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Na Tobie spoczywa szczególna odpowiedzialność – odpowiedzialność harcerskiego wychowawcy. 
Jesteś opiekunem i rzecznikiem spraw dzieci i młodzieży w życiu codziennym, rzecznikiem wycho-
wania harcerskiego – świadomym wychowawcą. 

Przed Tobą bardzo trudne zadanie: pomoc we wszechstronnym rozwoju, uczenie współpracy 
i wreszcie – sprawianie, by wartości zawarte w Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu 
Harcerskim były drogowskazem w życiu Twoich podopiecznych. 

Kiedy nosisz granatowy sznur na mundurze, pełnisz najważniejszą funkcję w naszej organizacji. To 
od Ciebie zależy, jakie będzie najmłodsze pokolenie, to Ty pokazujesz harcerzom ich prawa, uczysz 
demokracji, wskazujesz im ich możliwości. 

Prawo Harcerskie, Prawa Dziecka – to prawa dotyczące wartości, które szczególnie musisz sza-
nować. To przecież z Ciebie biorą przykład i Ciebie słuchają. Jesteś tym, kto wskazuje, jak w ży-
ciu postępować. Zgodnie z metodą harcerską – nie nakazujesz, ale pomagasz wejść na właściwą 
ścieżkę. 

Oddajemy w Twoje ręce materiał, który ma za zadanie pomóc Ci w niełatwej pracy wychowawczej. 
Znajdziesz w nim wskazówki i pomysły pomagające w kształtowaniu młodych ludzi w Twojej gro-
madzie lub drużynie. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania propozycji programowej „Mam 
szczerą wolę”, jej autorom i redaktorom, a szczególnie hm. Adamowi Kocherowi, twórcy koncep-
cji programu dotyczącego harcerskich wartości, który jako zastępca naczelnika ZHP zainicjował 
i wspierał pracę nad tym materiałem. 

hm. Małgorzata Sinica 

Naczelnik 
Związku Harcerstwa Polskiego 

DRUHNO DRUŻYNOWA! 
DRUHU DRUŻYNOWY! 
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MIEĆ PRAWO TO ZNACZY...
Harcerskie wychowanie stawia sobie za cel wszechstronny rozwój zuchów, harcerek i harcerzy. 
Chcemy, aby potrafili wyrażać własne myśli, poznawać świat oraz wiedzieli, co jest dobre i jak 
przeciwstawić się złu. Powinni umieć pomóc sobie i innym w trudnych sytuacjach. Dlatego ważne 
jest, żeby harcerski wychowawca – drużynowy – sam zapoznał się z należnymi dzieciom i młodzieży 
prawami i możliwościami ich wykorzystania, a potem tę wiedzę przekazał swoim podopiecznym. 
Liczymy, że nasze propozycje nie tylko pozwolą przekazać członkom Waszych drużyn odpowiednią 
wiedzę, ale także dostarczą pomysłów, dzięki którym staną się oni propagatorami praw dziecka 
i ucznia w szkole, wśród młodzieży, rodziców i pedagogów. 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Konwencja została przyjęta przez ONZ w 1989 roku i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. 
Inicjatorami jej powstania byli Polacy. Poniżej podajemy jej treść zapisaną przez dzieci. 

Art. 1. Dla celów Konwencji „dziecko” oznacza człowieka, który nie ukończył 18 lat.

Art. 2. Państwa, które ratyfikują Konwencję, zobowiązują się do jej przestrzegania i wykonywania 
jej ustaleń. Konwencja chroni dzieci niezależnie od koloru ich skóry, religii, pochodzenia i języka, 
tego, czy są bogate czy biedne, niepełnosprawne czy zdrowe.

Art. 3. Wszystkie organizacje dorosłych zajmujące się dziećmi powinny się kierować przede wszystkim 
dobrem dzieci. Państwa, które podpisały ten dokument, powinny wydawać zarządzenia i ustalać 
prawa pomagające rodzicom lub opiekunom. Instytucje zajmujące się opieką i wychowaniem dzieci 
powinny im zapewnić bezpieczeństwo, dobrych nauczycieli i lekarzy.

Art. 4. Wszystkie Państwa będą starały się, aby dzieci mogły korzystać z praw zawartych 
w Konwencji.

Art. 5. Dbając o to, żeby dzieci mogły rozwijać swoje zdolności, Państwa powinny szanować prawa 
i obowiązki rodziców oraz miejscowe tradycje rodzinne i obyczajowe.

Art. 6. Każde dziecko ma prawo żyć. Państwa mają obowiązek troszczyć się o to, aby dzieci były 
zdrowe i mogły się uczyć.

Art. 7. Dziecko zaraz po urodzeniu ma prawo do własnego imienia, obywatelstwa, a także opieki 
ze strony swoich rodziców.

Art. 8. Jeżeli ktoś przeszkodził dziecku w otrzymaniu imienia, narodowości oraz opieki rodziców 
– władze państwowe powinny mu pomóc je uzyskać.

Art. 9. Nie można odłączyć dziecka od rodziców wbrew ich woli, chyba że zaniedbują i wykorzystują 
je. W takich sprawach decyduje sąd. Dziecko nawet po odłączeniu od rodziców ma prawo widywać 
się z nimi, chyba że go nie kochają, mają na nie zły wpływ lub szkodzą mu. Jeżeli dziecko zostało 
oddzielone od rodziców, którzy są przestępcami, to mają oni prawo otrzymywać wiadomości 
o dziecku, chyba że wiadomości te mogą mu zaszkodzić.

1. Nasze prawa:  Konwencja 
 o Prawach Dziecka
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Art. 10. Jeśli dzieci zostały odłączone od rodziców w rezultacie wyjazdu za granicę, to Państwa, 
które podpisały Konwencję, będą sprzyjały połączeniu się rodziny szybko i bez wielkich formalności. 
Jeżeli dziecko i rodzice mieszkają w różnych krajach, mają prawo do kontaktowania się. Należy im 
to ułatwić, chyba że takie kontakty będą zagrażały bezpieczeństwu rodziców lub dziecka. 

Art. 11. Państwa będą robiły wszystko, żeby zwalczać handel dziećmi oraz ich wywóz za granicę. 
W tym celu będą współpracowały i zawierały umowy.

Art. 12. Wypowiedzi lub opinie dziecka należy traktować poważnie i trzeba brać je pod uwagę, np. 
w sądzie podczas rozprawy dotyczącej dziecka. 

Art. 13. Dziecko może mówić, pisać i rysować na każdy temat oraz ma prawo otrzymywać odpowiedzi 
na zadane pytanie (z ograniczeniami ustanowionymi przez prawo, np. nie można obrażać innych 
osób lub zdradzać tajemnic państwowych).

Art. 14. Państwa będą szanowały prawa dziecka do wiary lub niewiary w Boga. Rodzice lub 
opiekunowie mogą wpływać na rozwój dziecka pod względem religijnym. Praktykowanie religii nie 
może obrażać innych osób, zagrażać zdrowiu dziecka lub być niebezpieczne.

Art. 15. Dziecko może należeć do różnych organizacji dziecięcych i brać udział w zgromadzeniach 
pokojowych, jeżeli to nie zakłóca porządku publicznego i nie zagraża zdrowiu.

Art. 16. Nie można wtrącać się w życie prywatne dziecka i jego rodziny oraz czytać jego listów lub 
go obrażać.

Art. 17. Państwa uznają, że telewizja, radio, prasa i książki są bardzo ważne dla rozwoju 
i wychowania dzieci. Środki masowego przekazu w danym kraju muszą uwzględniać potrzeby 
dzieci mniejszości narodowych. Państwa powinny dbać, aby materiały zamieszczane w środkach 
masowego przekazu nie były szkodliwe dla rozwoju dziecka, np. nie pochwalały przemocy czy 
nienawiści dla innych narodów.

Art. 18. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za rozwój i wychowanie dziecka. Państwo będzie 
pomagało rodzicom w wychowaniu dzieci poprzez szkoły, przedszkola, organizowanie domów 
kultury czy wypoczynku młodzieży.

Art. 19. Dziecko powinno być chronione przez Państwo przed złym traktowaniem ze strony rodziców 
lub innych osób opiekujących się nim. Państwo powinno zapobiegać takiemu postępowaniu rodziców 
lub opiekunów, włącznie ze skierowaniem sprawy do sądu. Państwo powinno bronić dzieci przed 
krzywdą i przemocą, np. biciem.

Art. 20. Dziecko pozbawione rodziny ma prawo otrzymywać pomoc ze strony państwa. Powinno 
uzyskać opiekę zastępczą w innej rodzinie, być adoptowane lub umieszczone w domu dziecka. Należy 
mu zapewnić warunki podobne do tych, jakie miało dotąd: język, obyczaje, kulturę, religię. 

Art. 21. Państwa uznające adopcję dla dobra dziecka gwarantują, że będą dopuszczały do adopcji 
po dokładnym sprawdzeniu, czy dane osoby nadają się na rodziców. Dziecko będzie mogło zostać 
adoptowane przez mieszkańców innego kraju tylko wtedy, kiedy nie będzie można zapewnić mu 
opieki w ojczyźnie. Adoptowane dziecko przeniesione do innego kraju nie może mieć warunków 
gorszych niż miałoby w swoim kraju. W sprawach adopcji zagranicznej Państwa będą porozumiewały 
się ze sobą poprzez odpowiednie organizacje.

Art. 22. Państwo powinno zapewnić pomoc dziecku-uchodźcy, które opuściło własny kraj na skutek 
wojny, prześladowań lub biedy.

Art. 23. Dziecko chore psychicznie lub niepełnosprawne fizycznie ma prawo żyć w warunkach, 
które pozwalają mu uczestniczyć w normalnym życiu. Państwa uznają prawo dziecka kalekiego 
niepełnosprawnego do specjalnej opieki.
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Art. 24. Państwo ma zapewnić opiekę zdrowotną przed i po urodzeniu dziecka. Rodzice mają prawo 
do informacji o stanie zdrowia dziecka.

Art. 25. Państwo ma prawo kontrolować domy dziecka, szpitale dziecięce, sanatoria i przedszkola, 
mając na uwadze dobrą opiekę i właściwe traktowanie dzieci.

Art. 26. Państwo zabezpieczy możliwość korzystania przez dzieci ze szkół, przedszkoli, opieki 
lekarskiej zgodnie z prawami obowiązującymi w tym kraju.

Art. 27. Dziecko ma prawo żyć tak, by nic nie hamowało jego rozwoju fizycznego, umysłowego, 
moralnego. Rodzice lub opiekunowie w miarę swoich możliwości zagwarantują warunki życia 
niezbędne dla rozwoju dziecka. Państwo powinno ich w tym wspomagać.

Art. 28. Państwa uznają prawo dziecka do równego dostępu do nauki i zapewnią mu bezpłatne 
miejsce w szkole podstawowej. Również szkoły średnie oraz wyższe powinny być dostępne dla 
wszystkich. Porządek w szkole należy zapewnić bez naruszania godności dziecka, np. nie wolno bić 
dziecka po głowie, ciągnąć za uszy czy przezywać: ty bałwanie, ośle, baranie. Programy nauczania, 
podręczniki i pomoce powinny być ciekawe. Dzieci nie powinny bać się nauczycieli, a nauczyciele 
powinni lubić uczniów. 

Art. 29. Państwa zapewniają warunki do rozwoju uzdolnień i osobowości dziecka. Przygotowując 
dzieci do samodzielnego życia, powinny wychowywać je w poszanowaniu dla innych ludzi, płci, 
religii oraz przyrody. 

Art. 30. Jeśli w którymś kraju są ludzie mówiący w innym języku, wierzący w innych bogów niż 
większość mieszkańców, to kraj ten nie może zabronić dziecku uczenia się jego języka, modlenia 
się do jego boga i spotykania się z innymi członkami jego narodowości. 

Art. 31. Państwa będą pomagały dzieciom uczestniczyć w życiu kulturalnym, czyli będą organizowały 
rozmaite festiwale dziecięce, spotkania, uroczystości, a jednocześnie będą dbały o prawa dzieci do 
wypoczynku. 

Art. 32. Dzieci nie powinny być zatrudnianie w pracy niebezpiecznej i ciężkiej, która nie pozwala 
im uczyć się, może być dla nich szkodliwa lub ponad siły. Państwa powinny ustalić wiek dzieci, do 
którego nie mogą one być zatrudniane.

Art. 33. Państwa powinny chronić dzieci przed używaniem narkotyków oraz wykorzystywaniem 
przy ich produkcji i sprzedaży. 

Art. 34. Państwa będą chroniły dzieci przed ich wykorzystywaniem seksualnym, nakłanianiem do 
prostytucji lub udziału w filmach pornograficznych.

Art. 35. Państwa nie będą dopuszczały do porywania, uprowadzania i sprzedaży dzieci.

Art. 36. Państwa nie będą pozwalały na to, żeby w jakikolwiek inny sposób dzieci były 
wykorzystywane.

Art. 37. Dziecka nie wolno skazać na śmierć, torturować lub znęcać się nad nim. Nie może być 
aresztowane lub uwięzione bez zgody sądu. Jeśli zostało uwięzione zgodnie z prawem, to na jak 
najkrótszy czas i ma prawo do dobrych warunków oraz dobrego traktowania, może kontaktować 
się z rodziną, a także powinno przebywać oddzielnie od osób dorosłych. Dziecko uwięzione ma 
prawo otrzymać pomoc i obronę w sądzie.

Art. 38. W przypadku wojny państwa powinny przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. 
Osoby mające mniej niż 15 lat nie mogą brać udziału w działaniach wojennych, nie powinno się 
również powoływać do wojska tych, którzy nie ukończyli 18 lat.
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Art. 39. Państwo powinno zadbać, żeby dziecko, które ucierpiało z powodu złego traktowania, 
otrzymało potrzebną pomoc i powróciło do normalnego życia.

Art. 40. Każde dziecko powinno uzyskać w razie potrzeby pomoc prawną oraz być traktowane 
w sposób, który nie narusza jego godności.

Art. 41. Jeśli Państwa, które podpisały Konwencję, mają własne prawa korzystniejsze dla dziecka 
lub uznają takie prawa międzynarodowe, to powinny je stosować.

Art. 42. Państwa, które ratyfikowały Konwencję, zobowiążą się do tego, że określone w niej prawa 
będą znane zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Wg E. Suska, Prawa dziecka, w: „Projekt programu nauczania kształcenia obywatelskiego”

GAWĘDA O PRAWACH I WOLNOŚCIACH

Podstawowe prawa i wolności człowieka dotyczą każdego, bez względu na wiek. Odpowiadając na 
pytanie: Co to znaczy mieć prawo?, mówimy: Mam prawo słuchać dowolnej muzyki, nosić modne 
ubrania lub obcinać włosy według własnego uznania. Możemy to skomentować następująco: wła-
dza (państwo) nie może nikomu zabronić ubierania się według własnych upodobań czy słuchania 
dowolnej muzyki. Mówiąc o prawach człowieka, mamy zawsze na myśli stosunki jednostka – wła-
dza (lub zwierzchnik). Może to być również relacja uczeń – nauczyciel, harcerz – drużynowy, pe-
tent – urzędnik itp. Jeżeli pewnego dnia władze jakiegoś kraju zdecydowałyby, że blondyni muszą 
pracować o godzinę dłużej niż bruneci albo niewierzący muszą chodzić do kościoła, podczas gdy 
wierzącym zostałoby to zabronione, moglibyśmy powiedzieć o poważnych naruszeniach praw czło-
wieka. Zostałyby one naruszone, gdyby pokrzywdzony w jakiejś sytuacji obywatel nie miał prawa 
obrony w sądzie, gdyby władze nie zadbały o możliwość sprawiedliwego dochodzenia racji, gdyby 
sąd nie chciał prowadzić sprawy np. dlatego, że ten, kto zawinił, jest bogaty albo dlatego, że jest 
krewnym ministra. Prawa człowieka ograniczają możliwości władzy i to jest ich najważniejsza 
rola. 

O prawach mówimy wówczas, gdy przysługują nam pewne przywileje, władza zaś musi nam je 
zapewnić. Tak jest np. w przypadku prawa do nauki. To władze państwowe muszą zadbać o odpo-
wiednią liczbę szkół, o dostępność i bezpłatność nauczania, tak by wszyscy mogli z niego korzystać. 
Prawo do sądu oznacza, że państwo ma obowiązek zorganizować sieć sądów i sędziów bezstronnie 
rozstrzygających sprawy.

Wolność człowieka to z kolei obszar życia, w który władzy nie wolno wkraczać. Możemy mówić 
np. o wolności myśli, sumienia, wyznania. Władza nie może zarządzić, jak ludzie mają myśleć, 
w jakiego boga wierzyć, jakie mieć zainteresowania. To osobiste decyzje każdego człowieka.

DLACZEGO SPOŚRÓD PRAW CZŁOWIEKA WYODRĘBNIA SIĘ PRAWA DZIECKA?

Dziecko jest człowiekiem, a zatem posiada fundamentalne prawa przysługujące każdemu. Uważa 
się, że ze względu na swoją niedojrzałość dzieci, czyli osoby do 18. roku życia, wymagają szczegól-
nej ochrony, a poza tym nie posiadają wszystkich praw, np. nie mogą głosować podczas wyborów 
i podlegają władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że rodzice mogą wpływać m.in. na to, jak ich dzieci 
się ubierają, jakiej muzyki słuchają. Większość rodziców szanuje prawa dzieci. Zdarzają się jednak 
sytuacje, w których dzieci wymagają ochrony i pomocy, to zaś ma zapewnić im państwo (władza), 
gdyż akceptując Konwencję o prawach dziecka, zobowiązało się tych praw przestrzegać. Gdy-
by rodzice przemocą (biciem, nadmiernym karaniem) chcieli wymusić podporządkowanie dzieci, 
wówczas sąd rodzinny mógłby ingerować w rodzicielski sposób sprawowania władzy.
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Prawa dzieci są najpełniej wyrażone właśnie w Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja to prawne 
porozumienie, zawierające zobowiązania, które rząd powinien spełnić. Zobowiązania te dotyczą 
takich problemów, jak opieka medyczna, wykształcenie i wielu innych praw przysługujących dzie-
ciom. Z katalogu praw zawartych w Konwencji można wyodrębnić podstawowe grupy:

– prawo do przeżycia,
– prawo do rozwoju,
– prawo do ochrony,
– prawo do uczestnictwa.

Konwencja o prawach dziecka składa się z 54 artykułów, w tym 41 dotyczy konkretnych praw, 
które można przyporządkować do jednej z powyższych kategorii. Przyjrzyjmy się bliżej poszcze-
gólnym prawom dzieci.

PRAWA DO PRZEŻYCIA:

– prawo do życia, przetrwania i rozwoju (art. 6),
– prawo do odpowiedniego poziomu życia, odżywiania się, ubrania i mieszkania (art. 27),
– prawo do opieki medycznej (art. 24) itp.

Prawa do przeżycia gwarantują dzieciom to, co jest niezbędne do życia, a więc: masz prawo żyć, 
mieć bezpieczne miejsce zamieszkania, wyżywienie, masz otrzymać pomoc medyczną w razie po-
trzeby. W Polsce dzieci nie umierają z głodu czy z braku podstawowej pomocy medycznej, ale każ-
dego roku prawie 13 milionów dzieci umiera w biednych krajach z powodu chorób i niedożywienia. 
Oznacza to, iż każdego dnia na świecie umiera ponad 35 tys. dzieci. Wiele stowarzyszeń pomaga 
przetrwać dzieciom. Organizuje programy pomocy, zbiera pieniądze na zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb dzieci z najuboższych regionów świata. Jedną z największych organizacji tego typu 
na świecie jest UNICEF.

PRAWA DO ROZWOJU:

– prawo do nauki (art. 28),
– prawo do odpoczynku i czasu wolnego, prawo do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekre-

acyjnych (art. 31),
– prawo dostępu do odpowiednich informacji ze środków masowego przekazu oraz z innych źró-

deł (art. 17),
– prawo swobody myśli, sumienia i religii (art. 14).

Prawa do rozwoju dotyczą tego, co dzieci muszą otrzymać, aby mogły nie tylko przeżyć, ale zdo-
bywały wiedzę o świecie, poznawały siebie i innych ludzi, wykorzystywały swoje wrodzone umie-
jętności. Masz więc prawo otrzymać wykształcenie, odpoczywać, bawić się, uczestniczyć w życiu 
kulturalnym, masz prawo posiadać dostęp do informacji ze świata za pośrednictwem telewizji, 
gazet, książek i innych źródeł, masz prawo do wolności myśli.

Może się wydawać, że każdy ma zagwarantowane powyższe podstawowe prawa. Tak jednak nie 
jest. Około 130 mln dzieci nie uczęszcza do szkoły, pomimo że mają do tego prawo. Ponad dwie 
trzecie z tego stanowią dziewczęta. W wielu krajach dzieci należące do mniejszości narodowych 
czy religijnych są pozbawione możliwości nauki ojczystego języka i poznawania własnej kultury. 
Gdy bieda zmusza dzieci do pracy, szybko kończy się ich dzieciństwo. Oblicza się, że na świecie 
pracuje ponad 70 mln dzieci w wieku 10–14 lat, a w wielu krajach pracują też dzieci młodsze! 
W Polsce zdarza się czasem, np. na wsi, że dzieci wykonują prace przekraczające ich możliwości. 
Jednak nie jest to powszechne. W tym zakresie państwo przestrzega praw dzieci. Przepisy prawne 
zezwalają na zatrudnienie osoby powyżej 15. roku życia w celu przygotowania do zawodu.
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PRAWA DO OCHRONY:
– prawo do ochrony przed wszelkimi formami nadużyć i wykorzystywania na tle seksualnym (art. 

34),
– prawo do ochrony przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotro-

powych (art. 33),
– prawo do ochrony przed przemocą fizyczną – żadne dziecko nie powinno być poddawane prze-

mocy fizycznej, okrutnemu traktowaniu, bezprawnemu aresztowaniu, dziecko nie może być 
pozbawione prawa do wolności, a jeśli dochodzi do uwięzienia, to powinno być odseparowane 
od dorosłych (art. 37),

– prawo do ochrony podczas trwania zbrojnych konfliktów – dzieci poniżej 15. roku życia nie 
mogą być rekrutowane do wojska (art. 38),

– prawo do ochrony przed wykonywaniem pracy, która może być szkodliwa dla zdrowia i rozwoju 
lub koliduje z kształceniem dziecka (art. 32).

Dzieci ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymagają szczególnej ochrony. Pra-
wa do ochrony bronią dzieci przed nadużyciami, poniżaniem i wykorzystywaniem, chronią przed 
przemocą, narkotykami i prostytucją. Dzieci nie powinny brać udziału w wojnie. W przypadku 
popełnienia przestępstwa nie powinny być traktowane jak dorośli. Nie należy stosować wobec nich 
takich kar jak wobec dorosłych. W świetle Konwencji, dzieci nie można zmuszać do długotrwałej 
pracy, która szkodzi ich zdrowiu, pozbawia je czasu na odpoczynek, zabawę i naukę.

PRAWA DO UCZESTNICTWA:
– prawo do swobodnej wypowiedzi, prawo swobody poszukiwania, otrzymywania i przekazywania 

informacji oraz idei wszelkiego rodzaju (art. 13),
– prawo do swobodnego zrzeszania się i prawo do wolności pokojowych zgromadzeń (art. 15),
– prawo do otrzymania imienia i uzyskania obywatelstwa (art. 7).

Dzieci mają prawo do uczestniczenia w życiu swojego społeczeństwa. Prawa do uczestnictwa dają 
dzieciom możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym. Prawo udziału oznacza wolność wy-
powiadania swoich myśli, wolność wyrażania opinii na temat decyzji, które oddziałują na wasze 
życie, możliwość pokojowego gromadzenia się. Konwencja zapewnia dzieciom prawo do uczestni-
czenia w życiu społecznym, udziału w podejmowaniu decyzji mających wpływ na ich życie. Każdy 
młody człowiek może skorzystać ze swoich praw, np. działając na rzecz obrony praw dziecka, może 
tym samym przyczyniać się do pozytywnych zmian. 

PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA

Chociaż prawa i wolności człowieka mogą być ograniczane, muszą być jednak zgodne z ustalonymi 
zasadami regulowanymi przez Konstytucję danego państwa. Nie mogą przy tym zagrażać prawom 
i wolnościom drugiego człowieka, czyli jednostka, realizując swoje prawa, nie może niszczyć praw 
innych. Prawa innych osób czy grup są więc ograniczeniem dla praw jednostki. Władza musi zatem 
stworzyć odpowiednie przepisy prawne chroniące interesy jednostek i różnych grup, np. mniejszo-
ści religijnych. Jeżeli zdarzyłoby się, że ktoś publicznie obrażałby mniejszość narodową z powodu 
jej narodowości, to musi ona mieć możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie. Ograniczenia 
muszą być zgodne z prawem. Nie może być np. tak, że władze wprowadzą zakaz wyjeżdżania za 
granicę. Każde ograniczenie musi być uzasadnione. Prawa człowieka wiążą się z takimi pojęciami, 
jak odpowiedzialność i tolerancja wobec inności. Każdy z nas należy do jakiejś mniejszości, np. 
sojuszników jakiejś organizacji, takich, którzy lubią muzykę pop albo techno, takich, którzy mają 
rude włosy i zielone oczy itp. Każdy mógłby być prześladowany z powodu jakiejś swojej cechy, 
dlatego muszą istnieć ograniczenia prawne, aby nikt nikogo nie mógł z jakiegokolwiek powodu dys-

Mam szczera wole.indb   16Mam szczera wole.indb   16 2010-05-04   11:42:202010-05-04   11:42:20



1. Nasze prawa: Konwencja o Prawach Dziecka

MAM SZCZERĄ WOLĘ
17

kryminować. Prawa przysługują każdemu człowiekowi, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, 
płci, wieku. Katalog praw i wolności można podzielić na:
– prawa i wolności osobiste,
– prawa socjalne,
– prawa polityczne.

Wśród praw i wolności osobistych wymienić można m.in. wolność i bezpieczeństwo osobiste, wol-
ność myśli i wyznania. Wśród praw socjalnych najważniejsze jest prawo do podstawowej opieki 
medycznej i pomocy społecznej w razie potrzeby. Natomiast najważniejsze prawa polityczne to 
prawa wyborcze.

Zbiórka 1. Dzień Dziecka na całym świecie

Przebieg zbiórki

Uwagi do zbiórki

Zbiórkę tę najlepiej przeprowadzić w tere-
nie, aby czas przejazdu (odległości pomiędzy 
krajami) był zauważalny. Jeśli mamy taką 
możliwość (liczna kadra gromady lub zaprzy-
jaźnieni harcerze, chętni do pomocy znajomi) 
warto zorganizować zabawę tak, by na każdym 
punkcie zuchy spotkały inną osobę – odpowied-
nio przebraną, posiadającą ciekawe rekwizyty 
związane z danym krajem czy kontynentem. 
Grę można podsumować quizem.

OBRZĘDOWE ROZPOCZĘCIE ZBIÓRKI

WSTĘP

W Dniu Dziecka zuchy spotkały się na zbiórce, 
aby wyruszyć magicznym pociągiem dookoła 
świata.

GAWĘDA

Nie wszystkie dzieci na świecie wyglądają 
i zachowują się tak, jak dzieci w Polsce. Dzie-
ci świata różnią się między sobą np. kolorem 
skóry. Pochodzą z różnych krajów. Wiele dzieci 
mieszka w krajach biednych, gdzie muszą pra-
cować, aby pomóc swoim rodzicom w utrzy-
maniu rodziny. W Ameryce Południowej dzieci 
pracują w kopalniach, pchając ciężkie wóz-
ki z węglem. Mali Afrykanie często spędzają 
czas na suchych pastwiskach, pasąc bydło. 
Oczywiście są też dzieci, które żyją w krajach 

bogatych. Ich życie wygląda zupełnie inaczej, 
beztrosko, radośnie. Dziś wybierzemy się na 
przejażdżkę magicznym pociągiem, aby poznać 
dzieci z całego świata.

WYRUSZAMY W PODRÓŻ

Zuchy uczą się wiersza:

KOLOROWY POCIĄG

Jedzie, jedzie pociąg dookoła świata,
W barwnych chorągiewkach, kolorowych 

kwiatach,
A w pociągu olbrzymia gromada,
A na każdej stacji ktoś jeszcze dosiada.
Wsiądźcie pasażerki i pasażerowie,
Lecz niech każdy o sobie opowie.
Zuchy ustawiają się w pociąg i „jadą”, 

powtarzając wiersz.

PIERWSZA STACJA: 

Z WIZYTĄ U ESKIMOSÓW

Zuchy wykonują pląs na podstawie wiersza 
„Lunamuk” E. Szelburg–Zarembiny.

LUNAMUK

Przy Eskimosce mamie,
przy Eskimosie tacie
mały Eskimos Lunamuk
w lodowej żyje chacie.
Jest niski, krępy,
przy tym – zuch!
Więc nic dziwnego chyba,
że już polują z tatą
we dwóch
na foki i wieloryba.
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GAWĘDA

Krótka gawęda poparta ilustracjami – zapre-
zentowanie rysunków Eskimosów. Eskimosi 
żyją w rejonie Bieguna Północnego. Ubierają 
się w kurtki, spodnie uszyte z foczej skóry, któ-
re doskonale chronią przed zimnem i wiatrem. 
Tam, gdzie mieszkają Eskimosi, lody nie topnie-
ją przez większą część roku, dlatego poruszają 
się oni głównie skuterami śnieżnymi i saniami 
ciągniętymi przez psy. Zuchy szukają na mapie 
świata Bieguna Północnego i rejonów, w któ-
rych mieszkają Eskimosi, po czym następuje 
dalsza podróż.

DRUGA STACJA: 

W INDIAŃSKIEJ WIOSCE

Zuchy uczą się piosenki:

INDIANIN

To nasz przyjaciel czerwonoskóry,
Ryczący Bawół zwą go niektórzy.
Razem z indiańską rodziną swą
mieszka w wigwamie, to jego dom.
Znacie go z fi lmów o Indianach,
Którzy w skórzanych chodzili ubraniach.
A gdy na łowy szli na bizony
To malowali na twarzach wzory.
Kiedy przy ogniu wspólnie siadali
To fajkę pokoju wypalali.
Z łuku strzelali, konno jeździli
I wtedy bardzo szczęśliwie żyli.

GAWĘDA

Indianie byli pierwszymi mieszkańcami Ame-
ryki. Żyli w plemionach, na czele których stali 
wodzowie. Indianie najczęściej mieli czarne, 
długie włosy, śniadą cerę, nosili głównie ubra-
nia uszyte ze skóry, a mężczyźni zakładali pió-
ropusze. Obecnie Indianie żyją w rezerwatach 
i chociaż ich życie różni się od tego w dawnych 
czasach, to niektóre zwyczaje zachowali do 
dziś. Zuchy oglądają ilustracje przedstawiają-
ce Indian i szukają na mapie świata terenów 
zamieszkałych przez Indian, po czym ruszają 
w dalszą drogę. 

GRY I ĆWICZENIA

Strzelanie z łuku

Znaki Indian. Zuchy poznają podstawowe znaki 
patrolowe – szukają znaków i określają, co one 
znaczą.

TRZECIA STACJA: 

SPOTKANIE Z JAPONKĄ

Zuchy poznają piosenkę:

JAPONKA

Jestem mała Kiem–an–fu.
Szybko zrywam się ze snu.
Na śniadanie zjadam ryż
i do szkoły biegnę dziś.
Tam się uczę pisać znaki.
Każdy znak to wyraz jakiś.
Znaków trzy tysiące jest,
z góry w dół je piszę też.
Chętnie słucham o swym kraju,
Który słynie z samurajów.
Wiem, że najcenniejszy w świecie
pokój jest i radość dzieci.

GAWĘDA

Daleko na wschodzie Azji leży Japonia. Nazy-
wamy ją Krajem Kwitnącej Wiśni, gdyż niemal 
w całym państwie możemy spotkać mnóstwo 
tych drzew. Japonia zwana jest również Kra-
jem Wschodzącego Słońca. Japończycy słyną 
na świecie z wielu pięknych tradycji. W czasie 
świąt i uroczystości zakładają swoje tradycyjne 
stroje – kimona, które przypominają szlafroki. 
Spotykając się na wspólnych posiłkach, klęczą 
wokół niskiego stołu, a jedząc potrawy z ryżu 
posługują się pałeczkami. Z papieru potrafią 
zrobić prawie wszystko. Ta sztuka nosi nazwę 
ORIGAMI. Zuchy oglądają na mapie świata 
Japonię.

MAJSTERKA

Zuchy wykonują różne kształty z papieru. Na-
stępnie jadą dalej w świat.
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CZWARTA STACJA: 

SPOTKANIE Z AFRYKANAMI

Zuchy poznają piosenkę:

MURZYNKA

Ja jestem Murzynka, mam kręcone włosy,
Daję wam w podarunku dwa duże kokosy,
A może nie wiecie co to znaczy kokos,
To palmowy orzech co rośnie wysoko.

GAWĘDA

W Afryce mieszkają ludzie o różnych kolorach 
skóry. Znaczną część tego kontynentu zamiesz-
kuje ludność rasy czarnej, dlatego region ten 
nazywamy Czarnym Lądem. W samym sercu 
afrykańskiej dżungli mieszkają najmniejsi lu-
dzie świata – Pigmeje. Jako osoby dorosłe mają 
oni około 130–150 cm wzrostu. Na wschodzie 
Afryki żyją z kolei Masajowie, którzy są wy-
socy i szczupli. A na terenach ubogich w wodę 
mieszkają Buszmeni – doskonali myśliwi. Na 
północy Afryki i części Azji mieszkają Arabo-
wie. Zuchy wskazują na mapie Afrykę i ogląda-
ją ilustracje przedstawiające jej mieszkańców. 

PIOSENKI I PLĄSY

Wszyscy wykonują pląs „Dżungla”.

Zuchy ruszają w dalszą podróż.

PIĄTA STACJA: 

WRACAMY DO POLSKI

Zuchy poznają piosenkę Zosi.

ZOSIA

Lubi Zosia Majewska 
po Polsce wycieczki,
dlatego widokówki
składa wciąż do teczki.
Choć dotąd była tylko
w Łodzi i w Krakowie,
o innych krajach także
wiele wam opowie.
I o ich mieszkańcach wie,
dziś wam opowiedzieć chce
o swych przyjaciołach małych
w różnych krajach zamieszkałych.

GAWĘDA-ROZMOWA

Drużynowy pyta zuchów, co wiedzą o dzieciach 
w Polsce. Jak mieszkają, gdzie się uczą, co ro-
bią w wolnym czasie? Zuchy wskazują Polskę 
na mapie świata.

KRĄG RADY

Uczestnicy zbiórki dowiadują się, co to są pra-
wa dziecka. 

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie 
w świecie całym, 

że dziecko to także człowiek, tyle że jeszcze 
mały. 

Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się 
brawa, 

chcą wielu dzieci los odmienić, stworzyli dla 
was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta spróbujcie do-
brze zapamiętać. 

Drużynowy wspólnie z zuchami wiesza kartki, 
na których są zapisane prawa dziecka i wszy-
scy je odczytują. 

Nikt mnie nie ma prawa zmuszać do niczego, 
a szczególnie do zrobienia czegoś niedobre-
go. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zacie-
kawi i mam prawo sam wybierać, z kim się 
będę bawił. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pyta-
nia, mam też prawo do tajemnic i własnego 
zdania. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 
nikt nie może mi zabronić spotkać ich cza-
sami. 

Nikt mnie nie ma prawa krzywdzić, bić, wy-
zywać i każdego mogę zawsze na ratunek 
wzywać. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 
a gdy różnią się od innych, to jest moja spra-
wa. 

Tak się tu pięknie poukładały prawa dla 
dzieci na całym świecie, byście w potrzebie 
z nich korzystały najlepiej jak umiecie. 
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QUIZ
1. Kto pochodzi z kraju wiecznej zimy?

a) Eskimosek
b) Afrykanin
c) Polak
d) Japonka

2. W jaki sposób Eskimos pokonuje drogę do 
szkoły? 
a) jedzie samochodem
b) jedzie sankami, które ciągną psy
c) idzie pieszo
d) jedzie na rowerze

3. Jaki kolor ma skóra Indianina z wiersza?
a) biały
b) czarny
c) żółty
d) czerwony

4. Jaki kraj nazywamy Krajem Kwitnącej Wiśni?
a) Polskę
b) Japonię
c) Grenlandię
d) USA

5. Jak nazywają się najmniejsi ludzie?
a) Eskimosi

b) Japończycy
c) Pigmeje
d) Polacy

6. Co znajduje się w herbie Polski?
a) kura
b) bocian
c) orzeł
d) kaczka

7. Kto mieszka w wigwamie?
a) Indianin
b) Eskimos
c) Japonka
d) Polak

8. Na co polował mały Eskimosek z wiersza?
a) na pingwiny
b) na białe niedźwiedzie
c) na foki i wieloryby
d) na dziki i lisy

9. Kto zakładał pióropusze?
a) Kobiety – Indianki
b) Mężczyźni – Indianie
c) Wszyscy Indianie
d) Eskimosi
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1. Uczę się, bo mam do tego prawo

Harcerze w zastępach (metodą burzy mózgów) wypisują źródła pozyskiwania wiadomości, np. 
książki, telewizja, prasa, Internet, kolega, sąsiadka itd. Następnie dokonują prezentacji swojej 
pracy, wskazując, w jaki sposób mogą skorzystać z wymienionych źródeł w celu uzyskania infor-
macji, jak zaszeregują konkretną wiadomość: np. informacja od rodziców lub z telewizji ma inny 
charakter niż wiadomość uzyskana w toku dyskusji. Omówcie wyodrębnione rodzaje informacji (np. 
informacja poufna, informacja do wiadomości publicznej lub wiadomość, która może być przydat-
na w przyszłości). W podsumowaniu wskażcie dostępne dla was źródła wiedzy. Następnie zastępy 
mogą przygotować i przedstawić scenkę wg schematu: ktoś myślał, że wiedza z jakiejś dziedziny 
(np. z zakresu pierwszej pomocy) będzie nieprzydatna, a okazało się inaczej (dzięki niej mógł ura-
tować komuś życie). Scenka ma ukazać wykorzystanie w przyszłości pewnych umiejętności, które 
dzisiaj wydają się niepotrzebne.

2. Z kim? W jakim celu?

Gra sytuacyjna „Cztery kąty”. Uczestnicy dzielą się na pięć grup (A, B, C, D, E). Osoby z grup A, 
B, C i D stają w czterech kątach pomieszczenia. Mają za zadanie zachęcić do przejścia na swoją 
stronę jak najwięcej osób ze środka sali (czyli z grupy E). Mogą do tego celu używać różnych 
argumentów. Poinformuj grupę E, że jej członkowie nie muszą zmieniać swojego miejsca i mogą 
pozostać na środku sali. Uczestnicy należący do pozostałych grup również mogą zmieniać swoje 
otoczenie. Zaproponuj, aby każda z grup wybrała spośród siebie lidera prezentującego poglądy 
jej członków. Po dokonanych zmianach poproś uczestników, aby powiedzieli, co wpłynęło na ich 
decyzję przejścia do innej grupy. Przynależność do pewnej grupy daje nam określone możliwości. 
Jeśli chcemy być użyteczni dla społeczeństwa, pewne formy przynależności mogą nam to uła-
twić. Zrzeszając się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, możemy realizować swoje marzenia 
i cele. Formą przynależności do grupy, którą łączą wspólne cele, jest członkostwo w organizacji, 
stowarzyszeniu. Członkostwo w organizacjach daje możliwość samorealizacji i rozwoju, co jest 
pośrednim elementem użyteczności dla społeczeństwa. 

3. Jesteśmy równi

Różnice. Każdy z nas jest inny. Czasami jesteśmy dumni z naszej inności i lubimy ją okazywać. 
Innym razem chcemy tę odmienność ukryć dlatego, że boimy się odrzucenia i braku akceptacji. 
Jednak jako ludzie jesteśmy równi i mamy wiele wspólnych cech. Uczestnicy mają poznać, co czyni 
każdego człowieka wyjątkowym i zauważyć, co łączy nas wszystkich. Uczestnicy wyobrażają sobie, 
że przez środek harcówki przechodzi linia, dzieląca ją na dwie części. Prowadzący staje na tej linii 
i prosi wszystkich o przejście w jeden koniec harcówki. Następnie mówi: „Niech przekroczy linię 
ten, kto ma niebieskie oczy”. Gdy osoby o niebieskich oczach przejdą na drugą stronę, wymień ja-
kąś inną cechę, np. „Niech przekroczą linię ci, którzy lubią mleko”. Po kilku tego typu ćwiczeniach 
możesz formułować bardziej odważne zdania, mające związek z tematem, np. „Niech przekroczą 

2. Pomysły na zbiórki dla harcerzy 
i harcerzy starszych
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linię ci, którzy nie lubią kogoś spośród osób znajdujących się w pomieszczeniu”. Zwróć uczest-
nikom uwagę na fakt, że każdy posiada pewne normy, którymi kieruje się przy wyborze swoich 
znajomych i przyjaciół, a tym samym ludzie, którzy ich nie spełniają, nie są przez nas obdarzeni 
sympatią i akceptacją. 

Wyjątkowość. Prowadzący prosi uczestników, aby zwrócili uwagę na koszulki, które noszą, zwłasz-
cza na nadrukowane na nich logo lub napis związany np. z konkretną kampanią. Harcerze wypo-
wiadają się, dlaczego je noszą, czy zwracają uwagę na napisy figurujące na nich i czy identyfikują 
się z ich treścią. Następnie każdy w wyznaczonym czasie projektuje dla siebie osobiste logo na 
koszulkę, takie, które będzie go reprezentować, mówić, kim jest. Po wykonaniu projektów poproś, 
by wszyscy zaprezentowali narysowane przez siebie logo. 

Wspólne cechy. Poproś, aby harcerze utworzyli pary i ustalili trzy rzeczy, które są dla nich wspólne. 
Pierwszą niech będzie to, co zwykle robią, myślą, czują; drugą – co czasem robią, czują lub myślą; 
trzecią – coś, czego nigdy nie robią, nie myślą ani nie czują. Następnie poproś poszczególne pary, 
by znalazły innych uczestników o identycznych cechach wspólnych. Jeśli wystąpią problemy ze zna-
lezieniem takiej pary, niech utworzą przypadkową czwórkę i negocjują trzy nowe cechy wspólne. 
Kolejnym zadaniem czwórek jest utworzyć ósemki i powtórzyć negocjacje. Gra kończy się, kiedy 
wszyscy stworzą jedną grupę, ustalając trzy cechy wspólne dla wszystkich uczestników. 

Tożsamość. Tożsamość dziecka to prawo do przyznania mu obywatelstwa danego kraju, nazwiska, 
zgodnych z prawem stosunków rodzinnych. Tożsamość obejmuje także osobistą historię dziecka (od 
jego urodzenia); miejsce, w którym mieszka; osoby, które się nim opiekują. Dodatkowymi elementa-
mi tożsamości są także: przynależność etniczna, religia, język oraz wygląd fizyczny, zdolności, płeć 
i orientacja seksualna. Konwencja o prawach dziecka chroni tożsamość każdego dziecka. Każdy 
uczestnik zbiórki ma za zadanie stworzyć swój arkusz tożsamości w oparciu o wymienione dalej ru-
bryki. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na jego poufny charakter (ochrona danych osobowych) – każdy 
tworzy tabele tylko dla siebie: nazwisko, imię, data urodzenia, płeć, imiona rodziców, imiona i na-
zwiska dziadków, nazwisko opiekunów prawnych, cechy fizyczne (wzrost, kolor oczu, kolor włosów, 
znaki szczególne, zdolności, umiejętności, zainteresowania). Zapytaj uczestników, co sądzą na temat 
równości wszystkich ludzi i odmienności każdego człowieka. Porozmawiajcie także o tym, co wynieśli 
z zajęć poświęconych tej problematyce: „Czy bez obaw przekraczaliście linię? Jak się czuliście, pre-
zentując siebie jako unikalną osobowość, różniącą się od wszystkich pozostałych? Co odczuwaliście, 
kiedy zaobserwowaliście, że posiadacie wiele cech wspólnych? Poproś o podzielenie się osobistymi 
doświadczeniami: Czy kiedykolwiek zmuszeni byliście ukryć swoją inność, odmienność, aby być za-
akceptowanym? Czy kiedykolwiek czuliście się dyskryminowani z powodu swojej odmienności lub 
dlatego, że przebywaliście w otoczeniu konkretnej grupy ludzi? Czy zdarzyło się, abyś musiał zrezy-
gnować z ujawnienia pewnych informacji o sobie, by zdobyć akceptację grupy?”.

Wskazówki dla prowadzącego. Najpierw postaraj się pomyśleć o cechach osobistych, które nie są 
wspólne dla całej grupy, ale nie są też zbyt intymne. Może to być indywidualny sposób wykony-
wania pewnych czynności, np. mycie zębów. W dalszej części możesz odwołać się do bardziej 
osobistych doświadczeń, wywołaj osoby, które czuły się dyskryminowane, które mają przyjaciela 
o innym kolorze skóry, wyznawcę innej religii lub których krewni są niepełnosprawni (na wózku 
inwalidzkim). Podczas trwania drugiej, trzeciej i czwartej części tylko od uczestników zależy, z ja-
kimi cechami się utożsamią. 

4. Dlaczego mnie nie rozumiesz?

Przekonajcie się, iż wolność słowa musi iść w parze z formą, umiejętnością i kulturą wypowiedzi. 
Komunikowanie się dotyczy ludzi, a zatem zrozumienie zjawisk komunikacji wymaga poznania 
relacji interpersonalnych. Komunikowanie polega na dzieleniu się znaczeniami, tzn. że jeśli ludzie 
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chcą się wzajemnie porozumieć, muszą przyjmować te same znaczenia używanych terminów i po-
jęć. W procesie komunikowania gesty, dźwięki, litery, liczby i słowa przedstawiają pojęcia, które 
są przedmiotem przekazu lub stanowią ich przybliżenie. Komunikowanie się może być realizowane 
przez: wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne i różne formy wizualne, tzw. mowę ciała, np. mimikę, 
gestykulację. Ćwiczenie ma na celu opanowanie umiejętności aktywnego słuchania. Należy je prze-
prowadzać zespołowo, co wymaga zorganizowania grupy składającej się z parzystej liczby kilku 
lub kilkunastu osób. Podziel uczestników na pary. Poszczególne pary mają za zadanie rozmawiać 
ze sobą przez 5 minut o swoich rodzinach, zainteresowaniach, miejscu zamieszkania, itp. w celu 
zgromadzenia o sobie jak najwięcej informacji. Informacje te posłużą późniejszemu przedstawie-
niu grupie swoich rozmówców. Poproś uczestników rozmów, aby uważnie słuchali tego, co będą 
do siebie mówić. Po upływie 5 minut rozmowy wszyscy zasiadają razem i po kolei przedstawiają 
swoich rozmówców. Teraz poproś uczestników, aby wspólnie odpowiedzieli na następujące pytania: 
Czy gdyby nie było później konieczności przedstawienie swojego rozmówcy, słuchałbyś go równie 
uważnie? Czy zdarzyło się, że poprosiłeś rozmówcę o wyjaśnienia lub o dodatkowe informacje? Czy 
przypominasz sobie sytuację, w której myślałeś tak intensywnie o tym, co masz powiedzieć, że nie 
słuchałeś tego, co do ciebie mówiono?

5. Moje prawo do prywatności

Trzy osoby spośród uczestników otrzymują kartki z opisanymi rolami. Pozostałe osoby tworzą 
dwie grupy – jedna z nich ma obserwować zachowanie matki, a druga córki. Ćwiczenie polega na 
odegraniu przez wybrane osoby scenki wynikającej z otrzymanych ról. 

Rola matki. Rano wręczasz swojej piętnastoletniej córce wychodzącej do szkoły kanapki i udzie-
lasz rady, by w szkole nie rozmawiała z koleżankami w klasie na temat trudnej sytuacji rodzinnej 
swojej przyjaciółki, bo to mogłoby naruszyć jej prywatność. Następnie zajmujesz się codziennymi 
pracami domowymi: sprzątasz, gotujesz itd. Gdy dostajesz list zaadresowany do swojej córki, 
najpierw odkładasz go. Kilkakrotnie podchodzisz do stołu, bierzesz kopertę do ręki i chcesz ją 
otworzyć. Nie możesz się zdecydować. Ciekawość jednak jest od ciebie silniejsza. Podchodzisz do 
stołu, bierzesz kopertę do ręki i odklejasz ją. Czytasz list, po czym szybko go odkładasz, uprzed-
nio zaklejając. 

Rola córki. Wychodząc do szkoły, słuchasz rad matki. Po powrocie, widząc otwierany list, oburzona 
decydujesz się na ostrą rozmowę ze swoją mamą na temat prawa do ochrony swojej prywatności. 
Pamiętasz jednocześnie, że ta sytuacja nie zdarzyła się po raz pierwszy.

Rola listonosza. Po wyjściu córki wchodzisz do domu. Wręczasz matce list, prosisz o doręczenie 
adresatowi i wychodzisz. Poproś grupy o ocenę zachowań matki oraz córki, z uwzględnieniem 
reakcji uczniów na przedstawiony problem. Zastanówcie się, czy znacie inne przykłady naruszenia 
prywatności, np. w domu, w szkole, na ulicy (pamiętaj, aby rozmowę prowadzić na poziomie ogól-
nym – uczestnicy powinny mówić: „słyszałem, że”…).

6. Weekend z rodzicami czy bez

Środowisko rodzinne przyczynia się do pełnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Dobro 
dziecka wymaga, aby wychowywane było ono w rodzinie. Uczestnicy dzielą się na czteroosobowe 
grupy lub wykonują ćwiczenie w zastępach. W każdym zespole przydziel następujące role: dwoje 
opiekunów, dwoje dzieci. W ciągu pięciu minut opiekunowie mają za zadanie nakłonić dzieci do 
wspólnego wyjazdu na weekend. Po tym czasie następuje zamiana ról i uprzedni opiekunowie 
wcielają się w rolę dzieci. Po upływie wyznaczonego czasu zbierz wyniki dyskusji (przekonujące 
argumenty obu stron, które warto upowszechnić) i zapisz je na tablicy. Porozmawiaj o odczuciach 
zarówno tych, którzy wcielili się w rolę dzieci, jak i opiekunów.
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7. Przed nami godna przyszłość?

Jedną z rzeczy, do których dąży człowiek, jest zapewnienie sobie godnych warunków życia.

Quo vadis? Uczestnicy rozmawiają w zastępach o swojej przyszłości – zarówno w sferze prywatnej, 
jak i zawodowej. Następnie przedstawiają swoje marzenia i aspiracje. Zachęć, aby zapisali lub 
narysowali marzenia wspólne dla większości osób w zastępie, takie jak np. posiadanie pracy, po-
dróże, dzieci, własny dom itd. oraz określili ich znaczenie dla poziomu życia. Poproś każdy zastęp 
o zaprezentowanie swoich rysunków i wniosków reszcie uczestników. Zapytaj o trzy przeszkody 
niepozwalające na spełnienie marzeń oraz o trzy rzeczy, które jako grupa (lub organizacja) człon-
kowie zastępu mogą zrobić razem, aby przybliżyć się do spełnienia wspólnych marzeń.

Mój idealny dom. Poproś, aby każdy z uczestników zastanowił się nad tym, jak powinna wyglądać 
idealna rodzina, którą chce założyć w przyszłości, a następnie podał jedną lub dwie cechy, które 
będą ją określać. Poproś o napisanie tych cech na karteczkach. Aby nasze sny się spełniły, musimy 
najpierw uwolnić się z łańcuchów, które nas krępują. Razem możemy sprawić, że nasze marzenia 
się ziszczą. Poleć uczestnikom, aby pomyśleli nad dwiema rzeczami, „łańcuchami”, przeszkadza-
jącymi w realizacji tych marzeń. Rozdaj wszystkim flamastry, balony i nitkę. Poproś, aby nadmu-
chali balony i napisali na nich dużymi literami nazwy owych „łańcuchów”. Zachęć do tego, aby 
głośno odczytali słowa napisane na balonach. Poinformuj uczestników, że mogą zerwać krępujące 
ich łańcuchy. Następnie każda osoba przywiązuje sobie balon do kostki. Gdy wszyscy będą gotowi, 
wyjaśnij, iż aby zerwać „łańcuchy”, trzeba zdeptać balony. Utrudnienie polega na tym, że balon 
przywiązany do prawej nogi można zdeptać tylko prawą nogą. Daj sygnał do rozpoczęcia zabawy. 
Rozpocznij dyskusję, pytając uczestników, co sądzą o przeprowadzonej zabawie. Kontynuuj, zada-
jąc pytania typu: Jak udało wam się zniszczyć balony? Czy zrobiliście to sami czy potrzebowaliście 
pomocy? Co powoduje, że „łańcuchy” krępują nas tak mocno? Co sprawia, że napotykamy na prze-
szkody? Czy uważasz, że są ludzie, którzy mają do zerwania więcej „łańcuchów” niż inni? W jaki 
sposób możemy pomóc im zerwać te „łańcuchy”? Zwróć uwagę na fakt, iż dużo łatwiej i sprawniej 
można pokonać przeszkody dzięki pomocy innych osób (np. pytając ich o radę).

8. Równe szanse dla wszystkich

Dziecko fizycznie lub psychicznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnione warunki do godnego 
życia, umożliwiające mu osiągnięcie niezależności oraz ułatwiające aktywne uczestnictwo w życiu 
wspólnoty. Sporządźcie mapę barier architektonicznych waszej miejscowości – zaznaczcie na niej 
budynki (urzędy, szkoły, kina, sklepy, itd.), w których one występują. Zastępy przedstawiają wyniki 
zwiadu. Zastanówcie się nad następującym problemem: „Z jakimi niedogodnościami spotykają się 
niepełnosprawni mieszkańcy w waszej miejscowości?”. W jaki sposób możecie im pomóc. Jakie 
istnieją formy pomocy i terapii przeznaczone dla osób niepełnosprawnych? Wystosujcie list do 
miejscowych władz, w którym zwrócicie uwagę na problemy osób niepełnosprawnych oraz wskaże-
cie sposoby ich szybkiego rozwiązania. Przedstawcie mapkę barier architektonicznych.

9. A jak będę głodny?

Zorganizujcie wycieczkę do ośrodka pomocy społecznej, podczas której pracownik socjalny zapo-
zna was z zasadami udzielania pomocy społecznej.

10. Zwiad socjalny

Poproś uczniów, aby na podstawie zwiadu (np. wywiadu z pracownikiem ośrodka pomocy społecz-
nej) wskazali najważniejsze problemy społeczne występujące w waszym otoczeniu. Zakwalifikujcie 
je do określonych grup (socjalne, bytowe, zdrowotne itd.). Poproś zastępy o przygotowanie planu 
ich rozwiązania. Wyniki zaprezentujcie na forum.
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11. Szlachetne zdrowie

Celem zajęć jest przygotowanie i przeprowadzenie w szkole kampanii „Ze zdrowiem na ty”. Kam-
panię należy podzielić na 5 etapów realizowanych podczas kilku tygodni.

Etap I. Ogłoszenie konkursu na najlepszy plakat promujący zdrowy tryb życia w szkole (z zakresu 
profilaktyki nikotynowej, uzależnień, zdrowego odżywiania, higieny). Podczas prowadzenia kam-
panii można też zorganizować konkursy tematyczne, nie zapominając o dostępie do informacji 
i materiałów edukacyjnych. 

Etap II. Opracowanie cyklu artykułów w gazetce szkolnej, promujących zdrowy styl życia. Teksty 
mogą być uzupełniane anegdotami, rysunkami, rebusami itp. Prezentacja na łamach pisma postaci 
ze szkoły lub otoczenia (idole młodzieżowi), które są przykładem godnym naśladowania (dbają 
o swój wygląd i swoje zdrowie). 

Etap III. Stworzenie witryny internetowej szkoły. Umieszczenie na niej wiadomości promujących 
zdrowy styl życia.

Etap IV. Reportaż radiowy, filmowy lub fotograficzny pod hasłem: „Jestem zdrowy” z udziałem 
uczniów i mieszkańców miasta lub wsi. Przedstawienie sylwetek osób prowadzących zdrowy tryb 
życia.

Etap V. Podsumowanie kampanii. Ogłoszenie wyników konkursów, zaprezentowanie zwycięzców. 
Pokaz filmów, otworzenie galerii zdjęć (w harcówce, na stronie internetowej). 

12. Dlaczego dyskryminacja jest złem?

Poszukajcie w swoim otoczeniu agend organizacji zajmujących się sprawami dzieci (np. Komitet 
Ochrony Praw Dziecka, UNICEF, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci). Dzieci dorastające w otocze-
niu, które broni ich praw, mają większe szansę zostać opiekuńczymi i odpowiedzialnymi ludźmi. 
Tylko takie osoby będą chciały i mogły uczynić domy, społeczeństwa i państwa lepszymi niż są 
one dzisiaj. UNICEF, działając w imieniu dzieci, upowszechnia ich podstawowe prawa. Finansuje 
programy w zakresie opieki medycznej, wykształcenia, zapewnienia wody i urządzeń sanitarnych. 
Pomaga dzieciom przeżyć, rozwijać się, działa na rzecz ich ochrony i stwarza możliwość uczest-
niczenia w życiu społecznym. Organizacja ta współpracuje z rządami, pomagając im przestrzegać 
Konwencji o prawach dziecka. Taką działalność UNICEF prowadzi na skalę międzynarodową. 
Świat zmieniają ludzie, którzy chcą pracować na rzecz innych. Napiszcie list na temat praw dzieci 
do lokalnych gazet, do miejscowych polityków, do krajowych lub międzynarodowych organizacji. 
Poszukaj w kraju i zagranicą przykładów, gdzie prawa dzieci są łamane. Dowiedzcie się, jakie 
wysiłki podejmuje się na skalę międzynarodową, aby temu przeciwdziałać.
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Tematyka dotycząca pracy Rzecznika Praw Dziecka czy Konwencji o Prawach Dziecka jest bar-
dzo trudnym zagadnieniem dla dzieci w wieku zuchowym (6–10 lat). Dlatego tworząc poniższy 
program sprawności (cykl tematyczny) zrezygnowaliśmy z ubierania go w „fantastyczną” fabułę. 
Uważamy, że bardziej korzystne będzie utworzenie sprawności, podczas której dzieci będą mogły 
po prostu „pobawić się” w to, czym zajmują się – w trosce o ich dobro – dorośli. Dzięki temu bę-
dzie im łatwiej zrozumieć pracę Rzecznika Praw Dziecka, jak również ideę Konwencji o Prawach 
Dziecka. 

Warto pamiętać jednak, że jest to sprawność skierowana raczej do starszych zuchów; może być 
z powodzeniem prowadzona zarówno w gromadach koedukacyjnych, jak i żeńskich lub męskich. 
Jeśli gromada zrzesza większą ilość sześciolatków, warto poczekać z jej przeprowadzeniem rok. 
Trudna tematyka będzie wtedy łatwiej przyswajalna. Jeśli jednak w gromadzie dominują zuchy 
między 7. a 10. rokiem życia, warto zachęcić je, aby pomogły tym młodszym w zabawie i zrozu-
mieniu tematu cyklu.

Proponowane nazwy sprawności:
Brygada Strażników Praw Dziecka
Orędownicy Praw Dziecka
Opiekunowie Praw Dziecka
Znawcy Praw Dziecka 
Pomocnicy Rzecznika Praw Dziecka

Proponowany symbol sprawności:

Wymagania sprawności
1. Wydaliśmy i rozdaliśmy w najbliższym otoczeniu (szkoła, podwórko) własnoręcznie ilustrowaną 

Konwencję o Prawach Dziecka, w której własnymi słowami wyjaśniliśmy sens każdego prawa.
2. Przeprowadziliśmy sondaż wśród przypadkowo spotkanych dzieci, dotyczący praw dzieci. Zba-

daliśmy wiedzę dzieci dotyczącą znajomości instytucji Rzecznika Praw Dziecka i Konwencji 
o Prawach Dziecka. W ten sposób zaplanowaliśmy nasze działania. Zebrane dane zabezpieczy-

3 „Brygada Strażników Praw 
Dziecka”. 
Propozycja programowa dla gromad 
zuchowych
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liśmy i za zgodą rodziców dzieci, zachowaliśmy w formie notatek lub nagrania. 
3. Zorganizowaliśmy akcję promującą Rzecznika Praw Dziecka i Dziecięcy Telefon Zaufania. Roz-

wiesiliśmy plakaty w najbliższym otoczeniu (szkoła, podwórko) z numerem telefonu oraz wyja-
śnieniem, kim jest Rzecznik i w jakich wypadkach warto dzwonić na DTZ. 

4. Braliśmy udział w debacie na temat praw dziecka, w której każdy z nas miał prawo wypowie-
dzieć się, co myśli na temat poszczególnych praw, a także zaproponować nowe. Drogą dyskusji 
i głosowania utworzyliśmy nowe prawa, które dokładnie opisane i uargumentowane trafiły do 
Rzecznika Praw Dziecka.

5. Udzieliliśmy pomocy potrzebującym dzieciom. Podczas samodzielnie zorganizowanej akcji (li-
cytacja prac, spektakl czy loteria fantowa) zebraliśmy fundusze i wspomogliśmy wybraną insty-
tucję (np. dom dziecka, szkołę, oddział dziecięcy). 

6. Nawiązaliśmy kontakt z Biurem Rzecznikiem Praw Dziecka. W miarę możliwości odwiedzili-
śmy Rzecznika Praw Dziecka lub wysłaliśmy do niego list w celu przekazania całej dokumenta-
cji utworzonej podczas trwania sprawności. 

7. Złożyliśmy przysięgę i strzegliśmy praw dzieci w naszym otoczeniu. Za nasze zasługi otrzyma-
liśmy dyplom.

8. Utworzyliśmy instrukcję „Pomoc dla dzieci” w formie ulotki, w której zamieściliśmy telefony 
alarmowe i numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka oraz mapkę okolicz-
nych instytucji i urzędów, które bronią interesów dzieci wraz z opisem, jak prosić o pomoc.

9. Wysłaliśmy do urzędu gminy dokumenty, wyrażające potrzeby naszej lokalnej społeczności 
w zakresie ułatwienia życia dzieciom niepełnosprawnym. Miejsca wymagające interwencji 
(brak podjazdów, toalet dla niepełnosprawnych itp.) zarejestrowaliśmy w formie zdjęć, nagrań 
lub naszych rysunków. 

Zbiórka 1. Wstępujemy do Brygady 
Strażników Praw Dziecka

Cele:
–  przyswojenie wiedzy dotyczącej roli i pracy 

Rzecznika Praw Dziecka, 
–  uwrażliwienie na trudności dzieci niepełno-

sprawnych,
–  poznanie miejsc przystosowanych i nieprzy-

stosowanych dla niepełnosprawnych, uświa-
domienie potrzeby takich miejsc w najbliż-
szym otoczeniu.

Przebieg zbiórki
• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
• Gawęda. Przeczytanie i omówienie listu od 

Rzecznika Praw Dziecka

Drogie Zuchy!

Jestem Rzecznikiem Praw Dziecka. 
Piszę do Was ten list, ponieważ doszły mnie 

słuchy, że jesteście bardzo dzielną i zgraną gro-
madą zuchową. Wspólnie przeżywaliście już 
różne przygody, dlatego głęboko wierzę, że wła-

śnie Wy najlepiej nadajecie się do tego, aby mi 
pomóc. 

W całej Polsce mieszka bardzo wiele dzieci, 
które potrzebują pomocy. Do moich obowiązków 
– jako Rzecznika – należy ochrona dobra i inte-
resów wszystkich osób, które nie ukończyły 18. 
roku życia. 

Każdego dnia stawiam czoło wielu trudnym 
sytuacjom i wspólnie z całym moim zespołem 
walczymy o radosne dzieciństwo każdego z Was. 
Pracy jest jednak bardzo wiele, dlatego wciąż 
poszukuję odważnych śmiałków, którzy wsparli-
by moje działania. Któż lepiej rozumie potrzeby 
dzieci i miałby więcej siły, żeby o nie walczyć jak 
nie Wy – dzielne Zuchy!

Podejmijcie wyzwanie i wstąpcie do Brygady 
Strażników Praw Dziecka. Dzięki naszym wspól-
nym działaniom, wszystkim dzieciom w Polsce 
będzie dużo weselej i bezpieczniej. 

Czy znajdę wśród Was moich pomocników?
• Układanka (zdjęcie, imię i nazwisko aktual-

nego Rzecznika Praw Dziecka)

Warto dowiedzieć się, kim jest aktualny Rzecz-
nik. Zuchy w szóstkach szukają pochowanych 
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w szkole (na korytarzu/w sali) fragmentów 
układanki. Układanką jest pocięte zdjęcie 
Rzecznika Praw Dziecka. Po drugiej stronie 
zdjęcia napisane jest imię i nazwisko Rzecznika 
Praw Dziecka. Wygrywa ta szóstka, która jako 
pierwsza ułoży układankę, odwróci ją i krzyk-
nie imię i nazwisko Rzecznika. 

Marek Michlak–  Rzecznika Praw Dziecka (Fot. PAP)

•  Quiz dotyczący wiedzy o zasadach pracy 
Rzecznika

Gromada podzielona na szóstki rywalizuje 
w quizie dotyczącym wiedzy o Rzeczniku. Po 
udzieleniu prawidłowej odpowiedzi szóstka 
może ruszyć się o jeden krok do przodu. Wy-
grywa szóstka, która dojdzie najdalej. Pytania 
są proste i mają na celu przede wszystkim moż-
liwość intuicyjnego odpowiadania, tak żeby zu-
chy zdobyły podstawową wiedzę na ten temat.

• Turniej obowiązków Rzecznika Praw Dziecka

Zuchy stoją w dwóch rzędach. Pierwsze oso-
by rywalizują między sobą biegnąc w turnieju 
i wykonując po drodze różne czynności, koja-
rzące się z obowiązkami Rzecznika. Gdy skoń-
czą wracają do rzędu i biegną kolejne osoby. 
Wygrywa ta grupa, która skończy turniej jako 
pierwsza. W trakcie turnieju – poza pokony-
waniem różnych przeszkód po drodze – zuchy 
mogą wykonywać następujące czynności:
– uważne otwieranie koperty, ponieważ do 

Rzecznika trafia wiele listów od dzieci,
– przeniesienie książki na głowie kilka kro-

ków, ponieważ Rzecznik zajmuje się spra-
wami dotyczącymi edukacji,

– zabandażowanie ręki, ponieważ Rzecznik 
zajmuje się sprawami opieki lekarskiej nad 
dziećmi.

Wymienione powyżej czynności to jedynie pro-
pozycje. Warto jednak podczas tłumaczenia 
zabawy wyjaśnić, jakie działania Rzecznika 
symbolizuje dana czynność. Ważne jest też, 
aby na koniec spytać zuchy, która była dla nich 
najtrudniejsza, czy się zmęczyły i podkreślić, 
że praca Rzecznika Praw Dziecka jest praco-
chłonna i trudna.

• Hymn Brygady. 

Uczymy się piosenki, która od tej chwili bę-
dzie zagrzewać nas do działania w Brygadzie 
Strażników Praw Dziecka.

Wszystkie dzieci nasze są

Majka Jeżowska

Ach, co za smutas leje łzy, 
lalki w płacz, misiek zły 
o, już się śmieje, nosek mu drży, 
deszczyk był, a teraz wyschły łzy. 
Niebo rozjaśnia się samo, 
mały uśmiech, jak tęcza, 
już dobrze, mamo!

Wszystkie dzieci nasze są: 
Kasia, Michael, Małgosia, John, 
na serca dnie mają swój dom, 
uchyl im serce jak drzwi. 
Wszystkie dzieci nasze są: 
Borys, Wojtek, Marysia, Tom, 
niech małe sny spełnią się dziś, 
wyśpiewaj marzenia, a świat 
będzie nasz!

Choć nie rozumiem mowy twej 
czytam lęk, czytam śmiech. 
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz, 
otwórz nim nieśmiałość naszych słów. 
Ważny jest serca alfabet, 
ciepły uśmiech, jak słownik, 
jesteśmy razem!

Wszystkie dzieci nasze są: 
Kasia, Michael, Małgosia, John, 
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na serca dnie mają swój dom, 
uchyl im serce jak drzwi. 

Nie jesteś sam, 
nasza piosenka ciągnie za rękaw, 
podaj mi dłoń i z nami stań, 
nie ma dziś granic nasz dom. 
Wszystkie dzieci nasze są: 
Kasia, Michael, Małgosia, John, 
na serca dnie mają swój dom, 
uchyl im serce jak drzwi. 
Wszystkie dzieci nasze są: 
Borys, Wojtek, Marysia, Tom, 
niech małe sny spełnią się dziś, 
wyśpiewaj marzenia, a świat 
będzie nasz! 

Będzie nasz, 
wyśpiewaj marzenia, a świat 
będzie nasz, 
wyśpiewaj marzenia, a świat 
będzie nasz.

• Rebus – dzieci niepełnosprawne

Zuchy otrzymują rebus do rozwiązania w szóst-
kach. Drużynowy wyjaśnia, że przed chwilą po-
znaliśmy wiele obowiązków i zadań Rzecznika, 
jednak to nie wszystkie. Jest jeden bardzo waż-
ny obowiązek, do którego Rzecznik przykłada 
szczególną troskę. Został on jednak zaszyfro-
wany pod postacią rebusu. Hasłem ukrytym 
w rebusie jest zdanie: „Pomoc dzieciom niepeł-
nosprawnym”. Następnie warto zapytać zuchy, 
kim są osoby niepełnosprawne, czy znają kogoś 
takiego, czy może chodzą z nimi do szkoły lub 
klasy i w czym takie dzieci mogą potrzebować 
pomocy.

• Szukanie miejsc nieprzystosowanych

Szukanie miejsc nieprzystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych – sprawdźmy, czy nasza 
szkoła jest przystosowana dla dzieci niepełno-
sprawnych. Zuchy w szóstkach rozchodzą się 
po całej szkole. Ich zadaniem jest rozejrzeć 
się i wyszukać wszystkie miejsca, które nie są 
przystosowane dla takich dzieci (np. brak to-
alet dla niepełnosprawnych, brak podjazdów, 
zbyt wąskie przejścia itp.) i zaznaczyć je na 

mapie szkoły. Warto zaznaczyć na mapie rów-
nież te miejsca, które zostały przystosowane 
dla niepełnosprawnych. Następnie taką wspól-
ną mapkę z uwagami można przekazać dyrek-
cji szkoły.

• Majsterka – znaczki Brygady Strażników 
Praw Dziecka

Wykonanie znaczków dowolną metodą. Mogą 
być one ulepione z masy solnej czy wykonane 
z tektury z przyczepioną agrafką. Warto, aby 
było to coś, co zuchy będą mogły nosić podczas 
zdobywania sprawności na mundurze. Można 
również pokusić się o więcej – pomalowanie ko-
szulek, wykonanie czapek itp.

• Pląs – Alarm

Alarm – jednym z najważniejszych obowiąz-
ków Rzecznika jest reagowanie w sytuacji, gdy 
dziecku dzieje się krzywda. W takiej sytuacji 
Rzecznik alarmuje odpowiednie służby, np. po-
licję i nadzoruje ich działania. W tym zadaniu 
sprawdzimy, czy zuchy potrafią szybko reago-
wać. Podziel zuchy na 3 drużyny: policję, straż 
pożarną i straż miejska. Zorganizuj sztafetę, 
w której drużyny będą musiały jak najszybciej 
dotrzeć do „dziecka” (namalowane na tablicy 
dziecko, może być to krzesło,  itp.). Ty jesteś 
Rzecznikiem. Na Twój znak służby ruszają na 
pomoc. 

• Krąg Rady 

Podczas Kręgu Rady zuchy wspólnie podejmują 
decyzję o wstąpieniu do Brygady Strażników 
Praw Dziecka. Każdy składa przysięgę, że od 
tej pory bronić będzie praw dzieci. 

Proponowany tekst przysięgi Brygady Strażników 
Praw Dziecka

Na mleczne zęby, 
na bajki na dobranoc, 
na lody malinowe, 
na pocałunki mamy, 
na konia na biegunach, 
na zamek z piasku, 
na skoki po kałużach, 
na moje zabawki
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na Świętego Mikołaja
Przyrzekam,
że z własnej woli wstępuje do Brygady Strażni-
ków Praw Dzieci
i od tej pory strzec będę praw i dobra wszyst-
kich dzieci,
Postaram się rozumieć moje prawa
I nie będę głuchy na potrzeby koleżanek i ko-
legów
A o wszystkich złych sprawach mówić będę do-
rosłym
Jeśli przysięgi nie dopełnię 
Niech mnie załaskoczą i wielka krosta na nosie 
wyrośnie!

• Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zbiórka 2. Poznajemy prawa dzieci

Cele :
–  zapoznanie z Konwencją o Prawach Dziec-

ka,
–  przybliżenie pojęcia prawa (mieć do czegoś 

prawo).

Przebieg zbiórki

Uwaga! Podczas zbiórki po każdej zabawie 
zuchy otrzymują prawa związane z treścią za-
bawy. Prawa przyklejamy na wielkim plakacie 
i zawieszamy na czas trwania sprawności w zu-
chówce, tak aby zuchy zawsze mogły na nie 
spojrzeć. Należy też w podsumowaniu zabawy 
poświęcić czas na wyjaśnienie danego zdania. 
Każdy zuch powinien mieć szansę wyjaśnienia, 
jak konkretne prawo rozumie. 

• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

Proponowane powitanie i pożegnanie: 

Drużynowy woła: 
Ten kto łamie dzieci prawa

Zuchy odpowiadają:
Nie zasłuży tu na brawa

Drużynowy:
I dla tego mamy radę

Zuchy:
Niech omija tę Brygadę!

Drużynowy:
Tym okrzykiem się witamy
Tym okrzykiem się żegnamy

Zuchy:
I za chwilę zaczynamy!
I do domów już wracamy!

• Gawęda – opowieść o Mędrcu i roślinach
W pewnej dalekiej i pięknej krainie żył so-

bie stary Mędrzec. Wszyscy mieszkający w kra-
inie ludzie darzyli Mędrca wielkim szacunkiem 
i podziwem. Mędrzec zawsze chętnie dzielił się 
z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. A trze-
ba wam wiedzieć, że pasją Mędrca były rośliny, 
które kochał nade wszystko. Uwielbiał te małe 
i duże, rozłożyste i smukłe. Mędrzec dobrze 
wiedział np. czego potrzebuje małe, bezbronne 
nasionko, aby wyrosnąć i stać się silnym, po-
tężnym drzewem. Dlatego dbał w szczególności 
o te najsłabsze, ledwie zasiane i młode rośliny. 
Wiedział, że muszą dojrzewać w dobrze nasło-
necznionym miejscu, bo odpowiednia ilość pro-
mieni słonecznych niezbędna jest, żeby rosnąć. 
Dbał o to, żeby nigdy nie były samotne i pod-
lewał je regularnie, bo wiedział, że bez wody 
uschną. Nawoził też regularnie ziemię, w której 
rosły, aby była urodzajna i dostarczała roślinom 
niezbędnych wartości odżywczych. Bronił je 
przed silnym wiatrem i szkodnikami. Złościł się, 
gdy ktoś obrywał roślinie liście. Wiedział, że to 
sprawia im ból. Dzięki temu z ziarenek wyrasta-
ły dorodne i piękne rośliny. 

Każde dziecko jest jak taka młoda roślina. 
Każde dziecko potrzebuje opieki, wsparcia, tro-
ski i miłości. Tym zajmują się Wasi rodzice. Zaj-
mują się Wami, abyście wyrośli na silnych, zdro-
wych ludzi. Są również różne instytucje, które 
pomagają rodzicom, np. nauczyciele czy leka-
rze. I jest też oczywiście taki Mędrzec, który 
nad wszystkim czuwa, do którego można udać 
się po pomoc. Jest nim Rzecznik Praw Dziec-
ka, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Aby 
wszystkie rośliny, czyli dzieci rosły szczęśliwe, 
spisano zbiór praw, których trzeba przestrze-
gać. To taka Wielka Księga wskazówek i rad, 
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dzięki którym wszystkie dzieci mogą być szczę-
śliwe. Zbiór praw dzieci nazywany jest Konwen-
cją o Prawach Dziecka. Dziś się tym zajmiemy. 

• Strażnik praw

Podczas tej zabawy przypomnimy zuchom, że 
jednym z zadań Rzecznika jest dbanie o prze-
strzeganie praw dzieci przez dorosłych. Jeden 
z zuchów siedzi w środku kręgu z zasłoniętymi 
oczami. Wokół niego ułożone są różne przed-
mioty. Zuchy pojedynczo próbują podejść straż-
nika i podkraść mu rozrzucone przedmioty. Gdy 
strażnik usłyszy kogoś, wskazuje w tą stronę 
palcem. Wygrywa ten zuch, który „ocali” jak 
najwięcej przedmiotów.

• Zabawa: „Rodzina”. Tematyka: prawo do 
wychowania w rodzinie i prawo do kontaktu 
z obojgiem rodziców w sytuacji rozwodu/se-
paracji.

Dzieci podzielone są na kilka grup, tak aby 
w każdej grupie było sześć osób. W grupach 
zuchy siedzą w rzędach, jeden za drugim. Rzę-
dy powinny znajdować się równolegle do siebie, 
w odległości ok. 1 metra od siebie. Każda oso-
ba w rzędzie wciela się w rolę, w odpowiedniej 
kolejności: 1 osoba – córka, 2 osoba – syn, 3 
osoba – mama, 4 osoba – tata, 5 osoba – dzia-
dek, 6 osoba – babcia. Drużynowy opowiada 
o pewnej rodzinie i gdy pada nazwa danej roli, 
osoby te muszą wstać i obiec jak najszybciej 
swoją rodzinę.

• Zabawa: „W wolnym czasie lubię…”.  Tema-
tyka: prawo do wypoczynku i czasu wolne-
go.

Każdy po kolei kończy zdanie „W wolnym 
czasie lubię…” i dodaje gest symbolizujący tę 
czynność. Kolejna osoba przed podaniem swo-
jej czynności musi wymienić wszystkie czynno-
ści poprzednich osób jednocześnie pokazując 
ich gesty.

• Zabawa: „Memory – zawody”. Tematyka: 
prawo do nauki, rozwijania zainteresowań 
i talentów.

Zabawa opiera się na zasadach popularnej gry 
„Memory”. Na podłodze leżą rozsypane kar-

toniki. Zuchy w szóstkach odkrywają kolejno 
po dwie wybrane karty. Jeśli uda się im zna-
leźć parę mogą ją zabrać, zdobywają punkt. 
Gra polega na obserwowaniu kart odkrytych 
przez innych i zapamiętywaniu par. Wygrywa 
szóstka, która zdobyła najwięcej par/punktów. 
Na kartach znajdują się rysunki symbolizujące 
różne zawody. Na koniec gry można spytać, czy 
wśród kart znalazł się czyjś wymarzony zawód, 
czy ktoś chce się podzielić z resztą gromady, 
kim chce być w przyszłości.

• Zabawa – rozpoznawanie niebezpiecznych 
rzeczy ze zdjęcia i budowanie idealnego domu. 
Tematyka: prawa do godziwych warunków 
socjalnych. Uwaga: należy wyjaśnić, co 
oznacza pojęcie „warunki socjalne”.

Zuchy w szóstkach otrzymują zdjęcie/rysunek 
pokoju, w którym znajdują się niebezpieczne 
lub niewłaściwe dla dzieci przedmioty. W jak 
najkrótszym czasie muszą je odnaleźć i zazna-
czyć. Wygrywa szóstka, która zrobi to jako 
pierwsza. Po wykonaniu zadania zuchy muszą 
zaplanować i wybudować, np. z klocków lub 
kartonów/pudełek idealny dom dla dzieci z nie-
zbędnymi sprzętami. Zuchy mogą budować cały 
dom lub każda szóstka inny pokój. Następnie 
zuchy prezentują efekty swojej pracy innym.

• Kim – zapamiętajmy te prawa

Zuchy mają 30 sekund na zapamiętanie przed-
miotów rozsypanych po podłodze. Następnie rze-
czy zostają zakryte kocem, a zuchy w szóstkach 
muszą wypisać jak najwięcej zapamiętanych 
przedmiotów. Na koniec poznane prawa przypo-
rządkowują do przedmiotów, np. poduszka – pra-
wo do wypoczynku, książka – prawo do nauki. 

• Rozdanie brakujących do tej pory praw i omó-
wienie ich:
– prawa do życia i rozwoju,
– prawa do ochrony zdrowia i właściwej 

opieki medycznej,
– prawa do prywatności,
– prawa do wypowiedzi własnego zdania,
– prawa do życia bez przemocy, okrucień-

stwa, wyzysku, demoralizacji, zaniedba-
nia i wszelkiego złego traktowania.
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• Majsterka – ilustrowanie praw 

Każdy zuch wybiera lub losuje jedno z praw, 
a następnie ilustruje je. Może być to zwyczajny 
rysunek lub komiks. Można się również pokusić 
o bardziej wyszukaną techniką plastyczną – wy-
dzierankę, wyklejankę, nalepiankę plasteliną itp. 
Następnie prace zbierane są przez drużynowego, 
który skanuje/fotografuje prace i składa całość 
w ilustrowaną Konwencję o prawach dziecka. 

• Zabawa – Niech wstaną Ci, którzy mają pra-
wo…

Zuchy mają okazję wykorzystać poznaną wiedzę. 
Wszyscy siedzą na krzesłach ustawionych w krąg. 
Po kolei, każdy z zuchów, ma dokończyć zdanie: 
„Mam prawo do...”. Kto nie będzie potrafił wy-
mieć prawa lub Ty, jako Rzecznik, nie uznasz da-
nego prawa musi obiec salę, korytarz itp.

• Krąg Rady – zuchy otrzymują zadanie mię-
dzy-zbiórkowe, aby do przyszłego tygodnia 
dowiedzieć się (sprawdzić w słowniku, spy-
tać kogoś), co to jest DEBATA.

• Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zbiórka 3. Uczestniczymy w debacie 
na temat praw dzieci

Cele:
– uświadomienie zuchom, w jaki sposób doro-

śli podejmują wspólne decyzje i radzą nad 
przyszłością dzieci, 

– ćwiczenie umiejętności kulturalnego roz-
mawiania (mówienia we własnej osobie, 
nie przerywania itp.), wyrażania własnego 
zdania, poznanie pojęcia debaty, jej zasad 
i celów,

– powtórzenie wiedzy, dotyczącej praw dzieci.

Przebieg zbiórki

• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

• Gawęda – opowieść o Cesarzu i ministrach
Dawno, dawno temu w dalekim cesarstwie 

żył sobie stary sędziwy Cesarz. Był on władcą 

całego cesarstwa już od wielu, wielu lat, tak 
długo, że już sam nie pamiętał czasów, gdy nie 
był cesarzem. Wiosną, w pewnym miasteczku 
na wschodzie cesarstwa, zdarzył się tragicz-
ny wypadek. Robotnicy, którzy zajmowali się 
dostarczaniem mieszkańcom wody niezbędnej 
do życia, zorientowali się, że studnia wyschła. 
Rośliny marniały, ludzie chodzili spragnieni, 
a niewielkie ilości wody, niewystarczające dla 
wszystkich mieszkańców, dostarczane były z są-
siednich państw. Gdy wiadomość o wyschnięciu 
studni dotarła do Cesarza, ten szybko zwołał 
wszystkich swoich ministrów, którzy zwykle do-
radzali mu i pomagali podejmować wszelkie de-
cyzje. Ludzie pełni byli nadziei na rozwiązanie 
problemów, ponieważ ufali swojemu Cesarzowi 
i wiedzieli, że na pewno szybko uratuje ich przed 
klęską suszy. Tak się jednak tym razem nie stało. 
Gdy tylko Cesarz wraz z ministrami zamknęli 
się w sali obrad, dyskusji nie było końca. Każdy 
z ministrów miał własny pomysł na zapewnienie 
dostaw wody. Jeden planował zorganizować sieć 
transportową, która dostarczałaby wodę z oko-
licznych miejscowość. Inny twierdził, że najlep-
szym wyjściem będzie wykorzystanie oczysz-
czonej wody z deszczu. Jeszcze inni propono-
wali wykopać kolejną studnię. Propozycji było 
bardzo wiele i każdy zacięcie bronił własnego 
pomysłu, mieszając tym w głowie starego Cesa-
rza. Starzec, zupełnie zdezorientowany, siedział 
i przysłuchiwał się coraz głośniejszym obradom. 
Dyskusja trwała wiele tygodni. Cesarz skulił się 
w swoim fotelu i mimo posiłków podawanych 
przez służbę schudł strasznie i nawet broda mu 
zmizerniała. A ministrowie nie tracili energii 
i kłócili się w niebogłosy o to, który z nich ma 
rację. Ich wrzaski słychać było w całej okolicy. 
Odgłosy te wzbudziły w pewnej chwili drżenie 
całego Pałacu Cesarskiego, który z każdą chwi-
lą zaczynał drgać i trząść się coraz bardziej. 
Podłoga w Sali obraz zaczynała ukazywać małe 
pęknięcia. Ale ministrowie zbyt zajęci byli prze-
krzykiwaniem się, że nawet tego nie zauważyli. 
W pewnej chwili gdy pęknięcia i drgania nasiliły 
się, cała posadzka uniosła się, a z dziury wybiła 
woda. Strumienie wody spływały po pałacowych 
schodach, a gdy zobaczyli to ludzie ucieszyli się 
i napełniali swe dzbany. Tańczyli na ulicach cie-
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sząc się i popijając smaczną słodką wodę. Od 
tamtej pory trzeba było zamknąć salę obrad, po-
nieważ wybiło w niej źródło. Cesarz i ministro-
wie zbudowali sobie jednak nową salę, w której 
zapanowały nowe zasady obrad. 

• Zabawa – przekrzykiwanie 

Zuchy podzielone są na trzy drużyny. Dwie 
ustawione są na przeciwko siebie, jedna stoi 
pomiędzy nimi. Zadaniem jednej drużyn jest 
przekazanie hasła drugiej. Drużyna w środku 
ma im w tym przeszkadzać – krzyczeć, skakać, 
piszczeć. Następnie sprawdza się, czy drużyna 
poprawnie usłyszała hasło. Zmieniamy funkcje 
drużyn tak, żeby każdy spróbował przekazać 
hasło, usłyszeć i przeszkadzać. Po zabawie py-
tamy zuchy, czy łatwo było coś usłyszeć i po-
wiedzieć. Wspólnie omawiamy jakie warunki 
powinny panować podczas takiej debaty. 

• Zdobywamy zasady debaty 

Podczas tej zabawy wspólnie ustalimy, jak bę-
dzie wyglądać nasza debata. Aby nie powtórzy-
ła się przygoda Cesarza umawiamy się z zucha-
mi, że podczas naszych obrad muszą panować 
pewne zasady. 

Zuchy podzielone na trzy grupy stają w rzę-
dach, rozchodzących się promieniście. W 
środku prowadzący kładzie na ziemi kopertę 
z jedną zasadą. Każdy zuch ma przyporząd-
kowany swój numer. Gdy drużynowy wywołu-
je jakiś numer, osoby z tym numerem muszą 
obiec wszystkich w grupie, wrócić do swojego 
rzędu, przeczołgać się między nogami człon-
ków zespołu i złapać kopertę. Wygrywa zespół, 
który zbierze najwięcej zasad. Na koniec wszy-
scy siadamy w kręgu, a zespoły po kolei czytają 
zasady. Wszyscy decydujemy, czy chcemy mieć 
taką zasadę podczas trwania debaty. Jeśli tak, 
to zapisujemy ją na dużym arkuszu papieru. 
Pytamy zuchy, czy ktoś chciałby coś dopisać, 
ma pomysł na inną ważną zasadę. Na koniec 
warto, żeby każdy mógł podpisać się pod takim 
kontraktem lub np. odcisnąć swój kciuk. 

Przykładowe zasady:
– zwracamy się do siebie po imieniu,
– nie krzyczymy,

– nie obrażamy innych,
– nie przerywamy wypowiedzi innych,
– podnosimy rękę, gdy chcemy coś powie-

dzieć, 
– jesteśmy mili i uśmiechnięci itp.

• Prezentacja stanowisk. Scenki – najważniej-
sze prawo

Przed omawianiem praw warto je sobie przy-
pomnieć. Każda szóstka przygotowuje krótką 
scenkę przedstawiającą wybrane lub wyloso-
wane prawo dzieci. Reszta zgaduje, o jakie 
prawo chodziło. Na koniec każdy może się wy-
powiedzieć, dlaczego prawo przez niego przed-
stawiane jest najważniejsze lub wstawić się za 
innym. Ważne by uświadomić i podkreślić zu-
chom, że oczywiście wszystkie prawa są ważne 
i uzupełniają się nawzajem. 

