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Wstęp, czyli kilka uwag na początek 
 
Druhno, Druhu! 
 

Skoro ta książka została przez Ciebie otwarta, prawdopodobnie oznacza to, 
że planujesz zorganizować dla zuchów kolonię. A jeżeli sięgnąłeś po nią 
przypadkowo, mamy nadzieję, że lektura zachęci Cię do wspólnego wakacyjnego 
wyjazdu z zuchami poza miejsce zamieszkania.  

Pamiętaj, że taki wyjazd jest zwykle egzaminem zarówno dla kadry, z jej 
umiejętności organizatorskich i wychowawczych, jak i zuchów – z ich dojrzałości  
i zaradności (oczywiście na poziomie ich wieku). Kolonia to kropka nad „i” 
postawiona po dziesięciomiesięcznej pracy gromady – to podsumowanie  
i kontynuowanie pracy gromady przez całe 14 lub 21 dni.  

Kolonia zuchowa różni się zdecydowanie od wyjazdów organizowanych  
w kraju i za granicą przez biura podróży czy zakłady pracy. Wyróżnia ją spośród 
innych to, że całość życia organizowana jest zgodnie z metodyką zuchową, zaś 
kodeksem postępowania na niej jest Prawo Zucha. Dzień kolonijny to jedna wielka 
zbiórka, której zuch jest współgospodarzem i współtwórcą.  

Podczas kolonii zuchy zżywają się w zespole, tworzą grupę o silnej 
tożsamości. Nasi podopieczni uczą się samodzielności, samorządności, dyscypliny, 
porządku, rozwijają swoje zainteresowania, wzmacniają kondycję fizyczną, 
zdobywają pożyteczne umiejętności, uczą się poszanowania przyrody i tego,  
co stanowi wspólną wartość. Nie da się wymienić wszystkich korzyści, jakie 
wyniesie zuch z pobytu na dobrej zuchowej kolonii.  

A kadra? Na waszej kolonii nie ma panów kierowników i pań wychowawczyń. 
Są instruktorzy – druhny i druhowie, których zuchy bardzo dobrze znają i którym 
ufają. Będziecie bawić się ze swoimi wychowankami jak zwykle – jako dowódcy 
okrętu, indiańscy wodzowie lub szefowie ekspedycji. Będziecie z nimi – co jest 
bardzo ważne – przez dwadzieścia cztery godziny.  

Policzcie - czas podczas kolonijnego tygodnia masz więcej czasu na pracę 
wychowawczą niż w czasie całego roku w trakcie cotygodniowych zbiórek gromady. 
Jeśli więc chcesz w pełni wpłynąć na rozwój swych wychowanków, musisz 
organizować kolonię!  

Organizując ją, pamiętaj, że powinna ona przynieść rezultaty wychowawcze, 
które możesz osiągnąć stosując harcerski system wychowawczy. Musisz również 
pamiętać, że Twoja kolonia ma być dla zuchów radosnym wyjazdem, głębokim 
przeżyciem, czymś, czego długo nie zapomną i często będą wspominać. 

Najlepszym rozwiązaniem jest wyjazd na kolonię całej gromady. Nie zawsze 
jest to jednak możliwe. Częściej zdarza się, że na kolonię organizowaną przez 
namiestnika zuchowego lub któregoś z drużynowych jadą zuchy z kilku gromad.  
W tym przypadku organizujemy zuchy w gromady kolonijne.  

Komendantem kolonii powinien być najbardziej doświadczony drużynowy, 
kadrą zaś drużynowi gromad i instruktorzy, którzy potrafią się świetnie bawić, 
pomóc, pokazać, ale też potrafią stawiać wymagania, którym zuchy mają sprostać.  
 A więc przed wami ciekawe wyzwanie - do dzieła!  
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Część I 
Zanim wyjedziemy na kolonię  
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Terminarz – czyli zamiast rozdziału krótka tabelka 
 

Kolonia zuchowa nie rozpoczyna się w dniu wyjazdu. Kolonia to także długi okres 
przemyśleń, planów, przygotowań… Terminarz, który podajemy poniżej, 
wyczerpuje większość czynności, jakie musisz podjąć. Oczywiście proponowane 
terminy możesz modyfikować. Są jednak sztywne daty, dotrzymanie których 
warunkuje możliwość przeprowadzenia kolonii. Należy do nich przede wszystkim 
termin złożenia dokumentów do komendy chorągwi. Jest to czas, do którego musisz 
mieć już zatwierdzony (w hufcu lub chorągwi) program pracy, preliminarz, 
skompletowaną kadrę kolonii, podpisaną umowę z ośrodkiem oraz posiadać ksero 
karty kwalifikacyjnej obiektu. Często dokumenty te dostarczane są do chorągwi  
za pośrednictwem komendy hufca.  
 
Oto przykładowy terminarz: 
 
lp. termin zadanie sposób realizacji 
1. wrzesień – 

styczeń 
pozyskanie 
zuchów 

Podczas zbiórek często wspominajcie o planowanej 
kolonii, opowiadajcie o przygodach, jakie miały 
miejsce na poprzednich koloniach, zachęcajcie 
wszystkie zuchy do wyjazdu. 

2. październik 
– styczeń 

lokalizacja Czas poszukać bazę na kolonię i uzyskać zgodę 
na jej użytkowanie. Dowiedzcie się, gdzie 
znajdują się bazy obozowe, do których mogą 
przyjechać zuchy, odwiedźcie te, których 
lokalizacja najbardziej wam odpowiada. 

3. styczeń finanse Przygotujcie wstępny preliminarz oraz aktywnie 
poszukujcie środków (np. 1%, wnioski o dotacje 
do urzędu gminy-powiatu). 

