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Jego mundur – kojarzy się z jego harcerskim 
wyrobieniem. Jaki jest wiek tego harcerza, jego 
staż w harcerstwie, stopień, który posiada, 
funkcja, którą pełni? 
 
Głowa – a w niej oczy, uszy, usta:  
Do jakiej chodzi szkoły? Czy radzi sobie w niej? 
Czy jest pomysłowy? Czy lubi poznawać nowe 
rzeczy? 
 
Serce – kojarzy się z emocjami, uczuciami: 
Czym się interesuje, a czego nie lubi? Dlaczego 
chce być w Twoim zastępie? Co daje mu bycie w 
nim? 
 
Ręce – kojarzą się z przyjacielskim uściskiem dłoni, 
pracą, pomocą: 
Jaki jest jego stosunek do innych? Czy jest 
koleżeński? Otwarty? Zamknięty w sobie? Czy jest 
akceptowany i lubiany przez innych członków 
zastępu? 
 
Sylwetka – Kojarzy się nam ze stanem zdrowia i 
życiową energią: Czy dba o sprawność fizyczną, 
czy też całe dnie siedzi przed komputerem? Jaki 
jest jego ulubiony sport? Czy chętnie bierze udział 
w zajęciach sportowych? 
 
Przyjrzyj się każdemu swojemu harcerzowi i 
spróbuj odpowiedzieć na te pytania. Odpowiedzi 
zapisz. 

Druhno zastępowa! Druhu zastępowy! 
 

Przygotowaliśmy ten skrypt, aby pomóc Ci w dobrym przygotowaniu się do pracy z zastępem w ciągu 
roku harcerskiego. Ponieważ najważniejszą, a zarazem najtrudniejszą, częścią tych przygotowań jest 
napisanie programu, skrypt ten dotyczy głównie planowania pracy. 

Twój plan pracy jest pewnego rodzaju strategią, która – jeżeli będzie dobrze przygotowana – odpłaci 
Ci z nawiązką zainwestowaną w nią energię. Nawiązką tą będzie większa ilość czasu, mniej stresów przed 
nadchodzącą zbiórką, a przede wszystkim – dużo dobrej zabawy i dobrze funkcjonujący zastęp harcerski. 
 
Jak zatem stworzyć plan pracy?  Obrazuje to poniższy rysunek: 
 

  
 Sposoby, by to osiągnąć 

 
     
 
 

Pierwszy krąg przedstawia charakterystykę zastępu.  Opisz w niej to, co jest teraz:  
Jak wygląda zastęp i jego członkowie w dniu dzisiejszym. 
Jest to bardzo ważny element – bez niego możesz mieć duże problemy z harcerzami przy tworzeniu i 
prowadzeniu zbiórek. Dlaczego? Na pewno byłeś kiedyś na zbiórce, której temat Cię nie interesował? Albo na 
której robiłeś to, czego robić nie znosisz? Pamiętasz uczucie, które Ci wtedy towarzyszyło? A co byś 
powiedział, gdyby wszystkie zbiórki były takie? 

Aby tego uniknąć musisz przygotować charakterystykę zastępu i jego członków. 
Charakterystyka zastępu składa się z dwóch części: 
1. W pierwszej z nich opisujesz każdego harcerza 

indywidualnie. 
Jak to zrobić ? Spójrz na każdego z nich z osobna... co 
widzisz? 
 

