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Wprowadzenie. 
 

  Zrobiłeś nabór i się udało. Na pierwszą zbiórkę po naborze przyszło 4, 6, czy 12 

fajnych chłopaków z szóstej klasy. Są naprawdę zainteresowani harcerstwem i chcą być 

na ciekawych zbiórkach. No właśnie i … tu zaczyna się problem, co z nimi zrobić? Jak 

zachęcić? Jak utrzymać w drużynie?  

 

 Wiele razy każdy dobry drużynowy i zastępowy (którzy robią skuteczne nabory) 

stają przed tym problemem. Dotyczy on sprawy dosyć poważnej, a mianowicie, jak 
przeprowadzić kilka pierwszych zbiórek tak, żeby chłopaków zatrzymać w 
drużynie. Często zastępowi mówią, iż łatwiej jest im wymyślać zbiórki, gdy zastęp już 

coś umie, niż gdy przyjdą chłopcy prosto z naboru.  

 Jak wskazuje praktyka najwięcej chłopaków odpada z harcerstwa w jednym z 

trzech okresów: tuż po naborze (gdy jeszcze nie są dostatecznie zachęceni), w wieku 
ćwikowym (gdy nie umieją znaleźć dla siebie miejsca w harcerstwie, a niekoniecznie 



nadają się na drużynowych i funkcyjnych) i w wieku studenckim lub tuż po studiach 
(gdy zaczynają przewartościowywać swoje życie).  

 Mam nadzieję, że to opracowanie pomoże  w zmniejszeniu odsetka tych 

pierwszych.  

 

 Czytając tę broszurkę można spytać: no dobrze, ale dlaczego 6 zbiórek, a nie 5, 

7 czy 9? Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to będzie jedna zbiórka mniej, czy więcej. 

Istotny jest sam cykl tych kilku pierwszych zbiórek i ich podsumowanie w postaci 

wyjazdu. Otóż jak wskazuje m.in. moje doświadczenie sześć zbiórek to mniej więcej 1,5 

do 2 miesięcy pracy drużyny. „Sześć zbiórek” nawiązuje właśnie do owego półtora 

miesiąca, który jest potrzebny na odwiedzenie rodziców harcerzy i takie 

przeprowadzenie pierwszych zbiórek, by móc potem zorganizować wyjazd.  

Warto zwrócić uwagę na to, iż przez ten czas wiele może się zmienić w życiu 

młodego człowieka. Półtora miesiąca to okres wystarczający, by z chłopaka zrobić 

„dobry materiał” na harcerza. Nie oznacza to oczywiście, że każdy młody człowiek 

będzie po półtora miesiąca harcerzem, gdyż wielu może odpaść, wielu może 

potrzebować więcej czasu. Jednakże również dla wielu te półtora miesiąca to czas 

wystarczający, by zobaczyć czym jest harcerstwo oraz prawdziwie się w nie wciągnąć. 

Nadto psychologicznie rzecz biorąc te kilka pierwszych zbiórek ma kapitalne znaczenie 

dla całego harcerskiego życia młodego chłopaka. To właśnie pierwsze zbiórki 

najczęściej decydują o tym, czy zostanie on w drużynie czy nie. Czas ten pozwoli także 

na poznanie chłopaków i stworzenie z nich zalążków zespołu, czyli zastępu. 

 Broszura ma służyć tym, którzy pracują na najważniejszych w ZHR funkcjach: 

zastępowym i drużynowym. Nie jest jedynie słusznym wzorcem, ani też nie jest też 

gotowym przepisem, który na pewno uda się zrealizować w każdych warunkach. To 

opracowanie ma być jedynie przykładem, jak można przeprowadzić 6 pierwszych 

zbiórek. 

 

 Przyjąłem następujące założenia tworząc to opracowanie: (1) sprawa dotyczy 

chłopców w ostatniej klasie szkoły podstawowej lub pierwszej klasie gimnazjum (12 – 14 

lat); (2) zastęp ponaborowy liczy wraz z zastępowym 5 – 9 osób. 



 

 Opracowanie dzieli się na dwie części: praktyczne wskazówki (zagadnienia 

ogólne) oraz charakterystyka poszczególnych zbiórek (zagadnienia szczegółowe). 

Część pierwsza jest przeznaczona przede wszystkim dla tych, którzy mają niedosyt 

wiedzy i wskazówek związanych z rozwojem chłopców w wieku okołogimnazjalnym i 

charakterystyki form pracy z nimi. Część druga jest adresowana do tych, którym brakuje 

gotowego pomysłu, a już teraz mają świeży zastęp, lub dla tych, którzy chcą porównać 

swoje doświadczenia z moimi. 