• Pląs – do przodu. Rozgrzewka przed dalszą 
częścią

• Majsterka – moje wymyślone nowe prawo 

Technika dowolna, do wyboru przez drużyno-
wego. Najważniejsze żeby zuchy miały możli-
wość swobodnego tworzenia pracy plastycz-
nej, która będzie ciekawszą formą przekazu 
samodzielnie wymyślonych praw. Jeśli zuchy 
są mało kreatywne można przeprowadzić maj-
sterkę w grupach, być może wtedy będą się 
nawzajem napędzać. Utworzone prace warto 
wykorzystać ozdabiając na czas sprawności zu-
chówkę, a najlepsze pomysły nagrodzić, wysy-
łając do Rzecznika Praw Dziecka wraz z resztą 
dokumentacji. 

• Przerwa na poczęstunek. 

Podczas długich obrad zwykle odbywa się 
przerwa na poczęstunek. Na naszej debacie 
nie będzie inaczej. Jednak ponieważ jest to 
debata dzieci, dlatego też poczęstunek został 
przygotowany nieco inaczej. Każdy z zuchów 
otrzymuje talerzyk wysmarowany miodem lub 
kremem czekoladowym. Na start każdy stara 
się wylizać talerz do czysta. Kto zrobi to jako 
pierwszy ogłaszany jest mistrzem i wygrywa 
np. słoiczek miodu lub kremu. Warto pamiętać 
o talerzykach jednorazowych i chusteczkach. 
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•  Moim zdaniem najważniejsza dla dzieci 
jest… 

Na koniec debaty każdy zuch ma możliwość wy-
powiedzieć własne zdanie na temat tego, co wy-
darzyło się na zbiórce. To czas, aby pochwalić 
czyjś pomysł nowego prawa czy podkreślić, co 
według tego zucha ważne jest dla dzieci. Warto 
pilnować by zuchy trzymały się formuły zdania 
„Moim zdaniem/Według mnie/Ja uważam”.

• Krąg Rady – zebranie nowych praw, osta-
teczne zatwierdzenie. Drużynowy kompletu-
je dokumentację sprawności, która zostanie 
wysłana do Rzecznika Praw Dziecka.

• Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zbiórka 4. Poznajemy Dziecięcy Telefon 
Zaufania RPD

Cele:
–  poznanie numeru DTZ 0-800 12 12 12,
–  poznanie w jakich sytuacjach dzwoni się 

pod DTZ,
–  przekazanie innym informacji o DTZ,
–  uświadomienie w jaki sposób rozmawiać 

przez DTZ.

Przebieg zbiórki
• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

• Gawęda:  „List w butelce”
Wielu było szalonych żeglarzy na świecie, 

ale chcemy Wam opowiedzieć dziś o jednym 
z nich. Kulawy Joe, bo tak brzmiało jego imię, 
był człowiekiem, który kochał morskie przygo-
dy. Ale najbardziej na świecie kochał swoją łódź, 
którą nazywał „Morska Bryza”. Na swojej łodzi 
przeżył niejedno piekło na morzu. Pewnego dnia 
złapał go na środku oceanu straszliwy sztorm. 
Wiatr wył przeraźliwie i rwał żagle. Biedny Joe 
walczył z żywiołem, ale walka była nierówna. 
Fale wlewały się na pokład, aż w końcu biedna 
„Morska Bryza” poszła na dno. Wyczerpany 
żeglarz złapał się tylko kawałka rozbitej łodzi 
i podryfował w stronę lądu. Całe szczęście oca-
lał biedaczek i dnia następnego obudził się na 

obcym lądzie. Zdziwiony, nie rozpoznając plaży 
na której się znajdował, z przerażeniem stwier-
dził, że musi być to jakaś nieznana mu dotąd wy-
spa. Gdy przemierzył ją wzdłuż i wszerz z prze-
rażeniem stwierdził, że to bezludna wyspa. Ale 
nie takie rzeczy spotykały wcześniej Kulawego 
Joe’a. Szybko opracował plan przetrwania i ra-
tunku. Zbudował sobie szałas, znalazł na wyspie 
pitną wodę i owoce. Postanowił również wysłać 
list w butelce z apelem o pomoc. Jak zaplano-
wał, tak też zrobił. List napisał bardzo staran-
nie, podając ostatnie położenie swojego statku. 
Wiedział bowiem, że musi znajdować się gdzieś 
blisko wraku. Z nadzieją wrzucił butelkę dale-
ko w morze. Joe bardzo wiele czasu spędził na 
wyspie, nie tracił jednak wiary w ocalenie. I rze-
czywiście – jego marzenie się spełniło! Pewnego 
pięknego dnia, na horyzoncie ujrzał statek ra-
tunkowy. Na nim Joe bezpiecznie wrócił do ro-
dzinnego portu. W dzisiejszych czasach, dzieci 
nie muszą tak długo czekać na pomoc. Dorośli 
stworzyli im szybsze i skuteczniejsze sposoby 
wzywania pomocy.

• Zwiad – sondaż wśród dzieci

Jest to forma pracy do przeprowadzenia poza 
budynkiem szkoły. Należy się do tego przygo-
tować, absolutnie niezbędna jest odpowiednia 
ilość pełnoletniej kadry.

Zuchy poruszają się po wyznaczonym terenie całą 
gromadą lub szóstkami (z każdą szóstką jedna 
osoba kadry). Zuchy pytają losowo wybrane dzie-
ci (poruszające się z rodzicami), czy mogą zadać 
kilka pytań. Warto poinstruować zuchy, aby się 
przedstawiły, powiedziały kim są i do czego im 
te odpowiedzi są potrzebne. Następnie, zgodnie 
z ankietą, starają się uzyskać od jak największej 
liczby dzieci i rodziców odpowiedzi na pytania. 
Warto nie tylko zapisywać odpowiedzi, ale np. 
nagrywać je na dyktafon lub kamerę. Należy 
pamiętać o uzyskaniu zgody osoby dorosłej na 
nagranie i zapewnieniu jej, że materiał zostanie 
wykorzystany jedynie do dokumentacji gromady 
i dla Rzecznika Praw Dziecka.

Przykładowe pytania do ankiety:
1.  Kim jest Rzecznik Praw Dziecka?
2.  Co to jest Konwencja o Prawach Dziecka?
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3.  Jak nazywa się obecny Rzecznik Praw 
Dziecka?

4.  Gdzie i w jaki sposób dzieci mogą zgłaszać 
łamanie ich praw lub prosić o pomoc?

5.  Co to jest Dziecięcy Telefon Zaufania RPD?
6.  Jaki jest numer DTZ RPD?

Podczas podsumowania w szkole warto poroz-
mawiać z zuchami o ich wrażeniach i wspólnie 
ocenić, czy faktycznie należy bardziej pro-
mować wiedzę o Rzeczniku, prawach dziecka 
i środkach pomocy dzieciom. 

• Zabawa: „Głuchy telefon”

Zabawa polegająca na przekazywaniu sobie in-
formacji na ucho tak, aby od pierwszej osoby 
trafiła ona do ostatniej. Ważne jest, aby w pod-
sumowaniu zabawy wyjaśnić, o czym należy 
pamiętać prosząc o pomoc za pośrednictwem 
telefonu (wyraźnie głośno mówić, odpowiadać 
na pytania itp.). Hasła do przekazywania to np. 
dni i godziny pracy DTZ, numer DTZ, adres sie-
dziby Rzecznika Praw Dziecka.

• Zabawa TAK/NIE

Zabawa ma na celu przedstawienie sytuacji 
i problemów, które są tematem rozmów przez 
Dziecięcy Telefon Zaufania. Dzieci podzielo-
ne na dwie drużyny i stoją w dwóch rzędach. 
Na końcu korytarza stoją dwa krzesła, jedno 
z kartką z napisem TAK, drugie z napisem NIE. 
Drużynowy odczytuje głośno wcześniej przygo-
towane historie. Jeśli pierwsza osoba w rzędzie 
uważa, że dane zdanie jest prawdziwe, biegnie 
do krzesła z napisem TAK. Jeśli jest fałszywe, 
jak najszybciej udaje się do krzesła z napisem 
NIE. Wygrywa ta drużyna, która udzieli naj-
więcej prawidłowych odpowiedzi.

Przykładowe pytania:
Czy na DTZ dzwoni się, żeby zamówić pizzę?
Czy można zadzwonić na DTZ zaufania jak się 
jest smutnym i potrzebuje się w czymś pomo-
cy?
Czy trzeba się przedstawić podczas rozmowy?
Czy można sobie zadzwonić dla żartu?
Czy można zadzwonić na DTZ, gdy ktoś chce 
nas zmusić do zrobienia czegoś złego, czego nie 
chcemy robić? 

Warto, aby po zabawie omówić sobie wszel-
kie pomyłki, które popełniły dzieci. Warto też 
wyjaśnić zuchom, że rozmowa z konsultantem 
DTZ nie oznacza, że po chwili w domu poja-
wi się policja albo wydarzy się coś strasznego. 
Należy zmniejszać lęk dzieci związany z takimi 
działaniami, a zwiększać ich zaufanie do tego 
typu instytucji.

• Zabawa: „Numer DTZ – pisanie na plecach”

Zuchy – szóstkami – siadają w rzędach. Ostat-
nia osoba ma za zadanie narysować palcem 
na plecach osobie przed sobą cyfrę, pokazaną 
przez prowadzącego. Osoby w rzędzie rysują 
sobie cyfrę, którą rozpoznali, aż ostatnia osoba 
piszę ją na kartce. W ten sposób podyktowany 
jest numer DTZ. Wygrywa szóstka, która pra-
widłowo napisze cały numer. Pierwsza osoba 
może po narysowaniu iść na koniec, wtedy każ-
dy będzie miał okazję pełnić wszystkie funkcje. 
W ten sposób poznajemy numer DTZ.

• Zabawa: „Numery alarmowe – przyporząd-
kowanie”. Podczas zabawy należy przypo-
rządkować odpowiedni numer odpowiednim 
służbom.

 999 Straż Pożarna
 997 DTZ
 112 europejski numer alarmowy
 998 Pogotowie
 0-800 12 12 12  Policja

• Majsterka – plakaty informacyjne + rozwie-
szenie ich w szkole

Zuchy w zespołach malują plakaty informa-
cyjne z logo Dziecięcego Telefonu Zaufania 
i logo Rzecznika Praw Dziecka. Na plakatach 
umieszczają wspólnie ustalone informacje do-
tyczące podstawowych informacji o Rzeczniku 
Praw Dziecka i zasad korzystania z DTZ.

• Krąg Rady – zuchy otrzymują zadanie mię-
dzy-zbiórkowe, aby do przyszłego tygodnia 
dowiedzieć się (sprawdzić w słowniku, spy-
tać kogoś), co to jest DEBATA.

• Obrzędowe zakończenie zbiórki
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Zbiórka 5. Odnajdujemy ważne miejsca

Cele:
–  uświadomienie dzieciom, gdzie w okolicy 

znajdują się miejsca, w których można uzy-
skać pomoc,

–  poznanie form pomocy udzielanej w kon-
kretnych instytucjach,

–  wyrobienie nawyku zgłaszania problemów 
i sytuacji alarmowych osobom dorosłym 
i odpowiednim służbom.

• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

• Zwiad – poznajemy ważne instytucje

Do tych zajęć drużynowy musi wcześniej do-
brze się przygotować. Powinien odnaleźć takie 
miejsca, jak posterunek policji, szpital, ośrodek 
pomocy społecznej, fundacje. Warto, żeby zu-
chy zobaczyły, gdzie leży każde z tych miejsc, 
jak wygląda i przede wszystkim – jakiej pomo-
cy udziela. Jeśli to możliwe, można spróbować 
zwiedzić jedno z tych miejsc – wówczas można 
liczyć na oprowadzenie po tym miejscu przez 
pracownika, co byłoby dla zuchów ciekawe 
i pouczające. 

Zwiad można przeprowadzić na wiele sposo-
bów: 
–  podchody – część gromady wyrusza jako 

pierwsza i w instytucjach pozostawia zada-
nia, związane z danym miejscem, dla dru-
giej części gromady;

–  mapa skarbów – zuchy korzystają z mapy, 
którą znajdują przed zbiórką; 

–  wskazówki – zuchy udają się śladem pozo-
stawionych wskazówek (listy, napisy kredą, 
znaki patrolowe).

Jeśli instytucje znajdują się w większych od-
ległościach, zuchy mogą zostać podzielone 
na mniejsze grupy i każda szóstka wspólnie 
z opiekunem zwiedza jedno miejsce, umiesz-
cza je na wspólnej mapie i tworzy prezentację 
tej instytucji. Po zakończeniu zwiadu każda 
szóstka przedstawia miejsce, które odwiedzi-
ła.

• Majsterka – malowanie mapek i ulotek

W tym zadaniu najważniejsza jest własne in-
wencja i kreatywność, technika jest drugo-
rzędna. Ważne, aby ulotka była przejrzysta 
i posiadała informacje opisane w wymaganiach 
sprawności (telefony alarmowe i DTZ, instruk-
cja rozmowy, mapka instytucji).

• Pląs – „My idziemy na lwy”

• Krąg Rady – omówienie przygotowań do po-
mocy dzieciom

Podczas Kręgu Rady warto podkreślić, że za-
wsze o wszelkich niebezpiecznych sytuacjach 
czy wypadkach należy w pierwszej kolejności 
informować kogoś dorosłego. Jeśli nie chcemy 
mówić o takich sytuacjach bliskim, warto szu-
kać pomocy u kogoś innego, np. nauczycieli.

• Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zbiórka 6. Poznajemy Kawalerów 
Orderu Uśmiechu

Cele:
–  zuchy dowiedzą się, czym jest Order Uśmie-

chu i za co się go otrzymuje,
–  uświadomienie, że to dzieci zgłaszają kan-

dydatów na Kawalerów Orderu Uśmiechu,
–  pokazanie, w jaki sposób zgłasza się zasłu-

żone osoby, 
–  poznanie kilku znanych Kawalerów Orderu 

Uśmiechu i ich zasług.

Przebieg zbiórki

• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

• Gawęda – historia powstania Orderu Uśmie-
chu

Orderu Uśmiechu nie byłoby... gdyby nie było 
Jacka  i Agatki. No, chyba, że wymyśliłby go 
ktoś inny, ale wtedy order też byłby zupełnie 
inny.  Jego historia zaczęła się tak :

Dawno, dawno temu, bo w latach sześćdzie-
siątych  ubiegłego wieku, czyli trzydzieści parę  
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lat wcześniej, nie było kolorowej telewizji, ka-
blówki i satelity. Ani  pilota, którym można by 
było skakać z kanału na kanał, żeby wybrać coś 
ciekawego do obejrzenia. Wieczorem, na czar-
no- białych telewizorach dzieci mogły oglądać 
tylko  „Dobranockę”. Występowały  w niej  dwie  
kukiełki, dziewczynka i chłopiec, czyli Agatka 
i Jacek, które  odgrywały różne śmieszne scen-
ki. Dzieciom w tamtych czasach bardzo się ten 
program podobał.

Pewnego razu pisarka  Wanda Chotomska, 
autorka książeczek dla dzieci, która wymyśla-
ła historyjki z Jackiem i Agatką, spotkała się 
z chorymi dziećmi w  szpitalu rehabilitacyjnym 
w Konstancinie  pod  Warszawą. Kiedy zaczęli 
rozmawiać o różnych śmiesznych i zwariowa-
nych przygodach Jacka i Agatki jeden z chłop-
ców nagle powiedział, że on to by chętnie dał  
Jacusiowi jakiś medal albo order. Dlaczego tyl-
ko Jacusiowi, a nie obojgu, bo przecież wspólnie  
zabawiali   i rozśmieszali dzieci – tego nikt nie 
wie.  Może  chłopiec był antyfeministą i nie lubił 
nawet małych kobiet? Tego jednak nie udało się 
ustalić, podobnie jak i nazwiska  chłopca.

O tej propozycji  chłopca wspomniała pani 
Chotomska,  ot tak sobie, mimochodem, w wy-
wiadzie  udzielonym  z okazji  5 rocznicy  ukazy-
wania się w TV Jacka i Agatki.  Wydrukowany 
on  został w październikowym numerze „Kuriera 
Polskiego” w 1967 roku. Ale dziennikarka, któ-
ra  go przeprowadzała, pani Zofia Zdanowska, 
nie potraktowała  marzenia chłopca obojętnie. 
Powiedziała o nim kierownikowi działu łączno-
ści z czytelnikami redaktorowi Włodzimierzowi 
Karwanowi,  a on wpadł na pomysł, aby stwo-
rzyć dziecięce odznaczenie. Bo niby dlaczego 
dzieci  nie mogłyby nagradzać dorosłych. Do-
skonale wiedzą, kto jest ich prawdziwym i naj-
lepszym  przyjacielem, okazuje im serce, daje 
radość. Przecież nikt i nigdzie nie ustalił, że 
tylko dorośli mają prawo do przyznawania roz-
maitych odznaczeń.

Tak narodziła się idea Orderu Uśmiechu. 
Dziennikarzom „Kuriera Polskiego bardzo się  
spodobała, ale ponieważ miał to być order nada-
wany przez dzieci uznali, że  należy  je zapytać, 
czy chcą mieć swój order i jak go sobie wyobra-
żają.

I oto kilka dni później, w telewizyjnej dobra-
nocce, Jacek i Agatka opowiedzieli, że jest po-
mysł stworzenia orderu, który nadawałyby tylko 
dzieci  i tylko  tym dorosłym, których uznaliby za 
swych najlepszych przyjaciół.  Jeśli więc podoba 
im się ta propozycja niech wezmą  udział w kon-
kursie na projekt Orderu Uśmiechu, a  swoje li-
sty wyślą do redakcji „Kuriera Polskiego”.

No i się zaczęło.  Jeszcze nigdy żadna redak-
cja nie została zasypana taką masą  korespon-
dencji. Poczta dostarczała i dostarczała ogrom-
ne  wory listów.  W sumie było ich 44 tysiące.  
We wszystkich dzieci popierały pomysł Orderu 
Uśmiechu i pisały albo rysowały, jak powinien 
wyglądać. Najwięcej dzieci  chciało, żeby był 
w kształcie serca albo słońca. Ciężkie zadanie 
miało jury pod przewodnictwem wybitnego ry-
sownika Szymona Kobylińskiego, żeby przejrzeć  
projekty i wybrać taki, który mógłby  posłużyć 
za wzór dla orderu.  Najbardziej spodobał się 
ten wymyślony przez 9 -letnią Ewę Chrobak 
z Głuchołaz,  przedstawiający uśmiechnięte sło-
neczko.  I właśnie to słoneczko jest  do dziś na 
Orderze Uśmiechu.

Wkrótce zaczęły napływać wnioski, w któ-
rych dzieci zgłaszały swych kandydatów do Or-
deru  Uśmiechu. Trzeba je było  dokładnie prze-
czytać, a jeśli było w nich coś niejasnego także 
sprawdzić. Ktoś to musiał robić. Powołano więc 
Kapitułę Orderu Uśmiechu złożona z osób, do 
których można było mieć pełne zaufanie. Na 
jej przewodniczącego wybrana została znana 
i uwielbiana przez dzieci pisarka Ewa Szelburg-
Zarembina.

Na jesieni 1968 roku odbyło się posiedzenie 
Kapituły, na którym  w imieniu dzieci przyznano 
po raz pierwszy to odznaczenie.  Wyróżnionym 
nim osobom przysługiwał tytuł Kawaler Orderu  
Uśmiechu.   Kawalerem z  legitymacją  numer 1 
został  prof. dr Wiktor Dega, światowej sławy chi-
rurg ortopeda z  Poznania, któremu tysiące dzieci 
zawdzięczały zdrowie a nieraz i życie.  W cza-
sie uroczystości dekoracji Orderem Uśmiechu był 
pasowany czerwoną różą i musiał wypić  puchar 
kwaśnego  soku z cytryny i w dodatku uśmiechnąć 
się. Ta ceremonia też obowiązuje do dziś.

Od tej pory dwa razy w roku – w  pierwszym 
dniu wiosny i w ostatnim dniu lata zbierała się 
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Kapituła, aby zatwierdzić kolejnych Kawalerów 
Orderu. Informacje z posiedzeń Kapituły  i rela-
cje z uroczystości dekoracji tym odznaczeniem  
regularnie ukazywały się w „Kurierze Polskim”. 
Bardzo  dbał o to Cezary  Leżeński,  redaktor 
naczelny  tej gazety, zarazem   najpierw wice-
przewodniczący  Kapituły, a od 1976 roku jej 
przewodniczący.  W 1977 roku rozpoczął on  
starania o to, by polski order ustanowiony przez 
polskie dzieci zyskał  międzynarodowe znacze-
nie, zwłaszcza że nadawany już był obcokrajow-
com. Pojechał nawet do Nowego Jorku i podczas 
sesji  ONZ wygłosił przemówienie w tej sprawie. 
Te zabiegi,  poparte jeszcze  jeszcze przez  Hen-
ry’ego  R. Labouisse’a,  dyrektora generalnego 
UNICEF, przyniosły efekt.

W 1979 roku, ogłoszonym przez ONZ Mię-
dzynarodowym Rokiem Dziecka, sekretarz ge-
neralny ONZ Kurt Waldheim  nadał Orderowi 
Uśmiechu międzynarodową rangę. W jej gronie, 
liczącym obecnie 55 osób, zasiadają przedsta-
wiciele Anglii, Argentyny, Australii. Białorusi, 
Belgii, Francji, Izraela, Kanady, Niemiec, Rosji, 
Tunezji Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. Także: 
Rumunii, Litwy, Czech, Gruzji, Armenii, Japo-
nii, Serbii i Czrnogóry. Obok księdza katolickie-
go jest pastor ewangelicki, obok rabina- mułła 
islamski, obok księdza prawosławnego – lama 
buddyjski. Wszyscy obradują w zgodzie,  bo naj-
ważniejsze jest dobro dzieci, a nie poglądy po-
lityczne, wyznanie religijne, narodowość, rasa.  
Za tolerancję, wyrozumiałość i życzliwość, Mię-
dzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu wyróż-
niona została w 2001 roku Medalem Za Zasługi 
dla Tolerancji.

Do tej pory od chwili nadania pierwszego 
Orderu Uśmiechu, dzieci  nagrodziły nim blisko 
900 osób z ponad 40 krajów świata. Wśród Ka-
walerów Orderu Uśmiechu są m.in.: Papież Jan 
Paweł II, Dalajlama XIV, ks. kardynał Henryk 
Gulbinowicz, ks. kardynał Franciszek Machar-
ski, ks. kardynał Ignacy Jeż, ks. bp Antoni Dłu-
gosz, król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Ab-
dulaziz Al Saud, królowa Szwecji Sylwia, księż-
na Yorku Sarah Ferguson, Dagmar Havlová, 
księżna Maria Sapieha, Nelson Mandela, Kurt 
Waldheim; Ewa Błaszczyk, Anna Dymna, Alina 
Janowska, Krystyna Feldman, Ryszarda Hanin, 

Krzysztof Janczak, Zygmunt Kęstowicz, Irena 
Kwiatkowska, Steven Spielberg, Peter Ustinov, 
Oprah Winfrey; prof. Jadwiga Bińczycka, Han-
na i Antoni Gucwińscy, Marek Kotański, Jacek 
Kuroń, Jolanta Kwaśniewska, prof. Maria Ło-
patkowa, Marek Michalak, ks. Arkadiusz No-
wak, Janina Ochojska, prof. Julian Radziewicz, 
hm. Danuta Rosner, Irena Sendlerowa, Halina 
Marszał-Sroczyńska, Matka Teresa z Kalkuty; 
Mariele Ventre; Mirosław Greluk; Lesław Skin-
der; dr Wanda Błeńska, prof. Wiktor Dega, prof. 
Krystyna Dobosiewicz, prof. Hilary Koprowski, 
prof. Edward Malec, prof. Jadwiga Moll, prof. 
Jacek Moll, prof. Zbigniew Religa, prof. Jan 
Oleszczuk, dr Helena Pyz, prof. Eugenia Zdeb-
ska, prof. Marian Zembala; Eleni, Majka Je-
żowska, Barbara Kolago, Paweł Kukiz, Wiesław 
Ochman, Ryszard Rynkowski, Irena Santor, Gra-
żyna Świtała, Jan Wojdak; Otylia Jędrzejczak, 
Marian Woronin; Alina Centkiewicz i Czesław 
Centkiewicz, Henryk Chmielewski, Wanda Cho-
tomska, Irena Conti Di Mauro, Arkady Fiedler, 
Dorota Gellner, Tove Jansson, Irena Jurgiele-
wiczowa, Ludwik Jerzy Kern, Maria Kownac-
ka, Joanna Kulmowa, Cezary Leżeński, Astrid 
Lindgren, Małgorzata Musierowicz, Edmund 
Niziurski, Hanna Ożogowska, Joanna Papuziń-
ska, Janina Porazińska, Janusz Przymanowski, 
J. K. Rowling, Ewa Szelburg-Zarembina, Alfred 
Szklarski, ks. Jan Twardowski, Barbara Wacho-
wicz, Wojciech Żukrowski, Lech Konopiński;

ze strony www.orderusmiechu.pl

• Zabawa: „Zagadki i układanie Orderu Uśmie-
chu”.

Zuchy w mniejszych grupach stoją w rzędach 
przed torem z przeszkodami, na końcu którego 
znajduje się Order Uśmiechu w częściach (od-
dzielnie niebieskie kółeczko, żółte, promienie, 
oczka i usta). Następnie drużynowy czyta za-
gadkę i pierwsze osoby pokazują odpowiedź, 
podnosząc do góry tabliczkę z literą A, B lub 
C. Osoba, która odpowie dobrze, biegnie i zdo-
bywa jeden fragment orderu dla swojej grupy. 
Elementów układanki i poszczególnych etapów 
biegu powinno być tyle, żeby każdy zuch miał 
okazję choć raz pobiec.
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• Prezentacje Kawalerów Orderu Uśmiechu

Prezentacje Kawalerów Orderu Uśmiechu – zu-
chy w grupach losują osobę wraz z jej zdjęciem 
i opisem zasług. Następnie grupa musi namalo-
wać duży plakat przedstawiający tę osobę. Na 
koniec grupy opowiadają o wylosowanych Ka-
walerach, a plakaty wieszamy w zuchówce.

• Majsterka – koperty i listy 

Ponieważ kandydatów na Kawalerów zgłasza-
ją dzieci drogą listową, dlatego przygotujemy 
się na taką okoliczność. Zuchy wykonują wła-
snoręcznie kolorowe koperty i papeterie (różne 
techniki). Jeśli jakiś zuch ma pomysł na zgło-
szenie jakiejś osoby, to oczywiście może napi-
sać od razu list. Możecie również to wspólnie 
przedyskutować i wykonać jeden wspólny, duży 
kolorowy list, który kadra następnie wyśle. 
Warto podczas majsterki podyktować zuchom 
adres lub napisać na tablicy tak, aby koperty 
były już prawidłowo zaadresowane.

• Dopasowanie okładek do autorów

Zuchy w grupach rozbiegają się po szkole i od-
najdują pochowane karteczki z nazwiskami. 
Następnie muszą dopasować nazwiska do okła-
dek otrzymanych od kadry. Na koniec wszyscy 
sprawdzają, które grupie udało się popełnić 
najmniej błędów.
1. Twardowski Jan ks. – tomik wierszy
2. Tove Janson – okładka „Muminków” 
3. Astrid Lindgren – „Pippi Langstrump”
4. Majka Jeżowska – okładka płyty
5. Małgorzata Musierowicz – jedna z okładem 

książek z cyklu Jeżycjada
6. Alfred Szklarski – książka z cyklu o Tomku

Pamiętajmy o zamalowaniu na okładkach imion 
i nazwisk autorów

• Krąg Rady – uroczystość pokazująca jak 
wygląda ceremoniał wręczenia Orderów 
Uśmiechu.

Warto w Kręgu Rady przeprowadzić dla zuchów 
miniuroczystość, jako nagrodę za wykonanie 
wszystkich zadań. Pamiętajmy o wszystkich 
atrybutach (róża, przysięga, sok z cytryny), 
dzięki którym dzieci na dłużej zapamiętają na 

czym uroczystość polega. Przy okazji możemy 
sprawdzić, czy zuchy są w stanie uśmiechnąć 
się po wypiciu soku z cytryny. Można również 
wyświetlić nagrany wcześniej fragment praw-
dziwej uroczystości wręczenia Orderu Uśmie-
chu. 

• Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zbiórka 7. Nasza ostatnia misja

Cele:
–  udzielenie pomocy potrzebującym dzie-

ciom,
–  kształtowanie takich cech, jak bezintere-

sowność, potrzeba działania,
–  kształtowanie poczucia bycia osobą, która 

pomaga innym.

Te zajęcia wymagają odpowiedniego i przemy-
ślanego przygotowania. Warto po pierwsze zba-
dać, kto w najbliższej okolicy potrzebuje pomo-
cy. Niekoniecznie musi to być np. fundacja lub 
dom dziecka – może to być konkretne dziecko. 
Następnie trzeba określić, jaka forma pomo-
cy będzie potrzebna – nie musi to być przecież 
wsparcie finansowe. Działania, podczas których 
będą zbierane środki finansowe, warto uzgodnić 
z rodzicami zuchów i dyrekcją szkoły, a następ-
nie przedstawić szczegółowe rozliczenie całej 
akcji. Innym działaniem może być pomoc przy 
spełnieniu marzenia czy wsparcie w aklimaty-
zacji dziecka w nowym miejscu – np. nowego 
ucznia w szkole. Zakres pomocy może być bar-
dzo szeroki – zależy nam na reakcji na potrzeby 
środowiska dziecięcego. Poziom trudności dzia-
łania pozostawiamy do wyboru drużynowemu. 
Gromady silniejsze, dłużej działające, mogą 
pokusić się o zorganizowanie większej akcji. Pa-
miętajmy, że każda pomoc jest bardzo potrzeb-
na. Ostania misja to dobra okazja do rozpro-
wadzenia wszystkich materiałów, powstałych 
podczas sprawności (ulotki, ilustrowana Kon-
wencja). Warto wywiesić wszystkie prace dzieci 
przygotowane w trakcie trwania sprawności. 

Propozycje działań, dzięki którym można uzyskać 
środki finansowe, materiały szkolne, zabawki 
itp.:
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– loteria fantowa – zuchy zbierają niepotrzeb-
ne zabawki lub same przygotowują nagrody. 
W wyznaczonym miejscu i czasie odbywa 
się loteria – losy mogą być sprzedawane za 
symboliczną cenę, a tak uzyskane środku 
przekazywane są na wskazany cel. Podczas 
loterii mogą być organizowane różne zaba-
wy dla dzieci;

– spektakl – gromada przygotowuje przedsta-
wienie teatralne, na które sprzedawane są 
wśród rodziców i uczniów bilety, program 
itp.;

– licytacja wcześniej przygotowanych przed-
miotów, kartek pocztowych lub świątecz-
nych;

– zbiórka zabawek, żywności w okresie przed-
świątecznym itp.

Można również zorganizować ciekawe przedsię-
wzięcia dla okolicznych dzieci:
–  festyn na szkolnym boisku z zabawami,
–  przedstawienie,
–  wycieczka po okolicy.
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Zbiórka 1. Dziecko i jego prawa

Cele
• poznanie Konwencji o Prawach Dziecka 

oraz przysługujących wszystkim dzieciom 
praw,

• poznanie różnicy między prawami a obo-
wiązkami,

• poznanie instytucji Rzecznika Praw Dziec-
ka i podstawowych kompetencji Rzecznika,

• poznanie numeru Dziecięcego Telefonu Za-
ufania Rzecznika oraz sytuacji, w których 
należy dzwonić na DTZ.

Przebieg zbiórki

• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

• Czym dziecko różni się od dorosłego?

Konwencja o Prawach Dziecka, art.1: „Dziec-
kiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 
lat”.

Słownik Języka Polskiego PWN: dziecko — 
„człowiek od urodzenia do wieku młodzieńcze-
go”.

Każda osoba z kręgu wymienia jedną cechę, 
która różni dziecko od dorosłego (np. jest 
mniejsze, dorosły jest silniejszy itd.). Na końcu 
drużynowy mówi, kim wg różnych definicji jest 
dziecko.

• Kto może mieć władzę nad dzieckiem (czyli 
może kazać mu coś robić)?

Prowadzący zajęcia rysuje na tablicy (szarym 
papierze) sylwetkę dziecka, a nad nim za po-
mocą strzałek wypisuje propozycje dzieci – kto 
może coś nakazać dziecku?

4. Konspekty zbiórek z cyklu 
„Prawa dziecka”
Propozycja programowa 
dla drużyn harcerskich

Następnie prowadzący czyta propozycje dzieci 
i zakreśla te, które według nich są władzą pu-
bliczną/państwową.

Kto może mieć władzę nad dzieckiem (do pod-
powiedzenia, gdy uczestnicy zajęć nie mają już 
pomysłów):

– opiekunowie prawni,
– pedagog, ksiądz, pan woźny, pani z sekre-

tariatu, wychowawczyni w domu dziecka, 
sąd,

– wychowawca/opiekun na kolonii, kadra har-
cerska, policjant, strażnik miejski, żołnierz, 
lekarz,

– urzędnik, prezydent, premier, minister. 
Warto wtedy przypasować te pomysły pod 
kategorię „urzędnicy”,

– kontroler biletów,
– obsługa/pracownicy kina, sklepu, wesołego 

miasteczka.

• Czym jest prawo dziecka?

Uwaga: potrzebna będzie taka liczba para-
soli, ilu uczestników (można poprosić na po-
przedniej zbiórce, aby harcerze przynieśli na 
następną parasol lub też kadra może przygo-
tować je sama dla uczestników – wtedy będzie 
większa niespodzianka), ew. papier i kredki do 
narysowania symbolicznego ochronnego para-
sola.

W związku z tym, że dzieci są mniejsze, słab-
sze (podsumowanie cech z formy „Czym dziec-
ko różni się od dorosłego?”) i różnią się od 
osób dorosłych – wymagają specjalnej ochrony. 
Uczestnicy symbolicznie rozpinają nad sobą 
coś, co musi ich chronić — parasol, który ma 
ich chronić przed nadużyciami ze strony wła-
dzy publicznej.
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• Konwencja o Prawach Dziecka

Czym jest parasol? Jest to Konwencja o Prawach 
Dziecka. Każdy uczestnik dostaje mapkę miejsc 
(korytarze/sale wkoło miejsca przeprowadze-
nia zabawy), gdzie musi dotrzeć, tam napisane 
są fragmenty krótkich informacji o Konwencji. 
Każdy harcerz z zastępu ma inne fragmenty – 
tak więc dopiero gdy cały zastęp uzupełni na 
kartce, którą dostanie od prowadzącego, swoje 
części informacji – powstanie spójna całość.

Zastępy wykonują zadanie na czas – zastęp któ-
ry pierwszy przedstawi prawidłowo wypełnioną 
kartkę – wygrywa. Dla utrudnienia informacje 
można zaszyfrować.

Uwaga ważne! Można wyjaśnić uczestnikom 
zajęć, że Konwencja to inaczej umowa między-
narodowa czy traktat.

Materiał wystarczy pociąć na pojedyncze czę-
ści (łącznie 50 osobnych części), które należy 
podzielić na liczbę osób w zastępie (przy np. 
przy 5 osobach w zastępie wychodzi po 10 kar-
teczek na osobę). Następnie liczbę karteczek 
przypadającą na jedną osobę podzielić na 3 
różne miejsca, w których będą one się znajdo-
wały (np. po 3, 3, 4 karteczki).

Materiał można wydrukować na kolorowym 
papierze – inny kolor dla każdego zastępu.

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5

Inf. 1 1.1. 
Konwencja o 
Prawach Dziecka

1.2. 
została uchwalona

1.3. 
przez Organizację 
Narodów 
Zjednoczonych

1.4. 
20 listopada 

1.5. 
1989 roku.

Inf. 2 2.1. 
Jest to

2.2. 
najważniejszy na świecie 
dokument

2.3. 
chroniący

2.4. 
prawa

2.5.
 dziecka.

Inf. 3 3.1.
Dzięki Konwencji

3.2. 
dzieci na całym świecie

3.3.
zaczęto traktować

3.4.
 jako osoby, jako 
obywateli

3.5. 
i jako podmiot 
prawa.

Inf. 4 4.1. 
Konwencja o 
Prawach Dziecka

4.2. 
jest pierwszym dokumentem 
międzynarodowym

4.3. dotyczącym 
dzieci,

4.4. 
który zawiera tak 
szeroki spis

4.5. 
praw i wolności 
dzieci.

Inf. 5 5.1.
Konwencja 
wprowadza 

5.2. 
obowiązek dla państw,

5.3. 
które ratyfi kowały tę 
Konwencję,

5.4. 
składania 
sprawozdań

5.5.
z jej wykonywania.

Inf. 6 6.1. 
Powołany został 
także Komitet Praw 
Dziecka

6.2. 
– 10–osobowy zespół 
ekspertów —

6.3. 
który rozpatruje

6.4. sprawozdania 6.5. 
rządów.

Inf. 7 7.1.
 Konwencja 

7.2.
o Prawach Dziecka

7.3.
nazywana jest 

7.4. światową 
Konstytucją

7.5. 
Praw Dziecka.

Inf. 8 8.1.
Konwencję o 
Prawach Dziecka

8.2. 
podpisały do tej pory

8.3. 
192

8.4. 
państwa

8.5. 
na całym świecie.

Inf. 9 9.1.
Pomysł na spisanie 
Konwencji

9.2. 
o Prawach Dziecka

9.3. 
wyszedł od Polski

9.4. 
już w 

9.5.
 1978 roku.

Inf. 10 10.1. 
Polska

10.2. 
przystąpiła do 

10.3. Konwencji 10.4. 
w 

10.5. 
1991 roku.
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• Poznanie wybranych praw dziecka. 

Z czego dokładnie składa się parasol?

Każdy zastęp dostaje opisy krótkich history-
jek (w zależności od liczby zastępów ok. 4–5), 
gdzie opisane są przypadki przestrzegania/ 
nieprzestrzegania praw dziecka, a pod nimi 
znajdują się odpowiednie artykuły z Konwen-
cji o Prawach Dziecka. Zadaniem zastępu jest 
przeczytać historyjki, zastanowić się, czy dane 
prawo dziecka było przestrzegane czy nie i dla-
czego. Następnie po kolei zastępy czytają po 
jednej swojej historyjce na głos, odpowiadając 
następnie na pytanie, czy prawo zostało prze-
strzegane, a także tłumacząc dlaczego.

Po przeczytaniu kolejnej historyjki każdy 
uczestnik dostaje karteczkę z prawem dziecka, 
które dotyczyło tej scenki i przyczepia go do 
swojego parasola – tak, aby na końcu zabawy 
każdy harcerz miał na swoim parasolu przy-
czepione najważniejsze prawa dziecka z Kon-
wencji.

Po połowie historyjek następuje zabawa – prze-
rywnik ruchowy (np. zaproponowany przez za-
stęp, który prawidłowo wytłumaczył dane pra-
wo dziecka lub zauważył, że w danej historyjce 
były przestrzegane/nieprzestrzegane dodatko-
wo inne prawa dziecka).

Na końcu prowadzący zadaje pytanie, czy dzie-
ci dodałyby jeszcze jakieś prawa dziecka? Pro-
wadzący może sprawdzić, czy zaproponowane 
przez dzieci prawa znajdują się w Konwencji.

Uwaga ważne! 

• Warto zmienić imiona dzieci występujących 
w tych historyjkach, tak aby były one inne 
niż uczestnicy zajęć. Dzieci podczas czyta-
nia bardzo często utożsamiają bohaterów 
opowiadań z osobami o tym samym imie-
niu, co może spowodować negatywną reak-
cję grupy w stosunku do osoby o tym samym 
imieniu. Szczególnie mocno działa to w hi-
storyjkach niepozytywnych, np. o kradzieży 
czy rozwodzie rodziców.

• Podczas czytania i omawiania historyjek, 
a także podawania własnych przykładów 
(np. czym są poglądy religijne) należy uwa-

żać, aby nie obrazić poglądów żadnej gru-
py społecznej/religijnej bez względu na to, 
czy jej członkowie są obecni na naszych 
zajęciach. Warto kształtować w dzieciach 
pozytywne postawy w każdej, nawet drob-
nej sytuacji. Starajmy się też nie powielać 
stereotypów w naszych dodatkowych przy-
kładach czy bardziej szczegółowych wytłu-
maczeniach – jak np. osoba niezamożna to 
osoba przynależąca do mniejszości narodo-
wej.

• Fragmenty Konwencji można też wyświetlić 
na rzutniku, tak aby widziała je cała grupa, 
nie tylko zastęp czytający daną historyjkę. 
Dzięki temu, uczestnicy zobaczą sformuło-
wania, które będzie tłumaczył prowadzący 
oraz lepiej zapamiętają zapisy Konwencji.

• Warto również w krótki sposób wytłuma-
czyć uczestnikom, czym są trudne sformu-
łowania z tekstu konwencji, jak np. cenzus 
urodzenia czy status prawny, a także podać 
przykład czym jest: działalność polityczna, 
wyrażane poglądy, przekonania religijne.

W Kolumbii na ulicy zginął 16-letni Patryk, 
którego postrzelił policjant. „Był bardzo podob-
ny do groźnego przestępcy” – zeznał później 
policjant.

Havier był 10-letnim chłopcem. Po śmier-
ci rodziców nie miał się kto nim zaopiekować. 
Mieszkał na ulicy. Tam poznał ludzi z gangu 
narkotykowego. Chłopiec zaczął pracować dla 
gangu w zamian za jedzenie. Pewnego dnia zo-
stał postrzelony podczas policyjnej obławy. Zgi-
nął w wieku 12 lat.

Niezbywalne prawo do życia i rozwoju – artykuł 6: 
1. Państwa uznają, że każde dziecko ma nie-

zbywalne prawo do życia. 
2. Państwa zapewnią, w możliwie maksymal-

nym zakresie, warunki życia i rozwoju 
dziecka.

Antka wychowywała tylko mama. Mama od pew-
nego czasu zaczęła wychodzić z domu na coraz 
dłużej i często wracała pijana. Antek po powro-
cie ze szkoły całymi dniami siedział sam w domu. 
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Pani nauczycielka, widząc, że Antek coraz gorzej 
wygląda i jest coraz smutniejszy porozmawiała 
z nim o jego problemach, a następnie zgłosiła 
problem do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował 
o umieszczeniu Antka w ośrodku wychowawczym 
ponieważ wg sądu matka nie była w stanie odpo-
wiednio opiekować się chłopcem. Matka bardzo 
się zmieniła, przestała pić, znalazła pracę i bar-
dzo chciała, żeby syn do niej wrócił. Sąd zezwolił 
na powrót chłopca do domu. Antek odtąd miał 
ciepły i bezpieczny dom.

Ochrona więzi rodzinnych i kontaktów z rodzicami, 
prawo do wychowania w rodzinie – artykuł 9: 

Państwa zapewnią, aby dziecko nie zostało od-
dzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, 
z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne 
władze, podlegające nadzorowi sądowemu, 
zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem 
oraz stosowanym postępowaniem, że takie od-
dzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej 
pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być 
konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć 
lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde 
z rodziców mieszka oddzielnie, a należy pod-
jąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub za-
mieszkania dziecka.

Rodzice Zosi zdecydowali się na rozwód. 
Wspólnie postanowili jednak, że co drugi week-
end będzie spędzać z tatą, który będzie brał ją 
też na część wakacji do siebie. Zosia może także 
w każdej chwili zadzwonić do niego i umówić się 
na wspólne wyjście do kina czy sklepu, będzie 
też miała u niego swój pokój wraz z zabawkami 
i ubraniami. Sąd rodzinny wyraził zgodę na ta-
kie rozwiązanie.

Prawo do kontaktu z obojgiem rodziców w sytuacji 
rozwodu/separacji – artykuł 18: 

Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe 
starania dla pełnego uznania zasady, że obo-
je rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność 
za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub 
w określonych przypadkach opiekunowie praw-
ni ponoszą główną odpowiedzialność za wycho-
wanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpie-

czenie interesów dziecka ma być przedmiotem 
ich największej troski.

Mały Xiang z Chin ciężko rozchorował się 
na zapalenie płuc. Jego rodzice na próżno jeź-
dzili z nim po okolicy w poszukiwaniu lekarza 
– w promieniu najbliższych 50 kilometrów nie 
było żadnego ośrodka zdrowia ani państwowego 
gabinetu lekarskiego. Rodzice Xianga byli zroz-
paczeni. Przypadkiem trafili do wioski, gdzie 
swój polowy szpital miał UNICEF. Tam dopiero 
udzielono chłopcu pomocy.

Prawo do ochrony zdrowia i właściwej opieki 
medycznej – artykuł 24:

Państwa–Strony uznają prawo dziecka do jak 
najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień 
w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji 
zdrowotnej. Państwa będą dążyły do zapew-
nienia, aby żadne dziecko nie było pozbawione 
prawa dostępu do tego rodzaju opieki zdrowot-
nej.

Zakład pracy, w którym zatrudnieni byli ro-
dzice Pawła nagle upadł. Rodzina zaczęła mieć 
problemy z utrzymaniem . Rodzice szukali no-
wej pracy,ale bezskutecznie. Okazało się jednak, 
że mogą zwrócić się o pomoc do opieki społecz-
nej, która tymczasowo pomoże im Pomoc spo-
łeczna w tej trudnej sytuacji przyznała rodzinie 
zasiłek, czyli pieniądze na jedzenie i na opłaty 
mieszkaniowe, do czasu aż rodzice Pawła nie 
znajdą pracy.

Prawo do godziwych warunków socjalnych – 
artykuł 27:
1. Państwa uznają prawo każdego dziecka do 

poziomu życia odpowiadającego jego roz-
wojowi fizycznemu, psychicznemu, ducho-
wemu, moralnemu i społecznemu.

2. Rodzice (rodzic) lub inne osoby odpowie-
dzialne za dziecko ponoszą główną odpo-
wiedzialność za zabezpieczenie, w ramach 
swych możliwości, także finansowych, 
warunków życia niezbędnych do rozwoju 
dziecka.

3. Państwa, zgodnie z warunkami krajowymi 
oraz odpowiednio do swych środków, będą 
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podejmowały właściwe kroki dla wspoma-
gania rodziców lub innych osób odpowie-
dzialnych za dziecko w realizacji tego pra-
wa oraz będą udzielały, w razie potrzeby, 
pomocy materialnej oraz innych programów 
pomocy, szczególnie w zakresie żywności, 
odzieży i mieszkań.

Państwo Nowakowie mieszkali na wsi i mieli 
ogromne gospodarstwo rolne. Ich syn, póki był 
mały chodził do szkoły. Gdy jednak skończył 10 
lat rodzice zdecydowali, że nie musi już chodzić 
do szkoły, ponieważ umie pisać i czytać, a po-
trzebny jest do pomocy w pracy na gospodar-
stwie. 

Prawo do nauki, rozwijania zainteresowań i ta-
lentów – art. 28:

Państwa uznają prawo dziecka do nauki i w celu 
stopniowego realizowania tego prawa na zasa-
dzie równych szans, w szczególności:
a) uczynią nauczanie podstawowe obowiązko-

wym i bezpłatnym dla wszystkich;
b) będą popierać rozwój różnorodnych form 

szkolnictwa średniego, zarówno ogólno-
kształcącego, jak i zawodowego, uczynią je 
dostępnymi dla każdego dziecka oraz podej-
mą odpowiednie kroki, takie jak wprowa-
dzenie bezpłatnego nauczania oraz udziela-
nie w razie potrzeby pomocy finansowej;

c) za pomocą wszelkich właściwych środków 
uczynią szkolnictwo wyższe dostępnym dla 
wszystkich na zasadzie zdolności;

d) podejmą kroki na rzecz zapewnienia regu-
larnego uczęszczania do szkół oraz zmniej-
szenia wskaźnika porzucania nauki.

Tomek mieszka w domu dziecka. Czasami dostaje 
listy od dalekiej rodziny, ale zawsze wydaje mu się, 
że jakby ktoś już otworzył kopertę i zakleił ją zno-
wu. Ciocie – wychowawczynie pytane przez Tomka, 
czy czytają jego listy zawsze zaprzeczają.

Ochrona prywatności, w tym korespondencji i ży-
cia rodzinnego – artykuł 16:
1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitral-

nej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego 

życia prywatnego, rodzinnego lub domowe-
go czy w korespondencję ani bezprawnym 
zamachom na jego honor i reputację.

2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej 
przeciwko tego rodzaju ingerencji lub za-
machom.

Pani dyrektor powiedziała Piotrkowi (lat 
12), że z powodu nagannego zachowania zosta-
nie przeniesiony do innej klasy, a jeżeli to nie 
poskutkuje to będzie musiał zmienić szkołę. Pio-
trek odpowiedział, że nie chce iść do klasy B, 
bo tam wszyscy chłopcy się z niego wyśmiewają. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nikt go nie py-
tał o zdanie i że skoro jest niegrzeczny to nie 
ma żadnych praw tylko obowiązek chodzenia do 
szkoły i uczenia się.

Prawo do wypowiedzi własnego zdania – artykuł 
12: 

1. Państwa zapewniają dziecku, które jest 
zdolne do kształtowania swych własnych 
poglądów, prawo do swobodnego wyrażania 
własnych poglądów we wszystkich sprawach 
dotyczących dziecka, przyjmując je z nale-
żytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrza-
łość dziecka.

2. W tym celu dziecko będzie miało w szcze-
gólności zapewnioną możliwość wypowia-
dania się w każdym postępowaniu sądowym 
i administracyjnym, dotyczącym dziecka, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem przed-
stawiciela bądź odpowiedniego organu, 
zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa 
wewnętrznego.

Gotfryd mieszkał w małej miejscowości, 
gdzie nie było ani kina, ani teatru, a jedyną roz-
rywkę dostarczał dom kultury, który często or-
ganizował pokazy filmów dla dzieci, prowadził 
sekcję taneczną i tenisa stołowego. Jakaż była 
rozpacz chłopca i jego kolegów, gdy okazało się, 
że władze miasteczka zamierzają zlikwidować 
dom kultury, ponieważ nie było pieniędzy na 
jego utrzymanie. Na nic zdały się protesty do-
rosłych i dzieci – dom kultury po 3 miesiącach 
zamknięto.
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Prawo do wypoczynku i czasu wolnego – artykuł 
31:

Państwa uznają prawo dziecka do wypoczynku 
i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach 
i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku 
dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestnicze-
nia w życiu kulturalnym i artystycznym.

Pewien duży koncern samochodowy otworzył 
w państwie Y swoją nową fabrykę. W gazetach 
i na billboardach pojawiły się kolorowe ogło-
szenia, że  fabryka ogłasza nabór pracowników 
i przyjmowane będą tylko dzieci w wieku od 10 
do 16 lat, a pensję ustalono w wysokości 1 do-
lara na dzień. Rząd państwa Y zgodził się na 
takie rozwiązanie. Z powodu biedy panującej 
w państwie Y fabryka w niedługim czasie miała 
komplet pracowników. 

Ochrona przed wyzyskiem ekonomicznym i wyko-
nywaniem pracy szkodliwej – artykuł 32: 

Państwa uznają prawo dziecka do ochrony 
przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wyko-
nywaniem pracy, która może być niebezpieczna 
lub też może kolidować z kształceniem dziecka, 
bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka 
lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, du-
chowego, moralnego lub społecznego.

Bartka w poprzednie wakacje potrącił sa-
mochód, w związku z tym chłopiec musiał już 
do końca poruszać się na wózku inwalidzkim. 
Specjalnie dla niego dyrekcja szkoły zleciła 
przebudowanie wejścia do szkoły, tak żeby chło-
piec mógł swobodnie wjeżdżać wózkiem, a także 
zrobiła remont łazienki i przeniosła lekcje jego 
klasy na parter. 

Ochrona dzieci niepełnosprawnych – artykuł 23:

Państwa-Strony uznają prawo dziecka nie-
pełnosprawnego do szczególnej troski i będą 
sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do dostęp-
nych środków, rozszerzanie pomocy udzielanej 
uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom od-
powiedzialnym za opiekę nad nimi. Pomoc taka 
będzie udzielana na wniosek tych osób i będzie 
stosowna do warunków dziecka oraz sytuacji 

rodziców lub innych osób, które się nim opie-
kują.

Na szkolnej tablicy ogłoszeń Kasia znalazła 
ogłoszenie o naborze do kółka szachowego, któ-
re zorganizowane będzie w wakacje przez na-
uczyciela wychowania fizycznego. Dziewczynka 
bardzo się ucieszyła, ponieważ szachy były jej 
pasją i od kiedy zaczęła wciąż wygrywać z tatą 
nie miała godnego przeciwnika. Poszła na spo-
tkanie organizacyjne. Gdy weszła do sali nauczy-
ciel WF powiedział jej, że dziewczynki nie będą 
przyjmowane ponieważ nie mają zdolności ana-
litycznego myślenia. Kazał jej wyjść, mówiąc że 
wkrótce zorganizowane będzie kółko kulinarne 
i w nim z pewnością będzie mogła uczestniczyć.

Ochrona przed dyskryminacją (prawo do rów-
nego traktowania) – artykuł 21:
1. Państwa będą respektowały i gwarantowały 

prawa zawarte w konwencji wobec każdego 
dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, 
niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języ-
ka, religii, poglądów politycznych, statusu 
majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu 
urodzenia.

2. Państwa będą podejmowały właściwe kro-
ki dla zapewnienia ochrony dziecka przed 
wszelkimi formami dyskryminacji lub kara-
nia ze względu na status prawny, działal-
ność, wyrażane poglądy lub przekonania re-
ligijne rodziców dziecka, opiekunów praw-
nych lub członków rodziny.

Państwu Mbamab w Kongo urodziła się mała 
córeczka. Rodzice wybrali dla niej imię Sere-
na, lecz gdy chcieli w urzędzie sporządzić akt 
urodzenia i zgłosić malutką Serenę jako nową 
obywatelkę państwa Kongo, urzędniczka stwier-
dziła, że w Kongo panuje taka bieda, że nie mają 
pieniędzy na wydawanie aktów urodzenia oraz 
ich archiwizowania.

Prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa, obo-
wiązek sporządzenia aktu urodzenia i zadbania 
o obywatelstwo dziecka – artykuł 7:

Niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie 
sporządzony jego akt urodzenia, a dziecko od 
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momentu urodzenia będzie miało prawo do 
otrzymania imienia, uzyskania obywatelstwa 
oraz, jeśli to możliwe, prawo do poznania swo-
ich rodziców i pozostawania pod ich opieką.

Rodzice 5-letniej Asi byli rozwiedzeni. 
Pewnego dnia tata powiedział Asi, że przepro-
wadzają się do Stanów Zjednoczonych. Gdy 
jednak poszli do urzędu wyrobić Asi paszport, 
pani urzędniczka powiedziała, że do wyrobienia 
paszportu dla niepełnoletniego dziecka potrzeb-
na jest też zgoda drugiego rodzica – mamy Asi. 
Krzyki taty nic nie pomogły, urzędniczka pozo-
stała nieugięta.

Ochrona przed nielegalnym wywozem dziecka za 
granicę – artykuł 11: 
1. Państwa będą podejmowały kroki dla zwal-

czania nielegalnego transferu dzieci oraz 
ich nielegalnego wywozu za granicę.

2. W tym celu Państwa będą popierały zawie-
ranie odpowiednich umów dwustronnych 
lub wielostronnych albo przystępowanie do 
istniejących już umów.

Franek miał 15 lat, kiedy jego rodzice zde-
cydowali się wyjechać do pracy do Anglii. Uwa-
żali, że chłopiec jest już na tyle duży, że może 
zostać sam w domu. Nie chcieli też, żeby Franek 
przerywał naukę w środku roku szkolnego. Na 
początku rodzice regularnie przysyłali pieniądze 
na utrzymanie, a Franek był szczęśliwy, że nie 
musi sprzątać w mieszkaniu i odrabiać lekcji. 
Jednak po kilku miesiącach przestało mu się to 
podobać, czuł się bardzo samotny. Rodzice od 
tygodni się z nim nie kontaktowali, a do tego 
skończyły mu się wszystkie pieniądze. Pewnego 
dnia, bardzo głodny już chłopiec, chciał ukraść 
konserwę ze sklepu – niestety został złapany. 
Wezwana na miejsce policja ustaliła, że chło-
piec jest od pół roku bez opieki. Natychmiast za-
alarmowano pomoc społeczną. Chłopca umiesz-
czono czasowo w rodzinie zastępczej i podjęto 
próbę skontaktowania się z jego rodzicami.

Ochrona dla dzieci pozbawionych czasowo lub na 
stałe rodziny – zapewnienie opieki zastępczej – 
artykuł 20:

Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swe-
go środowiska rodzinnego lub gdy ze względu 
na swoje dobro nie może pozostawać w tym 
środowisku, będzie miało prawo do specjalnej 
ochrony i pomocy ze strony państwa.

Monika podczas lekcji języka polskiego zo-
stała wywołana do odpowiedzi na temat oceny 
moralnej bohatera jednej z lektur (żołnierza, 
który wykazał się męstwem na polu walki). 
Powiedziała, że jej religia nie pozwala zabi-
jać kogokolwiek pod żadnym pretekstem i wg 
niej ten bohater nie jest wcale bohaterem tylko 
tchórzem, bo nie potrafił powiedzieć „nie będę 
walczył”. Dostała jedynkę, ponieważ pani na-
uczycielka uznała, że to zła odpowiedź, a religia 
Moniki nie obchodzi nikogo.

Swoboda myśli, sumienia i wyznania – artykuł 
14: 

Państwa będą respektowały prawo dziecka do 
swobody myśli, sumienia i wyznania.

16-letni Michał wracał ze szkoły do domu. 
Był bardzo zły, bo dostał kolejną jedynkę w li-
ceum. Ze złości zbił kamieniem szybę na przy-
stanku. Od razu podjechał patrol policji, który 
zwiózł go do aresztu. W radiowozie pokłócił się 
z policjantami obrażając ich. Zdenerwowani 
policjanci zamknęli Michała w najgorszej celi 
posterunku, gdzie było brudno, zimno i nie było 
toalety, mówiąc że w takich warunkach za karę 
będzie czekał na przyjazd rodziców.

Zakaz torturowania, kara śmierci ani kara do-
żywotniego więzienia nie może zostać orzeczona 
wobec osoby w wieku poniżej 18 lat za popełnione 
przez nią przestępstwa – artykuł 37:

Państwa zapewnią, aby:

a) żadne dziecko nie podlegało torturowaniu 
bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy poniża-
jącemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara 
śmierci, ani kara dożywotniego więzienia 
bez możliwości wcześniejszego zwolnienia 
nie może zostać orzeczona wobec osoby 
w wieku poniżej osiemnastu lat za popełnio-
ne przez nią przestępstwa;
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b) żadne dziecko nie zostało pozbawione wol-
ności w sposób bezprawny lub arbitralny;

c) każde dziecko pozbawione wolności było 
traktowane humanitarnie i z poszanowa-
niem wrodzonej godności jednostki ludzkiej, 
w sposób uwzględniający potrzeby osoby 
w danym wieku. Państwa-Strony podejmą 
wszelkie możliwe kroki dla zapewnienia, 
aby osoby, które nie osiągnęły wieku pięt-
nastu lat, nie brały bezpośredniego udziału 
w działaniach zbrojnych.

Maciek pojechał na kolonię. Niestety już pierw-
szego dnia wdał się w bójkę z kolegą, który go obra-
ził. Szybko nadbiegł wychowawca, chwycił Maćka 
za ręce, wykręcił mu je boleśnie za plecy i zaprowa-
dził go do kierowniczki. Mimo płaczu Maćka dopie-

ro w pokoju pani kierownik uwolnił mu ręce.

Ochrona przed wszelkimi formami przemocy (fi-
zycznej, psychicznej), zaniedbaniem czy wykorzy-
stywaniem seksualnym – artykuł 19:

Państwa będą podejmowały wszelkie właści-
we kroki dla ochrony dziecka przed wszelkimi 
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
krzywdy lub zaniedbania bądź złego trakto-
wania lub wyzysku, w tym wykorzystywania 
w celach seksualnych, dzieci pozostających pod 
opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego-
(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad 
dzieckiem.

• Prawa dziecka (do przyklejenia dla każdego 
uczestnika zajęć na jego parasolu)

prawa do życia i rozwoju

prawa do wychowania w rodzinie (ochrona więzi rodzinnych i kontaktów z rodzicami)

prawa do kontaktu z obojgiem rodziców w sytuacji rozwodu/separacji

prawa do ochrony zdrowia i właściwej opieki medycznej

prawa do godziwych warunków socjalnych

prawa do nauki, rozwijania zainteresowań i talentów

prawa do prywatności

prawa do wypowiedzi własnego zdania

prawa do życia bez przemocy, okrucieństwa, wyzysku, demoralizacji, zaniedbania 
i wszelkiego złego traktowania

prawa do wypoczynku i czasu wolnego

ochrona dzieci niepełnosprawnych

ochrona przed dyskryminacją (prawo do równego traktowania)

prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa, obowiązek sporządzenia aktu urodzenia 
i zadbania o obywatelstwo dziecka

ochrona przed nielegalnym wywozem dziecka za granicę

ochrona dla dzieci pozbawionych czasowo lub na stałe rodziny – zapewnienie opieki zastępczej

swoboda myśli, sumienia i wyznania

zakaz torturowania, kara śmierci ani kara dożywotniego więzienia nie może zostać orzeczona wobec osoby 
w wieku poniżej 18 lat za popełnione przez nią przestępstwa
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• Rzecznik Praw Dziecka

Każdy zastęp dostaje kopertę, w której znaj-
duje się informacja o Rzeczniku Praw Dziecka 
pocięta na kawałki. Zadaniem zastępu jest uło-
żyć całą kartkę, przeczytać ją, a następnie po-
smarować klejem i nakleić na to kolejną białą 
kartkę. Po odwróceniu tej kartki uczestnikom 
ukazuje się obrazek przedstawiający żółty DTZ 
wraz z numerem: 0 800 12 12 12.

Czym się zajmuje Rzecznik Praw Dziecka?
• Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce jest 

obecnie Pan Marek Michalak.
• Rzecznik stoi na straży praw dziecka, 

a w szczególności: prawa do życia i ochrony 
zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, 
prawa do godziwych warunków socjalnych, 
prawa do nauki.

• Rzecznik podejmuje działania na rzecz za-
pewnienia dziecku pełnego i harmonijnego 
rozwoju, z poszanowaniem jego godności 
i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczni-
ku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań 
wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi 
przejawami przemocy, okrucieństwa, wy-
zysku, a także przed demoralizacją, zanie-
dbaniem i innymi formami niewłaściwego 
traktowania.

• Przedmiotem troski Rzecznika są wszystkie 
dzieci; szczególną opieką otacza dzieci nie-
pełnosprawne, które mają utrudniony start 
życiowy. 

• Rzecznik wykonując swoje uprawnienia, 
kieruje się zasadami zawartymi w Kon-
stytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka 
i ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, w tym 
zwłaszcza:
– zasadą dobra dziecka,
– wszystkie działania podejmowane są 

w najlepiej pojętym interesie dziecka,
– zasadą równości,
– troską o ochronę praw każdego dziecka,
– zasadą poszanowania odpowiedzialno-

ści, praw i obowiązków obojga rodziców 
za rozwój i wychowanie dziecka.

• Rzecznik podejmuje działania przewidziane 
w ustawie z własnej inicjatywy, biorąc pod 
uwagę napływające do niego informacje 

wskazujące na naruszenie praw lub dobra 
dziecka. 

• Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizowanych 
służb, instytucji i stowarzyszeń zajmują-
cych się ochroną dziecka, lecz interweniuje 
w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury 
okazały się nieskuteczne bądź ich zanie-
chano.

• Adresatami działań Rzecznika są wszystkie 
organy władzy publicznej (między innymi: 
Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Mini-
strów, sądy), samorządy terytorialne, insty-
tucje rządowe i organizacje pozarządowe, 
do których może zwrócić się Rzecznik.

• Rzecznik może bronić praw dziecka przed 
sądem.

• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika

Prowadzący rozdaje uczestnikom opisy sytuacji 
z jakimi zadzwoniły do DTZ dzieci. Następnie 
prosi ich o podanie innych przykładowych sytu-
acji, w jakich dzieci mogłyby zwrócić się do DTZ.

Historie, które usłyszeli dyżurni Dziecięcego Te-
lefonu Zaufania (DTZ) Rzecznika Praw Dziecka 
(wszystkie imiona zostały zmienione):

Mama nie pozwala mi na kontakty z ojcem
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania 

zadzwonił uczeń gimnazjum, Paweł. Skarżył 
się, że jego matka nie pozwala mu na rozmowy 
telefoniczne z ojcem. Rodzice są od roku rozwie-
dzeni i matka uważa, że ojciec nie powinien mieć 
z chłopcem żadnego kontaktu. Rozwód rodziców 
zawsze jest dla dziecka przeżyciem dramatycz-
nym. Zadaniem dyżurnego DTZ była pomoc 
w przygotowaniu chłopca do rozmowy z mamą. 
Okazało się, że chłopak nie wie dokładnie, dla-
czego mama jest zdecydowanie przeciwna jego 
kontaktom z ojcem. Nawet, jeśli rodzice nie po-
trafili sobie ułożyć razem życia, chłopiec miał 
prawo do kontaktu i z mamą, i z tatą. Przygo-
towanie chłopca do rozmowy polegało na tym, 
by umiał przekonać mamę, że jego tata jest nie 
tylko jej byłym mężem, ale też – niezależnie, jak 
ocenia go w tej pierwszej roli – że dla chłopca 
jest przede wszystkim ojcem. Dziecko zaś ma 
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prawo do kontaktów z obydwojgiem rodziców 
i mama powinna o tym pamiętać.

Koledzy z klasy mi dokuczają
Dwunastoletnia Jola skarżyła się konsultan-

towi DTZ, że nie ma w szkole koleżanek ani ko-
legów. Od jakiegoś czasu wszyscy w klasie jej 
dokuczają, celowo izolują z grupy i codziennie 
robią jej różne przykrości. Dziewczyna pytała, 
czy to jest jej wina i czy da się z tym coś zrobić. 
Sytuacja, w której jedna osoba jest celowo izo-
lowana z grupy i jest obiektem przykrych żar-
tów – to przemoc. Przemoc jest zła i przynosi 
poważne szkody tak ofiarom, jak i sprawcom. W 
szkołach często dochodzi do podobnych sytuacji 
i zadaniem dorosłych jest zadbać o to, aby szkoła 
była wolna od przemocy. W rozmowie z dziew-
czyną konsultant Dziecięcego Telefonu Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka poradził, aby znala-
zła dorosłą osobę, która pomoże jej rozwiązać 
ten przykry problem. Dziewczyna dowiedziała 
się także, że w żadnym przypadku nie warto 
rozwiązywać takich spraw samodzielnie (np. 
poprzez stosowanie samemu przemocy wobec 
innych osób). Powiedzenie o swoim problemie 
osobie z telefonu zaufania, to był dobry pomysł. 
Zachęcona przez pracownika DTZ, dziewczynka 
zdecydowała się opowiedzieć o swoim problemie 
rodzicom – okazało się, że ani oni, ani nauczy-
ciele nie byli świadomi skali i wagi problemu. 
Wszyscy dorośli myśleli, że to normalne, nie-
groźne zabawy nastolatków, tymczasem dziew-
czyna doznawała wielu krzywd i upokorzeń. 
Dzięki rozmowom z rodzicami i wychowawcą 
klasy stopniowo udało się zmienić sytuację i po 
jakimś czasie pozycja dziewczynki wśród jej ko-
legów z klasy znacząco wzrosła.

Boję się kolegów z podwórka
Tomek zadzwonił pod numer Dziecięcego 

Telefonu Zaufania, bo miał poważny problem 
z kolegami z podwórka. Od kilku dni bał się 
wychodzić, bo jego nieco starsi koledzy z bloku 
grozili mu pobiciem. Ponieważ już wcześniej 
zdarzyło się, że Tomek dostał od kolegów lanie, 
uważał, że jego obawy są uzasadnione. Od kil-
ku dni Tomek siedział przerażony w domu i nie 
wychodził sam nawet do sklepu.„Podwórkowa” 

przemoc rówieśnicza jest częstym tematem roz-
mów w DTZ. Przemoc jest zjawiskiem częstym 
i przynoszącym bardzo wiele szkód. Przemoc 
jest zła i nikt nie powinien być wobec niej obo-
jętny. Dlatego dyżurny Telefonu Zaufania zapy-
tał, kto z dorosłych wie o zaistniałej sytuacji. 
Tomek przyznał, że nikomu nie mówił o swoich 
problemach. Bał się, że rodzice zaczną rozma-
wiać o problemie z rodzicami napastników, a to 
tylko pogorszy jego sytuację. Koledzy zapowie-
dzieli mu, że jeśli „piśnie komuś słowo, dostanie 
dwa razy mocniej”. Tomek powiedział, że czuje, 
iż nic w tej sprawie nie może zrobić. Ostatnią 
deską ratunku był dla niego numer 0 800 12 
12 12. Konsultant Telefonu zapytał chłopca, czy 
uważa, że poprawić jego sytuację może dalsze 
ukrywanie problemu. Tomek przyznał, że nie – 
i sam zaczął się zastanawiać, komu i w jaki spo-
sób można o tym powiedzieć. Zasugerowaliśmy 
mu, że naturalnym pierwszym krokiem powinna 
być właśnie rozmowa z rodzicami na temat re-
aliów „podwórkowego” życia. Tomek dzwonił 
do konsultanta Dziecięcego Telefonu Zaufania 
jeszcze dwa razy. Udało mu się porozmawiać 
z rodzicami i wspólnie ustalili bezpieczny plan 
rozwiązania problemu. Rodzice Tomka poroz-
mawiali poważnie i bardzo stanowczo z rodzi-
cami podwórkowych agresorów, informując ich 
o konsekwencjach pobicia ich syna. Baczniej 
kontrolowane przez swych rodziców, dzieciaki 
zrezygnowały z gnębienia naszego rozmówcy. 
Wiemy o tym, bo zadzwonił do nas ponownie – 
już z tonu jego głosu słychać było, że problem 
zniknął.

Jak odmówić kolegom
Wszyscy moi koledzy piją alkohol, a ja nie 

chcę” – skarżył się Piotr, uczeń gimnazjum. W 
rozmowie z konsultantem Dziecięcego Telefonu 
Zaufania Rzecznika Praw Dziecka stwierdził, że 
nie chce pić alkoholu z kolegami, ale ciężko mu 
odmówić. Boi się, że wyjdzie na – jak sam to 
nazwał – „frajera”. Ciężko przeciwstawiać się 
presji grupy. Kiedy wszyscy koledzy i koleżanki 
namawiają do czegoś, na co nie do końca mamy 
ochotę, wtedy łatwo postąpić niezgodnie z wła-
snym sumieniem. Wiele telefonów dotyczy tego, 
jak radzić sobie z podobnymi sytuacjami. Tele-
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fon Zaufania to dobre miejsce, żeby dowiedzieć 
się, jak można zachować się w podobnych sytu-
acjach. Nasi konsultanci pomagają dzwoniącym 
z takimi problemami zastanowić się, jak można 
w takiej sytuacji skutecznie (asertywnie) powie-
dzieć NIE. Wspólnie z dziećmi ćwiczą wręcz ta-
kie rozmowy, by przygotować je do przeprowa-
dzenia ich „w realu”. Również w przytoczonym 
przypadku udało się wymyślić sposób, w jaki 
można powiedzieć kolegom o tym, że nie ma się 
ochoty pić alkoholu – i jak pozostać sobą, nie 
tracąc przy tym szacunku kolegów.

Mój nauczyciel jest dziwny
Któregoś dnia zadzwoniła do nas trzyna-

stoletnia Patrycja i powiedziała, że jeden z jej 
nauczycieli jest „dziwny”, ponieważ podrywa 
ją i jej koleżanki. Każda informacja, dotycząca 
możliwości wykorzystywania dzieci, zgłoszona 
konsultantom Dziecięcego Telefonu Zaufania, 
jest bardzo skrupulatnie sprawdzana. Wiele za-
chowań dorosłego może być nadużyciem, jeśli 
mają na celu przyniesienie mu satysfakcji sek-
sualnej, a on wykorzystuje do tego dziecko. Ta-
kie praktyki dorosłych są zawsze przestępstwem 
i są ścigane przez policję i prokuraturę. Jeżeli 
zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
dyżurni Telefonu Zaufania mają obowiązek 
poinformować o tym policję. Działania, podej-
mowane w tej mierze przez dyżurnych DTZ, są 
jednak bardzo ostrożne – sprawę należy zawsze 
dokładnie zbadać, by nie skrzywdzić nikogo po-
chopnymi oskarżeniami. W opisanym przypad-
ku również okazało się, że nauczyciel nie miał 
złych intencji – jedynie jego sposób bycia był 
często zbyt bezpośredni i krępujący. Patrycja 
dowiedziała się, że w takich przypadkach najle-
piej znaleźć zaufaną dorosłą osobę, której moż-
na powierzyć taką informację i która może coś 
zrobić w tej sprawie. Najważniejsze, to powie-
dzieć komuś o swoim problemie. Dzięki pomocy 
wychowawcy klasy udało się zwrócić nauczycie-
lowi uwagę. Problem zniknął. 

Mama bije mnie gdy śpiewam w domu
Jerzy, uczeń gimnazjum, zadzwonił pod nu-

mer DTZ, by powiedzieć pracownikowi Biura 

Rzecznika Praw Dziecka, że matka bije go, kie-
dy śpiewa w domu. Chłopiec twierdził, że uwiel-
bia śpiewać, ale nie może tego robić, bo dostaje 
lanie. Konsultant Dziecięcego Telefonu Zaufania 
zadał nastolatkowi kilka pytań, by dowiedzieć 
się więcej o sytuacji. Nastolatek twierdził, że 
mama bije go tylko wtedy, kiedy on zaczyna 
śpiewać, ale „tak w ogóle to jest miła i bardzo 
go kocha”. Podczas rozmowy konsultant wy-
czuł, że telefon jest „dowcipem”. W pewnym 
momencie powiedział, że wydaje mu się, iż chło-
pak robi sobie żarty i że jest mu przykro, bo 
przemoc jest niezwykle poważnym problemem. 
Bicie dzieci jest przestępstwem i dorosły, który 
się go dopuszcza, może ponieść poważne konse-
kwencje. Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnie-
nia przestępstwa, dyżurni DTZ mają obowiązek 
poinformować o tym policję. Jest to, oczywiście, 
ostateczność – najpierw próbuje się znaleźć do-
bre rozwiązania dzięki pomocy osób z rodziny, 
znajomych instytucji, które mogą pomóc rodzi-
nie. Nie warto żartować sobie z takich sytuacji. 
Dobrze, że konsultant Dziecięcego Telefonu Za-
ufania nie dał się nabrać. Rozmowa trwała jesz-
cze parę minut – na koniec chłopiec przeprosił 
za niestosowny żart i przyznał, że bardzo fajnie 
mu się rozmawiało. 

Nocne nagranie
W nocy na automatycznej sekretarce Dzie-

cięcego Telefonu Zaufania zostały nagrane 
trzy bardzo niepokojące zgłoszenia poważ-
nych przestępstw – molestowania seksualnego, 
przemocy, dręczenia dzieci. W jednej z nagra-
nych wiadomości dzwoniący zostawił dokładne 
namiary osoby, która jego zdaniem dopuściła 
się przestępstwa. Dzwoniąc w nocy pod numer 
DTZ, można zostawić wiadomość dla jego kon-
sultantów – jeśli podacie do siebie numer kon-
taktowy, oddzwaniają z samego rana. Wszystkie 
pozostawione informacje są dokładnie odsłu-
chiwane i analizowane – każde zgłoszenie jest 
traktowane bardzo poważnie. W tym przypad-
ku – mimo początkowego podejrzenia, iż może 
chodzić o poważne przestępstwa – okazało się, 
że autorem wszystkich trzech telefonów była 
jedna osoba, która zmieniała głos przy każdej 
rozmowie. W rozmowie z konsultantami DTZ 
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rozmówca przyznał się, że żadne dziecko nie 
zostało skrzywdzone, a on sam chciał jedynie 
zrobić głupi „żart” znajomemu.

Jak mam się całować
Czternastoletni Adam pytał konsultanta 

Dziecięcego Telefonu Zaufania, jak powinien 
się całować. Problemy, związane ze sferą życia 
emocjonalnego człowieka, to temat wielu roz-
mów nastolatków z psychologami, dyżurujący-
mi pod numerem DTZ. Adam nie miał żadnej 
bliskiej osoby, z którą mógłby o tym porozma-
wiać. Nie chodziło mu zresztą o żadne „tech-
niczne” wskazówki – chciał tylko móc komuś 
powiedzieć, że jest w strasznie trudnej sytuacji, 
bo wydaje mu się, że w jego wieku powinien już 
wszystko na ten temat wiedzieć, nie wstydzić 
się tej sytuacji... Już sam fakt rozmowy bardzo 
wiele zmienił. Pod jej koniec chłopak stwierdził, 
że sam sobie poradzi, a o swoim skrępowaniu 
porozmawia z dziewczyną. „Chciałbym przede 
wszystkim – powiedział – żebyśmy byli dobrymi 
przyjaciółmi. Chociaż mistrzem całowania też 
chciałbym kiedyś być…”.

Starsza siostra mi dokucza
Dziewięcioletnia Alicja opowiedziała psycho-

logowi z Dziecięcego Telefonu Zaufania o swo-
ich problemach ze starszą siostrą Zosią (16 lat). 
Obie dziewczynki często zostają w domu same. 
Zosia dokucza wtedy Alicji – zamyka ją w po-
koju, każe jej długo sprzątać, a sama wychodzi 
z domu. Straszy Alicję, by ta nikomu nie opowie-
działa o swoich problemach. Sytuacje, w której 
pomiędzy rodzeństwem dochodzi do przemocy, 
są często opowiadane osobom, dyżurującym pod 
numerem DTZ. Konsultant Telefonu dokładnie 
wypytał Alicję o szczegóły jej problemów. Pod-
czas rozmowy okazało się, że dziewczynka pró-
bowała porozmawiać na ten temat z rodzicami, 
ale ciężko było jej się do nich „przebić”, gdyż 
starsza siostra skutecznie ich oszukiwała. Dzię-
ki kontaktowi z DTZ udało się ustalić, w jaki 
sposób Alicja może przekazać tą ważną infor-
mację rodzicom. Wraz z konsultantem Telefo-
nu Zaufania dziewczynka przećwiczyła sposób, 
w jaki można przeprowadzić taką rozmowę. 

Dzwoniła do nas jeszcze dwa razy (zawsze do tej 
samej konsultantki – bo tak jej było łatwiej). Za 
każdym razem upewniała się, czy właściwie pla-
nuje przeprowadzenie rozmowy. W efekcie, uda-
ło jej się przedstawić rodzicom swój problem, 
a ci zaczęli wnikliwiej przyglądać się stosunkom 
między córkami. Sytuacja w domu znacznie się 
poprawiła.

Następnie każdy zastęp wykonuje duży plakat 
informujący o DTZ wraz z najważniejszymi 
informacjami o nim. Plakat następnie zostaje 
powieszony na szkolnym korytarzu. Informacje 
nt. Dziecięcego Telefonu Zaufania (do przeczy-
tania harcerzom, można część z nich umieścić 
na plakacie):
• Jeśli masz problem, z którym sobie nie ra-

dzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o po-
moc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Te-
lefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 
0 800 12 12 12.

• Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie 
z każdego telefonu stacjonarnego i z telefo-
nu komórkowego, 

• Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 
do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający 
właśnie na Twój telefon, jeśli:
– przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie,
– nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej 

rodzinie,
– masz problemy w relacjach z rówieśni-

kami,
– masz trudności w nauce, ktoś stosuje 

wobec Ciebie przemoc.
• Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach 

nocnych, możesz przedstawić swój problem 
i pozostawić numer telefonu, a następnego 
dnia na pewno oddzwonimy.

• Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania 
mogą również dzwonić osoby dorosłe, by 
zgłosić problemy dzieci.

• Pamiętaj, nie jesteś sam, możesz liczyć na 
pomoc życzliwych Ci osób!

• Prawa dziecka a prawa człowieka

A gdy skończę już 18 lat? Czy mój parasol 
przestaje działać? Prowadzący zadaje uczest-
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nikom pytanie, czy prawa dziecka nieuchronnie 
kończą się w momencie 18. urodzin? Kierując 
pogadanką tłumaczy im, że dorośli też mają 
swoje prawa – trochę inne, bo odpowiednie dla 
ich wieku. Niektóre z praw dziecka, np. pra-
wo do życia obowiązuje też dorosłych, niektóre 
z praw dziecka nie obowiązują już dorosłych, 
np. prawo do nauki, dorośli mają też pewne 
nowe prawa, jak np. prawo do podjęcia pracy 
zarobkowej.

Przykłady praw dziecka, które są też prawami 
człowieka dorosłego:

–  prawo do życia,
–  prawo do ochrony zdrowia i właściwej opie-

ki medycznej,
–  prawo do godziwych warunków socjalnych.

Przykłady praw dziecka, które dotyczą tylko 
dzieci:

–  prawo do wychowania w rodzinie,

–  prawo do nauki.

Przykłady praw, które dotyczą tylko doro-
słych:

–  prawo do wybierania własnego rządu, pra-
wa wyborcze,

–  prawo do pomocy przy szukaniu pracy.

• Prawa dziecka (i człowieka) a obowiązki

Prowadzący przytacza jeszcze raz historyjkę 
związaną z nieprzestrzeganiem prawa do wy-
powiedzi własnego zdania:

Pani dyrektor powiedziała Piotrkowi (l. 12), 
że z powodu nagannego zachowania zostanie 
przeniesiony do innej klasy, a jeżeli to nie po-
skutkuje to będzie musiał zmienić szkołę. Pio-
trek odpowiedział, że nie chce iść do klasy B, 
bo tam wszyscy chłopcy się z niego wyśmiewa-
ją. Pani Dyrektor odpowiedziała, że nikt go nie 
pytał o zdanie i że skoro jest niegrzeczny to nie 
ma żadnych praw tylko obowiązek chodzenia 
do szkoły i uczenia się.

Prowadzący pyta uczestników zajęć, czy Pani 
Dyrektor miała rację, mówiąc że można po-
zbawić dziecko praw, a ono cały czas będzie 
miało obowiązki? Prawidłowa odpowiedź to: 
NIE, ponieważ prawa dziecka są niezbywalne 

(nie można ich kogoś pozbawić ani dziecko nie 
może się ich zrzec), bo wynikają z wewnętrz-
nej godności człowieka. Natomiast obowiązki 
otrzymujemy w związku z wiekiem, rolą spo-
łeczną itp. Jednak wykonywanie obowiązków 
nie wpływa na posiadanie praw. Jeżeli harcerze 
zadadzą podobne pytanie już w czasie omawia-
nia historyjki to najlepiej wtedy od razu wyja-
śnić im tę kwestię.

• Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zbiórka 2. Prawa Dziecka na świecie

Cele
– poznanie przykładów przestrzegania i nie-

przestrzegania praw dziecka w Polsce i na 
świecie,

– poznanie działalności UNICEF,
– poznanie sposobów  pomocy dzieciom-

uchodźcom,
– przypomnienie najważniejszych praw dziec-

ka zapisanych w Konwencji o Prawach 
Dziecka,

– zaznajomienie się z prawami dziecka znaj-
dującymi się w Szkolnym Katalogu Praw 
Dziecka w szkole

– poznanie różnych rodzajów aktywności 
społecznej w Polsce: organizacje pozarzą-
dowe zajmujące się sprawami społecznymi 
(w szczególności prawami dziecka), przy-
kłady projektów i inicjatyw społecznych.

Przebieg zbiórki
• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
• Przestrzeganie i nieprzestrzeganie praw dziec-

ka na świecie

Przykłady przestrzegania i nieprzestrzega-
nia – jak rządy innych państw przestrzegają 
Konwencję? Uczestnicy w zastępach mają za 
zadanie znaleźć pochowane koperty, w których 
opisane są różne historie związane z przestrze-
ganiem praw dziecka. Po ich przeczytaniu mu-
szą zdecydować, czy opisana sytuacja pochodzi 
z Polski czy z innego kraju, a także z którym 
prawem dziecka jest związana.
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Następnie każdy zastęp czyta swoje historie 
i tłumaczy, jak je zakwalifikował. Historie 
związane z przestrzeganiem i nieprzestrzega-
niem praw dziecka:

1. Ponad połowa żołnierzy w tym państwie 
w 1999 roku miała mniej niż 18 lat (Sierra 
Leone – prawo nierekrutowania do wojska 
poniżej 15. roku życia).

2. W tym państwie dzieci pracują 8–10 godzin 
dziennie (Indie – ochrona przed wyzyskiem 
ekonomicznym i wykonywaniem pracy szko-
dliwej).

3. W tym państwie większość dzieci jest nie-
dożywiona (Kenia – prawa do godziwych 
warunków socjalnych).

4. W tym państwie dzieci są bezkarnie więzio-
ne (Brazylia – prawo do wolności).

5. W tym państwie działa instytucja Rzeczni-
ka Praw Dziecka (Polska, większość państw 
europejskich oraz wiele innych – prawo do 
znajomości swoich praw).

6. W tym państwie istnieje prawny zakaz 
stosowania kar fizycznych wobec dzieci 
(z państw europejskich: Szwecja, Finlandia, 
Dania, Norwegia, Austria – prawa do wol-
ności od przemocy fizycznej).

7. W prawie tego państwa istnieje kilka przepi-
sów nakazujących rejestrację dziecka po jego 
urodzeniu, nadanie mu imienia oraz nazwi-
ska oraz obywatelstwa (Polska, większość 
innych państw – prawo do tożsamości).

8. O zgodę na adopcję, zmianę nazwiska oraz 
imienia sąd musi zapytać dziecko, któ-
re skończyło 13 lat (Polska, wiele innych 
państw – prawo do wyrażania opinii, wystę-
powania w sądzie we własnych sprawach).

9. W tym państwie prawie w ogóle nie ma 
szkół ani szpitali państwowych (Somalia – 
prawo do nauki, prawo do ochrony zdrowia 
i właściwej opieki medycznej).

• Dzieci – uchodźcy

Uchodźcy – zadaniem uczestników zajęć jest 
przypasować przeczytane przez prowadzącego 
historie dzieci do kraju, z którego pochodzą:

• Sudan (prowincja Darfur): Z powodu toczą-
cej się w państwie wojny mała Zafira wraz 

tysiącami innych mieszkańców tego pań-
stwa musiała udać się do sąsiedniego Cza-
du, gdzie tymczasowo mieszkają w obozie 
dla uchodźców, mając utrudniony dostęp do 
wody pitnej, opieki medycznej i ochrony.

• Indonezja: Maya musiała przenieść się z ro-
dziną z nad brzegu oceanu głębiej w góry 
z powodu tsunami, które nawiedziło ich 
wioskę. Oprócz domów zniszczona została 
także szkoła, sklep i szpital. Jednak wiele 
państw świata już zaczęło pomagać w ich 
odbudowie.

• Autonomia Palestyńska (Palestyna): Babcia 
Hassana 50 lat temu musiała się przenieść 
do Jordanii, gdyż w swoim rodzinnym mie-
ście nie mogła spokojnie żyć pomiędzy oso-
bami o innej religii. Hassan chciałby wrócić 
wraz ze swoją całą rodziną i innymi znajo-
mymi do ziemi rodzinnej, niestety oddziela 
ich od niej zbudowany kilka lat temu wysoki 
mur. Jednak Hassan wierzy, że prezydenci 
wszystkich państw zdecydują o jego zburze-
niu i będzie mógł zobaczyć okolice znane 
tylko z opowieści babci.

• Czeczenia: W tym państwie wojna trwa 
już od kilku lat. W związku z tym rodzina 
Miszy postanowiła przenieść się do Polski, 
gdzie jego rodzice mogą znaleźć pracę, a on 
i jego rodzeństwo chodzić codziennie do 
szkoły. Rodzina długo czekała aby dotrzeć 
do Polski, przejeżdżając po drodze przez 
Rosję i Ukrainę.

