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NABÓR I ZBIÓRKI PIERWSZEGO MIESIĄCA 
 
„Wśród zuchowych instruktorów istnieje przekonanie, że sposób założenia gromady decyduje o jej 

pracy w przyszłości” 

M. Wardęcki 

NABÓR 
 

Nabór wolno przeprowadzić dopiero wtedy gdy komendant hufca udzielił zgodę na prowadzenie 

gromady w danym roku. 

 

Kiedy jest potrzebny 

• Gdy zakładamy nową gromadę. 

• Gdy w gromadzie jest zbyt mało zuchów. Idealna gromada zuchowa liczy około 24 zuchów, 

absolutne minimum to dwie szóstki czyli zuchów 12. 

Termin  
W zasadzie dowolny, ale: 

• musi być uzgodniony z komendą hufca i komendantem szczepu, 

• warto uzgodnić z innymi drużynowymi ze swojego środowiska, 

• ponieważ większość zuchów zapisuje się na zajęcia pozalekcyjne na początku semestru 

to trzeba wybrać termin na początku września lub zaraz po feriach zimowych, 

• nigdy nie ustalaj terminu, jeżeli w przeciągu kilku dni nie jesteś w stanie przeprowadzić 

pierwszej zbiórki, 

• nabór musi się odbyć co najmniej jeden dzień przed planowaną pierwszą zbiórką (zuchy muszą 

zdążyć zapytać rodziców o zgodę na przyjście na zbiórkę), 

• pierwsza zbiórka powinna się odbyć w tym samym dniu tygodnia i o tej samej godzinie co 

normalne zbiórki. 

 

Kogo zapraszać 
Zuchem może zostać chłopak, który chodzi do I-IV klasy. Nabory w klasie I lepiej prowadzić w 

drugim półroczu, kiedy chłopcy przyzwyczają się już do nowej sytuacji w szkole. 

Informacje do przekazania podczas naboru 

• Kto chce być zuchem może przyjść na zbiórkę, 

• Zbiórka odbędzie się: data, czas, miejsce, godzina zakończenia, 

• Imię, nazwisko i telefon drużynowego. 

 

Nabór szerokim frontem czy zaczyn 
Na zbiórkę można zaprosić wszystkich chłopców ze wszystkich klas, ale wtedy może się ich zgłosić 

zbyt wielu. Przy zakładaniu nowej gromady jedną z metod jest zaproszenie w tajemnicy przed 

innymi tylko najfajniejszych i najdzielniejszych chłopaków, wybranych przy pomocy własnych 

obserwacji, którzy będą stanowić „zaczyn” nowej gromady. Dopiero po kilku zbiórkach zaproszą 

oni pozostałych chętnych. Jest to sytuacja korzystniejsza z wychowawczego punktu widzenia. 
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Akcja nabór 

• Musi pobudzać ciekawość (co będzie na tej zbiórce?). 

• Musi wprowadzać element „wspólnej tajemnicy” kadry i zuchów. 

• Musi podkreślać wysokie wymagania jakie stawia się przyszłym zuchom (nie każdy może być 

zuchem, tylko ten kto jest dzielny, przejdzie próby...). 

 

Formy naboru 

• Ogłoszenie 

Jest to forma najprostsza, ale i najmniej skuteczna. Powinna być stosowana jako uzupełnienie 

innych form. 

Plakat powinien być duży i czytelny, sprawdzony pod względem ortograficznym i stylistycznym. 

Miejsce wieszania ogłoszeń należy uzgodnić z dyrekcją szkoły. 

• Zaproszenia na zbiórkę 

Forma dobra dla zuchów, które umieją już czytać. Bardzo ważna jest forma graficzna i obrzędowy 

sposób sformułowania tekstu. List może mieć „tajemniczy” charakter, np. cześć mniej istotnej 

informacji można zaszyfrować. Nie szyfruj jednak daty i miejsca spotkania. 

np. Nic nikomu nie mów. Kopertę otwórz dopiero w domu. Tajemnica. 

Czy chcesz poznać tajemnicę zuchów? Przyjdź jutro o 12.05 pod wielki dąb koło remizy. Będzie tam 

stał harcerz z czerwonym kwiatem w ręce. Podejdź do niego i powiedz cicho „Jucz!”. On  powie, co 

dalej. Nikomu oprócz rodziców nic nie mów – tajemnica. 