 

 Na koniec chcę zastrzec, że część gier opisanych w niniejszej broszurze została 

wymyślona przeze mnie, część jest mi znana skądinąd, ale nie ja jestem ich autorem. 

Jeżeli chodzi o pomysły na zbiórki, to są one efektem doświadczeń różnych instruktorów 

i instruktorek, m.in. wspomnianych w podziękowaniach. 



I. Zagadnienia wstępne. 
 

1. Skrótowa charakterystyka potrzeb chłopców w wieku naborowym. 

 

 Nie wchodząc w szczegółową analizę psychologiczną i naukową należy 

stwierdzić, iż człowiek zasadniczo posiada następujące rodzaje potrzeb: biologiczne, 

psychiczne i społeczne. 

 Do podstawowych potrzeb biologicznych należą: potrzeba pokarmu, wody, 

tlenu, snu oraz potrzeba zachowania gatunku (jej rozwój).  

 Do najważniejszych potrzeb psychicznych należą potrzeby: bezpieczeństwa, 

niezależności (wolności), miłości (doznawania i dawania), posiadania (wartości – celów 

oraz dóbr materialnych). 

 Do najistotniejszych potrzeb społecznych zalicza się potrzebę: przynależności 

(identyfikacji grupowej), znaczenia, uznania, osiągnięć, akceptacji, rywalizacji.  Są to 

potrzeby charakterystyczne dla szerokiego przekroju wiekowego i dotyczą zarówno 

mężczyzn, jak i kobiet.  Dla potrzeb niniejszego opracowania ten krąg zawęzimy jednak 

do chłopców w wieku okołogimnazjalnym (12 – 14 lat). 

 

 Znając potrzeby nastoletnich chłopców należy stwierdzić, iż o ich pozostaniu w 

drużynie zdecyduje przede wszystkim zaspokojenie potrzeb społecznych. Warto 

jednocześnie zwrócić uwagę na to, iż w zależności od wieku skala tych potrzeb zmienia 

się. Dla przeciętnego 13–stolatka najważniejsze będą potrzeby rywalizacji i znaczenia 

oraz coraz wyraźniej przynależności, podczas gdy dla 14-stolatka ważniejsza są już 

potrzeby przynależności i akceptacji. W związku z tym cele oraz treść zbiórek należy 

dobierać odpowiednio do wieku.  

 

 

 

 



 

 

 

2. Skrótowa charakterystyka form pracy z chłopcami z naboru. 

 

 Wszyscy drużynowi, których pytałem, podzielili moje zdanie, że formy pracy z 

chłopcami z naboru muszą być aktywne, dynamiczne i ciekawe. Nie mogą to być formy 

mówione, bo zanudzą pełnych energii i chęci do zabawy chłopców. Nie mogą też być 

zbyt skomplikowane, gdyż zniechęcają.  

 Formy aktywne powinny być związane z tym, co chłopcy sami lubią robić , jak np. 

gra w piłkę, podchody. Wydaje się, że na samym początku szczególnie należy unikać 

przeładowywania zbiórek wiedzą i nowymi umiejętnościami, które na późniejszym etapie 

trzeba wprowadzać stopniowo i z umiarem. 

 Należy zatem wystrzegać się wszelkich pogadanek i dyskusji, i to nie tylko w 

czasie pierwszych 6 zbiórek, ale także w dalszej pracy. Gawędy powinny być krótkie (2 

– 5 min.), barwne i treściwe.  Należy posługiwać się czytelnymi symbolami i 

przykładami (przypowieści). Ponadto powinno się stosować wiele form integracyjnych, 

takich jak różne zadania i pląsy, gdyż pozwoli to na stworzenie w luźnej grupie 

chłopaków wewnętrznych więzi, co prowadzi w oczywisty sposób do powstania 

spójnego zastępu. Należy dużo śpiewać i to różnych piosenek, przyśpiewek i pieśni, 

gdyż śpiew łączy ludzi oraz pobudza zmysły i uczucia. Dzięki śpiewowi można poznać 

pewne rysy charakteru chłopców (np. obserwując jakie piosenki im się podobają).  

Śpiew pozwala także na zwalczenie nieśmiałości, zwłaszcza jeśli wykonywany jest 

grupowo. 

 Wydaje się istotne, aby już od samego początku wprowadzać pewne elementy 

obrzędowe, które będą gromadzić chłopców wokół pewnych czytelnych dla nich symboli.  

Chodzi tu chociażby o powitanie, zawołanie Czuwaj!, piosenkę drużyny itd. Oczywiście 

nie należy z tym przesadzać, ale warto powoli wdrażać jako niezwykle skuteczne 

narzędzie integrujące.  

