dodaje 
o czym my ju� nie mamy zielonego poj�cia i wła�nie w tym momencie wychodzi stare 
porzekadło, �e „kłamstwo ma krótkie nogi”. Tracimy jak�kolwiek wiarygodno�� i wiemy, �e 
tu ju� współpracy nie b�dzie. Je�li dodatkowo jeste�my �rodowiskiem z małej mie�ciny 
mo�emy „by� spaleni” tak�e w nast�pnych instytucjach, wiadomo jak plotka si� niesie. 

Reasumuj�c musimy wiedzie� jak du�o mo�emy powiedzie�, ale i w jaki sposób 
przekaza� informacje.  
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IV. Co mo�emy otrzyma�? 
 

Wreszcie ostatni rozdział o charakterze doradczym. Chcemy i�� do jakiej� instytucji, 
czy te� przedsi�biorstwa, ale o co prosi�. Z mojego do�wiadczenia wiem jedno o pieni�dzach 
bez okre�lenia konkretnego celu nawet nie ma co marzy�. Nikt nie chce przelewa� pieni�dzy 
do „czarnej dziury”, bez wiedzy gdzie one naprawd� trafi�. Poza tym jest okre�lona grupa 
instytucji, które mog� Was wesprze� w postaci dotacji pieni��nych. S� to najcz��ciej 
organizacje samorz�dowe lub pa�stwowe. Tam jest okre�lony zasób pieni��ny na okre�lone 
programy i wła�nie do tych programów my musimy dostosowa� nasze przedsi�wzi�cia. 
Oczywi�cie nie musi to by� całkowite porzucenie własnych ambicji programowych, ale 
jedynie cz��ciowe podporz�dkowanie si� okre�lonym wymaganiom płyn�cych od naszych 
dobroczy�ców. Poza tym programy te s� równie� bardzo interesuj�ce i mog� sta� si� 
ciekawym i miłym do�wiadczeniem. Przykładem niech b�dzie biwak, który mo�e w cało�ci 
by� opłacony z okre�lonego funduszu, a my jedynie w postaci kilku godzin zaj�� spełnimy 
okre�lone wymagania by udowodni�, �e pieni�dze trafiły na wła�ciwy cel. Powy�sze 
instytucje to jedno, a prywatne firmy to drugie. Od nich raczej nie uzyskamy pieni�dzy. 
Jedyne, co udało mi si� tam zdoby� to ich własne produkty lub dobra, których nie wytwarzali, 
ale którymi handlowali. Mam tu wi�c na my�li: masarnie, piekarnie, cukiernie, hurtownie, 
sklepy – dzi�ki ich pomocy organizujemy biwak jedynie po kosztach noclegu; w tartakach 
uzyskamy drewno na pionierk�; na ten sam cel wspomog� nas tak�e sklepy metalowe lub 
firmy zajmuj�ce si� produkcj� takich elementów: jak gwo�dzie, czy �ruby. Mógłbym tak 
wymienia� jeszcze długo, ale oczywi�cie ka�dy musi mierzy� si� z własn� okolic�, w której 
mieszka. Wydaje mi si� jednak, �e wsz�dzie jeste�my w stanie znale�� warto�ciowe 
komponenty do naszej machiny jak� jest harcerstwo, czy to do codziennej pracy czy te� na 
odległe rajdy lub inne przedsi�wzi�cia. 
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V. Zako�czenie 
 

S�dz�, �e moje powy�sze porady stan� si� cho�by dla kilku osób zaczynkiem do 
doskonalenia si� w kwestii marketingu harcerskiego. Wiem, �e niektórym powy�sze 
stwierdzenia wydadz� si� banalne, czasem mo�e �mieszne, ale zapewniam Was, �e s� w�ród 
Nas osoby, które nawet i takiej wiedzy nie posiadaj�. Jednak wła�nie po to jeste�my, �eby si� 
doskonali� i cho� nie jeste�my idealni to jednak chcemy by� lepsi. Wszystkim, którzy do tego 
d��� mówi�: „chwała Wam za to”. Wiem równie�, �e niektórzy nie osi�gn� jednak perfekcji 
w kontaktach tzw. biznesowych, ale dobrze, �e si� staracie, �e chcecie.  

Pami�tajcie równie�, �e w ka�dym �rodowisku s� ludzie, którzy b�d� w stanie Wam 
pomóc trzeba tylko dobrze szuka�. Mnie si� udało, mo�e troch� przypadkowo, ale jednak i 
ciesz� si� z tego. To na prawd� ułatwia prac�, a zarazem motywuje, poniewa� wiemy, �e 
Nasza praca nie idzie na marne a tak�e nie jest innym ludziom oboj�tny Nasz los. Bo tak 
naprawd� nasi harcerscy bracia s� wsz�dzie i mo�e nie zawsze przyznaj� si� do swojej 
przynale�no�ci do naszej organizacji, ale poznamy ich po „podanej Nam pomocnej dłoni”. 
�ycz� wszystkim powodzenia w szukaniu swoich własnych sprzymierze�ców.  
 