4. styczeń – 
luty 

kadra 
 

Skompletujcie kadrę kolonijną, dowiedzcie się, 
jakie kto ma uprawnienia i umiejętności. 
Zorganizujcie naradę kadry, w czasie której lepiej 
się poznacie i przedstawicie pierwsze pomysły 
na obrzędowość i zdobywane sprawności.   

5. luty - 
marzec 

rodzice Czas zorganizować zebranie z rodzicami, 
zawiadomić o terminie i miejscu kolonii, 
programie oraz kosztach i terminach wpłat. 

6.  kwiecień dokumenty To czas na podpisanie umowy z właścicielem 
obiektu oraz na skompletowanie dokumentów 
wymaganych do otrzymania zgody na organizację 
kolonii. 

7. kwiecień - 
maj 

plan pracy Musicie opracować plan pracy - pamiętaj, że musi 
on odpowiadać na potrzeby twoich zuchów. 

8. maj podróż Czas na załatwianie spraw związanych z podróżą 
– załatwienie 50% zniżki i zarezerwowanie 
przedziałów w PKP albo podpisanie umowy 
z przewoźnikiem autokarowym. 

9. maj zatwierdzenie Złóżcie wymagane dokumenty w komendzie 
chorągwi. 

10. maj - finanse To czas na wpłacanie środków przez rodziców 
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czerwiec na konto hufca (szczepu, drużyny). 
11. maj - 

czerwiec 
materiały 
programowe - 
rekwizyty  

Przygotujcie jak najwięcej pomocy do zajęć, 
by  
na kolonii mieć więcej czasu na sen.  

12. czerwiec przypomnienie Rozdajcie zuchom kartki z terminem i miejscem 
wyjazdu oraz powrotu, adresem kolonii, dniem 
odwiedzin rodziców oraz propozycjami, co zuchy 
powinny na kolonię zabrać. 

13. lipiec- 
sierpień 

kolonia Przez 14-21 dni z zuchami – wielki sprawdzian 
dla was i waszych zuchów. 

14 sierpień - 
wrzesień 

podsumowanie  Podsumujcie kolonię, przekażcie informację 
o dokonaniach dzieci rodzicom oraz zaopiekujcie 
się sprzętem i jego zmagazynowaniem. 
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1. Uprawnienia organizatora i lokalizacja - czyli co musisz mieć, aby przystąpić  
do organizowania kolonii i co zrobić, jeśli czegoś Ci brakuje 

 
Prawo organizowania kolonii zuchowej mają gromady zuchowe, namiestnictwa 
zuchowe i harcerskie komendy. Samodzielnie prowadzić kolonię zuchową może 
tylko pełnoletni instruktor zuchowy w stopniu podharcmistrza, posiadający 
doświadczenie w pracy z zuchami i organizowaniu kolonii – po spełnieniu wymagań 
formalnoprawnych wynikających z przepisów państwowych – najważniejszym z nich 
jest posiadanie uprawnień organizatora placówki wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży.  
Drużynowy niepełnoletni może wyjechać ze swoją gromadą na kolonię tylko  
z opiekunem, który ponosi odpowiedzialność za pracę kolonii i bezpieczeństwo 
dzieci. Opiekunem może być tylko osoba posiadająca uprawnienia wychowawcy 
kolonijnego, pedagog lub instruktor w stopniu przewodnika. W przypadku,  
gdy kolonię organizuje namiestnictwo (komenda hufca), a ty jesteś niepełnoletnim 
lub niedoświadczonym drużynowym, możesz uczestniczyć w kolonii pełniąc funkcję 
przybocznego.  
Jeśli nie wiesz, jak zorganizować kolonię, najlepiej będzie, jeżeli zwrócisz się  
do namiestnika zuchowego lub komendanta hufca i zadeklarujesz swój udział  
w organizowaniu kolonii. Nawet, jeśli hufiec nie planuje organizowania kolonii, 
pomoże ci w jej organizacji lub pomoże nawiązać współpracę ze środowiskiem, 
które kolonię organizuje. Istnieje również możliwość wyjazdu na kolonię w ramach 
zgrupowania szczepu czy obozu hufca. Oczywiście w każdym przypadku z dorosłym 
opiekunem posiadającym odpowiednie uprawnienia.  
Wymagania formalne znajdziecie w „Instrukcji organizacyjnej harcerskiej akcji 
letniej i zimowej”. 
 
Zanim wyjedziemy na wymarzoną, samodzielną kolonię, musimy załatwić sporo 
spraw potocznie zwanych papierkowymi.  
 Po pierwsze: karta kwalifikacyjna obiektu - jeśli wynajmujecie stanicę, szkołę, 

bazę hufca itp. przed podpisaniem umowy sprawdźcie, czy obiekt ten ma ważną 
kartę kwalifikacyjną i koniecznie weźcie od właściciela ośrodka jej kopię.  

 Drugim ważnym dokumentem jest właśnie umowa najmu lokalu lub terenu  
na czas kolonii. Pamiętajcie, by przed podpisaniem umowy szczegółowo 
uzgodnić warunki i najlepiej wpiszcie je w umowę lub przygotujcie w formie 
aneksu do umowy. Pamiętajcie, że za wszelkie szkody, spowodowane przez 
zuchy (stłuczona szyba, pobrudzona ściana itd.), musicie zapłacić  
po zakończeniu kolonii.  

 Po trzecie musicie przygotować preliminarz (plan finansowy) kolonii oraz raport 
przedobozowy (podpisujecie tam zobowiązanie w sprawie opieki nad dziećmi). 
Jeżeli macie małe doświadczenie w planowaniu kosztów, porozmawiajcie  
w tej sprawie na przykład z księgową w komendzie chorągwi.  