 



II. Zagadnienia szczegółowe. 

1. Charakterystyka i rozplanowanie poszczególnych zbiórek. 

 

Czasem trudno wyczuć czy coś się chłopcom na pewno spodoba, czy nie (wiem 

to z własnego doświadczenia). Jest bardzo prawdopodobne, że będą zadowoleni, jeżeli 

to, co dla nich przygotujemy będzie odpowiadało ich potrzebom (np. rywalizacji). Na 

sprawy potrzeb i oczekiwań trudno wpłynąć, drużynowy (zastępowy) albo wie, jakie to 

potrzeby (lub je wyczuwa), albo nie wie. Jednakże są takie rzeczy, nazwałbym je 

wskazówkami technicznymi, których zastosowanie sprawi, że łatwiej będzie o dobrą 

zbiórkę. Moje sugestie dla przygotowującego zbiórkę są następujące: 

• przestrzegaj zasad dobrej zbiórki przygotowując i prowadząc zbiórkę, są naprawdę 

przydatne; 

• nigdy nie przygotowuj zbiórki na dzień przed nią, zawsze daj sobie więcej czasu; 

• pytaj innych o to co sądzą o pomyśle na zbiórkę; mogą dostrzec wiele spraw, których 

Ty nie zauważasz; 

• bezpieczeństwo chłopaków i Twoje to podstawa wszelkich dalszych działań; 

• bądź zawsze na miejscu zbiórki wcześniej, często na miejscu wychodzi wiele 

istotnych kwestii, o których nie mogłeś wiedzieć lub nie pomyślałeś; 

• przed zbiórką porozmawiaj trochę z chłopakami, często mówią wtedy ważne rzeczy; 

• zasady tłumacz dokładnie i proś o powtórzenie, sprawdzając czy wszystko 

zrozumieli; 

• nie licz na to, że coś znajdziesz tuż przed zbiórką lub na niej, miej zawsze wszystko 

gotowe ze sobą;  

• zbiórka musi trwać tyle czasu, ile zostało powiedziane rodzicom, że będzie trwać, to 

buduje zaufanie. 

Można by ciągnąć tę wyliczankę jeszcze długo, ale te wskazówki uważam za 

najważniejsze, reszta przyjdzie wraz z doświadczeniem. 

Niżej wymienione zbiórki część celów mają wspólnych, część różnych. Te wspólne 

zostaną wymienione tu, a niżej nie będą już przywoływane. Celami każdej z niżej 



wymienionych zbiórek m.in. są: 

1 zachęcenie do pozostania w harcerstwie; 

2 dobra zabawa; 

3 integracja zastępu; 

4 przypomnienie tego, czego już nauczono. 

 

1.1 Zbiórka pierwsza. 

 

Wstęp.  

 Pierwsza zbiórka jest bardzo ważna z wielu powodów m.in. dlatego, że na 

przeważnie rodzice odprowadzają na nią dzieci. Poza tym zanim zacznie się pierwsza 

zbiórka, wiele jest oczekiwań i bardzo wiele niewiadomych. Dlatego uważam za 

konieczne, aby pierwszą zbiórkę prowadził drużynowy wraz z przyszłym zastępowym 

danego zastępu. Jest to istotne, gdyż po pierwsze rodzice widzą osobą dorosłą i 

odpowiedzialną i to właśnie jej powierzają syna; po drugie równie ważne jest to, że to 

drużynowy – jako osobna dorosła – powinien wyjaśnić rodzicom rolę i znaczenie sytemu 

zastępowego. Inaczej rzecz ujmując trzeba, żeby to drużynowy powiedział rodzicom 

młodego harcerza, dlaczego to ktoś inny, a nie on, będzie bezpośrednio pracował z ich 

synem; po trzecie drużynowy uczy przyszłego zastępowego w praktyce, po trzecie 

drużynowy, który ma niejako z definicji autorytet (bo jest starszy, silniejszy itd.) udziela 

jego części przyszłemu zastępowemu, kreując go na swojego zastępcę (zastępowy), a 

po czwarte drużynowy od razu poznaje chłopców, którzy przyszli z naboru. 

 

Cele.  
1 sprawdzenie, który z chłopców jest w czym dobry; 

2 nauczenie podstaw czytania z mapy; 

3 wprowadzenie rywalizacji. 

 

Przebieg. 
1. Przed zbiórką mówimy, że należy się na nią stawić2.  się punktualnie 



(można użyć3.  argumentu, że spóźnienie spowoduje niepowodzenie całej 

zabawy).  

4. Przychodzimy 30 minut wcześniej, aby wszystko przygotować5.  i 

witać6.  przychodzących, z którymi od razu należy zacząć7.  

rozmawiać8. . UWAGA! Zaczynamy punktualnie króciutką musztrą 

(baczność9.  – spocznij – w szeregu zbiórka – kolejno odlicz – rozejść10.

  się). Wprowadzenie większej liczby komend jest niewskazane. 