Strażnik Wielkiej Tajemnicy 

Ważny jest też sposób doręczenia listów, np. mogą je doręczać wybrani chłopcy  z „zaczynu”, 

zuchy z gromady albo umundurowani harcerze na przerwie, na lekcji, można je wysłać pocztą. 

• Nabór w formie mini-zbiórki 

Przygotowuje się tak jak prawdziwą zbiórkę zuchową, tylko krótszą i pełną tajemniczości, prób i 

sprawdzianów dzielności. Forma najlepsza i najbardziej skuteczna. Dobrze jest jeżeli jest 

tematycznie i logicznie powiązana z obrzędowością gromady i zbiórkami pierwszego miesiąca. 

Można przeprowadzić: 

- na podwórku, 

- na przerwie, 

- na lekcji, 

- w świetlicy. 

Nabór w szkole trzeba wcześniej uzgodnić z nauczycielami i dyrektorem szkoły. 

• Zebranie rodziców 

Przed lub zaraz po naborze powinno odbyć się zebranie rodziców. Można też wziąć udział w 

zebraniu szkolnym. 
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ZBIÓRKI PIERWSZEGO MIESIĄCA 

Kiedy są potrzebne 

• Gdy zakładamy nową gromadę. 

• Gdy po naborze zmienia się ponad połowa zuchów w gromadzie. 

Czas 

• Zaraz po naborze czyli zwykle we wrześniu. 

Cele 

• Zapoznanie z Prawem Zucha: 

o Wyjaśnienie sensu i treści Prawa, rozszerzenie wiedzy zuchów o pojęciach takich jak 

dzielność, ojczyzna (gawędy, teatrzyki), 

o Emocjonalne związanie z Prawem (próby i obrzędy), 

o Zapamiętanie tekstu Prawa i Obietnicy, symboliki Znaczka Zucha (ćwiczenia, gry, 

szyfry, zdobnictwo w harcówce – tabliczki z tekstem Prawa i Obietnicy, Znaczkiem 

Zucha). 

• Zapoznanie ze zwyczajami gromady, w tym koniecznie: 

o obrzędem rozpoczęcia zbiórki, 

o sprawdzaniem obecności, 

o zawołaniem „Czuj!”, 

o apelem i zuchowym meldowaniem, 

o hymnem „Mundur, chusta,...”, 

o zasadami w Kręgu Rady, punktacją, 

o zrobienie lub zdobycie totemu, 

o zasadami wypełniania kroniki, 

o obrzędem zakończenia zbiórki. 

• Umundurowanie zuchów: 

o wręczenie informacji dla rodziców ze szczegółową informacją o elementach munduru i 

adresach składnic harcerskich. 

• Zdyscyplinowanie zuchów: 

o wprowadzenie sygnałów dyscyplinujących (znaki baczność, spocznij, krąg, szereg, 

siadamy, wstajemy, zbiórka szóstkami, zbiórka parami przede mną), 

o wprowadzenie szyków zuchowych i zuchowego maszerowania. 

• Przeprowadzenie podziału na szóstki: 

o od razu wprowadź podział na szóstki, potem ewentualnie go zmodyfikujesz, 

o obserwuj zuchy, zrób socjogram, 

o powierzaj funkcje tymczasowych szóstkowych wybranym zuchom, 

o na koniec dopiero uroczyście mianuj szóstkowych i wręcz im krokiewki. 

Sposób realizacji 

• Kluczowa sprawa – początki zuchowania powinna otaczać aura tajemniczości – tajemne spotkania, 

szyfry i próby, 

• Najlepiej na kolejnych zbiórkach wprowadzać kolejne punkty Prawa Zucha (najlepsza kolejność 

2,3,4,5,6,1), 

• Zbiórki są zabawą „w coś lub kogoś”,  

• Cykl kończy: 

o W przypadku nowej gromady - obrzęd założenia i nadania nazwy gromadzie, 

o Obrzęd przyjęcia zuchów do gromady (wręczenie chust), 

� zuch po mniej więcej 6 zbiórkach powinien dostać chustę, wystarczy, że ma 

kompletny mundur, przychodzi regularnie na zbiórki, a punktacja w Kręgu Rady 

wskazuje, że nie ma rażących zastrzeżeń co do jego chęci zostania zuchem, 

o Obietnica zuchowa 

� Po około trzech-sześciu miesiącach od pierwszej zbiórki. 