• Powtórzenie wiadomości z poprzedniej zbiór-
ki

Zabawa. Bieg w dwójkach do krzeseł podpisa-
nych tak/nie – w zależności od tego, czy prze-
czytane stwierdzenie jest prawdą czy fałszem. 
Wygrywa osoba, która pierwsza dobiegnie 
i usiądzie na właściwym krześle. Pytania do 
biegu TAK/NIE oraz prawidłowa odpowiedź:
1. Inna nazwa Rzecznika Praw Dziecka to 

ombudsman (TAK)
2. Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce jest 

obecnie pan Marek Michalak? (TAK)
3. Prawa dziecka obowiązują tylko do momen-

tu, gdy dziecko nie zacznie chodzić do szko-
ły podstawowej? (NIE)
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4. Polska i Francja są jedynymi państwami 
w Europie, w których działają Rzecznicy 
Praw Dziecka? (NIE)

5. Czy Polska, po wstąpieniu do Unii Euro-
pejskiej, przyjęła dodatkowo nowe prze-
pisy dotyczące ochrony praw dziecka? 
(TAK)

6. Jeżeli ktoś chce zatrudnić osobę poniżej 
18. roku życia musi przestrzegać specjal-
nych wytycznych, np. osoba taka nie może 
pracować w nocy. (TAK)

7. Dziecko do 18. roku życia jest również 
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. 
(TAK)

8. Prawa dziecka i prawa człowieka dorosłe-
go są tym samym – w końcu wszyscy ludzie 
są jednakowi. (NIE)

9. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka ma numer 0-800 12 12 12. 
(TAK)

10.  Konwencja o Prawach Dziecka chroni 
prawa dziecka już od ponad 20 lat. (TAK)

• Społeczeństwo obywatelskie

W balonikach na małych karteczkach umiesz-
czone są różne rodzaje aktywności społecznej 
w Polsce (każde słowo napisane jest na innej 
karteczce):
1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
2) Akcja Polskiej Akcji Humanitarnej „Paja-

cyk” www.pajacyk.pl
3) Komitet Ochrony Praw Dziecka
4) Możliwość przekazania 1 % podatku na 

organizacje pozarządowe
5) Stowarzyszenie Międzynarodowa Kapitu-

ła Orderu Uśmiechu
6) Akcja „Dziecko w Sieci”
7) Inicjatywa Budowy Kliniki „Budzik” Fun-

dacji Akogo?
8) Kampania „Kocham nie biję”
9) Fundacja „Dzieci Niczyje”

10) Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Zadaniem uczestników jest zdobyć/znaleźć ba-
lony (mogą być one np. poukrywane), złożyć 
prawidłowo pojedyncze słowa w pełne nazwy 
form aktywności społecznej (w razie trudności 
najlepiej nakierować harcerzy na prawidłowe 

nazwy), a następnie przypasować do każdej 
z nich jej opis:
1) Celem tej Fundacji jest działalność polega-

jąca na ratowaniu życia i poprawie zdro-
wia chorych osób (w szczególności dzieci). 
Cel ten jest realizowany przez zbiórki fina-
łowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne 
szpitali w całej Polsce, a także przez pro-
wadzenie czterech ogólnopolskich progra-
mów medycznych i jednego edukacyjnego.

2) Jest to program dożywiania dzieci w szko-
łach. Dzięki stronie internetowej zbierane 
są pieniądze na dożywianie dzieci w szko-
łach i świetlicach. Jeśli wejdziesz na stro-
nę główną i klikniesz w odpowiednie miej-
sce, ofiarujesz dzieciom ciepły posiłek nie 
ponosząc żadnych kosztów.

3) Misją organizacji jest ochrona praw i inte-
resów dziecka, a głównym celem – pomoc 
dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie.

4) Dzięki temu rozwiązaniu, dorośli mogą 
zdecydować, że część płaconego przez 
nich podatku zostanie przekazana organi-
zacjom społecznym w Polsce.

5) Ta organizacja zajmuje się przyznawaniem 
jedynego na świecie dziecięcego odznaczenia. 

6) Celem tej kampanii jest zwiększenie świa-
domości dzieci i rodziców w zakresie bez-
pieczeństwa w Internecie.

7) Celem Fundacji jest pomoc dzieciom po 
ciężkich urazach mózgu oraz wybudowa-
nie pierwszej w Polsce kliniki przy oddzia-
le Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum 
Zdrowia Dziecka.

8) Celem jej aktywności jest przeciwdziała-
nie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej 
skutków.

9) Jest to organizacja pozarządowa, której 
celem jest ochrona dzieci przed krzywdze-
niem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, 
ich rodzinom i opiekunom.

10) Fundacja ta jest jedną z najbardziej do-
świadczonych i profesjonalnie działających 
organizacji pozarządowych zajmujących 
się prawami człowieka w Europie.

Po dopasowaniu prowadzący może zapytać 
uczestników zajęć, czy znają jeszcze inne przy-
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kłady form aktywności społecznej (organizacje 
pozarządowe, kampanie społeczne).

• UNICEF

Prowadzący w formie pogadanki opowiada 
uczestnikom o UNICEF:

UNICEF to skrót od angielskiej nazwy Fun-
dusz Organizacji Narodów Zjednoczonych na 
Rzecz Dzieci. Agenda ta zajmuje się ochroną 
dzieci na całym świecie. Fundusz powstał zaraz 
po II wojnie światowej – w 1946 roku z inicja-
tywy polskiego lekarza. Zadaniami UNICEF 
jest pomoc dzieciom na całym świecie. Organi-
zacja przygotowuje wiele kampanii realizowa-
nych w różnych częściach świata, m.in. pomoc 
dzieciom uchodźcom, dzieciom cierpiącym głód 
czy pozbawionym opieki. Kampanie te polega-
ją m.in. na: dostarczaniu leków, szczepionek, 
żywności, propagowaniu nawyków zdrowotnych 
(mycie rąk). W 1965 roku UNICEF otrzymał 
pokojową nagrodę Nobla.

• Powtórzenie wiadomości z poprzedniej zbiórki

Zabawa „memo”. Uwaga: należy przygotować 
30 kartoników, klej, aby przykleić symbole 
praw dziecka na kartoniki. Uczestnicy zajęć, 
podzieleni na grupy liczące ok. 8–10 osób, 
rysują symbole dla wybranych 15 praw dziec-
ka z Konwencji o prawach dziecka. Następnie 
symbole te umieszczane są na przygotowa-
nych wcześniej jednakowych małych kartoni-
kach. Zadaniem grupy jest (tak jak w zabawie 
„memo”) podnosząc jedynie po 2 kartoniki za 
jednym razem zlokalizować pary.

• Szkolny Katalog Praw Dziecka. 

Uwaga: przygotować szkolny katalog praw 
dziecka (ucznia). Przeanalizujcie w zastępach 
szkolny katalog praw dziecka (ucznia):

– czy jest znany w szkole,
– czy jest wywieszony na korytarzu,
– jakie prawa i obowiązki ucznia są w nim za-

warte.
– czy nauczyciele przeprowadzają lekcje na 

jego temat.

• Obrzędowe zakończenie zbiórki

Zbiórka 3. Prawa Dziecka w praktyce

Cele
• zrozumienie zasad na jakich działa Kon-

wencja o Prawach Dziecka,
• poznanie pojęcia przyrodzonej ludzkiej god-

ności,
• przypomnienie najważniejszych praw dziec-

ka z Konwencji.

Przebieg zbiórki

• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

• Spotkanie z gościem
1. Na zbiórkę przychodzi przebrany gość. 

Najlepiej osoba, której harcerze nie zna-
ją, w garniturze, z dużą teczką/neseserem, 
można spróbować załatwić mu laptopa, na 
którym wyświetli swoją prezentację. Jest 
to przedstawiciel dużej firmy budowlanej, 
który przedstawia się, mówi, że wybrał 
drużynę jako losową grupę dzieci . Chciał-
by żeby mu doradziła w pewnej kwestii.

2. Następnie przedstawia swój pomysł: chce 
w Polsce szybko wybudować stadion, gdyż 
zbliża się Euro 2012 i dzieci mogłyby 
przychodzić codziennie na 1–2 godziny 
zamiast ostatniej lekcji by pomóc w budo-
wie. Dzięki temu, zdąży się zrobić to tylko 
w 1,5 roku. Biznesmen przedstawia kilka 
zasad pracy dzieci (można posłużyć się 
tymi z prezentacji): że będą to tylko lekkie 
prace porządkowe, dzieci będą miały za-
pewnioną 10 minutową przerwę, a także 
ze względu na światowy kryzys nie będą 
dostawały pieniędzy za wykonaną pracę. 
Przedstawiciel firmy chciałby, aby wyszedł 
w Polsce specjalny dekret, który nakazał-
by dzieciom pracować.

3. W przypadku mniejszych miejscowości za-
miast stadionu przedstawiciel może chcieć 
budować np. hotel dla gości przyjeżdżają-
cych na Euro 2012. 

4. Następnie przedstawiciel firmy prosi dzie-
ci, aby doradziły mu, czy to jest dobry po-
mysł? Czy można nakazać pracować dzie-
ciom w Polsce, w tym konkretnym przy-
padku?
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5. Uczestnicy na podstawie Konwencji o pra-
wach dziecka odpowiadają na pytanie: 
„Czy można nakazać dzieciom praco-
wać?” Zastępy mają 5 minut na przygoto-
wanie swojej opinii doradczej.

6. Przedstawienie odpowiedzi na pytanie. 
Każdy zastęp przedstawia swoją odpo-
wiedź na pytanie.

7. Zabawa ruchowa – przerywnik.
8. Przedstawiciel firmy mówi, że musi skon-

sultować te odpowiedzi ze swoim szefem, 
więc prosi o chwilę dla siebie, w tym czasie 
jego asystentka przygotowała dla harcerzy 
nową grę/pląs – zabawa ruchowa. Jeżeli 
przedstawiciel firmy chce budować sta-
dion, zabawa ta może być np. związana 
z piłką nożną.

9. Pytania sprawdzające znajomość i rozu-
mienie Konwencji o prawach dziecka przez 
harcerzy. Dla każdego zastępu przygoto-
wana jest Konwencja – najlepiej taki eg-
zemplarz, po którym można pisać, zakre-
ślać itp.

10. Przedstawiciel firmy mówi, że skonsulto-
wał się ze swoim szefostwem i ma kilka 
dodatkowych pytań do dzieci. Możliwe py-
tania do zadania, w zależności od tego, jak 
będzie toczyła się dyskusja:
– A co to za Konwencja, na którą się 

powołujecie, bo ja pierwszy raz o niej 
słyszę?

– Dlaczego należy tej konwencji prze-
strzegać?

– Czy można tę Konwencję o Prawach 
Dziecka uchylić? (Aha to można ją uchy-
lić? To jak się zapłaci Polsce, to Polska 
się zrzeknie konwencji i po kłopocie?)

– Czy tylko jeden artykuł z Konwencji 
byłby naruszany?

– Co się stanie jeśli Konwencja nie będzie 
przestrzegana?

– Jak można ograniczyć prawa z Kon-
wencji?

– A czy ta Konwencja jest generalnie 
przestrzegana w Polsce?

– Konwencja konwencją, ale dlaczego 
właściwie nie można nakazać dzieciom 
pracować?

– Tylko z powodu Konwencji nie można 
dzieciom nakazać pracować?

– Do kogo mogą w Polsce się zwrócić 
dzieci jeśli ich prawa nie będą prze-
strzegane?

– Czy dzieci w Polsce mają jakiś specjal-
ny numer telefonu, gdzie mogą zadzwo-
nić w razie gdy ktoś nie przestrzega ich 
praw?

– Czyli nie da się zarządzeniem rządu ka-
zać dzieciom pracować. A w jaki sposób 
sprawić żeby dzieci pracowały zgodnie 
z prawem? Bo szczerze mówiąc ich po-
moc bardzo by się przydała.

11. Przedstawiciel firmy dziękuje dzieciom za 
pomoc i w prezencie rozdaje im nagrody 
oraz prosi o wspólne zdjęcie i nauczenie 
ich ulubionej zabawy/pląsu/gry.

• Obrzędowe zakończenie zbiórki

Inne propozycje działań:

ZWIAD
• szukanie w okolicy miejsc nieprzyjaznych 

dzieciom niepełnosprawnym

Sprawdźcie takie miejsca, jak np. szkoła, pocz-
ta, szpital, przychodnia, sklepy, Komisariat Po-
licji, stacja kolejowa. Zobaczcie, czy znajdują 
się przy nich podjazdy dla wózków lub specjal-
ne windy. Zanotujcie miejsca, gdzie ich braku-
je. Możecie także zrobić fotoalbum z mapką, 
na której zaznaczycie miejsca nieprzygotowa-
ne dla niepełnosprawnych. Wykonany fotoal-
bum wręczcie przedstawicielowi miasta/gminy 
(może uda Wam się dotrzeć do samego pana 
burmistrza) wraz z petycją, w której opiszecie 
zaobserwowane trudności z poruszaniem się. 
Powołajcie się na konkretne punkty z Konwen-
cji o Prawach Dziecka.

• wizyta na Komisariacie Policji 

Umówcie się wcześniej na krótką wizytę na ko-
misariacie. Poproście, aby panowie policjanci 
opowiedzieli Wam m.in. o:
 –  zachowaniu dziecko-policja/straż miejska, tj. 

jakie prawa ma dziecko, jak policja ma obo-
wiązek postępować w stosunku do dziecka,
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–  w jakich sytuacjach związanych z dzieckiem 
policja/straż miejska będzie interweniować,

–  co to jest obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki.

Na samym końcu zadajcie pytania, które nasu-
nęły się Wam podczas wizyty. Możecie przygo-
tować laurkę dla panów policjantów w podzię-
kowaniu za wizytę.

• sonda

Zapytajcie przechodniów (zarówno dorosłych, 
jak i dzieci), czy znają jakieś prawa dziecka. 
Jeśli tak, to czy potrafią jakieś wymienić? 
Czy okoliczni mieszkańcy słyszeli kiedykol-
wiek o Konwencji Praw Dziecka? Jeśli tak, to 
czy wiedzą z którego roku ona pochodzi? Za-
pytajcie ich też, czy wiedzą coś o Dziecięcym 
Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka? 
Możecie przygotować dla tych przechodniów, 
którzy nie słyszeli wcześniej o DTZ małe ulotki 
z rysunkiem telefonu, numerem DTZ oraz krót-
kimi informacjami o nim.

Jeżeli okaże się, że przechodnie nie wiedzą 
dużo o prawach dziecka przeprowadźcie zaję-
cia o prawach dziecka w okolicznej szkole.

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ
• Zorganizujcie dla Waszej szkoły/osiedla/

miejscowości festyn z okazji Dnia Dziecka, 
oprócz tradycyjnych gier i zabaw możecie 
także przygotować stoiska/punkty związane 
z prawami dziecka, jak np.:
– krótki quiz z nagrodami,
– wykreślankę,
– krzyżówkę,
– konkurs plastyczny,
– komiks do uzupełnienia i pokolorowania.

• Wykonajcie kalendarz dla szkoły/władz 
oświatowych w którym każdy miesiąc bę-
dzie ozdobiony rysunkiem/zdjęciem związa-
nym z prawem dziecka.

• Zróbcie fotowystawę zdjęć związanych 
z przestrzeganiem praw dziecka. Zdjęcia 
mogą być zarówno uchwyceniem rzeczywi-
stej sytuacji, jak i zdjęciem przygotowanej 
przez Was scenki.

• Zróbcie reklamę Waszemu Szkolnemu Ka-
talogowi Praw Dziecka: przepiszcie go na 
duże plakaty, które powiesicie w szkole, 
napiszcie o nim artykuł do szkolnej ga-
zetki, ozdóbcie go zdjęciami i rysunkami. 
Sprawdźcie (np. poprzez krótki quiz), czy 
zna go większość uczniów w szkole.

• Przeprowadźcie debatę dla uczniów zaprzy-
jaźnionej szkoły podstawowej na podstawie 
konspektu nr 3 (Czy można nakazać dzieciom 
pracować?). Zaproście szkolnego pedagoga, 
Panią Dyrektor, a może i nawet przedstawi-
cieli władz oświatowych z gminy.

• Przygotujcie plakaty na korytarze zaprzy-
jaźnionej szkoły podstawowej z numerem 
Dziecięcego Telefonu Zaufania i adresem 
strony internetowej: www.stefamlodych.pl

• Przygotujcie audycję dla szkolnego radio-
węzła nt. praw dziecka oraz Rzecznika 
Praw Dziecka. Może wymyślicie całą histo-
rię, która będzie nadawana w odcinkach? 
Może główny bohater skorzysta z pomocy 
Dziecięcego Telefonu Zaufania?

• Zróbcie wystawę zdjęć wraz z komentarza-
mi nt. sytuacji dzieci w jednym z krajów 
(w jednym regionie, np. Afryce czy Azji). 

• Przygotujcie artykuł o prawach dziecka do 
miejscowej gazety. Możecie w nim opisać 
nad czym jeszcze trzeba popracować w Wa-
szym regionie.

• Nawiążcie kontakt z okolicznym Domem 
Dziecka/Rodzinnym Domem Dziecka. Przy-
gotujcie dla nich przedstawienie, zaproście 
ich do siebie na własnoręcznie przygoto-
wany uroczysty posiłek, a na samym końcu 
nauczcie ich nowych zabaw. Może to jedno 
spotkanie zapoczątkuje stałą współpracę?

• Jeżeli w Waszej okolicy organizowane są 
przedsięwzięcia dla dzieci niepełnospraw-
nych – np. Olimpiada Dzieci Niepełno-
sprawnych – zgłoście się do pomocy jako 
wolontariusze.

INSTRUMENTY METODYCZNE

Sprawności:

Znawczyni praw człowieka/znawca praw 
człowieka**
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1. Wie, czym są prawa i wolności człowieka. 
Rozumie pojęcie godności.

2. Wie, jakie główne dokumenty międzynaro-
dowe ustanawiają podstawowe prawa i wol-
ności człowieka. Przygotowała/ał do har-
cówki plakat z katalogiem podstawowych 
praw i wolności człowieka.

3. Wie, jakie organizacje pozarządowe w Pol-
sce podejmują tematykę praw człowieka. 
Nawiązała/ał z nimi współpracę.

4. Wie, w których krajach prawa człowieka 
nadal są łamane. Przygotowała/ał wraz 
z drużyną akcję propagującą prawa czło-
wieka. W tym celu nawiązała/ał współpracę 
z najbliższą organizacją zajmującą się tą 
problematyką.

Obrońca praw człowieka ***
1. Wie, skąd pochodzi idea praw człowieka 

oraz jakie wydarzenia miały największy 
wpływ na ich rozwój. Rozumie czym są ko-
lejne generacje praw człowieka.

2. Zna najważniejsze dokumenty międzynaro-
dowe dotyczące praw człowieka. Wie, które 
organizacje międzynarodowe odpowiadają 
za przestrzeganie praw człowieka.

3. Wybrała/ał jedną dziedzinę praw człowieka, 
którą poznała/ał w sposób szczególny (np. 
prawa kobiet, prawa dzieci, prawa uchodź-
ców).

4. Przygotowała/ał dla drużyny zbiórkę na ten 
temat. Przygotowała/ał w szczepie lub huf-
cu akcję na rzecz ochrony konkretnej grupy. 
W tym celu nawiązała/ał współpracę z np. 
Amnesty International.

5. Wie, w jakich krajach prawa człowieka są 
nadal łamane. Przygotowała/ał mapę pre-
zentującą te kraje oraz opisującą przykła-
dowe problemy, zaprezentowała/ał ją na 
zbiórce drużyny

Pomysły na zadania zespołowe:
– wykonanie prezentacji (na komputerze, 

w formie papierowej) o przestrzeganiu 
praw dziecka w Polsce/na świecie, o łama-
niu praw dziecka w Polsce/na świecie,

–  przygotowanie plakatów/fotowystawy/stro-
ny internetowej nt. praw dziecka,

–  przygotowanie i poprowadzenie punktu 
o prawach dziecka podczas Festynu z okazji 
Dnia Dziecka.

Zbiórka 4. Spotkanie z Policją/Strażą 
Miejską (Strażą Gminną)

Cele:
– zbudowanie zaufania do służb takich jak 

Policja i Straż Miejska,
– poznanie pracy służb, 
– poznanie sytuacji w których służby te mogą 

służyć pomocą dzieciom,
– jakie obowiązki mają służby względem dzie-

ci.

Przebieg zbiórki

• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki 

• Przygotowania 

Dzieci przygotowują pytania jakie mają do 
dzielnicowego/straży miejskiej – harcerze spi-
sują je na kartce i wrzucają do skrzynki, w cza-
sie spotkania z dzielnicowym również mogą tam 
dorzucać pytania, które przyszły im do głowy. 
Harcerze wykonują również prezent–laurkę dla 
dzielnicowego.

• Spotkanie

Na zbiórkę przychodzi dzielnicowy, należy 
wcześniej umówić z nim wizytę i ustalić o czym 
będzie on opowiadał harcerzom, można prosić 
aby poruszył m.in. takie tematy, jak:
– zachowanie dziecko – policja/straż miej-

ska,
– jakie prawa ma dziecko podczas kontaktów 

z policją, jak policja ma obowiązek postępo-
wać w stosunku do dziecka,

– w jakich sytuacjach związanych z dzieckiem 
policja/straż miejska będzie interweniować,

– co to jest obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki.

Po prelekcji policjanta, można zrobić krótką 
przerwę, a następnie kadra drużyny/zastępowi/
harcerze (tylko jeżeli będą sami chcieli to zro-
bić) losują spisane wcześniej pytania i zadają je 
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policjantowi. Podziękowanie, wręczenie laurki 
i wspólne zdjęcie.

• Obrzędowe zakończenie zbiórki 

Zbiórka 5. Order Uśmiechu

Cele
• poznanie Orderu Uśmiechu oraz warunków 

jego przyznawania,
• poznanie historii Orderu Uśmiechu,
• zapamiętanie sylwetek kilkunastu Kawale-

rów Orderu Uśmiechu.

Przebieg zbiórki

• Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

• Gawęda

Historia Orderu Uśmiechu

Orderu Uśmiechu nie byłoby... gdyby nie było 
Jacka  i Agatki. No, chyba, że wymyśliłby go 
ktoś inny, ale wtedy order też byłby zupełnie 
inny.  Jego historia zaczęła się tak :

Dawno, dawno temu, bo w latach sześćdzie-
siątych  ubiegłego wieku, czyli trzydzieści parę  
lat wcześniej, nie było kolorowej telewizji, ka-
blówki i satelity. Ani  pilota, którym można by 
było skakać z kanału na kanał, żeby wybrać coś 
ciekawego do obejrzenia. Wieczorem, na czar-
no– białych telewizorach dzieci mogły oglądać 
tylko  „Dobranockę”. Występowały  w niej  dwie  
kukiełki, dziewczynka i chłopiec, czyli Agatka 
i Jacek, które  odgrywały różne śmieszne scen-
ki. Dzieciom w tamtych czasach bardzo się ten 
program podobał.

Pewnego razu pisarka  Wanda Chotomska, 
autorka książeczek dla dzieci, która wymyśla-
ła historyjki z Jackiem i Agatką, spotkała się 
z chorymi dziećmi w  szpitalu rehabilitacyjnym 
w Konstancinie  pod  Warszawą. Kiedy zaczęli 
rozmawiać o różnych śmiesznych i zwariowa-
nych przygodach Jacka i Agatki jeden z chłop-
ców nagle powiedział, że on to by chętnie dał  
Jacusiowi jakiś medal albo order. Dlaczego tyl-
ko Jacusiowi, a nie obojgu, bo przecież wspólnie  
zabawiali   i rozśmieszali dzieci – tego nikt nie 
wie.  Może  chłopiec był antyfeministą i nie lubił 

nawet małych kobiet? Tego jednak nie udało się 
ustalić, podobnie jak i nazwiska  chłopca.

O tej propozycji  chłopca wspomniała pani 
Chotomska,  ot tak sobie, mimochodem, w wy-
wiadzie  udzielonym  z okazji  5 rocznicy  ukazy-
wania się w TV Jacka i Agatki.  Wydrukowany 
on  został w październikowym numerze „Kuriera 
Polskiego” w 1967 roku. Ale dziennikarka, któ-
ra  go przeprowadzała, pani Zofia Zdanowska, 
nie potraktowała  marzenia chłopca obojętnie. 
Powiedziała o nim kierownikowi działu łączno-
ści z czytelnikami redaktorowi Włodzimierzowi 
Karwanowi,  a on wpadł na pomysł, aby stwo-
rzyć dziecięce odznaczenie. Bo niby dlaczego 
dzieci  nie mogłyby nagradzać dorosłych. Do-
skonale wiedzą, kto jest ich prawdziwym i naj-
lepszym  przyjacielem, okazuje im serce, daje 
radość. Przecież nikt i nigdzie nie ustalił, że 
tylko dorośli mają prawo do przyznawania roz-
maitych odznaczeń.

Tak narodziła się idea Orderu Uśmiechu. 
Dziennikarzom „Kuriera Polskiego bardzo się  
spodobała, ale ponieważ miał to być order nada-
wany przez dzieci uznali, że  należy  je zapytać, 
czy chcą mieć swój order i jak go sobie wyobra-
żają.

I oto kilka dni później, w telewizyjnej dobra-
nocce, Jacek i Agatka opowiedzieli, że jest po-
mysł stworzenia orderu, który nadawałyby tylko 
dzieci  i tylko  tym dorosłym, których uznaliby za 
swych najlepszych przyjaciół.  Jeśli więc podoba 
im się ta propozycja niech wezmą  udział w kon-
kursie na projekt Orderu Uśmiechu, a  swoje li-
sty wyślą do redakcji „Kuriera Polskiego”.

No i się zaczęło.  Jeszcze nigdy żadna redak-
cja nie została zasypana taką masą  korespon-
dencji. Poczta dostarczała i dostarczała ogrom-
ne  wory listów.  W sumie było ich 44 tysiące.  
We wszystkich dzieci popierały pomysł Orderu 
Uśmiechu i pisały albo rysowały, jak powinien 
wyglądać. Najwięcej dzieci  chciało, żeby był 
w kształcie serca albo słońca. Ciężkie zadanie 
miało jury pod przewodnictwem wybitnego ry-
sownika Szymona Kobylińskiego, żeby przejrzeć  
projekty i wybrać taki, który mógłby  posłużyć 
za wzór dla orderu.  Najbardziej spodobał się 
ten wymyślony przez 9 -letnią Ewę Chrobak 
z Głuchołaz,  przedstawiający uśmiechnięte sło-
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neczko.  I właśnie to słoneczko jest  do dziś na 
Orderze Uśmiechu.

Wkrótce zaczęły napływać wnioski, w któ-
rych dzieci zgłaszały swych kandydatów do Or-
deru  Uśmiechu. Trzeba je było  dokładnie prze-
czytać, a jeśli było w nich coś niejasnego także 
sprawdzić. Ktoś to musiał robić. Powołano więc 
Kapitułę Orderu Uśmiechu złożona z osób, do 
których można było mieć pełne zaufanie. Na 
jej przewodniczącego wybrana została znana 
i uwielbiana przez dzieci pisarka Ewa Szelburg 
– Zarembina.

Na jesieni 1968 roku odbyło się posiedzenie 
Kapituły, na którym  w imieniu dzieci przyznano 
po raz pierwszy to odznaczenie.  Wyróżnionym 
nim osobom przysługiwał tytuł Kawaler Orderu  
Uśmiechu.   Kawalerem z  legitymacją  numer 
1 został  prof. dr Wiktor Dega, światowej sławy 
chirurg ortopeda z  Poznania, któremu tysiące 
dzieci zawdzięczały zdrowie a nieraz i życie.  W 
czasie uroczystości dekoracji Orderem Uśmie-
chu był pasowany czerwoną różą i musiał wypić  
puchar kwaśnego  soku z cytryny i w dodatku 
uśmiechnąć się. Ta ceremonia też obowiązuje do 
dziś.

Od tej pory dwa razy w roku – w  pierwszym 
dniu wiosny i w ostatnim dniu lata zbierała się 
Kapituła, aby zatwierdzić kolejnych Kawalerów 
Orderu. Informacje z posiedzeń Kapituły  i rela-
cje z uroczystości dekoracji tym odznaczeniem  
regularnie ukazywały się w „Kurierze Polskim”. 
Bardzo  dbał o to Cezary  Leżeński,  redaktor 
naczelny  tej gazety, zarazem   najpierw wice-
przewodniczący  Kapituły, a od 1976 roku jej 
przewodniczący.  W 1977 roku rozpoczął on  
starania o to, by polski order ustanowiony przez 
polskie dzieci zyskał  międzynarodowe znacze-
nie, zwłaszcza że nadawany już był obcokrajow-
com. Pojechał nawet do Nowego Jorku i podczas 
sesji  ONZ wygłosił przemówienie w tej sprawie. 
Te zabiegi,  poparte jeszcze  jeszcze przez  Hen-
ry’ego  R. Labouisse’a,  dyrektora generalnego 
UNICEF, przyniosły efekt.

W 1979 roku, ogłoszonym przez ONZ Mię-
dzynarodowym Rokiem Dziecka, sekretarz ge-
neralny ONZ Kurt Waldheim  nadał Orderowi 
Uśmiechu międzynarodową rangę. W jej gronie, 
liczącym obecnie 55 osób, zasiadają przedsta-

wiciele Anglii, Argentyny, Australii. Białorusi, 
Belgii, Francji, Izraela, Kanady, Niemiec, Rosji, 
Tunezji Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. Także: 
Rumunii, Litwy, Czech, Gruzji, Armenii, Japo-
nii, Serbii i Czrnogóry. Obok księdza katolickie-
go jest pastor ewangelicki, obok rabina– mułła 
islamski, obok księdza prawosławnego – lama 
buddyjski. Wszyscy obradują w zgodzie,  bo naj-
ważniejsze jest dobro dzieci, a nie poglądy po-
lityczne, wyznanie religijne, narodowość, rasa.  
Za tolerancję, wyrozumiałość i życzliwość, Mię-
dzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu wyróż-
niona została w 2001 roku Medalem Za Zasługi 
dla Tolerancji.

Do tej pory od chwili nadania pierwszego 
Orderu Uśmiechu, dzieci  nagrodziły nim blisko 
900 osób z ponad 40 krajów świata. Wśród Ka-
walerów Orderu Uśmiechu są m.in.: Papież Jan 
Paweł II, Dalajlama XIV, ks. kardynał Henryk 
Gulbinowicz, ks. kardynał Franciszek Machar-
ski, ks. kardynał Ignacy Jeż, ks. bp Antoni Dłu-
gosz, król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Ab-
dulaziz Al Saud, królowa Szwecji Sylwia, księż-
na Yorku Sarah Ferguson, Dagmar Havlová, 
księżna Maria Sapieha, Nelson Mandela, Kurt 
Waldheim; Ewa Błaszczyk, Anna Dymna, Alina 
Janowska, Krystyna Feldman, Ryszarda Hanin, 
Krzysztof Janczak, Zygmunt Kęstowicz, Irena 
Kwiatkowska, Steven Spielberg, Peter Ustinov, 
Oprah Winfrey; prof. Jadwiga Bińczycka, Han-
na i Antoni Gucwińscy, Marek Kotański, Jacek 
Kuroń, Jolanta Kwaśniewska, prof. Maria Ło-
patkowa, Marek Michalak, ks. Arkadiusz No-
wak, Janina Ochojska, prof. Julian Radziewicz, 
hm. Danuta Rosner, Irena Sendlerowa, Halina 
Marszał-Sroczyńska, Matka Teresa z Kalkuty; 
Mariele Ventre; Mirosław Greluk; Lesław Skin-
der; dr Wanda Błeńska, prof. Wiktor Dega, prof. 
Krystyna Dobosiewicz, prof. Hilary Koprowski, 
prof. Edward Malec, prof. Jadwiga Moll, prof. 
Jacek Moll, prof. Zbigniew Religa, prof. Jan 
Oleszczuk, dr Helena Pyz, prof. Eugenia Zdeb-
ska, prof. Marian Zembala; Eleni, Majka Je-
żowska, Barbara Kolago, Paweł Kukiz, Wiesław 
Ochman, Ryszard Rynkowski, Irena Santor, Gra-
żyna Świtała, Jan Wojdak; Otylia Jędrzejczak, 
Marian Woronin; Alina Centkiewicz i Czesław 
Centkiewicz, Henryk Chmielewski, Wanda Cho-
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tomska, Irena Conti Di Mauro, Arkady Fiedler, 
Dorota Gellner, Tove Jansson, Irena Jurgiele-
wiczowa, Ludwik Jerzy Kern, Maria Kownac-
ka, Joanna Kulmowa, Cezary Leżeński, Astrid 
Lindgren, Małgorzata Musierowicz, Edmund 
Niziurski, Hanna Ożogowska, Joanna Papuziń-
ska, Janina Porazińska, Janusz Przymanowski, 
J. K. Rowling, Ewa Szelburg-Zarembina, Alfred 
Szklarski, ks. Jan Twardowski, Barbara Wacho-
wicz, Wojciech Żukrowski, Lech Konopiński;

ze strony www.orderusmiechu.pl

• Warunki przyznania Orderu Uśmiechu

Zadaniem harcerzy jest znaleźć ukryte w ga-
zetach (czasopismach, tygodnikach) wklejone 
informacje o warunkach przyznania Orderu 
Uśmiechu. Informacje muszą być wydruko-
wane/napisane na białym tle i małej czcionce 
– podobnej do tej w gazecie, przykleić trzeba 
je w miejscu trudnym do zauważenia, np. na 
brzegu strony.

Każdy zastęp ma swój zestaw. Najlepiej umiesz-
czać np. 1 informację w 1 gazecie – tak, aby 
utrudnić znalezienie (np. zastęp może dostać 
nawet 13 gazet/tygodników i w każdej z nich 
będzie ukryta jedna informacja). Można zrobić 
szukanie na czas – współzawodnictwo między 
zastępami.

Z wnioskiem o Order Uśmiechu dla dorosłego 
przyjaciela mają prawo występować tylko i wy-
łącznie dzieci, tj. osoby do 18 lat.

Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu 
rozpatruje wyłącznie wnioski w formie pisem-
nej.

Nie są przyjmowane zgłoszenia przesłane pocz-
tą elektroniczną.

Nie ma żadnych formularzy wniosków, to od 
dzieci zależy, jak będą one wyglądać – czy będą 
w formie listu czy albumu itp.

Nie określa się, ile dzieci powinno podpisać 
wniosek.

Aby wniosek mógł trafić pod obrady Zarządu 
Kapituły musi zawierać:
1) dokładne dane teleadresowe kandydata na 

Kawalera Orderu Uśmiechu

2) dokładne uzasadnienie – za co dzieci pra-
gną nagrodzić swojego kandydata Orderem 
Uśmiechu

3) dokładne dane teleadresowe z datą urodze-
nia wnioskodawcy/ów.

Kapituła informuje tylko o pozytywnie rozpa-
trzonych wnioskach.

Z uwagi na ogromną ilość napływających zgło-
szeń, niektóre wnioski mogą być rozpatrywane 
z opóźnieniem nawet kilku lat.

O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje 
Zarząd Kapituły.

W przypadku odrzucenia wniosku, Kapituła 
może rozpatrzyć kandydaturę ponownie, ale nie 
prędzej jak po 3 latach. W tym celu potrzebne 
są dodatkowe wystąpienia dzieci.

• Poznanie sylwetek kawalerów orderu

Poznanie sylwetek kawalerów orderu podzielo-
ne jest na 3 części (mogą one zostać przepro-
wadzone w dowolnej kolejności).

Część 1. Scenki. Harcerze (np. zastępy lub gru-
py podzielone do tego ćwiczenia) dostają dane 
kawalerów wraz z krótkimi opisami i ich zada-
niem jest wymyślić oraz przygotować krótkie 
scenki, dzięki którym reszta drużyny (lub drugi 
zastęp) odgadnie kim jest ta osoba.

Część 2. Fragmenty książek. Harcerzom czy-
tane są fragmenty utworów i piosenek napisa-
nych przez kawalerów orderu. Po usłyszeniu 
fragmentu mają za zadanie odgadnąć, jaki jest 
tytuł książki (piosenki) oraz jak nazywa się au-
tor. Jako jeden z wariantów można wprowadzić 
zgłaszanie się kto pierwszy zna właściwą odpo-
wiedź jeszcze w trakcie czytania utworu lub też 
harcerze (zastępy) muszą poczekać do końca 
czytania danego utworu.
1. Twardowski Jan ks. – wiersz „Mrówko waż-

ko biedronko”
2. Tove Janson – fragment tomu o Mumin-

kach
3. Astrid Lindgren – fragment książki „Pippi 

Langstrump”
4. Majka Jeżowska – piosenka „Wszystkie 

dzieci nasze są”
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5. Joanne Rowling – fragment „Harrego Pot-
tera”

6. Małgorzata Musierowicz – fragment książ-
ki z cyklu Jeżycjada

7. Alfred Szklarski – fragment książki z cyklu 
o Tomku

Część 3. Opisy osób. Po usłyszeniu krótkiej bio-
grafii danej osoby harcerze zgadują kim ona 
jest (jej imię i nazwisko).
1. Irena Sendlerowa. Polka, która podczas II 

wojny światowej uratowała ok. 2,5 tysiąca 
żydowskich dzieci, wywożąc je potajemnie 
z getta. W czasie wojny aresztowana przez 
Gestapo, miała trafić przed pluton egzeku-
cyjny lecz cudem uniknęła śmierci. Przy-
znany został jej tytuł Sprawiedliwej Wśród 
Narodów Świata, była nominowana do Po-
kojowej Nagrody Nobla oraz odznaczona 
Orderem Orła Białego i Orderem Uśmiechu. 
Znana i szanowana na całym świecie.

2. Nelson Mandela (RPA). Były prezydent 
RPA (1994–1999), jeden z przywódców 
ruchu przeciw apartheidowi, za co 27 lat 
spędził w więzieniu. Laureat pokojowej na-
grody Nobla (1993). W roku 1995 utworzył 
„Fundację na rzecz Dzieci“, której celem 
jest organizowanie projektów na edukację, 
pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, cho-

rych na AIDS, wspieranie dzieci szczegól-
nie uzdolnionych, nie tylko w RPA, ale tak-
że innych krajach afrykańskich. Z czasem 
stworzył on ogromny ruch międzynarodowy 
na rzecz pozyskiwania środków na projekty 
dziecięce.

3. Gucwińscy Hanna i Antoni. Małżeństwo, 
które prowadziło wspólnie wiele lat Ogród 
Zoologiczny we Wrocławiu, a od lat 70. 
również znany program telewizyjny „Z ka-
merą wśród zwierząt”.

4. Kotański Marek. Polski psycholog, który 
pomagał osobom bezdomnym i uzależnio-
nym. Stworzył sieć ośrodków Monar i Mar-
kot.

5. Walter Bożena. Prezes Fundacji TVN „Nie 
jesteś sam”, mającej w swoim dorobku 
m.in. niesienie pomocy ciężko chorym dzie-
ciom, finansowanie zabiegów terapeutycz-
nych, wspieranie domów dziecka, szpitali, 
placówek medycznych; funduje stypendia 
dzieciom wybitnie uzdolnionym. 

W połowie przeznaczonego czasu lub po którejś 
z form warto przeprowadzić zabawę ruchową. 
Dodatkowo można pokazać harcerzom zdjęcie 
danej osoby (zaznaczone w encyklopedii, wy-
cięte z gazety, wydrukowane czy wyświetlone 
na komputerze/rzutniku).
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Propozycje programowe konstruowane są według następujących zasad:
– Poziom rozwoju psychofizycznego w grupie metodycznej „harcerze starsi” sprawia, że istotne 

stają się zadania samodzielne związane z poszukiwaniem.
 Konspekt zbiórki poprzedzony jest zatem zadaniem między-zbiórkowym, które powinno być 

przygotowane przez zastępy na zbiórkę. 
– Konspekty zbiórek mogą być wykorzystane samodzielnie, mogą też zbiórki być wprowadzeniem 

do projektu starszoharcerskiego, którego propozycję zamieszczam w karcie projektu. Wytyczne 
do projektu są dość ogólnikowe. Należy pamiętać o tym, że w projekcie HS najważniejsza jest 
inicjatywa naszych wychowanków, należy więc unikać prezentowania im gotowej karty projektu 
z zadaniami. Warto przedstawiać im pomysły, zadania, inspiracje wyłącznie w formie propozy-
cji i zachęcać HS-ów do poszukiwań.

– Propozycje programowe zwieńczone są propozycją sprawności dwugwiazdkowej.

5.1. Propozycje programowe zw. z działaniem na rzecz dzieci niepełnosprawnych

5. Scenariusze zajęć „Prawa 
Dziecka”. Propozycja 
programowa dla drużyn 
starszoharcerskich

Zbiórka 1. Ognisko na nieprzetartym 
szlaku”

CELE:
– uświadomienie HS roli braterstwa,
– zapoznanie HS z ruchem Nieprzetartego 

Szlaku,
– przypomnienie Konwencji o Prawach Dziec-

ka w kontekście osób niepełnosprawnych,
– uświadomienie harcerzom jakie bariery 

w działaniu harcerskim napotykają niepeł-
nosprawni,

– poznanie sposobów przełamywania barier 
dla osób niepełnosprawnych,

– poznanie fragmentów Konwencji o Prawach 
Dziecka, które kierują uwagę na potrzeby 
dzieci niepełnosprawnych,

– poznanie zakresów pomocy Rzecznika Praw 
Dziecka na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Uwaga! Zbiórka ma charakter intelektualnej 
wędrówki. Musicie dołożyć wszelkich starań, 
by wytworzyć odpowiednią, podniosłą atmos-

ferę, w przeciwnym razie Wasi HS po prostu 
się znudzą. Ważne jest, by zbiórka wytworzyła 
tę szczególną harcersko-ogniskową atmosferę 
sprzyjającą wzruszeniu i refleksji. Zadanie do 
wykonania przed zbiórką: przygotowanie ma-
teriałów do wystawy. Materiały potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć:
– stworzona wspólnie wystawa lub pokaz slaj-

dów,
– gitara i przygotowane piosenki,
– prezentacja nt. Nieprzetartego Szlaku.

Przebieg zbiórki

• Wystawa zdjęć

Spróbujcie z Waszymi HS stworzyć w miejscu 
Waszych zbiórek jak najbardziej nastrojową, 
„wspomnieniową” atmosferę. Zróbcie wystawę 
zdjęć, może być pokaz slajdów na ścianie. Przy-
nieście pamiątki z Waszych harcerskich wyjaz-
dów. Możecie spróbować zorganizować tę zbiórkę 
w terenie przy ognisku – odpowiednia aranżacja 
przestrzeni (wystawa) da jeszcze lepszy efekt.
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• Piosenka

Wybierzcie odpowiednią piosenkę – jakąś 
szczególnie ważną dla Waszej drużyny lub 
taką, która mówi o braterstwie.

• Rozmowa

Wspomnijcie z HS trudne chwile z Waszych 
wyjazdów – kiedy ktoś był chory i nie mógł 
pójść z Wami na wędrówkę na szczyt, gdy ktoś 
skręcił kostkę i cała drużyna pomagała mu 
nieść plecak.

• Gawęda cz. I

W wyciszonej, podniosłej atmosferze opowiedz 
gawędę skonstruowaną wokół pojęć brater-
stwa, przyjaźni, wsparcia, pomocy, akceptacji, 
integracji.

Wykorzystaj w tym celu np. 3 i 4 punkt Prawa 
Harcerskiego, fragmenty Statutu ZHP, frag-
menty Konwencji o prawach dziecka i odwołaj 
się do wspólnych doświadczeń Waszej drużyny.

• Prezentacja

W miarę możliwości pokaż teraz wychowan-
kom prezentację ze zdjęciami z działania dru-
żyn NS. Jeśli nie masz możliwości pokazania 
prezentacji, pokaż im kilka dużych zdjęć.

• Gawęda cz. II

Opowiedz HS o drużynach Nieprzetartego 
Szlaku. Wspaniale, jeśli mógłbyś zaprosić go-
ścia – instruktora NS.

• Praca w grupach

Na podstawie Waszych wspomnień i przygoto-
wanej wystawy poproś HS, by zastanowili się 
jakie bariery mogą napotkać członkowie dru-
żyn NS w działaniu harcerskim. Niech to bę-
dzie forma burzy mózgów w zastępach, poproś 
HS, by wypisali wszystko, co przychodzi im do 
głowy.

• Piosenka

Wybierz odpowiednią piosenkę – jakąś bardzo 
pozytywną. Może umiecie zaśpiewać i zagrać 
„Nadzieję” zespołu IRA?

• Pokaz

Przedstawienie wyników pracy w zastępach – 
stwórzcie na dużym brystolu symbole barier 
i wypiszcie je.

• Rozmowa

Przypomnij HS o hasłach z gawędy. Opowiedz 
im o ludziach, którzy starają się troszczyć o bu-
rzenie barier (o instruktorach NS, o Rzeczniku 
Praw Dziecka, może o konkretnych ludziach 
z Waszego środowiska lokalnego?) 

Razem spróbujcie odpowiedzieć na wypisane 
problemy. Zastanówcie z Waszymi HS (mogą 
zrobić to w zastępach) co zrobić, by umożliwić 
naszym kolegom z drużyn NS możliwie pełne 
uczestniczenie w harcerskim działaniu.

Pomysły spiszcie i w formie propozycji przed-
stawcie w hufcu.

• Obrzędowe zakończenie zbiórki

Przed końcem zbiórki warto poświęcić czas 
na zainspirowanie HS do realizacji projektu 
zw. z prawami dzieci i działaniem na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych (propozycja projek-
tu poniżej). Zakończenie musicie poprowadzić 
w zależności od Waszych możliwości, powinno 
być dość „mocne” w sensie emocjonalnym. Być 
może po wszystkim, co wydarzy się podczas 
zbiórki wystarczy wybrać odpowiednią piosen-
kę i powiedzieć kilka cichych słów, a następnie 
pożegnać się w kręgu.

PROJEKT „Biwak na nieprzetartym szlaku”

1. Cel projektu:
• zorganizowanie jednodniowego biwaku 

dla dzieci niepełnosprawnych (służba na 
rzecz społeczności lokalnej),

• uświadomienie i uwrażliwienie HS na 
problemy społeczne – w tym przypadku 
zw. z funkcjonowaniem w społeczeństwie 
osób niepełnosprawnych,

• zapoznanie dzieci niepełnosprawnych 
z instytucją Rzecznika Praw Dziecka.

2. Wyznaczcie szefa projektu oraz członków 
zespołu. Ustalcie planowana datę rozpoczę-
cia i zakończenia dla każdego z etapów pro-
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jektu oraz spiszcie działania, które na każ-
dym z etapów są konieczne do wykonania.

3. ETAP I – planowanie:
• opracowanie planu działań i zatwierdze-

nie go przez Radę Drużyny,
• podział zadań oraz opracowanie termi-

narza pozwalającego na skuteczne dzia-
łanie,

• kontakt z drużyną Nieprzetartego Szla-
ku lub z lokalnym przedstawicielem ds. 
Niepełnosprawnych. Na biwak możecie 
zaprosić drużynę NS lub dzieci niepełno-
sprawne z okolicznej szkoły integracyjnej 
(wtedy trzeba skontaktować się z odpo-
wiednim nauczycielem lub dyrekcją),

• znalezienie odpowiedniego miejsca,
• analiza wypisanych przez Was podczas 

zbiórki barier dla niepełnosprawnych 
w ZHP i pomysłów na ich pokonanie,

• zaplanowanie programu biwaku (dobrze, 
by był jak najbardziej „harcerski” – gra 
terenowa, ognisko?),

• skonsultowanie planów z drużynowym 
drużyny NS lub z opiekunem,

• poszukajcie sponsorów dla swojego 
przedsięwzięcia – potrzebny będzie au-
tokar, którym dojedziecie na miejsce 
biwaku, może jakieś materiały progra-
mowe? 

4. ETAP II – realizacja:
• zaproszenie na biwak uczestników i go-

ści (rodziców, przedstawicieli władz lo-
kalnych? – wszystko zależy od Was),

• wyjazd na biwak ( rozdzielcie odpowied-
nio zadania pomiędzy Waszych HS – 
część musi pomagać w organizowaniu 
poszczególnych form, a część jako opie-
kunowie swoich kolegów),

• pomyślcie nad jak najlepszą realizacją 
programu – niech Wasi HS pokażą coś 
od siebie nowym kolegom np. sami po-
prowadzą grę terenową, a może macie 
możliwość wyjazdu nad jezioro? sko-
rzystania z żaglówek? Przełamujcie ba-
riery, ale zawsze z zachowaniem zasad 
zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa; 
pozwólcie jednak także nowym kolegom 
pokazać coś od siebie – niech np. zapro-
szona drużyna NS nauczy Was nowych 
zabaw lub piosenek,

• podczas biwaku poświęćcie czas na za-
jęcia, które przybliżą Waszym nowym 
kolegom instytucję, którą Wy już zna-
cie – Rzecznika Praw Dziecka. Warto 
uświadomić im, że Rzecznik szczególną 
troską i pomocą otacza dzieci niepełno-
sprawne i potrafił działać również na ich 
rzecz.

5. ETAP III – podsumowanie

Ze swoich działań stwórzcie foto-relację i wy-
ślijcie do zamieszczenia na stronie Biura RPD, 
może także do lokalnej gazety? Koniecznie 
omówcie realizację tego projektu na zbiórce. 
Być może Wasi podopieczni zdecydują się na 
stałą służbę w tym zakresie?

5.2. Propozycje programowe zw. ze znajomością Konwencji o Prawach Dziecka, instytucji 
RPD i inicjatyw powiązanych z działaniem Biura Rzecznika Praw Dziecka

Zbiórka 1. Gra terenowa „Posłańcy 
Parakleta”

Cele
– zapoznanie harcerzy starszych z Konwencją 

o Prawach Dziecka,
– zapoznanie harcerzy starszych z instytucją 

Rzecznika Praw Dziecka,
– przećwiczenie korzystania z Dziecięcego 

Telefonu Zaufania.

W zajęciach uczestniczyć będzie drużyna HS 
(kilkanaście osób, tak by dało się podzielić 
na co najmniej 3 zastępy/patrole). Przed 
zbiórką należy przygotować mapę terenu 
z zaznaczonym celem (w kilku kopiach), wy-
drukowaną treść Konwencji o prawach dziec-
ka, kartki i długopisy. Zadanie do wykonania 
przed zbiórką: dowiedzieć się jakie są prawa 
dziecka i w jakich sytuacjach są łamane. Pa-
miętaj, że harcerzy starszych i ich rodziców 
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należy uprzedzić o odbywaniu zbiórki w te-
renie.

WAŻNE!!! Do przeprowadzenia gry potrzebnych 
jest kilku pomocników, którzy będą postaciami-
punktami. Mogą to być zaprzyjaźnione osoby, 
które HS kojarzą (np. znajoma kadra, wędrowni-
cy) lub Twoi znajomi, których poprosisz o pomoc 
jeśli chcesz utrudnić wychowankom zadanie. By-
łoby najlepiej, gdyby kluczową postacią – Para-
kletem – był znajomy specjalista od praw dziecka. 
Jeśli nie masz nikogo znajomego musisz bardzo 
dobrze przygotować się do roli specjalisty!

Przebieg zbiórki

• Spotkanie z drużynowym, wyjaśnienie zasad 
gry.

Harcerze starsi spotykają się z drużynowym na 
terenie odpowiednim do przeprowadzenia gry.

Drużynowy wręcza zastępowym mapę i przed-
stawia cel – zbiórkę miała poprowadzić pewna 
ważna osobistość – Paraklet. Paraklet został 
jednak porwany. Teraz muszą dotrzeć do miej-
sca (oznaczonego na mapie) gdzie znajduje się 
porwana postać, po drodze muszą sporządzić 
i przekazać odpowiednie raporty. Przy Para-
klecie będą znajdowały się straże – HS powinni 
podkraść się do postaci na wybranej przez ka-
drę zasadzie (podchody, 3 susy).

Raporty – poprzez sporządzanie raportów HS 
powinni nauczyć się w jakich sytuacjach mogą 
zwrócić się do RPD i jaki jest numer DTZ.

Drużynowy uprzedza HS, że powinni mieć oczy 
szeroko otwarte na wszystkie niepokojące, nie-
prawidłowe sytuacje czy dziwne postaci i pisać 
o nich raporty, następnie opisywać je kodem 0 
800 12 12 12.

Kadra musi zadbać o to, by wystawić na tere-
nie gry kilka punktów-postaci (oznaczonych 
lub nie) z przykładami sytuacji, które godzą 
w prawa dziecka – może to być dziecko (np. 
zaprzyjaźniony harcerz) wykonujące pracę po-
nad jego siły, dziecko, które opowie o trudnej 
sytuacji w domu i in.

Po upewnieniu się, że HS rozumieją cel wę-
drówki i sposób w jaki powinni sporządzić 

i „zaadresować” kodem raport, a także inne 
zasady gry drużynowy pozostawia HS-ów.

• Spotkanie z postacią

HS wyruszają uwolnić Parakleta. Tuż po rozpo-
częciu przez nich wędrówki (zanim zdołają spo-
rządzić jakiś raport) do gry wprowadzona zostaje 
kolejna postać. HS spotykają Posła do Parakleta. 
Poseł wiezie bardzo ważny dokument, ale jest wy-
czerpany misją i prosi naszych HS o pomoc. Sam 
nie zdoła przekraść się przez straże porywaczy, 
a dokument jest najwyższej wagi i nie może wpaść 
w ich ręce. Dlatego konieczne będzie zachowanie 
zasad konspiracji. Poseł prosi drużynę o podział 
na 3 niezależne grupy (najlepiej zastępy). Każ-
da grupa dostanie część dokumentu, by w razie 
zasadzki cały nie dostał się w niepowołane ręce. 
Poseł przekazuje HS-om wydrukowaną Konwen-
cję i dzieli ją na części (po jednej dla każdego 
zastępu). Teraz to nasi HS są posłami działają-
cymi w ścisłej konspiracji. Dlatego ich pierwszym 
zadaniem jest zapoznanie się z treścią ich części 
Konwencji, tak by potem każdy członek zastępu 
potrafił o niej opowiedzieć Parakletowi w razie 
gdyby z tej niebezpiecznej misji uratował się tyl-
ko on. Drugie zadanie to zaszyfrować swoją część 
Konwencji, a oryginał zniszczyć. 

Zastępy muszą – dla dobra sprawy – pójść każ-
dy swoją ścieżką, a w razie spotkania udawać, 
że się nie znają.

• Zwiad terenowy z mapą, wędrówka

Teraz HS są podzieleni na zastępy i mają już 2 
ważne zadania – sporządzanie raportów i na-
uka swojej części Konwencji. 

Wg mapy powinni zmierzać do miejsca uwię-
zienia Parakleta. Teren gry nie może być zbyt 
duży – zastępy powinny móc swobodnie się po-
ruszać nie natykając się co chwila na siebie, 
jednocześnie jednak wszyscy powinni mieć 
możliwość spotkania postaci-punktów, o któ-
rych muszą sporządzić raporty.

• Podchody

Po dotarciu na miejsce uwięzienia Parakleta 
odbywają się podchody (Strażnikami może być 
kadra).
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• Gawęda

Uwolniony Paraklet (może to być drużynowy 
lub najlepiej zaproszony specjalista w temacie 
praw dziecka – kurator, nauczyciel, pedagog, 
a może inny drużynowy z odpowiednim kierun-
kiem studiów?) dziękuje posłańcom za wypeł-
nienie misji. Tłumaczy, że gra była zainsceni-
zowana tylko po to, by sprawdzić, czy harcerze 
są wrażliwi na problemy dzieci (raporty) i czy 
potrafią być odpowiedzialni i dzielni.

Paraklet wyjaśnia genezę swojego imienia ( pa-
raklet to synonim rzecznika). Opowiada o roli 
RPD i jego obowiązkach.

• Scenki

Na prośbę Parakleta HS przedstawiają swoje 
raporty (np. w takiej formie: rozpoczynają ko-
dem, czyli numerem DTZ, a potem odbywają 
pozorowaną rozmowę telefoniczną z Parakle-
tem).

• Wspólne czytanie

Podsumowaniem jest wspólne odczytanie (każ-
dy swoją część) odszyfrowanej już Konwencji 
o prawach dziecka. Warto dać HS możliwość 
zadania pytań dot. Konwencji i wskazać im 
źródła, w których mogą samodzielnie poszuki-
wać odpowiedzi.

• Zakończenie zbiórki

Krąg, iskierka. Warto zakończyć tę istotną 
zbiórkę jakąś refleksją, np. cytatem Janusza 
Korczaka (o którym warto przy tej okazji HS-
om wspomnieć – pamiętaj, że oni potrzebują 
takich postaci-autorytetów do kształtowania 
swojego systemu wartości!).

UWAGA! Przed końcem zbiórki warto poświę-
cić czas na zainspirowanie HS do realizacji 
projektu zw. z RPD i DTZ (propozycja projektu 
poniżej).

PROJEKT „Posłańcy RPD”

• Cel projektu:

 Rozpowszechnienie wśród młodzieży lokal-
nej wiedzy o Konwencji o Prawach Dziecka, 

instytucji Rzecznika Praw Dziecka i Dzie-
cięcym Telefonie Zaufania.

• Wyznaczcie szefa projektu oraz członków 
zespołu, osoby odpowiedzialne za poszcze-
gólne działania. Ustalcie planowana datę 
rozpoczęcia i zakończenia dla każdego 
z etapów projektu oraz spiszcie działania, 
które na każdym z etapów są konieczne do 
wykonania.

• ETAP I – planowanie
– opracowanie planu działań i zatwierdze-

nie go przez Radę Drużyny;
– podział zadań oraz opracowanie termi-

narza pozwalającego na skuteczne dzia-
łanie;

– konsultacja projektu ze specjalistą i/
lub przedstawicielem władz lokalnych
koniecznie spróbujcie pozyskać sponso-
rów dla swojego projektu. (to może być 
samorząd lokalny, poszukajcie też dru-
karni, która za darmo wydrukuje Wam 
ulotki i plakaty).

• ETAP II – realizacja
– w zastępach samodzielne zdobycie wie-

dzy o Konwencji o Prawach Dziecka, 
Rzeczniku Praw Dziecka i Dziecięcym 
Telefonie Zaufania (spróbujcie w tym 
celu nawiązać współpracę z lokalną bi-
blioteką lub szkołą – te instytucje powin-
ny być wyposażone w komputery z do-
stępem do Internetu i pozwolić Wam na 
bezpłatne skorzystanie)– ustalenie treści 
i form, które będzie rozpowszechniać, 
sporządzenie projektów (może znajdzie 
się jakiś grafik wśród rodziców, który 
Wam pomoże?);

– wykonanie projektów – druk ulotek 
i plakatów– zaplanowanie formy rozpro-
pagowania Waszej akcji (w jakich miej-
scach zostawicie przygotowane ulotki, 
gdzie powiesicie plakaty – w szkołach? 
na tablicy w urzędzie gminy? – warto to 
skonsultować z odpowiednimi władza-
mi);

– a może pokusicie się drużyną o przy-
gotowanie we współpracy ze specjali-
stą cyklu zajęć/warsztatów dot. praw 
dziecka? Można przeprowadzić te za-
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jęcia w szkole podczas godzin wycho-
wawczych (w porozumieniu z dyrekcją 
szkoły) lub w świetlicach szkolnych czy 
środowiskowych. Wtedy wykonane przez 
Was materiały na pewno lepiej trafią do 
uczniów;

– możecie zorganizować też większą ak-
cję w formie happeningu czy festynu np. 
w lokalnym parku/ na boisku szkolnym. 
Takie przedsięwzięcie będzie wymagało 
od Was wielu przygotowań, znalezienia 
sponsorów i zdobycia pozwoleń władz 
lokalnych, ale z kolei będzie to wielkie 
wyzwanie i na taką akcję możecie spró-
bować zaprosić oficjalnych gości – może 
nawet samego RPD. Taki festyn byłby 
świetną okazją do rozpropagowania 
przygotowanych przez Was materiałów, 
ale też do akcji zachęcającej do wstąpie-
nia do drużyny.

• ETAP III – podsumowanie
– przygotowanie prezentacji zawierającej 

Wasze materiały i umieszczenie jej na 
stronie hufca, ZHP i in.,

– sprawozdanie oraz prezentacja wykona-
nia projektu na zbiórce drużyny (można 
zaprosić drużynę harcerską ze szczepu 
i przeprowadzić dla nich zbiórkę na pod-
stawie prezentacji lub zaprzyjaźnioną 
drużynę z hufca).

Zbiórka 2. Gala Orderu Uśmiechu

Cele
– zapoznanie harcerzy starszych ze Stowa-

rzyszeniem Międzynarodowej Kapituły Or-
deru Uśmiechu,

– zapoznanie harcerzy starszych z Kawalera-
mi Orderu Uśmiechu,

– zapoznanie harcerzy starszych z pojęciami: 
społeczeństwo obywatelskie, stowarzysze-
nie, fundacja.

Przed zbiórką przygotować propozycje kandy-
data do Orderu Uśmiechu. Do przeprowadzenia 
zajęć potrzebne będą: przygotowane zdjęcia 10 
Kawalerów Orderu Uśmiechu, sprzęt technicz-
ny (głośniki, odtwarzacz muzyki, mikrofon), 

przygotowane symbole do głosowania, przygo-
towane wystąpienie („referat”).

Przebieg zbiórki

• Przygotowania do Gali

Spróbujcie tym razem zorganizować zbiórkę 
w formie uroczystej Gali (możecie wzorować 
się na Gali wręczenia Oscarów lub typowych 
bankietach charytatywnych). Dobrze byłoby 
znaleźć miejsce inne niż Wasza harcówka – 
może któryś z rodziców HS prowadzi restau-
rację? Może swoją salę udostępni Wam lokalny 
Dom Kultury? Ważne, by zbiórce nadać uro-
czysty charakter, HS powinni przybyć w wie-
czorowych strojach, możecie się pokusić nawet 
o „czerwony dywan” przed wejściem. Niech je-
den z Waszych HS podejmie się roli fotografa 
„paparazziego”. Istotne jest także przygoto-
wanie odpowiedniego cateringu: wazy z ”pon-
czem”, różnych przekąsek bankietowych. 

Przy wejściu goście (uczestnicy zbiórki) powin-
ni okazać zaproszenia, a w zamian niech dosta-
ną pięć znaczków – symboli orderu uśmiechu 
(zobacz stronę www.orderusmiechu.pl )

• Uroczyste powitanie

Rozpocznijcie zbiórkę uroczystą przemową 
(najlepiej do mikrofonu!). Powitajcie szanow-
nych gości w ten wyjątkowy wieczór, na tej 
wspaniałej Gali.

• Odczyt 

Poproś na scenę specjalistę, który specjalnie 
na tę okazję przygotował odczyt naukowy. To 
wystąpienie powinno zawierać wyjaśnienie po-
jęć: społeczeństwo obywatelskie, stowarzysze-
nie i fundacja (jako formy nieskrępowanej ini-
cjatywy obywateli, a także działania na rzecz 
społeczeństwa), a na koniec należałoby wymie-
nić przykłady różnych fundacji i stowarzyszeń 
(najlepiej Waszych lokalnych). Trzeba wyraźnie 
podkreślić jaki charakter ma ZHP. Na koniec 
należy powiedzieć parę słów o Stowarzyszeniu 
Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu 
i o powodach tego spotkania – wielka Gala 
Orderu służy wybraniu Honorowego Bohatera 
Waszej miejscowości.
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• Bankiet

Spróbujcie przy okazji tego bankietu przypo-
mnieć (albo nauczyć) HS zwyczaje obowiązu-
jące na takich oficjalnych przyjęciach. Wyko-
rzystajcie tę okazję do rozmowy o savoir-vivrze 
– np. co oznacza dzwonienie w kieliszek (to-
ast), jakich tematów nie wypada podejmować 
w rozmowach towarzyskich (pieniądze, polity-
ka, religia). 

Po odczycie rozpocznijcie przyjęcie. Na po-
czątku  wyjaśnijcie zasady wyboru Honorowe-
go Bohatera – na Sali wywieszone są zdjęcia 
najznakomitszych kawalerów i każdy gość 
może dowolnie rozdysponować swoje symbole 
(przykleić wszystkie na jednym zdjęciu albo 
podzielić między różne osoby). Niech zabrzmi 
muzyka (najlepiej poważna, klasyczna lub inna 
nastrojowa – tak żeby spotęgować nastrój wy-
jątkowości tego przyjęcia). Możecie rozpocząć 
tańce (może ktoś z Twoich HS albo z kadry 
będzie potrafił nauczyć innych podstawowych 
kroków fokstrota czy walca).

Jako drużynowy możesz wybrać spośród Ka-
walerów Orderu Uśmiechu 10 takich, których 
chcesz postawić za wzór swoim HS. Warto 
zwrócić szczególną uwagę na takich wybitnych 
Polaków, jak Jan Paweł II, Irena Sendlerowa, 
Marek Kotański, Irena Santor, Zbigniew Reli-
ga, Anna Dymna czy Janina Ochojska, ale mo-
żesz też posłużyć się autorytetami zagraniczny-
mi, takimi jak choćby Steven Spielberg.

• Występy artystyczne

Z reguły na takich uroczystych galach można 
obejrzeć różne występy artystyczne. Możesz 
posłużyć się różnymi pomysłami: zastępy mogą 
przygotować występy nt. kandydatów do tytu-
łu Honorowego Bohatera, zastępy mogą za-
prezentować występy autorskie (każdy z innej 
dziedziny sztuki), możesz zaprosić zaprzyjaź-
niony zespół muzyczny.

W tym czasie zbierz komisję, która przeliczy 
głosy i wybierze zdobywcę tytułu.

• Ceremonia

Po zakończeniu występów Gala powinna zmie-

rzać do finału – ze sceny ogłoś zdobywcę tytułu 
Honorowego Bohatera Waszej miejscowości.

Później możecie zastanowić się w jaki sposób 
wykorzystać ten wybór – na pewno warto za-
wiadomić o Waszej akcji władze lokalne, być 
może ułatwią Wam kontakt z wybranym Bo-
haterem i zaproszenie go na Waszą zbiórkę. 
Może warto zastanowić się nad tym, czy ten 
autorytet nie nadawałby się na bohatera dru-
żyny/szczepu?

• Zakończenie

Przed końcem bankietu warto poświęcić czas 
na zainspirowanie HS do realizacji projektu 
zw. z wnioskiem o Order Uśmiechu dla Wasze-
go lokalnego autorytetu (propozycja projektu 
poniżej).

Na koniec bankietu (przedtem możecie spróbo-
wać wykonać wspólnie ostatni taniec) wygłoś 
parę słów przemówienia.

Posłuż się słowami autorytetu, najlepiej jedne-
go z Kawalerów.

Zachęć do poszukiwania autorytetów wokół 
siebie, a także odpowiedniego ich doceniania.

PROJEKT „KAWALER ORDERU UŚMIECHU”
1. Cel projektu:

a) rozpowszechnienie wśród harcerzy wie-
dzy dotyczącej inicjatywy „Order Uśmie-
chu”, w tym sposobu wnioskowania o to 
wyróżnienie,

b) zachęcenie HS do poszukiwania wokół 
siebie autorytetów.

2. Wyznaczcie szefa projektu oraz członków 
zespołu, osoby odpowiedzialne za poszcze-
gólne działania. Ustalcie planowana datę 
rozpoczęcia i zakończenia dla każdego 
z etapów projektu oraz spiszcie działania, 
które na każdym z etapów są konieczne do 
wykonania.

3. ETAP I – planowanie:
c) opracowanie planu działań i zatwierdze-

nie go przez Radę Drużyny,
d) podział zadań oraz opracowanie termi-

narza pozwalającego na skuteczne dzia-
łanie,
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e) konsultacja projektu ze specjalistą i/lub 
przedstawicielem władz lokalnych,

f) koniecznie rozpropagujcie szeroko Wa-
szą akcję, zamieście informację o Wa-
szej inicjatywie na stronach interneto-
wych gminy, szkoły, wyślijcie informację 
do lokalnej gazety,

g) spróbujcie nawet zaprosić kandydatów 
na Wasze zbiórki.

4. ETAP II – realizacja:
a) zastępy wybierają „swojego” kandydata 

do Orderu i zbierają jak najwięcej mate-
riałów, które mają na celu uzasadnienie 
swojego wyboru,– zorganizujcie zbiórkę 

z prezentacją wszystkich kandydatów – 
zdecydujcie, czy składacie jeden czy kil-
ka wniosków,

b) możecie też spróbować Waszą akcję 
rozpropagować w środowisku lokalnym, 

c) zorganizować i przeprowadzić zajęcia 
dot. Orderu Uśmiechu w Waszej szkole 
lub okolicznej świetlicy.

5. ETAP III – podsumowanie

Sprawozdanie oraz prezentacja wykonania 
projektu na zbiórce drużyny (można zaprosić 
drużynę harcerską ze szczepu i przeprowadzić 
dla nich zbiórkę lub zaprzyjaźnioną drużynę 
z hufca).

5.3. Propozycje programowe zw. ze znajomością najważniejszych praw dziecka

Zbiórka 1. Świadek szczególnej troski – 
symulacja rozprawy sądowej.

Cele: 
– zapoznanie HS z pojęciami i procedurami 

sądowymi
– zapoznanie HS z ich prawami jako ewen-

tualnych uczestników procesu, „Niebieskim 
pokojem przesłuchań”

– przypomnienie HS aktów prawnych okre-
ślających prawa dziecka

– zapoznanie HS z prawami dziecka zw. z wy-
chowaniem w rodzinie, kontaktem z oboj-
giem rodziców w sytuacji rozwodu/separa-
cji

– wyjaśnienie różnicy pomiędzy prawami 
a obowiązkami

UWAGA! Zadanie do wykonania przed zbiór-
ką: możesz poprosić HS o pomoc w przygoto-
waniach – np. zlecić każdemu zastępowi przy-
niesienie poszczególnych pomocy naukowych, 
bądź zebranie informacji i przygotowanie sali 
rozpraw, czy Niebieskiego Pokoju Przesłuchań.

Do przeprowadzenia zajęć potrzebne będą:
– odpowiednio zaaranżowane miejsce,
– pomoce naukowe – Konwencja o Prawach 

Dziecka, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, 
Konstytucja RP, ew. inne akty prawne,

– przygotowany scenariusz rozprawy, historia 
sprawy i role „aktorów”,

– propozycja historii sprawy i przemyślenie 
przydzielonych na zbiórce ról.

Przebieg zbiórki

• Przygotowania

Ten rodzaj zbiórki wymaga wielu przygotowań. 
Przede wszystkim musisz przygotować scena-
riusz rozprawy i charakterystykę każdej posta-
ci, którą będą odgrywali Twoi HS. Powinieneś 
przygotować też dla nich materiały-pomoce na-
ukowe: Konwencję o Prawach Dziecka, Kodeks 
Rodzinny i Opiekuńczy, Konstytucję RP, ew. 
inne akty prawne. Warto odpowiednio przygo-
tować „salę rozpraw”. Może uda się poprosić 
o salę lekcyjną w szkole – powinna się świetnie 
nadać. Spróbuj wraz z kadrą ustawić odpo-
wiednio ławki przed przyjściem HS na zbiórkę. 
Dla sędziego przygotuj togę. W kolejnej sali lub 
jeśli nie masz takiej możliwości – w kąciku tej 
sali, z której korzystasz – przygotuj „Niebieski 
pokój” – pokój przesłuchań dzieci. Skorzystaj 
ze wskazań Fundacji Dzieci Niczyje umieszczo-
nych na stronie www.dzieckoswiadek.pl

Nie musisz być specjalistą od postępowania 
cywilnego. Proces na zbiórce jest insceniza-
cją, formą, która ma służyć osiągnięciu Twoich 
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celów, nie zaś przedstawieniu HS-om realiów 
sali sądowej. Możesz uprzedzić swoich HS, że 
prawdziwy proces może wyglądać trochę ina-
czej. A może masz znajomą osobę, która po-
może Ci zainscenizować proces jak najbardziej 
zgodnie z polskim Kodeksem postępowania cy-
wilnego?

• Rozpoczęcie

HS powitaj przed przygotowaną salą – w Wa-
szej harcówce lub innej klasie. Rozpocznijcie 
obrzędowo zbiórkę.

• Gawęda

Podczas gawędy przypomnij HS to, co już po-
winni wiedzieć o prawach dziecka. Opowiedz 
o kolejnym zastosowaniu tych praw: możesz 
nawet zacytować odpowiednie artykuły z Kon-
wencji. Odwołaj się do doświadczeń swoich wy-
chowanków, porozmawiaj z nimi. Może ktoś 
brał już udział w procesie? 

Dziś będziecie też rozmawiać o trudnych spra-
wach – o rozwodzie rodziców. Zapewnij swoich 
HS, że jeśli taka sytuacja dotknie ich samych, 
jest wiele miejsc do których mogą się zwrócić 
o pomoc i radę. Sam na pewno zawsze znaj-
dziesz czas, by ich wysłuchać, jeśli zaś będą 
potrzebowały specjalistycznej porady – przypo-
mnij im o Dziecięcym Telefonie Zaufania.

Jest bardzo ważne byś wytłumaczył dokładnie 
różnicę między prawami dziecka a obowiązka-
mi – np. właśnie w sądzie. Istotne, by HS zro-
zumieli dlaczego przysługują im prawa (a przy-
sługują im „z urodzenia”, są niezbywalne itd.), 
a także by zrozumieli, że mają też pewne obo-
wiązki wynikające np. z ich wieku.

• Podział ról

Rozlosujcie lub podzielcie inaczej przygotowa-
ne przez Ciebie kartki z rolami (Ty możesz być 
strażnikiem i pilnować z boku porządku lub 
przydzielić sobie rolę sędziego).

• Gawęda wprowadzająca

Zaproś HS na salę sądową i opowiedz historię 
sprawy. Poniżej propozycja ról i historii spra-
wy.

HISTORIA SPRAWY
Rodzina państwa K. od dawna jest skłócona. 

Krzysztof K. parę miesięcy temu stracił pracę. 
Po kilku pierwszych niepowodzeniach przestał 
szukać kolejnej. Spędza czas w domu, pije coraz 
więcej alkoholu. Katarzyna K. pracuje na wyso-
kim kierowniczym stanowisku i spędza całe dnie 
w pracy – utrzymanie domu jest teraz tylko na 
jej głowie. Małżeństwo coraz częściej się sprze-
czało, a teraz albo w ogóle nie rozmawia albo 
się kłóci. Nie może tego znieść syn państwa K, 
10–letni Kuba K. Kuba ma problemy w szkole. 
Katarzyna K. złożyła pozew rozwodowy i chce 
przyznania całkowitej opieki nad synem, a także 
zasądzenia alimentów na utrzymanie dziecka od 
Krzysztofa K.

ROLE:

POWÓDKA – Katarzyna K., która w trakcie 
sprawy okaże się pracoholiczką

POZWANY – Krzysztof K., który podczas roz-
prawy przyzna się do braku chęci znalezienia 
pracy, depresji i problemów z alkoholem.

DZIECKO – ŚWIADEK Kuba K., który zezna, 
że nienawidzi, gdy rodzice się kłócą, że czasem 
dostaje od mamy klapsy i że woli zostać z tatą

SĘDZIA

ADWOKAT PANI K.

ADWOKAT PANA K.

PSYCHOLOG – który zezna, że mały Kuba ma 
spore problemy w szkole z powodu stresującej 
sytuacji w domu, że ojciec jest dla niego ważną 
osobą w życiu, ale bardzo się o niego martwi, 
a mamy się boi.

PRACOWNIK SOCJALNY – który zezna, że pan 
K. odmówił po kilku próbach dalszego poszuki-
wania pracy, że pani K. jest uczciwą ciężko pra-
cującą kobietą o wysokim statusie społecznym, 
że w domu jest czysto i porządnie, a dziecko 
zawsze chodzi nakarmione i czysto ubrane.

ŚWIADEK pana K. – sąsiadka, która zezna, że 
Katarzyna K. potrafi w środku tygodnia wracać 
do domu po północy.

ŚWIADEK pani K. – babcia, która zezna, że ni-
gdy nie chciała, by jej córka wychodziła za mąż 
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za Krzysztofa K., bo zawsze jej się wydawało, 
że był leniem i nieudacznikiem; chce pomóc 
córce w wychowywaniu Kuby.

• Inscenizacja procesu

Teraz już wszystko zależy od opracowanego 
przez Ciebie scenariusza rozprawy. Możesz za-
cząć od wysłuchania przez sędziego reprezen-
tantów stron.

Następnie sędzia może poprosić o wypowiedź 
pozwanego i powódkę.

Potem reprezentanci stron mogą przesłuchać 
obydwie osoby.

Następnie można włączyć inne postaci – świad-
ków, specjalistę. Wszystkim osobom mogą za-
dawać pytania kolejno reprezentanci obydwu 
stron i sędzia.

Potem sędzia powinien przesłuchać dziecko 
w „Niebieskim Pokoju”.

„Mowy końcowe” reprezentantów stron.

Sędzia wydaje wyrok. Jeśli Ty będziesz sędzią 
– przygotuj sobie odpowiednie uzasadnienie 
wyroku (w sensie prawnym), jeśli ktoś z Twoich 
HS podpowiedz mu jak to powinno wyglądać, 
albo daj mu np. 4 kartki z możliwymi wyroka-
mi w tej sprawie.

Na koniec usiądźcie w kręgu i podsumujcie 
wszystkie wydarzenia z sali sądowej. 

Przypomnij HS-om z jakich aktów prawnych 
korzystaliście, w których aktach są zawarte ich 
prawa. 

Omówcie pomysł „Niebieskich pokojów”.

Czy HS zgadzają się z wyrokiem?

POMYSŁ NA PROJEKT:
– popularyzacja idei Niebieskiego Pokoju 

Przesłuchań – kampania społeczna (może 
nawet lobbing i odnalezienie partnerów 
i sponsorów na wykonanie takie pokoju).

lub:
– sporządzenie „Próśb dzieci do dorosłych” 

(na wzór inicjatywy nauczycieli Szkoły TAK) 
i rozpowszechnienie materiału w szkołach, 
świetlicach środowiskowych, podczas ze-
brań z rodzicami

Zbiórka 2. „Przez braterstwo skautów do 
braterstwa narodów ”

Cele: 
– przybliżenie skautowej idei braterstwa,
– pokazanie gdzie i w jaki sposób poszukiwać 

informacji w Internecie,
– zdobycie wiedzy o organizacjach skauto-

wych w innych krajach,
– zdobycie wiedzy o specyfice wybranych kra-

jów i ich problemach,
– nawiązanie do przestrzegania praw dzie-

ci na świecie – m.in. prawa do godziwych 
warunków socjalnych i do ochrony zdrowia 
i właściwej opieki medycznej.

WAŻNE!

Jako drużynowy przygotuj się do zbiórki odpo-
wiednio. Wyszukaj wcześniej pewne materiały, 
zgraj je na kilka płyt. Sam poszukaj kontak-
tów, które wskażesz HS-om w razie ich nie-
powodzeń. Jeśli sam nie jesteś zbyt sprawny 
w posługiwaniu się komputerem – skorzystaj 
z pomocy np. zaprzyjaźnionego wędrownika 
czy znajomego z poza ZHP. Do przeprowadze-
nia zajęć konieczne będą: sala komputerowa, 
płyty lub nośniki pamięci, na których zapisze-
cie swoją pracę.

Zadanie do wykonania przed zbiórką: zastępy 
powinny odnaleźć i wypisać fundacje polskie, 
które zajmują się pomocą innym krajom. Twoi 
HS już w trakcie zbiórki i zdobywania kolej-
nych materiałów/wykonywania kolejnych zadań 
powinni wpaść na pomysł pomocy innym kra-
jom. Ukierunkuj ich pomysły – rozpiszcie pro-
jekt (propozycja poniżej).

Przebieg zbiórki

• Przygotowanie

Twoi HS powinni pracować najlepiej w parach 
przy komputerze. Zbiórka ma polegać na sa-
modzielnych poszukiwaniach w sieci i obcowa-
niu z komputerem – to się nie sprawdzi, jeśli 
będzie za mało komputerów.

Tę zbiórkę należy przeprowadzić w sali kompu-
terowej z dostępem do Internetu. Skorzystajcie 
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z pomocy szkoły, lokalnej biblioteki, a może 
nawet jakiejś firmy?

• Gawęda

Rozpocznij zbiórkę muzyczną gawędą. Pokaż 
HS teledysk We Are the World wykonany przez 
formację USA for Africa (do znalezienia np. 
w serwisie YouTube).

Jeśli HS nie zrozumieją tekstu – niech znajdą 
go w Internecie i przetłumaczą bądź odnajdą 
tłumaczenie.

Porozmawiajcie o formie zbiórki, o znaczeniu 
współczesnym Internetu (jako okna na świat). 
Porozmawiaj z nimi o barierach w dostępie do 
informacji. Do czego i w jaki sposób Twoi HS 
używają Internetu? W jaki sposób mogliby go 
używać? Dziś na zbiórce pokaż im jakie możli-
wości nawiązywania kontaktów daje Internet.

• Prezentacja

Na początek pokaż swoim HS wykonaną przez 
siebie prezentację dot. skautingu na świecie/ 
w wybranych krajach. Możesz przed zbiórką 
odnaleźć materiały w Internecie, choćby ofi-
cjalny film na 100-lecie skautingu.

• Poszukiwanie

Następnie spróbuj zlecać swoim HS kolejne za-
dania. Mogą być różne – w zależności od pozio-
mu umiejętności i możliwości:
– niech przygotują prezentację, bądź „wizy-

tówkę” Waszego środowiska, może nawet 
uda Wam się zmontować taki krótki mate-
riał filmowy?

– odnaleźć wszystkie kraje w których istnieje 
skauting lub odnaleźć wybrane kraje, w któ-
rych istnieje skauting i zdjęcia z ich działal-
ności,

– odszukajcie kontakt do przedstawicieli 
skautingu z danego kraju. Nie dajcie się 
szablonom – jeśli wpisanie w wyszukiwarkę 
nie działa – przeszukajcie facebooka! Inspi-
ruj HS do poszukiwań,

– odszukać informacje dot. danych krajów p.. 
ich zwyczaje,

– możesz poprosić HS, żeby przygotowali 
prezentację w programie powerpoint wg 

Twoich wytycznych dot. jednego z państw. 
(potem udostępnisz to na wszystkich kom-
puterach, tak by każdy mógł obejrzeć pracę 
kolegów),

– ważne jest, byś poprosił harcerzy o odnale-
zienie głównych problemów w danym krajp.
np. głód,

– w nawiązaniu do poprzednich zbiórek o pra-
wach dziecka – poproś HS by przeanalizo-
wali w których państwach łamane są prawa 
dziecka i w jaki sposób.

• Zakończenie – gawęda

Porozmawiajcie na temat tego, o czym właśnie 
dowiedzieli się Wasi HS. Przypomnijcie o róż-
nych inicjatywach poszczególnych fundacji na 
rzecz pomocy w innych krajach (zadanie mię-
dzy-zbiórkowe). Opowiedz harcerzom o tema-
cie zbiórki, przedstaw im postać autora afory-
zmu – hm. Antoni olbromskiegoiego.

PROJEKT 
„We are the ones who make a brighter day. 
So’let’s start giving :) ”
1. Cel projektu:
 Celem projektu jest skontaktowanie się 

z przedstawicielami organizacji skautowej 
wybranego kraju i we współpracy z nimi od-
powiedź na potrzeby w ich kraju.

 Celem wychowawczym jest uwrażliwienie 
Waszych HS, a także środowiska lokalnego 
na problemy globalne i potrzeby dzieci w in-
nych krajach.

2. Wyznaczcie szefa projektu oraz członków 
zespołu, osoby odpowiedzialne za poszcze-
gólne działania. Ustalcie planowana datę 
rozpoczęcia i zakończenia dla każdego 
z etapów projektu oraz spiszcie działania, 
które na każdym z etapów są konieczne do 
wykonania.

3. ETAP I – planowanie:
– opracowanie planu działań i zatwierdze-

nie go przez Radę Drużyny,
– podział zadań oraz opracowanie termi-

narza pozwalającego na skuteczne dzia-
łanie,

– nawiązanie kontaktu z przedstawicie-
lami organizacji skautowej wybranego 
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kraju – skorzystajcie z efektów pra-
cy podczas zbiórki „Przez braterstwo 
skautów do braterstwa narodów ”. Może 
w ramach zawiązania znajomości wyśle-
cie przez Internet stworzoną przez Two-
ich HS „wizytówkę” Waszej drużyny? 
Może któryś z HS ma w próbie napisa-
nie listu w obcym języku? Niech zreda-
guje e–maila w odpowiednim języku,

– koniecznie spróbujcie pozyskać spon-
sorów dla swojego projektu – to może 
być samorząd lokalny, koniecznie oko-
liczne firmy, hurtownie spożywcze lub 
inne, które pomogą Wam przygotować 
i sfinansują wysyłkę paczek, jeśli zaś 
zdecydujecie się na ogromny projekt 
zw. z odwiedzinami skautów, spróbujcie 
zaplanować to odpowiednio wcześniej 
i skorzystać z funduszy europejskich.

4. ETAP II – realizacja:
– w realizację projep.u np. zbiórkę darów 

(w zależności od potrzeb przekazanych 
Wam przez skautów) włączcie środowi-
sko lop.lne np. uczniów szkoły,

– niech Waszą misją stanie się upowszech-
nienie wiedzy o ZHP w danym kraju 
– przygotujcie odpowiedni materiał, 
a także pamiątki z Waszych obozów czy 
gadżety zw. z Polską i to również prze-
każcie skautom,

– może postaracie się o realizację praw-
dziwego wyzwania i w ramach nawią-
zanych kontaktów zdecydujecie się na 
odwiedzenie Waszych kolegów z innego 
kraju lub zaproszenie ich do siebie,

– możecie też spróbować przeprowadzić 
kampanię informującą o problemie wy-

branego przez Was kraju bądź w ogóle 
kampanię uwrażliwiającą Wasze środo-
wisko lokalne na potrzeby innych kra-
jów. To może być festyn, wystawa zdjęć, 
prelekcje w szkołach.

5. ETAP III – podsumowanie:
– przygotowanie prezentacji zawierającej 

Wasze materiały i umieszczenie jej na 
stronie hufca, ZHP i in.,

– sprawozdanie oraz prezentacja wykona-
nia projektu na zbiórce drużyny,

– relację z Waszych działań z pewnością 
chętnie przeczyta też Rzecznik Praw 
Dziecka

INSTRUMENTY METODYCZNE

Sprawność AMBASADOR RPD **
– Zapoznał/a się z Konwencją o Prawach 

Dziecka i dwoma innymi aktami prawnymi 
określającymi prawa dziecka.

– Zna instytucję Rzecznika Praw Dziecka 
i jego zadania. Wie gdzie znajduje się Biuro 
RPD. Wie w jaki sposób skontaktować się 
z RPD, zna numer DTZ.

– Zgłębił/a wiedzę o wybranym prawie dziec-
ka i jego przestrzeganiu w różnych krajach 
świata.

– Przyczynił/a się do upowszechniania w swo-
im środowisku lokalnym wiedzy nt. praw 
dziecka.

– Przeprowadził/a zwiad w środowisku lokal-
nym, zdobywając wiedzę o przestrzeganiu 
praw dziecka, barierach dla osób niepełno-
sprawnych lub zagrożeniach współczesnej 
młodzieży.
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Służba realizowana w ramach kampanii „Prawa Dziecka” dedykowana jest wędrownikom. Moż-
na ją realizować zarówno w całości – w ramach śródrocznych działań drużyny, jak i częściowo 
– w ramach zdobywania poszczególnych znaków służb. Jest to złożony projekt długoterminowy, 
wymagający zaplanowania, zorganizowania pracy i ewaluacji przebiegu projektu na różnych jego 
etapach. 

Część 1. Prawa dziecka

Wprowadzenie do projektu:
• Kuźnica wprowadzająca
• Przygotowanie wirtualnej mapy instytucji zajmujących się wspieraniem działalności na rzecz 

praw dziecka

6.  Kampania „Prawa Dziecka”
Propozycja programowa 
dla drużyn wędrowniczych

1  Szymczak Wojciech, Formy pracy, czyli wielka księga pysznych dań harcerskich, Wyd. DROGOWSKA-
ZÓW GKH-y ZHR, Warszawa 1998.

2 http://www.gimtuszow.pl/prawa_czlowieka/prace_ucznow/prawa_dziecka/IIIC_Sylwia_Kwiecien_Marta_
Konieczna_prawa_dziecka.ppt

3  http://eduseek.interklasa.pl/przedmioty/konkuczen/wos/k1–26.php

Zbiórka 1. Kuźnica

„Jedna z form pracy wędrowniczej polegająca 
na zasygnalizowaniu tematu wiodącego, a na-
stępnie zainspirowanie dyskusji zakończonej 
wnioskami (…). Dyskusja prowadzona jest 
przez jednego z wędrowników bądź instrukto-
ra (np. drużynowego), który wywołuje temat 
rozmowy przez naświetlenie sprawy i przedsta-
wienie faktów. Prowadzący powinien być lepiej 
przygotowany merytorycznie do kierowania 
i ewentualnego korygowania wymiany poglą-
dów od pozostałych uczestników kuźnicy. Przy 
wyborze tematów należy określić ich zakres, 
poruszaną problematykę i przygotować dla ilu-
stracji dokumenty”.1

Przebieg zbiórki

Uwaga! Potrzebne będą: kowadełko, młote-
czek, projektor multimedialny, laptop, prezen-

tacja2 oraz filmy, które bez większych proble-
mów odszukasz np. w serwisie You Tube.

• Wprowadzenie do tematu

Prowadzący mówi czym jest Deklaracja Prawa 
Dziecka3.