Mój 
zastęp 
teraz 

Mój 
zastęp za 

rok 
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Duch zastępu 
 
Jak wprowadzić w zastępie dobrą atmosferę? Przede wszystkim poprzez dobry przykład pogody ducha ze strony zastępowego i
innych starszych członków zastępu. Starajcie się działać tak, aby ludzie słysząc nazwę waszego zastępu, wyobrażali sobie grupę
ludzi niepodobną do żadnej innej. Możecie to osiągnąć poprzez przygotowywanie ciekawych zbiórek (w każdej powinno być coś
super, choć jeden element, który naprawdę odróżniałby ją od zwykłych, koleżeńskich spotkań). Poza tym pomoże wam w tym
posiadanie Prawa Zastępu, proporca, apteczki oraz innych przydatnych materiałów, a także prowadzenie kroniki, stosowanie
znaczków zastępu (na mundurach i sprzęcie), posiadanie własnego szyfru, piosenki obrzędowej, okrzyku, przysięgi składanej za
zaangażowanie w pracę zastępu i innych obrzędów (np. obrzędowe rozpoczęcie i zakończenie zbiórek, przyjęcie zuchów),
obchodzenie rocznic i urodzin członków zastępu, służba prowadzona przez zastęp, posiadane trofea. Bardzo ważne jest, by każdy
harcerz w zastępie pełnił jakąś przydatną funkcję i czuł się za coś odpowiedzialny. Możecie mianować podzastępowego,
kronikarza, skarbnika, proporcowego, apteczkowego, grajka itp. itd. 

Na podstawie skryptu  pwd. Rafała Łączyńskiego
 
Ładnie Ducha dwóch zastępów opisała hm. Jolanta Kreczmańska w książeczce „W kręgu zastępu”.  
 
Zastęp „A” 
Na zbiórkę przyszły punktualnie. Na polecenie zastępowej usiadły w kręgu. Zastępowa zaczęła gawędę. Opowiadała o rycerstwie.
Gdy skończyła się zbiórka dziewczęta powiedziały sobie lakoniczne „cześć” i rozeszły się do domów. Wiedziały, że za tydzień
znowu będzie zbiórka, którą poprowadzi zastępowa. Nikt za to nie wiedział, że Kasi jest smutno, nikt nie zauważył w jej oczach
łez. No cóż. Każdy ma własne kłopoty. 
 
Zastęp „B” 
Jest godzina zbiórki zastępu „Sowy”. Harcerki w milczeniu siadają w kręgu, kładą rękę na piersi i powtarzają słowa powitania [...].
Jeden, dla obcych niezauważalny, gest i dziewczęta wstają. Rozpoczyna się gra. Zabawa wciąga wszystkie z wyjątkiem Ewy. Ewa
jest smutna. Gdy gra się kończy harcerki bez słowa siadają w kręgu – to wspólny krąg rady. Podejmują się kolejnych zadań
związanych z następnym numerem gazetki zastępu. Każda jest za coś odpowiedzialna. Śpiewają swoją ulubioną piosenkę o
sowach. Przygotowują obrzęd przyjęcia do zastępu nowej harcerki. W końcu zastępowa zwraca się do Ewy, czy nie chciałaby
czegoś powiedzieć. Ewa waha się, ale przedstawia swój problem. Cały zastęp radzi jak Ewa ma wyjść z opresji. Na koniec
wszystkie wyciągają ręce do środka i powtarzają słowa pożegnania. Jeszcze krąg i Bratnie Słowo. Siostrzane: Czuwaj. Razem
wychodzą z harcówki i umawiają się do kina. To nie przeszkodzi im w przygotowaniu gazetki. 
 
W którym z tych dwóch  zastępów chciałbyś być? 
 

 
2. W drugiej części charakterystyki muszą się znaleźć informacje: 
 
a) o organizacji pracy zastępu, czyli o: 
- liczebności zastępu i tego, jak się ona zmieniała w ciągu ostatniego roku,   
- częstotliwości i regularności zbiórek zastępu w poprzednim roku,   
- funkcyjnych zastępu,  
- umundurowaniu harcerzy,   
- dokumentacji (kronice, notatniku zastępowego, stronie internetowej...) 
- sprzęcie zastępu i o tym, jak jest zdobywany, przechowywany, konserwowany. 
 

 
 
b) o wiedzy, umiejętnościach i postawie członków zastępu, czyli o tym: 
- Czy zastęp ma swojego „ducha”? Co harcerze mają ze sobą wspólnego, jaki tworzą zespół?  
- Czy w zastępie panuje harcerska atmosfera? 
- Czy harcerze znają: 

- Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie?  
- historię harcerstwa?  
- historię i zwyczaje drużyny i szczepu?  