 Pamiętajcie też o pracowniczych książeczkach zdrowia – musicie mieć ważne 
badania oraz wpisaną przez lekarza medycyny pracy zdolność do pracy.  

 I jeszcze jeden ważny dokument, który tutaj tylko wymienimy a dalej omówimy 
– plan pracy kolonii.  

Teraz pozostaje tylko uzyskanie zgody komendy chorągwi na zorganizowanie 
kolonii. Trzeba tylko złożyć w niej w wyznaczonym terminie wszystkie powyższe 
dokumenty i taka zgoda zostanie wydana. 
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Szykując się do kolonii, musicie koniecznie przemyśleć, gdzie chcecie wyjechać  
z zuchami. Im korzystniejsze miejsce wybierzecie, tym będziecie mieli lepszą 
kolonię. 
Szukając odpowiedniego miejsca na kolonię, trzeba pamiętać o: 
 Ogólnych warunkach terenu, gdzie kolonię chcecie zlokalizować. Miejsce 

przeznaczone na kolonię powinno być położone w okolicach ciekawych 
krajobrazowo i turystycznie. Najlepiej, gdy jest położone w pobliżu lasu,  
nad wodą – z możliwością zorganizowania kąpieliska (najlepiej więc, by była  
to woda stojąca, nie za płytka i nie za głęboka) w „cichych” okolicach, 
 bo co za przyjemność wyjeżdżać na kolonię do miasta. Warto jednak poszukać 
terenu urozmaiconego – z pagórkami, polanami, zaroślami – aby móc prowadzić 
różnorodne zajęcia – polana zastąpić nam może boisko, a pagórki i zarośla 
pomogą nam w ukrywaniu się i tworzeniu tajemniczej atmosfery…  
Nie wybierajcie na kolonię terenów podmokłych, bagiennych, położonych  
w wysokich górach czy przy ruchliwych szosach. Trzeba znaleźć taki teren,  
w którym łatwo będzie zapewnić zuchom bezpieczeństwo. Warto też,  
by miejsce, w którym będziecie wypoczywać, było położone w niewielkiej 
odległości od wioski lub miasteczka – tak by można było z zuchami pójść  
do kościoła, na pocztę lub na zwiad. 

 Odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie technicznym obiektu. 
Zuchy na kolonii powinny być zakwaterowane w budynkach. Organizm dziecka  
w wieku 6-10 lat nie jest jeszcze odporny na wilgoć, dobowe wahania 
temperatury, więc nie należy lokować zuchów pod namiotami. Jeśli zuchy  
na kolonii koniecznie chcą spędzić noc w namiocie, możecie rozstawić namiot 
obok budynku i w szczególnie ciepłą noc pozwolić im tam spać. Budynek,  
w którym mieści się kolonia, powinien odpowiadać wymogom bezpieczeństwa, 
mieć sprawnie funkcjonującą instalację elektryczną i odgromową, urządzenia 
wodociągowe i kanalizacyjne (ciepłą wodę) oraz być zabezpieczony 
przeciwpożarowo – te właśnie informacje znajdują się na karcie kwalifikacji 
obiektu. Zwróćcie też uwagę na wyposażenie obiektu i konieczne pomieszczenia 
- sypialnie, świetlicę, stołówkę, toalety i prysznice. 

 Jeśli zdecydujecie się zorganizować kolonię pod namiotami (poinformujcie  
o tym rodziców, zwracając uwagę, że część dzieci może nie podołać trudowi 
takiego wyjazdu), pamiętajcie, by były one wyposażone w podłogę i światło. 
Pamiętajcie też, by zapewnić zuchom możliwość mycia w ciepłej wodzie  
oraz bezpieczną drogę do toalety – widoczną i zabezpieczoną i oświetloną  
w nocy. Małe dziecko, które wstało w nocy, może w lesie zabłądzić i nie wrócić 
do namiotu. Czasami zuchy na takiej kolonii nie trafiają do własnego namiotu, 
powodując duże nocne zamieszanie.  

 Zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. Ważne jest, by kolonia zorganizowana 
była w pobliżu miejscowości, w której znajduje się poczta, ośrodek zdrowia, 
posterunek policji, straż pożarna – to pozwoli zapewnić lepsze bezpieczeństwo 
zuchom. Wszystkie te instytucje muszą być powiadomione o waszym pobycie  
w pobliskim obiekcie. Jeżeli jest to baza stale wykorzystywana na obozy  
i kolonie, informację tę przekaże jej właściciel, ale jeżeli organizujecie kolonię 
na przykład w budynku szkoły, musicie zrobić to sami. Pamiętajcie też,  
że w każdym obiekcie (także na obozie) opracowane być muszą drogi 
ewakuacyjne a zuchy powinny taką ewakuację przećwiczyć.  
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2. Uczestnicy kolonii – czyli jak przekonać dzieci i rodziców do wyjazdu 
 

We wrześniu w planie pracy gromady wpisaliście, że latem wyjedziecie  
na kolonię zuchową. Przez cały rok zachęcaliście zuchy do letniego wyjazdu. Jeżeli 
opowiadaliście im, jak wygląda kolonijne życie, jak wiele ciekawych wydarzeń  
ma na nich miejsce, ile rzeczy można się nauczyć a umiejętności te oczywiście 
potwierdzone zostaną przyznaniem zuchowych sprawności, jeżeli przeglądaliście 
kronikę ubiegłorocznej kolonii i zuchy, które na niej były przypominały sobie  
swe wielkie przygody, jeżeli zorganizujecie pokaz zdjęć, na których znajdą się 
przykłady interesujących zajęć, to możecie mieć nadzieję, że sporo zuchów  
z twojej gromady będzie chciało wybierać się na kolonię. Oczywiście byłoby 
świetnie, gdyby kolonia gromady odbywała się co roku, gdyby było zupełnie 
oczywiste, że część wakacji zuchy spędzają razem. Do takiej sytuacji powinniście 
doprowadzić i już na pierwszej wrześniowej zbiórce zuchy będą zadawać pytania 
na temat kolonii, która będzie prawie za rok. Bardzo ogólne informacje powinniście 
przekazać rodzicom przy okazji pierwszego spotkania z nimi w nowym roku 
harcerskim. Prawdopodobnie organizujecie zebranie połączone z prezentacją pracy 
gromady, omówieniem spraw finansowych (1%!) i działalnością koła przyjaciół 
harcerstwa. Ważne jest, by rodzice planując wyjazdy rodzinne organizowali je  
w innym terminie niż wy chcecie zorganizować kolonię.  