Deklaracja Praw Dziecka

Potwierdza ona postanowienia Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka odnoszące się do dzieci, 
podkreśla potrzebę i prawo dziecka do specjal-
nej troski i gwarancji, łącznie z właściwą ochro-
na prawną, zarówno przed, jak i po urodzeniu. 
Podstawą deklaracji jest uznanie obowiązku 
ludzkości wobec dziecka. Przejawiać się on ma 
w prawach i wolnościach formułowanych i prze-
strzeganych przez rodziców, jednostki, organi-
zacje, władze lokalne i rządy państw, specjalnej 
ochronie i prawie do rozwoju w normalny i zdro-
wy sposób w warunkach wolności i szacunku. 
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Deklaracja weszła w życie 20 listopada 1959 
r. Jej rozwinięcie i uzupełnienie zawarte jest 
w Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne 20 listopada 1989 r.

Prowadzący przedstawia prezentację multime-
dialną przedstawia zasady dyskusji:
• mówi tylko osoba, która wykuwa właśnie 

swoją myśl (wcześniej uderzyła młotkiem 
w kowadełko),

• odnosimy się do głównego wątku dyskusji, 
a nie do wypowiedzi innych uczestników,

• nie oceniamy ludzi, tylko poglądy.

• Panele dyskusyjne

Uczestnicy przez 15 min mówią na temat w da-
nym panelu. Na początku każdego panelu prowa-
dzący nakreśla zakres tematyczny obszarów, przed 
panelami możliwość wyświetlenia filmów (Uwaga! 
Tutaj konieczność dostępu do Internetu):
1. prawo do życia i rozwoju
2. prawa do wychowania w rodzinie
3. prawo do kontaktu z obojgiem rodziców 

w sytuacji rozwodu/separacji
4. prawa do ochrony zdrowia i właściwej opie-

ki medycznej
5. prawa do godziwych warunków socjalnych
6. prawa do nauki, rozwijania zainteresowań 

i talentów
7. prawa do prywatności
8. prawa do wypowiedzi własnego zdania
9. prawa do życia bez przemocy, okrucień-

stwa, wyzysku, demoralizacji, zaniedbania 
i wszelkiego złego traktowania

• Podsumowanie

Prowadzący zwraca uwagę na rozróżnienie 
kwestii: prawa a obowiązki. Prawa są nie-

zbywalne, bo wynikają z godności, obowiązki 
otrzymujemy w zw. z wiekiem, rolą społeczną 
itp. Wypełnianie obowiązków nie wpływa na 
posiadanie praw.

Zbiórka 2. Wirtualna mapa instytucji

W ramach budowania świadomości wędrowni-
ków, patrol realizujący projekt „Prawa Dziec-
ka” ma za zadanie stworzyć wirtualną mapę 
swojej okolicy (http://maps.google.pl/), na któ-
rej zaznaczy instytucje wspierające działania 
mające na celu promocję i egzekwowanie praw 
dziecka, tj. Ośrodki Pomocy Społecznej, sie-
dziby poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki opieki 
zdrowotnej, Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
etc.

W ramach realizacji tego zadania można zali-
czać między innymi:
1) Znak służby dziecku – dowiadujemy się jakie 

instytucje na naszym terenie mogą pomóc 
dzieciom w trudnej sytuacji, organizując 
kampanię rozpowszechniającą Konwencję 
o prawach dziecka,

2) Znak służby nauce – organizując Harcerski 
Klub Internetowy,

3) Znak Służby przyjaźni – odnajdując w swo-
im otoczeniu i udzielając pomocy osobom 
potrzebującym szczególnej troski,

4) Znak służby turystyce – opracowując folder, 
informator, album o swojej miejscowości,

5) Znak służby wspólnocie lokalnej – orga-
nizując zwiad społeczny, zapoznając się 
z problemami i sprawami istotnymi dla spo-
łeczności, próbując wpływać na pozytywne 
zmiany w społeczności lokalnej.

Część 2. Kampania „Konwencja o Prawach Dziecka”
Wyjdźcie w świat i zorganizujcie cykl przedsięwzięć, na którym uczcicie 20-lecie Konwencji o Pra-
wach Dziecka. 

ETAP 1. Wprowadzenie
1) Przygotujcie kampanię promującą prawa dziecka w waszym środowisku lokalnym:

• Zorganizujcie pogadanki dla młodzieży w szkole, klubie kultury, świetlicy etc., w której na 
co dzień pracujecie, 
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• Przygotujcie bądź zorganizujcie z innych instytucji ulotki rozpowszechniające Konwencję 
o Prawach Dziecka, które rozdystrybuujecie w ramach w/w pogadanek,

• Przygotujcie album, który wydacie lub zakładkę na stronie internetowej swojego środowi-
ska, dotyczącą wybranych Kawalerów Orderu Uśmiechu pt. „ŁĄCZY ICH UŚMIECH PO-
DAROWNY DZIECIOM”, wraz z informacją o tym, jak można zostać uhonorowanym tym 
odznaczeniem. Przykładowi Kawalerowie:
– Autorka wiersza „Czarna krowa w kropki bordo” – Wanda Chotomska
– Reżyser kultowego filmu „E.T.“ – Steaven Spielberg
– Założycielka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko” – Anna Dymna
– Znana młodemu pokoleniu jako Babka Kiepska – Krystyna Feldman
– Odznaczona Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata4 bohaterka okresu II Wojny 

Światowej, która uratowała ok. 2 500 żydowskich dzieci – Irena Sendlerowa
– Twórcy wrocławskiego ZOO – Hanna i Antoni Gucwińscy
– Ojciec Święty – Jan Paweł II
– Autorka piosenki „Popatrzcie na jamniczka” – Barbara Kolago
– Twórca MONARu i MARKOTu – Marek Kotański
– Prowadząca w Indiach działalność humanitarną – błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty
– Pierwszy Polak, który odbył lot w kosmos – Mirosław Hermaszewski
– Współtwórca polskiego serialu animowanego „Bolek i Lolek” – Władysław Nehrebecki
– Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej – Janina Ochojska
– Autorka projektu Orderu Uśmiechu Ewa Chrobak
– Kardiochirurg, który jako pierwszy w Polsce przeprowadził operację przeszczepienia 

serca – Zbigniew Religa
• Zorganizujcie konkurs plastyczny dla szkół z waszego terenu działania pt. „MOJE PRA-

WA”
• Przeprowadźcie wywiad społeczny, podczas którego poznajcie opinię społeczności lokalnej 

nt. praw człowieka; proponowane pytania:
– Czy możemy żyć w pokoju z innymi narodami?
– Czy osoba, która jest uchodźcą może korzystać z ochrony innego państwa?
– Czy rzeczywiście prawa człowieka są należycie przestrzegane?
– Czy w krajach Trzeciego Świata wszyscy ludzie mogą godnie egzystować?
– Czy kobiety – żony alkoholików mogą żyć spokojnie, bez strachu o bezpieczeństwo swoje 

i dzieci?
– Czy każdy z nas może liczyć na natychmiastową pomoc lekarską?

Etap 2. „Weekendy z Konwencją o Praw Dziecka”

W ramach kampanii zorganizujcie cykl przedsięwzięć „Weekend z Konwencją o Prawach Dziec-
ka”. Cykl składać się będzie z 4 części, bazujących na katalogu praw przyznawanych dziecku.

4 Transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha–Olam, םלועה תומוא דיסח) – najwyższe izraelskie odznaczenie 
cywilne nadawane nie-Żydom.

Weekend 1. Prawa dziecka

Zadania:
1. Zorganizujcie amatorski przegląd filmowy 

dla młodzieży, podczas którego odbędzie 

się projekcja filmów mówiących o łamaniu 
praw dziecka, np. Uśpieni (Sleepers 1996) 
reż. Barry Levinson. Po projekcji zorgani-
zujcie debatę ze specjalistą, np. z prawni-
kiem.
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2. Zorganizujcie kilkugodzinne warsztaty dla 
dzieci „Przeciw Przemocy Słownej”. Poni-
żej przykładowy program warsztatu.

Program warsztatu dla dzieci „Przeciw przemocy 
słownej”

Cele
• Kształtowanie postaw prospołecznych 

względem rówieśników i dorosłych, szano-
wanie godności innych,

• Poszerzenie zakresu słownictwa dzieci, po-
znanie pojęcia synonimu,

• rozwinięcie umiejętności nazywania i wyra-
żania swoich emocji,

• Rozpowszechnienie idei programu UNESCO 
„Wychowanie dla pokoju”

• nie używać słów powszechnie uważanych za 
wulgarne

Program 1.

1. „Jakim Cię widzą, takim Cię piszą” 

Na ścianach należy powiesić zdjęcia uczestni-
ków warsztatu (np. uczniów jednej klasy). Za-
daniem innych uczestników jest napisanie na 
przyklejonych obok zdjęć kartkach, co wiedzą 
i myślą o danej osobie. Następnie uczestnicy 
mają za zadanie zaprezentować siebie od naj-
lepszej strony. Mogą tego dokonać przedsta-
wiając siebie np. w formie plakatu. Po wyko-
naniu plakatów uczestnicy prezentują je innym, 
a następnie wieszają jako wystawę prac. Tutaj 
należy dokonać porównania tego, jak zaprezen-
towali się uczestnicy sami na plakatach, a jak 
opisali ich koledzy na zdjęciach. Należy pod-
kreślić, że nie zawsze nasze wyobrażenie o so-
bie jest równoznaczne z tym, jak nas oceniają 
inni. W drugiej części zajęć uczestnicy wyobra-
żają sobie siebie za 50 lat – kim będą, co chcą 
osiągnąć. Swoje opisy „za pół wieku” notują 
na kartkach, które potem chowają do kieszeni 
(te przydadzą się na koniec warsztatu).

2. „ Co czuję gdy…” 

Uczestnicy mają za zadanie odegrać scenki, 
w których np. „urywają się” z lekcji. Wyko-
rzystując technikę dramową „tunel myśli”, 

wyobrażamy sobie, co czujemy gdy: zostanie-
my przyłapani przez wychowawcę na waga-
rach; co czuje nasza mama, gdy jest wezwana 
do szkoły w tej sprawie; co czują jego koledzy, 
gdy dowiadują się, że ten został przyłapany… 
(pomysły na rozwinięcie scenariusza wydarzeń 
mile widziane). Wspólnie uczestnicy omawia-
ją uczucia, które rodzą się w poszczególnych 
postaciach. Następnie w grupach układają 
monolog: wychowawcy i rodzica do dziecka, 
które uciekło z lekcji; kolegów i koleżanek 
oraz matki karcącej dziecko. W burzy mózgów 
wypisujemy uczucia, które przychodzą nam na 
myśl w związku z taką sytuacją. Dzielimy je na 
pozytywne i negatywne (dla ułatwienia można 
podzielić je na takie, które chcieli by odczuwać 
i nie chcieli by odczuwać). 

3. Podsumowanie – „Nie czyń drugiemu, co Tobie 
niemiłe” 

Prowadzący czyta jedną z pozycji: Brykczyński 
Marcin, Głażewska Dańko Lidia, Jedna chwil-
ka uczuć kilka, czyli z uczuciem o uczuciach, 
Wyd. Czarna Owca lub Zubrzycka Elżbieta, 
Dręczyciel w klasie, Gdańskie Wydawnic-
two Pedagogiczne. Podkreśla, jak ważna jest 
umiejętność panowania nad swoimi emocja-
mi i umiejętność „nie ranienia słowem in-
nych”. Przedstawia ideę UNESCO „Wycho-
wanie dla pokoju” i prezentuje, jak młodzi lu-
dzie w swoich małych społecznościach mogą 
realizować tę ideę. Podsumowanie warszta-
tów, rozdanie pamiątkowych dyplomów, poże-
gnanie.

4. Przeprowadźcie quiz dla dzieci „Znam swoje 
prawa” – konkurs wiedzy o prawach człowie-
ka 

Przykłady pytań do quizu dla dzieci „Znam 
swoje prawa”

1. Dziecko to w myśl Konwencji o Prawach 
Dziecka osoba, która:
a)  nie nabyła jeszcze pełni praw wybor-

czych w wieku do 21 roku życia,
b)  nie ukończyła 16 roku życia, ale wstąpi-

ła w związek małżeński,
c)  nie ukończyła 18 roku życia.
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2. Czy można naruszać godność dziecka?
a) tak, w specyficznych przypadkach np. 

w szkole lub w szpitalu,
b) nie, nigdy,
c) tak, tylko na mocy wyroku sądu.

3. Jaki jest numer Dziecięcego Telefonu Za-
ufania Rzecznika Praw Dziecka?
a) 116 111,
b) 0 801 12 00 02,
c) 0 800 12 12 12.

4. Czy wolno ograniczyć prawa dziecka, je-
żeli nie wywiązuje się ze swoich obowiąz-
ków?
a)  tak, jeśli tak zadecydują rodzice,
b)  posiadanie praw nie jesteś warunkiem 

wywiązywania się z obowiązków,
c)  nie, wywiązanie się z obowiązków auto-

matycznie ogranicza korzystanie z praw.
5.  Czy dziecko może wypowiadać się na każ-

dy interesujący je temat?
a) nie, dorosły (rodzic, nauczyciel) może 

zabronić dziecku wypowiedzi na jakiś 
temat,

b)  tak, dziecko może mówić co tylko chce,
c)  dziecko może wypowiadać się na każdy 

temat, o ile nie narusza tym praw in-
nych osób.

6.  Czy dziecku można zabronić chodzenia do 
szkoły?
a)  tak, jeśli łamie Statut Szkoły i zostaje 

zawieszone w prawach ucznia,
b)  nie, ponieważ nie wolno ograniczać 

dziecku prawa do nauki,
c)  w uzasadnionych przypadkach może to 

zrobić Dyrektor Szkoły.
7.  Czy dziecko może korzystać z telefonu ko-

mórkowego w szkole?
a)  nie może,
b) tak, ale pod warunkiem, że nie prze-

szkadza tym innym osobom i nie za-
brania tego Statut Szkoły,

c)  tak, zawsze może skorzystać z telefo-
nu, gdy tego zechce.

8.  Prawo dziecka do informacji oznacza, że:
a) dziecko może mieć dostęp do wszelkich 

informacji,

b)  dziecko może mieć dostęp do informa-
cji, ale tylko do tych na które pozwolą 
mu dorośli,

c)  dziecko może mieć dostęp do informa-
cji ale tylko do takich, które są dla nie-
go bezpieczne.

9. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego 
oznacza, że:
a)  dziecko powinno wypoczywać codzien-

nie,
b)  nie wolno przeciążać dziecka np. zada-

jąc mu za dużo lekcji na weekendy,
c)  dziecko powinno odpoczywać, ale dopie-

ro po wykonaniu swoich obowiązków.
10. Z prawa dziecka do tajemnicy korespon-

dencji wynika, że:
a)  nikt nie może czytać listów, maili i za-

pisów z komunikatorów internetowych 
bez zgody dziecka,

b)  nikt poza wychowawcą i pedagogiem 
szkolnym nie może czytać listów, maili 
i zapisów z komunikatorów interneto-
wych bez zgody dziecka,

c)  nie ma takiego prawa.
11.  Każdy ma prawo uderzyć kolegę lub kole-

żankę, gdy:
a)  ktoś go pierwszy uderzy,
b)  ktoś go sprowokuje,
c)  nikt nie ma prawa bić drugiej osoby.

12.  Jakie odznaczenie przyznawane jest tylko 
na wniosek dzieci?
a)  Krzyż Zasługi,
b)  Order Uśmiechu,
c)  Order Słońca.

13. Najważniejszym dokumentem mówiącym 
o prawach dziecka jest:
a)  Konwencja o Prawach Dziecka,
b)  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
c)  Ustawa o Prawach Dziecka wraz z ak-

tami wykonawczymi.
14.  Czy wolno rozpowszechniać nagra-

nia przedstawiające kolegów ze szkoły 
w ośmieszających je sytuacjach?
a)  tak, jeśli rozsyłamy nagranie tylko do 

kolegów z klasy i znajomych,
b)  tak, można to robić bez żadnych ogra-

niczeń,
c) nie wolno tego robić w żadnej sytuacji.
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15. Czy w czasie apelu szkolnego Dyrektor 
może wywołać ucznia i publicznie powie-
dzieć jakiego przewinienia się dopuścił?
a)  tak, jeśli taki rodzaj kary zapisany jest 

w statucie szkolnym,
b)  tak, jeśli przewinienie jest poważne,
c)  nie, ponieważ jest to poniżające i naru-

sza godność dziecka.
16. Czy dziecko może wypowiedzieć się, z któ-

rym z rodziców chce mieszkać (np. w sytu-
acji rozwodu rodziców)?
a)  nie, to wyłącznie rodzice o tym decydu-

ją, 
b)  dziecko zawsze ma prawo wypowie-

dzieć się w tej sprawie, a gdy skończy 
12 lat, sąd musi wziąć jego opinię pod 
uwagę,

c)  sąd może o tym zdecydować bez ko-
nieczności wysłuchania dziecka.

17.  Czy dziecko może zapisać się samodzielnie 
do stowarzyszenia lub organizacji?
a)  tak, o ile ma na to pisemną zgodę ro-

dziców lub ukończyło 16 lat,
b)  tak, dziecko może korzystać z wolno-

ści stowarzyszania bez ograniczeń, pod 
warunkiem, że opłata członkowska wy-
nosi poniżej 10 zł miesięcznie,

c)  dziecko może się zapisać do organiza-
cji dopiero po ukończeniu 18 roku ży-
cia.

18.  Czy uczeń ma prawo do uzasadnienia oce-
ny szkolnej?
a)  ma prawo, ale nauczyciel z ważnych 

powodów może odmówić tłumaczenia 
się dlaczego postawił konkretną ocenę,

b)  nie ma prawa, nauczyciel może, ale nie 
musi uzasadniać ocen,

c)  ma prawo, każda ocena powinna być 
uzasadniona.

19.  Czy ucznia można usunąć z lekcji?
a)  tak, nauczyciel ma takie prawo,
b)  nie, bo uczeń ma prawo do nauki,
c)  tak, ale trzeba zapewnić mu opiekę.

20. Kto powołuje Rzecznika Praw Dziecka?
a)  Parlament Dzieci i Młodzieży,
b)  Parlament Rzeczpospolitej Polskiej,
c)  Forum Organizacji Pozarządowych ds. 

Dzieci.

Weekend 2. Prawa socjalne

Zadania:
1. W ramach prawa do wypoczynku, czasu 

wolnego, rozrywki i zabawy zorganizujcie 
olimpiadę sportową dla dzieci z Waszej 
okolicy. 

2. Propagując ideę SPOŁECZEŃSTWA OBY-
WATELSKIEGO zorganizujcie zbiórkę 
odzieży i zabawek dla najuboższych dzieci 
z Waszej okolicy. Zaproście do współpracy 
przy tym projekcie inne organizacje spo-
łeczne i pozarządowe.

Weekend 3. Prawa kulturowe

Zadania:

Zorganizujcie festyn rodzinny „Multi-Culti” 
promujący tolerancję rasową i międzykultu-
rową Przykład programu festynu rodzinnego 
„Multi-Culti” promującego tolerancję rasową 
i międzykulturową

Dopóki kolor skóry człowieka będzie znaczył 
więcej niż znaczy kolor jego oczu 

– będę mówił o wojnie
Dopóki podstawowe prawa człowieka nie będą 
zagwarantowane dla wszystkich i wszędzie,
dotąd będzie trwała wojna

Bob Marley
1. Uroczyste powitanie gości, zaproszenie do 

odwiedzania stoisk i oglądania krótkich 
przedstawień, które będą się odbywały co 
godzinę na scenie. Dodatkowo zaproponuj-
cie konkurs karaoke, podczas którego będą 
śpiewane popularne piosenki: włoskie, pol-
skie, czeskie etc.

2.  Propozycje stoisk:
• robienie bransoletek indiańskich z kora-

lików,5

• nauka tańca indyjskiego (rodem z Bolly-
wood),

• afrykańskie pyszności: grillowane bana-
ny (pieczone w folii aluminiowej, bo nie 

5 http://indianie.prv.pl/ 
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mamy odpowiednich liści), podawane 
z gorzkim kakao.

3. Propozycje przedstawień — baśnie świata. 
Przygotujcie 5 baśni, które wystawicie na 
scenie. Niech każde z nich pochodzi z inne-
go kręgu kulturowego, np.: Azji wschodniej, 
Europy środkowej, Skandynawii.

Weekend 4. Prawa polityczne

Zadanie:

„Wychowanie dla pokoju” – zorganizujcie kon-
ferencję dla kadry instruktorskiej Waszej orga-

nizacji oraz dla nauczycieli o idei wychowania 
dla pokoju stanowiących fundament idei 

Konferencja dla kadry instruktorskiej Waszej 
organizacji oraz dla nauczycieli

„Wychowanie dla pokoju”

stanowiącego fundament idei UNESCO.

Zaproście przedstawicieli różnych organizacji 
harcerskich, działających w Waszej okolicy, 
dyrekcję szkół na terenie, na którym działa-
cie.

Lp. Przebieg konferencji Czas Materiały Lokalizacja

1 Schodzenie się uczestników, rejestracja, odbiór identyfi katorów 
i materiałów konferencyjnych 30 minut

materiały konferencyjne, np. wykłady 
wprowadzające; identyfi katory; 
długopisy

Szatnia, 
recepcja

2 Powitanie gości honorowych, uczestników i współorganizatorów 
konferencji, prezentacja harmonogramu konferencji 10 minut

Nagłośnienie, projektor multimedialny, 
laptop, loga współorganizatorów, slajd 
z harmonogramem konferencji

Sala główna

3

Wykład wprowadzający 1: „Kultura pokoju” (wygłoszony przez 
osobę z grona pedagogicznego szkoły, w której działacie i gdzie 
odbywa się konferencja)
Bibliografi a: I. Wojnar, Kultura pokoju — podstawową wartością 
humanistyczną (w:) J. Bińczycka (red.), Humaniści o prawach 
dziecka, Impuls, Kraków 2000

30 minut

4

Wykład wprowadzający 2: „Podstawy ideowe organizacji 
harcerskich a wychowanie dla pokoju” (wygłoszony np. przez 
komendanta hufca lub innego zasłużonego instruktora Waszej 
społeczności harcerskiej)
Bibliografi a np.: Podstawy wychowawcze ZHP6, Podstawowe 
zasady wychowania harcerskiego w ZHR7

30 minut

5 Dyskusja plenarna – pytania z sali do specjalistów 30 minut

6 Przerwa 20 minut Napoje zimne i gorące, smakołyki

7

Dyskusje w podgrupach, poruszcie tematy, które stają Wam — 
młodym wychowawcom na drodze do pokoju, np.:
• środowiska wielokulturowe, np. mniejszości narodowe,
• rasizm,
• bariery językowe
• migracje Polaków — szansa czy ryzyko?

90 minut

Laptop dla każdej z grup (oprócz 
osoby prowadzącej dyskusję w każdej 
podgrupie, konieczna jest osoba, 
która będzie pełniła rolę sekretarza 
i na bieżąco spisywała wnioski do 
szablonu prezentacji ppt)

Sale – po 
jednej dla 

każdej grupy

8 Przerwa 20 minut Napoje zimne i gorące, smakołyki

9 Prezentacja materiałów wypracowanych przez podgrupy, 
możliwe pytania z sali do prowadzących grupy 40 minut

projektor multimedialny, laptop, 
nagłośnienie, prezentacje.ppt 
przygotowane w podgrupach Sala główna

10 Podsumowanie konferencji, rozdanie dyplomów uczestnictwa, 
pożegnanie 10 minut dyplomy

razem Ok. 5 h

6 http://dokumenty.zhp.pl/3_strona_glowna–iv._podstawy_wychowawcze
7 http://www.zhr.pl/publikacje/program_wychowawczy_zhr_2006.pdf
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ETAP 3 – Podsumowanie:

Przeprowadzenie KAMPANI „PRAWA DZIECKA” może zaowocować dalszą współpracą z Wa-
szym środowiskiem lokalnym. W ramach tej służby możecie m.in.:
• Napisać artykuł, bazujący na wywiadach społecznych etapy 1, oraz relacje z poszczególnych 

przedsięwzięć kampanii – wydajcie je w prasie lokalnej.
• Skierujcie wniosek do lokalnej władzy administracyjnej, by na stronie internetowej urzędu za-

mieściła link do mapy instytucji, którą stworzyliście w 1. etapie. Link ten można umieścić na 
podstronach Wydziałów Edukacji i Kultury bądź Wydziałów Spraw Społecznych, jak i na stro-
nach Waszych środowisk harcerskich (szczepu, hufca).
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Część II

WARTOŚCI HARCERSKIE

Mam szczera wole.indb   85Mam szczera wole.indb   85 2010-05-04   11:42:472010-05-04   11:42:47



Mam szczera wole.indb   86Mam szczera wole.indb   86 2010-05-04   11:42:492010-05-04   11:42:49



Mam szczerą wolę
87

Tak już jest w życiu, że ceni się to, co jest trudne do zdobycia, szanuje się to, co wymaga dla siebie 
szacunku. My, które prowadzimy pracę harcerską, które ją znamy i rozumiemy, zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak wiele warte, jak zasługujące na szacunek jest Harcerstwo. 

Ale czy umiemy wymagać szacunku dla Harcerstwa od samych siebie, od naszych dziewcząt, od 
przyjaciół, od ludzi obojętnych, od przeciwników? Znamy dobrze wskazania naszego Prawa, choć-
by te najprostsze: punktualność, słowność, oszczędność... Czy dostatecznie duży wysiłek woli wkła-
damy w to, by wskazania te z kart papieru wchodziły w życie? W życie nasze, wewnątrz organizacji 
i w życie społeczeństwa? 

Spóźniłam się czy ktoś się spóźnił na wyznaczony dzień, godzinę... To trudno, to drobiazg, wy-
starczy proste „przepraszam cię”. Ale kto przeprosi obrażoną zasadę harcerską? Podjęłam się, 
nie wykonałam – trudno, tak się złożyło, to nie ode mnie zależało. Ale kto naprawi uszkodzone 
zaufanie z naszego Prawa płynące? 

Prawo mówi, przyrzeczenie trwa, pozdrowienie przypomina... Czyż to tylko puste słowa? Wzmoc-
nijmy naszą sprężystość, naszą gotowość. Stawiajmy wymagania sobie i innym, wyciągajmy kon-
sekwencje z naszego i innych postępowania, wychowujmy się wzajemnie. Szanujmy Harcerstwo 
i żądajmy dla niego szacunku. 

E. Grodecka,  „Nasze prawo, przyrzeczenie i pozdrowienie” 

1. Nasze wartości
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DRUHNO DRUŻYNOWA! DRUHU DRUŻYNOWY! 

Na Tobie spoczywa szczególna odpowiedzialność – odpowiedzialność harcerskiego wychowawcy. 
Jesteś opiekunem i rzecznikiem spraw dzieci i młodzieży w życiu codziennym, rzecznikiem wycho-
wania harcerskiego – świadomym wychowawcą. 

Przed Tobą bardzo trudne zadanie: pomoc we wszechstronnym rozwoju, uczenie współpracy 
i wreszcie – sprawianie, by wartości zawarte w Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu 
Harcerskim były drogowskazem w życiu Twoich podopiecznych. 

Kiedy nosisz granatowy sznur na mundurze, pełnisz najważniejszą funkcję w naszej organizacji. To 
od Ciebie zależy, jakie będzie najmłodsze pokolenie, to Ty pokazujesz harcerzom ich prawa, uczysz 
demokracji, wskazujesz im ich możliwości. 

Prawo Harcerskie, Prawa Dziecka – to prawa dotyczące wartości, które szczególnie musisz sza-
nować. To przecież z Ciebie biorą przykład i Ciebie słuchają. Jesteś tym, kto wskazuje, jak w ży-
ciu postępować. Zgodnie z metodą harcerską – nie nakazujesz, ale pomagasz wejść na właściwą 
ścieżkę. 

Oddajemy w Twoje ręce materiał, który ma za zadanie pomóc Ci w niełatwej pracy wychowawczej. 
Znajdziesz w nim wskazówki i pomysły pomagające w kształtowaniu młodych ludzi w Twojej gro-
madzie lub drużynie. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania propozycji programowej „Mam 
szczerą wolę”, jej autorom i redaktorom, a szczególnie hm. Adamowi Kocherowi, twórcy koncep-
cji programu dotyczącego harcerskich wartości, który jako zastępca naczelnika ZHP zainicjował 
i wspierał pracę nad tym materiałem. 

hm. Małgorzata Sinica 

Naczelnik 
Związku Harcerstwa Polskiego 

KOMENTARZ DO OBIETNICY I PRAWA ZUCHA

W czasie przynależności zucha do gromady odbywa się proces wychowawczy, w którym kształtu-
jemy młody charakter. Budujemy hierarchię celów i wartości, które pozwolą świadomie wybrać 
dobro, przyjąć odpowiedzialność za siebie, za innych, za swoje zadania w dorosłym społeczeństwie. 
Wymagania stawiane zuchom powinny być wysokie, ale zawsze wyprzedzane przez wymagania, 
jakie drużynowy stawia samemu sobie. Kierunek wychowania najmłodszej grupy wiekowej w ru-
chu harcerskim wytycza Prawo Zucha. Zgodnie z porównaniem Aleksandra Kamińskiego jest ono 
kompasem zuchmistrza – kapitana okrętu, na który wsiadają młodzi ludzie z nadzieją, że zostaną 
dowiezieni do celu. Tym celem jest ukształtowanie młodego człowieka na odpowiedzialnego oby-
watela, kształtującego życie swej rodziny, społeczności lokalnej, całego społeczeństwa, człowieka 
wielostronnie rozwiniętego duchowo, intelektualnie, społecznie i fizycznie.

Zuch kocha Boga i Polskę – pierwszy punkt Prawa Zucha ma szeroki, uniwersalny i ogólnoludzki 
wymiar. Przede wszystkim zuch ma umieć kochać. Akceptować siebie, świat, swoje otoczenie. 
Szanować osobowość i odmienność innych. Oznacza to szacunek dla godności i wolności drugiego 
człowieka. Znaczy to również, że zuch nie myśli tylko o sobie, ale żyje także dla innych – dla rodzi-
ców, rodziny, społeczeństwa. Zna i szanuje tradycję, kultywuje wartości.

Zuch kocha Boga oznacza, że umie szanować wszystkie wartości dane człowiekowi jako wyposa-
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żenie na drogę życia: zasady moralne, poczucie dobra, piękna, a przede wszystkim dar miłości. 
Prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, przyjaźń i braterstwo, wiara i nadzieja to jakby 
szczeble wartości duchowych człowieka, po których powinien się on wspinać, aby drabinę swego 
życia przejść godnie, użytecznie i z sensem. Jest to akceptacja podstawowego prawa postępowa-
nia moralnego człowieka ukazanego w Dekalogu. Ten duchowy aspekt osobowości jest integralną 
częścią życia każdego człowieka bez względu na jego wyznanie bądź jego brak. Mimo zróżnico-
wania postaw wynikających z odmienności poglądów i przekonań religijnych, istnieje w każdym 
człowieku zgodne i jednoznaczne poczucie tego, czym jest prawość – nikt też nie odmawia sobie 
prawa do rozgraniczania tego, co jest dobre, od tego, co złe czy niewłaściwe. Jak pisał An-
drzej Małkowski: Jeśli ktoś ma wątpliwości dogmatyczne, jedyną rzeczą, której będziemy odeń 
w harcerstwie wymagali, jest owa religijność dawnego Rzymianina: uczciwość, pracowitość, obo-
wiązkowość. Chodzi tu o kształcenie charakteru i wychowanie człowieka w zgodzie z kanonem 
podstawowych zasad moralnych. Kochać Polskę to znaczy budować poczucie więzi i wspólnoty 
z rodziną, kolegami ze szkoły, wsią, osiedlem, miastem, wreszcie z wszystkimi mieszkającymi 
w Polsce, których łączy wspólnota tradycji, kultury, historii i języka. Budowanie patriotyzmu 
zucha rozpoczyna się od rodziny, przez szkołę, miejsce zamieszkania aż do solidarności z Pola-
kami na całym świecie. Kochać Polskę to znaczy uczestniczyć w życiu mojego kraju, ucząc się być 
obywatelem, poznając swoje prawa i powinności obywatelskie oraz zasady demokracji. Polska to 
kraj, w którym zuch mieszka, którego twórcami są jego dziadowie i ojcowie. To napawa dumą. 
Kochać Polskę to znaczy dążyć do tego, by być człowiekiem wartościowym, a więc mądrym i sil-
nym, zdrowym, wrażliwym na krzywdę drugiego człowieka, dbającym o środowisko naturalne, 
szanującym tradycje, prawo i praworządność. Kształtowanie poczucia więzi i wspólnoty ogólno-
ludzkiej przy jednoczesnym przywiązaniu do własnej tradycji i kultury narodowej – oto zadanie 
dla drużynowego. 

Zuch jest dzielny, czyli odznacza się odwagą, jest zaradny i wytrzymały. Dzielność to zespół cech, 
w których zamyka się sens zuchowego oddziaływania. Dzielność jest synonimem słowa zuch. Ten 
punkt Prawa Zucha jest punktem wyjścia na drodze do zrozumienia idei metodyki zuchowej. Dziel-
ność oznacza siłę zewnętrzną i wewnętrzną chłopca i dziewczynki w gromadzie. Zuch dzielny jest 
sprawny fizycznie, zręczny, odporny, ale też jest prawy, umie przyznać się do złych postępków, 
nie boi się odpowiedzialności. Można na niego zawsze liczyć. Nie jest tchórzem. Gromada darzy 
go przyjaźnią, a zuch swoim zachowaniem oddziałuje na innych, motywuje do pracy nad sobą, do 
pokonywania strachu, ale też do dyscypliny wewnętrznej i opanowania. Świadome ukierunkowanie 
przez drużynowego na wybór celu i wartości pojęcia dzielności może i powinno stanowić grunt, 
płaszczyznę dla pozostałych punktów Prawa Zucha. Dzielności jako cecha w pełni określa sylwetkę 
zucha, jest też swoistą interpretacją etosu zuchowego.

Zuch mówi prawdę, gdyż nie musi kłamać, nie chce kłamać i nie kłamie. Kłamstwo obciąża, zasmu-
ca, niepokoi. Ponieważ zuch jest dzielny, brzydzi się kłamstwem, nie wprowadza nikogo w błąd, 
nie mówi niczego, co jest niezgodne z rzeczywistością i z jego sumieniem. Zuch dotrzymuje danego 
słowa. Jest w pełni odpowiedzialny za swoje słowa, zasługuje na zaufanie.

Zuch pamięta o swoich obowiązkach, bo jest przekonany, że czyni dobro; dla zucha to niezwykle 
ważna sprawa. Choćby obowiązków było wiele, ze wszystkich się wywiąże. Wykonywanie obowiąz-
ków, które należą do zucha, cieszy rodziców, nauczycieli, kolegów. To daje przyjemność, radość. 
Można czuć się szczęśliwym. Zuch pomaga rodzicom, potrafi utrzymać porządek, jest obowiąz-
kowy w nauce, opiekuje się roślinami w domu, nie niszczy tych w parku i w lesie, dba o zwierzęta. 
Zuch jest słowny i punktualny. Jest posłuszny i karny. Nie siedzi godzinami przed telewizorem lub 
przy komputerze, bo wie, że wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Dba o zdrowie. Stara się być 
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rzetelny we wszystkim, co robi.

Wszystkim jest z zuchem dobrze, bo kto nie potrafi kochać siebie, innych ludzi, zwierząt, dbać 
o rzeczy – żyje w osamotnieniu. Jedynie człowiek, który ma poczucie własnej wartości i pozytywny 
stosunek do świata, może kochać innych, nieść chętną pomoc, wzbudzać sympatię, spełniać dobre 
uczynki. Z zuchem wszystkim jest dobrze, bo jest dzielny, wywiązuje się z obowiązków. Potrafi 
być czuły i spolegliwy, opiekuńczy dla młodszego rodzeństwa, sprawiedliwy i pogodny. Znaczy 
to również, że dążąc do realizacji własnych celów, nie przeszkadza innym, nie potępia nikogo. 
Nie sprawia przykrości innym. Jest dobrze z nim wszystkim, którzy są wokół, nie narzeka i jest 
uśmiechnięty. Nie tylko ludziom z jego otoczenia jest dobrze, również zwierzętom, roślinom i rze-
czom. Jak pisał A. Kamiński: Dobrze być powinno z tobą siostrze, matce, Marcinowej (...), psu, 
kwiatu doniczkowemu i krzakowi bzu rozkwitającemu na wiosnę, twoim sankom i sankom twoich 
kolegów. Nawet twoje rękawiczki powinny się czuć dobrze u ciebie i nie powinny być poniewierane, 
a natychmiast w razie rozdarcia zeszyte. 

Zuch stara się być coraz lepszy – każdego dnia i we wszystkim, co robi. Ciągłe dążenie wzwyż, pod-
porządkowanie wartościom zapisanym w Prawie i Obietnicy Zucha pozwalają budować wspólnotę 
myśli i działań, szukać prawdy o świecie, życiu, o nas samych, znajdować sens życia. Zawarte 
w Prawie Zucha reguły powinny być rozumiane w możliwie najgłębszy sposób. Mają też być rodza-
jem dyscypliny, którą każdy zastosuje do siebie indywidualnie.

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha – to najważniejsze słowa, które 
zuch wypowiada dobrowolnie w czasie przynależności do gromady. Rotę Obietnicy powtarza się 
trzykrotnie, gdy zuch doskonaląc swoje umiejętności i zdobywając wyższe stopnie wtajemniczenia, 
otrzymuje kolejne gwiazdki. Może to być dla niektórych początkujących drużynowych niezrozu-
miałe, dlaczego od zuchów wymaga się powtarzania Obietnicy, podczas gdy Przyrzeczenie Har-
cerskie składa się tylko raz. Zuch ma pamięć specyficzną, co wynika z właściwości psychicznych 
tego wieku i zdarza mu się zapomnieć o tym, co obiecał. Zatem kilkakrotne powtarzanie Obietnicy 
– i to w sposób uroczysty – umacnia postanowienie, utrwala je. Przez wypowiedzenie: „Obiecuję 
być dobrym zuchem ochoczym”, a potem „sprawnym” i „gospodarnym”, pogłębiamy wolę dziecka 
w doskonaleniu się, tym bardziej, że każda następna obietnica nie jest dosłownym powtórzeniem 
tej pierwszej roty, lecz wyraża jakiś postęp, krok naprzód w wychowaniu zucha. Idee i wartości 
zapisane w Prawie Zucha i potwierdzone Obietnicą, obejmują najważniejsze kierunki aktywności 
dziecka, przedmioty dążeń i źródła głębokiej radości i satysfakcji. Zuch może im służyć, bronić 
ich, dawać świadectwo swoim postępowaniem. Zuch przed własnym sumieniem odpowiada za prze-
strzeganie dobrowolnie przez siebie złożonej obietnicy. Woli jej dotrzymania zuch ma dowodzić 
swoim zachowaniem, nauką, zabawą, pracą. 

Urszula Bugaj, Ewa Prędka, Sławomir Rudziński

KOMENTARZ DO PRZYRZECZENIA I PRAWA HARCERSKIEGO

Mam szczerą wolę to znaczy dobrowolnie, bez niczyjego nakazu, bez żadnego przymusu, całym 
życiem, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując wszystkie dane mi możliwo-
ści pełnić służbę Bogu, który stanowi uosobienie najwyższych ideałów, takich jak miłość, prawda, 
dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara, nadzieja. Ideały te łączą 
wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od pochodzenia, narodowości, wyznania, wywodzą się 
z norm moralnych opartych na uniwersalnych, etycznych i kulturowych tradycjach chrześcijań-
stwa. Wyznawany przeze mnie system wartości kształtuję samodzielnie, podążając w kierunku 
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wskazanym przez Prawo Harcerskie. Pragnę służyć Polsce, ojczyźnie moich przodków, o której 
honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku 
jako bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym 
mam przekazać moim następcom. Stale poszerzam świat mych myśli i uczuć, wierny zasadzie, że 
więcej wiedzieć, to głębiej pokochać. Szanuję prawa innych państw i narodów. 

Chcę nieść chętną pomoc bliźnim nie tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze wtedy, gdy czuj-
nym okiem dostrzegę, że na drodze mego życia stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki, wspar-
cia, pocieszenia. Mam być posłusznym Prawu Harcerskiemu, chcę, by ono było zawsze wskazówką 
mego postępowania, by ono decydowało zawsze o zgodności moich myśli, słów i uczynków. Moje 
Przyrzeczenie nie jest przysięgą ani ślubowaniem. Przestrzeganie Prawa Harcerskiego jest sprawą 
mego honoru i źródłem radości, „wędrówką ku szczęściu”. Za wypełnienie Przyrzeczenia odpowia-
dam przed własnym sumieniem.

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego, wrażliwym 
okiem spogląda na otaczający go świat, na potrzeby ludzi, na potrzeby środowiska, w którym żyje. 
Jest dobrym uczniem i pracuje rzetelnie. Jest gotów zawsze pełnić służbę innym, dawać z siebie 
wszystko, co dobre, nie żądając w zamian nic, za jedyną nagrodę uważa radość płynącą z dobrze 
spełnionych obowiązków. Obcy mu jest egoizm, postawa konsumpcyjna, wyznaje prymat wartości 
duchowych nad materialnymi.

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy – to nakaz prawdomówności, wierności, zgodności słów 
i czynów z nakazami własnego sumienia, swym słowem i czynem harcerz zasługuje na zaufanie, 
dotrzymuje słowa, przywraca wiarę w solidność, rzetelność, spolegliwość, mówi, co myśli, robi, 
co mówi. Postawą i zachowaniem daje świadectwo o wartościach, jakie wnosi harcerstwo w życie 
młodzieży i społeczeństwa. Harcerz jest punktualny.

3. Harcerz jest pożyteczny, jego czyny zawsze służą społeczności, w której żyje. Naukę traktuje 
jako podstawę przyszłej służby Ojczyźnie i ludzkości. Praca zawodowa jest nie tylko źródłem jego 
utrzymania, ale przede wszystkim formą realizacji służby społecznej. Harcerz niesie pomoc bliźnim 
chętnie i ofiarnie, nie czeka aż go ktoś o pomoc i opiekę poprosi, lecz sam szuka okazji, by być po-
mocnym każdemu człowiekowi i każdej społeczności, którą spotyka na swej drodze.

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, każdemu służy pracą, pomocą, ujmuje się za każdym pokrzyw-
dzonym, obca mu jest znieczulica i oziębłość w stosunkach między ludźmi. Przezwycięża urazy 
i waśnie między ludźmi i między narodami, swą postawą daje wyraz uznania naturalnych praw 
człowieka. Sprzeciwia się przejawom nienawiści, nie poniża nikogo. Harcerz za brata uważa każde-
go innego harcerza, każdego skauta na całym świecie, każdego wiernego tym samym ideałom. Takie 
widzenie świata i ludzi prowadzi do poszanowania cudzych przekonań, do demokracji i tolerancji. 

5. Harcerz postępuje po rycersku, traktuje życie jak wielką grę, w której ważna jest nie tylko wy-
grana, ale liczy się przede wszystkim to, jak się gra. Harcerstwo to czysta gra. Harcerz mimo 
negatywnych doświadczeń wierzy, że inni też grają czysto. Czysta, uczciwa, rycerska gra obowią-
zuje przede wszystkim wobec przeciwników. Harcerz wyciąga rękę do zgody. Harcerz jest dzielny, 
walczy z chamstwem, nietolerancją, przejawami brutalności. Jest uprzejmy i kulturalny, potrafi się 
odpowiednio zachować w każdej sytuacji. Harcerz dba o swój wygląd.

6. Harcerz miłuje przyrodę, nie niszczy jej, przeciwdziała jej dewastacji i stara się ją poznać, uczy się 
czytać „świętą księgę przyrody”, odczuwa silną więź z całą przyrodą. Ma świadomość, że jest jej 
cząstką, zgłębia jej tajemnice, w niej szuka i odnajduje równowagę ducha. Przeciwdziała zagroże-
niom środowiska, których źródłem jest nie tylko cywilizacja przemysłowa, ale także bezmyślność, 
lenistwo, brak wyobraźni, nieświadomość skutków naszych działań i zaniedbań. Dba o bogactwa 
naturalne, o piękno krajobrazu.
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7. Harcerz jest karny, karnością opartą na rozumnym posłuszeństwie, wynikającą z dobrowolnego 
wyboru drogi i celu, wyboru dającego poczucie wolności. Harcerz jest posłuszny rodzicom, wierny 
rodzinnej tradycji, która współtworzy tradycję Ojczyzny. Jest posłuszny wszystkim swoim przełożo-
nym, którzy prowadzą go do wspólnie realizowanego celu – przez służbę Bogu, Polsce i bliźnim. 
Karność staje się źródłem poszukiwania i uznawania autorytetów w życiu społecznym.

8. Harcerz jest zawsze pogodny, idzie między ludzi z otwartym spojrzeniem płynącym z pogody 
ducha. Harcerz panuje nad swoimi emocjami i nerwami. Jest optymistą, ma poczucie humoru. Po-
maga innym przezwyciężyć apatię, smutek, zniechęcenie, obojętność. Cieszy się radością innych.

9. Harcerz jest oszczędny, nie skąpy, ale gospodarny, nie marnuje czasu, nie marnuje życia, pra-
cuje skutecznie. Harcerz jest ofiarny w niesieniu pomocy innym, hojny w uczynności. Przywiązuje 
szczególne znaczenie do bezinteresownej działalności społecznej. Przezwycięża marnotrawstwo 
materiałów i darów przyrody, pieniędzy i pracy.

10. Harcerz jest oszczędny w myśli, w mowie i uczynkach, najpierw myśli, potem mówi, dba o czy-
stość i piękno języka. Sprawy płci traktuje poważnie i odpowiedzialnie. Harcerz dba o zdrowie, nie 
pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych, nie ulega nałogom, nie próbuje używania narkotyków, 
pomaga innym w zwalczaniu nałogów. Abstynencję traktuje jako ważny element troski o zdrowie, 
hart ducha, opanowanie słabości charakteru.

hm. Stefan Mirowski

styczeń 1996 r.

UCHWAŁA NR 25/XXXV RADY NACZELNEJ ZHP Z DNIA 15 LISTOPADA 2008 R. 
W SPRAWIE KOMENTARZA DO PRAWA HARCERSKIEGO

Na podstawie uchwały XXXIV Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w sprawie wniosków szczegółowych 
Rada Naczelna ZHP uchwala komentarz do Prawa Harcerskiego. 

Główna Kwatera ZHP oraz harcerskie komendy są zobowiązane do upowszechnienia komentarza 
wśród członków ZHP. 

Komentarz do Prawa Harcerskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

W mocy pozostaje komentarz do Prawa Harcerskiego autorstwa hm. Stefana Mirowskiego zawar-
ty w Podstawach wychowawczych ZHP uchwalonych przez XXXIII Zjazd ZHP. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Adam Massalski

KOMENTARZ DO PRAWA HARCERSKIEGO

Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.

Całym życiem, nie tylko na zbiórce, rajdzie i obozie, harcerz stara się przestrzegać Prawa Harcer-
skiego. Wszystkie swoje obowiązki wykonuje jak najlepiej potrafi. Jest dobrym Polakiem – pilnym 
uczniem, aktywnym młodym obywatelem. Jest także dobrym synem lub córką, dobrym kolegą 
i przyjacielem. Inni zawsze mogą na niego liczyć. Wie, jak zgodnie ze swoją religią może służyć 

Mam szczera wole.indb   92Mam szczera wole.indb   92 2010-05-04   11:42:512010-05-04   11:42:51



Nasze wartości

Mam szczerą wolę
93

Bogu. Jest harcerzem, aby się rozwijać i być coraz lepszym człowiekiem.

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

To znaczy, że jeśli harcerz coś obieca, to na pewno spełni swoją obietnicę, jeśli mówi o czymś, to 
można mu wierzyć.

Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

Harcerz poproszony o pomoc – na pewno nie odmówi, bo na harcerza zawsze można liczyć. Ale 
harcerz nie czeka, aż ktoś zwróci się do niego o pomoc – sam dostrzega ludzi, którzy potrzebują 
jego pomocy, miejsca, gdzie może być przydatny.

Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

Dla harcerza każdy człowiek jest ważny. Harcerz nie przechodzi obojętnie obok tych, którym 
dzieje się krzywda, jest wrażliwy na problemy innych. W kontaktach międzyludzkich jest otwarty 
i tolerancyjny, stara się zrozumieć każdego człowieka, odnaleźć w nim to, co wartościowe. Potrafi 
zdobyć prawdziwych przyjaciół. Do harcerza, jak do kogoś z najbliższej rodziny, w każdej sprawie 
może zwrócić się każdy inny harcerz i każdy skaut, wiedząc, że znajdzie w nim niezawodnego przy-
jaciela, któremu zawsze można zaufać.

Harcerz postępuje po rycersku.

Harcerz ma poczucie własnej godności i szanuje godność innych ludzi. Ma zasady życiowe, którymi 
się kieruje, dąży do celu, zawsze przestrzegając obowiązujących reguł. Nie boi się przeciwstawiać 
nieuczciwości, nietolerancji i przemocy. Swym postępowaniem dowodzi, że warto być człowiekiem 
uczciwym, kulturalnym i honorowym.

Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

Harcerz żyje blisko natury, dlatego chce ją jak najlepiej poznać i dobrze zrozumieć. Żyje w zgodzie 
z przyrodą, w sposób jak najbardziej dla niej przyjazny. Jest dla kolegów i rodziny wzorem, jak 
w codziennym życiu chronić środowisko naturalne – oszczędza wodę i energię elektryczną, segre-
guje odpady.

Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

Harcerz ma zaufanie do swoich rodziców i przełożonych, wie, że chcą dla niego jak najlepiej, dla-
tego sumiennie wykonuje powierzone przez nich obowiązki. Szanuje ich, dlatego jest z nimi szczery 
– potrafi wyrazić swoją opinię, gdy myśli inaczej. Harcerz jest zawsze pogodny. Harcerza można 
poznać po tym, że to, co robi, sprawia mu radość. Jest pozytywnie nastawiony do ludzi. Swoją 
radością i poczuciem humoru potrafi pomóc innym. Nawet w trudnych sytuacjach umie zachować 
optymizm, aby łatwiej poradzić sobie z problemami.

Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

Harcerz potrafi mądrze gospodarować pieniędzmi i wszystkim, co posiada. Szanuje pracę innych 
ludzi. Odpowiedzialnie korzysta z tego, co jest wspólne w domu, szkole i drużynie. Potrafi dzielić 
się z innymi tym, co ma – nie tylko przedmiotami, ale również swoim czasem, umiejętnościami.

Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Harcerz myśli, mówi i postępuje tak, aby zasłużyć na miano kulturalnego człowieka, dobrego ucznia 
i kolegi. Nie życzy innym źle, nie mówi o innych źle, jest wobec innych uczciwy. Harcerz chce być 
silny i zdrowy, dlatego dba o higienę, właściwie się odżywia, wie, jak szkodliwe dla zdrowia jest 
picie alkoholu, palenie papierosów i próbowanie narkotyków. Chce być sprawny, dlatego potrafi 
mądrze dzielić czas na korzystanie z telewizji i komputera oraz ruch na świeżym powietrzu.
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Kompasem wskazującym kierunek jest w naszej akcji prawo zuchowe. Jeśli zuchy i ich wódz będą 
mieli ciągle przed oczami obraz chłopca-ideału, nie zgubią się w swych zabawach i pracy.

A. Kamiński

Każde zachowanie zucha da się określić którymś punktem Prawa Zucha. Dlatego szczególnie waż-
ne są zbiórki pierwszego miesiąca, podczas których zapoznajesz zuchy z Prawem. Ale niech to nie 
będzie koniec. Powtarzaj Prawo Zucha zawsze – czyli tak często, jak się tylko da: 
–  wszędzie – w każdej sytuacji, przy kolegach i rodzicach, na zbiórkach, na przerwach, na ulicy 

i na koloniach, 
–  konsekwentnie – niech Prawo będzie niezmiennym, stałym odniesieniem przy ocenie postępo-

wania zuchów. Doceniaj zachowania zgodne z nim i zwracaj uwagę na niezgodne. Nie zmieniaj 
podejścia do Prawa w zależności od zucha czy sytuacji. Bądź konsekwentny w ocenie postaw,

–  świadomie – np. wyobraź sobie, czym dla zucha jest dzielność; czy rozumie, komu ma być z nim 
dobrze. Wyjaśniaj na przykładach bliskich zuchowi, a nie tylko tobie,

–  optymistycznie – pokazuj, że przestrzeganie Prawa przynosi radość i satysfakcję. 

Podczas pierwszych zbiórek gromady w nowym roku harcerskim należy zapoznać zuchy z Prawem 
Zucha. Jednak nie chodzi o to, by zuchy nauczyły się go na pamięć i ładnie recytowały. Zadaniem 
drużynowego jest zapoznanie zuchów z jego treścią poprzez zabawę. Zuch powinien poznawać każ-
dy punkt Prawa podczas całej zbiórki – jego treść może wypływać z gawęd drużynowego, przenikać 
do gier i ćwiczeń, zuchowego teatru, zawierać się w ocenie postępowania poszczególnych zuchów 
podczas kręgu rady (trzeba jednak pamiętać, że zapoznając zuchy z Prawem Zucha, podkreślamy 
tu tylko pozytywne działania naszych wychowanków).

Kolejność, w jakiej zuchy będą poznawały punkty Prawa, zależy od drużynowego. Najczęściej pra-
cę z Prawem zaczynamy od drugiego lub piątego punktu, a kończymy na pierwszym – ze względu 
na bliskość pewnych postaw i zrozumienie treści przez dzieci. Prawo Zucha będzie stanowiło krę-
gosłup pierwszych zbiórek, a do poznanych już punktów można nawiązywać na następnych. Wiek 
zuchowy jest bardzo ważny w kształtowaniu podstawowych wartości. Do tej pory dzieci poznawały, 
co jest dobre i złe w domu rodzinnym, czasami w przedszkolu – teraz ich świat się poszerza.

Idą do szkoły, uczestniczą w kółkach zainteresowań, wstępują do gromady zuchowej, poznają co-
raz więcej osób dorosłych i rówieśników. Teraz każdy człowiek jest potencjalnym nauczycielem 
świata. Chcemy zuchom przekazać system wartości wynikający z Prawa i Obietnicy Zucha, przy-
gotować je do odbioru i stosowania w życiu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Na zbiórkach 
nie tylko uczymy pląsów i gier, ale przede wszystkim tego, jak postępować zgodnie z zuchowymi 
zasadami. Najważniejsze jest to, abyś był świadomy tego, że w każdej chwili zuchy cię obserwują 
i abyś własnym przykładem pokazywał, jak należy postępować. W związku z tym twoje zachowanie 
– zachowanie drużynowego – powinno klarownie wynikać z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 

2. MAM SZCZERĄWOLĘ, OBIECUJĘ.
Propozycja dla gromad zuchowych
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Metodyka zuchowa dysponuje wieloma instrumentami, które wspomagają drużynowych w kształ-
towaniu zarówno cech, jak i wartości w życiu zucha. Dzięki sprawnościom zespołowym i indywidu-
alnym oraz gwiazdkom możesz wpływać na wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Musisz 
jednak pamiętać, że nie tylko w gromadzie wpływamy na kształtowanie przyszłego systemu war-
tości zuchów. Takie zadanie mają przede wszystkim rodzice, ale także szkoła i kościół. Zatem to, 
czego chcesz nauczyć zuchy, nie powinno być sprzeczne z tym, co np. słyszą w domu. Konieczna jest 
w tym względzie ścisła współpraca z rodzicami. Na następnych stronach prezentujemy najpierw 
cykl pierwszych zbiórek. Nie zawiera on obrzędowych dodatków, bowiem właśnie podczas tych zbió-
rek zuchy dopiero poznają i tworzą obrzędowość gromady, która powinna spajać poszczególne 
zbiórki oraz ich elementy (rozpoczęcie i zakończenie zbiórki, okrzyk, zawołanie do kręgu rady czy 
kręgu parady, piosenki oraz pląsy). W przypadku gromady, do której dołączyło niewiele zuchów, 
warto zbiórki z Prawem Zucha wpleść w cykl sprawnościowy.

CO ROBIĆ, GDY GROMADA MA SZCZEGÓLNY PROBLEM ZE ZROZUMIENIEM I PRZESTRZEGANIEM 
JEDNEGO Z PUNKTÓW PRAWA ZUCHA?

Zdarza się, że zuchy w gromadzie mają szczególny problem z przestrzeganiem jednego punktu Pra-
wa Zucha (może po prostu go nie rozumieją). Spóźniają się na zbiórki, kłócą się, kłamią, niszczą 
przyrodę (np. zrywając liście z drzew) lub po zbiórce zostawiają bałagan. Aby pomóc w kształto-
waniu właściwych (pozytywnych) zachowań, proponujemy realizację cyklów sprawnościowych, które 
nawiązują do wybranych punktów Prawa Zucha. Nie można zapominać przy tym o sprawnościach 
zdobywanych indywidualnie oraz zadaniach na zuchowe gwiazdki. Indywidualność jest przecież 
jedną z cech metody harcerskiej. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zucha możesz:
• zachęcić zuchy do pozostania w gromadzie,
• zapewnić każdemu z nich możliwość rozwoju (znasz jego mocne strony, dzięki czemu możesz 

go dowartościować i dostarczyć motywacji do pracy, znasz też jego słabe strony, nad którymi 
trzeba popracować), 

• urozmaicić zuchowanie (pobyt w gromadzie staje się dla zucha fantastyczną przygodą, a także 
uczy go wielu pożytecznych rzeczy),

• nawiązać z zuchem kontakt (nie zawsze jest na to czas podczas zbiórki, ale przy omawianiu 
zadań na sprawności i gwiazdki – przed zbiórką lub po niej – poświęcasz kilka minut tylko jed-
nemu zuchowi),

• wychowywać (uczysz wytrwałości, pracowitości, odpowiedzialności i rzetelności),
• oddziaływać na wielu płaszczyznach (swoje zadania zuch wykonuje w domu, w szkole, w koście-

le), nie ograniczając się tylko do zbiórki, dbać o wszechstronny rozwój zucha.

Zgodnie z metodyką zuchową gromady posiadają nazwę, ale nie mają swojego bohatera. Nie ozna-
cza to jednak, że drużynowy nie ma możliwości wskazywania zuchom pozytywnych wzorców osobo-
wych do naśladowania. Przecież gromady działają w szczepach, hufcach, chorągwiach i na pewno 
któraś z tych jednostek ma bohatera. Taka postać pomoże kształtować pozytywne cechy u zuchów. 
Ważne jest to, aby wiedzę o bohaterze podać dzieciom w sposób przystępny, za pomocą zuchowych 
form pracy.

Dla potrzeb gromady możesz w oparciu o biografię bohatera opracować sprawność zespołową 
(być może w hufcu lub w chorągwi taka sprawność już funkcjonuje). Dla zuchów możliwość 
zdobycia kolejnej sprawności będzie motywująca, a drużynowemu pozwoli pracować z różnymi 
wartościami zawartymi w Prawie i Obietnicy Zucha. Oto kilka pomysłów na pracę z bohaterem 
w gromadzie zuchowej: wycieczka do miejsc związanych z wybraną postacią, wysłuchanie gawę-
dy, słuchowiska, obejrzenie fotografii, filmu, wykonanie mapy miejsc związanych z działalnością 
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bohatera, przygotowanie w szkole wystawy przedmiotów związanych z epoką lub miejscem życia 
bohatera, zorganizowanie dla zuchów (lub uczniów klas, z których zuchy się wywodzą) konkur-
su plastycznego o bohaterze, przygotowanie rekwizytów do przedstawienia o bohaterze, udział 
w przedstawieniu dla szczepu (rodziców, kolegów) o bohaterze, zorganizowanie wieczoru pieśni 
z epoki bohatera, zorganizowanie dla szóstek turnieju wiedzy o bohaterze, ułożenie pląsu lub 
piosenki na temat bohatera. Drużynowy pomaga zuchowi w opracowaniu zadań na poszczególne 
sprawności zdobywane indywidualnie i gwiazdki, układając zadania w taki sposób, by kształto-
wały w zuchu odpowiednią cechę. Można tak dobrać zadania, by np. niepunktualny zuch praco-
wał nad sobą, zdobywając sprawność „dekoratora” (w ramach zadania zuch będzie przychodził 
15 minut przed rozpoczęciem zbiórki i wraz z drużynowym przygotowywał wystrój zuchówki). 
Podczas podsumowania drużynowy powinien zwrócić uwagę zarówno na wykonaną pracę, jak 
i na punktualność.

CYKL PIERWSZYCH ZBIÓREK

Zbiórka 1. PRZYGOTOWANIE 
DO WYPRAWY W POSZUKIWANIU SKARBU

Wprowadzenie do zbiórek o Prawie Zucha

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy opowiada zuchom historię doty-
czącą największego zuchowego skarbu: Mogą 
go posiadać tylko prawdziwe zuchy. Ma szcze-
gólną moc i kiedy zuch ma gorszy dzień i jakiś 
chochlik podpowiada mu, aby zrobić np. komuś 
na złość albo skłamać, wystarczy, że spojrzy 
na swój skarb i od razu przypominają mu się 
wszystkie zasady, których musi przestrzegać, 
aby być dobrym zuchem. 

Drużynowy pokazuje zuchom starą mapę, na któ-
rej zaznaczona jest droga do tajemniczego skarbu. 
Na szlaku prowadzącym do niego zaznaczone są 
miejsca o dziwnych nazwach: Wioska Strachów, 
Polana Prawdomówności, Las Obowiązków, 
Łąka Dobroci, Jaskinia Pracowitości oraz Mia-
sto Obywateli. Przy każdym z nich znajduje się 
symbol oznaczający, że w danym miejscu zuchy 
otrzymają wiadomość, która pozwoli im zdobyć 
skarb. Drużynowy pyta zuchy, czy chcą wyruszyć 
na poszukiwanie największego zuchowego skarbu 
i odwiedzić tajemnicze miejsca.

GRY I ĆWICZENIA

Przed wyprawą zuchy muszą sprawdzić, czy 
mają wystarczające umiejętności, aby podjąć 
się tego zadania: 

Podchodzenie do skarbu. Zuchy ćwiczą 
słuch. Jednemu zuchowi drużynowy zawiązuje 
oczy. Ten zuch pilnuje skarbu. Następnie dru-
żynowy wskazuje po kolei zuchy, które skrada-
ją się do skarbu. Jeśli osoba zbliżająca się do 
niego zostanie usłyszana przez strażnika (któ-
ry musi powiedzieć „stop” oraz wskazać, skąd 
słyszy szmer), wraca na miejsce, gdzie siedzą 
pozostałe zuchy. Następnie do skarbu podcho-
dzi kolejna osoba. Jeśli komuś uda się podejść 
do skarbu bezszelestnie, zajmuje miejsce straż-
nika. 

Obrona skarbu. Celem ćwiczenia jest spraw-
dzenie, czy kiedy zuchy już zdobędą skarb, 
będą umiały go obronić. Podczas tego ćwicze-
nia skarb może symbolizować piłka, którą będą 
podawać sobie zuchy. Wybieramy jedną osobę, 
której zadaniem będzie porwanie skarbu i dru-
gą, która pierwsza będzie go chroniła. Zuchy 
podają sobie piłkę i każdy uczestnik uważa, aby 
w momencie, kiedy trzyma piłkę, nie został do-
tknięty przez zucha, który ma wykraść skarb. 

ZWIAD

Zadaniem zuchów jest przeprowadzenie w naj-
bliższym otoczeniu zwiadu na temat tego, co 
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może być największym skarbem. Na zwiad zu-
chy udają się szóstkami (każda szóstka wyru-
sza z opiekunem).

TEATR SAMORODNY

Podsumowanie zwiadu. Zuchy przygotowu-
ją krótkie scenki na temat tego, co może być 
prawdziwym skarbem. 

KRĄG RADY

Drużynowy zapowiada zuchom, że za tydzień 
wyruszą do pierwszego z miejsc zaznaczonych 
na mapie.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 2. WIOSKA STRACHÓW

Poznajemy 2. punkt Prawa: „Zuch jest dzielny”

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy spotyka się z zuchami na koryta-
rzu. Przypomina im, że na dzisiejszej zbiórce 
rozpoczyna się ich wyprawa w poszukiwaniu 
skarbu. Pierwszym punktem na mapie jest 
Wioska Strachów. Aby się do niej dostać, zu-
chy muszą wykonać kilka zadań. W ten sposób 
udowodnią, że są dzielne. Tylko osoby odważne 
mają wstęp do Wioski Strachów.

GRY I ĆWICZENIA

Tunel. Do Wioski Strachów prowadzi ciem-
ny tunel (ławki szkolne nakryte kocami; można 
pod koniec tunelu zmniejszyć szczelinę, ustawia-
jąc krzesła). Zuchy, które chcą odwiedzić wioskę, 
muszą być dzielne, nie bać się ciemności i czyhają-
cych po drodze niespodzianek. Zuchy przechodzą 
przez tunel na czworakach. Po drodze czekają je 
niespodzianki, np. idą po czymś miękkim (wata), 
twardym (fasola lub groch), napotykają na deszcz 
(kilka kropli z psikawki) itp. 

Tajemnicze „coś”. Zadaniem zuchów jest 
włożenie ręki do worka i narysowanie tego, 
czego dotykały.

Gorący płomień. Drużynowy uczy zuchy 
gaszenia świeczki palcami. Należy pamiętać, 
że zuchy, które nie chcą, nie muszą tego robić. 
Warto postawić miseczkę z zimną wodą, aby 
po zgaszeniu płomienia zuchy mogły zanurzyć 
w niej palce.

GAWĘDA

Zuchom udało się wykonać wszystkie zadania. 
Mogą więc wejść do Wioski Strachów (czyli zu-
chówki – dekoracje na jej ścianach przedstawiają 
różne sytuacje, w których zuch powinien być dziel-
ny, np. u dentysty, sam w ciemnym pokoju, gdy 
stoi z potłuczonym wazonem przed mamą). Dru-
żynowy rozmawia z zuchami, zadając następujące 
pytania: Co oznacza słowo dzielność? O kim może-
my powiedzieć, że jest dzielny? Czy zuch powinien 
być dzielny? Można odwoływać się do ilustracji, 
którymi udekorowana jest zuchówka.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy uczą się piosenki „Dzielny zuch”.

DZIELNY ZUCH

sł. i muz. S. Mościcki
Buch, buch, buch! Buch, buch, buch!
Każdy z nas jest dzielny zuch.
Wśród drzew skacze jak wiewiórka,
Wśród traw jak wąż daje nurka.
Buch, buch, buch! Buch, buch, buch!
Każdy z nas jest dzielny zuch.
Każdy celnie z łuku strzela,
Gdy ujrzy nieprzyjaciela.
Buch, buch, buch! Buch, buch, buch!
Każdy z nas jest dzielny zuch.

Uwagi

Zuchy stają w kole, zwrócone w prawą stronę.

Buch, buch, buch! Buch, buch, buch – posu-
wają się tanecznym krokiem, uderzając piąstka 
o piąstkę.

Każdy z nas jest dzielny zuch – wykonują obrót 
wokół własnej osi.
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Wśród drzew skacze jak wiewiórka – podskaku-
ją i rękami naśladują wspinanie się na drzewo.

Wśród traw jak wąż daje nurka – podskakują 
i pochylone dają nurka.

Każdy celnie z łuku strzela – zuchy naśladują 
napinanie łuku.

Gdy ujrzy nieprzyjaciela – tworzą z rąk lornet-
ki i wypatrują nieprzyjaciela.

KRĄG RADY

Zuchy otrzymują pierwszą wskazówkę (kart-
kę z zapisanym zdaniem „Zuch jest dzielny”). 
Podsumowaniem zbiórki jest rozmowa na te-
mat drugiego punktu Prawa Zucha. Na koniec 
na ścianie w zuchówce można umieścić kartkę 
ze wskazówką, aby wszyscy pamiętali, że zuch 
jest dzielny.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 3. POLANA PRAWDOMÓWNOŚCI

Poznajemy 3. punkt Prawa: „Zuch mówi praw-
dę”

Zuchówka wygląda jak leśna polana – na ścia-
nach umieszczone zostały namalowane na du-
żych kartonach drzewa oraz wysoka trawa. Na 
zuchy czeka mieszkaniec Polany Prawdomów-
ności.

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Mieszkaniec Polany Prawdomówności rozmawia 
z zuchami o tym, co to znaczy mówić prawdę, 
dlaczego nie można kłamać, dlaczego warto 
przyznawać się do winy oraz jakie mogą być 
konsekwencje kłamstwa. Pyta zuchy, czy zdarza 
im się nie mówić prawdy i dlaczego tak się dzie-
je. Potem leśny człowiek proponuje zuchom kilka 
zabaw, by sprawdzić, czy zuchy mówią prawdę.

GRY I ĆWICZENIA

Kłamstwo ma krótkie nogi. Jest to modyfi-
kacja zabawy w berka. Jeden zuch goni pozo-
stałe, może łapać przez dotknięcie w nogę. Ten, 
kto zostanie dotknięty, skacze na jednej nodze. 
Inny zuch może odczarować kolegę, dotykając 
jego uniesionej nogi.

Kraina prawdy, kraina fałszu. Drużynowy 
wyznacza w sali dwa miejsca, z których jed-
no jest krainą prawdy, a drugie – krainą fał-
szu. Następnie wypowiada różne stwierdzenia, 
np.: dzisiaj jest środa, nasza chusta ma kolor 
fioletowy, na wierzbie rosną gruszki itp. Zada-
niem zuchów jest określić, czy to jest prawda 
czy fałsz. Jeśli zdanie jest prawdziwe, pierwsze 
osoby z szóstki biegną do miejsca z napisem 
„prawda”, jeśli jest nieprawdziwe – do miejsca 
z napisem „fałsz” i starają się szybko usiąść na 
odpowiednim krześle. Kto pierwszy usiądzie, 
zdobywa punkt dla swojej szóstki.

Powiedz mi, jak iść. Jeden uczestnik za-
bawy ma zawiązane oczy. Jego zadaniem jest 
dotrzeć do przedmiotu, który leży na ziemi na 
końcu sali, zadaniem pozostałych jest podpo-
wiadanie, dokąd dana osoba ma iść. 

Co mam narysować? Zuchy dobierają 
się w pary, jedna osoba ma przed sobą pustą 
kartkę i flamastry, natomiast druga ogląda ry-
sunek (należy zwrócić uwagę na to, by zuchy 
nie podglądały). Osoba z rysunkiem opowiada 
pierwszej, co widzi, tak żeby ta mogła naryso-
wać opisywany kształt. Zuch, który rysuje ob-
razek według opisu, może zadawać dodatkowe 
pytania. Należy pamiętać, że rysunki nie mogą 
być zbyt trudne (np. dom z dwoma oknami, 
spiczastym dachem, kominem, z którego leci 
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dym). Następnie mieszkaniec Polany Prawdo-
mówności podsumowuje wszystkie ćwiczenia. 
Podkreśla, że zuchy podczas ich wykonywania 
potrafiły odróżnić prawdę od fałszu oraz prze-
strzegały zasady fair play.

MAJSTERKA

Zuchy w szóstkach wykonują plakaty będą-
ce reklamą prawdomówności. Plakaty można 
umieścić na ścianach zuchówki, by przypomi-
nały, że zawsze trzeba mówić prawdę. 

KRĄG RADY

Mieszkaniec Polany Prawdomówności wręcza 
zuchom kartkę z napisem „Zuch mówi praw-
dę”. Zuchy umieszczają ją pod hasłem „Zuch 
jest dzielny”. Następnie wspólnie odczytują po-
znane już punkty Prawa Zucha.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 4. LAS OBOWIĄZKÓW

Poznajemy 4 . punkt Prawa: „Zuch pamięta o swo-
ich obowiązkach”

Zuchówka wygląda jak las po opuszczeniu 
przez „turystów”. Wszędzie leży pełno śmie-
ci (należy pamiętać, że powinny być „czyste”). 
Drzewa przyklejone do ścian wyglądają jakby 
miały połamane gałęzie.

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy czyta zuchom tekst opowiadania 
o Lesie Obowiązków. 

Po wyjściu „turystów” z lasu pozostawały po-
rozrzucane papierki, butelki, puszki. „Turyści” 
uważali, że sprzątanie jest rzeczą niemądrą 
i niepotrzebną. Zawsze jednak po ich wyjściu 
z lasu śmieci znikały. Pewnego dnia, gdy „tury-
ści” znów przyszli, podeszli do nich mieszkań-
cy lasu i zaprosili w podróż do lasu ich marzeń. 
„Turyści” chętnie w nią wyruszyli. Mieszkańcy 

Lasu Obowiązków zabrali ich do lasu, w któ-
rym można było nigdy nie sprzątać i zostawiać 
wszystkie śmieci po pikniku, gdzie się chce. W 
lesie tym było strasznie. Na polanach nie rosły 
żadne kwiaty, leżały tylko puste puszki, zale-
gały hałdy śmieci. Nie można było znaleźć ja-
gód ani grzybów. Za to wszędzie można było 
napotkać butelki po coca-coli oraz papierki po 
kanapkach. „Turyści” szybko stracili chęć do 
przebywania w tym lesie. Nie podobało im się 
tam. Zatrzymali się i zastanowili. Zrozumieli 
wtedy, dlaczego mieszkańcy Lasu Obowiązków 
ich tam zabrali. „Turyści” postanowili już ni-
gdy nie zostawiać po sobie śmieci. Aby wyna-
grodzić mieszkańcom Lasu Obowiązków to, że 
do tej pory zostawiali po sobie bałagan, zdecy-
dowali się dokładnie posprzątać cały las. 

Po przeczytaniu opowiadania drużynowy pro-
ponuje zuchom, by spróbowały teraz posprzą-
tać Las Obowiązków.

GRY I ĆWICZENIA

Porządkujemy Las Obowiązków. Aby sprzą-
tanie nie było nudne, przyjmuje formę gry. Dru-
żynowy przygotowuje tyle pojemników na śmie-
ci, ile jest szóstek w gromadzie. Zuchy zbierają 
do pojemników śmieci – wygrywa szóstka, któ-
rej uda się zebrać najwięcej odpadów. Warto 
wspomnieć o ochronie ciała podczas zbierania 
odpadów, można zuchom rozdać rękawiczki itp.

Berek bałagan. Osoba goniąca to „bała-
gan”. Gdy dotknie zucha, ten staje zaczarowa-
ny. Można odczarować zucha, naśladując ście-
ranie kurzu (np. chusteczką higieniczną).

MAJSTERKA

Drzewko obowiązków. Zuchy wycinają z papie-
ru listki, na których zapisują swoje obowiązki 
i zawieszają je na przygotowanym wcześniej 
(przyczepionym do ściany) konturze drzewa. 
Podczas podsumowania majsterki każdy zuch 
opowiada o obowiązku, który lubi najbardziej. 
Ważne jest, by zuchy zauważyły, że obowiązki 
mogą być różne, ale wszystkie są ważne. 

PIOSENKI I PLĄSY

Nauka piosenki pt. „Plastuś”.
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PLASTUŚ

sł. i muz. H. R. Żuchowski

Śpi już tatuś, śpi mamusia,  C a
Nie śpi tylko zuch.   D G7 C
Zuch przemienia się w Plastusia,  A7
Puszcza miotłę w ruch.   D7 G7
Plastuś sprzątnie, choć nieduży,  C F C F
Zmiecie śmieci, nie zakurzy,  G e G A7
Wszędzie czysto już / x 2   d G7 C
Pani woźna dziś choruje.
Plastusie – czuj duch!
Niech się woźna nie przejmuje,
Plastuś przecież zuch!
Koniec zbiórki. Do widzenia!
W szkole został zuch.
Zuch w Plastusia się przemienia,
Miotła idzie w ruch.

KRĄG RADY

Zuchy zastanawiają się, którym ze swoich 
obowiązków mogą sprawić radość innym. 
Mają postarać się (do następnej zbiórki) wy-
pełnić ten obowiązek jak najlepiej. Otrzymu-
ją kartkę z napisem „Zuch pamięta o swoich 
obowiązkach” i przyczepiają ją na ścianie. 
Wspólnie odczytują poznane już punkty Pra-
wa Zucha.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 5. MIASTO DOBROCI. Poznajemy 5. 
punkt Prawa: „Wszystkim jest z zuchem 

dobrze”

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi i szczę-
śliwi. Każdy z jego mieszkańców, kiedy się uro-
dził, dostawał woreczek z ciepłym i puchatym, 
które miało to do siebie, że im więcej rozda-
wało się go innym, tym więcej go przybywa-
ło. Dlatego wszyscy swobodnie obdarowywali 
się ciepłym i puchatym, wiedząc, że nigdy go 
nie zabraknie. Matki dawały ciepłe i puchate 
dzieciom, kiedy wracały do domu. Mężowie 
i żony wręczali je sobie na powitanie, po po-
wrocie z pracy, przed snem. Nauczyciele roz-
dawali w szkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie, 
znajomi przy każdym spotkaniu. Nawet szef 
w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka 
z ciepłym i puchatym. Nikt tam nie chorował 
i nie umierał, a szczęście i radość mieszkały we 
wszystkich rodzinach. Pewnego dnia do miasta 
sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze 
sprzedawania ludziom leków i zaklęć przeciw 
chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, 
że nic tu nie zarobi, więc postanowiła działać. 
Poszła do jednej młodej kobiety i w najgłęb-
szej tajemnicy powiedziała jej, żeby nie sza-
fowała zbytnio swoim ciepłym i puchatym, bo 
się skończy, i żeby uprzedziła o tym swoich 
bliskich. Kobieta schowała swój woreczek głę-
boko na dno szafy i do tego samego namówiła 
męża i dzieci. Wiadomość rozeszła się w całym 
mieście, ludzie poukrywali ciepłe i puchate. 
Wkrótce zaczęły się tam szerzyć różne choroby 
i nieszczęścia. Czarownica najpierw cieszyła 
się bardzo, ponieważ mnóstwo ludzi kupowało 
jej leki, drzwi jej domu nie zamykały się, lecz 
wkrótce wyszło na jaw, że wytwarzane przez 
nią specyfik ki nie pomagają i ludzie przycho-
dzili do niej coraz rzadziej. I byłoby tak może 
do dziś, gdyby do miasta nie powróciła pewna 
kobieta, która nie znała argumentów czarow-
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nicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła 
całymi garściami obdarzać ciepłym i puchatym 
dzieci i sąsiadów. Z początku ludzie dziwili się 
i nawet nie bardzo chcieli brać, bo bali się, że 
będą musieli oddawać. Ale kto by tam upilno-
wał dzieci! Brały, cieszyły się, powyciągały ze 
schowków swoje woreczki i znów jak dawniej 
zaczęły rozdawać ciepłe i puchate. Jeszcze nie 
wiemy, czym skończy się ta bajka. Jak będzie 
dalej, zależy od ciebie. Drużynowy rozmawia 
z zuchami o tym, czy będą rozdawały „ciepłe 
i puchate”.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy chcą, by tam, gdzie one są, panowało do-
bro. Aby łatwiej było zuchom dzielić się „cie-
płym i puchatym” i aby zawsze pamiętały, że 
mają przyjaciół, uczą się pląsu. 

W KRĘGU PRZYJACIÓŁ

autor nieznany

Już czas zawiązać krąg,
Więc niech popłynie pieśń,
Bo w kręgu przyjaciół
Wesoło zawsze jest.
Kciuki do przodu,
Cziku czaka, cziku czaka,
cziku czaka, cziku cza.
Łokcie do tyłu,
Kolana ugiąć,
Palce stóp do środka,
Głowa do góry.

Uwagi

Zuchy ustawiają się w kole (bez trzymania się za 
ręce). Naśladują zachowanie prowadzącego. 
• Zuchy maszerują w kole i śpiewają. 
• Wszyscy się zatrzymują i prowadzący mówi: 

Kciuki do przodu – zuchy powtarzają: Kciu-
ki do przodu i wystawiają kciuki do przo-
du.

• Wszyscy ruszają biodrami w lewo oraz 
w prawo i mówią: Cziku czaka, cziku czaka, 
cziku czaka, cziku cza.

• Powtórzenie pląsu – wszyscy idą w kole, 
mają wyciągnięte kciuki i śpiewają zwrotkę: 
Już czas zawiązać krąg.

Zuchy dalej powtarzają po drużynowym i wy-
konują pokazane przez niego czynności:
• Kciuki do przodu – zuchy powtarzają: Kciu-

ki do przodu i wystawiają kciuki do przo-
du.

• Łokcie do tyłu – zuchy powtarzają: Łokcie 
do tyłu i cofają łokcie.

• Cziku czaka, cziku czaka, cziku czaka, czi-
ku cza – po każdym powtórzeniu należy do-
dać kolejny element (kciuki do przodu, łok-
cie do tyłu, palce stóp do środka) – i zabawę 
powtarza się od początku.

MAJSTERKA

Klucze, które otwierają serca. Zuchy wycinają 
z kartonu klucze. Potem dowolnie je ozdabiają 
i zapisują na każdym magiczne słowa („pro-
szę”, „przepraszam”, „dziękuję” itp.). Klucze 
zawieszają na tasiemkach. Będą je nosiły na 
szyi, aby przypominały im o tym, że mają roz-
dawać „ciepłe i puchate”.

GRY I ĆWICZENIA

Salon luster. Wszystkie zuchy stają się lu-
strami. Po kolei każdy podchodzi do kolegów 
i zadaje im pytanie: Lustereczko, co we mnie 
widzisz? Zuchy wymieniają tylko pozytywne 
cechy innych dzieci. Podsumowując ćwiczenie, 
drużynowy podkreśla, że każdy człowiek jest 
inny i w każdym jest coś dobrego.

Witają się nasze... Zuchy biegają po sali. 
Na znak drużynowego zatrzymują się, druży-
nowy mówi: Witają się nasze ręce (ramiona, 
kolana itd.). Zuchy witają się wymienionymi 
częściami ciała.

Po mojej prawej (lewej) stronie jest wolne 
miejsce. Zuchy wymieniają kolegów i koleżan-
ki, których chcą zaprosić na wolne miejsce oraz 
wskazują pozytywne cechy danej osoby, np.: Po 
mojej prawej stronie jest wolne miejsce i zapra-
szam na nie Zosię, która ma ładne oczy. 

KRĄG RADY

Podsumowanie 5. punktu Prawa Zucha: 
„Wszystkim jest z zuchem dobrze”. Czuję się 
dobrze, gdy... – zuchy kończą zdanie. Następ-
nie podsumowują zadanie międzyzbiórkowe – 
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mówią o swoich obowiązkach. Chwalą się, co 
udało im się wykonać i komu sprawiły przyjem-
ność. Wchodzi tajemniczy mieszkaniec Miasta 
Dobroci i przynosi zuchom wielki klucz, na któ-
rym widnieje napis: „Wszystkim jest z zuchem 
dobrze”. Przypomina zuchom o ich kluczach 
mających otwierać serca innych na dobro i wy-
chodzi. Zuchy zawieszają klucz na ścianie pod 
kartkami z Prawem Zucha. Wszyscy wspólnie 
odczytują poznane już punkty.

Zadanie międzyzbiórkowe: zuchy mają w cią-
gu najbliższego tygodnia rozdać jak najwięcej 
„ciepłego i puchatego”.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 6. JASKINIA PRACOWITOŚCI

Poznajemy 6. punkt Prawa: „Zuch stara się 
być coraz lepszy”

Zuchówka-jaskinia ma ściany oblepione sza-
rym, pogniecionym papierem.

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Mieszkaniec Jaskini Pracowitości opowiada 
o trojgu dzieciach: Krzyś miał problemy z ma-
tematyką, bo nie mógł nauczyć się tabliczki 
mnożenia. Jednak bardzo starał się ją zapa-
miętać, długo pracował i dostał szóstkę ze 
sprawdzianu. Zuzia bardzo lubiła jeść słody-
cze, ale przez to tyła i było jej ciężko wyko-
nywać wiele czynności. Na szczęście udało jej 
się przezwyciężyć słabość do słodkości. Po-
stanowiła, że będzie jadła tylko trzy cukierki 
dziennie. Na początku było jej bardzo trudno, 
ale wiedziała, że jeśli dalej będzie łasuchem, 
będzie jej się coraz trudniej poruszać. Mary-
sia miała młodszą siostrę, która ciągle pła-
kała i wszystko jej zabierała. Marysia jednak 
wiedziała, że mamie jest ciężko zajmować się 
siostrą i starała się jej pomagać – na początku 
tylko pilnowała siostry, by ta nie narozrabiała, 

ale wkrótce zaczęła wymyślać dla niej zabawy 
i czytać jej bajki. 

Mieszkaniec jaskini podkreśla, że jeśli się wy-
trwale pracuje, można wiele osiągnąć. Dru-
żynowy informuje go, że zuchy starają się, by 
wokół nich wszystkim było dobrze i od tygodnia 
rozdają „ciepłe i puchate”. Zuchy opowiadają, 
komu rozdały już swoje „ciepłe i puchate”.

GRY I ĆWICZENIA

Zuchy doskonalą rozmaite umiejętności. Dru-
żynowy podkreśla, że najważniejsze nie jest to, 
kto zwycięży, ale liczy się wysiłek, który zuchy 
włożą w przygotowanie się oraz dokładność 
wykonania zadań:

Omijanie przeszkód. Zuchy pokonują 
umieszczone na trasie przeszkody (np. równo-
ważnię, worek do skoków, woreczki do prze-
noszenia na głowie). Zawody odbywają się 
najpierw w szóstkach, a następnie pomiędzy 
szóstkami.

Rzuty do celu. Podobnie jak poprzednio zu-
chy najpierw w szóstkach ćwiczą swoją celność, 
a następnie szóstki rywalizują ze sobą.

Droga do celu. Zuchy pokonują wyznaczo-
ną trasę. Powinno to wymagać od zuchów wy-
siłku. Odcinki trasy zuchy pokonują np. na jed-
nej nodze, żabką, dużymi krokami itd. Po za-
kończeniu ćwiczenia następuje podsumowanie 
– droga do celu bywa długa i czasami trzeba 
pokonać na niej wiele przeszkód. Warto być 
jednak wytrwałym i nie rezygnować w połowie 
drogi.

GAWĘDA

Zuchy kolejno podchodzą do magicznego pu-
dełka, w którym oglądają najcudowniejszą 
rzecz na świecie (w pudełku znajduje się luster-
ko). Mieszkaniec jaskini rozmawia z zuchami 
o tym, że każdy, w pewnym sensie, jest najcu-
downiejszy na świecie, ale wciąż wszyscy musi-
my pracować, by się doskonalić.

MAJSTERKA

Zuchy rysują najcudowniejszą rzecz na świecie 
– to, co zobaczyły w magicznym pudełku.
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PIOSENKI I PLĄSY

Po ciężkiej pracy zuchy zasłużyły na zabawę, 
teraz wspólnie pląsają:

KAŻDY Z NAS SIĘ POSTARA

sł. L. Ziołka, melodia i taniec ludowe

Z nas się każdy postara, postara, postara,
Żeby nie być ofi ara, ofi ara, leń.
Fason trzymać cała rzecz,
Śmiech to zdrowie, z płaczem precz.
Humor grunt, troski w kąt,
Zuchy robią wielki bunt!
Choć nas bieda przyciska, przyciska, przyciska,
Od nas zuchów śmiech tryska, śmiech tryska – 
wciąż.
Płacze tylko mazgaj, tchórz,
Lecz my zuchy ani rusz!
I kto chce – i kto chce,
Lecz my, zuchy, nigdy nie!
Choć nas bieda...

Uwagi. Zuchy tworzą dwuszereg, stają twarza-
mi do siebie. Taniec rozpoczyna się podskokami 
w takt melodii w lewo lub w prawo.
• Fason trzymać cała rzecz – zuchy zatrzy-

mują się i cztery razy przytupują.
• Śmiech to zdrowie, z płaczem precz – zuchy 

wykonują cztery klaśnięcia.
• Humor grunt, troski w kąt – grożą palca-

mi. 
• Zuchy robią wielki bunt! – każdy zuch obra-

ca się wokół własnej osi.

Podczas drugiej zwrotki pląsamy tak, jak przy 
pierwszej.

KRĄG RADY

Podsumowanie 6. punktu Prawa Zucha. Zu-
chy otrzymują od mieszkańca Jaskini Praco-
witości kartkę z napisem: Zuch stara się być 
coraz lepszy. Przypinają ją pod poprzednimi. 
Wspólnie odczytują poznane już punkty Prawa 
Zucha.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 7. ŁĄKA OBYWATELI

Poznajemy 1. punkt Prawa: „Zuch kocha Boga 
i Polskę”

Zbiórka odbywa się w terenie.

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Przyboczna opowiada zuchom, że idąc na 
zbiórkę, spotkała dziwnego człowieka, który 
poprosił ją, by wyruszyła z zuchami do ostat-
niego miejsca zaznaczonego na starej mapie – 
Łąki Obywateli. Droga do niej prowadzi ukwie-
conym szlakiem. Jednak aby do niej dotrzeć, 
zuchy muszą odpowiedzieć na pytania ukryte 
w białych i czerwonych kwiatach (kwiaty te 
rozmieszczone są przy drodze do Łąki Obywa-
teli).