- Jak radzą sobie z technikami harcerskimi (samarytanką, obozownictwem, sygnalizacją, terenką) i historią 
harcerstwa? 

- Jakie posiadają stopnie? ile mają sprawności? czy lubią je zdobywać? 
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c) o wykorzystaniu pomocnych narzędzi: 
- Czy w zastępie są przyznawane nagrody i na jakiej zasadzie?  
- Czy jest i jak funkcjonuje obrzędowość? 
 
 
UWAGA!  
Pamiętaj, że charakterystykę ogólną zastępu warto stworzyć później, niż charakterystykę każdego harcerza! 
 
Co zrobić gdy masz już charakterystykę?  
 
Powinieneś opisać to, jak chcesz, by wyglądał Twój zastęp i jaki powinien być każdy harcerz za rok. Ten 
element nazywamy celami dla harcerzy i dla zastępu. 
 
Po co je tworzymy?  
 
Jest takie przysłowie: 
 „Jeżeli nie wiemy do jakiego płyniemy portu, każdy wiatr wydaje się dobry”.  
Jeżeli zatem nie opiszemy dobrze naszych celów, to każda zbiórka, na której 
tylko harcerze będą się dobrze bawić może nam się wydać dobrą i pożyteczną 
zbiórką. A przecież wartościową zbiórką jest taka, w czasie której nasi harcerze 
dobrze się bawiąc przybliżają się do celów, które postawiliśmy na początku 
pisania programu. 
 
 
Jak stworzyć cele dla harcerza? 
Spójrz raz jeszcze na wizerunek harcerza - na jego sylwetkę, głowę, serce, ale tym razem nie opisuj tego co 
jest, ale napisz to, czego byś pragnął w związku z każdą z tych części, czyli w związku z sytuacją w szkole, 
sprawnością fizyczną, przyjaźniami w zastępie, zainteresowaniami. 
Podobnie jest z celami dla zastępu: jaka powinna być liczebność Twojego zastępu? Jak powinna wyglądać 
sytuacja z umundurowaniem? Jakie umiejętności harcerskie i nieharcerskie powinni zdobyć harcerze? Jakie 
stopnie posiadać? 
 
Warto, żebyś po napisaniu celów omówił je z drużynowym bądź opiekunem zastępu. 
 
Gdy wiesz już nie tylko co interesuje Twoich harcerzy ale, także to czego im potrzeba, możesz zacząć 
budować pomost między dwoma poniższymi kręgami. 
Tym pomostem będą Twoje zbiórki. 
 
Jak zabrać się do ich pisania? 
 
Warto zaopatrzyć się w: 
- długopis, kartkę, czekoladę i coś do picia, 
- charakterystyki i cele, 
- kalendarz zwykły – pomoże Ci zgrać Twoje zbiórki z ciekawymi lub ważnymi wydarzeniami (zbiórkę o 

zainteresowaniach można zrobić w czasie „Festiwalu Nauki”, o historii harcerstwa – w rocznicę powołania 
pierwszych drużyn harcerskich itp.); 

- kalendarz zbiórek i imprez drużyny czy szczepu (możesz zaplanować wtedy przygotowanie zastępu do 
rajdu o tytuł najlepszego zastępu w szczepie, do zimowiska, święta szczepu/drużyny itp. a także uniknąć 

Mój 
zastęp 
teraz

Mój 
zastęp 
za rok

zbiórki 
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Czy pamiętasz wszystkie 
zasady dobrej zbiórki? 