11. Zapowiedzenie gry i pokazanie pudełka, w którym schowana jest nagroda 

(nie wiadomo jaka). 

12. Przeszkolenie z pracy z mapą (możliwie krótkie, max. 10 min. i praktyczne: 

„a teraz Jasiek nam pokaże, to co ja przed chwilą zrobiłem”). Do tego 

pokazu można wykorzystać13.  zastępowego, wówczas chłopcy 

zobaczą, że posiada on tę samą tajemną wiedzę, co drużynowy. Dzięki 

temu można rozbudzić14.  w nich chęć15.  opanowania tej wiedzy, bo 

łatwiej nauczyć16.  się czegoś co umie „Jasiek” niż „druh drużynowy”. 

17. Wyjaśnienie zasad gry i sprawdzenie czy wszyscy wszystko rozumieją. 

18. Gra. 

19. Uroczyste wręczenie nagrody (jest nią czekolada) i zmotywowanie 

zwycięzcy, by podzielił się nagrodą z resztą zastępu. 

20. Rozmowa z chłopcami o ich wrażeniach. 

21. Krótka musztra i piosenka na pożegnanie (Bratnie słowo…) 

 

Gra. 
 Gra to prosta wersja INO (Imprezy Na Orientację). Rozdajemy chłopcom 

odręcznie wyrysowaną mapę niewielkiego odcinka terenu, który znają i zaznaczamy na 

niej punkty (nie więcej jak pięć). Na mapie zaznaczamy również różę wiatrów (oswajamy 

ich z takimi rzeczami). Punkty można obchodzić nie po kolei. Na każdym z punktów jest 

proste zadanie (np. zrób 10 pompek, konkurs rzutu piłką lub kamieniem – kto dalej, rzut 

lotkami do tarczy, konkurs strzału piłką na wąską bramkę, przebiegnij 25 metrów w jak 

najszybszym czasie itd.). Z każdego punktu muszą mieć potwierdzenie w zeszyciku, że 

na nim byli (zeszyt gier). Przed grą mówimy im, że kiedy wchodzą na punkt, to mają 



mówić obecnej tam osobie CZUWAJ! 

 

Potrzebne na zbiórkę. 
 Pięć osób do obstawienia gry (da się zrobić we trzy), kopie ręcznie wyrysowanej 

mapy, małe zeszyty dla chłopaków, długopisy dla punktowych, stoper, piłka, kamień, 

lotki (łuk), czekolada. 

 

Komentarz. 
 Bardzo ważne jest, aby na zbiórce zaistniały pewne mechanizmy, takie jak 

hierarchiczność (musztra, czyli wydający rozkazy i wykonujący rozkazy), braterstwo 

(podzielenie się czekoladą), akceptacja (wszyscy byliście dobrzy) uznanie (ty najlepszy 

byłeś w strzelaniu z łuku, ty w bieganiu, ty z tego itd), zabawa (gra), rywalizacja 

(nagroda dla najlepszego). To sprawi, że zbiórka będzie dla chłopców ciekawa i 

atrakcyjna (pokazali jacy są). Nie można zrobić gry zbyt skomplikowanej (nie podołają i 

wtedy uznają siebie za kiepskich) ani za długiej (może być nudno). Chłopcy powinni się 

czegoś na zbiórce nauczyć (podstawy czytania mapy, musztra), posiąść jakąś część 

tajemnej harcerskiej wiedzy. Istotne jest to, aby nauczyli się mówić na wstępie 

CZUWAJ!, czyli pozdrawiać po harcersku, gdyż to identyfikuje ich jako grupę.  

 

Czas trwania zbiórki: ok. 2 g. 

 

 

1.2 Zbiórka druga 

 

Wstęp. 
 Druga zbiórka spełnia rolę potwierdzenia. Zarówno dzieci, jak i rodzice 

przeważnie dają drugą szansę. Na pierwszej zbiórce było nudno. Idź teraz i zobacz. 

Jeśli znowu będzie nudno, to daj sobie spokój! Tak często mówią rodzice do swoich 

dzieci, które czasem wracają rozczarowane po zbiórce. Dlatego druga zbiórka jest 

bardzo ważna. Albo potwierdzi dobre odczucia, albo złe. Inaczej mówiąc, alboś nasz, 



alboś nie nasz. 

 
Cele. 

6 zobaczyć, jak się chłopcy zachowują; 

7 sprawdzić, czy mają zdolności przywódcze; 

8 oswojenie z zabawami w lesie, parku lub mieście. 