GRY I ĆWICZENIA

Pytania. Trasa prowadzi do parku, ogro-
du botanicznego lub innego zielonego miejsca. 
Po drodze zuchy znajdują kwiaty z pytaniami. 
Pytania dotyczą miejscowości, w której zu-
chy mieszkają (np. na jakiej ulicy znajduje się 
szkoła lub przychodnia lekarska, jak wygląda 
herb miejscowości, jaki jest najważniejszy za-
bytek w mieście itd.). Do kwiatków z pytania-
mi przyczepione są kawałki układanki. Zuch, 
który pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi, 
otrzymuje jeden element układanki. Zuchy do-
cierają do Łąki Obywateli. Na niej znajduje się 
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kilka osób, które wykonują różne czynności. 
Jedna z osób czyta gazetę, inna ogląda kwiaty, 
ktoś inny studiuje mapę.

GAWĘDA

Spotkane na Łące Obywateli postacie opowia-
dają, co robią. Rozmawiają z zuchami o tym, 
kto to jest obywatel. Osoba czytająca gazetę 
mówi zuchom, że interesuje się tym, co dzie-
je się w okolicy, że ważne jest dla niej, by tu, 
gdzie mieszka, wszystko działo się zgodnie 
z wyznaczonymi zasadami. Osoba studiująca 
mapę opowiada, że chce poznać jak najlepiej 
swoją ojczyznę, miejsce gdzie mieszka. Dlatego 
często wpatruje się w mapę, by wiedzieć, gdzie 
położone są różne miasta, rzeki, góry i morza. 
Ta osoba wie, że zuchy po drodze odpowiadały 
na pytania i dostawały kawałki puzzli. Propo-
nuje, by je ułożyły.

GRY I ĆWICZENIA

Puzzle. Zuchy układają zdobyte wcześniej 
puzzle. Pod spodem kawałki puzzli są w czte-
rech kolorach. Oznacza to, że powstanie z nich 
kilka obrazków (jeśli zuchy same na to nie 
wpadną, osoba studiująca mapę podpowiada 
im to). Kawałki układanki tworzą mapę Polski 
oraz widoczki z Krakowa, Warszawy, Gdańska 
i Tatr.

GAWĘDA

Osoba z mapą rozmawia z zuchami o Ojczyź-
nie, o tym, co przedstawiają obrazki. Pyta, czy 
zuchy były w tych miejscach, jak się nazywa 
kraj, którego mapę ułożyły, co to znaczy ko-
chać ojczyznę i czy zuchy kochają Polskę. Do 
rozmowy włącza się również osoba do tej pory 
oglądająca kwiaty. Opowiada o roślinach, które 
rosną wokół, o ogromnych drzewach i małych 
mrówkach, o twardych kamieniach i miękkim 
mchu. Zachwyca się całym światem i zastana-
wia, skąd to wszystko się wzięło (większość zu-
chów odpowie, że stworzył to Bóg). Obserwator 
przyrody wskazuje na to, że Bóg jest Najwyż-
szym Dobrem i chce dla człowieka jak najle-
piej. Jeśli w gromadzie są dzieci różnych wy-
znań, warto podkreślić, że ludzie mogą wierzyć 

w różnego Boga, ale każdy z nich chce dla czło-
wieka jak najlepiej. Bóg chce, by ludzie żyli ze 
sobą w zgodzie, poznawali świat i nie niszczyli 
piękna, które ich otacza. Obserwator przyrody 
proponuje zuchom, by narysowały najpiękniej-
szy, ich zdaniem, zakątek Polski.

MAJSTERKA

Zuchy rysują najpiękniejsze zakątki Polski, 
które widziały np. podczas wakacji. Później 
następuje prezentacja prac.

KRĄG RADY

Zuchy otrzymują od mieszkańców Łąki Oby-
wateli mapę z napisem: „Zuch kocha Boga 
i Polskę”. Wracają do zuchówki. Okazuje się, 
że odwiedziły już wszystkie zaznaczone na ma-
pie miejsca. Niebawem uda się odnaleźć skarb. 
Drużynowy proponuje, by na następną zbiór-
kę razem z zuchami przyszli rodzice, którzy 
w tym pomogą. Rozdaje zaproszenia dla ro-
dziców (wskazane, by porozmawiał wcześniej 
z rodzicami, poinformował, co wydarzy się na 
następnej zbiórce, powiedział jak ważna jest 
dla zuchów Obietnica i dlaczego warto, by ro-
dzic był podczas jej składania przez dziecko). 
Drużynowy umieszcza ostatnią kartkę ze wska-
zówką do postępowania („Zuch kocha Boga 
i Polskę”) na samym początku. Teraz wszyscy 
wspólnie odczytują Prawo Zucha.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 8. WYPRAWA PO SKARB

Obietnica Zucha

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki (przywitanie 
rodziców).

GAWĘDA

Drużynowy czyta list od mieszkańców miejsc, 
które zuchy odwiedziły. Życzą oni zuchom szczę-
ścia podczas wyprawy. Ponieważ nie wiadomo, 
jakie niebezpieczeństwa czyhają po drodze, zu-
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chy szóstkami (pod opieką kogoś z kadry oraz 
z rodzicami) wyruszają na poszukiwanie skarbu.

ĆWICZENIA

Wszystkie szóstki docierają w jedno miejsce. 
Po drodze wykonują różne zadania, np.: przed-
stawiają scenkę pt. „Wszystkim jest z zuchem 
dobrze” (teatr samorodny), układają puzzle 
„Zuch pamięta o swoich obowiązkach”., roz-
wiązują plątaninkę „Zuch stara się być coraz 
lepszy”, wkładają rękę do torby foliowej, w któ-
rej jest coś wilgotnego i łowią żabę (w worku 
znajduje się kisiel, a żaba jest plastikowa). Od-
gadują przy tym, o jaką wskazówkę chodziło 
(„Zuch jest dzielny”), dopasowują fragmenty 
regionów Polski do odpowiednich miejsc na 
mapie, odnajdują szczegóły, którymi różnią się 
dwa obrazki („Zuch mówi prawdę”). 

GAWĘDA

Na końcu trasy na zuchy czeka drużynowy. 
Zuchy przypominają sobie wskazówki, jakie 
otrzymali, aby zdobyć skarb. Drużynowy infor-
muje, że te wskazówki to Prawo Zucha, któ-
rego przestrzegają prawdziwe zuchy. Wyjmuje 
z woreczka znaczek zucha. Mówi, że to wła-
śnie ten znaczek jest największym zuchowym 
skarbem, a jego strażnikami mogą  być tylko 
prawdziwe zuchy. Wyjaśnia, co oznaczają po-
szczególne elementy znaczka: 
– słońce – radość i pogoda ducha,
– promienie słoneczne – gotowość służenia 

i niesienia pomocy innym, świecenie przy-
kładem i oddziaływanie na nich,

– niebo – pogoda ducha,
– orzeł – odwaga, męstwo i dzielność, jakimi 

powinien wykazywać się zuch,
– napis „zuch” – przynależność do ZHP.

KRĄG RADY

Drużynowy rozmawia z zuchami o tym, czym 
jest obietnica, co znaczy obiecać. Pyta, czy zu-
chy są gotowe do złożenia Obietnicy Zucha.

KRĄG PARADY

Zuchy składają Obietnicę. Drużynowy zapala 
sześć świeczek (mogą to zrobić zuchy). Pod-
czas zapalania świeczek należy przypomnieć 
kolejne punkty Prawa Zucha. Następnie dru-
żynowy pyta każdego zucha, czy chce złożyć 
Obietnicę. Prosi, by zuch wyciągnął dwa palce 
prawej dłoni w kierunku znaczka zucha (może 
być on np. mieszczony pomiędzy świeczkami, 
przyczepiony do chusty) i powtarzał słowa: 
„Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze prze-
strzegać Prawa Zucha”. Gdy zuchy złożą 
Obietnicę, drużynowy mówi: „Od dziś jesteście 
zuchami – członkami Związku Harcerstwa 
Polskiego”. Wpina zuchom znaczki i wręcza 
legitymacje zucha. 

Uwaga. Obietnicę Zucha mogą odbierać tylko 
instruktorzy.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki. Drużynowy 
dziękuje za udział w niej rodzicom.

CYKL 1. ZAWISZAK

ZUCH KOCHA BOGA I POLSKĘ
Realizując z zuchami sprawność „zawiszaka”, możemy pokazać im, jak niewiele starsi od nich 
chłopcy pomagali podczas wojny i walczyli w obronie Polski. Przy tej okazji możemy wytłumaczyć, 
w jaki sposób dziś można kochać Polskę i co to znaczy kochać własną ojczyznę. Cykl ten ukazuje 
też, jak ważne miejsce w życiu Polaków zajmował Bóg oraz jak dzisiaj możemy służyć Bogu.

CELE

Zwrócenie uwagi na bohaterstwo Polaków podczas II wojny światowej.

Praca z 1. punktem Prawa Zucha.
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ZAWISZAK
1. Wstąpiliśmy do zawiszaków.
2. Poznaliśmy pseudonimy kilku harcerzy z Szarych Szeregów, przyjęliśmy własne pseudonimy.
3. Przeszliśmy podstawowe szkolenie wojskowe i sanitarne. Znamy elementy musztry, systema-

tycznie ćwiczymy.
4. Zorganizowaliśmy harcerską pocztę polową.
5. Pomagaliśmy w szpitalu polowym.
6. Braliśmy udział w akcji zawiszaków.
7. Śpiewaliśmy szaroszeregowe piosenki.
8. Odwiedziliśmy miejsce związane z Szarymi Szeregami lub inne miejsce pamięci narodowej.

Uwagi. Zdobywanie sprawności „zawiszak” służy wychowaniu patriotycznemu, kształtowaniu 
gotowości do poświęceń oraz wyrabianiu karności i punktualności. Trzeba dobrze wytłumaczyć 
zuchom, kim byli zawiszacy, jakie działania podejmowali i jak widzieli swoją przyszłość – warto 
nawiązać do kryptonimu „Dziś – jutro – pojutrze”. Sprawność „zawiszaka” daje możliwość zbu-
dowania bardzo ciekawej obrzędowości – możemy wprowadzić tajne hasła, wymyślić własny szyfr, 
tajne znaki, przyjąć pseudonimy. Warto też nauczyć zuchy szaroszeregowych piosenek. Życie i obo-
wiązki zawiszaków stanowią ciekawy temat zabaw dla zuchów, jednak ze względu na ćwiczenia, 
jakie możemy przeprowadzać z zuchami podczas realizacji cyklu (musztra, meldowanie, przekra-
danie się, pierwsza pomoc) oraz wiedzę, jaką powinniśmy przekazać, sprawność warto zdobywać 
ze starszymi zuchami, które wkrótce przejdą do drużyny harcerskiej. Warto dowiedzieć się, czy 
w okolicy są miejsca związane z działalnością Zawiszaków czy innych grup Szarych Szeregów, aby 
móc tam zaprowadzić zuchy. Jeśli nie ma takiego miejsca, to należy wybrać się z zuchami na groby 
żołnierzy lub inne miejsca pamięci narodowej, aby tam oddać cześć tym, którzy walczyli w obronie 
Ojczyzny. Przystępując do realizacji sprawności, drużynowy powinien poszerzyć swoją wiedzę hi-
storyczną na temat Szarych Szeregów oraz udziału harcerzy w Powstaniu Warszawskim.

Bibliografia
S. Broniewski Całym życiem.
S. Chadek Ćwicz sprawność zmysłów.
T. Jarzębowski Klisze pamięci z fotokroniki Powstania Warszawskiego.
J. Kasprzak My z Zawiszy.
J. Kasprzak Tropami powstańczej przesyłki.
M. Michałowski Warszawskie Szare Szeregi 1939–1945.

Sprawności indywidualne, które zuchy mogą zdobyć podczas realizacji cyklu: „fotoamator”, „higie-
nista”, „kronikarz”, „przewodnik po..., „śpiewak”.

Zbiórka 1. ZŁĄCZENI WĘZŁEM DRUŻYNY

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki

GAWĘDA

Drużynowy opowiada, skąd wzięła się nazwa 
„zawiszacy”. Dlaczego zawiszacy obrali sobie 
za patrona Zawiszę Czarnego? Postać słynne-
go rycerza służyła kształtowaniu charakterów. 

Prawość, szlachetność, prawdomówność, odwa-
ga i siła były cechami, które najbardziej impo-
nowały zawiszakom. Drużynowy opowiada rów-
nież zuchom, jakie zadania ci niewiele starsi od 
nich chłopcy przyjęli na „dziś” (służba w kon-
spiracji, w swojej drużynie, dobra nauka – mimo 
represji, które stosował okupant wobec szkół), 
„jutro” (okres przełomu, a więc jawnego po-
wstania – praca w służbach pomocniczych, czyli 
„Mafeking”) i „pojutrze” (harcerska służba na 
rzecz odbudowy kraju po wojnie). 
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KRĄG RADY

Zuchy podejmują decyzję, że chcą stać się ta-
kie, jak chłopcy z „Zawiszy”. Tak jak oni, nie 
będą używać swoich imion i nazwisk, lecz obio-
rą sobie pseudonimy. Każdy wymyśla dla siebie 
pseudonim.

GRY I ĆWICZENIA

Zuchy ćwiczą swoje zmysły i umiejętności za-
wiszaka:

Spostrzegawczość. Zawiszacy muszą bacz-
nie obserwować teren. Drużynowy układa 
przed zuchami rozmaite przedmioty (najlepiej 
takie, które kojarzą się z zawiszakami, np. bia-
ło-czerwona opaska, koperta, karta pocztowa, 
gazeta, bandaż). Zuchy przyglądają się temu, 
co i jak drużynowy ułożył, a następnie zamyka-
ją oczy. W tym czasie drużynowy coś przekłada 
lub zabiera. Zadaniem zuchów jest odgadnię-
cie, co zmieniło miejsce lub zniknęło. Ostroż-
ność. Zawiszacy muszą umieć działać niepo-
strzeżenie – dlatego ćwiczą ciche podchodzenie 
drużynowego, który z zawiązanymi oczami stoi 
w centralnym punkcie sali. Jeśli kogoś usłyszy, 
wskazuje na niego ręką. Wtedy dany zuch wra-
ca na miejsce, z którego rozpoczynał podcho-
dzenie.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy uczą się fragmentu „Hymnu Szarych 
Szeregów”. Drużynowy musi dokładnie wyjaśnić 
jego treść, ponieważ może być ona niezrozumia-
ła dla zuchów. Do nauki należy wybrać tylko 
fragment (dla zuchów najbardziej zrozumiała 
będzie treść pierwszej i ostatniej zwrotki).

HYMN SZARYCH SZEREGÓW

sł. i muz. T. Jaźwiński

My iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami
I będzie Bóg nad nami, i będzie Naród z nami.
I będziem szli jak hymny, przez wsie, wskroś 
miast, polami
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.
Gdy rzucą nam wyzwanie z zachodu czy ze 
wschodu,
Ruszymy do pochodu, Zawisza miecz nam poda.

Zatętni ziemia stalą gąsienic pod czołgami,
Gdy iść będziemy w ogień Szarymi Szeregami.
Rozniosą się fanfary echami rozgłośnymi,
Hen, po piastowskiej ziemi, szumami husarskimi.
Za nami pójdzie naród z orłem, ze sztandarami,
Powiedziem go szpalerem Szarymi Szeregami.
I będziem gmach budować w harcerskim, 

twardym znoju,

Otworzym w szerz podwoje dla prawdy 
i pokoju.

I będzie Polska nowa, my będziem Polakami
I stanie straż przed gmachem Szarymi 

Szeregami.
Na straży polskich granic będziemy wiernie stać
Szarymi Szeregami, szara harcerska brać.
I będziem trwać, kamienie – wzdłuż dróg – 
drogowskazami
I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami.

KRĄG RADY

Podsumowanie zadań, które zuchy wykonały. 
Drużynowy podkreśla, że bardzo liczy się sta-
ranność i zaangażowanie w to, co się robi.

ZZZOIT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 2. BYĆ GOTOWYM

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy czyta zuchom opowiadanie „Wyścig 
z gestapo” z książki J. Kasprzaka „My z Zawi-
szy” lub opowiada gawędę na podstawie tekstu: 
W najbliższych godzinach gestapo miało aresz-
tować upatrzonych przez siebie Polaków. Na 
szczęście udało się zdobyć odpis listy tych osób 
wraz z ich adresami. Los tych ludzi zależał od 
zawiszaków i od ich pośpiechu. Trzeba było 
zagrożone aresztowaniem osoby natychmiast 
ostrzec przed niebezpieczeństwem. Zawiszacy 
musieli za wszelką cenę wygrać wyścig z gesta-
po i nie zwracając na siebie uwagi Niemców, 
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dotrzeć do lokali. Rozbiegli się, aby odszukać 
domy, w których mieszkali zagrożeni areszto-
waniem Polacy. Rzecz jasna, podczas wykony-
wania tego zadania towarzyszył im strach (czy 
gestapo nie wpadnie w tej samej chwili pod 
wskazany adres), musieli przełamywać swoją 
nieśmiałość (trzeba było przecież zapukać do 
obcego mieszkania). Jednak zdążyli dotrzeć 
pod wszystkie otrzymane adresy – dziesięć osób 
uchronili przed represjami okupanta. 

GRY I ĆWICZENIA

Zuchy muszą przygotować się do akcji, przejść 
terenowe ćwiczenia sprawnościowe: 

Minipodchody. Drużynowy stoi z zawiąza-
nymi oczami. W odległości ok. 60 cm od niego 
leżą różne drobne przedmioty: klucze, chus-
teczki, monety, rękawiczki itp. Wyznaczone 
zuchy (np. po 5 osób równocześnie) na sygnał 
(w absolutnej ciszy) skradają się w kierunku 
prowadzącego. Jeśli usłyszy on jakieś odgłosy, 
wskazuje miejsce, z którego pochodził dźwięk 
i woła „stój”. Jeśli wskazał prawidłowo, skra-
dający się zuch wraca do grupy, a na jego miej-
sce wchodzi kolejna osoba. 

Dołącz do nas. Na spotkania Zawiszacy 
schodzili się pojedynczo – jeden zuch się cho-
wa, reszta szuka go. Zuch, który odnajdzie 
schowanego, kryje się razem z nim. Zabawa 
trwa do momentu aż wszystkie zuchy dotrą do 
schowanego.

ZWIAD

Zuchy poznają najbliższą okolicę, aby jak za-
wiszacy szybko dotrzeć pod wyznaczone ad-
resy lub odszukać opisane miejsca. Szóstkami 
chodzą po wyznaczonym terenie, rysują plany, 
szukają ciekawych miejsc (w których można 
się ukryć lub które mogą służyć jako skrzynka 
kontaktowa).

KRĄG RADY

Podsumowanie zwiadu, omówienie poznanego 
terenu oraz planów wykonanych przez zuchy.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 3. POWSTANIE WARSZAWSKIE

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Zuchy spotykają się o umówionej godzinie. Nie 
ma z nimi drużynowego. Przyboczny mówi, że 
drużynowy jest w tej chwili na bardzo ważnej 
odprawie i dostaje rozkazy dla gromady. Po 
chwili przychodzi drużynowy i wydaje rozkaz 
ustawienia się w szyku apelowym. Na apelu zu-
chy dowiadują się o tym, że 1 sierpnia 1944 r. 
o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszaw-
skie. Drużynowy tłumaczy, na czym polegały 
zadania zawiszaków podczas powstania. Opo-
wiada o Harcerskiej Poczcie Polowej – poczcie 
radości i nadziei.

MAJSTERKA

Na znak, że przystępujemy do walki z okupan-
tem i wychodzimy z podziemia, robimy sobie 
biało-czerwone opaski oraz pieczątki poczty 
polowej, by móc stemplować listy.
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GAWĘDA

Drużynowy pokazuje wyposażenie, jakie dostał 
na odprawie – skrzynki na listy, które zuchy 
mają umieścić w punktach, znalezionych na po-
przedniej zbiórce. Drużynowy przynosi również 
listy, które zuchy mają dostarczyć w określone 
miejsca. Zadania należy wykonać, kryjąc się 
przed wrogiem, zachowując ciszę itp.

GRY I ĆWICZENIA

Skrzynki. Zuchy wykonują zadanie para-
mi. Umieszczają skrzynki i listy w miejscach, 
które wcześniej odnalazły i zaznaczyły na wy-
konanych na poprzedniej zbiórce mapach (ktoś 
z kadry powinien obserwować zuchy podczas 
tego zadania – dla zapewnienia bezpieczeństwa 
i możliwości późniejszego podsumowania jego 
wykonania). 

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy uczą się piosenki „Poczta polowa”.

POCZTA POLOWA

sł. i muz. K. Wodnicka

Był taki jak ty,
W czuprynie miał wiatr
I w głowie miał jeszcze zielono,
Gdy poszedł się bić
Jak ojciec i brat
Warszawski harcerz listonosz.
Torba na ramię, schylona głowa,
Świszczą odłamki bomb,
Poczta polowa, poczta polowa. Ulica, numer,

 dom.
Od Żoliborza do Mokotowa,
Od świtu aż po zmrok,
Poczta polowa, poczta polowa. 
Poczta z harcerskich rąk.
Był taki jak ty,
Dwanaście miał lat,
Pod murem przekradał się chyłkiem
Przez pożar i dym, nadzieje i łzy,
Powstańczą niosąc przesyłkę.
Mamo najdroższa, czy jesteś zdrowa,
Nie wiem o tobie nic,
Poczta polowa, poczta polowa list mój zaniesie ci.

W gruzach przycupnie,
W bunkrach się schowa,
Ognia przekroczy krąg,
Poczta polowa, poczta polowa. 
Poczta z harcerskich rąk.
Był taki jak ty,
Gdy potknął się – padł,
Lecz torbę lilijką znaczoną
Odrzucił spod nóg, najdalej jak mógł,
By inny z nią biegł listonosz.
Ludzie, tam dzieciak, trzeba ratować,
Na skroniach strużka krwi,
Poczta polowa, poczta polowa. Dobranoc 

chłopcze, śpij.
Nie w jednym domu ktoś kiedyś schowa
Jak zeschłej róży pąk
Walczących synów ostatnie słowa – pocztę

z harcerskich rąk.

KRĄG RADY

Podsumowujemy wykonanie zadań, podkreśla-
my dobre wywiązanie się z nich oraz to, że Pol-
ska może na zuchach polegać.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 4. MODLITWA POWSTAŃCZA

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy mówi zuchom, że znalazł powstań-
czą modlitwę. Opowiada, że modlitwa w życiu 
powstańców była ważna, dodawała im siły. 
Świadomość istnienia Boga, który może ich 
ochronić, jego miłości pomagała im przetrwać. 
Drużynowy mówi o wierze i miłości powstań-
ców do Boga i o tym, jak przejawiała się ona 
w miłości do bliźniego: kościoły zamieniały się 
w szpitale, domy dziecka, chronili się w nich lu-
dzie. Domy Boga stawały się domami ludzi.

PIOSENKI I PLĄSY

Drużynowy śpiewa „Modlitwę” (lub wszyscy 
słuchają nagrania).
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MODLITWA BONAWENTURY

sł. J. Romocki pseud. „Bonawentura”

Od wojny, nędzy i od głodu,  G h a
Sponiewieranej krwi narodu,  D 
Od łez wylanych obłąkania,  a G e
Uchroń nas, Panie.   C D G
Od niepewności każdej nocy,
Od rozpaczliwej rąk niemocy,
Od lęku przed tym, co nastanie,
Uchroń nas, Panie.
Od bomb, granatów i pożogi,  e h
I jeszcze gorszej w sercu trwogi,  e h
Od trwogi strasznej, jak konanie,  a G e
Uchroń nas, Panie.   C D G
Od nienawiści w dobie klęski,
Lecz i od pychy w dzień zwycięski,
Od krzywd, lecz i od zemsty za nie,
Uchroń nas, Panie.
Uchroń od zła i nienawiści,
Niechaj się odwet nasz nie ziści,
Na przebaczenie im przeczyste,
Wlej w nas moc, Chryste. / x 2

GRY I ĆWICZENIA

Skrzynki. Szóstki udają się do rozmiesz-
czonych na poprzedniej zbiórce skrzynek, aby 
sprawdzić, czy są w nich listy do rozniesienia. 
Znajdują listy adresowane do siebie. Wynika 
z nich, że zadaniem gromady jest zorganizowa-
nie szpitala polowego. Zadania szóstek to np. 
uzupełnienie apteczki, rozłożenie koców, przy-
gotowanie bandaży, kubków, wody itp. 

Bandażowanie. Zuchy uczą się bandażować 
rękę, stopę, kolano itp.

Przenoszenie rannych. Dwie osoby z każdej 
szóstki robią ze swoich rąk tzw. krzesełko. Zu-
chy, które nie biorą udziału w przenoszeniu, są 
rannymi. Na dany znak pary sadzają na swoje 
krzesła rannych i zanoszą do szpitala. Następ-
nie wracają po kolejnych rannych. Wygrywa 
szóstka, która pierwsza przeniesie swoich ran-
nych.

Dotyk sanitariusza. Sanitariusze muszą 
czasem pracować przy bardzo słabym świe-
tle, powinni więc umieć posługiwać się innymi 
zmysłami niż wzrok. Drużynowy przygoto-

wuje zestaw złożony z wyposażenia apteczki: 
bandaże różnej szerokości, plastry, nożyczki, 
termometr, chusta trójkątna, agrafka itp. Po 
zapoznaniu się z wyglądem przedmiotów zuchy 
zawiązują sobie oczy i rozpoznają je dotykiem 
(można wprowadzić rywalizację między zucha-
mi, szóstkami itp.). 

Węch sanitariusza. Drużynowy przygoto-
wuje zestaw złożony z lekarstw wydzielających 
charakterystyczne zapachy, np. krople miętowe, 
rumianek, szałwia itp. Zuchy zapoznają z zapa-
chami, a następnie zawiązują oczy i otrzymują 
leki do powąchania (wymieniają nazwy).

GAWĘDA

Przybywa posłaniec, który przekazuje list in-
formujący o upadku powstania i konieczności 
likwidacji szpitala oraz poczty polowej. 

GRY I ĆWICZENIA

Zuchy ewakuują szpital i pocztę (zbierają 
skrzynki).

KRĄG RADY

Rozmowa o wywiązaniu się z zadań i końcu 
konspiracji.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 5. ZAWISZACKIE POJUTRZE

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Rozmowa z zuchami o tym, jak możemy słu-
żyć Polsce i Bogu (nie wolno zapominać o tych, 
którzy walczyli za naszą Ojczyznę, bo to dzięki 
nim żyjemy w wolnym kraju).

GRY I ĆWICZENIA

Kraina prawdy, kraina fałszu. Drużynowy 
wyznacza w sali dwa miejsca, z których jed-
no to kraina fałszu, a drugie – kraina prawdy. 
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Następnie wypowiada różne zdania dotyczące 
naszej Ojczyzny, np. 
• stolicą Polski jest Kraków, 
• najwyższe polskie góry to Bieszczady, 
• najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła itp.

Zadaniem zuchów jest stwierdzenie, czy to jest 
prawda czy fałsz. Jeśli zdanie jest prawdziwe, 
pierwsze osoby z szóstki biegną do krzesła 
z napisem „prawda”, jeśli jest nieprawdziwe – 
do krzesła z napisem „fałsz” i szybko starają 
się usiąść na odpowiednim miejscu. Osoba, któ-
ra pierwsza usiądzie, zdobywa punkt dla swojej 
szóstki.

Mapa Polski. Zuchy (w szóstkach) umiesz-
czają na mapie Polski nazwy lub ilustracje 
przedstawiające różne miejsca. Wspólnie 
sprawdzamy poprawność wykonania.

Zuchowe dyktando. Zuchy w szóstkach za-
pisują wyrazy podawane przez drużynowego 
(powinny to być wyrazy związane z zuchowym 
życiem, np. zbiórka, druhna, mundur, zuch, 
gwiazdka). Wspólnie sprawdzamy, czy zuchy 
potrafi ą poprawnie zapisać tak często używa-
ne słowa.

TEATR SAMORODNY

Szóstki prezentują scenki ukazujące, w jaki 
sposób zuchy mogą realizować zawiszackie 

„pojutrze”, czyli pracować dla Polski. Następ-
nie razem z drużynowym omawiają przedsta-
wienie.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy uczą się piosenki pt. „Mały człowiek”.

MAŁY CZŁOWIEK

sł. i muz. zespół „Konusy”

Chociaż mało mamy lat,
Lat naprawdę niewiele,
Choć lubimy w piłkę grać
I pojeździć rowerem,
Choć na wszystko mamy czas,
Tyle zabaw nas czeka,
Wiemy, że każdy z nas, wyrośnie każdy z nas
Na wielkiego, wielkiego, na człowieka.
Bo co może, co może mały człowiek,
Tak jak ja albo ty.
Może pani, a może pan odpowie,
My zgodzimy się z tym.
Na podwórku fajnie jest,
Można sobie pobiegać,
Można w piłkę pograć też
I połazić po drzewach.
Można łapać do swych rąk
Kolorowe motyle
Albo ukryć się tak, by nikt nie widział nas
I polecieć do słońca choć na chwilę.
Właśnie tyle lat, co my,
Mają Bolek i Lolek,
A więc może ja lub ty
Odegramy ich role.
Albo któryś będzie kimś
Najważniejszym na świecie,
Będzie miał tyle sił,
Dołoży wszystkich sił,
Aby były szczęśliwe wszystkie dzieci.

KRĄG RADY

Podsumowujemy zbiórkę oraz zdobywanie 
sprawności. Następuje przyznanie sprawności 
„zawiszaka”.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.
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CYKL 2. „KOSMONAUTA”. ZUCH JEST DZIELNY

Być kosmonautą... Ile trzeba mieć odwagi, aby wyruszyć w kosmiczną podróż? Zuchy bawiąc się 
w kosmonautów, będą pokonywały różne trudności. Zdobywając z zuchami tę sprawność, należy 
zwrócić szczególną uwagę na postawę kosmonautów oraz na samodyscyplinę związaną z radze-
niem sobie z przeciwnościami losu.

CELE

Praca z drugim punktem Prawa Zucha: „Zuch jest dzielny”. Zwiększenie dyscypliny wśród zuchów. 
Zdobycie wiedzy na temat kosmosu. Stworzenie kodeksu gromady – kodeksu dzielnych zuchów.

KOSMONAUTA-KOSMONAUTKA
1. Uczestniczyliśmy w zajęciach szkoły kosmonautów i treningu kosmicznym.
2. Zbudowaliśmy rakietę, kosmodrom, stację kosmiczną.
3. Podróżowaliśmy rakietą na inną planetę.
4. Obserwowaliśmy niebo.
5. Zorganizowaliśmy wieczór w planetarium lub byliśmy w planetarium.
6. Spotkaliśmy się z mieszkańcami innej planety.
7. Zorganizowaliśmy turniej międzyplanetarny.
8. Obchodziliśmy Święto Kosmonauty.
9. Badaliśmy przestrzeń międzygwiezdną.

10. Szukaliśmy niezidentyfikowanych pojazdów kosmicznych.
11. Zorganizowaliśmy pokazy mody kosmicznej, pokazy modeli, obiektów latających.
12. Badaliśmy inną planetę. Zbieraliśmy próbki ziemi, wykonaliśmy mapę planety, obserwowali-

śmy i badaliśmy istniejące na tej planecie formy życia.

Uwagi. Osiągnięcia techniki, odkrycia i – co najważniejsze – coraz śmielsze wyprawy w kosmos spra-
wiają, że to, co dotychczas uważaliśmy za wytwór fantazji, staje się realne, osiągalne, więcej – zamie-
nia się w fakty. Sprawność „kosmonauty” zaspokaja dziecięcą ciekawość, dostarcza wiedzy o wszech-
świecie, wyrabia dyscyplinę, kształci spostrzegawczość, rozwija sprawność fizyczną. Przy opracowaniu 
i realizowaniu tego cyklu sprawnościowego powstaje problem właściwego wyważenia proporcji między 
fantastycznymi i realistycznymi treściami zabawy (im starsze zuchy, tym bardziej zbliżona do realiów 
musi być zabawa). Internet, prasa, radio i telewizja, film i książki dostarczają nam prawie gotowych 
gawęd o prawdziwych przygodach człowieka w kosmosie. Wyłania się więc nowe zadanie dla drużyno-
wego: zdobyć i uporządkować wiadomości niezbędne dla zaspokojenia poznawczej ciekawości zuchów, 
a także dla zorganizowania atrakcyjnej zabawy w kosmonautów. Naturalnie, wiadomości te trzeba 
zgromadzić jeszcze przed przystąpieniem do realizacji cyklu. Zuch-kosmonauta powinien umieć wska-
zać na niebie niektóre gwiazdozbiory, np. Wielki Wóz i Mały Wóz. Podczas zdobywania sprawności 
zuchy często będą majsterkować, wykonają hełmy kosmiczne, kosmodrom, zbudują rakietę. Cała maj-
sterka musi być użyteczna, ma służyć zabawie. Sprawność można zdobywać o każdej porze roku.

Bibliografia
B. Arct U progu kosmosu.
S. Becklade Budowa Wszechświata.
P. Elsztein W kosmosie.
A. Machalski Od młota kamiennego do rakiety kosmicznej.

Sprawności indywidualne, które zuchy mogą zdobywać podczas realizacji cyklu: „astronom”, „me-
teorolog”.
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Zbiórka 1. SPOTKANIE Z KOSMITĄ

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

ZWIAD

Poszukiwanie zielonych śladów. Zuchy na po-
czątku zbiórki dostrzegają zielone ślady na 
chodniku. Drużynowy opowiada im, że prawdo-
podobnie w najbliższej okolicy wylądował ko-
smita. Zuchy chcą go odnaleźć.

GAWĘDA

Odnaleziony kosmita opowiada zuchom, że nie-
dawno wstąpił do UFO, czyli Ultrafioletowej 
Formacji Odkrywczej i właśnie otrzymał swoje 
pierwsze zlecenie – zbadanie Ziemi. Pozostało 
mu jednak niewiele czasu, a do wykonania ma 
dwa trudne zadania: odnalezienie najpiękniej-
szego miejsca na Ziemi i zbadanie ziemskiej 
przyrody. Kosmita boi się, że jeśli nie zdąży ich 
zrealizować, zostanie wyrzucony z UFO. Prosi 
więc zuchy o pomoc.

KRĄG RADY

Zuchy postanawiają pomóc ufoludkowi i wraz 
z nim wykonują trudne zadania.

ZWIAD

Dzielne zuchy, pomagając ufoludkowi, poko-
nują nieśmiałość i wyruszają (z opiekunami), 
aby przeprowadzić wśród Ziemian ankietę pt. 
„Najpiękniejsze miejsce na Ziemi”. Po powro-
cie zuchów następuje podsumowanie zwiadu.

GRY I ĆWICZENIA

Zuchy pomagają ufoludkowi w następnym za-
daniu i badają ziemską przyrodę poprzez liczne 
doświadczenia: badanie pH wody (np. za pomo-
cą „kapuścianego wykrywacza” lub papier-
ka lakmusowego), badanie zawartości skrobi 
w bananie czy ziemniaku, sprawdzanie, czy 
siarka się pali, jak powstaje tęcza itp. Podczas 
podsumowania zadań drużynowy zwraca uwa-
gę na dzielność zuchów podczas zwiadu i wyko-
nywania doświadczeń.

Po orbicie. Po orbicie krąży wiele gwiazd, 
a zuchy mają je naśladować. Powinny jednak 
zachować pewne reguły. Gwiazdy (parzysta 
liczba) stają parami (jedna gwiazda za drugą) 
na obwodzie dużego koła, zachowując odstęp 
trzech kroków między poszczególnymi dwójka-
mi. Wybrana para rozpoczyna zabawę w ten 
sposób, że jedna gwiazda z dwójki ucieka, 
a druga ją goni. Osoba uciekająca staje przed 
dowolną dwójką. Wówczas ostatnia z utworzo-
nej trójki musi uciekać. Jeśli zostanie schwyta-
na, następuje zmiana ról.

Łap planetę. Jednym z zadań sprawdza-
jących wiedzę przyszłych kosmonautów jest 
sprawdzian znajomości planet Układu Słonecz-
nego (przed zabawą warto przypomnieć zuchom 
nazwy planet). Drużynowy stoi w środku kręgu 
utworzonego przez czekających. Prowadzący 
rzuca piłkę do któregoś z zuchów, wymieniając 
nazwę planety. Na hasła będące nazwami pla-
net (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, 
Saturn, Uran, Neptun) zuchy łapią piłkę, a nie 
łapią jej, gdy wypowiedziane słowo nie jest na-
zwą planety. Kto źle wykona zadanie – odpada 
z gry.

PIOSENKI I PLĄSY

Przybysz z kosmosu proponuje pląs.

UFOLUDKI

sł. i muz. A. i U. Walarowskie

Ja jestem ufoludek, ufoludek,
Na Marsie mam ogródek, mam ogródek,
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Gdy chodzę na spacery, na spacery,
To przedziwne mam maniery.
Titi ta, titi ta,
Tańczę sobie na dwa pa,
Titi ta, titi ta,
Tańczę na dwa pa.

Uwagi. Podczas pląsu zuchy wykonują następu-
jące czynności:
–  Wskazują na siebie.
–  Zataczają ręką koło, pokazując w ten spo-

sób wyimaginowany ogródek.
–  Wędrują w miejscu.
–  Robią bezradną minę i odpowiedni ruch rę-

koma.
–  Wyciągają dłonie przed siebie, przesuwają 

je raz w lewo, raz w prawo.
–  Okręcają się wokół siebie.

KRĄG RADY

Zuchy żegnają kosmitę. Po jego wyjściu ktoś 
zauważa, że nie zabrał on swojej skrzynki. Zu-
chy postanawiają podążyć za ufoludkiem w ko-
smos, by ją oddać. Zanim jednak wyruszą, mu-
szą przejść odpowiednie szkolenie. Dlatego też 
decydują się na następnej zbiórce wstąpić do 
Szkoły Kosmonautów. 

Zadanie międzyzbiórkowe: na następną zbiórkę 
zuchy przyniosą materiały potrzebne do budo-
wy rakiety.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 2. SZKOŁA KOSMONAUTÓW

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy przedstawia historię Szkoły Kosmo-
nautów oraz jej wybitnych uczniów (Gagarina, 
Armstronga, Tiereszkowej, Hermaszewskiego), 
podkreślając dzielność tych osób i zwracając 
uwagę na to, że tylko dzielne zuchy mogą pole-
cieć w kosmos.

GRY I ĆWICZENIA

Lot w nocy. Zuch ma wykonać lot – dru-
żynowy pokazuje mu, skąd i dokąd ma lecieć 
i zawiązuje mu oczy chustką. W ten sposób roz-
mieszcza również pozostałe zuchy i wyznacza 
im loty krzyżujące się ze sobą (pokazuje zu-
chom, którędy mają przejść, a drogi przejścia 
poszczególnych zuchów krzyżują się). Na dany 
znak zuchy z zawiązanymi oczami, warcząc 
jak rakiety, zaczynają lot. Warczenie pozwala 
im uniknąć zderzenia. Wygrywa kosmonauta, 
który nie zbaczając z trasy lotu, dotarł do celu 
i nie zderzył się z nikim.

MAJSTERKA

Zuchy dzielą się na załogi (szóstki), które od tej 
pory będą wspólnie podróżować. Budują sobie 
rakiety kosmiczne. Podczas budowy załogi wy-
myślają swoje nazwy.

GRY I ĆWICZENIA

Planety. Każdy zuch wybiera sobie jed-
ną z trzech podanych nazw planet (np. Mars, 
Wenus, Jowisz). Wszyscy siedzą na krzesłach, 
poduszkach lub dywanikach. Kiedy prowadzący 
powie: „Mars”, wszystkie zuchy, które wybra-
ły tę planetę, przesiadają się o jedno miejsce 
w prawo (siadając na kolanach kolegi obok). 
Kiedy prowadzący powie „Jowisz”, przesiada-
ją się wszyscy, którzy wybrali Jowisza, ale pod 
warunkiem, że ktoś nie siedzi na nich. Wygry-
wa ten, kto pierwszy zajmie swoje początkowe 
miejsce.

ZZZOiT

Musztra kosmonautów. Zuchy ustawiają się za-
łogami (szóstkami), tworząc kształt gwiazdy. 
Przyszli kapitanowie załóg meldują swoje zało-
gi, później następuje rozkaz (mianowanie kapi-
tanów, zatwierdzenie nazw, wyczytanie nazwisk 
osób, które ukończyły Szkołę Kosmonautów 
i mogą uczestniczyć w wyprawach w kosmos) 
oraz uroczyste odśpiewanie piosenki gromady.

KRĄG RADY

Podsumowanie zbiórki. Zuchy w skrzynce ufo-
ludka odnajdują spis planet i postanawiają we-
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dług niego rozpocząć poszukiwania; pierwsza 
na liście jest Wenus. Podejmują decyzję o locie 
na następnej zbiórce na Wenus.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 3. BAL U KRÓLOWEJ WENUS

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Apel kosmo-
nautów i odlot na planetę Wenus.

GAWĘDA

Miejscowi strażnicy informują zuchy, że wła-
śnie znalazły się na planecie Wenus. Za chwilę 
odbędzie się bal na cześć królowej. Jeżeli zuchy 
chcą w nim uczestniczyć, muszą się przygoto-
wać, przejść próbę odwagi oraz wykonać stroje 
i maski balowe. 

GRY I ĆWICZENIA

Próby odwagi. Aby dotrzeć do zamku na 
bal, zuchy muszą wykonać kilka zadań z zawią-
zanymi oczami (są dzielne i nie boją się tego, co 
czyha na nie po drodze):
–  przejście – po pogniecionych kartkach pa-

pieru na bosaka,
–  skok z wysokości – np. z ławki lub krzesła,
–  tunel – przejście pod małymi krzesłami 

(najlepiej z wypełnionymi przestrzeniami 
miedzy nogami krzeseł, można krzesła na-
kryć kocami),

–  płomień – zgaszenie płomienia świecy pal-
cami. To zadanie zuchy wykonują już z od-
słoniętymi oczami, przed wejściem do zam-
ku.

MAJSTERKA

Zuchy wykonują stroje i maski na kosmiczny 
bal.

GAWĘDA

Wejście królowej Wenus, która uroczyście roz-
poczyna bal.

GRY I ĆWICZENIA (Z MUZYKĄ)

Krzesła. Zuchy tańczą wokół krzeseł, 
których jest mniej o jedno niż zuchów. Kiedy 
cichnie muzyka, uczestnicy zabawy muszą jak 
najszybciej usiąść. Dla kogo zabraknie miejsca, 
ten odpada. Podczas następnej tury zabieramy 
jedno krzesło i zabawa toczy się dalej.

Bez ruchu. Kiedy gra muzyka, zuchy tań-
czą. Kiedy cichnie, muszą pozostać w bezru-
chu. Kto się poruszy, odpada.

PIOSENKI I PLĄSY

Taniec integracyjny (królowa uczy zuchy tańca 
mieszkańców planety Wenus).

KRĄG RADY

Próba uzyskania informacji o ufoludku od kró-
lowej Wenus. Królowa informuje, że ufoludek 
był tu, ale już odleciał. Podczas podsumowania 
zbiórki zapada postanowienie o locie na na-
stępną pozycję listy (Księżyc). 

Zadanie międzyzbiórkowe: na następną zbiórkę 
zuchy mają przynieść ilustracje przedstawiają-
ce Księżyc.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 4. WIZYTA NA KSIĘŻYCU

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Apel kosmo-
nautów i wyprawa na Księżyc.

GAWĘDA

Drużynowy opowiada zuchom o Księżycu. 
W opowieść wplata informacje na temat od-
wagi tych, którzy na nim lądowali. Zuchy 
prezentują przyniesione na zbiórkę ilustracje 
przedstawiające Księżyc i rozmawiają o jego 
wyglądzie. Drużynowy prosi zuchy o wykona-
nie (na podstawie przyniesionych zdjęć) ma-
kiety Księżyca, z uwzględnieniem jego rzeźby 
terenu.
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MAJSTERKA

Wykonanie makiety Księżyca z masy solnej lub 
papierowej.

GRY I ĆWICZENIA

Ratuj planetę. Zuchy-galaktyki krążą we 
wszechświecie. Jedna z galaktyk trzyma gwiaz-
dę (piłkę) i ucieka przed goniącą ją inną galak-
tyką, wyznaczoną przez prowadzącego. Zuch, 
który ucieka z piłką, rzuca ją do innej osoby, 
wołając: Ratuj gwiazdę! Kolejna osoba rzuca 
piłkę do następnej itd. Zadaniem goniącego 
jest złapać gwiazdę. Gdy się to uda, następuje 
zmiana ról.

Komendy. Kosmonauci ćwiczą wykonywa-
nie różnych komend, które mogą im być przy-
datne podczas odwiedzania planety. Prowa-
dzący wydaje zuchom najróżniejsze polecenia, 
sprawdzając ich gotowość i szybkość. Przykła-
dowe komendy: uściśnij dłonie jak największej 
liczbie osób, dotknij wszystkich czterech ścian, 
poruszaj się na czworakach itd.

PIOSENKI I PLĄSY

KSIĘŻYC RAZ ODWIEDZIŁ STAW

sł. J. Brzechwa, muz. A. Korzyński

Księżyc raz odwiedził staw, bo miał dużo 
ważnych spraw,

Zobaczyły go szczupaki: – Kto to taki, kto to taki?
Księżyc na to odrzekł szybko: – Jestem sobie

złotą rybką.
Słysząc taką pogawędkę, rybak złowił go na

wędkę.
Dusił całą noc w śmietanie i zjadł rano 

na śniadanie.

Uwagi
• Księżyc raz odwiedził staw – zuchy pokazu-

ją rękoma duży okrąg przed sobą.
• Bo miał dużo ważnych spraw – łapią się za 

głowę i kiwają nią na boki.
• Zobaczyły go szczupaki – rękoma pokazują 

przed oczyma okulary.
• Kto to tak, kto to taki? – kiwają palcem 

niby to grożąc.

• Księżyc na to odrzekł szybko – uderzają się 
otwartą dłonią w czoło.

• Jestem sobie złotą rybką – ręką naśladują 
ruch płynącej rybki.

• Słysząc taką pogawędkę – nadstawiają 
ucho, pomagając sobie ręką.

• Rybak złowił go na wędkę – zarzucają węd-
kę obiema rękoma.

• Dusił całą noc w śmietanie – żartobliwe ści-
skają swojego sąsiada.

• I zjadł rano na śniadanie – wykonują ruchy 
jak przy jedzeniu, pomagając sobie rękami.

GRY I ĆWICZENIA

Kosmiczne labirynty. Zanim załogi polecą 
w kosmos, muszą wyćwiczyć dobrą orientację 
w przestrzeni. Zuchy siedzą szóstkami. Dru-
żynowy wręcza każdej załodze kartkę z rysun-
kiem kosmonauty (w jednym rogu) i rakiety 
(w przeciwległym rogu). Zadanie polega na 
narysowaniu między nimi labiryntu. Następnie 
prowadzący zbiera kartki i rozdaje załogom 
tak, żeby żadna z nich nie otrzymała własne-
go labiryntu. Wygrywa szóstka, która pierwsza 
doprowadzi kosmonautę do rakiety.

Ufoludku, gdzie jesteś? Ostatnio zauwa-
żono w okolicy niezidentyfikowany obiekt 
kosmiczny, z którego wysiadł mały ufoludek. 
Zadaniem zuchów jest odnalezienie ufoludka 
Wszyscy siedzą w kole. Jedna osoba (kosmo-
nauta) wychodzi z pomieszczenia. Prowadzą-
cy wyznacza wtedy ufoludka. Gdy kosmonauta 
wejdzie, wszystkie zuchy trzymają ręce przy 
twarzy, zasłaniając dokładnie nos i usta. Ko-
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smonauta pyta, stojąc w środku koła: „Ufo-
ludku, gdzie jesteś?”. Wyznaczony ufoludek 
odzywa się: „Ti, ti, ti…”, wszyscy pozostali 
milczą. Kosmonauta ma odgadnąć, kto jest 
ufoludkiem. Może zadać pytanie kilka razy 
(ufoludek odzywa się tylko po pytaniu). Po od-
gadnięciu prowadzący wyznacza nowe osoby 
do ról kosmonauty i ufoludka.

KRĄG RADY

Podsumowanie zbiorki. Zuchy decydują, że po-
lecą w poszukiwaniu ufoludka na następną pla-
netę – Saturn.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 5. PIERŚCIENIE SATURNA

ZZZOIT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Apel kosmo-
nautów i lot na Saturna.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy wykonują pląs „Epoetata”.

EPOETATA

Epoe tata jeee
Epoe tata jeee
Epoe tata
Epoe tuki, tuki
Epoe tuki, tuki, jeee.

Uwagi
• Uderzamy dłońmi dwa razy o uda; dwa razy 

skrzyżowanymi rękoma o ramiona; przysta-
wiamy dłonie do ust mówiąc: „jeee”.

• Potem uderzamy dwa razy o uda, dwa razy 
o ramiona.

• Następnie uderzamy dwa razy o uda, dwa 
razy palcami w okolice skroni.

• To samo, co w punkcie trzecim, tylko do-
dajemy element dłoni przy ustach i okrzyk 
„jeee”.

Można śpiewać wolniej, szybciej, głośniej, ci-
szej, głosem grubym, cienkim, jak myszka, słoń 
itd. Zuchy mogą w ten sposób udawać magicz-
ny język ufoludków.

GAWĘDA

Przybywa zrozpaczony badacz, który opowiada 
zuchom, iż w wyniku różnych sytuacji opuścił 
swoją rodzinną planetę i udał się na Saturna 
w celu dokładnego zbadania go. Siedzi tu już 
jednak prawie od pół roku i nie ma żadnego 
pomysłu na to, jak te badania rozpocząć. Prosi 
zuchy o pomoc.

TEATR SAMORODNY

„Jak to się stało, czyli krótkie wprowadzenie do 
historii Saturna” – inscenizacja wymyślonej przez 
zuchy legendy na temat powstania Saturna.

GRY I ĆWICZENIA

Kto szybciej? Szybka orientacja jest często 
warunkiem powodzenia wyprawy kosmicznej. 
Zuchy-kosmonauci ćwiczą więc szybką orienta-
cję. Wszystkie szóstki ustawiają się w rzędach. 
Na hasło „start”, pierwsza osoba biegnie do 
kartki położonej w pewnej odległości i zaznacza 
kółkiem cyfrę 1. Potem biegnie następna osoba 
i zaznacza kółkiem cyfrę 2 itd. aż do 25. Cyfry 
są rozrzucone po kartce w przypadkowej kolej-
ności. Kiedy wszystkie zuchy z szóstki pobiegną 
do kartki, kolejka zaczyna się od początku, aż 
wszystkie cyfry zostaną zaznaczone. Wygrywa 
szóstka, która zrobi to najszybciej.

Sprawdzian refleksu. Przyszli kosmonauci 
muszą przejść badania w Ośrodku Badań Ko-
smicznych. Prowadzący badania przygotowuje 
kartki (tyle, ilu jest zuchów). Każdy zuch pod-
pisuje swoją kartkę. Narysowane na kartkach 
trójkąciki oznaczają długie sygnały gwizdkiem, 
a kółka – krótkie. Zadanie polega na tym, 
aby zapisać symbole odpowiednich sygnałów. 
Prowadzący nadaje sygnały stanowiące kom-
binację gwizdów krótkich i długich. Sygnały 
nadawane są w odstępach 3-sekundowych. Po 
nadaniu wszystkich sygnałów zuchy wymie-
niają się kartkami i sprawdzają prawidłowość 
wykonania zadania przez kolegów. Zwycięża 
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kosmonauta, który popełni najmniej błędów. 
Zamiast trójkącików i kółek można zapisywać 
kropki i kreski, a potem ze ściągi odczytywać 
wiadomość nadaną alfabetem Morse’a.

Wejście do rakiety. Zuchy przechodzą test 
gotowości załogi do startu. Załogi kosmonau-
tów (równa liczba zuchów w załogach) stają 
rzędami w rozkroku, tworząc w ten sposób 
„właz do rakiety”. Kosmonauci stojący na po-
czątku mają za zadanie przejść pod nogami 
pozostałych zuchów w załodze i ustawić się 
w rozkroku na końcu rzędu. Gdy zuch to wy-
kona, krzyczy „już” i następny kosmonauta 
z załogi wchodzi do rakiety. Trwa to tak długo, 
aż wszystkie zuchy wejdą do rakiety. Wygrywa 
szóstka, która najszybciej wykona zadanie.

ZZZOiT

Zuchy układają kodeks kosmonauty. Uroczy-
ście podpisują sporządzony dokument.

GRY I ĆWICZENIA

Kosmiczne przeszkody. Kosmonauci odkry-
wają nieznaną planetę, pełną tajemniczych ja-
skiń, w których znajdują się żywe przeszkody. 
Prowadzący dzieli zuchy na dwie części. Jedna 
to kosmonauci, którzy przemierzają jaskinie. 
Druga – to przeszkody rozstawione po całej 
jaskini. Kosmonauci z zawiązanymi oczami 
mają przejść od ściany do ściany tak, aby wy-
minąć przeszkody. Gdy kosmonauta zbliży się 
do przeszkody, ta musi wydać dźwięki „Ti, ti, 
ti…” – po to, aby kosmonauta mógł przejść bez 
potknięć. Później zuchy zamieniają się rolami.

KRĄG RADY

Zuchy podsumowują zbiórkę i podejmują decy-
zję o locie na planetę Jowisz w celu prowadze-
nia dalszych poszukiwań ufoludka.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 6. LOT NA JOWISZA

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Apel kosmo-
nautów i lot na Jowisza.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy wykonują pląs „Epoetata”.

GAWĘDA

Mieszkaniec Jowisza opowiada zuchom o swo-
jej planecie, do której prowadzi długa i niebez-
pieczna droga. Jeżeli zuchy chcą ją przebyć, 
muszą zmierzyć się z przygotowaną przez 
mieszkańców Jowisza grą planszową (należy 
wytłumaczyć zuchom zasady gry).

GRY I ĆWICZENIA

Kosmiczna gra planszowa. Reprezentanci 
załóg są pionkami, które poruszają się o tyle 
pól do przodu, ile szóstka wyrzuci na wiel-
kiej kostce. Oprócz zwykłych pól znajdują się 
w grze pola niespodzianki, które kryją w sobie 
zarówno polecenia typu „cofnij się trzy pola” 
czy „przeczekaj kolejkę rzutów”, jak i zada-
nia, np.:
–  pytania z gwiazd – w harcówce ukryte są 

gwiazdy z pytaniami za 1, 2 i 3 punkty. Zu-
chy starają się odnaleźć i poprawnie odpo-
wiedzieć na jak najwięcej pytań,

–  Układ Słoneczny – zuchy otrzymują kar-
teczki z nazwami planet, ich zadaniem jest 
ułożenie ich w odpowiedniej kolejności (wg 
odległości planet od Słońca),

–  płomyk – zuchy gaszą palcami światło 
gwiazd (płomień świecy),

–  nasz kosmiczny pląs – zuchy układają pląs,
–  dzielny kosmonauta – zuchy przedstawiają 

teatr samorodny,
–  dopasowywanka – zuchy dopasowują nazwi-

ska kosmonautów do faktów dotyczących 
kosmicznych odkryć,

–  lądowanie w ciemności – zdarza się, że trzeba 
lądować w nocy. W odległości kilku kroków 
od linii startu rysujemy kredą na podłodze 
tarczę z trzema współśrodkowymi okręga-
mi. Kolejno każdy zuch zasłania sobie oczy, 
stara się podejść do tarczy i stanąć w naj-
mniejszym kole. Gdy spodziewa się, że już 
zajął odpowiednią pozycję, mówi „meta” 
i odkrywa oczy. Jeśli dobrze określił swoje 
położenie i stoi w środkowym kole, otrzy-
muje 5 punktów,
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–  lot we mgle – na podłodze w dowolnym miej-
scu zuchówki rysujemy koło. Wszystkie zu-
chy oprócz kapitana załogi zasłaniają sobie 
oczy. Kapitan pełni rolę wieży kontrolnej. 
Jego zadaniem jest wydawanie takich po-
leceń, by zuch-pilot wylądował na lotnisku. 
Rakiety lądują pojedynczo,

–  ufoludek – zuchy przebierają jedną osobę 
z załogi (szóstki) za ufoludka (majsterka),

–  kosmiczna układanka – każda szóstka otrzy-
muje puzzle, na których zapisany jest ko-
smiczny okrzyk. Wygrywa szóstka, która 
krzyknie go szybciej i głośniej,

–  planety – zuchy układają z rozsypani słownej 
nazwę planety i krzyczą ją jak najgłośniej.

KRĄG RADY

Przybywa ufoludek i wspólnie z zuchami pod-
sumowuje grę. Dziękuje za pomoc i podkreśla, 
że podczas kosmicznych podróży zuchy wyka-
zały się dużą dzielnością. Następuje przyznanie 
sprawności kosmonauty.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

CYKL 3. „DETEKTYW”. ZUCH MÓWI PRAWDĘ

W pracy detektywa bardzo ważna jest prawda – detektyw nie tylko poszukuje prawdy, ale dba też 
o to, by zawsze prawda decydowała o losach ludzi. Zdobywając z zuchami tę sprawność, powinni-
śmy nie tylko pokazać im tajniki zawodu detektywa, ale także zwrócić uwagę na to, że kłamstwem 
bardzo często wyrządzamy krzywdę innym ludziom.

CELE
–  Praca z 3. punktem Prawa Zucha: „Zuch mówi prawdę”.
–  Zdobycie wiedzy na temat pracy detektywa, ze szczególnym podkreśleniem faktu, że detektyw 

szuka prawdy. Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, słuchu i wzroku, uwagi, wy-
obraźni oraz twórczego myślenia.

DETEKTYW
1.  Odwiedziliśmy agencję detektywistyczną lub komisariat policji i poznaliśmy zasady pracy de-

tektywa.
2.  Spotkaliśmy Sherloka Holmesa lub innego detektywa, który zdradził nam sekrety skutecznego 

śledztwa. Ułożyliśmy kodeks etyczny dobrego detektywa.
3.  Uczestniczyliśmy w zajęciach szkoły detektywów, gdzie ćwiczyliśmy metody pracy śledczej, 

doskonaliliśmy naszą sprawność fizyczną, zorganizowaliśmy salę treningową.
4.  Poznaliśmy przedmioty niezbędne w pracy detektywa – lupę, mikroskop. Wykonaliśmy znak 

agencji detektywów. Mamy własny tajny system porozumiewania się.
5.  Bawiliśmy się w Zuchowe Biuro Detektywistyczne, Agencję Nic Przed Nami Się Nie Ukryje, 

Związek Tajnych Inspektorów lub Brygadę RR. 
6.  Założyliśmy kartotekę, w której trzymaliśmy akta prowadzonych przez nas spraw z zabezpie-

czonymi dowodami. Ze statusem „Ściśle tajne” trzymaliśmy tam akta, nasze odciski palców, 
zdjęcia i krótki opis przebiegu służby. 

7.  Przeprowadziliśmy śledztwo według planu opracowanego przez nasze biuro (zbieraliśmy po-
szlaki, zdejmowaliśmy odciski palców, tropiliśmy po śladach). Analizowaliśmy zebrane przez 
nas dowody. Oglądaliśmy pod mikroskopem włosy, nitki itp.

Uwagi. Sprawność „detektyw” ma za zadanie zapoznać zuchy z ciekawą, ale i niebezpieczną pracą 
detektywa. Jest skierowana do zuchów w każdym wieku, bowiem praca detektywa może zafascy-
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nować wszystkich. Sprawność rozwija zmysły zuchów i ma duży wpływ na rozwój emocjonalny 
i fizyczny. Najważniejsze cechy i umiejętności, jakimi muszą wykazać się zuchy, to dokładność, 
spostrzegawczość, odwaga, utrzymywanie tajemnicy.

Zuch detektyw potrafi posługiwać się tajnym pismem. Jest cierpliwy i skoncentrowany. W trakcie 
zdobywania sprawności „detektyw” zuchy uczą się tropienia, dyskretnego oraz cichego zachowa-
nia, kojarzenia faktów, spostrzegawczości, zabezpieczania dowodów, ćwiczą umysł, rozwiązują za-
gadki i łamigłówki. Zdobywając z zuchami tę sprawność, drużynowy musi zadbać o to, by tematyka 
zabaw nie była związana z faktycznym światem przestępczym i nie dotyczyła spraw drastycznych 
(np. fikcyjne morderstwa). Można tropić np. Podwórkową Szajkę Niszczycieli Trawników. 

Bibliografia
A. Bahdaj Kapelusz za 100 tysięcy.
K. Makuszyński Szatan z siódmej klasy.
Z. Nienacki Pan Samochodzik i Templariusze oraz inne książki z tej serii.
J. Owadzki Gry, zabawy i kwizy.
S. Szmaglewska Czarne stopy.
M. Twain Tomek Sawyer detektywem.

Sprawności indywidualne, które mogą zdobyć zuchy podczas realizacji cyklu: „łamigłowa”, „po-
rządnicki”.

Zbiórka 1. „GD”, CZYLI GROMADA 
DETEKTYWÓW

Zuchy wchodzą do zuchówki, w której panuje 
okropny bałagan, porysowane są ściany (na 
ścianach jest przyklejony papier, na którym są 
rysunki przedstawiające pomazany mur, poła-
mane kwiaty i drzewa oraz czarnego kota po-
malowanego w bure pasy. Na drugiej stronie 
papieru, na razie niewidocznej, są namalowa-
ne ładne kwiatki, drzewa, mury bez napisów 
itp.).

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

W domu przy ul. Paciorkowej mieszkała czwór-
ka przyjaciół: Ala, Karola, Marcin i Pawcio. 
Najstarsza była Ala, miała już prawie 9 lat. 
Ala była najmądrzejsza ze wszystkich dzieci 
z podwórka, dobrze się uczyła, była zuchem 
i najszybciej biegała. Dlatego została szefem 
Grupy Podwórkowej (w skrócie GP). Chłopcy 
mieli na początku trochę kwaśne miny, bo my-
śleli, że pewnie będą musieli bawić się tylko 
w dom, ale przekonali się, że to nieprawda. Ala 

świetnie bawiła się w Indian, znakomicie kopa-
ła piłkę, właziła na drzewa, a nawet znała się 
na samochodach. Ustaliła, że będą zwoływać 
się na podwórko, świecąc lusterkami w okna 
swoich pokoi. Po prostu rewelacja!

Ala zawsze pamiętała, nawet podczas zabawy, 
że jest zuchem. Gdy Marcin zburzył zbudowany 
w piaskownicy zamek, powiedziała: 

– Wiesz o tym, że z zuchem jest zawsze dobrze. 
A ty co? Myślisz, że gdy tak robisz, to jest nam 
z tobą dobrze? Musisz się poprawić, bo na ra-
zie nie nadajesz się na zucha! 

Gdy pewnego dnia wszyscy wyszli na podwór-
ko, zobaczyli złamane drzewo, podeptane 
kwiaty na klombach i pomalowanego w bure 
pasy czarnego kota pani Frąckowiakowej. Pani 
Frąckowiakowa, gdy ich zobaczyła, zaczęła na-
rzekać na chuliganów. Zastanawiała się, czy-
ją sprawką są te wszystkie zniszczenia. Może 
Adama spod dziesiątki, siostrzeńca pani Kwie-
cińskiej albo Andrzeja z bandą, która włóczy 
się wieczorami po ulicach? W tej bandzie są 
chłopcy z sąsiedniego podwórka, którzy chodzą 
w czarnych koszulkach i przeszkadzają innym 
dzieciom w zabawach. Ala, która bardzo lubiła 
Adama spod dziesiątki, bo zawsze chętnie po-
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magał jej rozwiązywać trudne zadania z mate-
matyki, odezwała się w jego obronie: 

– Nie wolno bezpodstawnie kogokolwiek oskar-
żać! My sami znajdziemy winnego, postaramy 
się, żeby prawda wyszła na jaw, bo: 

Kto prawdę mówi – prawa nie łamie. Zuch dru-
giemu nigdy nie skłamie.

Ala w domu długo zastanawiała się nad tym, 
o co zapyta Adama, kiedy się z nim spotkają. 
Co robił wczoraj? Gdzie był wieczorem? Zde-
cydowała, że do przeprowadzenia wywiadu po-
trzebny będzie specjalny notes detektywa z od-
powiednimi rubrykami: zeznania świadków, 
ślady wypadków. wnioski detektywa.

MAJSTERKA

Zuchy wykonują notesy detektywów.

KRĄG RADY

Zuchy zastanawiają się, czy chcą odkryć praw-
dę i zdobyć sprawność detektywa. Jeśli tak, to 
wszystko trzeba będzie opisywać, z każdego 
fragmentu śledztwa należy sporządzać notat-
ki w tajnym notesie. W końcu zapadła decyzja 
o tym, żeby GP (Grupę Podwórkową) prze-
kształcić w Gromadę Detektywów (GD).

GRY I ZABAWY

Obserwacja. Gromada wychodzi w teren. 
Drużynowy wciela się w rolę intruza z inne-
go podwórka, jest obserwowany przez zuchy 
z ukrycia (ok. 20–30 m). Zauważony przez 
drużynowego zuch odpada z gry. Drużynowy 
wykonuje pewną liczbę czynności (np. dziesięć), 
które zuchy obserwują i notują. Wygrywają te 
zuchy, które nie zostaną zauważone i najdo-
kładniej zapamiętają wykonywane przez druży-
nowego czynności.

Słowo, które łączy. Zadaniem zuchów jest 
znalezienie słowa, które łączy dwa inne sło-
wa, np. kubek i głowa – ucho, samolot i ptak 
– skrzydła, komputer i kot – mysz. Zuchy mogą 
same wymyślać takie zagadki.

Utwórz nowe słowa. Każda szóstka otrzy-
muje kartkę z napisanym na niej długim sło-
wem. Zadaniem zuchów jest utworzenie w cią-
gu np. 3 minut jak największej liczby słów z li-
ter zawartych w podanym wyrazie. Wygrywa 
szóstka, która ułoży najwięcej takich słów (np. 
z wyrazu „primadonna” można ułożyć: dom, 
ona, madonna, Radom, dama, prom, para, 
manna itp.).

GAWĘDA

Następnego dnia rano Ala wyskoczyła na po-
dwórko. Obiegła dwa razy trzepak, klepnęła się 
prawą ręką po plecach. Patrzy, patrzy, a tu pani 
Frąckowiakowa pozmywała brzydkie napisy ze 
ścian, poprawiła kwiatki, pozbierała gałązki, 
pozamiatała podwórko. Uśmiechnęła się. Jak 
tu ładnie i przyjemnie – pomyślała. Aż nagle, 
zza rogu wychodzi okropny Andrzej ze swoją 
bandą. Przeszli przez podwórko, podskoczyli 
dwa razy na kamieniach i weszli do klatki scho-
dowej. A może jednak to oni zrobili bałagan na 
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podwórku – zastanawiała się Ala. Ale nic, trze-
ba poczekać na grupę „GD” i pójść do Adama. 
Czekała, czekała, aż wreszcie przyszli. Każdy 
miał przygotowaną karteczkę z listą pytań. 
Poszli do Adama. Usiedli po turecku na pod-
łodze (bo tak wygodniej będzie się rozmawiać) 
i wyjęli pytania. W tym momencie do zuchówki 
wchodzi nieznajomy chłopiec i siada z zucha-
mi w kręgu. Gdy zuchy pytają, czy to wszystko 
jest jego sprawka – odpowiada, że zuch mówi 
zawsze prawdę i że to nie on. Zuchy zapisują 
otrzymane informacje.

KRĄG RADY

Zuchy decydują, co dalej robić. Może trzeba 
będzie założyć biuro detektywistyczne, żeby 
dowiedzieć się, jak przeprowadza się dochodze-
nie? Ponieważ zuchy zawsze powinny mówić 
prawdę, podejmują decyzję, że za każdym ra-
zem, gdy skłamią, zapiszą to w notesie, a obok 
opiszą, dlaczego skłamały oraz przedstawią 
sposób na naprawienie sytuacji.

ZZZOIT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 2. TAJEMNICZE WIADOMOŚCI

Zuchówka wygląda jak na poprzedniej zbiórce. 
Wszystko poprzewracane i kot pani Frąckowia-
kowej znowu został pomalowany w bure pasy. 
Na samym wierzchu leży list, napisany nie-
chlujnym pismem i tak brudny, że niektóre li-
tery są zupełnie niewidoczne, porozmazywane: 
Dzieciaki! Tracicie tylko czas. Nie znajdziecie 
nas. Bo my jesteśmy od was dużo lepsi, hehehe. 
A te kwiatki i tak są bardzo brzydkie. My lubi-
my bałagan i tak już będzie zawsze. Wszystko 
o was wiemy. Znamy wasze zapiski w notesach, 
wiemy nawet, o czym myślicie, hehehehe... 

Tarantule

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Okrzyk: Kto 
prawdę mówi – prawa nie łamie, zuch nikomu 
nigdy nie skłamie.

GAWĘDA

Alę obudziło rano rozdzierające miauczenie 
kota pani Frąckowiakowej. Na podwórku zo-
baczyła ją zmartwioną, myjącą kota w balii. 
Koty, jak wiadomo, strasznie nie lubią wody! 
A na podwórzu znowu były poprzewracane 
ławki, podeptane trawniki i połamane kwiaty. 
Na ścianach można było przeczytać napis: „My 
lubimy bałagan i nieporządek – nic nam nie 
zrobicie!” Pod kawałkiem cegły leżała kartka. 
Ala podniosła ją i przeczytała. Na początku 
trochę przestraszyła się tych słów: „My się was 
nie boimy i wiemy o was wszystko”. Pomyślała: 
Chcesz tajemnic moc pamiętać, A wróg czyha 
na zapiski twoje, To należy już niezwłocznie 
Szyfrów uczyć zuchy swoje.

GRY I ĆWICZENIA

Poznajemy szyfr. Drużynowy ukrył litery al-
fabetu zapisane wraz z symbolami szyfrowymi. 
Zadaniem zuchów jest odnalezienie wszystkich 
liter i ułożenie alfabetu.

Sekretna wiadomość. Zuchy w szóstkach 
dostają od Ali różne zaszyfrowane wiadomo-
ści. Wygrywa szóstka, która najszybciej i bez 
błędów rozszyfruje swoją wiadomość (można 
posiłkować się wcześniej ułożonym alfabe-
tem).

Szyfrogram. Każda szóstka musi zaszyfro-
wać swoją wiadomość i przekazać ją do odczy-
tania innej szóstce.

MAJSTERKA

Tajna wiadomość. Do ćwiczenia potrzebne są 
dwie kartki papieru, woda, długopis. Jedną 
kartkę należy zanurzyć w wodzie. Na mokrej 
kartce trzeba położyć suchą i napisać na niej 
tajną wiadomość. Tekst zostanie utrwalony 
również na mokrej kartce. Kiedy kartka wy-
schnie, wiadomość zniknie. Po zmoczeniu kart-
ki ukaże się znowu! 

Sekretny list. Zuchy piszą sekretne listy sokiem 
z cytryny za pomocą wykałaczki lub stalówki. 
Aby odczytać tekst, trzeba zbliżyć kartkę do 
źródła ciepła, pod wpływem którego sok po-
ciemnieje. 
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KRĄG RADY

Aby zabezpieczyć się przed bandą chuliganów, 
trzeba posługiwać się szyfrem. Który z przed-
stawionych szyfrów będzie najlepszy? Zuchy 
wybierają szyfr (lub wymyślają swój własny).

GRY I ĆWICZENIA

Ślady. Drużynowy zostawia ślady, np. 
w postaci czarnej nitki. Wykorzystując zabawę 
ciepło-zimno zuchy muszą znaleźć ukryte śla-
dy, potem badają je pod lupą. 

Odciski. Jeden zuch z każdej szóstki składa 
na oddzielnych kartkach odciski palców (dwa 
razy każdy palec). Otrzymane dwadzieścia kar-
tek należy pomieszać, zadaniem zuchów jest 
ułożyć je parami. Kto ułoży najszybciej?

Poszukiwania. W oznaczonym terenie 
(o promieniu do 100 m) w oznaczonych miej-
scach ukryte są przedmioty. Szóstki dostają 
ustne wskazówki lub kartki z zaszyfrowanym 
opisem drogi do tych przedmiotów. Muszą je 
znaleźć. O wykonaniu zadania meldują w umó-
wiony sposób.

GAWĘDA

Ala postanowiła, że nauczy grupę GD szyfrów 
zuchowych. Wkrótce wszyscy się zeszli: Karo-
la, Marcin i Pawcio. Bardzo spodobało im się 
szyfrowanie. Umówili się, że będą wszystkie 
informacje zostawiać w tajemniczym miejscu. 
Ale żeby można było stwierdzić, czy nie jest to 
wiadomość podrzucona przez bandę Tarantuli, 
musi mieć ona jakiś podpis. 

Ala chciała, żeby było to coś zuchowego. Po-
wiedziała, że detektywi szukają prawdy, a po-
nieważ zuch mówi zawsze prawdę, niech to 
będzie ich hasłem: „Zuch mówi zawsze praw-
dę”. 

Wszyscy zgodzili się z Alą, gdyż:  Kto prawdę 
mówi – prawa nie łamie. Zuch nigdy drugiemu 
nie skłamie. 

Dziewczynka pomyślała jeszcze, że trzeba ko-
niecznie założyć specjalną kartotekę, w której 
gromadzone będą najważniejsze zebrane infor-
macje.

KRĄG RADY

Zuchy podejmują decyzję o ukryciu odcisków 
palców oraz innych informacji. Rozmowa o tym, 
czy wszystkim udaje się być prawdomównymi 
(zapiski w notesach), ułożenie oraz podpisanie 
odciskami palców kodeksu prawdomównych.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 3. DO AKCJI WKRACZA 
SHERLOCK HOLMES

Zuchówka wygląda jak na poprzedniej zbiórce 
(tylko kot jest czarny).

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Ala wyszła na podwórko i sprawdziła, czy 
w schowku nie ma sekretnej wiadomości. Zna-
lazła list takiej treści: „Przeczytajcie wiado-
mość, do której prowadzi strzałka”. Podpis: 
„Detektyw Holmes”. Rozejrzała się i zauwa-
żyła na ścianie narysowaną strzałkę, a pod 
nią wiadomość. (Tu każemy zuchom poszukać 
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strzałki z wiadomością). Obok strzałki zuchy 
znajdują wiadomość od Tarantul: Hehehehe, 
ciągle nie znacie prawdy. Takie z was zuchy?!

GRY I ĆWICZENIA

Poszukiwacze skarbów. Drużynowy ukrywa 
wcześniej niewielkie przedmioty, np. 10 za-
pałek, gwoździ, monet – tak, aby było je tyl-
ko częściowo widać. Na sygnał poszukiwacze 
wchodzą „na teren”. Kto znajdzie najwięcej 
skarbów?

Jaki był mój znak? Szóstki ustawiają się 
w szeregu, jeden zuch w odległości 1–2 m od 
drugiego. Każdy rysuje na ziemi swój znak (np. 
ptaszka, kwiatek, kółko, łódka itp.). Wybrany 
zuch przechodzi przed szóstką i ma zapamię-
tać, jakim znakiem „podpisał się” każdy z jego 
kolegów. Po upływie minuty zuchy zacierają 
swoje znaki, a obserwator ma powiedzieć każ-
demu, jak wyglądał jego znak. Ćwiczenie trwa, 
dopóki wszyscy nie wezmą w nim udziału jako 
obserwatorzy (zuchy zmieniają za każdym ra-
zem swój znak). 

KRĄG RADY

Zuchy decydują o wezwaniu na pomoc detekty-
wa. Wchodzi detektyw, ma na sobie strój Sher-
locka Holmes’a: płaszcz oraz czapkę w kratkę, 
w ręku lupę, na szyi aparat cyfrowy. Detektyw 
chodzi i szuka śladów. 

GAWĘDA DETEKTYWA

Detektyw opowiada o swojej pracy: jak szuka 
śladów, przesłuchuje świadków zdarzenia, bada 
pod mikroskopem lub pod lupą znalezione śla-
dy: włosy, paznokcie, odciski stóp, butów, pal-
ców. Wszystko to zapisuje w specjalnej karto-
tece, żeby o niczym nie zapomnieć. Przeważnie 
bardzo trudne zagadki rozwiązuje za pomocą 
dedukcji. Jest przekonany, że każde zdarzenie 
jest konsekwencją innego zdarzenia. Podkreśla 
też, jak ważne jest dociekanie prawdy i bycie 
prawdomównym. Na zakończenie mówi: 

– Wiem, że teraz wy macie trudną zagadkę do 
rozwiązania. Już zapoznając się ze sprawą, 
wydedukowałem prawdę, ale wy macie jesz-
cze długą drogę do rozwiązania tej zagadki. 

Znaleźć prawdę to nie jest łatwa sprawa. Sam 
wiele razy miałem z tym problemy. Będę wam 
pomagał, ale niezauważalnie… Możecie liczyć 
na mnie. Pamiętajcie jednak, że nie tylko po-
winniście szukać prawdy, ale przede wszystkim 
sami musicie mówić prawdę. Teraz zostawiam 
wam pierwszą wskazówkę. Ale zanim do niej 
zajrzycie, poćwiczcie swój słuch, węch, pamięć 
oraz spostrzegawczość, bo będą bardzo po-
trzebne do rozwikłania zagadki.

PIOSENKI I PLĄSY

Przed odejściem detektyw uczy zuchy „Piosen-
ki Sherlocka”.

PIOSENKA SHERLOCKA

sł. W. Chotomska, muz. W. Korcz

F C
Ja jestem więcej wart niż cały Scotland Yard.  
Od dziecka ma się te talenty,  C F
  B G C d
Od kryminalnych hec ja jestem taki spec,

G7 C
Że gdzie się zjawię, zaraz słyszę komplementy.  
Od Kobyłki do Bangkoku  C
Wszyscy mówią o Sherlocku.  C
Sherlock wykryje każdą zbrodnię,  F C
Sherlock pomoże niezawodnie.  C F
Sherlock w dedukcji się wyćwiczył,  F F7 B b
 F Fis G C
Sherlock! Sherlock! A Watson się nie liczy?   
Wykryje wszystko w mig, bo on ma taki dryg
Do kryminałów i zagadek,
Że już na pewno zgadł, kto czekoladę zjadł,
Kto młodszej siostrze zeżarł całą czekoladę.
Od Kobyłki do Bangkoku
Wszyscy mówią o Sherlocku.
Sherlock wykryje każdą zbrodnię,
Sherlock pomoże niezawodnie.
Sherlock w dedukcji się wyćwiczył,
Sherlock! Sherlock! Sherlock! Sherlock!
Sherlock wykryje każdą zbrodnię,
Sherlock pomoże niezawodnie.
Sherlock najlepszy jest na liście.

F Fis G C F C F
Sherlock! Sherlock! Sherlock! Z Watsonem

oczywiście!
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GRY I ĆWICZENIA

Kto napisał ten list? Każda szóstka dosta-
je zestaw zapieczętowanych kopert. Zadaniem 
zucha jest rozpoznanie, kto mógł napisać po-
szczególne listy (koperta lekko uperfumowana, 
z proszkiem do prania, z plasterkiem cebuli, ze 
smarem, pokropiona spirytusem salicylowym 
lub wodą utlenioną – każda koperta ma wy-
raźny zapach lub widoczne ślady, które można 
przypisać jakiemuś zawodowi).

Kubek i Jakubek. Zuchy tworzą koło, we-
wnątrz którego znajdują się dwie osoby. Obie 
mają zawiązane oczy. „Kubek” stara się zła-
pać „Jakubka” i ciągle pyta: „Jakubku, gdzie 
jesteś?”. „Jakubek” musi odpowiedzieć: „Tu”, 
starając się jak najprędzej zmienić miejsce. 
Utrudnienie: „Jakubek” wędruje stale we-
wnątrz koła, a „Kubek” stara się go złapać, 
nasłuchując jego kroków.

Pary. Zuchy łączą się w pary i wspólnie 
wybierają zwierzę do naśladowania. Następnie 
oddalają się od siebie (od 15 do 20 kroków) 
i zawiązują sobie oczy. Na sygnał drużynowe-
go, nawołując się umówionym głosem, starają 
się, jak najszybciej połączyć. Kiedy się odnaj-
dą, zdejmują opaski.

Opis osoby. Zuchy obserwują przez minutę 
jakąś osobę, po czym odwróciwszy się od niej, 
odpowiadają na pytania dotyczące jej wyglądu. 
Należy zadawać coraz trudniejsze pytania.

Naparstek. Na wstępie drużynowy poka-
zuje przedmiot, który zostanie ukryty. Zuchy 
opuszczają pomieszczenie (miejsce zabawy). Po 
powrocie szukają „naparstka”. Swoje odkrycia 
zgłaszają szeptem drużynowemu, nie zdradza-
jąc zachowaniem miejsca ukrycia przedmiotu. 
W miarę przedłużania się poszukiwania można 
podać, na jakiej wysokości lub w której części 
sali jest skrytka. Należy wyróżnić pochwałą zu-
chy szukające w sposób planowy.

Wskazówka Sherlocka. Drużynowy ukrywa 
w parku, na boisku lub w szkole ok. 40 karteczek 
ze znakami lub liczbami. Potem przedstawicie-
le szóstek rzucają kostką i poruszają się wybra-
nymi przez siebie pionkami po planszy liczącej 
40 pól. Gdy pionkiem wejdą np. na pole nr 10, 

muszą znaleźć kartkę oznaczoną numerem 10. 
Odnalezioną kartkę zostawiają dla następnych 
szóstek, ale po powrocie z poszukiwań muszą 
powiedzieć drużynowemu, gdzie ona się znaj-
duje. Wtedy dostają do rozszyfrowania tekst 
(każdy zapisany innym szyfrem). Gdy popraw-
nie odszyfrują – mogą rzucać ponownie kostką. 
Hasło, które układają z odszyfrowanych frag-
mentów, brzmi: „Szukajcie trochę dalej”.

KRĄG RADY

Zuchy zastanawiają się, co znaczy odnalezio-
ne hasło. Co to znaczy „trochę dalej”? Zu-
chy piszą list do detektywa z prośbą o dalsze 
wskazówki. Na zakończenie następuje rozmo-
wa o tym, czy przez ostatni tydzień zuchy były 
prawdomówne.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki. Zuchy umiesz-
czają hasła i listy w kartotece, którą opieczęto-
wują pieczęcią gromady i chowają do skarbca 
gromady.

Zbiórka 4. DEDUKCJA – DOBRY SPOSÓB 
NA TRUDNE ZAGADKI

Scenografia jak poprzednio, ale bez połama-
nych kwiatów.

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Okrzyk, wyję-
cie notesów ze skarbca.

GAWĘDA

Ala wyszła na podwórko. W skrytce nie było 
żadnej wiadomości. Karo miała dodatkowe 
zajęcia z gry na skrzypcach. Marcin i Pawcio 
grali w piłkę. Kot pani Frąckowiakowej stał się 
bardzo nieufny, uciekał przed dziećmi i pomi-
mo starań pani Frąckowiakowej na podwórku 
wciąż były ślady po wandalizmie. Ala przysia-
dła na murku. Zastanawiała się nad zagadko-
wą wskazówką detektywa. Detektyw Holmes 
podpowiedział im, że mają szukać trochę dalej. 
Trzeba jak najszybciej znaleźć chuliganów. Je-
śli jeszcze raz przyjdą tutaj i znowu wszystko 
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zniszczą? Pani Frąckowiakowa żaliła się wczo-
raj mamie, że nie ma już sił sprzątać podwórka 
po tych wandalach i szorować ścian z brzyd-
kich napisów.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy śpiewają „Piosenkę Sherlocka”.

GRY I ĆWICZENIA

List od detektywa. Drużynowa spostrzega 
uciekającą postać. Pokazuje kierunek, a tam 
zuchy znajdują zaszyfrowany list od detektywa 
ze wskazówką: Ćwiczcie dedukcję! 

Postać. Zuchy przypominają sobie jakąś 
słynną osobę lub postać z bajki. Na kartce pa-
pieru zapisują lub rysują sześć rzeczy, które ta 
osoba mogłaby mieć w kieszeni lub w torbie. 
Odczytują głośno to, co napisały. Zadaniem 
reszty zuchów jest odgadnięcie, do kogo te rze-
czy mogą należeć.

Szyfrowe przeszkody. Na boisku wytycza-
my tory, którymi będą szły szóstki. Tory ozna-
czamy kolorowymi szmatkami lub bibułkami. 
Jedna szóstka idzie np. szlakiem czerwonym, 
druga czarnym. Na drodze są przeszkody, za-
szyfrowane wiadomości, proste zagadki do 
odgadnięcia. Zuchy zapisują w notesach de-
tektywów wszystkie zaszyfrowane wiadomości 
i rozwiązania zagadek.

GAWĘDA

Pani Frąckowiakowa wyszła na podwórko i za-
częła zamiatać, wycierać brzydkie napisy ze 
ściany, podlewać kwiatki, wyrównywać zniszczo-
ne przez chuliganów grządki. Ali było pani Frąc-
kowiakowej bardzo żal. Szybciutko podbiegła do 
niej, złapała za miotę i powiedziała, że to ona po-
zamiata podwórko, wytrze brzydkie napisy, pod-
leje kwiatki. Pani Frąckowiakowa była jej bardzo 
wdzięczna. Zapytała, czy już wykryła, kto tak 
niszczy podwórko. Obiecała, że jak grupa GP wy-
kryje sprawcę, urządzi jej wspaniałe przyjęcie:

Bo ten, kto o prawdę dba, ten żołądek pełen 
smakołyków ma!

Ala wydedukowała już nawet, że sprawcą 
wszystkich zajść jest banda „czarnych”, chuli-

ganów z sąsiedniego podwórka, ale nie chciała 
nikogo pochopnie oskarżać. Zuch tak nie robi. 
Zuch musi znać najprawdziwszą prawdę. Tylko 
jak złapać sprawców na gorącym uczynku?

KRĄG RADY

Zuchy zapisują w notesach kolejne informacje 
i prowadzą wymianę poglądów na temat spra-
wy. Już domyślają się, kto to zrobił (wskazuje 
na sprawcę znaleziona czarna nitka), ale naj-
lepiej złapać przestępców na gorącym uczyn-
ku.

Zadania międzyzbiórkowe: zuchy mają przemy-
śleć, w jaki sposób można obserwować podwór-
ko, samemu będąc niewidocznym dla innych.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 5. PRAWDĘ ODKRYĆ CZAS

Scenografia w zuchówce jak poprzednio. 

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Ala zastanawiała się, jak znaleźć sprawcę chu-
ligańskich wybryków. Leżąc już w łóżku, popa-
trzyła w okno. Może zrobić taki punkt obserwa-
cyjny, żebym mogła patrzeć z okna i żeby nikt 
mnie nie widział? – zastanawiała się. Myślała, 
jak to urządzić, ale nic jej nie przychodziło do 
głowy. Puściła umówione „zajączki” w okna 
grupy GD. Za pół godziny wszyscy zjawili się 
na podwórku. Ali pomysł był wspaniały, ale 
jak go wykonać?! Ala zauważyła, że w skrytce 
jest nowa wiadomość. Leżał tam list podpisa-
ny przez detektywa: „Karo, przypomnij sobie 
ostatnią wizytę u wujka Grzegorza!”

– Mój wujek jest marynarzem. Opowiadał mi, 
że załogi łodzi podwodnych używają urządze-
nia, które nazywa się peryskop. Łódź jest pod 
wodą, a peryskop wysuwa się nad wodę i można 
oglądać to, co dzieje się na powierzchni – wy-
jaśniła Karo.
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MAJSTERKA

Zuchy robią peryskop. Do jego wykonania po-
trzebne są: dwa małe lusterka, sztywna tektu-
ra, nożyczki, klej, taśma klejąca. Trzeba wyciąć 
dwa kawałki tektury (dwa i pół razy dłuższe od 
lusterek), ale takiej samej szerokości. Do nich 
należy przymocować oba lusterka. Zagięte, 
a potem zamocowane taśmą oba kawałki tektu-
ry będą stanowiły podporę dla lusterek. Na tek-
turze można narysować kontury kadłuba pery-
skopu. Teraz trzeba wyciąć okienka obu wizje-
rów, zagiąć i okleić taśmą kadłub peryskopu. 
Na końcu należy na kadłubie zamocować oba 
lusterka wraz z ich podstawkami (powierzch-
nią luster w stronę wyciętych okienek).

GAWĘDA

Gdy peryskop był już gotowy, przyjaciele po-
dzielili się zadaniami. Ustalili, że przez cały 
dzień na zmianę będą czuwać z peryskopem 
i obserwować podwórko.