Wczesną wiosną (patrz poprzedni rozdział) nadchodzi czas na intensywne 
przygotowanie ostatniej części twojego planu pracy gromady, czyli  
na zorganizowanie letniego wyjazdu. 
Jeśli wiecie już, z kim organizujecie swoją kolonię, gdzie się wybieracie itp., czas 
zająć się aktywnym promowaniem kolonii wśród zuchów oraz ustaleniem listy 
wyjeżdżających. W tym celu potrzebne wam będą następujące informacje:  
- termin kolonii, 
- lokalizacja, 
- podstawowa wiedza o programie,  
- koszt kolonii z podaniem terminów wpłat i wysokości kolejnych rat. 

Jeśli nie wy jesteście organizatorami, informacje te powinien wam 
przekazać komendant kolonii podczas odprawy przedobozowej. Jeżeli jednak 
odprawa taka jeszcze się nie odbyła, po prostu zadzwońcie i zapytajcie o nie.  
Im wcześniej informacja o kolonii trafi do rodziców waszych zuchów, tym większe 
prawdopodobieństwo, że ostatecznie zdecydują się wysłać swoją pociechę  
na wyjazd z gromadą. Najprostszą formą promocji kolonii jest ulotka, w której 
zamieścicie krótką notkę pochwalną na temat wyjazdu oraz najważniejsze 
informacje. Koniecznie musi się w niej znaleźć kontakt do drużynowego, żeby  
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości rodzic mógł się z wami skontaktować. 
Warto też zamieścić 2-3 zdjęcia z poprzednich kolonii, dopełni to i uatrakcyjni 
ulotkę.  
 
Przykładowa treść „notki pochwalnej” może być następująca: 
 
Mogłoby się wydawać, że kolonie zuchowe to już przeżytek. Istnieje bowiem 
mnóstwo sposobów na atrakcyjne wakacje, które można zaoferować dzieciom 
chcącym wypoczywać poza miejscem zamieszkania. Okazuje się jednak,  
że to właśnie oferowany przez Związek Harcerstwa Polskiego wyjazd w czasie lata 
może być odpowiedzią na potrzeby Państwa córki/syna.  
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Kolonie zuchowe to niezapomniana przygoda i zabawa. Cała magia kolonii 
zuchowej polega na tym, że przez atrakcyjne i zróżnicowane formy pracy dzieci 
uczą się wielu pożytecznych umiejętności, poczynając od tak prozaicznych,  
jak utrzymanie porządku wokół siebie, dbałość o higienę, zaradność  
i samodzielność, po te niezwykle cenne dla rozwoju dziecka, jak: nawiązywanie 
kontaktów z rówieśnikami, rozwiązywanie konfliktów, samodzielne podejmowanie 
decyzji i wyciąganie wniosków, odpowiedzialność za siebie i innych…  
Nasza kolonia będzie miała swoją fabułę. Toczy się ona zwykle na świecie 
magicznym  
i baśniowym, co ma na celu rozwijanie wyobraźni. Natomiast zdobywając kolejne 
sprawności, zuchy poznają różne cywilizacje, kultury innych społeczności  
(np. Egipcjan czy Indian), podnoszą kondycję fizyczną (sportowiec, olimpijczyk), 
rozwijają zdolności artystyczne (malarz, aktor, artysta). Podczas zwiadów  
i wycieczek zwiedzają wybrane miejscowości z ich najciekawszymi zabytkami  
i atrakcjami. Dużą zaletą kolonii jest kontakt z przyrodą, co pozwala  
na wykształcenie bądź rozwijanie cech takich, jak: poszanowanie i zrozumienie 
przyrody oraz dostrzeganie problemów związanych z zagrożeniem środowiska 
naturalnego.  
Ogromną zaletą kolonii zuchowych jest fakt, że nad bezpieczeństwem dzieci czuwa 
doświadczona i zaangażowana kadra, znana zuchom z cotygodniowych zbiórek, 
która zdecydowała się pracować z dziećmi bezinteresownie. Jest to dowodem  
na to, że kadra naprawdę lubi pracę z dziećmi, inaczej nie poświęcałaby przecież 
swoich wakacji. Drużynowi to pełnoletnie osoby odpowiednio przeszkolone  
do pracy z zuchami. Z jednej strony dorośli, rozsądni, odpowiedzialni… z drugiej 
młodzi, pełni życia, doskonale znajdujący nić porozumienia ze swymi 
podopiecznymi… 
 
Na ulotce podajemy również termin i datę przedkolonijnego spotkania z rodzicami. 