• atrakcyjna forma 
• przemienność form 
• zasada zachowania tempa 
• logiczny ciąg 
• zgodność formy z treścią 
• 50 % nowego 
• stałe elementy 
• zastępowy też się bawi 

zbytniego nagromadzenia zbiórek w jednym terminie, co może skończyć się nieobecnością na nich 
niektórych harcerzy lub też słusznymi pretensjami ze strony rodziców); 

- książeczkę wymagań na stopnie (realizując zadania na stopnie masz 100% pewności, że zarówno głowa, 
oczy jak i cała sylwetka będą pod koniec roku funkcjonowały lepiej); 

- książeczkę ze sprawnościami (przydatność podobna jak książeczki ze stopniami); 
- wymagania na plakietkę drużyny / szczepu / hufca lub inne odznaki, które się w Twoim środowisku 

zdobywa); 
- jakiś poradnik harcerski; 
- ściągawkę z formami pracy (jeżeli jeszcze nie masz wszystkiego w głowie); 
- kartkę ze słowami Roberta Baden-Powella, które będą naszym mottem: 

„Pamiętajcie, że chłopiec chce od razu po wstąpieniu do drużyny ruszyć na harce; nie zamrażajcie 
jego zapału wykładami bez końca. Dajcie mu gry i ćwiczenia skautowe, których on pragnie a 
szczegółów technicznych nauczcie go pomału praktycznie." 

 
Mając do dyspozycji wszystkie te rekwizyty możesz zacząć konkretną pracę: 
 
1. Przejrzyj raz jeszcze charakterystyki i celom. 
2. Wypisz w kalendarzu wszystkie terminy, w których odbywać się będą Twoje zbiórki, aż do końca roku. 
3. Wybierz z celów te, które najlepiej będzie realizować o danej porze roku, czy też tym dniu (czy 

tygodniu), w którym przypada zbiórka. Pamiętaj, że podstawą są tutaj wymaganiami na stopnie, 
sprawności, plakietki - dobrze rozplanuj ich realizowanie. 

4. Zacznij tworzyć w myślach zbiórki i zapisuj je w tabeli. Na razie zapisuj tylko: 
- temat zbiórki; 
- cel – czyli to, co chcesz na niej osiągnąć, na czym się skupić; 
- główną formę – czyli jak będziesz to robił (wycieczka, gra terenowa, spotkanie ze specjalistą, zawody, 

zbiórka w harcówce itp.); 
- realizowane wymagania na stopnie i sprawności; 
5. Zaplanuj w ten sposób wszystkie zbiórki. Pamiętaj, że dany temat (np. naukę samarytanki) można mieć na 
kilku zbiórkach. Jednak zbiórki z tego cyklu tematycznego muszą się znacznie różnic między sobą formą, a 
każdy cykl musimy zakończyć zbiórką powtórzeniową będącą praktycznym sprawdzianem nabytych 
umiejętności. 
 
 

W ten sposób stworzyłeś sobie szkielet, który pozwoli Ci dobrze rozplanować tematy zbiórek, ich 
różnorodność, wykorzystać nadarzające się możliwości, uniknąć zapomnienia o jakimś ważnym celu (jeżeli nie 
jesteś pewien, że tak jest – przejrzyj ten plan raz jeszcze). 
 
 
Jednak to nie jest jeszcze koniec pracy! 
Przed Tobą ostatnia duża rzecz.... zatem – zrób sobie dzień przerwy i 
przejdź do: 
 

Dokładnego opisania zbiórek 
 
Opis każdej zbiórki powinien zawierać oprócz tematu, celu i realizowanych 
wymagań: 
- opis fabuły;  
- dokładny przebieg zbiórki, czyli kolejne formy wraz z czasem trwania każdego elementu; 
- informację o miejscu, gdzie odbywa się zbiórka; 
- spis rekwizytów; 
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Zasady doboru form 
 