GRY I ĆWICZENIA

Podchody. W zabawie wykorzystujemy 
zaszyfrowane wskazówki i peryskop. Szóstki 
otrzymują dyplomy tropicieli.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy śpiewają „Piosenkę Sherlocka”.

GAWĘDA

Grupa GD czuwała. Ala nawet jadła obiad 
w swoim pokoju przy oknie. Mama Ali była 
wtajemniczona w całą sprawę i życzyła dziew-
czynce, żeby jak najszybciej rozwiązała zagad-
kę. Gdy Ala musiała choćby na chwilę wyjść 
z pokoju, przychodziła mama i zastępowała ją. 
Kiedy kończył się już dyżur Ali przy perysko-

pie, zadzwonił telefon. Okazało się, że Marcin 
na prośbę mamy musi opiekować się młodszą 
siostrą i spóźni się na swój dyżur. Prosił Alę, 
żeby przez parę minut go zastąpiła. Ala nie 
miała innego wyjścia: zuch jest obowiązkowy, 
więc jeśli mama poleciła Marcinowi opiekować 
się siostrą, to powinien to zrobić. Co prawda 
był już wieczór i Ala chętnie pooglądałaby te-
lewizję, ale cóż... Wróciła do peryskopu i wte-
dy zobaczyła, że zza rogu wychodzi okropny 
Andrzej ze swoją bandą! Chuligani przeszli 
przez podwórko, podskoczyli dwa razy na ka-
mieniach i weszli do klatki schodowej. Za chwi-
lę wyskoczyli z powrotem i zaczęli niszczyć 
trawnik. Strasznie się przy tym podśmiewali. 
Ala pobiegła do telefonu, zadzwoniła po straż 
miejską, a potem do pani Frąckowiakowej. Z 
piskiem opon pod dom podjechał patrol straży 
miejskiej. Chuligani na jego widok rzucili się 
do ucieczki. Na szczęście nie mieli szans, bo 
z drugiej strony podwórka wyskoczyła grupa 
GD i zatarasowała im przejście.

KRĄG RADY

Gaśnie światło i do zuchówki wchodzi detektyw 
Holmes. Gratuluje zuchom tego, że były wspa-
niałymi detektywami. Nauczyły się szyfrować, 
gromadzić informacje, zrobiły lupę, peryskop 
i atrament sympatyczny. Były wytrwałe i chcia-
ły znać prawdę. Zawsze też same mówiły praw-
dę. Detektyw wręcza zuchom znaczki sprawno-
ści. Wchodzi pani Frąckowiakowa ze smakoły-
kami i dziękuje wszystkim.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki. Zuchy zmie-
niają dekorację w sali tak, że wszystkie plansze 
odwrócone są stroną z obrazkami przedstawia-
jącymi porządek na podwórku.
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CYKL 4. „PRZEDSIĘBIORCA”. ZUCH PAMIĘTA O SWOICH OBOWIĄZKACH

Przy realizowaniu sprawności „przedsiębiorcy” należy zwrócić zuchom uwagę na to, jak ważne 
jest dokładne wypełnianie obowiązków, dbałość o szczegóły, i precyzyjne zgranie najróżniejszych 
czynności oraz jak istotną rolę odgrywa współdziałanie podczas pracy. Należy też zaznaczyć, że 
w prowadzeniu przedsiębiorstwa ważna jest punktualność, dokładność, gospodarność, obowiązko-
wość oraz troska o wszystkich pracowników.

CELE
– Praca z 4. punktem Prawa Zucha.
– Nauka gospodarności, oszczędności oraz przedsiębiorczości.

PRZEDSIĘBIORCA
1. Odwiedziliśmy bank lub przedsiębiorstwo.
2. Założyliśmy ewidencję przychodów i wydatków gromady.
3. Spotkaliśmy się z osobą prowadzącą własne przedsiębiorstwo.
4. Założyliśmy Zuchowy Bank, w którym funkcjonował dział obsługi klienta indywidualnego 

i dział obsługi firm, kasy, kantor wymiany walut. Emitowaliśmy własne pieniądze, z których 
korzystaliśmy przez cały czas zdobywania sprawności.

5. Stworzyliśmy kodeks etyki biznesu.
6. Bawiliśmy się w Zuchowe Przedsiębiorstwo Rozmaitości, gdzie każdy zuch miał swoją rolę (szef 

marketingu, prezes zarządu, kierownicy działów produkcji, dystrybucji, sprzedaży).
7. Przygotowaliśmy kampanię reklamową naszej firmy oraz promocje wybranych produktów.
8 Zorganizowaliśmy kiermasz (sprzedaż rzeczy wykonanych podczas majsterek, akcesoriów 

mundurowych, upieczonych wspólnie z rodzicami ciast itp.). Zarobione pieniądze wykorzysta-
my podczas zasłużonego urlopu (dofinansowanie wycieczki gromady).

Uwagi. Sprawność „przedsiębiorcy” przeznaczona jest dla starszych zuchów. Może być zdobywa-
na o każdej porze roku. Znakomicie nadaje się na deszczowe dni, gdyż zbiórki mogą odbywać się 
w pomieszczeniu. Dzięki tej sprawności zuchy uczą się gospodarności, oszczędności, samodziel-
ności finansowej i przedsiębiorczości – przy jednoczesnym pokreśleniu ofiarności i umiejętności 
dzielenia się z innymi. Podczas zdobywania sprawności zuchy powinny poznać podstawowe pojęcia 
ekonomiczne. Powinny nauczyć się wypełniać blankiety przelewów i wpłat bankowych, wiedzieć, na 
czym polega sprzedaż walut obcych. Zuch-przedsiębiorca wie, jak zaplanować swoje wydatki i jak 
„sprzedać” swoje umiejętności. Przy przeprowadzaniu akcji zarobkowej należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na właściwe wykorzystanie przez zuchy uzyskanych funduszy.

Bibliografia
J. Altkorn Podstawy marketingu.
D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch Ekonomia.
H. Bieniok Mini-poradnik menedżera i biznesmena.
J. Czekaj, Z. Dreszer Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
R. Koch Słownik zarządzania i finansów.
R. Koch Strategia – przewodnik.
J. Korczak Bankructwa Małego Dżeka.
A, Stoner, Ch. Wankel Kierowanie.

Sprawności indywidualne, które mogą zdobyć zuchy podczas realizacji cyklu: „grosik”, „plastyk”, 
„rzeźbiarz”.
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Zbiórka 1. PROBLEMY PRZEDSIĘBIORCY

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy wykonują pląs „Kto z państwa ma”.

KTO Z PAŃSTWA MA

Kto z państwa ma
Rozmienić mi dwadzieścia złotych.
Muszę zadzwonić, muszę zadzwonić,
Pociąg mój odjeżdża zaraz, peron pięć!

Uwagi

Wszystkie zuchy stają w kręgu. Na słowa:
Kto z państwa ma – zuchy wskazują siebie.
• Rozmienić mi dwadzieścia złotych – robią 

gest liczenia pieniędzy.
• Muszę zadzwonić, muszę zadzwonić – pod-

noszą słuchawkę do uszu, udając telefon.
• Pociąg mój odjeżdża zaraz, peron pięć – na-

śladują ruch odjazdu dużej lokomotywy, na 
koniec rysują w powietrzu dużą piątkę.

GAWĘDA

Przybyły na zbiórkę gość opowiada, że spotka-
ło go nieszczęście. Wyjeżdżając w sprawach 
służbowych, zapomniał o obowiązku, jakim 
jest wyłączenie komputera, gdy się na nim nie 

pracuje. Była burza, popłynął silniejszy prąd, 
komputer zapalił się i biuro spłonęło z całym 
sprzętem, który w nim się znajdował. Przedsię-
biorca prosi zuchy, aby mu pomogły postawić 
firmę na nogi.

KRĄG RADY

Zuchy postanawiają pomóc gościowi i zapro-
jektować mu nowe biuro.

MAJSTERKA

Drużynowy odwołuje się do doświadczeń zu-
chów, rozmawia z nimi o tym, jakie znają 
przedsiębiorstwa. Szóstki przygotowują ma-
kiety przedsiębiorstw.

ZZZOiT

Gość w zamian za wykonane makiety biura 
wręcza zuchom karty udziałowe przedsiębior-
stwa i dziękuje im serdecznie za pomoc. Prosi 
też zuchy, aby wspólnie z nim stworzyły kodeks 
biznesu, w którym zapiszą to, jak powinien po-
stępować każdy przedsiębiorca oraz o czym za-
wsze musi pamiętać.

KRĄG RADY

Zuchy rozmawiają o tym, co zrobiły dla biznes-
mena. Postanawiają założyć własne przedsię-
biorstwo.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 2. WIZYTA 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

ZWIAD

Wizyta w przedsiębiorstwie. Drużynowy znaj-
duje w okolicy przedsiębiorstwo, które może 
zaciekawić zuchy. Szczegółowo uzgadnia plan 
zwiedzania z osobą oprowadzającą. Warto za-
troszczyć się o to, by zuchy podczas wycieczki 
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mogły coś wykonać samodzielnie, np. przymierzyć 
strój, który noszą pracownicy, czegoś się nauczyć 
lub coś dostać. Należy poprosić osobę opowiada-
jącą zuchom o przedsiębiorstwie, aby podkreśliła, 
jak ważne jest, by wszyscy pracownicy należycie 
wywiązywali się ze swoich obowiązków. 

PIOSENKI I PLĄSY

W podziękowaniu za udaną wycieczkę zuchy 
śpiewają dla osoby oprowadzającej piosenkę 
gromady. 

KRĄG RADY

Podsumowanie zbiórki, zuchy dzielą się wraże-
niami ze zwiadu. 

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 3. OTWIERAMY WŁASNE 
PRZEDSIĘBIORSTWO

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Rozmowa z zuchami na temat przedsiębior-
stwa, które mają założyć. Zuchy wybierają 
profil działalności, zwołują posiedzenie udzia-
łowców, wybierają dyrektora, kierowników, 
osoby odpowiedzialne za reklamę, produkcję, 
sprzedaż – dzielą się zadaniami.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy wykonują pląs „Talarek”.

TALAREK

Jak to miło i wesoło,
gdy talarek krąży w koło.
Talar tu, talar tam,
talar krąży tu i tam.

Uwagi. Zuchy siadają w kręgu. Z lewej dłoni ro-
bią „kubeczek”, a z prawej dłoni – „dzióbek”. 
Podczas śpiewania wykonują tylko jeden ruch 
– prawą dłoń przykładają do lewej – najpierw 

swojej, a potem sąsiada. Jeden zuch od chodzi 
na chwilę na bok. Drużynowy chowa monetę 
(„talarek”) – w jednym z „kubeczków”. Zuchy 
śpiewają oraz przekładają swoje „dzióbki”. 
Równocześnie talarek krąży miedzy kubeczka-
mi, przenoszony przez „dzióbek”. Zadaniem 
zucha, który odszedł, jest znalezienie monety. 
Jeśli zgadnie, u kogo znajduje się moneta, za-
mienia się ze wskazaną osobą miejscami.

KRĄG RADY

Zuchy postanawiają sumiennie wykonywać 
obowiązki wynikające z „zajmowanego stano-
wiska” w przedsiębiorstwie, aby wspólnie osią-
gnąć sukces.

MAJSTERKA

Otwieramy przedsiębiorstwo, przygotowujemy 
stanowiska pracy oraz rozpoczynamy produk-
cję. Zuchy wykonują różne rzeczy, którymi 
będą handlować (np. kartki okolicznościowe, 
zwierzątka z modeliny, biżuterię z owoców 
leśnych, obrazy, kompozycje jesienne w ram-
kach). Drużynowy powinien przygotować do tej 
majsterki różnorodne materiały (np. modelina, 
plastelina, kolorowy papier, klej, taśma kleją-
ca, pudełka, muszle, suche liście, skrawki ma-
teriału, słoiki, pestki, nasionka).

KRĄG RADY

Zuchy podejmują decyzję o zorganizowaniu 
targów. Dzielą się obowiązkami. Ustalają, kto 
co przyniesie na następną zbiórkę (materiały 
do majsterki, obrusy, tace, pojemniki na pie-
niądze, kartki na zapisanie cen, papier do pa-
kowania sprzedawanych przedmiotów). Druży-
nowy podkreśla, jak ważne jest to, by wszyscy 
pamiętali o swoich obowiązkach.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 4. WIELKIE PRZYGOTOWANIA 
DO TARGÓW

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.
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GAWĘDA

Drużynowy opowiada zuchom o tym, jak wyglą-
dają targi. Pokazuje ilustracje przedstawiające 
stoiska targowe. Gawędę można zastąpić frag-
mentem filmu z targów.

MAJSTERKA

Zuchy przygotowują się do targów: organizują 
stoiska, przygotowują towar na sprzedaż, zakła-
dają ewidencję przychodów i wydatków przed-
siębiorstwa, przygotowują kampanię reklamową 
targów (plakaty, ulotki, zaproszenia na targi).

TEATR SAMORODNY

Reklama zuchowych towarów (w szóstkach).

KRĄG RADY

Podsumowanie zbiórki.

Zadanie międzyzbiórkowe: zuchy mają zaprosić 
na następną zbiórkę swoje rodzeństwo, rodzi-
ców, kolegów, nauczycieli, uprzedzając ich jed-
nocześnie, że wezmą udział w targach.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki. 

Zbiórka 5. TARGI

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie przy-
byłych gości i uroczyste otwarcie targów.

ZABAWA TEMATYCZNA

Zwiedzanie targów, rozdawanie ulotek, rekla-
ma towarów, sprzedaż wyrobów.

KRĄG RADY

Zuchy podsumowują targi. Obliczają i zapisu-
ją w ewidencji przychody ze sprzedaży wyro-
bów. Drużynowy inicjuje rozmowę o tym, na co 
dochód zostanie przeznaczony, podsumowuje 
systematyczną pracę zuchów oraz wspaniałe 
wywiązywanie się z obowiązków. Zapada decy-
zja o przyznaniu sprawności. Przybyły przed-
siębiorca wręcza zuchom znaczki.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

CYKL 5. „NIEWIDZIALNA RĘKA”. WSZYSTKIM JEST Z ZUCHEM DOBRZE

Zdobywając z zuchami sprawność „niewidzialna ręka”, stawiamy przede wszystkim na pożytecz-
ność zarówno działania zespołowego, jak i indywidualnego. Ważne jest też zwrócenie uwagi zu-
chów na fakt, że w działaniu ważne jest nie tylko to, co i jak robimy, ale też cel działania. Drużyno-
wi realizujący ten cykl sprawnościowy powinni zadbać, by zuchy czerpały radość z wykonywanych 
zadań.

CELE
–  Praca z 5. punktem Prawa Zucha.
–  Pokazanie zuchom, że pomoc innym może przynosić radość także pomagającym, że może da-

wać ogromną satysfakcję.

NIEWIDZIALNA RĘKA
1.  Uczestniczyliśmy w pięciu czynach Niewidzialnej Ręki (pięć palców dłoni).
2.  Bawiliśmy się w drużynę Niewidzialnej Ręki lub Brygadę Pożytecznego Działania, Stowarzy-

szenie Pomóż Samemu Sobie, Pogotowie Ekologiczne, Izbę Kontroli Pomocy Rodzicom.
3.  Byliśmy na wielkiej wyprawie rozpoznawczej Niewidzialnej Ręki.
4.  Ustaliliśmy Statut Niewidzialnych.
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5.  Byliśmy u terenowego opiekuna społecznego lub w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.
6.  Pomagaliśmy ludziom potrzebującym pomocy, a sprawy za trudne dla nas przekazywaliśmy 

dorosłym.
7.  Przygotowaliśmy inscenizację pt. „Bo my robimy cuda”.

Uwagi. Istota sprawności dotyczy pożytecznego działania, zarówno zespołowego, jak i indywidu-
alnego. Niektóre prace wykonują zuchy same, inne pod nadzorem starszych lub w gromadzie. 
Drużynowy powinien nauczyć zuchy znajdować radość w pożytecznym działaniu i uświadomić im, 
że każda praca musi mieć cel. Trudno proponować konkretne zabawy i działania. O ile przy in-
nych sprawnościach istnieje pewna możliwość wskazania, co robić na zbiórkach, to w przypadku 
„niewidzialnej ręki” drużynowy sam musi wybrać pole działania (szkoła, osiedle, wieś, miasto, 
dom rodzinny, las, podwórko, przedszkole, dom dziecka). Zależy ono od warunków lokalnych, od 
tego, co zuchy zauważą i co zafrapuje je najbardziej, a drużynowemu stworzy najlepszą okazję do 
działań wychowawczych. Sprawność „niewidzialna ręka” powinna być realizowana w każdej gro-
madzie. Pora roku nie odgrywa żadnej roli. Sprawność można zdobywać w cyklu kolejnych zbiórek, 
ale można także organizować zabawy „niewidzialnych”, realizując inny cykl. W cyklu tym bardzo 
istotne jest to, co dzieje się między zbiórkami. Na wstępie umówcie się z nauczycielami, aby pod 
ławkami zuchów przymocowali koperty z ukrytymi w środku legitymacjami Niewidzialnej Ręki 
oraz hasłem i pierwszym zadaniem. Podstawowym zadaniem międzyzbiórkowym jest wyszukanie 
zadań dla Niewidzialnej Ręki. Najpierw zuch przekazuje swoje obserwacje i pomysły, a potem do-
piero (po uzyskaniu aprobaty) wykonuje.

Bibliografia
S. Borowiecki, M. Klimowa Gry i zabawy na koloniach i zimowiskach.
Księga zabaw. Na podwórku i gdzie indziej. „Zuchowe Wieści”, lato 1995.

Sprawności indywidualne, które mogą zdobyć zuchy podczas realizacji cyklu: „dobry opiekun”, 
„ludwiczek – nowoczesna gospodyni”, „porządnicki”, „sobieradek”, „złota rączka”.

Zbiórka 1. ORGANIZACJA 
„NIEWIDZIALNA RĘKA”

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Zuchy przeglądają kronikę gromady. Zauważa-
ją nowy, bardzo dziwny wpis. Jest nim symbol 
czarnej ręki z rozłożonymi szeroko palcami. Co 
to może być? Po bliższych oględzinach okazu-
je się, że jest jednak coś jeszcze. To wiadomość 
napisana niewidzialnym atramentem. Aby ją od-
czytać, trzeba ogrzać kartki. Z treści napisanej 
atramentem sympatycznym wynika, że zuchy 
jeszcze raz muszą dokładnie przeszukać kroni-
kę. Pod okładką ukryty jest pakiet ze znakiem 
ręki. To nagranie szefa organizacji Niewidzialna 
Ręka, który opowiada o swojej tajnej organi-

zacji i jej misji, o przygodach i pomocy innym, 
a także o niezwykłych sposobach porozumiewa-
nia się, szyfrach i ludziach, którym organizacja 
(oczywiście w niewidzialny sposób) pomogła.

KRĄG RADY

Ponieważ wszystkim z zuchem jest dobrze, 
chcemy należeć do tajnej organizacji Niewi-
dzialna Ręka. Jednak czy zuchy potrafią tak 
działać? Postanawiają nauczyć się technik 
znanych tylko agentom, szkoląc się według in-
strukcji samego szefa Niewidzialnej Ręki.

GRY I ĆWICZENIA

Przed każdym zadaniem zuchy wysłuchują rad 
szefa Niewidzialnych.

Ciche chodzenie. Trzeba jak najszybciej 
podejść do osoby z zawiązanymi oczami (bez 
tupania i szurania).
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Zlewanie się z tłumem. Na korytarzu poroz-
wieszane są kartki z różnymi znakami, imitują-
ce ściany pomazane farbą w spreju. Zadaniem 
jest zamalowanie ich w taki sposób, by żaden 
z przechodniów (granych przez kadrę) niczego 
nie zauważył. 

Tajna komunikacja. Szóstki mają za zadanie 
wymyślić swoje powitanie i pozdrowienie oraz 
szyfr, który będzie niezbędny między zbiórka-
mi. Każdy zuch z szóstki uczy się wszystkich 
elementów, a klucz do szyfru dostaje też kadra. 
Szóstki, w miarę kończenia zadań, są doprowa-
dzane potajemnie (okrężną drogą) do harców-
ki. Ostatni odcinek trasy zuchy muszą przejść 
niezauważone.

GAWĘDA

W zuchówce jest ciemno. Kiedy pojawią się 
wszystkie szóstki, drużynowy zapala kominek, 
wtedy pojawia się Niewidzialny (ma nasunięty 
na czoło kaptur, nikt nie może zobaczyć jego 
twarzy). Opowiada, dlaczego tu przybył – zu-
chy przestrzegają Prawa Zucha, które jest zbli-
żone do kodeksu honorowego Niewidzialnych 
(szczególnie trzeba podkreślić znaczenie piąte-
go punktu Prawa Zucha). Gość zapowiada, że 
wkrótce zuchy otrzymają tajne zadania. 

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki. 

Zbiórka 2. PIERWSZE ZADANIA

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

List od szefa Niewidzialnej Ręki z opisem 
pierwszego zadania. Zuchy dowiadują się z li-
stu, że mają wyruszyć na wyprawę wywiadow-
czą, aby sprawdzić, czy w pobliżu ktoś lub coś 
nie oczekuje pomocy.

ZWIAD

Wyprawa do szkoły, w której działa gromada 
oraz jej najbliższego otoczenia.

GRY I ĆWICZENIA

Ćwiczenie podstawowych umiejętności agen-
tów Niewidzialnej Ręki. Każdy dostaje kartecz-
kę z czyimś imieniem i nazwiskiem, zapisanymi 
literami drukowanymi lub pisanymi. Kto ma 
kartkę z napisem drukowanym, musi śledzić 
wymienioną osobę, kto ma tekst z literami pi-
sanymi, musi przekazać otrzymane pakunki 
wymienionej osobie w sposób niezauważalny 
dla śledzącego go „ogona”.

POŻYTECZNE PRACE

Poprzednia gra została pomyślana tak, by pa-
kunki dotarły do szóstkowych, czyli szefów Nie-
widzialnych Patroli. Wraz z opiekunami szó-
stek zuchy przystępują teraz, oczywiście w peł-
nej tajemnicy, do wykonania indywidualnych 
zadań (najlepiej, by wynikały z zauważonych 
przez zuchy potrzeb), np.: obłożenie i ułożenie 
książek w bibliotece, przygotowanie plakatów 
nakłaniających do zmieniania butów w szkole 
oraz szanowania cudzej pracy, posprzątanie 
terenu przy szkole, w której gromada działa, 
naprawienie uszkodzonych sprzętów. Istotne, 
by podczas pracy panowała wesoła atmosfera, 
niepozbawiona jednak elementów emocjonują-
cych, które wynikają z konieczności ukrywania 
się. W ten sposób zobaczymy, że pomaganie nie 
tylko jest pożyteczne, ale może być naprawdę 
dobrą zabawą.

KRĄG RADY

Wracające patrole przysiadają się do kręgu. 
Drużynowy, który tydzień temu tylko przysłu-
chiwał się gawędzie szefa Niewidzialnej Ręki, 
teraz sam mówi o 5. punkcie Prawa Zucha. 
Wyjaśnia, dlaczego nie należy przechwalać się 
swoimi dobrymi uczynkami, podkreśla, że bar-
dzo miło jest słyszeć podziękowania, jednak nie 
dla nich pomaga się ludziom! Każdy może opo-
wiedzieć o swoich doświadczeniach w pomaga-
niu innym. Zuchy postanawiają, że codziennie 
będą spełniać dobry uczynek. 

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.
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Zbiórka 3. WIADOMOŚĆ OD GOŃCA

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy rozmawia z zuchami o tym, jakie 
umiejętności powinien posiadać agent Niewi-
dzialnej Ręki i czego jeszcze zuchy powinny się 
nauczyć. 

GRY I ĆWICZENIA

Standardowe umiejętności agentów Niewi-
dzialnej Ręki. Zuchy dzielą się na trzy patrole, 
każdy z nich otrzymuje krótkie rysopisy róż-
nych osób. Zadaniem zuchów jest wyśledzenie, 
jakie czynności wykonują te osoby (zuchy mają 
prowadzić bardzo dokładne obserwacje).

Próbny alarm. Każdy patrol po wykonaniu 
poprzedniego zadania znajduje list od szefa 
Niewidzialnej Ręki. Okazuje się, że ktoś odkrył 
tajny szyfr szóstki. Trzeba go zmienić, a ob-
jaśnienia do korzystania z nowego przekazać 
pozostałym zespołom. Wszystko to dzieje się 
w pełnej tajemnicy.

GAWĘDA

Po powrocie patroli goniec przynosi następną 
wiadomość. Zuchy dowiadują się, że zadanie 
dotyczące szyfrów i konspiracji wykonały świet-
nie. Powinny więc wykorzystać te umiejętności 
do robienia dobrych uczynków. Każdy patrol 
losuje nazwę innego, dla którego zrobi coś, co 
sprawi radość zuchom z tego patrolu.

KRĄG RADY

Zuchy rozmawiają o pomaganiu innym, bo 
„Wszystkim jest z zuchem dobrze”. Opowia-
dają także o tym, co zaobserwowały podczas 
zadań międzyzbiórkowych, spełniając dobre 
uczynki. Następnie układają kodeks Niewi-
dzialnej Ręki, aby wiedzieć, jak postępować, 
czyniąc dobro. 

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 4. BO MY ROBIMY CUDA!

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

TEATR SAMORODNY

Zuchy przedstawiają, co udało im się zrobić, 
jakie dobre uczynki spełnić itp.

GAWĘDA

Rozmowa z zuchami o uczynkach, które wyko-
nały. Teraz zuchy zastanawiają się, czy należy 
pomagać komuś, kto prosi o pomoc, ale nie jest 
mu ona naprawdę potrzebna? Czy powinniśmy 
odrabiać za kogoś lekcje? Czy taka „pomoc” 
różni się od prawdziwej pomocy, np. pomagania 
zmęczonej pani woźnej ścierającej ślady butów 
ze szkolnej podłogi? W jaki sposób możemy po-
móc koledze, który nie odrobił lekcji?

GRY I ĆWICZENIA

Wyścig dobrych uczynków. Zuchy ustawiają 
się przed kartką papieru (odległość zuchów od 
kartki ok. 7 m) i naradzają się w szóstkach. Na 
wyścigi wypisują lub rysują dobre uczynki, któ-
re mogą spełniać.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy poznają nowy pląs.

STAŃ ZE MNĄ W KOŁO

Stań ze mną w koło,
Będzie nam wesoło,
Stań ze mną w koło,
Będzie nam wesoło.
Zatańcz ze mną ucha-cha
I zaśpiewaj ucha-cha.
Zatańcz ze mną ucha-cha
I zaśpiewaj ucha-cha.
Podam ci rękę prawą,
A tobie podam lewą,
A z tobą dalej będę tańcować!

Uwagi. Sytuacja wyjściowa – zuchy ustawiają 
się parami na obwodzie koła i trzymają się za 
ręce. Krążą po obwodzie koła. Na słowa:
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–  Zatańcz ze mną – wykonują po dwa kroki 
w przód i trzy przytupy, raz w jedną i raz 
w drugą stronę. 

–  Podam ci rękę prawą – stają w parach twa-
rzami do siebie i podają sobie prawą rękę. 

–  A tobie podam lewą – zuchy stojące na ob-
wodzie koła wewnętrznego zatrzymują się, 
a zuchy tworzące koło zewnętrzne przesuwa-
ją się w prawą stronę o jedną osobę, podając 
jej lewą dłoń; następnie jeszcze raz zmienia-
ją miejsce i tańczą z kolejnym partnerem.

GAWĘDA

Na zbiórkę przychodzi szef Niewidzialnej 
Ręki i chwali zuchy – radzą sobie świetnie, 

potrafią też być naprawdę niewidzialne. 
Mówi, że to był ostatni test i teraz już jest 
pewien, że wszyscy zasłużyli na nagrodę. Or-
ganizacja Niewidzialna Ręka może przyjąć 
zuchy w poczet swoich członków. Następuje 
wręczenie sprawności.

KRĄG RADY

Czy teraz, kiedy zbiórki poświęcone Niewidzial-
nej Ręce się kończą, zuchy przestaną pomagać 
innym? Zuchy postanawiają nadal spełniać do-
bre uczynki.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

CYKL 6. „ARCHEOLOG”. ZUCH STARA SIĘ BYĆ CORAZ LEPSZY

Zdobywając sprawność „archeologa”, zuchy poszerzają swoją wiedzę historyczną, rozwijają spo-
strzegawczość, cierpliwość, zdolności dedukcyjne. Mogą stawać się coraz lepsze, nie tylko zdo-
bywając wiadomości, ale też biorąc przykład z archeologów i dbając o swój rozwój – bo przecież 
archeolog musi być sprawny fizycznie, dokładny, stale poszerzać swoją wiedzę, dbać o najmniejsze 
nawet szczegóły. Na to właśnie podczas realizacji tego cyklu należy zwrócić uwagę zuchów.

CELE
– Praca z 6. punktem Prawa Zucha.
– Pokazanie zuchom, jak ważne jest zdobywanie umiejętności i wiedzy, rozwijanie się.

ARCHEOLOG
1.  Byliśmy w muzeum archeologicznym (odwiedziliśmy stanowisko archeologiczne).
2.  Spotkaliśmy się z archeologami, rozmawialiśmy z nimi o ich pracy.
3.  Wyruszyliśmy na wyprawę w poszukiwaniu zabytków archeologicznych.
4.  Zorganizowaliśmy własne wykopaliska archeologiczne.
5.  Zlepialiśmy garnki z odnalezionych skorup oraz odtwarzaliśmy biżuterię z obrazków (szpile, 

wisiory, zausznice).
6.  Bawiliśmy się w ludzi z epoki brązu.
7.  Poznaliśmy najpiękniejsze zabytki starożytnej cywilizacji.
8.  Wykonaliśmy makietę osady w Biskupinie, zespołu piramid itd.
9.  Urządziliśmy spotkanie z bogami starożytnych cywilizacji.

10.  Urządziliśmy wystawę naszych znalezisk archeologicznych.

Uwagi. Sprawność „archeolog” zaspokaja dziecięcą ciekawość świata i tego, co było kiedyś, jak 
dawniej żyli ludzie. Podczas zdobywania sprawności zuchy poszerzą swoją wiedzę historyczną, 
rozwiną spostrzegawczość, cierpliwość, zdolności dedukcyjne. Wybierając sprawność „archeolo-
ga”, ze względu na dużą ilość wiadomości, drużynowy może określić przedział czasowy zabawy 
(np. kultura łużycka na terenie Polski – Biskupin, początki chrześcijaństwa w Rzymie) lub każdą 
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zbiórkę poświęcić innej cywilizacji. Sprawność może być zdobywana zarówno przez dziewczęta, 
jak i przez chłopców. Przeznaczona jest dla starszych zuchów. Wspaniale nadaje się na kolonię 
zuchową. Można ją realizować tylko o takiej porze roku, która pozwala na zorganizowanie zbiórek 
na powietrzu, gdyż przynajmniej jedna zbiórka musi być przeprowadzona w terenie – zuchy będą 
prowadzić badania archeologiczne, tzw. powierzchniówki (po tej zbiórce należy zamaskować ślady 
swej działalności, zakopać wszystkie dziury).

Bibliografia
C. W. Ceram Bogowie, groby i uczeni.
J. Gąssowski Z archeologią za pan brat.
K. Michałowski Nie tylko piramidy. „Zuchowe Wieści”, 1988 nr 5.

Sprawności indywidualne, które mogą zdobyć zuchy podczas realizacji cyklu: „fotoamator”, „łami-
głowa”, „plastyk”, „przewodnik po…”, „sobieradek”.

Zbiórka 1. ZAKŁADAMY ZUCHOWY 
INSTYTUT ARCHEOLOGICZNY

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy pokazuje zuchom bardzo starą 
mapę, którą znalazł na strychu w domu dziad-
ka. Opowiada historię swego dziadka, który był 
archeologiem. Brał udział w wielu badaniach 
archeologicznych i odkopywał wspaniałe skar-
by z przeszłości: nie tylko złotą biżuterię i dro-
gie kamienie, ale też pięknie zdobione gliniane 
naczynia i metalowe groty strzał. Drużynowy 
podejrzewa, że mapa wskazuje miejsce ukrycia 
prastarego skarbu Słowian. Ponieważ jest to 
miejsce w pobliżu zuchówki, postanawia udać 
się do niego z zuchami.

ZWIAD

Zuchy całą gromadą wychodzą na krótki 
zwiad. Dochodzą do miejsca określonego na 
mapie i w dziupli starego drzewa (lub np. 
w zakopanej w ziemi butelce) odnajdują stary, 
pożółkły list. 

GRY I ĆWICZENIA

Wiadomość. Zuchy odszyfrowują odnale-
zioną wiadomość (zapisaną szyfrem ga-de-ry-
po-lu-ki lub innym znanym zuchom). Zawarta 
jest w niej informacja, że zuchy powinny skom-

pletować całą mapę, na której zaznaczone jest 
miejsce ukrycia skarbu Słowian.

KRĄG RADY

Rozmowa o liście z parku. Zuchy postanawiają 
odnaleźć mapę i dotrzeć do skarbu. Drużynowy 
przedstawia zuchom sprawność „archeologa”, 
wspomina też o tym, że archeolog musi wciąż 
doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wie-
dzę. Zuchy podejmują decyzję o zdobywaniu 
sprawności. Zakładają Zuchowy Instytut Ar-
cheologiczny.

PIOSENKI I PLĄSY

Ponieważ zuchy w drodze do skarbu czeka 
mnóstwo przeszkód, muszą zapląsać, aby było 
im raźniej.

WYCIECZKA

sł. i muz. H. R. Żuchowski

Przygotował zuch dwie ręce,
Tylko dwie, bo nie miał więcej,
Ręka lewa, ręka prawa,
Dla nas zuchów to zabawa.
Idzie zuch, a wicher dmucha
I do tyłu ciągnie zucha,
Ale zuch się nie przejmuje
I wesoło maszeruje.
Przygotował zuch dwie nogi
Do dalekiej, ciężkiej drogi,
Noga lewa, noga prawa,
Dla nas zuchów to zabawa!

Mam szczera wole.indb   136Mam szczera wole.indb   136 2010-05-04   11:43:142010-05-04   11:43:14



Mam szczerą wolę, obiecuję

Mam szczerą wolę
137

Uwagi. Zuchy stają w kręgu. Śpiewając, po-
kazują przygotowane ręce (pierwsza zwrotka) 
i nogi (druga zwrotka). Podczas refrenu masze-
rują gęsiego po obwodzie koła. Kiedy śpiewa-
ją: wicher dmucha, naśladują wiatr, machając 
uniesionymi rękami, na słowa: i do tyłu ciągnie 
zucha – łapią zucha, który idzie przed nimi 
i robią kilka kroków do tyłu. Następnie dalej 
maszerują wesoło.

MAJSTERKA

Drużynowy ogłasza konkurs na logo Zuchowe-
go Instytutu Archeologicznego. Najładniejsze 
projekty (lub wszystkie prace) zostają wyeks-
ponowane na drzwiach zuchówki. Zuchy wybie-
rają spośród nich logo Instytutu.

TEATR SAMORODNY

Szóstki dostają kartki z wypisanymi czynno-
ściami, które wykonuje archeolog podczas pra-
cy (np. rozpoczyna wykop, dokonuje pomiarów, 
rysuje wykopany obiekt, skleja znalezione sko-
rupy w całość) i przedstawiają je pozostałym 
zuchom. Obowiązkiem drużynowego jest sko-
mentowanie najtrudniejszych lub nowych dla 
dzieci czynności. 

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 2. Z WIZYTĄ W MUZEUM 
ARCHEOLOGICZNYM

(wariant pierwszy)

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Swobodna rozmowa z zuchami o tym, skąd 
można czerpać wiedzę na temat historii. Gdy ze 
strony zuchów pada odpowiedź, że z muzeum, 
drużynowy pyta, czy istnieją muzea archeolo-
giczne. Rozmawia z zuchami o tym, czym jest 
muzeum i jaką spełnia rolę. Postanawia wraz 
z nimi wyruszyć do najbliższego muzeum ar-
cheologicznego. (Wyprawa taka może być nie-
możliwa dla gromad w niewielkich miastach. 
Muzeów archeologicznych w naszym kraju jest 
niewiele, ale w niektórych miejscowościach 
(np. w lokalnych ośrodkach kultury) istnieją 
stałe izby lub niewielkie wystawy archeolo-
giczne). 

ZWIAD

Wizyta w muzeum archeologicznym. Gromadę 
oprowadza przewodnik lub dobrze przygotowa-
ny od strony merytorycznej drużynowy. Wiedzę 
dotyczącą przeszłości należy tu połączyć z in-
formacjami na temat pracy archeologa i uwy-
datnić takie cechy zawodu, jak wyobraźnia, 
spostrzegawczość, zdolność logicznego myśle-
nia. Należy pamiętać, że zwiedzanie nie może 
trwać za długo. Na koniec wycieczki przewod-
nik (lub inny umówiony pracownik muzeum) 
wręcza zuchom kopertę, w której ukryty jest 
kolejny fragment mapy.

KRĄG RADY

Każdy zuch opowiada, co mu się najbardziej 
podobało podczas zwiadu i wymienia jedną ce-
chę, którą – jego zdaniem – powinien odzna-
czać się archeolog. Zapisuje ją na kartce. Jeśli 
drużynowy (przewodnik) dobrze poprowadził 
zwiedzanie muzeum, zuchy powinny zwrócić 
uwagę na wcześniej wskazane cechy. Na koniec 
drużynowy pyta zuchy, czy uroczyście obiecają 
ćwiczyć w sobie te cechy.
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GRY I ĆWICZENIA

Aby być dobrymi archeologami, zuchy powinny 
ćwiczyć niektóre swoje cechy:

Różnice. Zuchy dostają zadania ćwiczące 
spostrzegawczość (co się zmieniło, różnice na 
obrazkach itp.). Można urządzić współzawod-
nictwo między szóstkami.

Wiadomość od przodka. Archeolog musi 
umieć dedukować. Drużynowy pokazuje zu-
chom fragment glinianej tabliczki zapisanej 
być może przez naszego przodka – Słowianina. 
Niestety, ponieważ tabliczka przeleżała długi 
czas w ziemi, część zapisu zniszczyła się. Za-
daniem szóstek jest odgadnięcie treści wiado-
mości. (Drużynowy ryje w tabliczce lub maluje 
markerem krótką wiadomość, jednak w po-
szczególnych słowach pomija pojedyncze litery, 
początki lub końcówki zdań).

ZZZOiT

Drużynowy nakleja karteczki z kręgu rady na 
dużym brystolu i wiesza na ścianie. Każdy zuch 
zobowiązuje się do rozwijania w sobie wymie-
nionych na kartkach cech, dlatego na dole bry-
stolu składa swój podpis i odciska ślad palca. 
Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 2. POZNAJEMY PRACĘ 
ARCHEOLOGA
(wariant drugi)

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Na zbiórkę przybywa gość. Jest nim archeolog. 
Zuchy zapraszają go do kręgu, opowiadają 
o swojej ostatniej archeologicznej

przygodzie. Gość opowiada zuchom o swej 
pracy, prezentuje narzędzia archeologów, od-
powiada na pytania. Jeśli nie ma w okolicy ar-
cheologa, można poprosić o pomoc nauczyciela 
historii, pracownika dowolnego muzeum, osobę 
z Urzędu Miasta zajmującą się dokumentacją 
historii regionu lub po prostu zaprzyjaźnionego 
harcerza, który może pojawić się w interesu-

jącym przebraniu, np. w kapeluszu i zniszczo-
nych nieco płóciennych spodniach. Na koniec 
gawędy gość wręcza zuchom kopertę, w której 
ukryty jest fragment mapy.

GRY I ĆWICZENIA

Gość zostawia zuchom list ze wskazówką, któ-
ra pomoże im zostać dobrymi archeologami. 
Zuchy czytają, że w pracy archeologa niezbęd-
ne jest ćwiczenie kondycji fizycznej (trzeba 
przerzucić mnóstwo ziemi, spędzać długi czas 
w niewygodnej pozycji) i dlatego proponuje na-
stępującą grę na świeżym powietrzu lub w sali 
gimnastycznej:

Wykradnij skarby. Drużynowy dzieli zuchy 
na dwie grupy. Na środku boiska rysuje linię 
dzielącą je na dwie części. Na przeciwległych 
krańcach obu części wyznacza po  jednym okrę-
gu (średnicy 2–3 m). W każdym okręgu znajdu-
ją się trzy najcenniejsze skarby archeologiczne 
jednej grupy (drużynowy musi wybrać ładne 
przedmioty – woreczek ze starymi monetami, 
atrapa prastarej biżuterii itp.). Obie grupy 
mają wykraść je sobie nawzajem. Zuch znaj-
dujący się na polu grupy drugiej może zostać 
zamrożony, jeśli przeciwnik go złapie i dotknie. 
Odmrozić go może tylko inny zuch z jego druży-
ny (poprzez obiegnięcie dookoła zamrożonego 
zucha). Zuch, który dobiegł do koła przeciwni-
ka, w jego obrębie jest nienaruszalny. Skarby 
można sobie podawać, ale nie można nimi rzu-
cać. Celem gry jest zdobycie wszystkich skar-
bów przeciwnika. 
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PIOSENKI I PLĄSY

Drużyna, która zwyciężyła, może zapropo-
nować swój ulubiony pląs. Następnie wszyscy 
wracają do zuchówki. 

GRY I ĆWICZENIA

Zuchy doskonalą swoją wiedzę o pracy arche-
ologa:

Jak pracuje archeolog. Drużynowy pokazuje 
kilka zdjęć (archeolog skleja garnki, prowadzi 
wykop, oczyszcza znalezisko pędzelkiem itp., 
ale także np. konserwator zabytków wykonu-
je renowację obrazu, garncarz wyrabia garnki 
z gliny). Zuchy muszą odgadnąć, które z zapre-
zentowanych zdjęć dotyczą pracy archeologa.

Czego używa archeolog. Zuchy dostają zestawy 
obrazków. Wśród wielu przedmiotów (np. koło 
garncarskie, łuk i strzały) ukryty jest tylko je-
den związany z pracą archeologa (szpadel, ło-
patka, pędzelek). Zuch musi go wskazać.

Czym się zajmuje archeolog. Zuchy rywalizują 
w szóstkach. Grając w kalambury, przekazują 
hasło usłyszane od drużynowego, a następnie 
określają, czy łączy się ono z pracą archeolo-
ga (stare monety, groty strzał, złota biżuteria, 
katalogowanie znalezisk, fotografia obiektów) 
czy nie (lampa naftowa, papierowe pieniądze, 
malowanie obrazu). 

KRĄG RADY

Zuchy na podstawie gawędy gościa oceniają, czy 
praca archeologa jest trudna oraz wskazują ce-
chy, jakimi powinien się odznaczać archeolog. 
Każdy zuch zapisuje na kartce wybraną cechę.

GRY I ĆWICZENIA

Ukryta cecha. Archeolog podczas wykopali-
skach nie może przeoczyć najmniejszego dro-
biazgu. Drużynowy układa na podłodze kar-
teczki z cechami, które wcześniej wynotowały 
zuchy. Prosi zuchy o zamknięcie oczu i chowa 
jedną z kilkunastu kartek. Wygrywa zuch, któ-
ry pierwszy przypomni ukrytą cechę.

ZZZOiT

Drużynowy nakleja karteczki z kręgu rady na 
dużym brystolu i wiesza na ścianie. Każdy zuch 

zobowiązuje się do rozwijania w sobie  wypisa-
nych cech, dlatego na dole brystolu składa swój 
podpis i odciska ślad palca. Obrzędowe zakoń-
czenie zbiórki.

Zbiórka 3. POZNAJEMY ŻYCIE NASZYCH 
PRAPRZODKÓW

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy zaprasza zuchy do podróży w cza-
sie do pradawnego grodu Słowian. Mówi zu-
chom, że wiedzą już dużo o pracy archeologa, 
ale to jeszcze za mało, aby móc zajmować się 
badaniem przeszłości. Opowiada o codziennych 
zajęciach naszych przodków, np. wyrabianiu 
biżuterii (można zastosować inną formę gawę-
dy, np. przeczytać fragment książki mówiącej 
o życiu Słowian). 

PIOSENKI I PLĄSY

Ponieważ przenosimy się w przeszłość, może-
my przypomnieć pląs „Wycieczka”.

MAJSTERKA

Zuchy wykonują ozdoby dawnych Słowian.

Biżuteria z drucików. Drużynowy musi 
zadbać o sporą ilość drutu (zwykły kabel ze 
zdjętą izolacją) w dwóch wariantach: grubszy 
i cieńszy. Kawałki grubszego drutu zuchy owi-
jają ściśle cienkim drucikiem. Później mogą 
uformować go na kształt broszek, zapinek itp., 
umieszczając je na szpilce lub agrafce. 

Naszyjniki. Można je zrobić np. z pestek 
owoców i darów lasu lub drobnych muszelek. 
Najprostszym rozwiązaniem będzie wykonanie 
wisiorków z modeliny.

GRY I ĆWICZENIA

Drużynowy informuje zuchy o roli przyrody 
w życiu codziennym Słowian i proponuje serię 
ćwiczeń przyrodniczych: Lecznicza moc ziół. 
Zuchy otrzymują kwiaty lub liście leczniczych 
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ziół. Szóstki muszą odgadnąć nazwę zioła oraz 
jego zastosowanie (np. kwiaty lipy, rumianku, 
dziurawca oraz liście babki, piołunu, mięty).

Posegreguj nasiona. Zuchy w lnianym 
woreczku otrzymują mieszankę nasion upra-
wianych przez Słowian (np. proso, żyto, bób, 
groch) i w szóstkach starają się jak najszybciej 
je nazwać i posegregować.

Co to za drzewo? Drużynowy pokazuje zu-
chom liście drzew, a zadaniem każdego zucha 
jest zanotowanie, co to jest za drzewo. Później 
następuje omówienie liści, a każdy zuch podli-
cza, ile miał punktów.

Czym to pachnie? Drużynowy zawiązuje 
zuchom oczy i daje do powąchania różne ro-
śliny na co dzień wykorzystywane przez Sło-
wian (lipa, mięta, piołun, jagody). Dla zmylenia 
można podać słoiczek miodu. Wygrywa szóst-
ka, której uda się odgadnąć najwięcej roślin.

PIOSENKI I PLĄSY

Wiedzę o życiu Słowian zuchy uzupełniają, 
ucząc się piosenki „Zajęcia Słowian” (ponie-
waż jest ona długa, można ograniczyć się do 
dwóch wybranych zwrotek).

ZAJĘCIA SŁOWIAN

sł. A. Gromski, muz. A. Łazarek

Hej, dalej na łowy, Słowianie,  D
Przez gąszcze, mokradła i krzaki,  A7 D
przez borów igliwia posłanie,  D
gdzie zwierza prowadzą nas szlaki.  A7 D

Hej, hej! Hej, hej! G D
Przez gąszcze, mokradła i krzaki.  A7 D
Hej, hej! Hej, hej!  G D
Gdzie zwierza prowadzą nas szlaki. e7 A7 D

My barci pilnujmy, od szkody
Odpędźmy niedźwiedzia bartnika,
Nad dziuplą umocujmy kłody,
Kudłaty miś niechaj umyka,

Hej, hej! Hej, hej!
Odpędźmy niedźwiedzia bartnika.
Hej, hej! Hej, hej!
Kudłaty miś niechaj umyka.

Wy radła uchwyćcie w swe dłonie,
W spulchnioną zaryjcie je ziemię,
Wy woły zaprzążcie lub konie,
Oraczy jesteśmy, hej, plemię.

Hej, hej! Hej, hej!
W spulchnioną zaryjcie je ziemię.
Hej, hej! Hej, hej!
Oraczy jesteśmy, hej, plemię.

Pod wieczór lub o nocnej porze
To sieci zanurzcie w wód tonie,
To tłuste pochwyćcie węgorze,
Szczupaki, płocie, okonie.

Hej, hej! Hej, hej!
To sieci zanurzcie w wód tonie.
Hej, hej! Hej, hej!
Szczupaki, płocie, okonie.

By masła i sera, i mleka
Nie brakło w słowiańskiej komorze,
To owce i krowy od wieka
Chowamy w drewnianej oborze.

Hej, hej! Hej, hej!
Nie brakło w słowiańskiej komorze.
Hej, hej! Hej, hej!
Chowamy w drewnianej oborze.
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GRY I ĆWICZENIA

Ponieważ Słowianie na co dzień musieli czu-
wać nad bezpieczeństwem swego grodu, można 
zorganizować nawiązującą do tego grę:

Obrona grodu. Należy podzielić zuchy na 
dwie grupy: Słowian i Jadźwingów (trzeba 
wyjaśnić zuchom, kim byli Jadźwingowie). Na 
ziemi (podłodze) drużynowy wyznacza koło, 
które jest grodem Słowian. Obok stoi karton, 
w którym jest określona liczba mocno zgniecio-
nych papierowych kul. Na dany znak grupa Ja-
dźwingów atakuje Słowian poprzez wrzucanie 
tych kul do koła. Słowianie mogą się bronić, 
wyrzucając kule, które wpadły do ich grodu. 
Na ponowny znak zabawa ustaje i należy poli-
czyć, ile papierowych kul zostało w kole. Póź-
niej następuje zamiana ról. Wygrywa grupa, 
która wrzuciła więcej pocisków.

ZZZOiT

Zuchy po powrocie do zuchówki odnajdują ko-
pertę, którą mają otworzyć dopiero na następ-
nej zbiórce (koperta zawiera ostatni fragment 
mapy).

TEATR SAMORODNY

Ponieważ zuchy wiedzą już wiele o codzien-
nym życiu przodków, mogą zabawić się w te-
atr. Szóstki prezentują scenki z życia Słowian. 
Wykorzystują biżuterię i rekwizyty wykonane 
podczas majsterki. 

KRĄG RADY

Czas na podsumowanie zbiórki. Ponieważ zu-
chy wiedzą już, czym zajmuje się archeolog, 
w jaki sposób pracuje oraz jak wyglądało 
życie naszych praprzodków, podejmują decy-
zję, że na następnej zbiórce wyruszą na wy-
kopaliska.

Zadanie międzyzbiórkowe: na następną zbiórkę 
przynieść łopatkę i gruby pędzelek.

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki. Zuchy żegna-
ją się w sposób przyjęty na czas zdobywania 
sprawności.

Zbiórka 4. WYRUSZAMY 
NA WYKOPALISKA

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

PIOSENKI I PLĄSY

Zuchy powtarzają piosenkę z poprzedniej 
zbiórki.

GAWĘDA

Zuchy otrzymują list od archeologa, którego 
wcześniej gościły na zbiórce (lub od przewod-
nika muzeum). Pisze on, że słyszał, iż zuchy 
poczyniły duże postępy w pogłębianiu swojej 
wiedzy i doskonaleniu archeologicznych umie-
jętności. Proponuje, aby wyruszyły na swoje 
pierwsze wykopaliska. 

GRY I ĆWICZENIA

Układanka. Zuchy dopasowują do siebie 
kawałki mapy zdobyte na poprzednich zbiór-
kach.

KRĄG RADY

Zuchy świadome, że zdobyta wiedza na pewno 
pomoże rozwiązać im zagadki zawarte w ukry-
tych wskazówkach, wyruszają na poszukiwanie 
skarbu. 

ZWIAD

Celem zwiadu jest dotarcie do miejsca ukry-
cia skarbu. Zuchy idą według mapy. Po drodze 
w kilku (czterech lub pięciu) punktach odnajdu-
ją zagadki wskazujące miejsce ukrycia następ-
nej wskazówki. Dopiero ostatnia wskazówka 
zdradza miejsce, w którym należy prowadzić 
wykopaliska. Zwiad przeplatany jest serią gier 
i ćwiczeń. 

GRY I ĆWICZENIA

Przedstawione ćwiczenia zuchy wykonują 
w punktach, umieszczonych po drodze: 

Uzupełnij luki. Zuchy otrzymują kilka ob-
razków przedstawiających archeologów przy 
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pracy. Obrazki są podpisane, np. prowadzenie 
dokumentacji, rysowanie zabytków, wykopali-
ska – ale w każdym opisie brak kilku liter. Zu-
chy muszą wstawić brakujące litery, a po złą-
czeniu ich w całość odczytać miejsce ukrycia 
następnej wskazówki. 

Test słowiańskich wojów: ćwiczenie celności 
– rzut szyszką do ustawionego pudełka, ćwi-
czenie czujności – zuchy stoją w kręgu, a jeden 
zuch siedzący w środku ma zawiązane oczy. 
Drużynowy wskazuje zucha z kręgu, który musi 
się niepostrzeżenie podkraść do siedzącego 
w środku. 

Wykreślanka. Z kwadratowego diagramu 
zuchy wykreślają wszystkie wyrazy związane 
z pracą archeologa. Pozostałe litery tworzą 
hasło.

Prawda – fałsz. Zuchy stwierdzają, czy 
podane zdania są prawdziwe czy fałszywe (np. 
archeologa interesują tylko przedmioty ze zło-
ta, osady Słowian nazywane były grodami). Do 
każdego zdania dopasowana jest jedna literka, 
ale tylko po odczytaniu liter przyporządkowa-
nych do zdań prawdziwych zuchy poznają ha-
sło: „zwiad”.

Wykopaliska. Zuchy docierają razem do 
miejsca, w którym drużynowy wcześniej zako-
pał kilkanaście potłuczonych glinianych donic 
i garnków (pomalowanych w atrakcyjne wzo-
ry). Po wykopaniu ich zuchy pakują wszystko 
do kartonowych pudełek i zanoszą do zuchów-
ki. Drużynowy informuje, że zajmą się tymi 
skarbami na następnej zbiórce. (Należy zadbać 
o to, aby skorupki naczyń nie były zbyt drobne, 
bo to utrudni zuchom ich późniejsze poskleja-
nie oraz o dobre miejsce zabawy w wykopali-
ska, czyli takie, gdzie jest bezpiecznie i gdzie 
ziemia jest miękka). 

Zadanie międzyzbiórkowe: na następną 
zbiórkę zuchy mają przynieść pudełko zapałek, 
patyczki, drobne gałązki, mech i zasuszone 
kwiaty.

ZZZOIT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.

Zbiórka 5. ORGANIZUJEMY 
WŁASNE MUZEUM

ZZZOiT

Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki.

GAWĘDA

Drużynowy mówi zuchom, że jest bardzo dumny 
z ich osiągnięć. Cieszy się, że zdobyta wiedza po-
zwoliła im na odnalezienie skarbu, którym oka-
zały się gliniane naczynia. Proponuje, aby człon-
kowie Zuchowego Instytutu Archeologicznego 
zorganizowali na dzisiejszej zbiórce muzeum. 

PIOSENKI I PLĄSY

Drużynowy proponuje, aby w nagrodę za wy-
trwałą pracę zuchy wykonały swój ulubiony 
pląs.

MAJSTERKA

Odbywa się w dwóch etapach. Zuchy zostają 
podzielone na dwie grupy. Mają do wykonania 
dwa różne zadania: 

Budowa słowiańskiego grodu. Ponieważ 
muzeum archeologiczne nie obejdzie się bez 
makiety grodu Słowian, zuchy na niewielkim 
kawałku styropianu budują taką właśnie ma-
kietę. Używają do tego zapałek, patyczków itp. 
przyniesionych na zbiórkę. Ponieważ zuchów 
może być sporo, a dostęp do styropianu ogra-
niczony, można przepołowić go na pół i później 
złożyć w całość. 

Sklejanie glinianych skarbów. Zuchy skleja-
ją wykopane skarby (skorupki). Najlepiej po-
dzielić zuchy na dwie grupy – pierwsza grupa 
buduje część makiety grodu, druga skleja sko-
rupy. Następnie wymieniają się zadaniami. Na-
leży pamiętać, aby długą majsterkę przerwać 
w pewnym momencie pląsem lub grą. 

Muzeum. Następnie zuchy organizują mu-
zeum archeologiczne. Na wystawie umieszcza-
ją makietę grodu, odkopane i posklejane skar-
by, wykonane wcześniej elementy biżuterii itp. 
Na taką wystawę można zaprosić gości, np. 
znajomego archeologa, opiekuna gromady i za-
przyjaźnionych harcerzy. 
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KRĄG RADY

Podsumowanie zdobywania sprawności. Zuchy 
zastanawiają się, czy warto się rozwijać, sta-
wiać przed sobą nowe wyzwania. Drużynowy 
wskazuje na podobieństwa ich spostrzeżeń i 6. 
punktu Prawa Zucha. Zapada decyzja o przy-
znaniu sprawności. 

ZZZOiT

Obrzęd nadania sprawności: krąg parady, wpis 
do kroniki, wręczenie znaczka sprawności, 

przymocowanie emblematu do totemu oraz 
wpis do kroniki. 

PIOSENKI I PLĄSY

Z radości, że zdobyły sprawność „archeologa”, 
zuchy śpiewają piosenkę o życiu Słowian. 

ZZZOiT

Obrzędowe zakończenie zbiórki.
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W życiu każdej harcerki i każdego harcerza jest chwila szczególna, w której wypowiada słowa: 
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być 
posłuszną (posłusznym) Prawu Harcerskiemu”. Kiedy w blasku harcerskiego ogniska, wśród la-
sów, nad jeziorem, o wschodzie słońca nad morzem czy u podnóża górskiego szczytu wygłasza 
rotę Przyrzeczenia, musi mieć świadomość, do czego się zobowiązuje, jakich wartości i zasad 
chce przestrzegać. Ważne jest więc, aby był (była) dobrze przygotowany(a) do tego uroczystego 
momentu. 

Przed nami trudna sztuka przekazania tej wiedzy harcerkom i harcerzom w drużynie. Jak to zro-
bić? Jak nauczyć „bycia harcerzem”? Jak przekonać do harcerskich wartości, pomóc nad nimi 
pracować? Jak wytłumaczyć, czym jest Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie? Nie wystarczy przecież 
powiedzieć: „Masz być karny, pogodny, sumienny”. Trzeba tego nauczyć, pomóc zrozumieć i jesz-
cze zaświadczyć własną postawą. A wychowywanie młodego człowieka przez osobisty przykład to 
ogromne wyzwanie – zwłaszcza, gdy sami dopiero zdobywamy życiowe doświadczenia. Ale my – 
drużynowi – wiemy już, do czego dążymy, jakie wartości są dla nas ważne, gdzie ich szukać. Rozu-
miemy je i w pełni akceptujemy. Rolą drużynowego jest też później wspieranie harcerek i harcerzy 
w dotrzymaniu złożonego Przyrzeczenia, przygotowywanie harcerek i harcerzy do samodzielnego 
stawiania sobie coraz wyższej poprzeczki. Oddajemy w wasze ręce zbiór pomysłów na zbiórki 
poświęcone wartościom wynikającym z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Mamy nadzieję, że 
znajdziecie tu inspiracje zarówno do pracy nad sobą, jak i działań drużyny. Do każdego punktu 
prawa staraliśmy się dobrać odpowiednią gawędę, piosenkę, pomysł na zajęcia, tworząc swoisty 
„worek z tworzywem”. Korzystając z zawartych tu propozycji, można przygotować kilka zbiórek 
dotyczących harcerskich wartości. Trzeba jednak pamiętać, że o wartościach należy mówić nie 
tylko na specjalnych zbiórkach, ale zawsze i przy każdej okazji warto się do nich odwoływać. No-
śnikiem wartości w drużynie powinna być też obrzędowość. Pamiętajcie, by nazwa drużyny, wasze 
zwyczaje i obrzędy były mądre i niosły ze sobą właściwe przesłania, by tworzyły atmosferę szcze-
rości i braterstwa. Obrzędy nie muszą być bardzo podniosłe – powinny mieć w sobie wiele odcieni: 
być poważne, wesołe, powinny wzruszać i jednoczyć. Ważne, by autentycznie wplotły się w życie 
drużyny. Druhno drużynowa, druhu drużynowy! Waszym zadaniem jest pokazać harcerzom drogo-
wskaz, jakim jest Prawo Harcerskie i nauczyć z niego korzystać.

3. MAM SZCZERĄ WOLĘ,
PRZYRZEKAM.
Propozycja dla drużyn
harcerskich i starszoharcerskich

ZBIÓRKA WPROWADZAJĄCA. CZY JEST 
NAM POTRZEBNE PRAWO HARCERSKIE?

CELE

Wzbudzenie w harcerzach chęci własnego roz-
woju. Poznanie i zrozumienie treści poszcze-
gólnych punktów Prawa Harcerskiego. Zapo-
znanie harcerzy z historią harcerstwa.

PRZEBIEG ZBIÓRKI

1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. 
2. Gawęda „Dawno, dawno temu, czyli kiedy 

powstawało harcerstwo” (parę słów o R. 
Baden-Powellu, A. Małkowskim, narodzi-
nach idei skautowej i harcerskiej oraz Pra-
wie Harcerskim). 

3. Gra terenowa. Każdy zastęp otrzymuje do 
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wykonania 10 zadań (po jednym dotyczą-
cym każdego punktu Prawa Harcerskiego). 
Kolejne zadanie zastęp otrzymuje dopiero 
po wykonaniu poprzedniego. Wszyscy do-
stają koperty z treścią zadania nr 1, a kie-
dy je wykonają, wracają do prowadzącego, 
prezentują rezultaty i wówczas otrzymują 
zadanie nr 2 oraz zapisaną treść 1. punktu 
Prawa Harcerskiego – i tak aż do ostatniego 
zadania. Za każde wykonane zadanie zastęp 
otrzymuje od 1 do 10 punktów. Dodatkowe 
punkty można otrzymać za czas wykona-
nia.

Treść zadań
1.  Odszyfrujcie dołączoną do koperty wia-

domość napisaną alfabetem Morse’a. 
2.  Rozwiążcie krzyżówkę, jej hasło będzie 

treścią 2. punktu Prawa Harcerskiego. 
3.  Wyjdźcie na ulicę i rozejrzyjcie się wo-

kół siebie. Waszym zadaniem jest wy-
konanie dobrego uczynku.

4.  Korzystając z materiałów plastycznych 
zgromadzonych w harcówce, wykonaj-
cie prezent dla innego zastępu. 

5.  Wykonajcie reklamę 5. punktu Prawa 
Harcerskiego: „Harcerz postępuje po 
rycersku „(zaprezentujcie cechy uzna-
wane za rycerskie). 

6.  Wykonajcie jedno z dwóch podanych 
zadań: narysujcie i opiszcie wybraną 
roślinę rosnącą niedaleko szkoły lub 
narysujcie i opiszcie wybrane zwierzę 
żyjące niedaleko szkoły (można brać 
pod uwagę również owady). 

7.  Zaprezentujcie scenkę ilustrującą 7. 
punkt Prawa Harcerskiego: „Har-
cerz jest karny i posłuszny rodzicom 
i wszystkim swoim przełożonym”.

8.  Wymyślcie i przedstawcie scenkę kaba-
retową (lub inną dowolną formę), która 
rozśmieszy drużynowego.

9.  Do koperty dołączona została złotów-
ka. Waszym zadaniem jest kupić za nią 
jak najwięcej rzeczy. 

10.  Druhu zastępowy! Przedstaw harce-
rzom za pomocą kalamburu tekst 10. 
punktu Prawa Harcerskiego: „Harcerz 

jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, 
nie pali tytoniu i nie pije napojów alko-
holowych”. 

4. Nauka piosenki „Jestem harcerzem” lub in-
nej mówiącej o harcerskich ideałach. 

5. Dyskusja: Czy jest nam potrzebne Prawo 
Harcerskie? Jeśli tak, to dlaczego? Wpro-
wadzenie obrzędu związanego z Prawem 
Harcerskim (dziesięciu harcerzy układa 
swoje berety wokół obrzędowej świecy, wy-
powiadając kolejne punkty Prawa Harcer-
skiego). Zadanie międzyzbiórkowe dla za-
stępów: przygotować fotografie dotyczące 
Prawa Harcerskiego. Najciekawsze z nich 
zostaną wyeksponowane w harcówce. 

6. Obrzędowe zakończenie zbiórki.

PIOSENKI

JESTEM HARCERZEM

autorzy nieznani

Jestem harcerzem i mocno wierzę  d a d a
We wszystkie szczytne ideały.  d a d a
One są dla mnie niczym wyzwanie,
Któremu stawiam co dzień czoła.
Być wytrwałym, silnym być,  h G A
oto co przyświeca mi,  h
To jest cel, którego chcę,  G A
Boże, tylko daj mi sił.  h G A
Jest dziesięć praw i dobrze wiem,
Że według nich pójdę swą drogą,
Lilijki znak i krzyża cień,
One w mym życiu mi pomogą.
Wszak przyrzekałem, bo tego chciałem,
Żyć sprawiedliwie i odważnie.
Ogniska blask, przyjaciół krąg,
Bijące serca i uściski rąk.

KRZYŻ HARCERSKI

autorzy nieznani

Dostałeś Krzyż Harcerski,
Symbol twej w ludzkość wiary,
Dostałeś jak krzyż za męstwo
Virtuti Militari.
Wieniec z liści dębowych
To symbol mocy i siły.
Chwałą liście laurowe,
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Które go zawsze wieńczyły.
Lilijka – symbol czystości –
Godłem skautingu świata,
Promieniująca na zewnątrz,
By dawać przykład i bratać.
Jest nas tak bardzo wielu,
Jak wiele punkcików jest małych.
Kółko to krąg harcerski,
Z nas, druhów, przyjaciół powstały.
Prosta jest nasza prawda,
Która nas łączy i skuwa –
Jak proste jest zawołanie,
Nasze harcerskie „Czuwaj”.

HARCERSKIE IDEAŁY

autorzy nieznani

D A e
Na ścianie masz kolekcję swoich barwnych

wspomnień,
Suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i liść.
Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie
To wszystko, co cenniejsze jest niż skarb.
Po środku sam generał Robert Baden-Powell,

Rzeźbiony w drewnie lilijki smukły kształt.
Jest krzyża znak i srebrny orzeł jest w koronie,
A zaraz pod nim harcerskich dziesięć prawd.

D A e G
Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź

w potrzebie,
Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie.
Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy 

i odważny,
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym 

bratem będzie każdy.
D A e G

I świeć przykładem, świeć,    
I leć w przestworza, leć,
I nieś ze sobą wieść,
Że być harcerzem chcesz.
A gdy spyta cię ktoś, skąd ten krzyż na twej

piersi,
Z dumą odpowiesz mu – taki mają najdzielniejsi,
Bo choć mało mam lat w tym harcerskim 

mundurze
Bogu, ludziom i Ojczyźnie na ich wieczną chwałę

służę.
Ramię pręż, słabość krusz...

Punkt 1. HARCERZ SUMIENNIE SPEŁNIA OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE 
Z PRZYRZECZENIA HARCERSKIEGO

Gdziekolwiek harcerz się znajduje, stara się czyny swoje uzgodnić z wolą Boga i zrozumieć, czego 
od niego Ojczyzna wymaga.

hm. RP H. Glass

Warto zadać sobie i harcerzom kilka pytań: Co to znaczy sumienność? Czy sumienne będzie regu-
larne sprzątanie własnego pokoju, codzienne odrabianie lekcji, a może pisanie pamiętnika, by na 
jego kartach pozostawić ślad po dobrze przeżytym dniu? A może systematyczne planowanie swoje-
go czasu, codzienna pomoc rodzicom albo coś znacznie więcej – pewien styl życia?

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK

Egoista – człowiek przedkładający własny inte-
res nad dobro innych.

Obowiązek – to, co ktoś musi zrobić, do czego 
powinien poczuwać się ze względów moral-
nych, prawnych, społecznych itd., do czego 
jest zobowiązany.

Obowiązkowo – z powodu silnej potrzeby we-
wnętrznej, bez względu na cokolwiek, bez-
warunkowo, bezwzględnie.

Obowiązkowy – dobrze wypełniający swoje obo-
wiązki.

Patriota – człowiek kochający swoją ojczyznę, 
gotów do poświęceń dla niej.

Prymat – pierwszeństwo kogoś lub czegoś pod 
jakimś względem albo dominacja nad inny-
mi osobami lub rzeczami.

Przyrzeczenie – to, co się przyrzekło, treść tego 
wyrażona słowami, obietnica, zapewnienie, 
przysięga, ślubowanie.
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Skrupulatny – wykonujący wszystko bardzo do-
kładnie.

Służba – poświęcenie się jakiejś sprawie. Dzia-
łanie dla dobra wspólnego, dla jakiejś idei, 
posłannictwo.

Sumienność – wykonywanie swoich obowiązków 
dokładnie, rzetelnie, skrupulatnie.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można realizo-
wać m.in. przez: wypełnianie powinności wzglę-
dem religii, także samodzielne modlitwy wtedy, 
kiedy nikt nie kontroluje, nie widzi, dobrą na-
ukę w szkole, zdobywanie wiedzy, zdobywanie 
zawodu, przygotowywanie się do pracy oraz 
odnajdywanie swojego miejsca w społeczeń-
stwie, rzetelne wykonywanie pracy zawodowej, 
codzienne wykonywanie dobrych uczynków.

GAWĘDY

Historia mojej wędrówki

Wakacje zawsze spędzałem u dziadka, w jego 
chacie wśród najpiękniejszych bieszczadzkich 
połonin. Zwykle dni te dzieliliśmy między piesze 
wycieczki po okolicy, zbieranie grzybów i łowie-
nie ryb. Pewnego wieczoru dziadek powiedział: 

– Skończyłeś dwanaście lat. Jesteś już du-
żym i odważnym chłopcem. Masz sporą wiedzę 
pionierską, w małym palcu terenoznawstwo, 
a i samarytanka nie jest ci obca. Przekazałem 
ci to, czego nauczył mnie mój dziadek, kiedy by-
łem w twoim wieku. Nadszedł czas, żebyś udo-
wodnił, na co cię stać.

Spojrzał na mnie z uśmiechem:
– Wszystkiego najlepszego, wnusiu.
Pocałował mnie w czoło i dodał:
– Do jutra, Mały Orle.
Długo nie mogłem zasnąć, zastanawiając 

się, co miał na myśli dziadek. Dopiero nad ra-
nem zmęczenie zamknęło mi oczy. Obudził mnie 
dźwięk bawolego rogu, w który dmuchał dzia-
dek. Wyszedłem przed dom.

– Podejdź do mnie! – powiedział dziadek 
i wyjął zza pleców starą mapę, na której zazna-
czone były dwa punkty z zapisanymi azymuta-
mi.

Podał mi plecak:

– Masz piętnaście minut na spakowanie nie-
zbędnych rzeczy. Kiedy w pośpiechu zgarniałem 
ekwipunek do plecaka, zauważyłem, że dziadek 
obserwuje mnie przez szczelinę w drzwiach. 
Sprawdzał, czy czegoś nie pominąłem i czy nie 
biorę zbędnego balastu.

– Już czas. Wychodź! – usłyszałem i wybie-
głem z domu.

– Czas wyruszyć – powtórzył dziadek, spo-
glądając na swój stary, wskazówkowy zegarek. 

Tak właśnie zaczęła się wędrówka mojego ży-
cia. Wędrówka drogą do celu. Ruszyłem z mapą 
w ręku. Im bardziej oddalałem się od domu, tym 
mocniej biło mi serce. Pierwszy raz wędrowa-
łem samotnie. W myślach pojawiały się pytania: 
Dokąd dojdę? Co mnie czeka na szlaku? Spoj-
rzałem na mapę. Było tam miejsce zaznaczone 
literą „P”. „P” jak początek? Czy jak przerwa 
po pierwszej części wędrówki? Pomyślałem, że 
warto byłoby odpocząć i posilić się przed dalszą 
drogą. Usiadłem w cieniu pod drzewem. Szu-
kając kanapek w plecaku, zauważyłem koper-
tę. Dałbym głowę, że wcześniej jej tu nie było. 
Poznałem, że to list od dziadka. Chciałem już 
go otworzyć, kiedy zza moich pleców rozległ się 
głos:

– Przeczytaj to, co jest napisane na kopercie. 
Przestraszony, szybko odwróciłem się i zobaczy-
łem jednego ze sławionych przez mojego dziadka 
bieszczadzkich przewodników. Spojrzał na mnie 
i palcem wskazał list. Pochyliłem głowę. Czy-
tałem pismo dziadka: „Dla mojego najlepszego 
przyjaciela”. Jeszcze raz przeczytałem: „Dla 
mojego najlepszego przyjaciela Gerarda”. Ze 
zdziwieniem upuściłem list. Byłem przekonany, 
że wcześniej nie było tu tego imienia. Mężczyzna 
stojący przede mną wyciągnął rękę po kopertę. 
Otworzył ją, przeczytał list i powiedział:

– Musimy iść. Mamy mało czasu. Po drodze 
ci to wyjaśnię.

Nie wiedziałem, co robić:
– Co to znaczy? Przecież ja pana prawie nie 

znam.

Wtedy Gerard wyciągnął z koperty jeszcze jed-
ną kartkę i dał mi ją.

– Czytaj, ta jest dla ciebie.

To były słowa dziadka skierowane do mnie. 
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– Już przeczytałeś? – spytał mężczyzna – 
Pośpiesz się, bo czeka nas długa droga, a czasu 
mało. A co najważniejsze – przed nami zadanie 
do wykonania.

– Jakie zadanie? – spytałem, bo w liście do 
mnie dziadek nic o tym nie pisał.

– Twoje pierwsze na tej drodze, Mały Orle.
– Skąd on wie, że dziadek tak mnie nazywa? 

– przemknęło mi przez głowę. Ale nie było cza-
su na zastanawianie się, bo mężczyzna powoli 
oddalał się. Zebrałem swoje rzeczy, zarzuciłem 
plecak i dogoniłem mego nowego towarzysza. Z 
trudem dotrzymywałem mu kroku. Byłem już 
bardzo zmęczony, prawie zasypiałem w marszu. 
Nagle uderzyłem głową o coś twardego. Chcia-
łem krzyknąć, bo kontakt z menażką umocowa-
ną na plecaku nie należy do przyjemnych, ale 
poczułem jak duża dłoń zatyka mi usta.

– Cicho! – szepnął mi do ucha Gerard i na 
migi wskazał, gdzie mam popatrzeć. Zobaczy-
łem coś wspaniałego. Zachodzące słońce przez 
korony drzew rzucało promienie na puszystą 
trawę. W słowach, które słyszałem z ust prze-
wodnika, dużo było miłości do tego miejsca, ale 
i lęku o nie.

– Mam wrażenie, że bardzo martwisz się 
o to, co dziś mi pokazałeś, Gerardzie – powie-
działem, bo jego głos z każdym kolejnym sło-
wem coraz bardziej drżał.

– Martwię się, bo są ku temu powody... 
Przez pół nocy przy niewielkim ognisku Gerard 
opowiadał mi o swojej walce o to miejsce. Kilka 
razy zbierał przyjaciół i znajomych, by prote-
stować przeciwko budowie drogi w tej okolicy. 
Opowiedział mi także, co w tej sprawie zrobił 
mój dziadek. 

– Ale czemu się nadal martwisz? – spytałem 
zaniepokojony.

– Są nowe plany zagospodarowania tych te-
renów. Bardzo niebezpieczne dla przyrody... 

– Nie, to nie może być prawda! – krzyknąłem, 
aż echo rozniosło się po okolicy – Nie wierzę, że 
nie ma rady… Przerwałem zdanie, wsłuchując 
się w wiatr, szumiący pomiędzy drzewami jakby 
w poszukiwaniu czegoś lub kogoś. Zamknąłem 
oczy. A może to mnie szuka? 

– Wierzę, że da się ocalić każde pojedyncze 
źdźbło trawy – powiedziałem. – Wierzę, że mam 

w sobie tyle odwagi i siły, by wraz z przyjaciół-
mi zadbać o to miejsce. Odwróciłem się w stronę 
Gerarda i patrząc mu w oczy, powiedziałem:

– Wierzę i przysięgam ci, że zrobię wszyst-
ko, co będę mógł. Przysięgam na wiatr, wodę, 
ogień, ziemię, na to, co Bożą ręką stworzone, 
że przyjętej służby nie opuszczę. Tak, jak mnie 
uczył dziadek, całym życiem pozostanę wierny 
mojej przysiędze.

Gerard wstał i podszedł do mnie, położył 
rękę na moim ramieniu i powiedział:

– Przyjmuję twoją przysięgę i obiecuję być 
ci bratem w wielkiej walce o to, co tak umiło-
waliśmy. Dziadek na pewno będzie dumny z cie-
bie. Staliśmy tak jeszcze przez chwilę, owiewani 
nocnym wiatrem. 

– Nie mogę was zawieść – pomyślałem.
Z tymi słowami szedłem spać i budziłem się 

każdego dnia do chwili, gdy odstąpiono od bu-
dowania dróg w naszym zakątku. Naszym, bo 
zasługi przypadły całej mojej klasie i drużynie. 
Kilka lat później stanąłem na tym samym miej-
scu. Krzyknąłem:

– Dotrzymałem słowa! Dotrzymałem! Dotrzy-
małem! A po chwili usłyszałem ten sam wiatr, 
tylko tym razem wiejący mocniej i radośniej. Z 
oddali dobiegły słowa Gerarda:

– Wierzyłem i nie zawiodłem się na tobie, 
bracie.

Odwróciłem się i podbiegłem do niego. Ści-
skając serdecznie, zawołałem:

– Udało się, Gerardzie, naprawdę się udało!

Ważny sprawdzian

Emilia szybkim krokiem szła do szkoły. Dziś 
sprawdzian z polskiego. Obiecała sobie już daw-
no, że tym razem dostanie coś więcej niż cztery 
plus. W myślach powtarzała: „Maciej Aleksy 
Dawidowski, pseud. Alek, urodził się 3 listopada 
1920 roku, zmarł 30 marca 1943, ciężko ran-
ny w akcji pod Arsenałem. Jan Bytnar, pseud. 
Rudy, urodził się 6 maja 1921 roku, zmarł na 
skutek torturowania przez gestapo 30 marca 
1943 r. Tadeusz Zawadzki, pseud. Zośka, uro-
dził się 24 stycznia 1921 roku, zginął 20 sierp-
nia 1943 r. w akcji pod Sieczychami. Akcja pod 
Arsenałem – 26 marca 1943 roku, Powstanie 
Warszawskie

Mam szczera wole.indb   148Mam szczera wole.indb   148 2010-05-04   11:43:212010-05-04   11:43:21



Mam szczerą wolę, przyrzekam

Mam szczerą wolę
149

– 1 sierpnia 1944 roku... Umiem, umiem, 
umiem”.

Usiadła w ławce. Tematy... Chwila niepew-
ności. Wybór padł, jak zwykle, na trzeci temat 
– pozwalający rozpisać się „od siebie”: Co to 
znaczy, że bohaterowie „Kamieni na szaniec” 
Aleksandra Kamińskiego sumiennie wypełnili 
obowiązek wobec ojczyzny? Przymknęła oczy. 
Odpowiedzialność. Dojrzałość.

Świadomość dokonywanego wyboru. Służba 
w imię wyższego dobra. I co jeszcze...

 – Zaraz, zaraz... Jak to było... – uśmiechnę-
ła się do siebie i pomyślała, że bardzo pasował-
by tu tekst Przyrzeczenia: „Mam szczerą wolę 
całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść 
chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu 
Harcerskiemu”.

Alek, Rudy i Zośka – oni wiedzieli, jak świad-
czyć swoim życiem wierność ideałom, wiedzieli, 
którą drogą podążać, by zostawić świat odrobinę 
lepszym. Zginęli za Polskę. Czy wobec tego moż-
na powiedzieć, że wybrali śmierć? Nie, absolutnie 
nie. Hasło: „Dziś – jutro – pojutrze” stało się dla 
nich czymś więcej niż ideą – stało się sensem ży-
cia i nadzieją ocalającą od obłędu otaczającego 
świata. Wiedzieli, że wojna w słusznej sprawie 
wymaga ofiar. W jaki sposób dziś kontynuować 
ich dzieło? Czy dziś, w dobie europejskiej integra-
cji, internetu, blogów i telefonów komórkowych 
możemy mówić o wierności Harcerskiemu Przy-
rzeczeniu? Czasy się przecież zmieniły – zmieniła 
się rzeczywistość, zmieniło się tempo naszego ży-
cia. Nastało „pojutrze”, o którym marzyli Alek, 
Rudy i Zośka. Naszym zadaniem stało się ocale-
nie od zapomnienia ich historii, tradycji i prawd, 
o których świadczyli całym życiem, umiłowanej 
wolności i polskości, za które zapłacili najwyższą 
cenę. Naszym zadaniem jest podążanie ścieżkami, 
które wskazali – doskonalenie się w wielu dziedzi-
nach, samodzielne odkrywanie tajemnic świata 
i podejmowania kolejnych wyzwań. Sumiennie 
znaczy dla nas samodzielnie, każdego dnia, wy-
trwale, coraz bardziej świadomie podejmować de-
cyzje i dążyć do ideałów zawartych w treści Przy-
rzeczenia Harcerskiego – pisała Emilka. Chyba 
nie jest źle – pomyślała, a zaraz potem dopisała 
ostatnie zdanie: Jestem córką, jestem uczennicą, 
jestem harcerką. Zawsze.

POMYSŁY NA ZBIÓRKI

Przyzwyczajenia. Porozmawiaj z harcerkami 
i harcerzami o ich przyzwyczajeniach – po-
dzielcie je na trzy kategorie: pożyteczne, nie-
właściwe oraz neutralne (nie szkodzą, ale też 
nie sprawiają, że życie harcerek i harcerzy 
staje się bliższe danemu słowu). Uczestnicy 
rozmowy wymienią pewnie różne przyzwycza-
jenia, np. oglądanie filmów do późna, codzien-
na gimnastyka, granie w gry komputerowe, ob-
gryzanie paznokci, jedzenie słodyczy, chodze-
nie spać o określonej porze. Omówcie wspólnie 
waszą listę przyzwyczajeń i zastanówcie się, 
które z nich należałoby zmienić i nad czym 
trzeba pracować. Taką rozmowę można prze-
prowadzić, stosując technikę akwarium (jeden 
zastęp tworzy środkowy krąg, zostawiając 
jedno wolne miejsce). Pozostali harcerze stoją 
lub siedzą wokół nich, tworząc krąg zewnętrz-
ny. Zastęp siedzący w środku dyskutuje o pro-
blemie. Osoba z zewnętrznego kręgu, która 
chce wziąć udział w dyskusji, musi usiąść na 
pozostawionym wolnym miejscu. Wtedy może 
krótko wyrazić swoje stanowisko, zadać pyta-
nie itp., a następnie musi zwolnić miejsce dla 
kolejnego chętnego. Na koniec warto poprosić 
wszystkich, by napisali, jakich przyzwyczajeń 
chcą pozbyć się lub jakie nawyki zamierzają 
w sobie wyrobić. Warto wrócić do tych zapi-
sków po miesiącu i ocenić, czy coś się zmie-
niło. 

Jakim człowiekiem chcę być? Poproś harcerzy, 
by dobrali się w pary i opowiedzieli sobie na-
wzajem, jakimi ludźmi chcieliby być za 30 lat. 
Można przygotować pomocnicze pytania: Jak 
chciałbyś wyglądać? Jaki zawód chciałbyś wy-
konywać? Jakich chciałbyś mieć przyjaciół? 
Czy jest ktoś dorosły, do kogo chciałbyś być 
podobny? Teraz usiądźcie wszyscy w kręgu 
– niech będzie to wasze spotkanie po 30 la-
tach. Chętne osoby mogą opowiedzieć o sobie 
w przyszłości, drużynowy również. Mogą to być 
opowiadania w rodzaju: No wiem, trochę wy-
łysiałem, ale wciąż uprawiam sporty, więc nie 
urósł mi brzuch. Jestem informatykiem i zaj-
muję się... Moim największym sukcesem jak 
do tej pory było... Poproś też uczestników, aby 
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w zastępach wykonali kolaże – niech przed-
stawią siebie samych za 30 lat jako dorosłych 
ludzi. Mogą do kolaży wykorzystać fotografie 
wycięte z gazet, własne rysunki itp. Następnie 
porozmawiajcie o tym, czy łatwo będzie wam 
stać się takimi, jak to sobie wyobraziliście. 
Zastanówcie się, od kogo i od czego to zależy. 
Kto może wam w tym pomóc? Co może wam 
w tym przeszkodzić? 

Zdobywanie ognia. Zadaniem zastępów jest 
wykonanie czegoś pożytecznego dla innych. 
Po wykonaniu zadania harcerze proszą osobę, 
której pomagali, o zapalenie w przyniesionym 
lampionie ognia, poświadczającego wykonanie 
zdania. Po czasie ustalonym na wykonanie za-
dania zastępy zbierają się przy stosie ognisko-
wym, który zapalany jest od zdobytego ognia. 
W czasie ogniska każdy zastęp przedstawia, 
w jaki sposób pozyskał swój ogień. Formą pre-
zentacji może być opowiadanie, pantomima, 
inscenizacja, wiersz, plakat itp. Porozmawiaj-
cie przy okazji o tym, co dla was w życiu jest 
najważniejsze. Zapiszcie to na dużym arkuszu 
papieru i dobierzcie symbole, np. oznaczające 
rodzinę, wiedzę, dom, pracę, przyjaciół, Boga 
itd. Gdy symbole są już ustalone, każdy samo-
dzielnie rysuje swoją mapę – drogę przez życie 
– rozmieszczając na niej te wartości, które są 
dla niego najważniejsze (każdy może dołożyć 
też własne symbole). Później porozmawiajcie 
o tym, co daje wam harcerstwo, gdzie znajduje 
się ono na waszej mapie wartości i co ze sobą 
niesie. Zachowajcie wasze mapy wartości, aby 
kiedyś, po latach, wrócić do nich i zobaczyć, co 
się zmieniło i jakie wartości przyświecają wa-
szemu życiu. 

SPRAWNOŚCI

Podczas realizacji zadań związanych z tym 
punktem Prawa Harcerskiego można zdoby-
wać następujące sprawności: „poszukująca 
wartości-poszukujący wartości” **, „mężny” 
**, „Europejka-Europejczyk” ** „młody wy-
borca” ***, „krajoznawca” ***.

PIOSENKA

HARCERSKIE PRAWO

autorzy nieznani

O, harcerskie prawo nasze,
Ty nam życia znaczysz szlak.
Spraw, abyśmy chciały zawsze
Tą iść drogą, gdzie twój znak.
Spraw, abyśmy chciały zawsze
Tą iść drogą, gdzie twój znak.
Dobro, radość, miłość wszędzie
Niech się szerzy wkoło nas,
Z woli naszej czyn nasz będzie,
W mocny, dobry czy zły czas.
Z woli naszej czyn nasz będzie,
W mocny, dobry czy zły czas.
Tobie, prawo, przyrzekamy
Wierność naszych wszystkich sił.
Spraw, ażeby ruch siostrzany
wśród nas zawsze mocny był.
Spraw, ażeby ruch siostrzany
wśród nas zawsze mocny był.

PROJEKT. ŚWIAT ZAMKNIĘTY 
W NASZYCH DŁONIACH

Wykonuje zespół: sam. Dorota, sam. Weroni-
ka, pion. Klaudia (szef projektu), wyw. Jakub, 
wyw. Artur – z doświadczonej drużyny starszo-
harcerskiej przy gimnazjum.

Cel projektu: umożliwienie realizacji pasji arty-
stycznych zastępu, pokazanie się w społeczno-
ści lokalnej, zwłaszcza wśród rówieśników.

Termin: marzec – czerwiec 2009 r.

Założenia i przebieg realizacji:

Projekt przewiduje przygotowanie spektaklu 
wg scenariusza nawiązującego do punktu Pra-
wa Harcerskiego: „Harcerz sumiennie spełnia 
swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia 
Harcerskiego”, pokazującego, jak można re-
alizować się na różnych płaszczyznach (być 
dzieckiem – uczniem – harcerzem). Wyko-
nawcy podejmą współpracę ze szkolnym kołem 
teatralnym i Młodzieżowym Domem Kultury. 
Spektakl zostanie pokazany podczas Festiwalu 
Młodych Talentów w naszym mieście.
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Punkt 2. NA SŁOWIE HARCERZA POLEGAJ JAK NA ZAWISZY

Gdy skaut powie: „Na mój honor tak jest” to znaczy, że tak jest, jak gdyby złożył uroczystą na 
to przysięgę. Podobnie, kiedy zwierzchnik skautowy powie mu: „Wierzę ci na twój honor, że to 
zrobisz”, skaut musi wykonać rozkaz, przy pomocy wszystkich swoich sił, musi pokonać wszelkie 
przeszkody. Gdyby skaut splamił swój honor kłamstwem albo niedokładnym wykonaniem rozkazu, 
kiedy na jego honor uwierzono, że go wykona – przestaje być skautem i musi zwrócić swoją skau-
tową odznakę, której nie wolno mu już nigdy nosić – traci swoje skautowe życie.