 
Spotkanie z rodzicami przed wyjazdem na kolonię 
 

Jak dodatkowo zachęcić rodziców do wysłania swoich pociech na kolonię 
zuchową? Zaproście ich na spotkanie, zapoznajcie ich ze specyfiką kolonii 
zuchowej, uwypuklijcie różnice między kolonią zuchową a „cywilną”. Zwróćcie się 
również do rodziców o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Przedstawcie  
im szczegóły dotyczące miejsca, terminu i ceny kolonii. Dobrze jest też zapoznać 
rodziców z fabułą kolonii, z porządkiem dnia i obowiązującymi regulaminami.  
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Przebieg takiego zebrania może wyglądać następująco: 
 
1) Przywitanie rodziców. 
2) Przedstawienie kadry obozu (warto powiedzieć o wieku, ukończonych kursach, 

doświadczeniu i wszystkim, co sprawi, że rodzice nabiorą do was większego 
zaufania; muszą mieć pewność, że powierzają swoje dzieci w dobre ręce). 

3) Krótko o tym, jak zorganizowana jest kolonia. Jak dojedziecie na miejsce, 
gdzie dzieci będą spały, gdzie będą się myły, gdzie będą jadły i kto będzie 
gotował, kto będzie czuwał nad ich bezpieczeństwem (warto powiedzieć  
o pielęgniarce i samochodach, które są na miejscu na „wszelki wypadek”). 
Możecie też zorganizować krótki pokaz slajdów.  

4) Program kolonii – możecie przedstawić pokrótce, jakie stawiacie sobie cele  
i w co chcecie się z zuchami bawić. Utwierdzi to rodziców w przekonaniu,  
że ich dzieci będą miały fajnie zorganizowany czas. Jeśli planujecie wykonywać 
z zuchami stroje obrzędowe do poszczególnych sprawności, możecie poprosić, 
by dzieci miały np. granatowe koszulki i czerwony materiał o wymiarach 2x2 m. 
Uczulam jednak, by nie zdradzać rodzicom zbyt wielu szczegółów, bowiem 
często ciężko im utrzymać „język za zębami” i zuchy wyjeżdżając na kolonię 
wiedzą, co się na niej wydarzy… Jakie to czasem niesie konsekwencje, nikomu 
chyba mówić nie trzeba… Warto w tym miejscu także wspomnieć w kilku 
słowach o dłuższych wycieczkach i zwiadach.  

5) Teraz, kiedy rodzice wiedzą już, że ich dzieci czekają najwspanialsze wakacje 
pod słońcem, czas na garść szczegółowych informacji: 

- Lokalizacja - warto mieć mapę, na której pokażecie, gdzie planujecie wyjechać, 
przydatny też będzie plan dojazdu, 

- Termin - data, godzina, miejsce zbiórki na wyjazd oraz powrotu (może się 
zdarzyć,  
że na tym etapie nie będziecie jeszcze znać godziny odjazdu, wówczas należy 
powiedzieć, że informacja taka trafi do zuchów na ostatniej zbiórce  
i dopilnować, by tak się stało – koniecznie na piśmie), 

- Koszt – podajecie koszt z rozbiciem na raty i terminami wpłat. Wcześniej warto 
przygotować kartki z numerem konta bankowego, na który należy wpłacać 
pieniądze lub wyraźnie napisać ten numer na tablicy. Warto też posiadać dane 
dotyczące kwot przeznaczonych na transport, wyżywienie, zakwaterowanie itp. 
– o to mogą zapytać bardziej dociekliwi rodzice, 

- Termin zwrotu kart zdrowia – oczywiście musicie mieć je przygotowane  
do rozdania. Pamiętajcie, by przypomnieć rodzicom o szczegółowym  
ich wypełnieniu (zwłaszcza części dotyczącej zdrowia dziecka). Po zwrocie kart 
należy je dokładnie przeanalizować, by zapoznać się z ewentualnymi 
problemami zdrowotnymi zuchów i móc przygotować się do odpowiedniej 
reakcji w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy zuchowi. Wraz z kartami 
zdrowia zuchy zwracają podpisane przez siebie oświadczenie o zobowiązaniu się 
do przestrzegania obowiązujących regulaminów. Regulaminy rozdaj rodzicom  
na zebraniu i poproś, by przed podpisaniu oświadczenia wspólnie z zuchami 
przeczytali je w domu. 

- Lista ekwipunku – rozdajecie wcześniej przygotowaną listę rodzicom, następnie 
warto omówić ją w kilku słowach pozycja po pozycji. 
Oto przykładowa lista: 
1) mundur (zgodnie z umundurowaniem gromady); 
2) plecak i mały plecaczek (na wycieczki); 
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3) menażka oraz niezbędnik (łyżka, widelec, nóż), (jeżeli zuchy będą jeść  
w kuchni polowej), kubek;  

4) latarka i zapasowe baterie; 
5) śpiwór i prześcieradło (jeżeli nie zapewniacie dzieciom pościeli;  
6) pidżama;  
7) buty (kalosze, klapki, adidasy);  
8) kurtka przeciwdeszczowa; 
9) bielizna ok. 7 par, skarpetki ok. 7 par, dziewczynki 2 pary rajstop;  
10) ok. 6 koszulek; 
11) bluza, sweter;  
12) 2 pary spodni (w tym jedne do munduru); 
13) ew. strój terenowy (ubranie w ciemnych kolorach, które można 

zniszczyć i pobrudzić);  
14) kostium kąpielowy lub kąpielówki i czepek; 
15) 2 ręczniki (w tym jeden kąpielowy); 
16) przybory toaletowe (mydło, szczoteczka, pasta do zębów, szampon, szczotka 

do włosów, krem do twarzy, krem do opalenia, środki przeciw komarom  
i kleszczom);  

17) proszek do prania + spinacze do bielizny (ok. 10 szt.);  
18) przybory do szycia;  
19) przybory do pisania; 
20) strój obrzędowy lub materiał  (wymiary ok. 2x2 metry); kolor materiału wg 

potrzeb obrzędowości;  
21) dokumenty (podstemplowana legitymacja szkolna, legitymacja kolejowa - 

jeśli ktoś posiada); 
6) Sprawy organizacyjne – tu jest czas na to, by powiedzieć m.in. o tym, że: 
- Jeśli ktoś chce dać wam na przechowanie kieszonkowe dziecka, to powinno być 

ono przygotowane w opisanej nazwiskiem i kwotą kopercie, którą można 
przekazać w dniu wyjazdu; warto też, by były to drobne pieniądze, aby dziecku 
nie przekazywać od razu całej kwoty. 