1. Forma zbiórki musi być atrakcyjna dla Twoich harcerzy! 
2. Forma zbiórki musi być zgodna z treścią, którą chcesz przekazać zastępowi. Gawęda może być elementem zbiórki o samarytance, 

ale nigdy nie może być jej główną częścią. 
3. Forma powinna pomóc ci w podkreśleniu treści, a bardzo rozbudowane formy spychają treść na drugi plan. 
4. Formy które dobierasz powinny być oryginalne - nie rób po raz kolejny quizu czy podchodów. 
5. Korzystaj z nowinek technicznych (np. wideo, komputer, telefony komórkowe). 
6. Unikaj długich i nużących form – najlepiej skończyć w momencie, gdy wszyscy najlepiej się bawią, by nie poczuli przesytu i z

niecierpliwością oczekiwali kolejnej zbiórki. 
7. Wybrana przez ciebie forma powinna zapewniać przeplatanie się różnych elementów, np. słuchanie i mówienie, oglądanie i

pokazywanie. W miarę możliwości postaraj się, aby zawierała ona elementy ruchowe i siedzone. 
8. Wybrana forma powinna dać ci możliwość stopniowania napięcia i wprowadzenia punktu kulminacyjnego zabawy (zbiórki). 
9. W doborze form wykorzystaj inspirujące cię wydarzenia, mogą być to na przykład informacje przekazane przez telewizję, radio

czy gazety, książki, kroniki, filmy, muzyka oraz własne obserwacje. 
10. Wykorzystuj rekwizyty, staraj się, aby wśród nich znalazły się rzeczy autentyczne, np. zdjęcia, nagrane wypowiedzi, wypożyczone

stroje lub eksponaty oraz elementy wykonane przez ciebie (plansze, skrypty, listy itp.).  
11. Jeżeli chcesz zapoznać harcerzy z wiedzą specjalistyczną lub ciekawym tematem, zapraszaj starszych harcerzy lub fachowców.

Pamiętaj, aby zawsze powiedzieć, czego od nich oczekujesz oraz ustalić z nimi dokładnie temat i przebieg spotkania. Unikniesz
wtedy długiej przemowy na inny temat. 

 
Na podstawie skryptu  pwd. Rafała Łączyńskiego

 
Dobierając formy do poszczególnych zbiórek pamiętaj o kilku ważnych zasadach, których opis znajdziesz na następnej 
stronie.  
Ile zbiórek powinno być szczegółowo opisanych? 
Jeżeli jesteś młodym zastępowym, powinieneś opisać ok. 8-10 zbiórek, jeżeli bardziej doświadczonym – ok. 
12-15 
 

Z tak przygotowanym planem pracy udaj się do drużynowego, by omówić swoje pomysły i zatwierdzić 
je. Jeżeli uda Ci się to – możesz przystąpić do realizacji celów! 
 

 
Co dalej? 
Po zrealizowaniu części zbiórek koniecznie powinieneś wyciągnąć wnioski z ich realizacji, a następnie opisać 
kolejnych 10 (młodsi) czy 15 (starsi) zbiórek. 
 

Kiedy się tym zająć? Z praktyki wychodzi, że warto zrobić to po przeprowadzeniu ¾ zbiórek. Pozwoli 
Ci to już wyciągnąć nauki z pierwszych doświadczeń, a jednocześnie zostawi zaplanowanych kilka zbiórek. Na 
pewno nie możesz pozwolić sobie na to, by opisywać dokładnie kolejne zbiórki dopiero wtedy, gdy 
przeprowadzisz już wszystkie wymyślone wcześniej. Dlaczego? Możesz być niemal pewny, że w takiej sytuacji 
spadnie Ci na głowę duża klasówka, awaria komputera, odwołana zbiórka drużyny i wtedy... klops! 
 
Życzę Ci zatem, aby statkowi Twojego zastępu – i Tobie, jako jego kapitanowi - udało się ominąć wszystkie 
rafy, wiry i burze, które możesz napotkać i szczęśliwie zawitać do portu Twoich celów. Życzę Ci także, by 
Twój statek wzbudzał zawsze Twoją dumę i podziw innych. 

 
Powodzenia! 

 
phm. Aleksander Senk 

Zespół Kształcenia S.I. Agrikola 
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Tu jest miejsce na Twoje notatki... 
 
 
 
 
 


