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Nieodł�czn� cech� harcerskiej pracy i zabawy, harcerskiej działalno�ci, s� tradycyjne 
formy pracy w ZHP. Jedn� z tych form jest 

  
G A W � D A . 

Bez tego elementu nie mo�e si� odby� prawie �adna zbiórka , harcerska czy zuchowa. 
Gaw�da jest to krótkie, barwne i interesuj�ce opowiadanie oparte na przykładach z �ycia         
i zachowa� ludzi, maj�ce na celu wprowadzenie do tematu zbiórki, nawi�zanie do jej tre�ci 
lub przybli�enie spraw, które b�d� omawiane.  
 

 
 
 
Gaw�da najcz��ciej wyst�puje jako element ognisk, zwłaszcza uroczystych. Zale�nie  

od okoliczno�ci jest ona wygłaszana przez dru�ynowego, komendanta obozu lub honorowego 
go�cia zaproszonego na t� uroczysto��. 
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Gaw�da powinna oddziaływa� na uczucia i emocje słuchaczy, mie� istotne znaczenie 
wychowawcze. Z tych wzgl�dów osoba wygłaszaj�ca j� musi doceni� znaczenie tego 
elementu harcerskiej obrz�dowo�ci, odpowiednio si� do wygłoszenia gaw�dy przygotowa�, 
bo umiej�tno�� wła�ciwego prowadzenia tej formy jest prawdziw� sztuk�, wymagaj�c� 
ci�głego doskonalenia.  

Je�li chcemy  kontynuowa� harcerskie, tradycyjne formy pracy, co jest konieczne        
do zachowania specyfiki działalno�ci naszej organizacji, nie mo�emy rezygnowa� z gaw�d, 
ani zast�powa� ich innymi formami.  

Warto wi�ksz� uwag� po�wi�ci� gaw�dzie na temat harcerskiego ogniska.  
 

 
 
O G N I  S K O jest imprez� zaliczan� do najbardziej tradycyjnych form pracy w ZHP, 

urz�dzan� zwykle wieczorem, pod gołym niebem.  
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Przy pal�cym si� stosie drewna lub chrustu zasiadaj� w kr�gu uczestnicy: harcerze         
i zaproszeni go�cie. Ognisko stwarza specyficzny klimat , wi��e emocjonalnie ludzi bior�cych 
w nim udział i ma ogromne walory wychowawcze.  

By to podkre�li�, warto pozna� tre�� obrz�dowej gaw�dy, której tematem jest wła�nie 
ognisko  

 

 
 
 

W deszczowe dni 
harcerze zbieraj� si� przy sztucznym ognisku w harcówce. 

 

 
 

Ile nocy rozpoczynali�my wpatruj�c si� w płomienie obozowego ogniska?  
Kto dost�pił zaszczytu rozpalenia ognia i podtrzymywania go?  

Co ł�czy nas z ogniem? 
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Ogie� jest symbolem �wiatła, ciepła, wi�zi mi�dzy lud�mi.  
Wszyscy znamy powiedzenie „ognisko rodzinne”. Co ono znaczy? Przecie� rodzina to 

ludzie sobie najbli�si, ł�czy ich ciepło uczu� , pokrewie�stwo, wi�zy   krwi. Podobn�   wi�� 
tworzy �wiatło i ciepło płomieni ogniska w�ród tych, którzy zasiadaj� w jego blasku .  
 

Dla nas, harcerzy, ogie� jest symbolem tej wi�zi mi�dzy nami i symbolem naszej wi�zi 
z przyrod�. Ogie� to brat skauta i harcerza.  
 

Przed wiekami, gdy ludzko�� �yła bli�ej Natury, powszechny był szacunek dla ognia, 
otaczano go  szczególnym kultem. Ludzie pierwotni oddawali cze�� ogniowi przez padanie  
na twarz, przykl�kanie przed nim, oddawanie mu pokłonów. Ogie� musiał by� czysty, 
chroniono go przed skalaniem, a je�li si� zdarzyło, �e został skalany, oczyszczano go              
i odnawiano w rytualny sposób. Ogie� był niezb�dny do przyrz�dzania posiłków, budowania 
schronienia, odstraszał dzikie zwierz�ta, chronił przed czarami złych sił, umo�liwiał 
przetrwanie w czas zimy.  
 

Tak było dawniej. Dzi� harcerze doceniaj� obrz�dow� moc ognia, a ogniska s� 
najpi�kniejszymi chwilami w harcerskiej tradycji.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Komisja Historyczna 
Hufca ZHP w Cz�stochowie 

 

Ile powstało pie�ni �piewanych tylko 
przy ognisku?  

Niektóre z nich �piewane s� od kilku 
pokole�, zawsze przy blasku płomieni, 
trzaskaj�cych gał�zkach chrustu i sypi�cych 
si� gor�cych iskrach. 

  
 

Oto jedna z tych pie�ni:  
 

Ju� rozpaliło si� ognisko 
daj�c nam dobrej wró�by znak. 
Siedli�my wszyscy przy nim 
blisko, 
bo w całej Polsce siedz� tak. 
Siedz� harcerze przy płomieniach, 
ciepły blask ognia skupia ich, 
wszystko, co złe, to szuka cienia, 
do �wiatła dobro garnie si�. 

 