- Jeśli dziecko zażywa stale leki, to poproście o podpisanie ich imieniem  
i nazwiskiem oraz o załączenie pisemnej informacji o ich dawkowaniu; 
poinformujcie rodziców, że leki będą zbierane w dniu wyjazdu. 

- Pierwszego dnia przez cały czas czynny będzie tel. o numerze… i będzie można 
zadzwonić, żeby sprawdzić, czy bezpiecznie dojechaliście. A przez wszystkie 
kolejne dni telefon ten czynny będzie w godz:… Wtedy rodzice będą mogli 
porozmawiać z kimś z kadry.  

- Zasugerujecie, żeby dzieci nie brały ze sobą telefonów komórkowych  
ani żadnych innych cennych przedmiotów. Jeśli jednak zuchy komórki zabiorą, 
poinformujcie, że na wsi może być słaby zasięg oraz nie zawsze jest możliwość 
ładowania, zatem jeśli słyszą w słuchawce drugi dzień z rzędu „abonent 
czasowo niedostępny”, to absolutnie nie jest to powodem do paniki… 

- Przypomnijcie rodzicom o podaniu pociechom, które mają chorobę 
lokomocyjną, odpowiednich leków (aviomarin, lokomotiv). 

7) Pytania – tu czas na pytania ze strony rodziców 
8) Na koniec zapraszamy rodziców na dzień odwiedzin (trzeba podać dokładną 

datę i godziny odwiedzin. W przypadku kolonii znajdującej się w pobliżu 
miejsca zamieszkania należy dokładnie określić termin odwiedzin, w innym 
razie „nadgorliwi” rodzice będą częstymi gośćmi, dezorganizując pracę kolonii). 
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Są komendanci, którzy uważają, że taki dzień jest zbędny, rozbija fabułę 
kolonii, „zabiera” z programu jeden dzień, powoduje kłopoty wychowawcze 
(smutek dzieci, do których nikt nie przyjechał). Możecie (szczególnie  
na koloniach 14-dniowych) ustalić z rodzicami, iż dnia odwiedzin  
nie przewidujecie.   

9) Podziękujecie za uwagę 
 

Najlepiej podarować rodzicom kartkę z adresem, kontaktem do komendanta, 
godziną datą i miejscem wyjazdu oraz powrotu (ew. datą odwiedzin). 
 

Rodzice będą mieli jeszcze sporo pytań – szczególnie w przypadku, gdy  
ich pociecha wybiera się na kolonię po raz pierwszy. Będziecie odpowiadać  
na nie telefonicznie. Bądźcie cierpliwi i spokojnie wszystko tłumaczcie rodzicom. 
Niech oni sami poczują, że ich dziecko nie tylko chce, ale wręcz musi pojechać  
na kolonię.  
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3. Fundusze na kolonię – czyli skąd pozyskać środki 
 

Przygotowaliśmy preliminarz (plan finansowy) kolonii. Wiemy, na co ile 
pieniędzy potrzebujemy. Znamy koszt pobytu zuchów na kolonii. Teraz musimy już 
tylko, a raczej aż, pozyskać środki.  

Zdecydowaną większość kolonijnych funduszy stanowią wpłaty rodziców,  
to głównie oni ponoszą odpłatność za pobyt dziecka na kolonii. Ale czy tylko 
rodzice powinni być źródłem finansowania i co zrobić, gdy jakiegoś zucha nie stać 
na wyjazd? 

Teoretycznie zuchy mogą korzystać z dotacji lub odpłatności z funduszu 
socjalnego zakładów pracy – choć nie wszystkie zakłady taką dotacją dysponują. 
Rodzice, których sytuacja finansowa jest bardzo ciężka, mogą się starać o zasiłek 
celowy na wyjazd dziecka w miejscowym ośrodku pomocy społecznej.  

Komenda hufca i komenda chorągwi wystąpi też o dofinansowanie letniego 
wypoczynku do władz samorządowych oraz do kuratorium. Niektóre bogate 
samorządy przyznają harcerstwu duże środki. Nie są to jednak na stałe ustalone 
kwoty, trudno więc przy pisaniu preliminarza wpisywać je jako pewne. Tu musicie 
wziąć pod uwagę doświadczenia z poprzednich lat. Poradzi wam komenda hufca  
i instruktorzy w chorągwi. 

 
A co możemy zrobić my? 

Do naszych zadań należy promocja tzw. 1% - są to pieniądze z podatku, które 
możemy wykorzystać na działanie programowe. Takie pieniądze możemy przede 
wszystkim pozyskać w okresie rozliczeniowym, a więc od stycznia do końca 
kwietnia. Pamiętajcie o przygotowaniu listów do rodziców zuchów oraz innych 
życzliwych wam osób z prośbą o przekazanie 1% na waszą gromadę.  

Możecie poszukać sponsorów – niełatwo będzie wam pozyskać środki 
finansowe, ale czasem uzyskanie środków rzeczowych jest bardzo proste  
– np. przygotujcie pismo do hurtowni leków, papierniczej czy książek. W ten sposób 
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bardzo często udaje się zdobyć sporo wartościowych materiałów programowych,  
za które nie będziecie musieli płacić.  