 

Przebieg. 
1. Przywitanie. 

2. Krótka musztra. 

3. Omówienie zasad gry. 

4. Gra - podchody. 

5. Zamiana rolami. 

6. Podsumowanie gry. 

7. Krótka musztra. 

8. Zakończenie. Bratnie słowo… 

 

Gra. 
 Jest to prosta gra typu podchody. Dzielimy chłopców na dwie drużyny i jedną 

wypuszczamy 5 – 7 minut po drugiej. Zwyciężają albo ci, którzy złapali (klepnięcie) albo 

ci, którzy nie dali się złapać przez pół godziny. Należy koniecznie poinstruować 

chłopaków nt. zasad gry oraz znaków patrolowych i zadań jakie mogą ścigającym 

zostawiać na trasie (zadania muszą polegać na wzięciu czegoś ze sobą lub zrobieniu 

czegoś i wzięciu np. zbierz pięć kasztanów, zawiąż trzy węzły itd.). Należy podkreślić, że 

trzeba co 5 minut marszu / biegu zostawiać krótkie zadania (możliwe do wykonania w 

krótkim czasie), a co 25 – 50 metrów rysować znaki w widocznych miejscach 

oznaczające trasę przemarszu. Dobrze by było gdyby grupą uciekającą dowodził 

zastępowy, gdyż „nowi” nie znają zasad podchodów ani znaków patrolowych i mogliby 

uznać, że chodzi tylko o wyścig (mogliby zlekceważyć nakaz zostawiania znaków 

patrolowych). 

 



Potrzebne na zbiórkę. 
 Notes, długopis, kreda, sznurek, w zależności od potrzeb. Nie potrzeba do 

obstawienia tej zbiórki nikogo oprócz zastępowego. 

 
Komentarz. 
 Należy pamiętać, że zastępowy powinien również brać udział w zabawie. W 

zarówno w pierwszej zmianie jak i drugiej powinien iść z uciekającymi, bo ucieczka jest 

zawsze trudniejsza od ścigania. Oczywiście nie powinien dowodzić, ani się wtrącać, 

tylko spokojnie pozwolić chłopakom działać. Należy również pamiętać, że postawa 

harcerska kształtuje się z biegiem czasu i początkowo zwykłe klepnięcie może 

przerodzić się w szarpaninę, dlatego ten moment należy szczególnie czujnie 

obserwować.  

 

Czas trwania zbiórki:  ok. 2 g 

 

1.3 Zbiórka trzecia. 

 

Wstęp. 
 Zbiórka trzecia jest pewnego rodzaju oderwaniem się od dwóch poprzednich 

zbiórek. Nie ma tego, czego chłopcy już spróbowali. Na chwilę o tym zapominamy. 

Całkowicie zmieniamy styl i rodzaj zbiórki. Od tej zbiórki częste zmiany stylu zbiórek 

powinny być ich stałym elementem. 

 

Cele. 
10 sprawdzenie i rozwój umiejętności sportowo – zespołowych; 

11 nauka odpowiedzialności; 

12 sprawdzenie zdolności manualnych. 

 

Przebieg. 
2. Informujemy chłopaków przed zbiórką (na poprzedniej zbiórce, telefonicznie), że 



mają przynieść ze sobą granatowe podkoszulki „do zabrudzenia”. 

3. Przywitanie; 

4. Krótka musztra. 

5. Przygotowanie koszulek piłkarskich zastępu. 

6. Gra w piłkę (najlepiej z innym zastępem); 

7. Wyróżnienie po meczu każdego z graczy za coś innego. 

8. Zdjęcie zastępu w koszulkach. 

9. Pożegnanie i Bratnie słowo. 

 

Potrzebne na zbiórkę. 
 Chłopcy mają przynieść na zbiórkę po jednej koszulce dla siebie. Ważne jest, aby 

oni mieli zrobić to sami, bo jak nie zrobią to się nie będą bawić i będą się nudzić, wtedy 

się nauczą, że trzeba brać ze sobą to, co mówi  zastępowy. Poza tym piłka nożna, w 

zależności od techniki wykonania, nożyczki, żelazko, nadruki, rozpuszczalnik. 

Przeciwnicy (inny zastęp), miejsce do gry. 

 

Komentarz. 
 Jest to zbiórka stwarzająca wiele możliwości, gdyż w zależności od zapału i 

zdolności chłopaków można włączyć w nią różne elementy, np. wybrać nazwę zespołu – 

zastępu, wpisać na koszulkę ksywkę gracza, wybierać numery itd. Jest przy tym 

zazwyczaj dużo zabawy, a na koniec duma, że się to samemu zrobiło. Ponadto ważne 

będzie potem wspólne zdjęcie, które można wręczyć chłopakom lub wkleić do kroniki 

zastępu. Zdjęcia w takich sytuacjach w ogóle stwarzają masę okazji do wygłupów i 

śmiechu. 