A. Małkowski
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„Polegać jak na Zawiszy” – to popularne powiedzenie. Zawisza Czarny nie jest jednak postacią 
z ludowych podań ani literacką fikcją, nie wziął się z romantycznej wizji Sienkiewicza czy Matejki. 
Był człowiekiem z krwi i kości, a spośród innych wyróżniała go wyjątkowa prawość i zgodność 
słów z postępowaniem. Zawisza Czarny z Garbowa to przykład człowieka, który nie splamił się 
postępowaniem niegodnym rycerza. A przy tym był prawdziwym człowiekiem sukcesu, zdobywając 
uczciwie pokaźny majątek i nieśmiertelną sławę. To pięknie brzmi – zgodność słów z postępowa-
niem. Ale przecież kiedy nie dotrzymujemy słowa, nie robimy tego zwykle bez powodu. Przeważ-
nie istnieje ważna przyczyna – zapominamy, nie mamy czasu, jesteśmy przeciążeni obowiązkami, 
zmieniamy zdanie. Przemilczenie prawdy czy kłamstwo też często ma swoje przyczyny: nie chce-
my się komuś narazić, wtrącać się do cudzych spraw, chcemy uniknąć przykrych konsekwencji. 
Dlaczego tak ważne jest dotrzymywanie słowa? Bo ktoś na nas liczy, ktoś nam ufa. Rzetelność 
i niezawodność jest niezbędna do przeprowadzenia zupełnie drobnych spraw i do zrealizowania 
wielkich, niezwykłych planów. W żadnej sytuacji nie możemy być ogniwem, które zawiodło, które 
spowodowało, że zmarnowała się czyjaś praca albo ktoś został pozbawiony pomocy.

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK
Dokładność – staranność, precyzja wykonania, 

bycie dokładnym.
Lojalność – uczciwość, wierność, oddanie wo-

bec kogoś.
Prawdomówny – taki, który mówi prawdę, nie 

kłamie.
Rzetelny – dokładnie wykonujący swoją pracę, 

wypełniający wzięte na siebie obowiązki, 
sumienny, uczciwy, słowny, solidny, godny 
zaufania.

Słowny – taki, który dotrzymuje danego słowa.
Solidny – taki, który jest uczciwy, rzetelny, któ-

rego można obdarzyć zaufaniem, sumienny, 
porządny prawy.

Uczciwość – godne zachowanie, bycie uczci-
wym, wynikająca z poczucia obowiązku 
szczerość, prawdomówność, sumienność, 
przyzwoitość.

Uczciwy – ze względu na poczucie obowiązku 
prawdomówny, szczery.

Wierność – bycie wiernym, lojalnym wobec ko-
goś, dochowywanie wiary komuś, czemuś 
bez względu na okoliczności.

Zaufanie – wiara w to, że komuś można ufać, że 
ktoś nigdy nie zawiedzie, nie zdradzi.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można realizo-
wać m.in. przez powierzanie harcerkom i har-
cerzom coraz bardziej odpowiedzialnych zadań, 
rozliczanie i rzetelne podsumowanie każdego 
wykonanego działania (terminowość, jakość 

pracy), uczenie prawdomówności w życiu co-
dziennym (mówienia prawdy w domu, szko-
le, drużynie i zastępie), utrzymywanie przez 
drużynowego kontaktu z rodzicami harcerek 
i harcerzy; szczera rozmowa, omawianie pro-
blemów wychowawczych, taktowne oferowanie 
pomocy, podejmowanie pracy wolontariackiej, 
kształtowanie odpowiedzialności za słowa (np. 
poprzez redagowanie blogów gazetek szkol-
nych lub hufcowych), nawiązanie kontaktu ze 
Wspólnotą Drużyn Grunwaldzkich.

GAWĘDY

Historia starego drzewa

Jest takie miejsce, gdzie w pięknej dolinie 
rośnie potężne, stare drzewo, zwane Drzew-
cem. Legenda o nim opowiadana jest od wielu 
pokoleń. Przed laty pod Drzewcem odpoczy-
wało wielu wędrowców. Drzewiec, wsłuchany 
w słowa ludzi, bacznie obserwował ich zacho-
wanie. Przekonał się, że wielu z nich kłama-
ło i nie dotrzymywało danego słowa. Zasmu-
cony i zmęczony złem, które pod jego koronę 
trafiało coraz częściej, postanowił pozbyć się 
wszystkich liści, by nikt już nie siadał w jego 
cieniu. Za każdym razem, kiedy pod Drzew-
cem stanął ktoś, kto kłamał, z gałązki spadał 
jeden listek i zanim dotknął ziemi zmieniał 
swój piękny, zielony kolor na bury, wyblakły. 
Dziadek zabrał mnie kiedyś w miejsce, gdzie 
rośnie Drzewiec. Po drodze opowiedział mi le-
gendę. Kiedy byliśmy już na miejscu i ruszyłem 
w stronę Drzewca, zawołał:
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– Zatrzymaj się! Jesteś pewien, że powi-
nieneś tu stanąć? Czy chcesz, by spadł kolejny 
liść?

Nie chciałem, by tak się stało, ale było 
za późno na odwrót, bo otoczył mnie już cień 
Drzewca.

– Za późno – westchnął dziadek. Nie wie-
rzyłem, że naprawdę jakiś list spadnie. Pewien 
siebie powiedziałem głośno:

– Sprawdźmy!
– Sprawdźmy! – powtórzył dziadek – Drze-

wiec wie o wszystkim, co komuś obiecałeś, 
a tego nie zrobiłeś. Co komuś powiedziałeś, 
raniąc jego uczucia i obrażając go. Wystarczy, 
że odwróciłeś się kiedyś, proszony o pomoc. Pa-
miętaj, Drzewiec o tym wie... W tym momencie 
z najwyższej gałęzi drzewa spadł jeden listek. 
Zanim dotknął ziemi w mojej wyobraźni pojawi-
ły się twarze osób, które zawiodłem. Opuściłem 
wzrok i podbiegłem do dziadka, a ten mocno 
złapał mnie za ramię i cicho powiedział:

– Nie martw się. Kiedyś i ja stanąłem pod 
tym drzewem, a liść spadł. Najważniejsze jest 
to, by naprawić popełniane błędy, jeśli jeszcze 
da się to zrobić. Kiedy jest już na to za późno, 
pozostaje wyciągnąć wnioski na przyszłość. Do-
piero wtedy z czystym sercem można przyjść do 
starego Drzewca. Kiedy po kilku latach jeszcze 
raz stanąłem w cieniu Drzewca, z rozłożystych 
gałęzi, owiewanych silnym wiatrem, nie spadł 
żaden listek. 

Już nigdy...
Dźwięk budzika w telefonie komórkowym 

wyrwał Kamilę ze snu na długo przed świtem. 
Sięgnęła po czołówkę. Reszta zastępu spała. 
Kamila pomyślała: „A może ich nie budzić... 
Przesadziły wczoraj z tymi głupimi żartami. 
Chociaż wiedziały, że posuwają się za daleko, 
to w najlepsze urządzały sobie ze mnie kpiny 
przy wszystkich turystach w schronisku. Nie 
pozwolę sobie na takie traktowanie. Ładne mi 
przyjaciółki! Dość tego. Idę sama”. Szybko 
dopięła plecak. Zagotowała wodę. Naszyko-
wane wczoraj kanapki i gorąca, słodka her-
bata. Jeszcze raz sprawdziła, czy wszystko 
jest na swoim miejscu. „Tylko cicho, żeby ni-
kogo nie obudzić” – myślała, kiedy zapinała 
biodrowy pas plecaka i poprawiała okulary. 

Wpis do książki wyjść... Zamknęła bezgłośnie 
drzwi schroniska. Była teraz tylko ona i Tatry 
pogrążone we wczesnowiosennej nocy. Szlak 
znała na pamięć. Kozi Wierch, dalej Grana-
tami aż do Doliny Gąsienicowej i stamtąd już 
prosto do Kuźnic. Zmarznięty śnieg chrzęścił 
pod twardymi butami. Iskrzył w niebieska-
wym świetle czołówki. Wydeptana droga nie-
uchronnie pociągała w góry... Pierwszy odpo-
czynek. Krótki. Wyrównać oddech. Poprawić 
plecak. Lekko rozpiąć gardę kurtki. Ruszyła 
dalej. Widziała, że wysoko ruszył się wiatr. 
Zaczął się wschód. Ciemność nocy roziskrzy-
ła się kolorowymi światłami rozszczepionymi 
przez maleńkie pryzmaty śnieżnych drobin. 
Oszałamiający widok. Sięgnęła po okulary – 
wiedziała, że to piękno jest niebezpieczne dla 
oczu. Postój. Kawałek czekolady. Łyk herba-
ty. Spojrzała w dół. „Na pewno już nie śpią 
i zauważyli moją nieobecność. Natalia i Agata 
pierwsze będą gotowe do wyjścia i nie mam 
już dużo czasu. Ciekawe, kiedy zrozumieją, 
że wczoraj przesadziły” – zastanawiała się. 
Ruszyła. Było już zupełnie widno. Wkrótce 
minęła Kozi Wierch. „Bardzo dobry czas” – 
pomyślała. Przyspieszyła. Nogi prowadziły 
zwykłym tempem, chociaż śniegu przybyło 
i stał się jakiś inny. Z zamyślenia wyrwał ją 
pomruk. Przerażająco bliski i głośny. Lawi-
na. Bardzo blisko. Droga uciekała spod stóp... 
Nie wiedziała, ile czasu minęło, kiedy gdzieś 
z bardzo daleka usłyszała:

– Jest, jest. Jest tutaj! Potem ktoś zaczął 
krzyczeć i zadawał pytania, których nie rozu-
miała. Wśród ratowników zobaczyła Natalię, 
Igę i Agatę. Słyszała ich głosy. Ktoś założył 
jej ortopedyczny kołnierz. Ktoś inny okrył folią 
NRC. Silne dłonie szybkim ruchem przeniosły 
na nosze. Znów przymknęła oczy. Poczuła bez-
pieczne ciepło niebytu. Odzyskała przytomność 
w szpitalu. Na niewygodnych krzesłach przynie-
sionych z korytarza drzemały dziewczyny z za-
stępu. Kamila poruszyła się. To wystarczyło, by 
je obudzić:

– Jak się czujesz? 
Nie odpowiedziała.
– Obiecałaś... Obiecałaś nie odłączać się od 

nas pod żadnym pozorem. Wiedziałaś, że nie 
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wolno samej wyjść, a mimo to poszłaś. I to na 
takie przejście... 

Zamknęła oczy.
– Ja już nigdy...
– Wiem – odpowiedziała Agata. – I ja już 

nigdy...
Obie wiedziały, że te słowa płyną prosto 

z serca. Obie zrozumiały, czym jest odpowie-
dzialność za własne słowa.

POMYSŁY NA ZBIÓRKI

Czasoodmierzacz. Wyznaczajcie zbiórki o niety-
powych godzinach, np. związanych z numerem 
drużyny – 17.23. Pilnujcie, aby rozpoczynały 
się punktualnie. Na specjalnie przygotowanym 
czasoodmierzaczu (plansza z imionami człon-
ków drużyny) zaznaczajcie spóźnienia. Raz 
w miesiącu dokonujcie podsumowania. Kto 
spóźnił się w sumie największą liczbę minut, 
proponuje zabawę.

Zróbmy to! Przygotujcie kartki z zapisanymi 
prostymi zadaniami, które można wykonać 
w ciągu tygodnia (np. pomóż mamie posprzą-
tać mieszkanie, narysuj plakat o szkodliwości 
palenia papierosów itp.). Każdy harcerz losuje 
jedno zadanie. Na kolejnej zbiórce opowiada, 
czy udało mu się je zrealizować, przedstawia 
potwierdzenie lub wykonaną pracę. W innej 
wersji każdy sam określa, jakie zadanie wy-
kona i zapisuje je na podpisanej przez siebie 
kartce. Zadanie uczy zgodności deklaracji 
i czynów oraz rzetelnego podchodzenia do 
obowiązków.

Precz ze ściągawką! Wykonajcie razem drzewo 
decyzyjne – zastanówcie się, czy powinno się 
ściągać. Jak ściąganie ma się do Prawa Har-
cerskiego? Czy kogoś, kto ściąga na klasów-
kach, można nazwać prawdomównym? Swoje 
drzewo decyzyjne powieście w harcówce, by 
przypominało o uczciwości podczas klasówek 
i egzaminów. 

SPRAWNOŚCI

Podczas realizacji zadań związanych z tym 
punktem Prawa Harcerskiego można zdobywać 
sprawność „szara lilijka” **.

PIOSENKI

ZIELONY MUNDUR

autorzy nieznani

Skoczyłeś przez ogień, zgasiłeś świeczkę
Swymi drżącymi palcami,
Aby pokazać, jak jesteś odważny,
Że już skończyłeś z beksami.

Stanąłeś dumnie, wypiąłeś pierś
I głośno wyrzekłeś słowa:
„Zuch kocha Polskę” – pamiętasz to?
To obietnica zuchowa.

Zielony płomień, zielony mundur,
Zielona chusta i czapka.
Szara spódnica, szary mundur,
Szara furażka.

Aż okres próby przyszedł na ciebie,
To już nie tylko zabawy.
Teraz północy szukasz na niebie,
W dzień zakasujesz rękawy.

I ciągle czekasz, ciągle z nadzieją,
Tej nocy czy tego świtu,
Kiedy ci twoje życie odmienią,
Otworzą drogę do szczytu.

Zielony...

Aż w końcu zbudzili i powiedli w las,
Do światła małego ogniska.
Powagi krąg otoczył nas
I Ziemia stała się bliska.

Lecz wszystkie słowa chwytała noc,
Zostały tylko te męskie:
„Na słowie harcerza” – pamiętasz to?
To przyrzeczenie harcerskie.

Zielony...

DOBRANOC

autorzy nieznani

Słońce zaszło już za lasem  D A
I nastała ciemna noc,   h G
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A ja tutaj przy ognisku
Śpiewam tobie dobranoc.

Dobranoc, dobranoc,
Jaka piękna jest ta noc.
Takiej nocy życzę tobie,
Dobranoc.

Życie to nie jest jeszcze życiorys,
Życie się mieści w brudnopisie,
Korzystajmy z wszystkiego po trochu,
By starczyło na całe życie.

Wszak wielkiej siły nam potrzeba,
Aby zmienić życie swe,
Jeden cel nam dziś przyświeca,
By być lepszym niż się jest.

PROJEKT. CENA MOJEGO SŁOWA

Zespół: sam. Zuzia (szef projektu,) pion. Ania, 
pion. Marysia, ćw. Janek, wyw. Artur – z dru-
żyny starszo harcerskiej działającej przy Domu 
Kultury.

Cele projektu: uświadomienie sobie i odwiedza-
jącym wystawę znaczenia dawanego słowa, po-
kazanie się społeczności lokalnej.

Termin: styczeń – kwiecień 2009 r.

Założenia i planowany przebieg realizacji:

Projekt zakłada przygotowanie w Domu Kul-
tury wystawy „Cena mojego słowa”. Zostaną 
na niej zaprezentowane postacie, które w swo-
im życiu postępowały zgodnie z danym słowem 
i walczyły o prawdę. Podczas wernisażu wysta-
wy odbędzie się gra decyzyjna, mająca na celu 
ukazanie znaczenia danego słowa.
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PUNKT 3. HARCERZ JEST POŻYTECZNY I NIESIE POMOC BLIŹNIM

Obowiązkiem skauta jest być użytecznym i nieść pomoc bliźniemu. Skaut spełnia swój obowiązek 
przed wszystkimi innymi, nawet jeśliby przez to musiał zrezygnować z przyjemności, wygody czy 
narażać się na niebezpieczeństwo. Jeśli znajdzie się w trudnej sytuacji, nie wiedząc, co ma z dwu 
rzeczy wybrać, musi się spytać siebie samego: „Co jest moim obowiązkiem?”, to jest, „Co jest 
lepszym dla innych ludzi” i to winien zrobić. Musi być gotów w każdej chwili do ratowania życia 
i mienia, pomocy rannym. Musi też uczynić wszystko, co się da, aby wykonać przynajmniej jeden 
dobry uczynek w ciągu dnia.

R. Baden-Powell

Miłość bliźniego to nie tylko uczucia. To wola czynienia dobrze. Harcerz ma wolę czynienia dobrze 
wszystkim i wyzyskuje każdą okazję, aby być pożytecznym i nieść pomoc bliźnim. Codziennie speł-
nia co najmniej jeden dobry uczynek. Szerzy w swym otoczeniu zasady sprawiedliwości społecznej 
oparte na etyce chrześcijańskiej. Harcerz jest pożyteczny również przez to, że na każdym stanowi-
sku stara się pracować wydajnie, żeby pracą swą powiększyć dorobek Polski.

hm. RP S. Sedlaczek

 

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK
Bliźni – wg nauki chrześcijańskiej: każdy czło-

wiek w stosunku do innego człowieka.
Pomocny – taki, który ułatwia coś, wspiera, po-

maga komuś w czymś.
Pożyteczność – właściwość tego, co jest poży-

teczne, bycie pożytecznym, przydatność.
Pożyteczny – taki, który przynosi korzyść, poży-

tek, który można wykorzystać, zastosować 
z pożytkiem, także taki, z którego działal-
ności wynika (ogólny) pożytek.

Przydatny – taki, który może się przydać ko-
muś do czegoś, znajdujący zastosowanie 
w czymś.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można reali-
zować m.in. przez: bycie zawsze pomocnym, 

zgłaszanie chęci pomocy z własnej inicjatywy, 
podejmowanie działań na rzecz rodziny (pomoc 
w obowiązkach domowych, pielęgnowanie ro-
dzinnych tradycji itp.), podejmowanie działań 
na rzecz wspólnoty szkolnej (organizowanie 
konkursów, turniejów, Dnia Dziecka), podejmo-
wanie działań na rzecz wspólnoty lokalnej (gry 
i zabawy dla dzieci , uczestniczenie w sprząta-
niu osiedla itp.), utworzenie w drużynie bazy 
mistrzów, która pozwoli wymieniać się wiedzą 
oraz umiejętnościami (także z przedmiotów 
szkolnych), nawiązanie współpracy z organiza-
cją, której celem jest niesienie pomocy innym, 
zorganizowanie spotkań z ludźmi, którzy zwią-
zali swoje życie z ideą niesienia pomocy, dosko-
nalenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie 
pierwszej pomocy.
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GAWĘDA

Dobry uczynek

Kasia wracała do domu. Miała ciężki plecak, 
nic jej się nie chciało, była zmęczona po długim 
dniu spędzonym w szkole. Kiedy stała na skrzy-
żowaniu, zauważyła starszą panią, obładowaną 
siatkami z zakupami. Widać było, że ledwo sobie 
może z tym ciężarem poradzić. W głowie Kasi 
zaświtał pomysł: „A może podejść do tej pani 
i zapytać, czy nie trzeba jej pomóc?”. Podeszła 
do starszej pani i zapytała, czy może jej pomóc. 
Staruszka w pierwszej chwili nie wiedziała, co 
ma odpowiedzieć, była niepewna, czym ta pomoc 
może się zakończyć. Z pewnością bała się o swo-
je rzeczy... tyle teraz jest niemiłej młodzieży. Ale 
Kasia od razu dodała że jest harcerką i mieszka 
niedaleko. Gdy starsza pani usłyszała, że Kasia 
jest harcerką, uśmiechnęła się i przyjęła pomoc. 
Przypomniały się jej dawne czasy. Ona też była 
harcerką. Idąc obok Kasi, opowiadała, jak było 
kiedyś na obozach. Dziewczyna była bardzo za-
dowolona z siebie. Nie dość, że pomogła star-
szej pani, to jeszcze się dowiedziała ciekawych 
rzeczy z dawnych lat. W ramach podziękowania 
staruszka zaprosiła Kasię na ciastko i herbatę. 
Wypowiedziała również bardzo ważne słowa, 
które głęboko utkwiły w pamięci Kasi:

– Cieszę się, że na tym świecie jest jeszcze 
młodzież, która z ochotą pomaga innym. Widzę, 
że nie zanikł jeszcze zwyczaj, iż każdy harcerz 
szuka sposobności, by codziennie wyświadczyć 
komuś choćby drobną przysługę. Dziękuję ci 
za to”. Od tamtej pory Kasia stara się spełnić 
codziennie choć jeden dobry uczynek – i nigdy 
o tym nie zapomina.

POMYSŁY NA ZBIÓRKI

Łańcuszek. To działanie można potraktować 
jako zadanie międzyzbiórkowe. Wybranego 
harcerza prosimy o spełnienie dobrego uczyn-
ku (udzielenie pomocy komuś z drużyny). Jed-
nocześnie prosimy, by przekazał tej osobie, 
aby wyświadczyła przysługę komuś następne-
mu z drużyny. Nie należy wcześniej wtajemni-
czać wszystkich członków drużyny w przebieg 
zadania. Dopiero podczas zbiórki będziemy 
mogli je podsumować i sprawdzić, jak daleko 

sięgnął „łańcuszek” i ile osób wzięło w nim 
udział. 

Jak pomóc tym, którzy zostali odrzuceni przez 
grupę? Zaproponuj harcerzom, by przypomnie-
li sobie sytuacje, w których zostali odrzuceni 
przez koleżanki lub kolegów. Następnie usiądź-
cie w kręgu i porozmawiajcie o tym, jakie mogą 
być powody odrzucenia przez grupę i jak moż-
na sobie z nimi poradzić. Zastanówcie się, czy 
sytuacje odrzucenia kogoś zdarzają się w wa-
szej drużynie. Przygotujcie w zastępach scenki 
pokazujące, jak można pomóc tym, którzy są 
odrzuceni przez grupę. Przedstawcie zarówno 
to, w jaki sposób można pomóc tym, którzy nie 
są akceptowani przez grupę, jak i to, co mo-
żecie zrobić, by osoby, które odrzuciły kogoś, 
zaakceptowały go. W przygotowaniu scenek 
mogą pomóc pytania: Czy osoba odrzucona 
przez swoich kolegów powinna zrobić coś, by ją 
zaakceptowali? Jakie mogą być konsekwencje 
tego, że ktoś zmieni się pod wpływem grupy? 
Jak można pomóc osobie, która czuje się od-
rzucona, a chce włączyć się do grupy?

Niewidzialna ręka. Przeprowadźcie akcję „Nie-
widzialna ręka” (zadania wykonują zastępy). 
Postawcie sobie jako cel niezauważone poma-
ganie ludziom, którzy tego potrzebują. Nie mu-
sicie szukać daleko, rozejrzyjcie się wokół, na 
pewno jest wiele osób, którym przyda się wasza 
pomoc. Wykonane zadania opiszcie w kronice 
drużyny.

SPRAWNOŚCI

Podczas realizacji zadań związanych z tym 
punktem Prawa Harcerskiego można zdo-
bywać następujące sprawności:  „uczynna-
uczynny”**,  „opiekun chorych-opiekunka 
chorych” **, „sanitariusz-sanitariuszka”*, 
„ratownik-ratowniczka”***.

PIOSENKI

OGIEŃ

autorzy nieznani

Zwyczaj to stary jak świat,  C d C F
Ogień, ogień, ogień.   G C G C

Mam szczera wole.indb   157Mam szczera wole.indb   157 2010-05-04   11:43:242010-05-04   11:43:24



Mam szczerą wolę, przyrzekam

Mam szczerą wolę
158

Rozpalmy blisko nas
Ogień, ogień, ogień.

Dla spóźnionego wędrowca,  C F C F
Dla wszystkich spóźnionych w noc.  G C F G C

Rozpalmy tu, rozpalmy tu:  C F
Ogień, ogień, ogień.  GC

Pierwsza gwiazdka już wzeszła,
Czas, by ogień rozpalić,

Lipy, sosny i buki
Chylą gałęzie w oddali.

Najpiękniejsze ognisko,
Z trzaskiem sypią się skry,

Wokół samych przyjaciół masz,
Więc śpiewaj z nami i ty:

Dla spóźnionego wędrowca...

Punkt 4. HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO, 
A ZA BRATA UWAŻA KAŻDEGO INNEGO HARCERZA

Gdy harcerz spotka drugiego, choćby nieznajomego harcerza, postępuje z nim jakby z najlepszym 
znajomym i służy mu radą i pomocą. Harcerz nigdy z góry na innych nie patrzy dlatego, że są 
biedniejsi albo do innej warstwy społecznej należą. Harcerz nigdy nie da się opanować zawiści 
względem bogatszych lub szczęśliwszych. 

hm. RP H. Glass

Harcerstwo to tradycja miłości bliźniego. To tradycja szacunku do słów, myśli i przekonań, które 
mogą różnić się od naszych własnych, dążenia ku szczytom ideału człowieczeństwa i odkrywania 
ich w samym sobie. Być harcerzem to dostrzegać wokół siebie ludzi i każdego dnia uczyć się sza-
cunku dla ich poglądów, oczekiwań i zachowania. Nie znaczy to, że nie należy reagować na zło. 
Tolerancja jest czymś zupełnie innym niż pobłażliwość lub obojętność. Być harcerzem to być sobą 
i kochać świat taki, jaki został nam dany... i zmieniać go, by zostawić go odrobinę lepszym.

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK 
Braterstwo – ogół serdecznych uczuć opartych 

na szczerości i braku wyrachowania (wyra-
chowanie – dbanie wyłącznie o własny inte-
res, kierowanie się chęcią wyciągnięcia ze 
wszystkiego osobistych korzyści).

Przyjaźń – więź między osobami oparta na wza-
jemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, 
wzajemnej pomocy.

Szczery – taki, który zawsze mówi prawdę, nie 
oszukuje, nie ukrywa swych zamiarów, jest 
wiarygodny.

Wiarygodny – godny zaufania, niebudzący wąt-
pliwości, prawdziwy, pewny, autentyczny. 

Życzliwość – życzliwy stosunek względem ko-
goś, przychylne, przyjazne nastawienie.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można realizo-
wać m.in. przez: spotkania z harcerkami i har-
cerzami z innych organizacji harcerskich, orga-
nizowanie wspólnych przedsięwzięć (np. Dnia 
Myśli Braterskiej, Dnia Dziecka), współpracę 
z innymi drużynami, współdziałanie w hufcu, 
nawiązanie kontaktu ze skautkami lub skau-
tami, wspólne obozy, wyjazdy, podejmowanie 
wspólnych działań, poznanie innych kultur, in-
nych światów wartości, zapraszanie na zbiórki 
ludzi reprezentujących np. różne kultury czy 
światopoglądy, naukę umiejętności kulturalnej 
dyskusji. 
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GAWĘDA

Każdy człowiek bratem, siostrą...

Przeglądałem albumy dziadka z czasów, kie-
dy należał do drużyny harcerskiej. Wśród wielu 
fotografii znalazłem kilka, na których widnia-
ły drzwi. Zdjęcia były ułożone chronologicznie. 
Pierwsze ukazywały chłopców stawiających 
drzwi. Kolejne fotografie przedstawiały drzwi 
– oryginalne konstrukcje zamontowane pomię-
dzy drzewami na ścieżce do obozu. Kilka zdjęć, 
nieco zniszczonych przez czas, opowiadało hi-
storię o chłopcach otwierających te drzwi. Na 
drzwiach wisiały tabliczki z różnymi napisami: 
tolerancja, służba, pomoc, prawo, człowiek, 
braterstwo, ideały, przekonania, demokracja, 
szacunek... Zapytałem:

– Dziadku, co znaczą te drzwi?
I dziadek opowiedział mi historię, która 

brzmiała mniej więcej tak: Pewnego wieczo-
ru na obozie drużynowy zebrał nas i poprosił 
o pomoc. Chciał, byśmy zbudowali kilkana-
ście par drzwi. Nie chciał wyjaśnić nic więcej. 
Mimo że nie mieliśmy pojęcia, o co chodzi, 
zabraliśmy się do roboty. Mieliśmy do naszego 
drużynowego całkowite zaufanie i wierzyli-
śmy, że to, co wymyślił, ma sens. Nazajutrz 
z samego rana obudziliśmy Grześka (tak miał 
na imię nasz drużynowy) dźwiękami pił, młot-
ków i siekier. Wyszedł z namiotu i stał zamy-
ślony, wpatrzony w to, co robimy. Wreszcie 
uśmiechnął się i zaczął robić tabliczki. Kiedy 
skończyliśmy budowę, poprosił, abyśmy poszli 
na polanę za obozem. Sam pozostał jeszcze 
chwilę przy naszych leśnych drzwiach. Kiedy 
przyszedł do nas, usiadł w kręgu i rozpoczął 
gawędę. Przypomniał, jak kilku z nas pokłóci-
ło się i tym samym popsuło atmosferę panują-
cą na obozie. W pewnym momencie przerwał 
opowiadanie, dał nam znak ręką i poprowa-
dził w kierunku drzwi. Zatrzymał się, popa-
trzył na nas i otworzył pierwsze drzwi. Tak 
samo uczynił z resztą z nich – poza jednymi, 
na których nie było żadnej tabliczki. Po chwili 
wyjął z kieszeni deseczki z wyrytymi na nich 
naszymi imionami. Rozdał je, mówiąc:

– W życiu staje przed nami wiele drzwi, 
które chcemy lub musimy otworzyć. Wiele 

z nich zamykamy, bo tak lepiej i łatwiej, za-
pominając, co było po tamtej stronie. Nie-
które zostawiamy otwarte. Są i takie, które 
powinniśmy otworzyć szczególnie szeroko, 
dbając o to, by żaden podmuch złego wia-
tru nie zamknął ich przypadkiem. Wpadając 
w złość, trzaskamy jednak tymi drzwiami 
bez opamiętania. Ja dziś otworzyłem przed 
wami drzwi tolerancji, mojej służby dla was 
i innych, pomocy, prawa, braterstwa, ideałów, 
przekonań, demokracji i szacunku. Mam na-
dzieję, że nigdy nie zamkną się przed wami. 
Żeby jednak tak się stało, musimy dbać o to 
razem, ja i wy. Powiesił na ostatnich drzwiach 
deseczkę ze swoim imieniem i przeszedł przez 
nie. Popatrzyliśmy na siebie. Bez słowa każ-
dy z nas podchodził do drzwi, wieszał na nich 
tabliczkę ze swoim imieniem i przechodził na 
drugą stronę. Przeszedłem przez drzwi ostat-
ni. Za nimi stał drużynowy otoczony przez 
chłopaków. Podszedłem do pierwszego z nich, 
uścisnąłem dłoń i powiedziałem: „Jak brat 
bratu, bratem ja dla ciebie”. Zrozumieliśmy 
wtedy, że drzwi, które pojawiają się na naszej 
ścieżce życia, zawsze powinny być otwarte, bo 
może ktoś chciałby kiedyś do naszej wędrówki 
dołączyć. Kilka dni później wraz z dziadkiem 
zrobiłem drzwi i umieściłem na nich tabliczkę 
ze swoim imieniem.

POMYSŁY NA ZBIÓRKI

Pomnik przyjaźni. Zaproponuj, aby uczestnicy 
zbiórki zbudowali w zastępach pomniki przy-
jaźni, tzn. ustawili się w taki sposób, aby utwo-
rzyć konstrukcję, którą można nazwać pomni-
kiem przyjaźni. Patrząc na pomnik, pozostałe 
osoby powinny powiedzieć, z czym im się koja-
rzy, jakie budzi uczucia itp. Następnie osoby 
będące elementami danego pomnika opowiada-
ją, jak czuły się w prezentowanym ustawieniu. 
Na zakończenie porozmawiajcie o tym, co zna-
czy słowo „przyjaźń” dla różnych osób. Może-
cie sformułować wspólnie kodeks prawdziwych 
przyjaciół.

Różnorodny świat. Zastępy zbierają informacje 
o osobach ze swojego otoczenia, które w jakiś 
sposób się wyróżniają (są innej narodowości, 
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wyznania, są w jakiś stopniu niepełnosprawne, 
mają inny kolor skóry lub niecodzienne pasje). 
Zróbcie wspólnie internetową galerię tych osób 
(pamiętacie o tym, że musicie mieć ich zgodę), 
zaproście je na zbiórkę, aby opowiedziały o so-
bie, swoich pasjach, swoim kraju, o tym, jak 
radzą sobie (np. mimo tego, że poruszają się na 
wózku inwalidzkim).

Braterska (siostrzana) poczta. Załóżcie w druży-
nie pocztę. Aby mogła ona działać, wystarczy 
wykonać skrzynkę pocztową (np. z pudełka kar-
tonowego) i na każdej zbiórce wyłonić listonosza. 
Zadaniem każdego harcerza jest napisać przed 
zbiórką list do wybranej osoby. W listach tych 
można dziękować sobie za pomoc, prosić o po-
moc lub po prostu przekazać komuś coś miłego. 
Po miesiącu podsumujcie funkcjonowanie poczty, 
zastanówcie się, jak ludzie reagują na informacje 
o tym, że są lubiani, że ktoś im dziękuje oraz czy 
osoby poproszone o pomoc tej pomocy udzieliły.

Tajemniczy przyjaciel. Ćwiczenie to najlepiej 
rozpocząć przed wyjazdem drużyny na biwak 
czy obóz. Przygotujcie losy, na których wypisa-
ne będą imiona osób wyjeżdżających. Zadaniem 
harcerzy będzie umilanie czasu wylosowanej 
osobie, oczywiście w taki sposób, by ta nie zo-
rientowała się, kto jest tajemniczym przyjacie-
lem. To jednak nie koniec zadania. Dodatkowo 
każdy przygotowuje upominek, symbolizujący 
cechy łączące go z wylosowaną osobą. W trak-
cie ostatniego obozowego ogniska wszyscy wrę-
czą sobie upominki i odpowiedzą na pytania: 
Jakie cechy łączą cię z tym, komu umilałeś 
czas? W jaki sposób umilałeś czas wylosowa-
nej osobie? Co sprawiło ci najwięcej trudności? 
Czy wylosowane osoba zorientowała się, że je-
steś jej tajemniczym przyjacielem? Na zakoń-
czenie, gdy wszyscy już wypowiedzą się, każdy 
w ramach podsumowania kończy zdanie: Uwa-
żam, że braterstwo to... 

SPRAWNOŚCI

Podczas realizacji zadań związanych z tym 
punktem Prawa Harcerskiego można zdoby-
wać następujące sprawności: „lilia i koniczy-
na” **,, „znawca praw człowieka” , „obrońca 
praw człowieka”.

PIOSENKI

HARCERSKI POSAG

Twoje smutki naszymi smutkami,  C F
a śmiejemy się razem, to wiesz.  G C
I wam wszystkim jest dobrze tu z nami,  F
czasem źle, ale źle razem też.  G C

Pójdziemy sobie pod rękę  G
w słoneczny dzień, w deszczowy też dzień,  F G C
po błocie czy po bruku, a z nami refren ten.  F C G
Pójdziemy sobie pod rękę,  C G
gromadą przed siebie,  F C
znajdziemy nowych przyjaciół  F C
i nowe chmury na niebie.  G C

Połączyły nas kłótnie i spory,
coraz dłuższy za nami jest szlak,
kręgiem ognia znaczone wieczory,
a na wargach gorzki kurzu smak.

Przyjdzie dzień, kiedy się rozstaniemy,
każdy drogą swą pójdzie przez świat,
lecz jak posag ze sobą weźmiemy
naszą przyjaźń, harcerskich sens lat.

CHUSTY HARCERSKIE

sł. R. Wojtyłło, muz. J. Niedźwiedzki

Nie policzy nas wiatr, nie zatrzyma nas burza,
W harcerskich mundurach idziemy przez świat.
Słońce wstało za dnia, nasze chusty maluje,
A ptaki usiadły w zadumie.

Gdyby powiązać chusty harcerskie
W jeden ogromny sznur,
Można by nimi opasać Ziemię
Ponad szczytami gór.

Gdyby rozłożyć chusty szeroko,
Tam, gdzie harcerski szlak,
To by zakwitła nam Ziemia wiosną
Paletą wszystkich barw.

Może także i ty pójdziesz z nami daleko,
Z harcerską piosenką tak dobrze nam iść,
Chusty zmoczy nam deszcz, a osuszy słońce
I będą naprawdę najdroższe.
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Gdyby powiązać chusty harcerskie
W jeden ogromny sznur,
Można by nimi opasać Ziemię
Ponad szczytami gór.

Więc upnij swoją chustę u ramion
Jak skrzydła z orlich piór,
Będziemy drogę wskazywać ptakom
Wysoko pośród chmur.

BRATNIE SŁOWO

Bratnie słowo sobie dajem,
Że pomagać będziem wzajem.
Druh druhowi, druhnie druh,
Hasło znaj: Czuj duch!

W troskach, smutkach i zmartwieniach,
W dni pogodne i w dni cienia,
W jasny dzień czy w ciemną noc
Przyjaźń da nam moc.

Zważ, by słowo sobie dane,
Było zawsze dotrzymane,
Druh druhowi, druhnie druh,
Hasło znaj: Czuj duch!

PROJEKT. DWIE KROPLE WODY

Zespół: sam. Ola (szef projektu), sam. Zosia, 
pion. Justyna, ćwik Sebastian, odk. Mateusz, 
wyw. Arek – z drużyny starszoharcerskiej dzia-
łającej przy gimnazjum.

Cele projektu: uświadomienie rówieśnikom, że 
ludzi nie należy oceniać wg koloru skóry, wy-
znawanej religii itp., ukazanie, co to znaczy 
tolerancja i akceptacja.

Termin: maj – czerwiec 2008 r.

Założenia i planowany przebieg realizacji:

Zadaniem realizujących projekt jest zorgani-
zowanie pikniku „Przeciwko rasizmowi”. Na 
piknik zostaną zaproszeni uczniowie szkoły, 
przy której działa drużyna oraz przedstawicie-
le innych drużyn starszoharcerskich z hufca. 
Podczas imprezy będzie można obejrzeć filmy 
dotyczące tolerancji, porozmawiać z przedsta-
wicielami różnych religii, a na koniec uczest-
nicy pikniku zamalują wulgarne napisy na bu-
dynku szkoły.
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Punkt 5. HARCERZ POSTĘPUJE PO RYCERSKU

Harcerz postępuje po rycersku. Harcerz przejął tradycję rycerzy chrześcijańskich. Obowiązuje go 
więc rycerski stosunek do wszystkich. (Harcerka naśladuje wzory dzielnych i szlachetnych polskich 
kobiet – godnych sióstr rycerzy chrześcijańskich). Nie jest on oparty na formach zewnętrznych, 
lecz przede wszystkim płynie z wewnętrznego nakazu serca. Słabych otacza opieką. Cudzej godno-
ści nie szarga. Potrafi przyznać się do winy i naprawia wyrządzone krzywdy. Jest odważny, silny 
moralnie, stara się być silny fizycznie. Jest sprawiedliwy nawet wobec wrogów. Walkę o panowanie 
dobra uważa za swój obowiązek. Jest w niej bezkompromisowy. Potrafi swe zwycięstwo rozsądnie 
wykorzystać, lecz nie znęca się nigdy nad pokonanym lub przeciwnikiem.

hm. RP S. Sedlaczek

Harcerz postępuje po rycersku. Postępować po rycersku to znaczy być zdolnym do ofiary z siebie, 
do poświęcenia, aż do krwi za sprawy Boże i ludzkie. Rycerz nie godzi w ludzi, tylko w zło. Nie 
toczy walki, by zwyciężać innych – tylko siebie i to, co w nas nie jest godne człowieka. Rycerz unika 
walki podstępnej, ale umie stanąć jasną twarzą wobec każdego, kto się uważa za wroga, by mu 
powiedzieć: Bracie!

kard. S. Wyszyński

 

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK
Dzielność – wytrwałość, odporność psychiczna 

oraz umiejętność radzenia sobie w każdej 
sytuacji, zaradność.

Odwaga – zdolność do zapanowania nad stra-
chem, obawą i zrobienia czegoś niebez-
piecznego lub trudnego.

Rozwaga – cecha czyjegoś usposobienia polega-
jąca na zastanawianiu się, namyślaniu się 
przed podjęciem działania.

Sprawiedliwość – prawość w postępowaniu, 
w odnoszeniu się do otaczającej rzeczywi-
stości, w osądzaniu.
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Uprzejmość – postawa cechująca się życzliwo-
ścią, grzecznością.

Zaradny – taki, który umie radzić sobie w ży-
ciu, przedsiębiorczy, obrotny, pomysłowy, 
sprytny.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można realizo-
wać m.in. przez: stosowanie zasad „fair play” 
w każdej grze i zabawie, naukę godnego wy-
grywania i przegrywania („wygrywaj bez prze-
chwałek, przegrywaj bez tłumaczeń”), naukę 
zażegnywania konfliktów przez rozmowę, wy-
jaśnianie nieporozumień oraz doprowadzanie 
do zgody, zwracanie szczególnej uwagi na naj-
młodszych, słabych, odrzucanych, niesienie im 
pomocy, udzielanie wsparcia, wpajanie zasad 
kulturalnego zachowania oraz harcerskiego 
stylu życia, zdobywanie przez drużynę tytułu 
i odznaki Drużyny Grunwaldzkiej, zwracanie 
uwagi na wygląd zewnętrzny harcerek i harce-
rzy oraz ich higienę osobistą.

GAWĘDA

Fair play

Siedziałem na ganku domu dziadka, wpatru-
jąc się w chłopaków grających w piłkę. Boisko, 
które sami zrobiliśmy, było niedaleko, więc mia-
łem dobre miejsce do obserwacji. Źle się czułem 
i dziadek nie pozwolił mi się przemęczać. Tak 
więc pierwszy mecz mi przepadł. Pozostało mi 
pić gorzką herbatę i kibicować naszej drużynie. 

– Jeee, jest, dobrze, jeee! – krzyknąłem gło-
śno.

– Co się stało, wnusiu? – dziadek podbiegł do 
mnie przerażony, myśląc, że się oparzyłem.

– Nic, dziadku. Marek w końcu strzelił gola 
– odpowiedziałem. – Usiądź, popatrzymy ra-
zem.

Dziadek przysiadł się do mnie. I tak przez 
kolejne minuty razem emocjonowaliśmy się pił-
karskimi umiejętnościami graczy. Kolejna ak-
cja, którą rozpoczął Wojtek, zapowiadała się 
całkiem nieźle. Kilka krótkich podań między 
sobą zmęczyło przeciwnika wystarczająco, aby 
przeprowadzić atak na bramkę. Sebastian wy-
sunął się na czystą pozycję do podania.

 – Udało się, świetnie – krzyknąłem z na-
dzieją na kolejnego gola.

Szybkie kiwnięcie jednego z obrońców. Jacek 
ominął przeciwnika i pobiegł w miejsce, gdzie 
nikogo nie było. Dobrze zrobił, bo można było 
rozciągnąć grę i zmylić przeciwnika. W pewnym 
momencie długim podaniem skierował piłkę na 
pole karne. Wtedy któryś z chłopaków popchnął 
naszego gracza, a ten upadł. 

 – Ej, co jest? Tak nie można! Co robisz? 
Koleś! – krzyknąłem głośno.

Dziadek siedział spokojnie i nie odzywał się. 
 – Dziadku, widziałeś, co zrobił? – zapyta-

łem. Spokój dziadka ugasił trochę moje emocje. 
W tym czasie piłka minęła wszystkich i wyto-
czyła się poza boisko.

 – No, nie. Gdyby nie ten głupek, byłoby te-
raz2:0!

Spojrzałem ukradkiem na dziadka, a ten 
skwasił minę i pokiwał głową. Chodziło pewnie 
o „głupka”, to znaczy o to, że tak powiedzia-
łem. Szybko rozpoczynająca się akcja rozłado-
wała sytuację.

 – Chłopaki, dalej, dalej! Dacie radę! – wo-
łałem do kolegów.

Rozpoczęła się kolejna akcja, aż z wrażenia 
podniosłem się z miejsca. Przy piłce był Piotrek, 
a on jest najlepszy z nas w kiwaniu. Nagle ktoś 
zaczął, całkiem skutecznie, przeszkadzać Piotr-
kowi, ale ten – jak mu nie sypnął z barku! Koleś 
aż odleciał.

 – Tak, dobrze mu tak – krzyczałem, bo prze-
cież ten chłopak wcześniej popchnął naszego ko-
legę.

To był ostatni przeciwnik Piotrka na boisku, 
poza bramkarzem. Byłem spokojny, gol był nasz, 
bo Piotr to mistrz takich sytuacji. Sam na sam 
z bramkarzem. I tak, jak myślałem – gol. Wynik 
zmienił się na 2:0 dla naszych chłopców. Pod-
czas przerwy cała drużyna przybiegła do mnie. 
Dziadek był przygotowany i wyjął kilka butelek 
wody mineralnej. 

 – I jak się panu podoba mecz? Wygrywamy 
2:0 – zagadał kapitan naszej drużyny.

 – Wiem, że wygrywacie. Wszystko byłoby 
dobrze, gdyby to było zasłużone prowadzenie – 
powiedział dziadek.

 – Ale jak to? Przecież wygrywamy zasłuże-
nie?! – wyrwało się jednemu z moich kolegów.
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 – W grze nie jest ważna sama wygrana, 
zwłaszcza za wszelką cenę, ale to, jak się gra 
– odrzekł dziadek. – Zarówno w grze, jak i w ży-
ciu trzeba przezwyciężać urazy, a swoją postawą 
dawać dobry przykład. Prawdziwemu graczo-
wi obce powinny być chamstwo, nietolerancja, 
a zwłaszcza brutalność.

Kończąc, dziadek spojrzał na Piotrka. Na-
stała cisza i każdy z chłopców opuścił głowę pod 
wpływem wzroku dziadka. Piotrek był bardzo 
zawstydzony, ja też. On jako gracz, a ja jako 
kibic.

 – A czy któryś z was pomyślał, że wasi prze-
ciwnicy też chętnie ugasiliby pragnienie? – za-
pytał dziadek. Wziął kilka butelek z wodą i ru-
szył w kierunku drużyny siedzącej za boiskiem. 
Za chwilę kilku chłopaków zrobiło to samo. Po 
paru minutach obie drużyny siedziały razem, re-
generując siły przed drugą połową meczu. Pod-
czas kolejnych minut gry widziałem jak dziadek, 
uśmiechając się, kibicował już całkiem innym 
piłkarzom...

PROPOZYCJE NA ZBIÓRKI

Turniej rycerski. Zorganizujcie turniej rycerski 
w drużynie. Pamiętajcie o strojach i rekwizy-
tach. Ustalcie zasady konkurencji i przestrze-
gajcie ich respektowania. Dodatkowo nagra-
dzajcie wszelkie przejawy zachowania fair 
play. Punktujcie również sposób zachowania 
„rycerzy” względem „dam”. Na zakończenie 
zastanówcie się, jak rycerskość rozumiana jest 
dziś, jakie mogą być jej przejawy we współcze-
snym świecie. 

Kodeks rycerski. Podczas gry terenowej zastępy 
poruszają się według mapy i odwiedzają różne 
miejsca, w których poznają poszczególne punk-
ty kodeksu rycerskiego (punkty mogą być w ko-
ściele, przychodni lekarskiej, kawiarni, na sali 
sportowej itp.). Ważne, by ustalić wcześniej 
z osobami, które będą objaśniały harcerzom 
poszczególne punkty, ich rolę oraz wyjaśnić cel 
całej gry. Po grze porozmawiajcie o tym, jak 
w codziennym życiu współczesnych harcerzy 
powinno wyglądać rycerskie postępowanie. Czy 
to przypadek, że Prawo Harcerskie podobnie 
jak kodeks rycerski ma dziesięć punktów?

Kodeks rycerski
1. Bądź zawsze oddany Bogu, Ojczyźnie, 

Panu.
2. Nigdy nie bądź tchórzliwy.
3. Bądź ambitny i podążaj do celu.
4. Przegrane bitwy znoś z honorem.
5. Bądź wzorem dla innych.
6. Szanuj ludzi wokół siebie.
7. Dobra i prawości przed niesprawiedliwo-

ścią broń.
8. Bądź hojny dla ludzi w potrzebie.
9. Bądź wierny swym zasadom i ideałom.

10. Nie krzywdź słabszych.

Rycerstwo dnia dzisiejszego. Zastępy przepro-
wadzają zwiad, który ma przynieść odpowiedź 
na pytanie, jak można we współczesnym życiu 
postępować po rycersku. Przygotujcie relacje 
ze zwiadu i umieśćcie na stronie internetowej 
drużyny. Niech zastępy postawią przed sobą 
zadania „rycerskie” i postarają się je wypeł-
niać.

Film historyczny. Przygotujcie pokaz dawnych 
obrzędów i ceremonii (np. koronacji) z wyko-
rzystaniem strojów z epoki i odpowiednich re-
kwizytów. Nagrajcie i zmontujcie film przed-
stawiający odegraną ceremonię.

Księga. Wykonajcie księgę zwyczajów i obrzę-
dów obowiązujących w drużynie. Opracujcie 
nowe elementy ceremoniału drużyny z wyko-
rzystaniem motywów ze średniowiecznego ry-
tuału (np. pasowania rycerskiego, koronacji, 
hołdu lennego) i symboliki średniowiecznej, jak 
również w oparciu o historię i tradycje drużyny, 
ciekawe wydarzenia z życia jej członków, cha-
rakterystyczne powiedzenia i symbole.

Drzewo genealogiczne. Przygotujcie w dowolnej 
formie prezentację wybranego przez siebie rodu 
rycerskiego, zawierającą m.in. informacje o dzie-
jach rodu, jego wybitnych przedstawicielach, sie-
dzibach rodowych, herbie, zawołaniu i związanej 
z tym legendzie herbowej, a także o innych gniaz-
dach tego samego rodu herbowego. Przewod-
nik po okolicy. Sporządźcie mapę materialnych 
i niematerialnych pozostałości kultury rycerskiej 
w okolicy miejsca działania drużyny. Mapę uzu-
pełnijcie przewodnikiem po tych miejscach i zja-
wiskach społeczno-kulturowych.
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SPRAWNOŚCI

Podczas realizacji zadań związanych z tym 
punktem Prawa Harcerskiego można zdoby-
wać następujące sprawności: „amazonka-jeź-
dziec” **, „sanitariusz” **, „ratownik” ***, 
„znawca praw człowieka” **, „obrońca praw 
człowieka” ***, „piastunka” **, „opiekun 
chorych” **, „znawca musztry” **, „mistrz 
musztry” ***, „wartownik” **, „dowódca 
warty”, „strażnik ognia”, „mistrz ognisk” **, 
„mistrz ceremonii” ***, „obywatel” **, „oby-
watel Rzeczypospolitej” *, „mężny”, „chwat”, 
„poszukujący wartości”.

PIOSENKI

GNIEZNO

autorzy nieznani

Nad Gnieznem zapada już zmrok,  a d
Cień warty w oddali się snuje,  E a
Znużeni rycerze zapadli w sen, a d
Snu Polan sam książę pilnuje.  E a

Czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuj,  a d G C
Bitwa już, bitwa już,  a d
Wojowie idą w bój.  E a

Wódz Polan jest dzielny i śmiały,

Nie darmo Chrobrym go zwą,
Zjednoczył Polskę pod jednym berłem,
Z drużyną pilnuje jej swą.
Czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuj...

Odwieczni Polaków wrogowie
Pokornie schylili swe głowy,
Bo Chrobry i jego drużyna
Do boju są zawsze gotowi.

Czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuj...

CZUWAJ

sł. W. Kraszewska, muz. O. Emski

Czuwaj – to słowo jako stal  G C D7 H
Dźwięczące jest i mocne,  e A7 D7
Ma w sobie jasność cudnych fal,  G C D h
Nie drga w nich smutek ani żal,  G E7 A C
W czyn stali jest owocne.  G/De
 A7 D7 G
Czuwaj! Nad duchem, aby on
W bezdroża zszedł ciemne,
By głos sumienia nie był dzwon,
Co pogrzebowy bije ton,
Zwycięstwo trosk przyziemne.

Czuwaj! By wszystkie twoje dni
Były jak promyk słońca,
Który osusza zmartwień łzy,
Precz pędzi ciężkich smutków dni,
Pomyślność wzbudza końca.

Czuwaj! Gdy tylko przyjdzie zew,
Staniem w obronie ziemi,
Niech twój zwycięski zabrzmi śpiew,
By w małodusznych rozgrzać krew,
W potrzebie iść, iść z nim!

Punkt 6. HARCERZ MIŁUJE PRZYRODĘ I STARA SIĘ JĄ POZNAĆ

Harcerz w czynie ukazuje swą miłość do przyrody, otaczając troskliwą opieką cały świat roślinny 
i zwierzęcy. Współżycie z przyrodą daje harcerzowi pogodę ducha, wyrabia zaradność. Walka 
z siłami natury rozwija hart i odwagę. Poznawanie przyrody polskiej pozwala mu lepiej poznawać 
Polskę. Przez obcowanie z przyrodą harcerz zbliża się więcej do Boga, który jest Stwórcą tej przy-
rody i wszystkiego, co istnieje.

hm. RP S. Sedlaczek

Przyroda to ogół rzeczy i zjawisk wszechświata powstających samoistnie, bez udziału człowieka. 
Świat przyrody i świat człowieka to ten sam świat. Piękne góry, rzeki, błękit nieba, tęcza, rośliny 
i zwierzęta, niszczycielskie huragany, groźne lawiny, tsunami, mrozy – należą do tego samego 
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świata, co gatunek ludzki. My, ludzie, nie żyjemy obok przyrody, ale jesteśmy jej częścią. Człowiek 
i przyroda wzajemnie na siebie oddziałują. Człowiek usiłuje wykorzystać dla siebie świat roślin 
i zwierząt. I nie jest to niczym złym, pod warunkiem, że nie zakłóca harmonii pomiędzy przyrodą 
ożywioną i nieożywioną. Czasami trzeba niszczyć szkodliwe chwasty lub zabić szkodnika, aby móc 
zebrać dary Matki Ziemi. Naturalne środowisko zostało zaatakowane przez działalność człowieka. 
Każdego dnia produkowane są ogromne ilości odpadów, spalin. Na szczęście ludzie zaczynają do-
strzegać, że wyrąb tropikalnych lasów, zatruwanie rzek, jezior, mórz, wyrzucanie odpadów i śmie-
ci do lasów degraduje środowisko. Harcerz miłuje przyrodę, szanuje ją i troszczy się o nią. Jest 
jej przyjacielem. Podczas wycieczek i zwiadów nie łamie gałęzi, nie zostawia papierków na ziemi, 
nie płoszy zwierząt, nie niszczy pięknych muchomorów, nie zrzuca gniazd i nie depcze roślin. Nie 
ogranicza się do światowych i ogólnopolskich akcji ekologicznych. Codziennie podejmuje działania 
na rzecz jej ochrony: śmieci zawsze wrzuca do kosza, używa wielorazowych toreb na zakupy, bate-
rie wrzuca do odpowiednich pojemników. Dla nas, harcerzy, przyroda jest czymś szczególnym. Gry 
terenowe, wycieczki, zwiady, obozy, ogniska odbywają się na łonie natury. Do ulubionych miejsc 
naszych harców zaliczamy lasy, parki, łąki, pola. Nie jest łatwo poznać przyrodę. Jej zmienność, 
tajemniczość i potęga nigdy nie będą dla nas do końca zrozumiałe. Jednak poznanie otaczającego 
nas środowiska pomoże w zrozumieniu praw przyrody, które czasami wydają się okrutne. Wyprawy 
do lasu są najlepszym sposobem nabywania wiedzy przyrodniczej. Dzięki nim można nauczyć się 
rozpoznawania drzew, tropów zwierząt, głosów ptaków. Nieskażona przyroda jest piękna. Barwy, 
odgłosy, kształty są pełne harmonii i ładu. Ma uspokajający wpływ na nasz organizm. Podczas 
górskiej wycieczki, wędrując na szczyt, zatrzymajcie się na chwilę i rozejrzyjcie dookoła. W le-
sie wsłuchajcie się w szum drzew, posłuchajcie świergotu ptaków. Połóżcie się czasem na trawie 
i obserwujcie chmury płynące po niebie. Nacieszcie oczy barwami kwiatów, traw i jesiennych liści. 
Odkryjcie nowe kolory wody. 

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK
Ekologia – ochrona środowiska naturalnego.
Miłośnik – osoba pasjonująca się czymś.
Przyroda – ogół rzeczy i zjawisk wszechświa-

ta rodzących się, powstających samoistnie, 
bez udziału człowieka, natura.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można reali-
zować m.in. przez: działania na rzecz ochrony 
środowiska (sprzątanie lasu, czyszczenie rowów 
przeciwpożarowych, sadzenie drzew), organi-
zowanie wycieczek, rajdów, biwaków, obozów, 
podczas których harcerki i harcerze będą mogli 
zapoznać się z ekologią poznawanego obszaru 
oraz wykonać pożyteczne prace na rzecz ochro-
ny środowiska, uczenie „języka lasu” (np. na 
podstawie powieści M. Rodziewiczówny „Lato 
leśnych ludzi”), uczenie właściwego zachowa-
nia się na łonie przyrody, uczestniczenie w cy-
klicznych akcjach na rzecz ochrony przyrody 
(np. „Sprzątanie świata”) oraz podejmowanie 

służby na określonym terenie – sprzątanie wy-
znaczonego fragmentu lasu, parku, ogrodu, se-
gregacja śmieci w harcówce, w szkole, w domu, 
wolontariat w schronisku dla zwierząt, dokar-
mianie ptaków w zimie, poznawanie i pokazy-
wanie innym piękna przyrody (np. zorganizo-
wanie wystawy fotografii przyrodniczej), racjo-
nalne gospodarowanie wodą.

GAWĘDA

Święta Księga Przyrody

Zniecierpliwiony czekałem na godzinę trzy-
nastą. Miałem jechać z dziadkiem do miasta na 
pchli targ, by poszukać pamiątek z lat wojny. 
Jestem pasjonatem staroci, zwłaszcza takich za-
pomnianych, a opowiadających ważny fragment 
historii Polski wojennej. Usłyszałem wreszcie, 
że dziadek uruchomił samochód. Wybiegłem 
jak najszybciej. Zapinałem pasy, kiedy dziadek 
spytał: 

 – A czy mój ukochany wnuczek zrobił to, 
o co go prosiłem? 
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Spojrzałem na dziadka, a ten sięgał wzro-
kiem miejsca, gdzie na podwórku leżała niepo-
sprzątana sterta desek.

 – Czy nie było między nami pewnej umowy? 
– zapytał dziadek dobrze mi znanym tonem.

 – Tak, ale ja...
Dziadek nie pozwolił mi dokończyć zdania, 

mówiąc, że „umowa to umowa”. Wysiadłem, 
trzaskając drzwiami samochodu. Dziadek po-
wiedział mi kiedyś, że tylko spacer i obcowa-
nie w ciszy z przyrodą mogą uspokoić nerwy. 
Zły, że nie będę mógł szperać po straganach, 
udałem się do lasu. Myśli o tym, co tracę w tej 
chwili, nie pomagały mi w ostudzeniu emocji. 
Wręcz przeciwnie, wyżywałem się na krzakach 
i gałęziach drzew, niszcząc je po drodze. W 
tym odreagowywaniu potknąłem się o kamień. 
Ze złością chwyciłem go i cisnąłem w stronę 
strumienia. Kamień był dość ciężki i nie dole-
ciał tam, gdzie chciałem. Upadł jednak tak, że 
ujrzałem wyryty na nim wizerunek zamknię-
tej książki. Machnąłem ręką, myśląc, że to 
nic ważnego i poszedłem dalej. Doszedłem do 
mojego ulubionego miejsca, usiadłem na zwa-
lonym drzewie i rzucałem kamykami w wodę. 
Rechot żab coraz bardziej mnie denerwował. 
W pewnym momencie nie wytrzymałem i za-
cząłem rzucać kamieniami we wszystkich kie-
runkach, z których dochodziły jakiekolwiek 
dźwięki. Nagle usłyszałem zza swoich pleców 
głos:

 – Hola, hola, młody człowieku! Od razu po-
znałem. To był Gerard.

 – Co tutaj robisz? – spytałem.
 – Nieważne, co ja tu robię, ważne, co ty.
 – Ja? – spytałem  – Szukam spokoju, który 

gdzieś się zgubił.
 – Hmm... – westchnął Gerard. – Ale dlacze-

go robisz to kosztem przyrody?
Pytanie jakby mnie obudziło i w jednej chwili 

dotarło do mnie to, co przed paroma minutami 
robiłem.

 – Ja tylko... – zacząłem.
 – Ty, mój drogi, odnalazłeś ją albo raczej to 

ona odnalazła ciebie. Mówię o „Świętej księdze 
przyrody”. 

Gerard opowiedział mi legendę o tajemni-
czej księdze. To ją widziałem wyrytą w kamie-

niu, o który się potknąłem. Szybko pobiegłem, 
by go odnaleźć.

 – Jak sobie przypominam, to była zamknięta 
księga – stojąc przed kamieniem sam do siebie 
pod nosem wypowiedziałem to zdanie, a moje 
myśli wracały do słów Gerarda: 

 – Pamiętaj, księga zamyka się tylko wtedy, 
kiedy ktoś w złości niszczy to, co ona zawiera 
w sobie. Zapisano w niej całą mądrość i wiedzę 
o przyrodzie. Otwiera się po to, by móc z niej 
czytać. I choć nie znajdziesz tam żadnego słowa, 
zrozumiesz, o co w niej chodzi. Naucz się czytać 
z księgi, która zawsze jest otwarta dla tych, któ-
rzy kochają przyrodę. Zapadły mi w pamięć sło-
wa Gerarda. Nie zapomniałem o nich, pomaga-
jąc w sadzeniu nowych drzewek w szkółce obok 
leśniczówki dziadka. Jakiś czas później, idąc 
moją ulubioną ścieżką, zobaczyłem znowu ten 
dziwny kamień. „Święta księga przyrody” była 
otwarta. Czyżbym mógł już z niej czytać?

POMYSŁY NA ZBIÓRKI

Szlak waszego regionu. Wyznaczcie w waszej 
okolicy szlak turystyczny. Postarajcie się tak 
go poprowadzić, by przechodził przez wasze 
ulubione miejsca. Zgłoście się do miejscowego 
oddziału PTTK, zaproponujcie jego oznako-
wanie i opisanie. Nazwijcie szlak, najlepiej na 
cześć waszej drużyny. 

Keks. Dzięki temu ćwiczeniu można objaśnić, 
jaki wpływ na środowisko ma przemysł wy-
dobywczy. Potrzebny jest keks lub inne ciasto 
z bakaliami (rodzynkami, orzechami, migdała-
mi itp.) – jeden duży kawałek na zastęp. Keks 
będzie symbolizował Ziemię, bogatą w różno-
rodne złoża surowców wykorzystywanych przez 
ludzi w ich codziennym życiu. Prowadzący 
prosi zastępy, aby dobrze obejrzały keks i za-
pisały, jakie składniki były potrzebne do zro-
bienia ciasta. Okazuje się, że lista składników 
jest dosyć długa. Tak samo bogata w minerały 
i złoża jest nasza Ziemia. Następnie drużyno-
wy prosi zastępy, aby wydobyły z Ziemi cenne 
surowce (wyjadły bakalie z ciasta). Używając 
wykałaczek, uczestnicy wydobywają bakalie. 
Należy teraz przyjrzeć się temu, co pozostało 
po keksie. Tak samo wygląda Ziemia po wydo-
byciu cennych dla ludzi surowców. Uczestnicy 
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wspólnie rozważają zagadnienia: Czy teren po 
wydobyciu złóż można wykorzystywać tak, jak 
wcześniej? Czy można przywrócić pierwotny 
stan takiego terenu? Jakie skutki powoduje 
utrata ziemi w wyniku działań górniczych? Jak 
należy prowadzić wydobycie, aby straty były 
jak najmniejsze? 

Moje magiczne miejsce. Każdy chyba ma jakieś 
miejsce, w którym czuje się dobrze, bezpiecznie 
i szczęśliwie. Zaznaczcie je na planie okolicy 
i wspólnie odwiedźcie. Może tamtędy przecho-
dzić będzie szlak waszej drużyny? Polowanie. 
Harcerze mają za zadanie zaobserwować jak 
najwięcej owadów i zwierząt, a potem o nich 
opowiedzieć. Należy pamiętać, aby podczas 
„polowania” zachowywać się jak prawdziwi 
myśliwi: cicho i uważnie. Drużynowy określa 
czas na wykonanie zadania. Po jego upływie 
wszyscy wracają do harcówki. Tutaj opowia-
dają o swoich osiągnięciach. Oto kilka przy-
rodniczych zagadnień, którymi mogą zająć się 
harcerze: mrowisko – ile jest dróg prowadzą-
cych do mrowiska, co transportowały mrówki, 
czy mrówki pracują pojedynczo, co się dzieje, 
kiedy zagrodzimy mrówkom drogę, jak zbu-
dowane jest mrowisko, owady – czy wszystkie 
owady odwiedzają te same kwiaty, jak wygląda 
owad, gdy opuszcza kwiat, jak zachowuje się na 
kwiatach motyl, jak pszczoła, a jak chrząszcz, 
ptaki – czym żywi się obserwowany ptak, jaki 
ma dziób, jak ustawia palce, czy to samiec czy 
samiczka, czy wydaje dźwięki, gady i płazy – 
czym żywi się żaba, jak zdobywa pożywienie, 
jak odróżnić ropuchę od żaby, kiedy gady wysu-
wają języczek. Podczas polowania korzystajcie 
z atlasów i poradników. Można wyruszyć na 
polowanie ze znajomym biologiem lub leśni-
czym. Po polowaniu spróbujcie opracować wła-
sny atlas roślin lub zwierząt.

SPRAWNOŚCI

Podczas realizacji zadań związanych z tym 
punktem Prawa Harcerskiego można zdobywać 
następujące sprawności: „zielarz” **, „bota-
nik” ***, „znawca zwierząt” **, „znawca 
przyrody” ***, „leśny człowiek” ***, „tere-
noznawca” **.

PIOSENKI

HARCERSKIE ŻYCIE
sł. L. Kern, muz. E. Pałłasz

Bambosze piecucha nie dla nas,
Puchowa poducha nie dla nas,
Kawusia z kożuszkiem
Nie dla nas, nie dla nas.
Nie dla nas marcepan, nie dla nas ananas,
Cieplutka łazienka nie dla nas
I smutna piosenka nie dla nas.

Dla nas jest niebo i świat zielony,
I las, jak dla nas specjalnie stworzony.
Las świeże paprocie ma dla nas
I spanie w namiocie ma dla nas,

I wszystko w tym lesie jest dla nas, jest dla nas.
I cień pod drzewami, i woda źródlana,
Gdy grzmot się przewala, to dla nas.
Gdy groch się przypala, to dla nas.

Naszą łazienką jest zimna rzeka,
A prysznic mamy, gdy namiot przecieka,
Niech sobie przecieka,
Fiu, fi u, fi u, fi u – trudno,
Przynajmniej nudno nie jest nam.

PROJEKT. ALEJA TYSIĄCA SŁOŃC

Zastęp: sam. Iza (szefowa projektu), sam. Kin-
ga, sam. Natalia, pion. Agnieszka, pion. Mo-
nika, trop. Edyta, trop. Agata – z wielopozio-
mowej drużyny żeńskiej działającej przy szkole 
podstawowej, gimnazjum i domu dziecka.

Cel projektu: upiększenie terenu domu dziecka, 
pokazanie wychowankom domu dziecka, że 
dzięki własnym pomysłom i pracy można zmie-
nić otoczenie. 

Termin: marzec – czerwiec 2009 r.

Założenia i planowany przebieg realizacji:

Harcerki będą realizować projekt w domu 
dziecka, z którym współpracuje drużyna. Za-
projektują i wykonają skwer na zaniedbanym 
placyku przed budynkiem domu dziecka. Aby 
dobrze wykonać swoją pracę, harcerki przy 
pomocy specjalistów przygotują warsztaty pla-
styczne i ogrodnicze. Skwer zostanie oddany do 
użytku podczas majówki.

Mam szczera wole.indb   168Mam szczera wole.indb   168 2010-05-04   11:43:282010-05-04   11:43:28



Mam szczerą wolę, przyrzekam

Mam szczerą wolę
169

Punkt 7. HARCERZ JEST KARNY I POSŁUSZNY RODZICOMI 
WSZYSTKIM SWOIM PRZEŁOŻONYM

Posłuch harcerski przyczynia się do wyrobienia karności w życiu społecznym. Każdy rozkaz har-
cerski musi być wykonany natychmiast i ochotnie, choćby był niemiły. Przy rodzicach i przełożo-
nych stoi harcerz w dobrej i złej doli; nawet mówić źle o nich nie pozwala przy sobie.

hm. RP H. Glass

Mówi się, że posłuszny harcerz, tak jak żołnierz, powinien błyskawicznie i bez protestu wykonać 
każdy rozkaz. Tak, ale... Pamiętajmy, że skauting to przede wszystkim system wychowania dzieci 
i młodzieży. Oznacza to, że wykonanie tego, co zostało harcerzowi zlecone, nie może pójść na mar-
ne, harcerz powinien nauczyć się czegoś, zdobyć kolejne doświadczenie. Drugim ważnym aspektem 
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tego przekazu wychowawczego, jaki ma mieć w sobie każde polecenie, jest poczucie dobrze speł-
nionego obowiązku – czyli satysfakcja harcerza z tego, co zrobił. W harcerskim wychowaniu ważne 
miejsce zajmują wzorce osobowe – autorytety. Harcerz podąża za osobą-autorytetem oraz buduje 
swój własny autorytet. Nie wstydzi się tego, że jego ideały są wielkie, że marzenia są podniebne. 
Wie, że musi wciąż nad sobą pracować. Jest dumny z tego, co już osiągnął. Potrafi odróżnić dumę 
od pychy. Wie, że najbardziej posłuszny musi być wobec własnych ideałów i marzeń. Potrafi zaan-
gażować się w dobrą sprawę i być posłuszny tym, którzy go tą drogą prowadzą. 

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK
Dyscyplina – podporządkowanie przepisom, za-

sadom, regułom postępowania obowiązują-
cym w danej społeczności, organizacji, in-
stytucji itp., stan będący rezultatem takiego 
podporządkowania.

Karność – postawa charakteryzująca się posłu-
szeństwem, zdyscyplinowaniem, podporząd-
kowaniem przepisom.

Posłuszny – wykonujący bez oporu czyjeś pole-
cenia, rozkazy, realizujący czyjąś wolę, sto-
sujący się w działaniu do jakichś przepisów, 
karny, uległy, pokorny.

Przełożony – osoba będąca czyimś zwierzchni-
kiem.

Zwierzchni – nadrzędny w pewnej hierarchii.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można realizo-
wać m.in. przez: wydawanie zrozumiałych i jed-
noznacznych poleceń, wyjaśnienie harcerzom, 
w jakich sytuacjach nie należy dyskutować, 
lecz trzeba wykonywać polecenia (np. sytuacje 
zagrożenia), konsekwentne postępowanie, czyli 
wymaganie i rozliczanie z wykonania powie-
rzonych spraw, zadań, utrwalanie szacunku do 
rodziców, nauczycieli, osób starszych, karność 
wobec siebie, swoich zasad i systemu wartości, 
przestrzeganie prawa i przyjętych w społeczeń-
stwie norm, wyjaśnianie harcerzom roli trady-
cji oraz zwyczajów. 

GAWĘDA

Zasłużyć swoją postawą

– Dlaczego wyrzucił mnie z treningu?! 
Przecież ja tylko gadałem! – szedłem, kopiąc 
kamienie leżące na drodze. To już drugi tre-
ning, z którego mnie wyrzucił. Ciężko będzie 
to nadrobić.

– Dlaczego tak wcześnie wróciłeś? – spytał 
ze zdziwieniem dziadek.

– Po raz kolejny trener wysłał mnie do domu 
za rozmawianie podczas ćwiczeń.

– Oj, mój mały karateko, myślałem, że po 
pierwszym razie zrozumiałeś – westchnął dzia-
dek, dając mi do zrozumienia, że trener postąpił 
słusznie wyrzucając mnie z treningu.

– Co powinienem zrozumieć? – burknąłem.
– Przebierz się i wróć tutaj. Spróbuję wy-

jaśnić ci to, czego, jak widzę, nie dostrzegasz 
– odpowiedział dziadek.

Poszedłem zrobić to, o co poprosił dziadek. 
Kiedy wróciłem, dziadka nie było. Zauważyłem 
list leżący pod schodami. Podniosłem go i za-
cząłem czytać: Dawno temu pewien chłopiec 
zanim został wojownikiem otrzymał zadanie do 
wykonania. Dotyczyło zdobycia łuku wojownika. 
Zaproponowano mu dwa sposoby zdobycia łuku. 
Pierwszy zakładał, że chłopiec będzie musiał 
przejść trudną próbę, by zdobyć łuk wykonany 
z cennego drewna. Drugi sposób zakładał, że 
chłopiec zrobi łuk samodzielnie z gałęzi drzew, 
które rosły w pobliskim lesie. Chłopiec nie za-
stanawiał się długo. Wybrał dłuższą i trud-
niejszą drogę, z niełatwymi zadaniami. Ojciec 
chłopca zawiązał mu oczy i zaprowadził gdzieś 
daleko. Kiedy dotarli na miejsce, oczom młode-
go wojownika ukazała się droga. Twarda i wy-
schnięta ziemia pełna ostrych kamieni budziła 
respekt. Jednak chłopiec prowadzony chęcią do-
tarcia do celu odważnie postawił pierwszy krok. 
Szedł boso. Stopy bardzo bolały, odmawiały po-
słuszeństwa. Chłopiec zagryzł zęby i odważnie 
szedł dalej. Dotarł do rozstaju dróg. Nie wie-
dział, którą z nich powinien pójść, więc usiadł 
na chwilę i zamknął oczy. W jego myślach po-
jawiły się obrazy przeszłości: wszystko, co złego 
uczynił dotychczas w swoim życiu. Po chwili ko-
lejne sceny z życia przemknęły mu przez głowę. 
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Tym razem były to jego dobre uczynki. Otworzył 
oczy i spojrzał na drogi. Nagle zerwał się i po-
wiedział głośno: Nieważne, którą drogą pójdę. 
Za to ważne jest, żeby tą, którą się wybrało, 
iść dumnie i pokornie, wiedząc, po co się idzie 
i jak trzeba postępować, żeby dojść do jej końca. 
Chłopiec zrozumiał, że nie wszystko można po 
prostu dostać, że na pewne rzeczy trzeba zasłu-
żyć. Zasłużyć swoją postawą. Kiedy otrzymywał 
swój pierwszy łuk, dumnie stanął przed swym 
ojcem i pochylił głowę. Ojciec zawiesił na jego 
plecach kołczan z wyszytym napisem: „Wiarą, 
pokorą i karnością dotarłem do celu. One moją 
siłą”. Skończyłem czytać list i podniosłem gło-
wę. Na wzgórzu zobaczyłem trenujących ko-
legów. Pobiegłem w ich kierunku. W połowie 
drogi spotkałem trenera. Stanąłem przed nim, 
oddałem pokłon i z pokorą czekałem na pozwo-
lenie dołączenia do grupy. Nie trwało to długo... 
Później od dziadka i trenera dostałem pas z wy-
haftowanymi słowami: „Wiarą, pokorą i karno-
ścią dotarłem do celu. One mą siłą”.

POMYSŁY NA ZBIÓRKI

Spróbuj sam. Wprowadźcie w swojej drużynie 
zwyczaj, że na każdej zbiórce pewne stałe ele-
menty prowadzi inny osoba, np. zdaje raport, 
asystuje podczas zajęć (rozdaje potrzebne ma-
teriały), jest odpowiedzialny za utrzymanie 
dyscypliny lub porządek po zajęciach. To spra-
wi, że każdy będzie mógł wypróbować swoje 
umiejętności kierowania pracą, kształtować 
swoje poczucie odpowiedzialności (rzecz jasna, 
jeśli ktoś jest odpowiedzialny za porządek, to 
nie znaczy, że sprząta tylko on).

Spotkanie z… Zorganizujcie spotkanie z ofi-
cerem wojska, straży pożarnej lub policji na 
temat karności w działaniach służb munduro-
wych. Porozmawiajcie z nim o tym, dlaczego 
w ich pracy bardzo ważne jest podporządkowa-
nie się rozkazom.

POMYSŁY NA PROJEKTY
–  Przegląd filmów fabularnych, których pro-

blematyka dotyczy autorytetu.
–  Stworzenie strony internetowej prezentują-

cej sylwetki autorytetów.

–  Zorganizowanie wystawy pt. „10 patronów 
w 10 wiekach państwa polskiego”.

–   „Ja i moje zasady” – zorganizowanie 
w szkole wolnej trybuny, z której każdy 
będzie mógł powiedzieć, czym kieruje się 
w życiu, kto jest dla niego autorytetem itp.

SPRAWNOŚCI

Podczas realizacji zadań związanych z tym 
punktem Prawa Harcerskiego można zdobywać 
następujące sprawności: „strażnik ognia” **, 
„wartownik” **, „dowódca warty”.

PIOSENKI

KU ORLEJ PERCI

sł. i muz. O. Małkowska

Ku Orlej Perci pniem się wzwyż,
Harcerki, harcerki,
Na każdej srebrny błyszczy krzyż,
Zapowiedź przyszłych prób.

I z każdej piersi bije w głos
Młodzieńczy serca dzwon:
Wstań, skrzep się a zbrój się,
Bo bój zacięty wre.

Świat czeka człowieka,
Co w hufce ducha tchnie.
A jeśli padniem w ogniu prób,
W pół drogi, w pół drogi,

I zamiast laurów zimny grób
Nagrodą będzie nam,
To z naszych prochów, z naszych snów,
Ku siostrom pomknie zew:

Wstań, skrzep się...

Nie straszne dla nas widma chmur,
Przepaście, pioruny,
Bo myśmy córy skał i gór,
Słonecznych wyżyn lud.

I wichrów wiew, i burzy grom
To jedno woła nam:

Wstań, skrzep się...
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Punkt 8. HARCERZ JEST ZAWSZE POGODNY
Skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położeniu. Kiedy otrzyma rozkaz, powinien go 
wykonać, jak wszystko, wesoło i z ochotą, a nie powoli, z miną skazańca. Skaut nigdy nie narzeka 
na trudności, ani nie zwala winy na drugiego, nigdy też w rozdrażnieniu nie przeklina. Jeżeli się 
spóźni na przykład na pociąg albo uczyni mu ktoś choćby dotkliwą przykrość, powinien zmusić się 
do uśmiechu lub zagwizdać jakąś wesołą arię i sprawa skończona. Skaut idzie z uśmiechem i po-
gwizduje, to nastraja wesoło jego i innych, szczególnie w chwilach niebezpieczeństwa, bo wówczas 
zachowuje się tak samo.

A. Małkowski

Kocham zwarte, mocne i radosne życie. Duszę mam spokojną, serce czyste, twarz jasną. Moja 
wesołość i pogoda są odblaskiem życia wewnętrznego. Smutek, zgorzkniałość, zniechęcenie są to 
objawy słabości. Zwalczam je w sobie i w innych.

ks. hm. RP Jan Mauersberger

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK
Charakter – zespół właściwych danej osobie lub 

grupie osób cech psychicznych, wyrażają-
cych się w typowych, przewidywalnych dla 
niej formach postępowania, sposobie bycia, 
usposobieniu i postawie.

Duch – temperament, usposobienie, nastawie-
nie człowieka.

Optymizm – postawa wyrażająca się dostrzega-
niem pozytywnych stron życia, wiarą w po-
myślny rozwój wydarzeń.

Pogoda ducha – wewnętrzna harmonia, równo-
waga ducha.

Pogodny – wyróżniający się pogodą ducha.
Temperament – zespół cech psychicznych czło-

wieka, wyrażających się w jakości, szybkości 
i trwałości reakcji uczuciowych na bodźce.

Usposobienie – ogół cech charakteru człowieka, 
jego sposób zachowywania się.

Radosny – okazujący, wyrażający, wywołujący 
radość, uciechę, zadowolenie.

Zachowanie – sposób reagowania na coś, sposób 
bycia, postępowania w określonej sytuacji.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można realizo-
wać m.in. przez: uczenie harcerek i harcerzy 
uśmiechu na co dzień, wpajanie optymizmu 
oraz jasnego spojrzenia na świat (w trudnych 
sytuacjach szukanie realistycznych rozwiązań, 
„branie losu w swoje ręce”), panowanie nad 

emocjami (w myśl powiedzenia, że z każdej sy-
tuacji jest jakieś dobre wyjście).

GAWĘDY

Chłopiec o grafitowych dłoniach

Pojechałem z dziadkiem na wycieczkę do jed-
nego z najpiękniejszych miast Europy – Rzymu. 
Zwiedzaliśmy tam muzea, zabytki, sklepy z an-
tykami i galerie sztuki. Na jednej z ulic, gdzie 
wystawione były małe stoiska z drobiazgami, 
w tłumie ktoś ukradł mi aparat fotograficzny. 
Cały dzień chodziłem struty i nawet świetne wło-
skie lody nie były w stanie poprawić mi humoru. 
Dziadek i jego przyjaciel (nasz przewodnik po 
Rzymie) starali się poprawić mi nastrój. Ale nic 
nie pomagało. W pewnym momencie dziadek 
i jego kolega weszli do jakiejś galerii. Zostałem 
na ulicy. Kilka metrów dalej bawiła się grupa 
dzieci. Przyglądałem się, co robią, myśląc, że 
może nauczę się jakiejś nowej zabawy. Jednak 
one nie bawiły się. Podszedłem do nich i zauwa-
żyłem, że na ziemi leży mały chłopiec. 

– Ej, co jest... – krzyknąłem głośno, choć 
wiedziałem, że i tak mnie nie zrozumieją. Jed-
nak podziałało, bo wszyscy rozbiegli się. 

Pochyliłem się nad chłopcem, ale zanim 
zdążyłem go podnieść, jego mama była już przy 
nim. Coś do mnie mówiła, ale nic z tego nie ro-
zumiałem. Jeszcze przez chwilę stałem w miej-
scu, gdzie na ziemi odcisnął się ślad skulonego 
dziecka. Odwróciłem się i zamyślony odszedłem. 
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Na drugi dzień już w nieco lepszym humorze 
znalazłem się na tym samym placu. Pod ścianą 
siedział ten sam chłopiec. Stanąłem w pewnej 
odległości od niego, przyglądając się, co robi. 
On zaś małymi, brudnymi od grafitu rękami 
rysował na dużo większym od siebie kartonie, 
przyczepionym do sztalugi własnej roboty. Uta-
lentowane dziecko – pomyślałem. A jednak coś 
w nim było nie tak. W zamyśleniu nie zauważy-
łem, że nasz przewodnik po Rzymie od pewnego 
czasu stoi obok mnie.

– Widzę, że przyglądasz się chłopcu o grafi-
towych dłoniach?

– Tak! – odpowiedziałem – I zastanawiam 
się, bo coś w nim jest nie tak.

– Dlaczego tak uważasz?
– Bo w ogóle nie patrzy na to, co robi.
– Widzisz... O chłopcu, który ma grafitowe 

dłonie, jest wiele opowieści, ale tylko ta jest 
prawdziwa. Kilka lat temu zachorował na nie-
uleczalną chorobę. Z dnia na dzień tracił wzrok, 
aż stracił go zupełnie. Od dnia, kiedy dowiedział 
się o chorobie, godzinami przesiadywał na wie-
ży. Przyglądał się ukochanemu miastu. Pewnie 
spytasz, po co to robił?

– Po co? – zapytałem zaciekawiony dalszą 
historią chłopca.

– Tylko po to, by dziś siedzieć w tym miejscu 
i rysować to, co wtedy tak dokładnie zapamię-
tał.

Rysunki chłopca były niezwykle szczegółowe 
i miały niepowtarzalny charakter. W pewnym 
momencie chłopiec wstał, odwrócił się i zaczął 
iść w naszym kierunku. Kiedy stanął przede 
mną, wypowiedział kilka zdań, których nie rozu-
miałem. Nasz przewodnik wyjaśnił chłopcu, że 
nie znam języka włoskiego, ale może tłumaczyć 
rozmowę. Chłopiec mówił: 

– Wczoraj widziałeś, jak starsi chłopcy 
chcieli zabrać mi pieniądze. Dzięki tobie udało 
mi się ich nie stracić. Chcę ci za to podziękować. 
I dał mi jeden ze swoich rysunków. 

– Skąd wiedziałeś, że tu stoję? – zapytałem 
nieśmiało.

Przewodnik przetłumaczył moje pytanie, ale 
chłopiec pozostawił je bez odpowiedzi, jedynie 
uśmiechnął się i wyciągnął w moją stronę gra-
fitową dłoń. Nigdy nie zapomnę tego uścisku. 

Odwrócił się i poszedł, mając na twarzy ten sam 
promienny uśmiech. Później opowiedziałem to 
zdarzenie dziadkowi, który zaciekawiony po-
wiedział: 

– Rozpakuj, zobacz, co dla ciebie naryso-
wał.

Zerwałem szary papier, który krył w sobie 
dzieło grafitowego chłopca. Uliczka, na której 
po raz pierwszy spotkałem chłopca. Pod spodem 
widniał napis: „Wchodź pomiędzy ludzi z pogo-
dą ducha i ciesz się radością innych. Tym prze-
zwyciężyć można najstraszniejsze emocje”. Kil-
ka lat później znów byłem w Rzymie. Spotkałem 
tego samego chłopca. Prawie dorosłego, siedzą-
cego w tym samym miejscu, ubranego eleganc-
ko, ale nadal z grafitowymi dłońmi i tym samym 
uśmiechem na ustach. Czy na pewno w jego ży-
ciu nie było nic widać?

Damy radę!

Wymienili szybkie spojrzenia. Było w nich 
zmęczenie ciężką pracą, bezsenną nocą radość 
ze wspólnego dzieła, które z wolna wyłaniało się 
z ciemności. Od 14 godzin napełniali worki pia-
skiem i układali jeden obok drugiego. Chyba po 
sto dwudziestym stracili rachubę. Działali auto-
matycznie. Czterdzieści worków w rzędzie i od 
nowa. Mniej więcej co godzinę strażacy i ochot-
nicy z okolicznych wsi przywozili nowe dostawy 
piasku. Krótka rozmowa. Łyk herbaty albo wody 
mineralnej i powrót do pracy. Telefony zostawi-
li w szkole, w której biwakowali – przecież nie 
będą potrzebne. Nie wiedzieli, co dzieje się na 
innych placówkach – sztab kryzysowy rozstawił 
ich drużynę w sporych odległościach, a nie chcie-
li marnować czasu na bezproduktywne spacery. 
Wielka woda była zbyt blisko... Czuli, że każdy 
kolejny worek waży coraz więcej. Słyszeli coraz 
szybsze i coraz płytsze oddechy. Nie musieli nic 
mówić – wiedzieli, że nie czas i nie miejsce na 
narzekania. Usłyszeli kroki. Ścieżka na wale 
była totalnie rozmoknięta. Komuś z pewnością 
nie zależało, żeby omijać kałuże czy błotnistą 
maź. Przerwali pracę.

– Jak tam, chłopaki? – dobiegł ich znajomy 
głos. Drużynowy.

– W porządku – odpowiedział Rafał. 
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– Zaraz postaram się kogoś przysłać. Wkrót-
ce na pewno przyjdą miejscowi, którzy poszli do 
domów na noc. Dacie radę?

– Jasne, że damy – zapewniał Rafał.
– A czy kiedyś nie daliśmy? – włączył się do 

rozmowy Jarek.
Grzegorz uśmiechnął się. Wiedział, że są 

wyczerpani. Nie pozwolą jednak, by ktoś choć-
by pomyślał, że są zmęczeni. Znał ich od cza-
sów, kiedy byli zuchami w gromadzie Emilii. 
Już wtedy potrafi li przegonić zastępy harcerzy 
w czasie szczepowych wyjazdów.

– Trzymajcie się – powiedział.
– Jasne – odpowiedzieli, a na ich twarzach 

zagościły uśmiechy. Grzegorz wiedział, jak wie-
le ich kosztują.

– Czuwaj! – usłyszał, kiedy oddalił się o do-
bre kilkanaście kroków.

– Czuwaj! – krzyknął w ciemność. Słońce 
podnosiło się zza horyzontu. Chwilę szedł po-
grążony w myślach: „Podziwiam ich. Przecież 
to jeszcze prawie dzieci. Nie mają szesnastu 
lat, a tak wiele rozumieją”. Usłyszał skowron-
ka. „Harcerz jest zawsze pogodny” – pomyślał 
i uśmiechnął się, pierwszy raz tej nocy. Godzinę 
później spotkał ich w sztabie – zasnęli obok kub-
ków z ledwie rozpoczętą herbatą.

PROPOZYCJE NA ZBIÓRKI

Druga strona medalu. Na kartkach opisane są sy-
tuacje, które mogą być szczególnie stresujące, 
np. zagubienie się w obcym terenie, uzyskanie 
kilku ocen niedostatecznych jednego dnia itp. 
Uczestnicy, podzieleni na 3–4-osobowe zespo-
ły, losują po jednej kartce, a następnie wspólnie 
zastanawiają się, czy w tym zdarzeniu można 
dopatrzeć się pozytywów – w myśl przysłowia: 
„Nie ma tego złego, co by na dobre nie wy-
szło”. Dzielą się spostrzeżeniami z resztą dru-
żyny. Ćwiczenie ma ukazać, że do życiowych 
niepowodzeń należy podchodzić z nadzieją na 
pozytywną odmianę losu. 