Pewien symboliczny wkład finansowy w organizację kolonii powinny wnieść 
również same zuchy, zdobywając choć minimalną kwotę. Finansowy wkład zuchów, 
choć prawdopodobnie na tyle skromny, że dla kosztów kolonii nie będzie miał 
większego znaczenia, ze względów wychowawczych jest zasadniczy i nie należy  
z niego rezygnować. Należy kształtować w zuchach przekonanie o wartości  
i celowości pracy, wykonają ją wtedy z większym zaangażowaniem. Jaką akcję 
zarobkową możemy zorganizować z zuchami? Tu nie ma tak wielu możliwości, jak 
w drużynach harcerskich. Najlepiej zorganizujecie z zuchami jarmark z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, podczas którego będziecie sprzedawać własnoręcznie 
wykonane ozdoby i kartki świąteczne. Możecie przygotować przedstawianie 
teatralne, zaprosić na nie rodziców, kolegów, nauczycieli i sprzedawać na nie 
bilety za symboliczną złotówkę. Możecie też zbierać makulaturę – nie przyniesie  
to wam wielkiego zysku od samego początku, ale jeśli będziecie robić  
to systematycznie i uda się wam pozyskać sporo papieru, może się okazać,  
że gromada może pokryć koszt pobyt zucha na kolonii albo dofinansować pobyt 
kilku zuchom.  
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4. Kadra – czyli kto powinien wejść w jej skład i jak podzielić się obowiązkami 
 
Różne propozycje w zależności od typu kolonii i liczby osób 
 

Aby kolonia sprawnie funkcjonowała, potrzebna jest dostateczna liczba 
kadry. Trudno przecież będzie przeprowadzić zajęcia z 50 zuchami jednej lub dwu 
osobom. Najlepiej, by była to kadra stale pracująca z zuchami ew. studenci 
pedagogiki, którzy chcą w ten sposób zaliczyć praktyki.  

Członkowie kadry powinni mieć różnorodne umiejętności, co zapewni 
wszechstronne przygotowanie kolonii i możliwości wzajemnego uzupełniania się 
(np. ktoś pokieruje majsterką, ktoś inny poprowadzi piosenki i pląsy). 
 
Kiedy już dobierzecie kadrę kolonii, podzielcie się od razu obowiązkami, które 
będą spoczywać na poszczególnych osobach. To pozwoli wam uniknąć 
ewentualnych problemów i niedomówień. 
Gdy nie jedziecie na samodzielną kolonię i jesteście jedynie kadrą programową - 
podzielicie się obowiązkami wewnątrz gromady kolonijnej (podobozu).  
Jeśli organizujecie kolonię samodzielną, w jej skład obok kadry programowej 
wchodzą: 
– kwatermistrz (zaopatrzeniowiec, kierowca), 
– szef kuchni i pomoce kuchenne, 
– lekarz lub pielęgniarka, 
– ratownik wodny, jeżeli macie kolonię nad wodą. 
 
Jakie obowiązki wyznaczycie poszczególnym osobom kadry? Oto przykładowy 
podział obowiązków kadry na kolonii samodzielnej (gdy nie jedziecie sami, macie 
tylko kadrę programową – komendanta, zastępcę, oboźnego): 
 
a) Komendant kolonii 

 odpowiada i czuwa nad bezpieczeństwem zdrowia i życia zuchów oraz kadry 
kolonii, 
 ustala i przydziela szczegółowy zakres czynności całej kadrze kolonii, 
 odpowiada za sprawne funkcjonowanie kolonii, 
 pracuje z kadrą kolonii,  
 bawi się z zuchami, 
 odpowiada za całokształt gospodarki na kolonii (w tym dysponowanie środkami 
finansowymi),  
 bierze udział w opracowaniu jadłospisu,  
 nadzoruje funkcjonowanie kuchni, 
 prowadzi dokumentację. 

 
b) Zastępca komendanta kolonii do spraw programowych 

 odpowiada i czuwa nad bezpieczeństwem zdrowia i życia zuchów, 
 czuwa nad zgodnością przebiegu życia kolonijnego z rozkładem dnia i planem 
pracy kolonii, 
 nadzoruje pracę kadry młodzieżowej (np. opiekunów szóstek lub drużynowych 
i przybocznych gromad kolonijnych), 
 bawi się z zuchami zgodnie z zatwierdzonym planem, 
 w przypadku nieobecności komendanta kolonii zastępuje go, 
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 prowadzi dokumentację programową kolonii. 
 
c) zastępca komendanta kolonii do spraw organizacyjnych (oboźny) 

 czuwa nad bezpieczeństwem zdrowia i życia zuchów, 
 czuwa nad prawidłowym przebiegiem życia kolonijnego, 
 dba o dyscyplinę na kolonii, czystość zuchów oraz organizację kąpieli, 
 nadzoruje utrzymanie porządku na terenie kolonii, 
 kontroluje pracę podległych mu funkcyjnych, 
 odpowiada za porządek w sanitariatach, prysznicach i w pomieszczeniach 
mieszkalnych, 
 bawi się z zuchami. 
Uwaga – w przypadku podziału kolonii na gromady kolonijne zadania zastępcy  
ds. organizacyjnych realizuje przede wszystkim drużynowy.  
 

d) kadra młodzieżowa (np. opiekunowie szóstek lub przyboczni gromad kolonijnych) 
 czuwa nad bezpieczeństwem zdrowia i życia zuchów, 
 przez „24 godziny na dobę” pomaga zuchom we wszystkich czynnościach  
(np. mycie, sprzątanie, wykonywanie różnych prac), 
 wspiera zuchy w wykonywaniu zadań na sprawności indywidualne i gwiazdki, 
 bawi się z zuchami. 

 
e) kwatermistrz 

 zaopatruje kolonię we wszystkie potrzebne artykuły (jeśli pełni także funkcję 
zaopatrzeniowca), 
 bierze udział w opracowaniu jadłospisu (jeśli pełni także funkcję 
zaopatrzeniowca), 
 dogląda mienia kolonijnego, 
 odpowiada za sprawy bytowe kolonii, 
 jest odpowiedzialny za sprawy gospodarcze. 