 

1.4 Zbiórka czwarta. 

 

Wstęp. 
 Czwarta zbiórka stanowi niespodziankę. Po trzech ciekawych zbiórkach 

następuje zaskoczenie i gwałtowna zmiana stylu zbiórki. Nagle okazuje się, że 



niekoniecznie zbiórka musi wyglądać tak, że chłopcy spotykają się i zastępowy mówi im 

co mają robić.  

 
Cele. 

13 zaskoczenie i zaciekawienie. 

 

Przebieg. 
 

1. Chłopcy spotykają się w umówionym miejscu, ale zastępowy/drużynowy nie 

przychodzi. Jakiś dzieciak (harcerz z innego zastępu), który wcześniej grał w 

piłkę przybiega rzuca im kopertę i ucieka, znikając gdzieś za blokami. List z 

koperty jest pusty, ale za to koperta od wewnątrz jest zapisana. 

2. Chłopaki dowiadują się, że muszą dotrzeć do pewnego miejsca w określonym 

czasie. Muszą to zrobić bardzo szybko, bo paczka, którą mają odebrać może 

zostać skradziona. Najlepiej, aby umówione miejsce było dosyć tajemnicze (np: 

budowa, las, ruiny). 

3. Chłopcy przybywają na miejsce i znajdują paczkę. Okazuje się, że jest to list i 

telefon. Maja się połączyć z zastępowym. Rozkaz od zastępowego brzmi: „śledzić 

człowieka, który będzie niósł opisane przeze mnie pudełko”.  

4. Omówienie gry z zastępowym / drużynowym – wskazanie błędów, pochwalenie 

za to, co dobrze robili, pomysły na przyszłość – jak lepiej kogoś śledzić. 

5. Krótka musztra. Bratnie słowo… 

  

Gra. 
 Jest to prosta gra typu „śledź mnie”. Zadaniem chłopaków jest nie dopuszczenie 

do tego, aby śledzony osobnik przekazał paczkę komukolwiek. Jednakże ważne jest to, 

aby chłopakom przed grą (przez telefon) powiedzieć, że w paczce znajdują się 

wartościowe rzeczy i są one przeznaczone dla nich, jeżeli tylko przechwycą paczkę. Nie 

mogą zaatakować śledzonego. Jednakże mogą przechwycić paczkę w momencie, gdy 

on postawi ją na ziemi. A on co jakiś czas tak właśnie robi. Nadto trzeba ich 

poinstruować, że śledzący nie mogą poruszać się całą grupą tylko pojedynczo lub 



dwuosobowymi zespołami. Należy wyjaśnić, że śledzony w pewnym momencie postawi 

paczkę w jakimś miejscu i wtedy mają 1 – 2 min. na przechwycenie jej. Należy ich 

uwrażliwić również na możliwość podmiany paczki. Śledzący muszą mieć przekonanie, 

że śledzony chce im umknąć. A śledzony ma co jakiś czas rozglądać się, przystawać 

zmieniać drogę. Ważne jest, aby gra była dynamiczna, urozmaicona różnymi 

zdarzeniami, np. śledzony wsiada do samochodu i podjeżdża 50 metrów, pojawia się 

drugi nieznajomy z identyczną paczką, ktoś zatrzymuje chłopaków pytając ich o drogę 

itd. Gra nie powinna trwać dłużej niż 20 minut. Po zakończeniu konieczne jest 

omówienie  

 

Potrzebne na zbiórkę. 
 W zależności od liczby przeszkód na drodze śledzących 2 – 5 osób, telefon 

komórkowy, dwie podobne paczki, samochód, rzeczy w paczce: w zależności od 

uznania, najlepiej elementy wyposażenia harcerskiego. 

 

Komentarz. 
 Bardzo ważne jest, aby w paczce było coś atrakcyjnego dla chłopaków. Mogą to 

być na przykład koszulki ZHR lub kompasy, pasy harcerskie, finki, kubki metalowe itp.  

Jeżeli ich nie zdobędą, to należy powiedzieć, że będzie następna szansa. Jeżeli zaś je 

zdobędą, to zyskają element wyposażenia harcerskiego.  

 

Czas trwania zbiórki: ok. 1 g. 

 

1.5 Zbiórka piąta 

 

Wstęp. 
 Zbiórka piąta ma im pokazać kolejną twarz harcerstwa: umiejętności i 

samodzielność. Wcześniej były już dobra zabawa, sport, rywalizacja, teraz czas na coś 

niezwykłego, czego nie ma w szkole i czego nie można doświadczyć przy komputerze. 