Z każdej sytuacji jest wyjście. Uczestnicy pracują 
w zastępach. Każdy zastęp otrzymuje planszę 
zatytułowaną „Rozwiązywanie problemów”. 
Należy przypomnieć uczestnikom, że wypisu-
ją problemy, z jakimi się spotykają i o których 
chcieliby porozmawiać. Następnie korzysta-

jąc z planszy, zastanawiają się nad jednym 
z problemów i próbują go rozwiązać. Należy 
przypomnieć uczestnikom, że każdy problem 
może mieć kilka różnych rozwiązań. Na koniec 
uczestnicy kolejno omawiają swoje karty. Za-
stanawiają się, czy rozwiązywanie problemów 
sprawia, że ludzie stają się silniejsi. 

Uśmiech na co dzień czy tylko od święta? Prze-
prowadźcie uliczne badanie dobrego humoru. 
Zapytajcie, co cieszy ludzi młodych, w średnim 
wieku, a z czego cieszą się babcie i dziadko-
wie. Przygotujcie dla respondentów miłe nie-
spodzianki, które wywołają uśmiech na ich 
twarzach. I nie zapomnijcie dodać, że jesteście 
harcerzami! 

SPRAWNOŚCI

Podczas realizacji zadań związanych z tym punk-
tem Prawa Harcerskiego można zdobywać np. 
sprawności „wodzireja”*** oraz „śpiewaka”.

PIOSENKI

ODA DO RADOŚCI

sł. F. Schiller, muz. L. Beethoven

O radości, iskro bogów,
Kwiecie Elizejskich Pól,
Święta, na twym świętym progu
Staje nasz natchniony chór!

Jasność twoja wszystko zaćmi,
Złączy, co rozdzielił los;
Wszyscy ludzie będą braćmi,
Tam, gdzie twój przemówi głos.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz
Stanie tutaj pośród nas,
I kto wielką miłość znalazł,
Ten niech z nami dzieli czas.

Z nami ten, kto choćby jedną
Duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna,
Niech nie wchodzi tu na próg.

Patrz, patrz: wielkie słońce światem
Biegnie, sypiąc złote skry,
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Jak zwycięzca, jak bohater –
Biegnij, bracie, tak i ty.

Radość tryska z piersi Ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
Na Radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
Ona w splocie ludzkich rąk,
Z niej najlichszy robak czerpie,
Z niej – najwyższy niebios krąg.

O radości, iskro bogów...

Bracie, miłość niezmierzona
Mieszka pod namiotem gwiazd,
Całą ludzkość weź w ramiona
I ucałuj jeszcze raz.

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:

Na gwiaździstym fi rmamencie
Miłość, miłość mieszka tam.

PROJEKT. KABARETON „ŚMIECHU MI 
TRZEBA PRZEDE WSZYSTKIM”

Zastęp „Jelenie”: ćwik Marcin, ćwik Rafał, ćwik 
Jędrzej, ćwik Tomasz (szef projektu), wyw. Ar-
kadiusz, wyw. Mateusz– ze środowiskowej dru-
żyny wielopoziomowej.

Cel projektu: pokazanie działania harcerzy 
mieszkańcom miasta, realizacja pasji kabare-
towej zastępu. 

Termin: marzec – kwiecień 2009 r.

Założenia i planowany przebieg realizacji:

Projekt polega na zagospodarowaniu jednego 
popołudnia (1 kwietnia) podczas przeglądu lo-
kalnych kabaretów, zorganizowanego z okazji 
Święta Miasta. Projekt ma promować pogodę 
ducha i optymizm.
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Punkt 9. HARCERZ JEST OSZCZĘDNY I OFIARNY

Jesteśmy zbyt biedni, byśmy mogli być rozrzutni, wystawni, nieobliczalni... Jest wokół nas zbyt 
wielu głodnych i opuszczonych – byśmy zmarnowali dobra, które im się należą. Staraj się wiele 
posiadać, by móc wiele dawać potrzebującym. Lepiej dawać, niż brać... Kubek wody podany spra-
gnionemu otwiera bramy niebios... i rodzi radość i szacunek. Kropla – do kropli – rodzi potok, 
który niesie radość...

kard. S. Wyszyński

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK
Gospodarność – umiejętność racjonalnego, 

oszczędnego gospodarowania.
Ofiarność – gotowość do oddawania czegoś 

w ofierze, do poświęcania się.
Oszczędny – o człowieku: taki, który z umia-

rem korzysta z tego, co posiada, zwłaszcza 
z pieniędzy.

Poświęcać się – podporządkowywać się komuś 
lub czemuś, czynić coś z całkowitym odda-
niem.

Poświęcenie – czyn ofiarny, pełen bohaterstwa, 
ofiara, skłonność do wyrzeczeń, do pono-
szenia ofiar.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można realizo-
wać m.in. przez: 
–  naukę planowania własnego czasu,
–  naukę efektywnego wykonywania powierzo-

nych prac,
–  organizowanie i zachęcanie do uczestnicze-

nia w akcjach pozyskiwania środków dla 
drużyny, szczepu; jednocześnie podkreśla-
nie wyższości wartości duchowych nad ma-
terialnymi,

–  wpajanie zasady bezinteresowności podej-
mowanych działań.

GAWĘDA

Czy ofiarność się opłaca?

Dwa podróżujące anioły zatrzymały się na 
noc w domu bogatej rodziny. Rodzina była nie-
uprzejma i odmówiła aniołom noclegu w pokoju 
gościnnym, który znajdował się w ich rezydencji. 
Anioły dostały miejsce w małej, zimnej piwnicy. 
Po przygotowaniu sobie miejsca do spania na 
twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę 
w ścianie i naprawił ją.

Kiedy młodszy anioł zapytał go, dlaczego to 
zrobił, starszy odpowiedział:

– Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wy-
glądają. 

Następnej nocy anioły przybyły do biedne-
go, ale bardzo gościnnego domu farmera i jego 
żony, by tam odpocząć. Po tym, jak farmer po-
dzielił się resztą jedzenia, pozwolił spać aniołom 
w swoim własnym łóżku. Kiedy następnego dnia 
wstało słońce, anioły znalazły farmera i jego 
żonę zapłakanych. Ich jedyna krowa leżała mar-
twa na polu. Młodszy anioł był w szoku i zapytał 
starszego:

– Jak mogłeś do tego dopuścić? Pierwsza ro-
dzina miała wszystko i pomogłeś im – oskarżył 
go. – Druga rodzina miała niewiele i dzieliła się 
tym, co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna 
krowa zdechła. 
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– Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wy-
glądają – opowiedział starszy anioł. – Kiedy 
spędzaliśmy noc w piwnicy rezydencji, zauwa-
żyłem, że w dziurze w ścianie było schowane 
złoto. Właściciel domu jest chciwcem, który nie 
potrafi dzielić się z innymi i dlatego zakleiłem 
dziurę w ścianie, by nie mógł znaleźć znajdują-
cego się tam złota. W nocy, którą spędziliśmy 
w domu biednego farmera, Anioł Śmierci przy-
szedł po jego żonę. W zamian za nią dałem mu 
ich krowę. Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie 
wyglądają.

POMYSŁY NA ZBIÓRKI

Sonda uliczna. Zastępy przeprowadzają zwiad, 
podczas którego mają dowiedzieć się, jakie 
składki płacą mieszkańcy ich miasta: w jakich 
stowarzyszeniach, w jakiej kwocie, jakie mają 
w związku z tym uprawnienia czy przywileje. 
Po powrocie do harcówki następuje prezentacja 
wyników i dyskusja: czy systematyczne płace-
nie składek członkowskich jest czymś natural-
nym? Czy świadczy o dojrzałości i sumienności 
członków oraz przynależności do jakiejś orga-
nizacji (w tym ZHP) i jest przyjęte w stowarzy-
szeniach? Dlaczego harcerze płacą składki?

Wspólna uczta. Ustalcie, że na następną zbiór-
kę każdy przyniesie jakieś artykuły spożywcze. 
Mają to być produkty, a nie gotowe potrawy, 
w ilości wystarczającej dla jednej osoby. Każdy 
przynosi tylko jeden produkt. Podczas zbiórki 
postarajcie się przygotować potrawy z przynie-
sionych artykułów i wspólnie je zjedzcie. Warto 
przy tym podkreślić, że wspólne przygotowywa-
nie i spożywanie posiłków zbliża ludzi, a także 
pozwala racjonalnie wykorzystać i połączyć 
różne produkty, czyli jest oszczędne. Możecie 
wcześniej zastanowić się nad tym, co chcecie 
przyrządzić i zastanowić, kto jakie składniki 
przynosi.

Makulatura. Zorganizujcie w szkole i na osie-
dlu zbiórkę makulatury. Uzyskane w ten spo-
sób pieniądze przeznaczcie na cel charytatyw-
ny, np. na spełnienie marzeń chorego dziecka, 
schronisko dla psów itp. Możecie potraktować 
tę akcję jako zadanie dla zastępów, wprowa-
dzając współzawodnictwo. Zastęp, który pozy-

ska najwięcej makulatury, będzie mógł wybrać 
cel, na jaki zostaną przeznaczone uzyskane 
fundusze. 

Podarunki. Przygotujcie prezenty – tak, żeby 
każdy zastęp coś dostał i każdy zastęp coś poda-
rował. Chodzi o to, żeby rzecz była przydatna, 
miła, atrakcyjna, a przede wszystkim wypraco-
wana przez waszą oszczędność i wielkodusznie 
ofiarowana innym. To będzie miły „trening” 
oszczędności i ofiarności w drużynie.

PIOSENKI

MARSZ HARCERSKI

sł.: W. Kołodziej, muz.: A. Elertowicz

Złączeni węzłem braterskiej miłości  G
a6 H7 A7 D7

zwycięsko płyniem wśród życiowych fal   
G C7 F#

Przed nami jutro jaśniejszej przyszłości,   
A7 h e A7 D

z nami potęga: naszych czynów stal.

Dłoń z dłonią wiąż,   e
przez życie dąż    a
pełen nadziei, ochoty,   G
swym czynem świeć,   G7
jak orzeł leć,    C C#
w świat prawdy, piękna i cnoty.  G/D D7 D7 G

Kto świat swych uczuć i myśli rozszerza,
powiększa siebie i Ojczyznę swą,
A to jest celem harcerki, harcerza,
Którzy potężną Polskę widzieć chcą.
Dłoń z dłonią wiąż...

OGNIOBRANIE

autorzy nieznani

Tam czas nie jest tylko czekaniem,   C e
A godziny jak paciorki barwne,   F G
Godziny urodzajne
Przesuwają się, brane zachłannie.

Czemuś taki zamyślony,
W co tak mocno zapatrzony,
Czy ci ktoś powiedział brzydkie słowo,
Czy ci błędów twoich nie darował?
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Trzeba tylko znać drogę,  a e a
Trzeba tylko chcieć tam dojść,  d G C E
Do tego miejsca ogniobrania,  a d
Do miejsca chciwego czerpania.  E7 a

I uważnie się rozglądać,  d
By nikt nie czekał daremnie  G C E
I nie omijać tchórzliwie,  a d
Tego, co twoim udziałem.  E a

I cierpliwie szukać światła,  a d
Nawet gdy najstraszniej, najciemniej,  G C E
I wierzyć w sprawy wielkie,  a d
Choć cię zmęczą nieważne i małe.  E a

Nawet nie wiesz, że jest takie miejsce,
To miejsce ogniobrania.
Trafi sz tam o każdej porze,
Tylko przed nim się nie wzbraniaj.

Tam się bierze pełnymi garściami
Wesoły płomień i taniec,
I radość, radość bez granic,
Radość jak świtanie.

Gdyś biegiem zwykłych spraw znużony,
Gdy się wiara w ich sens zachwieje,
Tam na jasnej znajdziesz polanie
Zielony dzbanuszek nadziei.

Tam jak krągłe, dojrzałe owoce
Dźwięki się nagle roztoczą,
Temu dadzą radość i wiarę,
Tego zasmucą, tego zauroczą.

PORANEK ŻYCIA

sł. K. Krajan, muz. Z. Piszczek
C C7+

W ciszy natchnionej świt się budzi tak jak ptak,  
Wzbija się, leci ponad światem.  C7 F
Dzień się zaczyna, noc się kończy,  f C
Dziś mój świat czas odmienić.  d G

C C7+
Świat pełen marzeń, pełen kolorowych snów  
Zostawić żal, bo już nie wróci,  C7 F
A przecież trzeba, aby nowe poznać dni,  f C
To, co w nich jeszcze jest nieznane.  d G
Raz tylko w życiu ma się tyle lat, co ty,  C e
Nie pozwól, by je porwał wiatr.  F G
Porwie, uniesie z sobą, już nie odda ci  C e
Tych najpiękniejszych w życiu chwil.  F G

Jak wyjść na przeciw temu, co i tak ma przyjść,
Z radością czy może z obawą.
Trudna decyzja, ale trzeba podjąć ją
Właśnie dzisiaj.

Śmiało przekroczyć trzeba pierwszy w życiu
próg,

Z dróg wielu jedną wybrać trzeba,
Lecz nim wybierzesz  – może dobrze, może źle,
Słów tych naucz się na pamięć.
Raz tylko w życiu ma się tyle lat, co ty...

PROJEKT. OFIARNOŚĆ NA CO DZIEŃ

Zastęp „Sosny”: Kasia (szef projektu), Ania, 
Zosia, Monika, Justyna – z wielopoziomowej 
drużyny żeńskiej działającej w szczepie przy 
gimnazjum i liceum.

Cel projektu: poznanie różnych form ofiarności, 
pokazanie, że można być ofiarnym w różnych 
sytuacjach dnia codziennego.

Termin: październik – listopad 2009 r.

Założenia i planowany przebieg realizacji:

Projekt polega na zbadaniu potrzeb społecz-
nych – odnalezieniu miejsc, w których harcer-
ki i harcerze będą mogli pomóc, a ta pomoc 
jednocześnie będzie dla nich rozwijająca. W 
rezultacie projektu powstanie mapa potrzeb 
społecznych okolicy.
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Punkt 10. HARCERZ JEST CZYSTY W MYŚLI, W MOWIE I UCZYNKACH; 
NIE PALI TYTONIU I NIE PIJE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Harcerz jest oszczędny w myśli, w mowie i uczynkach, najpierw myśli, potem mówi, dba o czystość 
i piękno języka. Sprawy płci traktuje poważnie i odpowiedzialnie. Harcerz dba o zdrowie, nie pali 
tytoniu i nie pije napojów alkoholowych, nie ulega nałogom, nie próbuje używania narkotyków, 
pomaga innym w  zwalczaniu nałogów. Abstynencję traktuje jako ważny element troski o zdrowie, 
hart ducha, opanowanie słabości charakteru.

hm. S. Mirowski

Dlaczego kontrowersje wokół „picia i palenia” przysłaniają nam potrzebę czystości w myśli i mo-
wie? Czy coś takiego jak „czystość myśli” jest jeszcze obecne w świadomości młodych ludzi? 
Porozmawiajcie o tym ze sobą, z pedagogiem szkolnym, przeprowadźcie sondy, wywiady, zorgani-
zujcie wystawę plakatów.

KIESZONKOWY WARTOŚCIOWNICZEK
Być czystym – nie być obciążonym żadnym kom-

promitującym czynem, faktem, nie mieć nic 
na sumieniu.

Czysty – uczciwy, prawy, zacny, bez skazy.
Kultura osobista – obycie towarzyskie, ogłada, 

takt.

Moralność – obowiązujący w danym społeczeń-
stwie, środowisku itp. ogół norm oraz zasad 
wyznaczonych jako właściwe sposoby za-
chowania, postępowania, oceniania jakichś 
wydarzeń, zjawisk itp., postępowanie zgod-
nie z tymi normami.
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Odpowiedzialność – konieczność ponoszenia 
konsekwencji swojego lub czyjegoś postępo-
wania, wynikająca z przekonania wewnętrz-
nego lub nakazu prawnego, świadomość tej 
konieczności.

Ogłada – umiejętność odpowiedniego zachowy-
wania się wśród innych ludzi, dobre wycho-
wanie.

Przyzwoitość – zachowywanie, przestrzeganie 
norm moralnych, dobrych obyczajów. 

Sprawność – gotowość, zdolność organizmu 
ludzkiego do podejmowania i wykonywania 
zadań, czynności wymagających zręczności 
fizycznej lub umysłowej.

Takt – umiejętność zachowania się, postępowa-
nia z wyczuciem, z umiarem – stosownie do 
okoliczności i zgodnie z wymogami przy-
zwoitości.

Wstrzemięźliwość – powstrzymywanie się od 
czegoś, powściągliwość.

Wychowanie – świadome działania mające na 
celu ukształtowanie osoby wychowywanej 
pod względem fizycznym, moralnym i umy-
słowym oraz przygotowanie jej do życia 
w społeczeństwie.

DZIAŁANIE

Ten punkt Prawa Harcerskiego można realizo-
wać m.in. przez: wpajanie zasady: „Najpierw 
myślę, potem mówię, a następnie działam” 
(myśl determinuje mowę, nigdy odwrotnie), 
dbanie o piękno ojczystej mowy (wspólne czy-
tanie opowiadań z podziałem na role, przygo-
towywanie inscenizacji itp.), organizowanie 
zbiórek sportowych oraz stosowanie wielu form 
pracy związanych ze sportem, turystyką, rekre-
acją (biwaki, obozy stałe i wędrowne, wyciecz-
ki, rajdy piesze, kolarskie, kajakowe), informo-
wanie o szkodliwości wszelkich nałogów (nie 
tylko papierosów i alkoholu) oraz spotkania 
z odpowiednimi specjalistami, propagowanie 
uprawiania wybranej dyscypliny sportu.

GAWĘDA

We mgle

Siedziałem na ławce w pobliskim parku, kie-
dy całą okolicę nagle okryła gęsta mgła. Zanie-

pokojony gwałtowną zmianą pogody próbowa-
łem wstać, ale jakaś niewidzialna siła trzymała 
mnie w miejscu.

– Co jest? – zapytałem nieco wystraszony.
– To mgła, która ma mistyczne właściwości 

– odrzekła postać powoli wyłaniającą się z za-
wiesiny.

Dziwny staruszek zasiadł obok mnie i rozpo-
czął opowieść. W tym mieście słońce świeciło 
zawsze i bez względu na wszystko. Mieszkańcy 
szanowali się i dbali o dobre imię swoich rodzin. 
Jednak pewnego dnia pewien gospodarz skrzyw-
dził przypadkowego podróżnika swym nieprze-
myślanym słowem, a zaraz potem haniebnym 
czynem. Było to niewybaczalne zachowanie, 
niezrozumiałe dla innych. W dodatku zaraz 
po tym zdarzeniu zmieniła się pogoda – prze-
stało świecić słońce i pojawiła się gęsta, szara 
mgła. Dlatego też starszyzna zwołała zebranie, 
na którym postanowiono wyjaśnić przyczynę 
zdarzenia i dowiedzieć się, jakie mogą być jego 
następstwa. Debatowano tak całą noc, kiedy do 
izby wszedł chłopiec. Trzymał niewielką skrzyn-
kę. Najstarszy z zebranych otworzył ją i wyjął 
zniszczone kartki związane sznurkiem. Czytał 
je, coraz bardziej zaniepokojony. Okazało się, że 
wiele lat temu na miasteczko została nałożona 
klątwa. Zawsze kiedy narodzi się tu zło, pojawi 
się w mieście mgła. Mgła, której zadaniem bę-
dzie przysłonić to, czego inni nie powinni oglą-
dać ani słyszeć.

– I stało się tak właśnie – zakończył swoją 
opowieść staruszek. Do dziś mgła pojawia się 
niespodziewanie w miejscach, gdzie ludzkie my-
śli i czyny są nieczyste. Zwykle tam, gdzie nałogi 
sprowadzają ludzi na manowce, ciągnąc ich jak 
marionetki za sznurki. Również tam, gdzie zale-
ty zamieniają się w wady, a wady wciąż się potę-
gują. Staruszek znikł, a w mojej głowie pojawiło 
się pytanie: Czy mgła pojawiła się tu z mojego 
powodu?

POMYSŁY NA ZBIÓRKI

Zdrowe życie. W zastępach przygotujcie plaka-
ty pt. „Zdrowe i przyjemne życie”, rozwieście 
je następnie na korytarzach szkoły. Pamię-
tajcie, by wcześniej uzyskać zgodę dyrektora 
szkoły.
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Młodość bez papierosa. Możecie przygotować 
dla szkoły krótkie przedstawienie. Oto przykła-
dowy scenariusz, przygotowany przez Środowi-
skowy Szczep 6. TDH „Knieja”. Zastanówcie 
się nad przytoczonymi argumentami dotyczą-
cymi palenia, może znajdziecie ich więcej i do-
łączycie do scenariusza? 

Wchodzą harcerze z plecakami. 

Harcerka: Odpoczniemy tu chwilę. 

Zatrzymują się, zdejmują plecaki i siadają. 

Harcerz: Dobry pomysł, zgłodniałem.

Harcerka: Fajne miejsce.

Harcerz: Super, zielono, cicho.

Harcerka: Na razie cicho. Poczekaj, aż zejdzie 
się reszta drużyny.

Harcerz: Parę osób zostało w tyle. Na końcu 
idzie ta nowa. Co chwilę znika w krzakach.

Harcerka: Zuzia? Może ma jakieś problemy 
zdrowotne? Zapalenie pęcherza? 

Harcerz: Co pół godziny chodzi na papierosa.

Harcerka: No, co ty? A jutro mam zaplanowaną 
zbiórkę zastępu na temat nałogów! 

Wchodzi kolejna osoba, zdyszana dziewczyna. 

Zuzia: O rany, szybciej się nie dało?! Ledwo od-
dycham.

Harcerz: Nie przesadzaj, szliśmy wolno.

Zuzia: Coś ostatnio kondycji brak.

Harcerz: Może gdybyś nie biegała co chwila na 
papierosa, to byś się tak nie zmęczyła?

Zuzia: A skąd wiecie, że na papierosa?

Harcerka: Czuć trochę.

Zuzia: Co? Serio, czuć? Ja nic nie czuję.

Dziewczyna próbuje wywąchać zapach papiero-
sów. Po chwili przerwy.

Zuzia: Oj, dobra, już nie histeryzujcie. Trzeba 
się czasem jakoś odstresować.

Harcerz: Na chwilę się odstresujesz, a potem co?

Zuzia: No co?

Harcerka: Mmm... no wiesz, żółte zęby, znisz-
czona cera, zadyszki... zresztą to chyba już 
wiesz? A raka się nie boisz?

Zuzia: Od kilku papierosów dziennie jeszcze 
nikt nie umarł.

Harcerka: A skąd masz pieniądze na papiero-
sy?

Zuzia: Z kieszonkowego.

Harcerka: I jak ci nie szkoda? Wiesz, ile mo-
głabyś zaoszczędzić?

Zuzia: No ile?

Harcerz: Czytałam ostatnio, że gdyby oszczę-
dzać przez 10 lat tyle kasy, ile wydaje się na 
paczkę dziennie – możnaby kupić porządny sa-
mochód.

Zuzia: Akurat.

Harcerz: A w ogóle to nie masz 18 lat. Kto ci 
sprzedaje papierosy?

Zuzia: Kto cię w sklepie zapyta o wiek? Połowa 
mojej klasy pali i to nie od dziś. 

Harcerz: No właśnie, a dlaczego ty palisz? 

Zuzia: Inni w klasie palili, to czemu miałam 
być gorsza? Wy tacy święci, nigdy nie próbo-
waliście?

Harcerka: Nie i jakoś nikt się ze mnie nie nabi-
jał i nie zmuszał.

Zuzia: Teraz to normalne, że młodzież pali.

Harcerka: U nas raczej normalne jest to, że się 
nie pali. Moglibyśmy mieć mnóstwo okazji na bi-
wakach i obozach, ale mamy zdrowsze rozrywki.

Zuzia: I tak się przed tym nie uchronisz. Prze-
cież pali się wszędzie.

Harcerka: Nie wszędzie. Są miejsca gdzie nie 
wolno palić.

Zuzia: I co z tego, skoro dorośli tego nie prze-
strzegają?

Harcerz: Ano właśnie, przykład idzie z góry.

Harcerka: To wejdź do mojej szkoły na przerwie 
i zajrzyj do pokoju nauczycielskiego!

Harcerz: U mnie w szkole jest palarnia.

Harcerka: Ale w harcerstwie instruktorzy nie 
palą, chociaż są pełnoletni.

Harcerz: I może dlatego harcerze nie myślą, że 
to normalne, mają inny wzór do naśladowania.
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Harcerka: Twoi rodzice wiedzą, że palisz?

Zuzia: No coś ty! I nawet jakby mnie zobaczyli 
z papierosem w ręce, to powiedziałabym, że to 
koleżanki papieros. Uwierzyliby.

Harcerka: Jak chcesz zostać w drużynie, to mu-
sisz przestać palić.

Zuzia: Czy chcę zostać? Jest super, te wyciecz-
ki, ogniska.

Harcerka: To kiedy rzucasz palenie?

Zuzia: Nie jestem nałogowcem. Mogę przestać 
w każdej chwili.

Harcerka: To przestań. I możesz pomóc mi 
przygotować zbiórkę zastępu. Akurat będzie 
o paleniu papierosów.

Zuzia: Dobra. Co mam robić?

Harcerka: Chcę zorganizować w szkole kam-
panię o szkodliwości palenia. Jutro na zbiórce 
możemy się do niej przygotować.

Zuzia: Świetnie! W końcu zacznie się coś dziać. 
Tylko trzeba chyba wymyślić jakieś hasła?

Harcerz: Palenie twoim wrogiem!

Harcerka: Nie, za proste. 

Harcerze pochylają się i szepcząc, wymyślają 
hasła. Po chwili wstają z planszami, na których 
napisane są slogany i wygłaszają je w kierunku 
publiczności.

Zuzia: Palenie niszczy twoje zdrowie – przyjdź 
i więcej się dowiedz!

Harcerz: Nie marnuj swojej urody – bez papie-
rosów dłużej będziesz młody!

Harcerka: Harcerze nie palą i dobrze się z tym 
mają! 

Zuzia: Nie paląc, zyskujesz – swe życie ratu-
jesz!

SPRAWNOŚCI

Podczas realizacji zadań związanych z tym 
punktem Prawa Harcerskiego można zdobywać 
np. sprawność „mówcy”.

PIOSENKA

ZIELONY MUNDUR

autorzy nieznani

    G e C D
Dawno minął czas twych dziecięcych zabaw,

G e C D
Z krótkich spodni już wyrósł każdy z nas.  

G e C D
Chciałbyś jeszcze zrobić komuś jakiś kawał,  

Lecz ktoś ci podpowie, ile ty masz lat.   G e C D

G e C D
Znów pewnie wysłuchasz zbyt długie kazanie

G e C D
O szkole, o książkach, aż pomyśleć strach,
O piciu, paleniu i złym zachowaniu,   G e C D

G e C D D7
Pomyślisz, posłuchasz i westchniesz tak:

G e C D G eC D
Ach, jak chciałbym znów zielony mundur mieć
I plecak swój.                        G e C D G e C D

Byłeś jeszcze zuchem, gdy dostałeś mundur,
Trochę później plecak, minął czasu szmat.
Patrzysz, w kącie szafy, cóż to, ale heca,
To twój stary mundur, obraz tamtych lat.
Gdy szedłeś przed siebie ze swoim plecakiem,
Twą trasę wyznaczał kolorowy szlak,
Z przygodą, piosenką i czapką na bakier
Odkrywałeś ciągle jakiś nowy świat.

Nie ma co narzekać, nie ma co rozważać,
Po co dłużej zwlekać, jaki problem masz.
Ty wciąż jesteś młody, to świat się postarzał.
Zrozumiesz to wtedy, gdy zatrzymasz czas
I pójdziesz przed siebie ze swoim plecakiem,
Twą drogę wyznaczy kolorowy szlak,
Odkrywać wciąż będziesz jakiś nowy świat.
Hej, więc dzisiaj znów zielony mundur włóż,
Na ramię plecak swój i z nami chodź.

PROJEKT. DO NAS NALEŻY MOC

Zastęp: sam. Justyna (szef projektu), sam. Pau-
lina, pion. Dagmara, ćwik Tomasz, wyw. Arka-
diusz, wyw. Mateusz.
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Cel projektu: promowanie wśród kolegów zdrowego stylu życia, przypomnienie kolegom o szkodli-
wości picia, palenia i innych nałogów.

Termin: wrzesień – październik 2009 r.

Założenia i planowany przebieg realizacji:

Projekt ma charakter kampanii przeciwko uzależnieniom skierowanej do uczniów gimnazjum. W 
ramach kampanii odbędą się prowadzone przez harcerzy lekcje wychowawcze, rozdawane będą 
ulotki i gadżety promujące zdrowy tryb życia, zostanie przygotowana audycja i odbędzie się kon-
kurs na plakat promujący zdrowy tryb życia.
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PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Chodź, złóż Przyrzeczenie. To wcale nie jest trudne ani zbyt śmiałe, ani zuchwałe obiecać, że zrobi 
się wszystko, co można, aby służyć Bogu i Ojczyźnie, pomagać bliźnim oraz być wiernym Prawu. 
To nie jest trudne, bo nie obiecujesz, że nigdy nie zbłądzisz; nie obiecujesz, że nigdy nie zawinisz, 
nigdy się nie omylisz; nie mógłbyś dotrzymać takiej obietnicy, bo nie jesteś święty – jak my wszyscy. 
Obiecujesz tylko zrobić wszystko, co w twej mocy, stosownie do twych sił. Tylko to, co możesz i naj-
lepiej jak możesz. Przyrzeczenie jest siłą. Ono nadaje kierunek twoim wysiłkom, prowadzi poprzez 
twoje życie, aż do celu, który sobie wytyczyłeś. Przyrzeczenie jest siłą! Gdy złożysz Przyrzeczenie, 
wcale nie będziesz lepszy – będziesz silniejszy. A jeżeli przytrafi się w życiu moment wahania, gdy 
nie będziesz wiedział, jak postąpić – wtedy niech ci przyjdzie na myśl chwila, gdy ty wśród swoich 
towarzyszy, którzy w ten sam sposób co ty, spostrzegali dobro, obiecałeś służyć Bogu – i wahanie 
cię opuści. I zrozumiesz dobrze, co powinieneś zrobić. Nie zawsze będziesz czuł się tak spokojnie, 
jak dziś. Nie zawsze będziesz pełen radości lub cichej pogody – bo w życiu spotkają cię przykrości, 
zniechęcenia, smutki oraz niepokoje, zwątpienia. I może któregoś takiego smutnego dnia powiesz 
sobie – po co to wszystko? A potem przyjdzie ci na myśl ta chwila, gdy obiecałeś służyć Bogu, 
Ojczyźnie i bliźnim. I już nie zapytasz, po co to wszystko Jednak tylko raz daje się słowo – pozo-
staniesz wierny swojemu Przyrzeczeniu, swojej służbie i swojemu Prawu. Przyrzeczenie jest siłą. 
Przed tobą składali je inni. To samo będą robić po tobie. Przyszedłeś do nas dobrowolnie i stanąłeś 
w naszych szeregach. Znasz harcerzy – ich Prawo, ich ideały. Wiesz, kim powinieneś być: człowie-
kiem silnym, dzielnym i pogodnym. A teraz chodź, złóż Przyrzeczenie.

na podstawie Księgi Jaszczurki

MAM SZCZERĄ WOLĘ  CAŁYM ŻYCIEM

Idziesz przez ciemny las. Słyszysz własne kroki, szelest spadających liści, trzask łamanych ga-
łęzi. Uważnie rozglądasz się wokół i w oddali dostrzegasz światło. Idziesz w jego stronę. Boisz 
się – jesteś sam. Ale jedna malutka rzecz jaśniejąca w oddali sprawia, że jest ci raźniej. Masz 
cel, do którego dążysz... Z każdym krokiem światełko jest coraz bliżej. To ogień. Coraz wyraźniej 
widzisz jego piękno, czujesz ciepło. Przy ogniu dostrzegasz sylwetki swoich przyjaciół. Kiedy je-
steś już na miejscu, pojmujesz, że nadeszła ta chwila. Upragniona, na którą tak długo czekałeś. 
Wtedy wyciągasz rękę w stronę ognia i wypowiadasz słowa: „Mam szczerą wolę, całym życiem 
pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. 
Choć było to dawno, trzy, pięć, dziesięć lat temu, każdy z nas pamięta chwilę złożenia swojego 
Przyrzeczenia Harcerskiego. Może było to w górach, może nad morzem, może nad malutkim 
strumykiem, może w harcówce? Składaliśmy je w różnych miejscach. Łączy nas to, że każdy 
obiecywał to samo. 

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ PRZYRZECZENIA HARCERSKIEGO

W Przyrzeczeniu uczestniczy trzech instruktorów, którzy dzielą się wypowiadanymi kwestiami. 
Jeśli kandydatów jest więcej, należy w wypowiedziach zastosować formy liczby mnogiej, a jeśli 
przyrzeczenie odbywa się w drużynie żeńskiej – formy rodzaju żeńskiego. Zmiana na liczbę mnogą 
nie dotyczy kwestii poprzedzanych zwrotem: „Pytam każdego z was”.

Instruktor 1: Wczoraj był czas wahania i próby.

Instruktor 2: Jutro będzie czas Wielkiej Gry, w której nie chodzi tylko o zwycięstwo.

Instruktor 3: Dziś nastał czas podjęcia wyzwania. 

Instruktorzy kolejno wywołują po imieniu kandydatów i proszą, by podeszli do ognia.
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Instruktor 3: Przez wiele dni przygotowywałeś się do tej chwili.

Instruktorzy (na przemian): Czy masz szczerą wolę, czy chcesz bez niczyjego nakazu, ze wszystkich 
sił służyć Bogu, uosobieniu najwyższego dobra, Polsce, Ojczyźnie twoich przodków, i bliźnim, nie 
tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze, kiedy dostrzeżesz potrzebę? Czy chcesz uznać Prawo 
Harcerskie za wskazówkę twego postępowania? Czy chcesz, by twoje „tak” zawsze znaczyło „tak”, 
a „nie” – „nie”? Czy chcesz w każdym widzieć bliźniego? Czy chcesz iść między ludzi z otwartym 
spojrzeniem, płynącym z pogody ducha, cieszyć się radością innych? Czy chcesz najpierw myśleć, 
potem robić, a dopiero na końcu mówić? Czy chcesz walczyć ze słabościami swego charakteru? 
Czy jesteś gotów siać tam, gdzie nie będziesz zbierać, za nagrodę uznając radość płynącą z dobrze 
spełnionych obowiązków? Czy wierzysz, że nawet małą rzeczą możesz kogoś pogrążyć lub uczynić 
szczęśliwym? Czy wierzysz, że cel nie uświęca sposobów, że mniejsze zło jest także złem? 

Jeśli kandydatów jest więcej, pytania poprzedzają, zwrot: Pytam każdego z was. 

Instruktor 1: Czy chcesz złożyć Przyrzeczenie Harcerskie i stać się pełnoprawnym członkiem 
Związku Harcerstwa Polskiego? 

Instruktor 3 zbiera odpowiedzi, zatrzymując się przed każdym z kandydatów lub wywołując jego 
imię. Jeśli ktoś odpowie „Nie”, instruktor mówi: „Wstąp. Twój czas jeszcze nie nadszedł”.

Instruktor 3: Wybierz opiekuna swojego Przyrzeczenia. Niech jego doświadczenia zdobyte na har-
cerskim szlaku pomogą ci podążać pewnie i nie zbaczać z drogi.

Kandydat wybiera opiekuna, ten staje za podopiecznym i kładzie prawą dłoń na jego ramieniu. 
Opiekunem może być osoba, która złożyła przyrzeczenie. 

Instruktor 3: Dłoń ułożoną na znak pozdrowienia skautowego skieruj w stronę ognia i powtarzaj za 
mną: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim 
i być posłuszną (posłusznym) Prawu Harcerskiemu”.

Instruktor 3: Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

Instruktor 1: Mocą udzieloną mi przez Związek Harcerstwa Polskiego ogłaszam cię jego pełno-
prawnym członkiem. 

Odbierający Przyrzeczenie przypina składającemu krzyż, wręcza książeczkę harcerską, następują 
gratulacje i część nieoficjalna przyrzeczenia.
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Prawo Harcerskie jest dla każdego wędrownika fundamentem ideowym i drogowskazem na życio-
wej drodze. Wartości zawarte w tym kanonie przyjmuje on ze świadomości stawianych mu wyma-
gań, starając się dążyć do ideału. Wędrownik świadomie akceptuje harcerski styl życia. (…) Prawo 
Harcerskie wędrownik przyjmuje z pełnym zrozumieniem i akceptacją. Prawo to nie zostało mu 
narzucone – to on zdecydował się na jego przyjęcie. Wartości w nim zawarte wędrownik akceptuje 
w wyniku zrozumienia zawartych w nim idei i przyjęcia ich za własne. Prawo Harcerskie powinno 
być obecne w pracy każdego zespołu wędrowniczego.

Wędrowniczki i wędrownicy. Zarys metodyki

Kiedy skauting i harcerstwo stawiały pierwsze kroki, traktowane były jak ciekawy eksperyment 
wychowawczy. Dziś harcerstwo swoją metodą wychowawczą kształtuje kolejne pokolenia harcerzy. 
Przygoda harcerska to przede wszystkim odkrywanie nowych światów – odległych od nas na wycią-
gnięcie ręki i bardzo dalekich. To kilometry przemierzone z przyjaciółmi na szlaku. Czasem siada-
jąc przy ogniu wędrowniczej watry, zastanawiamy się, jak to jest, że stając się harcerzami, prze-
chodzimy metamorfozę. W jej rezultacie już nie patrzymy na świat tak samo, jak inni. To właśnie 
harcerska postawa wyróżnia nas spośród innych młodych ludzi, to właśnie fakt, że kiedyś wypowie-
dzieliśmy słowa roty Przyrzeczenia Harcerskiego, powoduje, iż nasze rozumienie świata wyznacza 
Prawo Harcerskie Wędrownicy rozmawiają o wszystkim i ze wszystkimi. Podczas dyskusji ścierają 
się nasze poglądy i kształtują postawy. Uczymy się szacunku dla innych. Otwarta i szczera rozmo-
wa na ważne tematy daje nam możliwość poznania stanowisk i zrozumienia motywacji innych, uła-
twia wspólną pracę nad tym, co niedoskonałe i rozwój tego, co dobre. Wędrowniczym zwyczajem 
w ramach propozycji programowej nie przekazujemy gotowych rozwiązań, a jedynie materiał do 
dalszej pracy, który ma być inspiracją do działania – zgodnego z Prawem Harcerskim.

WARTOŚCI W WĘDROWNICZYM DZIAŁANIU

Wartości zawarte w Prawie Harcerskim są uniwersalne i wpisane w nasze codzienne wędrownicze 
działania. Wystarczy jedynie odnaleźć analogię pomiędzy nimi a naszą służbą. Poniżej prezentuje-
my tabelę – prosty sposób na odnalezienie tych punktów wspólnych. W tabeli znalazły się wartości 
zawarte są w poszczególnych punktach Prawa, obok nich – propozycje zadań wynikających z pro-
gramów znaków służb, idei i programów stopni harcerza orlego (harcerki orlej) i harcerza Rzeczy-
pospolitej (harcerki Rzeczypospolitej), fragmenty Podstaw wychowawczych ZHP oraz dodatkowe 
wskazówki. Pamiętajcie, że programy znaków służb wynikają z Programu harcerstwa starszego, 
z którego wypływają kierunki pracy wędrowniczej (rozwój intelektualny i duchowy, otwarcie na 
świat, ekologia, zdrowe i kultura fizyczna, samodzielność ekonomiczna młodzieży, zaangażowanie 
na rzecz wspólnoty lokalnej). To właśnie te kierunki powinny wyznaczyć wam dalszą drogę. Pamię-
tajcie, że do wędrownictwa nie ma drogi, to ono jest drogą...

4. MAM SZCZERĄWOLĘ, 
PEŁNIĘ SŁUŻBĘ.
Propozycja dla drużyn 
wędrowniczych
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KUŹNICA

Kuźnica jest formą dyskusji polegającą na wygłaszaniu przez uczestników własnych przemyśleń 
(opinii) na tematy (pytania) podsuwane przez prowadzącego.

Mam szczera wole.indb   192Mam szczera wole.indb   192 2010-05-04   11:43:402010-05-04   11:43:40



Mam szczerą wolę, pełnię służbę

Mam szczerą wolę
193

ZASADY ODBYWANIA KUŹNICY

Podczas tej formy nie występuje dialog, dyskusja, rozmowa. Każdy ma prawo wyrazić swoje 
zdanie, dotyczące tematu kuźnicy, ale nikt podczas jej trwania nie może tego oceniać. Kolejne 
wypowiedzi nie nawiązują do słów poprzedników. Prowadzący nie dokonuje podsumowania i nie 
ocenia, kuźnicę może zakończyć wcześniej przygotowanym i stosownym do tematu cytatem, pio-
senką itp. Każdy sam „wykuwa” swoje zdanie na temat poruszany podczas kuźnicy. Warto zadbać 
o otoczenie, w jakim odbywa się kuźnica, by wywoływało odświętny nastrój, sprzyjający skupieniu 
i przemyśleniom (odpowiednia scenografia – ognisko, świeczkowisko) i oprawę muzyczną. Dobrze 
przygotowaną kuźnicę prowadzący powinien rozpocząć odpowiednio dobranym wprowadzeniem do 
tematu. Wcześniej trzeba zapoznać uczestników kuźnicy z zasadami tej formy dyskusji. Poszcze-
gólne tematy poruszane podczas kuźnicy może zaczynać i kończyć dźwięk dzwoneczka lub inny 
sygnał. W przygotowaniu kuźnicy na temat poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego pomogą 
poniższe pytania. Przygotowując się do takiej kuźnicy, można również sięgnąć do komentarzy i ar-
tykułów dotyczących tego zagadnienia.

1. HARCERZ SUMIENNIE SPEŁNIA 
SWOJE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE 
Z PRZYRZECZENIA HARCERSKIEGO

Kim jest wędrownik? Czy wystarczy nałożyć 
wędrowniczy naramiennik, żeby być wędrowni-
kiem? Jakie obowiązki stawia przed wędrowni-
kami Prawo Harcerskie? Co w XXI w. oznacza 
dla wędrownika obowiązek służby Polsce? Jak 
dziś rozumieć służbę Bogu? Czy sumienne wy-
pełnianie obowiązków harcerskich może mieć 
negatywne konsekwencje? Czy sumienne wy-
pełnianie obowiązków harcerskich może nas 
rozwijać? Czy 1. punkt Prawa Harcerskiego 
jest dziś w pełni aktualny? 

2.  NA SŁOWIE HARCERZA POLEGAJ 
JAK NA ZAWISZY

Co to znaczy mieć do kogoś zaufanie? Na kim 
możesz w życiu polegać? Czy zawsze warto 
mówić to, co się myśli? Co dzieje się, kiedy 
mówisz jedno, a robisz co innego? Jeśli twoja 
postawa różni się od tego, do czego zobowiąza-
łeś się, składając Przyrzeczenie, jakie są tego 
konsekwencje? Jak w codziennym życiu możesz 
realizować nakaz 2. punktu Prawa Harcerskie-
go? Czy 2. punkt Prawa Harcerskiego jest ana-
chronizmem? 

3.  HARCERZ JEST POŻYTECZNY 
I NIESIE POMOC BLIŹNIM

Co różni wędrownika od zucha, harcerza i har-
cerza starszego? Czy tylko wiek? Co to znaczy: 

służyć innym? Dlaczego przede wszystkim od 
wędrowników wymaga się, by pełnili służbę? 
Czy poprzez niesienie pomocy innym możemy 
pracować nad sobą? Czy za pełnioną służbę 
wędrownik ma prawo oczekiwać wynagrodze-
nia? Czy niesienie pomocy innym może mieć 
negatywne konsekwencje? Służba to styl życia 
– jak rozumiesz to stwierdzenie? Czy się z nim 
zgadzasz? Czy nakaz 3. punktu Prawa Harcer-
skiego powinno się zmienić?

4.  HARCERZ W KAŻDYM WIDZI 
BLIŹNIEGO, A ZA BRATA UWAŻA 
KAŻDEGO INNEGO HARCERZA

Czy widzieć w każdym bliźniego znaczy to 
samo, co być tolerancyjnym? Czy być toleran-
cyjnym znaczy to samo, co akceptować każdego 
takim, jaki jest? Co to znaczy widzieć w każ-
dym bliźniego? Jakich cech wymaga postawa 
określona w 4. punkcie Prawa Harcerskiego? 
Czy dostrzegasz w swoim otoczeniu przejawy 
braku tolerancji? Czy twój indywidualny sprze-
ciw wobec przejawów nienawiści, rasizmu czy 
ksenofobii ma społeczne znaczenie? Czy har-
cerz znaczy to samo co skaut? Czy nakaz 4. 
punktu Prawa Harcerskiego jest dziś szczegól-
nie ważny, czy przeciwnie: stracił na wartości?

5.  HARCERZ POSTĘPUJE PO RYCERSKU 

Jak wytłumaczysz komuś spoza harcerstwa, co 
to znaczy postępować po rycersku? Czy rycer-
ska postawa jest dziś ceniona czy wyśmiewana? 
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Jak powinniśmy realizować 5. punkt Prawa 
Harcerskiego, by uniknąć negatywnego stereo-
typu harcerza przeprowadzającego babcię przez 
ulicę? Czy łatwo jest przyznać się do błędu, wy-
ciągnąć rękę do zgody? Jak w codziennym życiu 
realizujesz 5. Punkt Prawa Harcerskiego? Czy 
nierycerską postawę mogą usprawiedliwić ne-
gatywne doświadczenia lub doznana krzywda? 
Czy zgadzasz się z nakazem i sformułowaniem 
5. punktu Prawa Harcerskiego? 

6.  HARCERZ MIŁUJE PRZYRODĘ I STARA 
SIĘ JĄ POZNAĆ

Czy człowiek panuje nad przyrodą czy jest tylko 
jej elementem? Czy w dobie cywilizacji prze-
mysłowej możliwe jest życie w zgodzie z natu-
rą? Co daje ci kontakt z przyrodą? Czego uczy 
nas przyroda? Czy nakaz miłowania przyrody 
słusznie znalazł się wśród dziesięciu punktów 
Prawa Harcerskiego? Czy jest równie ważny 
jak pozostałe? 

7.  HARCERZ JEST KARNY I POSŁUSZNY 
RODZICOM ORAZ WSZYSTKIM SWOIM 
PRZEŁOŻONYM

Kogo nazywamy dziś autorytetem? Kto i dlacze-
go jest dla ciebie autorytetem? Jakie cechy powi-
nien mieć dobry przełożony? Za co cenisz swo-
ich rodziców? Pomyśl o błędach, jakie popełnili 
twoi przełożeni. Czy sam unikasz ich w pracy 
z innymi? Czy być posłusznym znaczy to samo, 
co wypełniać wszystkie polecenia rodziców 
i przełożonych? Co to znaczy „być karnym”? 
Czy łatwo jest być zawsze posłusznym? Jakich 
cech wymaga taka postawa? Czy zgadzasz się 
z nakazem 7. punktu Prawa Harcerskiego? 

8.  HARCERZ JEST ZAWSZE POGODNY

Jaki jest człowiek, któremu brak pogody du-
cha? Jak człowiek pogodny reaguje na proble-

my? Jaki jest człowiek pogodny w kontaktach 
z innymi ludźmi? Czy łatwo jest cieszyć się 
szczęściem innych? Czy mogę być jednocze-
śnie pogodny i zakompleksiony, pozbawiony 
wiary w siebie? Czy optymizm pomaga, czy 
przeszkadza w życiu? Czy pogoda ducha może 
się przerodzić w lekceważący stosunek do 
innych osób i własnych obowiązków? Czy 8. 
punkt Prawa Harcerskiego jest równie ważny 
jak pozostałe? 

9.  HARCERZ JEST OSZCZĘDNY I OFIARNY

Czy oszczędność powinna się kojarzyć jedynie 
z pieniędzmi? Czy wędrownik oszczędny w sło-
wach mówi zawsze to, co myśli? Dlaczego by-
wamy nieoszczędni? Co młody człowiek może 
ofiarować innym? Czy w przyjaźni potrzebna 
jest ofiarność? Czy być ofiarnym znaczy być 
naiwnym? Czy łatwo jest dziś o bezinteresow-
ność? Jakich cech wymaga taka postawa? Czy 
Prawo Harcerskie powinno wymagać oszczęd-
ności i ofiarności?

10. HARCERZ JEST CZYSTY W MYŚLI, 
MOWIE I UCZYNKACH, NIE PALI 
TYTONIU I NIE PIJE NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH

Jak rozumiesz nakaz czystości myśli, mowy 
i uczynków? Jakie cechy kształtuje w wę-
drownikach abstynencja? Czy abstynencja jest 
wartością? Czy nakazy i zakazy 10. punktu 
Prawa Harcerskiego są dziś szczególnie waż-
ne, czy przeciwnie, nie można ich pogodzić 
z czasami i kulturą, w której żyjemy? Dla-
czego 10. punkt Prawa Harcerskiego wzbu-
dza wiele kontrowersji? Czy wyobrażasz sobie 
inny zapis 10. Punktu Prawa Harcerskiego 
(tak by nie zmienić zawartej w nim treści)? 
Czy kolejność punktów Prawa Harcerskiego 
ma znaczenie?

SĄD NAD PROBLEMEM LUB POGLĄDEM

Sąd nad problemem jest wędrowniczą formą pracy polegającą na dyskusji nad konkretnym, kon-
trowersyjnym zdarzeniem. Sąd nad poglądem inspiruje do refleksji na określony temat, ucząc rów-
nocześnie kultury dyskusji, przełamując strach przed publicznym wystąpieniem, ucząc rzeczowego 
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argumentowania oraz szacunku dla poglądów innych, wyważania sądów i opinii, współpracy gru-
powej, empatii, a także umiejętności racjonalnego, analitycznego podejścia do problemu. W dysku-
sji występują dwie strony – adwokat i oskarżyciel. Ich zadaniem jest zapoznanie się z przebiegiem 
zdarzenia i innym materiałem dowodowym, przygotowanie linii obrony lub oskarżenia, przedsta-
wienie materiału dowodowego wraz z argumentacją. Podsumowanie należy do autorytetu (np. dru-
żynowego, namiestnika). On zwykle kieruje także przebiegiem spotkania. Zastosowanie tej formy 
wymaga dużego zaangażowania zarówno ze strony uczestników, jak i organizatora. Im bardziej 
rozbudowany scenariusz, tym ciekawsze będą zajęcia. Warto zaangażować w działania większą 
liczbę osób (w charakterze świadków, biegłych sądowych, czyli ekspertów z wybranej dziedziny). 
Można także role sędziego, obrońcy oraz oskarżyciela przydzielić grupie osób. Inną odmianą tej 
formy pracy może być dyskusja nad kontrowersyjnym sądem, poglądem, opinią, przy czym warto 
problem uszczegółowić, by dyskusja nie stała się ogólnikowa. Taka formuła zdecydowanie lepiej 
sprawdza się w środowiskach wędrowników starszych, dojrzalszych, mających duży potencjał i do-
świadczenie w prowadzeniu debat. 

1. PRZYGOTOWANIA I ZASADY

Wybór sytuacji

Problem powinien odwoływać się do potencjalnych doświadczeń i przeżyć wędrowników, powinien 
być dla nich wyobrażalny i realny, dotyczyć zagadnienia, z którym przynajmniej teoretycznie mają 
szansę się zetknąć. Przedstawiona sytuacja powinna być kontrowersyjna, aby wędrownicy mieli na 
jej temat sporne zdania. To wzbudzi zaciekawienie i sprawi, że zaangażują się w przebieg działa-
nia.

Przygotowanie materiałów

Materiały muszą być spójne oraz możliwie szczegółowe i wyczerpujące. Dzięki temu dasz wędrow-
nikom możliwość rzetelnej analizy faktów, a także wyeliminujesz ewentualność niedopowiedzenia 
czy nadinterpretacji. Zarówno obrońca, jak i oskarżyciel powinni dysponować tym samym wyjścio-
wym materiałem dowodowym. Można jednak zróżnicować ich wiedzę na temat problemu, wprowa-
dzając dodatkowe osoby – świadków i biegłych. 

Podział ról 

Podział ról może odbywać się zarówno w drodze losowania, jak i poprzez przydzielenie ich wska-
zanym osobom. Losowanie pozwala zmierzyć się wędrownikom z zadaniem myślenia o sprawie 
niekoniecznie w kategoriach osobistych sądów. Przydzielenie ról wskazanym osobom pozwala na 
lepsze dopasowanie konkretnych ról do zapatrywań i poglądów uczestników. Każda z uczestniczą-
cych osób powinna mieć przygotowany osobny scenariusz dokładnie określający zasób posiadanej 
przez nią wiedzy o sprawie.

Zapoznanie się z materiałem

W zależności od ilości materiałów i złożoności sprawy określamy czas przygotowań do rozprawy. 
Trzeba zwrócić uwagę, by wędrownicy mieli nie tylko czas na dokładne zapoznanie się z materia-
łem i rozmowę ze świadkami, ale także na przemyślenie problemu, przygotowanie strategii obrony, 
dobranie argumentów. Czas przygotowań nie powinien być jednak dłuższy niż kilka dni w warun-
kach obozowych i najwyżej dwa tygodnie w warunkach śródrocznych (dłuższy czas demobilizuje 
zespół). Należy ustalić zasady pracy nad materiałem, np. czy informacje zdobyte podczas rozmów 
ze świadkami oraz biegłymi przez jedną stronę muszą być przekazane drugiej. Warto przygotować 
fachową prasę, wyniki badań, kodeksy itp., aby wędrownicy posiedli specjalistyczną wiedzę o pro-
blemie. Można zadbać o dynamiczność sytuacji, pojawianie się nowych, nieznanych dotąd dowodów 
czy świadków itd.
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Przeprowadzenie rozprawy

Prowadzący powinien zadbać o poczucie bezpieczeństwa uczestników, szczególnie jeśli w grupie są 
osoby nieśmiałe lub mające problemy z panowaniem nad emocjami. Trzeba przypomnieć, że roz-
mawiacie o problemie, a nie odnosicie się do konkretnych osób. Należy szczegółowo ustalić zasady 
rozprawy: kto udziela głosu, kto zarządza przerwy, czy obowiązują ramy czasowe poszczególnych 
wypowiedzi, na jakiej zasadzie powoływani są świadkowie i biegli. Rozprawę rozpoczyna zwykle 
oskarżyciel, który w swojej mowie formułuje zarzuty. Strony kolejno zabierają głos, przesłuchują 
świadków, oskarżonego, zadają pytania biegłym sądowym. Prowadzący kontroluje zaangażowanie 
uczestników, a także czas wypowiedzi i całej rozprawy, zarządza przerwy. Należy pamiętać, że 
trudno utrzymać zainteresowanie na stałym, wysokim poziomie przez dłuższy czas. Rola sędziego 
prowadzącego to także pilnowanie przestrzegania ustalonych zasad.

Podsumowanie i werdykt

Właściwe podsumowanie jest bardzo ważne. Sędzia podsumowuje dyskusję, uwypuklając najistot-
niejsze kwestie. Sędzia musi odnieść się przede wszystkim do przytoczonych argumentów, a nie 
osobistych poglądów i opinii. 

Ewaluacja

Każde działanie powinno zostać podsumowane wspólnie z drużyną. Dyskusje zwykle budzą emocje. 
Przed podsumowaniem warto zrobić krótką przerwę. Uczestnicy rozprawy powinni wypowiedzieć 
się, jak czuli się w swoich rolach, czy są zadowoleni z siebie, co im przeszkadzało i pomagało, co 
było dla nich szczególnie trudne. Na zakończenie prowadzący powinien pochwalić uczestników, 
powiedzieć, co mu się podobało, podziękować im za udział. Warto dopuścić dyskusję po rozprawie, 
pamiętając, by opinię odnosiły się do konkretnych sytuacji, a nie osób.

SYTUACJE, KTÓRE MOŻNA WYKORZYSTAĆ DO TWORZENIA SCENARIUSZY 
SĄDÓW NAD PROBLEMEM

–  Podczas egzaminu wstępnego na studia wi-
dzisz, że twój najlepszy przyjaciel z liceum 
ściąga. Wiesz, że jest dobrze przygotowa-
ny do egzaminu, jednak nie czuje się pew-
ny swojej wiedzy. Kartka ze ściągą wypada 
na podłogę między niego a osobę siedzącą 
obok. Wykładowca pilnujący was posądza 
o ściąganie właśnie tę osobę i wyprasza ją 
z sali, uniemożliwiając tym samym udział 
w egzaminie. 

–  Jesteś drużynowym drużyny wędrowniczej. 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Wszyscy w twoim domu angażują się w ich 
przygotowanie – sprzątają, robią zakupy 
itd. Ty jeden nie poświęcasz na to czasu, bo 
zobowiązałeś się przygotować wigilię hufca, 
do tego dochodzi wigilia drużyny. 

–  Nie jesteś w stanie wygospodarować więk-
szej ilości czasu na pomoc w domu. Podjąłeś 
się wolontariatu w domu małego dziecka. 

Dzieci zżyły się z tobą, jednak zaczyna ci 
brakować czasu na odwiedzanie ich – zbli-
ża się sesja, potem wakacje z dziewczyną 
i obóz drużyny. Podjąłeś decyzję o rezygna-
cji z wolontariatu. Nauka i sprawy prywat-
ne nie mogą cierpieć.

–  Podczas obozu drużynowy wydaje ci polece-
nie, z którym się nie zgadzasz. Nie wykonu-
jesz go.

–  Twoja przyjaciółka wyjeżdża na weekend ze 
swoim chłopakiem. Mówi swoim rodzicom, 
że spędza go z tobą. Wiesz, że jej rodzice 
nie zgodziliby się na ten wyjazd. Wiesz tak-
że, że bardzo jej na nim zależy. 

–  Nie idziesz na wybory prezydenckie, po-
nieważ uważasz, że twój głos i tak nic nie 
Zmieni. 

–  Twój kolega z drużyny jeździ na gapę środ-
kami komunikacji miejskiej. 
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–  W waszej drużynie często tworzą się pary. 
Ludzie schodzą się i rozstają. Twój kolega 

zaczyna podrywać dziewczynę przyjaciela. 
Twierdzi, że to prawdziwe uczucie.

PROPOZYCJE TEMATÓW DO SĄDU NAD POGLĄDEM

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki 
wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
–  Ateista nie może być harcerzem.
–  Agnostyk nie może być harcerzem.
–  Emigracja z kraju bez założenia powro-

tu (do pracy, w celu podwyższenia stan-
dardu życia) jest postawą niegodną har-
cerza.

–  Rzetelna nauka (praca) jest przejawem 
patriotyzmu.

–  Nie ma sensu brać udziału w wyborach, 
ponieważ jeden głos i tak nic nie zmie-
nia.

–  Obchodzenie świąt państwowych (udział 
w uroczystościach z tym związanych) nie 
jest rozwijające dla harcerzy.

– Prawo Harcerskie jest niepotrzebne, 
ponieważ cały jego sens zawiera się 
w Przyrzeczeniu Harcerskim.

–  Prawo Harcerskie jest przestarzałe 
i nieadekwatne do dzisiejszych czasów.

2.  Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
–  Chcąc być lubianym, nie można zawsze 

mówić tego, co się myśli.
–  Ważne, by być słownym w sprawach 

dużych. Drobne potknięcia zdarzają się 
każdemu. 

–  Człowiek nie zawsze może być konse-
kwentny w tym, co robi i co mówi.

–  Trzeba być lojalnym przede wszystkim 
w stosunku do swojej rodziny i przyja-
ciół.

–  Pisanie sobie samemu usprawiedliwień 
w szkole jest rzeczą zwyczajną.

–  Spóźnianie nie jest naganne – każdy 
czasem się spóźnia.

–  Istnieją sytuacje, które usprawiedliwiają 
kłamstwo.

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliź-
nim.
–  Nie można nieść pomocy bliźnim kosz-

tem własnych potrzeb. 

–  Służba to styl życia wędrownika.
–  Służba nigdy nie jest bezinteresowna.
–  Wędrownik powinien podejmować służ-

bę zawsze, gdy dostrzega problem.
–  Należy pomagać ludziom nawet wbrew 

ich woli.
–  Nie warto tracić energii na działania, 

których skutki są jak kropla w morzu 
(np. zakręcanie wody przy myciu zębów, 
segregowanie śmieci).

–  Ściąganie jest zwykłą szkolną praktyką.
4.  Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata 

uważa każdego innego harcerza.
–  Nie można tolerować nietolerancji.
–  Emocje usprawiedliwiają sposób odno-

szenia się do drugiego człowieka.
–  Spóźnianie się jest wyrazem braku sza-

cunku dla drugiego człowieka.
–  Tolerancja ma swoje granice.
–  Nie wolno tolerować poglądów, których 

się nie akceptuje.
–  Nie wolno tolerować działań, które 

krzywdzą ciebie indywidualnie.
–  Plotkowanie stoi w sprzeczności z bra-

terstwem.
–  Chcąc dojść do czegoś w życiu, nie moż-

na uniknąć krzywdzenia ludzi.
5. Harcerz postępuje po rycersku.

–  Feminizm zwalnia od rycerskiego zacho-
wania w stosunku do kobiet.

–  Należy trwać przy własnym zdaniu nie-
zależnie od sytuacji.

–  Zwracanie uwagi na niekulturalne za-
chowanie (np. przeklinanie w miejscach 
publicznych) jest naruszeniem prywat-
ności.

–  Harcerze we współczesnym świecie są 
śmieszni w swojej szarmanckości.

–  Konwenanse społeczne (np. elegancki 
ubiór w operze) są przeżytkiem i nie ma 
powodu, by się im podporządkowywać.

–  Najważniejsze jest osiągnięcie wyzna-
czonego celu.
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6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
–  W dzisiejszych czasach dbanie o przyro-

dę to fikcja – człowiek wszystko ujarz-
mia.

–  Życie w zgodzie z naturą nie jest dziś 
możliwe.

–  Dokarmianie bezdomnych zwierząt jest 
niewłaściwe, ponieważ przenoszą one 
choroby, które mogą być groźne dla 
człowieka.

–  Segregowanie śmieci czy oszczędzanie 
wody jest nieefektywne, ponieważ i tak 
niewiele osób to robi.

–  Akcje ekologiczne (protesty, petycje) są 
fanatyzmem i do niczego nie prowadzą.

7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz 
wszystkim swoim przełożonym.
–  Nie można ślepo wykonywać rozkazów 

przełożonych.
–  W dzisiejszym świecie nie ma jedno-

znacznych autorytetów.
–  Po ukończeniu 18. roku życia popełnia 

się błędy na własny rachunek. Rodzice 
nie mają prawa ingerować w nasze de-
cyzje.

–  Karność kształtuje ludzi nieumiejących 
samodzielnie myśleć, dokonywać wybo-
rów i ponosić ich konsekwencji.

–  Nie można żyć zawsze w zgodzie z prze-
pisami (nie uniknie się przechodzenia na 
czerwonym świetle, przekraczania pręd-
kości, łamania regulaminu na obozie itp.).

– Karność i zasadniczość wędrowników 
może kreować negatywny wizerunek 
harcerstwa wśród rówieśników.

–  W pewnym wieku bunt wobec rodziców 
jest naturalny. Nie można walczyć z na-
turą.

8. Harcerz jest zawsze pogodny.
–  Nie można być zawsze pogodnym. 
–  Nie można skrywać swoich prawdzi-

wych uczuć i emocji.
–  Nieuzasadniony optymizm może prze-

szkadzać w życiu.
–  Optymizm może odstraszać ludzi.
–  Optymistą czy pesymistą człowiek się 

rodzi,nie można wymagać, by tak głę-
boko zmieniał siebie.

9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
–  Ofiarność może stać na przeszkodzie re-

alizacji indywidualnych celów i marzeń.
–  Być ofiarnym znaczy być naiwnym.
–  Ofiarność powinno się przejawiać w sy-

tuacjach, w których widać długofalowy 
efekt. Ofiarowanie proszącemu złotów-
ki na bułkę w niczym nie zmieni świata 
i życia tej osoby.

–  Każdy mały dar zmienia świat na lepsze.
–  Jeśli człowiek samodzielnie zdobywa 

środki finansowe, to samodzielnie może 
nimi rozporządzać – nie można wyma-
gać od niego oszczędności.

10.  Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczyn-
kach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alko-
holowych.
–  Nikt nie jest w stanie być czystym w my-

śli, mowie i uczynkach.
–  Abstynencja jest przeżytkiem historycz-

nym.
–  Abstynencja jest wartością samą w so-

bie.
–  Młode lata są po to, by człowiek spró-

bował życia.
–  Na obozach wędrowniczych pary powin-

ny mieć możliwość spania we wspólnym 
namiocie.
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NASZ KODEKS

Prawo Harcerskie może być kanwą wszystkich zbiórek. To jest studnia bez dna. Prawo Harcerskie 
jest jasne i klarowne, ale... zostaje jakiś margines do własnej interpretacji. Nie muszą to być – naj-
popularniejsze chyba – scenki odgrywane przez harcerzy albo rysunki przedstawiające kogoś, kto 
łamie jakiś punkt Prawa. 

5. RÓŻNE POMYSŁY NA PRACĘ 
Z PRAWEM HARCERSKIM

Tak może wyglądać pierwsze, jeszcze dość płytkie 
rozumienie Prawa.
1.  Trzeba pomagać innym przestrzegać Przy-

rzeczenia.
2.  Nie wolno kłamać.
3.  Trzeba pomagać innym.
4.  Nie wolno się kłócić.
5.  Trzeba być dobrze wychowanym.
6.  Nie należy niszczyć przyrody.
7.  Trzeba słuchać drużynowego i rodziców.
8.  Trzeba być uśmiechniętym.
9.  Trzeba oszczędzać.

10.  Nie można kłamać, przeklinać, palić 
i pić.

A można myśleć sobie tak:
1.  Trzeba być odpowiedzialnym za swoje 

działanie.
2.  Trzeba być słownym.
3.  Trzeba starać się nie być toksycznym dla 

otoczenia.
4.  Nie wolno uprzedzać się do ludzi zanim się 

ich pozna.
5.  Trzeba być uprzejmym dla siebie nawza-

jem.
6.  Trzeba mieć świadomość ekologiczną.
7.  Trzeba rozumieć, co to jest rozkaz.
8. Trzeba być pozytywnie nastawionym do 

świata.
9.  Trzeba umieć oszczędzać.

10.  Trzeba umieć nad sobą panować. Trzeba 
wiedzieć, co jest szkodliwe dla zdrowia.

A można i tak:
1.  Chcę pełnić służbę i czerpać z tego radość. 

Chcę umacniać w sobie wiarę i patriotyzm. 
To jest moje prawo i obowiązek.

2.  Mogę mieć swoje zdanie, mogę je wypo-
wiadać. Zawsze można mi wierzyć. Zawsze 
staram się mówić to, co naprawdę chcę po-
wiedzieć. Mam prawo i obowiązek mówić 
prawdę i być asertywny.

3.  Chcę być potrzebny innym ludziom. Z druży-
ną mogę zrobić więcej niż zrobiłbym sam.

4.  Mogę pracować nad sobą, nie kłócić się 
z zastępowym. Mogę zaprosić na zbiórkę 
kolegę z klasy, który jest w ZHR.

5.  Mogę być szarmancki dla koleżanek. Mogę 
także dowiedzieć się, jak zachowywać 
się w stosunku do osób starszych, jak za-
chowywać się przy stole i jakie są „proce-
dury” przy przedstawianiu sobie różnych 
osób.

6.  Mogę poznawać przyrodę. Dowiem się, jak 
dbać o nią, jak mogę uratować chociaż „ka-
wałek” środowiska naturalnego.

7. Mogę zrobić przyjemność rodzicom i nie 
dyskutować z nimi na temat wynoszenia 
śmieci. Mogę ćwiczyć silną wolę i wykony-
wać rozkazy moich przełożonych.

8.  Mogę być zadowolony z siebie i odnaleźć 
w sobie mocne strony. Mogę potem pomóc 
w tym swoim przyjaciołom.

9.  Mogę zaskoczyć rodziców i sam sobie kupić 
hulajnogę. Mogę ćwiczyć silną wolę i odkła-
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 dać pieniądze, które wydałbym na sło-
dycze, a uzbieraną sumę przeznaczyć na 
WOŚP.

10. Mogę dowiedzieć się, dlaczego tak niebez-
pieczne jest uzależnienie. Mogę zapropo-
nować, żeby odbyła się zbiórka drużyny na 
ten temat. mogę ćwiczyć silną wolę – sam 
sobie wyznaczyć nagrodę za powstrzymy-
wanie się od przeklinania (nawet w myśli) 
i od kłamstw.

Pewnie zauważyliście – ta ostatnia interpreta-
cja to znakomite zadania do prób na stopnie...

Zbiórki dotyczące Prawa Harcerskiego mogą 
być wspaniałym wprowadzeniem w harcer-
stwo. Nie trzeba robić poważnych kominków, 
na których opowiada się o przemianach Prawa 
Harcerskiego przez wieki. Można przygotować 
zbiórkę przy historycznym pomniku (pkt.1). 
Można zrobić zbiórkę o asertywności (pkt. 2). 
Można przekazać jakiejś instytucji niepotrzeb-
ną odzież i zabawki (pkt. 3). Można zaprosić na 
zbiórkę specjalistów (pkt. 4, 8 i 10), zorganizo-
wać uroczystą kolację i sprawdzić w praktyce 
swoje dobre wychowanie (pkt. 5). Można wy-
brać się do oczyszczalni ścieków, wziąć udział 
w „Grze w zielone” (pkt. 6). Można obejrzeć 
pokaz musztry paradnej (pkt. 7), przyłączyć 
się do działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (pkt. 9). Wszystkie te zbiórki będą do-
tyczyły przecież Prawa Harcerskiego, pokazy-
wały je w codziennym życiu. 

Jest jeszcze jedna kwestia. Na ile świadomie 
dwunastoletni harcerz przyrzeka pełnić służbę, 
nieść pomoc i być posłusznym prawu? Warto 
przynajmniej raz w roku zorganizować zbiórkę, 
na której przypomnimy, co przyrzekaliśmy. To 
bardzo ważne. 

10 PRAC HERKULESA

Wartości zawarte w Prawie Harcerskim naj-
lepiej poznać w działaniu. Porozmawiajcie 
najpierw o Prawie i Przyrzeczeniu. O tym, 
co w nim proste i oczywiste, co niezrozumia-
łe i trudne, a potem przekujcie to w czyn. Tu 
trzeba wysiłku, pracy nad swoimi słabościa-
mi, trzeba też odpowiedzialności, wytrwałości 

i systematycznego, zaplanowanego działania. 
Pracujcie w grupie i indywidualnie. Zadanie 
polega na zamianie 10 punktów Prawa w 10 
prac Herkulesa. Każdy punkt Prawa będzie wy-
zwaniem do działania. Niech każdy stanie się 
zwycięzcą własnych słabości, a wykonana pra-
ca da poczucie dobrze pełnionej służby.

PRZYKŁADOWE PRACE HERKULESA

Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki 
wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego – 
zdobycie sprawności „szarej lilijki”. 

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy – 
nieściąganie podczas klasówek, przeprowadze-
nie w szkole akcji „nie ściągam”, pokazujące, 
że osoby, które ściągają, są nieuczciwe (np. 
w formie happeningu).

Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim 
– pomoc w odrabianiu lekcji, odprowadzanie 
do domu, organizacja zabaw na przerwach dla 
młodszych kolegów.

Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata 
uważa każdego innego harcerza – spełnianie 
codziennie dobrego uczynku.

Harcerz postępuje po rycersku – przeprowa-
dzenie w szkole warsztatów „savoir vivre dla 
nastolatków”.

Harcerz miłuje przyrodę i stara się ja poznać – 
przygotowanie w zastępie prezentacji multime-
dialnej na temat wybranych roślin lub zwierząt 
i zaprezentowanie jej podczas Dnia Ziemi (na 
zbiórce lub w klasie). 

Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom 
i wszystkim swoim przełożonym – przygotowa-
nie zbiórki, w której wezmą udział rodzice.

Harcerz jest zawsze pogodny – zorganizowanie 
szkolnego „Maratonu uśmiechu”.

Harcerz jest oszczędny i ofiarny – przeprowa-
dzenie inwentaryzacji majątku drużyny. Zasta-
nówcie się, co możecie zrobić, by nie niszczyć 
posiadanego sprzętu i nie marnować materia-
łów. Swoje przemyślenia wprowadźcie w życie 
(najlepiej spiszcie je na kartonie i powieście 
w widocznym miejscu, by pamiętać o nich na 
każdej zbiórce).
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Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; 
nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych, 
walczy z nałogami – zdobycie sprawności zwią-
zanej ze sportem. Pamiętajcie o tym, by regu-
larnie podsumowywać wasze prace.

PROJEKT „HARCERSKIE BADANIA OPINII 
PUBLICZNEJ”

Harcerze starsi to poszukiwacze, ich zadaniem 
jest odkrywać, dociekać, pozyskiwać informa-
cje i nowe umiejętności z wielu dziedzin! Są już 
na tyle dorośli, by reprezentować nasz zwią-
zek samodzielnie i dowodzić świadomie jego 
ideałów wśród szerokiego grona odbiorców. 
Zrealizujcie proponowany projekt na terenie, 
gdzie działa drużyna. Niech to będzie z jednej 
strony coś, co pokaże ludziom, że harcerstwo 
nadal istnieje i że robi coś dobrego, a drugiej 
– dostarczy motywacji harcerzom starszym do 
zastanowienia się nad przestrzeganiem Prawa 
Harcerskiego. W ciągu kilku dni przeprowadź-
cie na swoim osiedlu badanie opinii publicznej, 
które pomoże wam ustalić, jak ludzie postrze-
gają harcerzy. Postarajcie się na to poświęcić 
kilka dni, niech ankiety przygotowane przez 
was będą jak najbardziej wyczerpujące. Może-
cie odwiedzić wcześniej socjologa, etnologa lub 
psychologa, który pomoże wam przygotować 
ankietę i powie, jak należy rozmawiać z ludź-
mi. Zbadajcie opinię przekroju mieszkańców 
dzielnicy – młodych, starszych, kobiet, męż-
czyzn itp. 

W czasie rozmowy powinniście poprosić o oce-
nę harcerzy przez pryzmat Prawa Harcerskie-
go. Można np. przytoczyć kolejne punkty i po-
prosić o ocenę przestrzegania ich przez harce-
rzy. W czasie rozmów musicie być obiektywni 
i z powagą przyjmować opinie przypadkowych 
przechodniów. Kiedy zbierzecie już wystar-
czającą, waszym zdaniem, liczbę ankiet (np. 
100), przeanalizujcie wszystkie odpowiedzi. 
Zobaczcie, czy ankietowani wskazują jeden 
punkt, który – ich zdaniem – nie jest prze-
strzegany przez harcerzy, czy rezultaty wy-
glądają inaczej. Następnie zastanówcie się, 
czy wnioski te zgadzają się z opinią panującą 
w waszej drużynie. Przeprowadźcie podobną 

ankietę wśród jej członków. Czy wasza samo-
ocena zgadza się z opinią ankietowanych? 

Podstawą do dalszych działań będzie punkt 
wskazany przez mieszkańców osiedla jako 
najsłabiej przestrzegany. Jeżeli zdania się 
pokrywają – czyli harcerze wybrali ten sam 
punkt jako najsłabiej realizowany, zastanów-
cie się, jak sytuację poprawić. Jeżeli uważa-
cie, że przeciwnie – właśnie całkiem dobrze 
idzie wam jego realizacja – pomyślcie, jak 
to udowodnić. Gdy macie już zebrany mate-
riał, czas przygotować działanie. Może to być 
spektakularne, jednorazowe wydarzenie lub 
trwające przez jakiś okres zadanie. Jeśli np. 
postanowiliście zająć się punktem 6. „Har-
cerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” – 
możecie posprzątać zakamarki osiedla (moż-
na poprosić spółdzielnię o worki na śmieci). 
Warto to robić w harcerskich koszulkach, aby 
mieszkańcy wiedzieli, że to działanie harcerzy. 
Można też zrealizować happening dotyczący 
segregacji odpadów. Jeżeli uznano, że nie sza-
nujecie przełożonych i starszych – dobrym po-
mysłem będzie zorganizowanie Dnia Sąsiada 
z atrakcjami dla dzieci i dorosłych (tu warto 
spróbować znaleźć pomoc w Radzie Osiedla, 
nie zapomnijcie też o promocji tej akcji). Je-
śli zarzucono wam brak braterstwa i niesienia 
pomocy – zastanówcie się, czy nie ma w oko-
licy osób, które potrzebują pomocy (ale taka 
akcja nie może być jednorazowa!). 

SŁUŻBA I WYCZYN – 10 DNI, 
KTÓRE ZMIENIŁY NAS

Służba i wyczyn to dwa filary wędrownictwa. 
Należy je realizować, pamiętając o równowa-
dze w działaniach.  Przed wami 10 dni służby 
i wyczyn jednocześnie. W ciągu 10 dni może-
cie przypomnieć sobie wartości, które zawiera 
Prawo Harcerskie. Jednak aby było ciekawiej, 
nie realizujcie codziennie innej służby, ale każ-
dego dnia podejmijcie, oprócz już realizowa-
nych, nowy rodzaj służby – tak, by dziesiątego 
dnia realizować wszystko na raz (gdy nie uda 
wam się któregoś dnia zrealizować wszystkie-
go, możecie powtórzyć ten dzień, może nawet 
zacząć działania od nowa – zależy od tego, ja-
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kie reguły przyjmiecie). Zadań będzie z dnia na 
dzień coraz więcej, a was w drużynie ciągle tyle 
samo, będzie to więc także nauka podziału obo-
wiązków i czasu. 

Poniżej konkretne pomysły na służbę odpowia-
dające punktom Prawa Harcerskiego. Możecie 
oczywiście wymyślić coś innego. Najważniejsze 
to pamiętać, że wędrownicza służba nie może 
być jednorazowym działaniem, więc jeżeli np. 
znajdziecie osoby potrzebujące waszej pomocy, 
kontynuujcie tę służbę, bo tylko wtedy starania 
będą coś warte.

POMYSŁY

1.  HARCERZ SUMIENNIE SPEŁNIA 
OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRAWA 
HARCERSKIEGO
–  Służenie do mszy świętej.
–  Uporządkowanie miejsc pamięci narodo-

wej.
–  Przygotowanie koncertu pieśni patrio-

tycznych.
–  Pomoc starszym w dotarciu do kościoła.
–  Promocja obchodów święta narodowe-

go.

2.  NA SŁOWIE HARCERZA POLEGAJ JAK 
NA ZAWISZY
–  Przygotowanie gazetki promującej war-

tości Prawa Harcerskiego.
–  Oprowadzanie po mieście wycieczek, np. 

dzieci z domu dziecka.

3.  HARCERZ JEST POŻYTECZNY I NIESIE 
POMOC BLIŹNIM
–  Pomoc w czasie półkolonii.
–  Pomoc osobie starszej w robieniu zaku-

pów.
–  Pomoc w działaniach innej organizacji – 

stowarzyszeń, rady osiedla itp.

4.  HARCERZ W KAŻDYM WIDZI 
BLIŹNIEGO, A ZA BRATA UWAŻA 
KAŻDEGO INNEGO HARCERZA
–  Przygotowanie zajęć dla zuchów.
–  Pomoc w przygotowaniach obozowych 

dla innych drużyn w szczepie.

5.  HARCERZ POSTĘPUJE PO RYCERSKU
–  Niespóźnianie się.
–  Zajęcia dla młodszych promujące pomoc 

innym.

6.  HARCERZ MIŁUJE PRZYRODĘ I STARA 
SIĘ JĄ POZNAĆ
–  Zrobienie porządków na osiedlu.
–  Posadzenie drzew wokół szkoły.
–  Posprzątanie lasu.
–  Postawienie koszy na śmieci w lesie lub 

w parku.

7.  HARCERZ JEST KARNY I POSŁUSZNY 
RODZICOM I WSZYSTKIM SWOIM 
PRZEŁOŻONYM
– Przejęcie istotnych obowiązków domo-

wych.
–  Opieka nad młodszym rodzeństwem.
–  Pomoc osobom starszym.

8.  HARCERZ JEST ZAWSZE POGODNY
–  Odwiedziny u dzieci w szpitalu – czytanie 

bajek, nauka piosenek.
– Zajęcia dla dzieci z domu dziecka – na-

uka piosenek, pląsów, zabawy.

9.  HARCERZ JEST OSZCZĘDNY I OFIARNY
– Oszczędzanie wody.
–  Zbiórka makulatury.
–  Zajęcia dotyczące recyklingu.

10. HARCERZ JEST CZYSTY W MYŚLI, 
MOWIE I UCZYNKACH, NIE PALI 
TYTONIU I NIE PIJE NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH
–  Pilnowanie siebie i kolegów, by prze-

strzegali poprawnej polszczyzny.
–  Pomoc w bibliotece rejonowej – zorgani-

zowanie czytania bajek dla dzieci.

PRÓBY WODZÓW – 10 OBOZOWYCH DNI

Próby wodzów to zadania, które mają wyrobić 
jakąś umiejętność lub cechę charakteru. Pro-
ponowane 10 prób wodzów można realizować 
przez 10 dni obozu, tak jednak, by nie miało 
to wpływu na program obozowy. Po odpowied-
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nim dostosowaniu tych prób do wieku można 
zaproponować je harcerzom lub harcerzom 
starszym. Możemy na początek nie wyjawiać 
uczestnikom, że próby nawiązują do poszcze-
gólnych punktów Prawa Harcerskiego, choć nie 
jest zbyt trudno zorientować się w tym. Trzeba 
dać harcerzom możliwość codziennego podsu-
mowania swoich działań, np. w specjalnym no-
tesie, który dostanie każdy z nich. 

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie – zadaniem 
uczestników będzie zapisać własnymi słowa-
mi treść Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. 
Niech mają na to cały dzień. (Odwaga w formu-
łowaniu własnych myśli, pomysłowość, kreatyw-
ność).

Wiadomość alarmowa – rano wszyscy otrzymują 
podobnej długości hasła, mają nauczyć się ich 
na pamięć. W ciągu dnia (np. podczas ciszy po-
obiedniej, w drodze na kolację) każdy uczestnik 
może zostać niespodziewanie poproszony o po-
danie hasła. Próba może być zaliczona tym, 
którzy dobrze je zapamiętali. (Dobra pamięć, 
dokładność, gotowość na każde zawołanie).

Pożyteczność – w ciągu dnia każdy ma nauczyć 
się pożytecznej umiejętności, jakiej nie posiada 
żaden inny harcerz w drużynie (niech źródłem 
wiedzy będą książki, osoby spoza drużyny). 
(Pożyteczność, umiejętność poszukiwania, poczu-
cie przydatności).

Braterstwo – dobrani parami harcerze zostają 
związani linką za nadgarstki, tak by wszystkie 
czynności musieli wykonywać razem. Niech 
węzeł będzie symboliczny – by nie uciskał rąk, 
a także, by można było go zdjąć w przypadku 
pójścia do toalety i mycia (gdzie zabawa ta nie 
obowiązuje). Wygra ta para, która wytrzyma 
do określonej godziny. (Umiejętność współpracy, 
wytrzymałość, kompromisowość).

Eksperymentalny sygnał dobra – podczas poran-
nego apelu każdy losuje kartkę z imieniem in-
nej osoby z drużyny. Zadaniem harcerzy będzie 
cały dzień robić dobre uczynki wylosowanej 
osobie, tak by tamta się nie zorientowała, kto 
je wykonuje, ale była w stanie wymienić to, co 
jej się przytrafiło. (Bezinteresowność, pomysło-
wość).

Zielnik – zadaniem harcerzy będzie przygo-
tować zielnik, zaliczy próbę ten, kto znajdzie 
i opiszę trzy rośliny, których nikt inny nie zna-
lazł. (Spostrzegawczość, wytrwałość).

Jajko – każdy otrzymuje surowe jajko. Powi-
nien opiekować się nim przez cały dzień (mając 
je przy sobie cały czas). Próbę przejdzie ten, 
ko pokażą całe jajko wieczorem. Niech harce-
rze przekonają się, jak trudno być opiekunem. 
(Opiekuńczość, zaradność, cierpliwość).

Pogoda ducha – poza zajęciami harcerze nie 
będą mogli w tym dniu normalnie mówić, a ich 
zadaniem będzie śpiewająco ze sobą rozma-
wiać. Próbę przejdzie ten, kto wytrwa do wy-
znaczonej godziny. (Pamięć, odwaga). 

Oszczędność – zadaniem harcerzy będzie pro-
wadzenie oszczędnego trybu życia. Niech zwró-
cą baczną uwagę na to, co w ich otoczeniu na-
daje się do oszczędzania. Zaliczy zadanie taki 
zastęp, który wymieni wieczorem 10 pożytecz-
nych rzeczy, które zaoszczędził w ciągu dnia. 
(Oszczędzanie, pomysłowość, odpowiedzialność).

Czystość języka polskiego – niech harcerze dbają 
tego dnia wyjątkowo o czystość języka polskie-
go. Nie używajcie słów brzydkich, obcojęzycz-
nych, nic nieznaczących. Zaliczy próbę ten, kto 
popełni mniej niż 15 błędów przez cały dzień. 
(Uczciwość, ostrożność, powściągliwość).

Realizowanie prób wodzów to wielka frajda. 
Harcerzy możemy zachęcić do tego poprzez 
współzawodnictwo, harcerzy starszych na pew-
no zmotywuje chęć bycia jak najlepszym. Po 10 
dniach spróbujcie zastanowić się, jak trudno 
realizuje się Prawo Harcerskie w codziennym 
życiu, co było łatwe, a co nie. Jeżeli widzisz 
taką potrzebę, ogłoś, kto przeszedł zwycięsko 
najwięcej prób.

BEZ STEREOTYPÓW

Ta gra, która ułatwi jej uczestnikom niestere-
otypowe, niedosłowne pojmowanie Prawa Har-
cerskiego.

PRZEBIEG GRY

Część pierwsza. Podane poniżej zdania, wraz 
z tekstem Prawa Harcerskiego, należy rozdać 
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uczestnikom powielone na kartkach. Można je 
również zapisać na dużej planszy. Następnie 
każdy uczestnik indywidualnie stara się dopa-
sować poszczególne zdania do odpowiednich 
punktów Prawa Harcerskiego. Do każdego 
stwierdzenia można dobrać kilka punktów.

Część druga. Teraz grupa pracuje razem. Do 
każdego zdania staramy się dopasować tylko 
jeden punkt Prawa Harcerskiego. Uczestnicy 
zgłaszają zanotowane wcześniej propozycje. 
Każda propozycja musi zostać uzasadniania. 
Drogą dyskusji wyłania się punkt Prawa naj-
bliższy analizowanemu zdaniu. Prowadzący 
czuwa nad właściwym przebiegiem dyskusji.

Część trzecia. Po chwili zastanowienia każdy 
uczestnik wypowiada swoje zdanie. Pozostali 
próbują dopasować odpowiedni punkt Prawa. 
Ta część powinna być dynamiczna i trwać krót-
ko. Prowadzący powinien kontrolować czas 
i trafność rozumowania.

ZDANIA
• Oszczędzam życie w każdej jego formie.
• Uczę się zależności od innych.
• Jestem wierny przyjętym zasadom.
• Służę pomocą tym, którym potrafię pomóc.
• Zawsze wychodzę z uśmiechem z trudnej sy-

tuacji.
• Moje działanie musi być przydatne.
• Staram się bronić słusznych zasad.
• Moje czyny są konkretne, a moje słowa mó-

wią o moich zamierzeniach.

• Chcę być lepszy.
• Działam zgodnie z tym, co mówię.
• Nie zostawiam nikogo w potrzebie.
• Wypełniam swoje zobowiązania.
• Moje zadania to dobra praca, nauka, służ-

ba.
• Do harcerza powinno się mieć zaufanie.
• Mam pozytywny stosunek do otaczającej 

mnie rzeczywistości.
• Nie narzekam lecz zmieniam.
• Jestem świadom tego, czego się podejmuję.
• Dotrzymuję danego słowa.
• Ufam innym.
• Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście.
• Przekazuję innym to, co potrafię.
• Znam Prawo Harcerskie.
• Mam przyjaciół.
• Traktuję innych tak jak siebie.
• Myję zęby w kubku wody.
• Gdy jestem w lesie – staram się być go-

ściem.
• Staram się zrozumieć tych, którzy są za 

mnie odpowiedzialni.
• Sam zarabiam na swoje potrzeby.
• Racjonalnie gospodaruję czasem swoim 

i innych.
• Swój czas wypełniam działaniami, które 

mnie rozwijają.
• Potrafi ę otwarcie powiedzieć: Nie pal przy 

mnie!
• Nie myślę o rzeczach złych.
• Staram się dostrzegać piękno w otaczają-

cym mnie świecie.
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