Ta zbiórka ma ich przekonać, że harcerstwo będzie wielką przygodą, i że ciągle może 



ich zaskakiwać. 

 
Cele. 

14 nauczenie nowych umiejętności; 

15 zorganizowanie przeżycia, które będzie wyjątkowe; 

16 nauczenie bezpiecznego obchodzenia się z ogniem; 

17 wyjaśnienie wątpliwości „nowych”. 

 

Przebieg. 
 

1. Przywitanie. 

2. Musztra. 

3. Wyjaśnienie zasad gry. 

4. Gra. 

5. Podsumowanie gry. 

6. Przystąpienie do budowania kuchni polowych (najlepiej po 1 na 3 osoby); 

7. Pieczenie placków skautowych na kuchniach polowych, gotowanie herbaty z 

pokrzyw na kuchni polowej, pieczenie kiełbas. 

8. W między czasie pytania nowych do drużynowego lub zastępowego. 

9. Wspólne jedzenie i picie. 

10. Pożegnanie. Bratnie słowo… 

 

Gra. 
 Gra jest dosyć prosta. Każdy z uczestników dostaje po pięć piłek pingpongowych, 

to są jego naboje. Następnie każdy losuje osobę, na którą ma polować. Ta osoba jest 

znana tylko jemu. Upolowanie danej osoby polega na jej trafieniu piłeczką w korpus. 

Piłki można odbijać ręką, nogą lub się uchylać. Wszyscy zaczynają swoje polowania w 

tym samym czasie.  Teren nie może być zbyt rozległy (np. większa polana w lesie lub 

boisko). Wygrywa ten, kto upoluje swego przeciwnika, a sam nie zostanie zabity. 

Atakować można tylko swojego przeciwnika (którego imię wylosowaliśmy), nadto 

możemy się bronić, gdy zostaniemy zaatakowani. Grę można powtórzyć parę razy, 



losując ponownie (2 lub 3). W przypadku wylosowanie siebie należy ciągnąć los jeszcze 

raz. Zwycięzcom można przyznawać punkty, a potem nagrodę dla najlepszego gracza. 

W tej grze jest potrzebny sędzia, lub kilku sędziów, którzy rozstrzygaliby ewentualne 

spory. Poza tym każdy może sam doprecyzować jak zbijać piłkę. Ponadto w 

przypadkach wątpliwych można wprowadzić powtórkę lub dogrywkę.  

 

Potrzebne na zbiórkę. 
 Kartki, marker, kilkanaście piłek pimpongowych, czapka, teren gdzie można palić 

ognisko. 

 

Komentarz. 
 Ta zbiórka ma pokazać chłopakom, że można robić coś fajnego w lesie, coś o 

czym będą mogli opowiadać kolegom. Taki drobny element surviwalu sprawi, że poczują 

się kimś i będą mieli czym zaimponować swoim rówieśnikom. Myślę, że obecnie jednym 

z najistotniejszych aspektów harcerstwa jest stworzenie sytuacji, którymi uczestnicy 

zbiórek będą mogli się pochwalić i zaimponować kolegom spoza harcerstwa.  

 

Czas trwania zbiórki: ok. 3 – 4 g. 

 

1.6 Zbiórka szósta.  

 

Wstęp. 
 Szósta zbiórka to podsumowanie pewnego cyklu. Po pięciu zbiórkach 

przeprowadzonych w okolicach zamieszkania należy przeprowadzić zbiórkę w 

odleglejszym rejonie. Zabieramy harcerzy „w Polskę” i prezentujemy im poznawczy 

wymiar harcerstwa. Dajemy okazję przeżycia, którego nie powinni zapomnieć. Będą 

mogli mówić wśród rówieśników, co przeżyli i chwalić się tym. Ten najpotężniejszy 

środek oddziaływania – reklama, będzie nam służył do pozyskiwania nowych 

chłopaków. 

 



Cele. 
18 wprowadzenie elementów turystycznych; 

19 rozwój kondycji fizycznej; 

20 nauczenie podstawowych zasad poruszania się po drogach; 

21 nauczenie pakowania się na wycieczki; 

22 zdobycie kilku sprawności. 

 

Przebieg. 
Działania przed zbiórką: 

1. Stworzenie i rozdanie rodzicom informatora; 

2. Odwiedzenie rodziców nowych harcerzy. 

 

Zbiórka: 

3. Przywitanie. 

4. Krótka musztra. 

5. Sprawdzenie ekwipunku i przygotowania. 

6. Sprawdzenie sprzętu (np. rowerów). 

7. Omówienie zasad poruszania się po drogach. 

8. Wyjazd na miejsce docelowe. 

9. Wypoczynek po przyjeździe  

10. Gra. 

11. Ognisko pieczenie kiełbasek. 

12. Potem rozkaz przyjęcia do drużyny oraz przyznanie sprawności. Gawęda nt. 

odwagi, rycerstwa i słowa „harcerz” i braterstwa.  

13. Ciepły posiłek „biwakowy” (kiełbaski, zupki chińskie itd.) 

14. Przygotowanie do wyjazdu i wyjazd. 

15. Przyjazd na miejsce. 

16. Pożegnanie i Bratnie słowo.  

 

Działania po zbiórce:  

17. Telefon do każdego z rodziców nowych harcerzy. 



18. Kopia zdjęcia wspólnego dla każdego z harcerzy. 

 

Gra. 
 Jest to prosta gra z orientacji w terenie i sprawności fizycznej. Drużynowy jest 

ściganym, zdejmuje chustę i zawiązuje ją sobie na ręku. Będzie złapany, gdy ściągną 

mu chustę z ręki. Drużynowy musi co 30 sekund gwizdać gwizdkiem, informując gdzie 

się znajduje. W tym samym czasie, jeden przyboczny (lub starszy harcerz), gwiżdże na 

palcach, myląc chłopaków. Zadaniem chłopaków jest nie dać się zmylić i złapać 

drużynowego.  

 

Potrzebne na zbiórkę. 
 Dwóch ludzi, gwizdek. 

 

Komentarz. 
 Na tej zbiórce wprowadziliśmy po raz pierwszy szereg mechanizmów, które są 

niezwykle istotne w harcerskim wychowaniu i w zatrzymaniu chłopców w drużynie. 

Pierwszy aspekt omawianej sprawy to wyjazd, w sensie zabrania chłopaków z miasta. 

Dzięki niemu przyzwyczajamy rodziców do tego, że raz na jakiś czas będziemy 

wyjeżdżać z chłopakami. Nie jest tak naprawdę ważne to, czy będzie to wyjazd do 

Czerska (choć ten jak najbardziej polecam), czy np. do Cybulic na bunkry. Wyjazd jest 

zawsze mocno integrujący, jednoczy grupę. Drugi aspekt omawianej sprawy to wyjazd, 

jako przeżycie fizyczne, dzięki któremu tworzy się zespół (pomagamy sobie nawzajem). 

Nigdzie nie ma takiej możliwości stworzenia atmosfery braterstwa jak na wyjeździe. Nie 

można też pomijać trzeciego aspektu, czyli wyjazdu jako okazji do oddziaływania 

bezpośredniego, gdyż to na wyjeździe jest się na okrągło z drużynowym (zastępowym). 

Wtedy można pokazać chłopcom różne tajemnicze rzeczy (saperka, busola, menażka), 

zaimponować znajomością technik harcerskich. I ostatni aspekt, czyli wyjazd jako 

historia i wspomnienia. Jest to niezwykle istotny element, daje nam bowiem do 

dyspozycji potężną broń, jaką są wspomnienia i sentymenty. Znam wielu harcerzy, 

którzy odeszli z drużyn w różnych okolicznościach, ale każdy z nich ma sentyment do 

harcerstwa, całą masę wspomnień, które żyją wraz z nim. Tę broń (czasem obosieczną, 



jeśli coś się nie uda) musimy wykorzystać, dlatego ważne jest, aby na wyjeździe robić 

zdjęcia, dobrze się bawiąc, niejako przy okazji. Wręczenie na następnej zbiórce takiego 

zdjęcia będzie przypomnieniem przeżyć i powrotem do najlepszych chwil wspólnej 

zabawy. Nadto będzie znakiem dla rodziców, że było fajnie. Zresztą sam wiesz: „na 

ścianie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień…” i warto, żeby chłopaki też mieli 

taką kolekcję.  

Nie polecam po tak krótkim pobycie w harcerstwie wyjazdu na kilka dni, bo może 

wystąpić wiele problemów natury technicznej (trzeba kupić masę rzeczy), personalnej 

(rodzice mogą się nie zgodzić i przyjdzie np. tylko jeden). Z dłuższym biwakiem lepiej 

trochę poczekać. 

 

 

 

 

Tak oto przedstawia się cykl sześciu zbiórek, mających posłużyć zatrzymaniu 

chłopców z naboru w drużynie. Życzę wszystkim powodzenia podczas ich realizacji i 

wielu harcerzy w drużynie.  

Jeżeli Ktoś ma jakieś uwagi, to proszę o ich przekazanie do mnie na adres: 

radektym@wp.pl.  

 

CZUWAJ!   

 

phm. Radosław Tymiński H.R.  

Skalny Orzeł 

 
 