 
f) kucharka (szef kuchni) 

 odpowiada za świeżość i jakość przyrządzanych posiłków oraz punktualność 
ich wydawania, 
 odpowiada za sprawną pracę personelu kuchennego, za czystość w kuchni  
i inwentarz kuchenny, 
 bierze udział w opracowaniu jadłospisu, 
 czuwa nad właściwym wykorzystaniem przydzielonych artykułów spożywczych. 

 
g) lekarz (pielęgniarka) 

 dba o zdrowie uczestników kolonii, 
 dokonuje przeglądu zuchów i personelu po przyjeździe na kolonię, 
 udziela pierwszej pomocy uczestnikom, 
 decyduje o skierowaniu do szpitala lub umieszczeniu chorego w izolatce, 
 dba o prawidłowe zażywanie leków przez zuchy stale przyjmujące lekarstwa, 
 pobiera próbki żywnościowe, 
 bierze udział w opracowaniu jadłospisu, 
 nadzoruje porządek w sanitariatach, prysznicach i miejscu zakwaterowania 
zuchów, np.: domki, pokoje, namioty, 
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 przechowuje karty zdrowia zuchów oraz książeczki zdrowia kadry (w tym 
kadry kuchennej) 

 
h) ratownik wodny  

 dba o bezpieczeństwo zuchów podczas kąpieli wodnych, 
 przygotowuje kąpielisko i dba o nie. 

 
Warto przed wyjazdem na kolonię dokładnie podzielić się zajęciami, które 
będziecie prowadzić, elementami obrzędowymi, za które odpowiadacie itp. Łatwiej 
będzie wam się wtedy przygotować do wyjazdu, zrobić na przykład rekwizyty, 
 co zaoszczędzi wam czas w czasie kolonii.  
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5. Plan pracy kolonii - czyli jak zabrać się do przygotowania programu  
 

Kolonia zuchowa jest zbiórką zuchową, która ciągnie się przez 14 lub 21 dni. 
Wszystkie kolonijne dni splata jedna fabuła, jej obrzędowość i wystrój, którym 
podporządkowane są zdobywane przez zuchy sprawności. 

Kolonia wtedy spełni swoje zadania, gdy uwzględni przede wszystkim 
potrzeby wychowawcze zuchów. Dobrze skonstruowany program podporządkowuje 
każdy dzień kolonii określonemu tematowi, który wynika ze szczegółowego planu. 
Musi być on tak przemyślany, aby jego realizacja zapewniła zuchom okazję  
do radosnej zabawy i aktywnego wypoczynku, aby umożliwiła rozwijanie 
inicjatywy, samorządności i kształtowała ich osobowość.  

Komendant kolonii, jego zastępcy, cała pozostała kadra nie może 
zachowywać się jak wychowawcy na „cywilnych” koloniach, organizując zajęcia, 
zabawiając dzieci, patrząc z rezerwą na to, co się dzieje, stojąc obok albo też 
ponad wszystkim. Tak jak na zbiórkach w czasie roku harcerskiego wszyscy 
wychowawcy harcerscy muszą bawić się razem z zuchami, wcielać w różne role, 
zachęcać do wspólnego działania, przenosić się wraz z zuchami w świat fabuły  
i wyobraźni. Kadra będzie Indianami w czasie zdobywania tej sprawności,  
a Słowianami w czasie kolejnej – tak samo jak zuchy.  
 
W życiu kolonii można wyróżnić trzy etapy:  
– przygotowanie do otwarcia kolonii, 
– zdobywanie sprawności – wielka zabawa, 
– okres likwidacji.  
 

W pierwszym etapie zapoznać trzeba zuchy z nowym otoczeniem i nowym 
życiem. W tym czasie należy uwzględnić: udział zuchów w urządzaniu kolonii,  
w tym zdobnictwa, nawiązanie kontaktu z miejscową ludnością (zwiady), tworzenie 
obrzędowości, otwarcie kolonii, rozpoczęcie służb kolonijnych, przypomnienie 
regulaminów.  

Drugi etap to zasadniczy okres życia kolonii, czas tematycznych zabaw,  
w których treści i formy życia gromad określone są przez wybrane cykle 
sprawnościowe.  

Trzeci etap to okres zakończenia kolonii. W czasie zajęć programowych 
powoli likwidujemy kolonię. Porządkujemy obiekt i jego otoczenie, sprzątamy stałe 
miejsca zabaw, sale. 
 

Przed przystąpieniem do opracowywania programu kolonii należy poznać 
teren i środowisko, w którym odbędzie się kolonia. Twórcą programu i planu kolonii 
powinna być cała kadra programowa, która wcześniej nie tylko ustali, co będzie 
robiła z zuchami na kolonii, ale przemyśli także koncepcje zbiórek, przygotuje 
„worek z tworzywem” (materiały do wszystkich form pracy), rekwizyty niezbędne 
do prowadzenia zajęć oraz niektóre elementy zdobnictwa konieczne w pierwszych 
dniach kolonii. 
 

Zarówno założenia organizacyjno-programowe, jak i plan kolonii wraz  
z załącznikami stanowią dokumenty, które muszą być zatwierdzone przez komendę 
chorągwi co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem kolonii. Plan pracy kolonii 
zuchowej jest dokumentem, który przed kolonią należy zatwierdzić w macierzystej 
komendzie hufca. 
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Przystępując do tworzenia programu kolonii powinniśmy zadać sobie parę 

pytań i odpowiadając na nie napisać cały program. 
 
Założenia organizacyjne  

 Kto jest organizatorem?  
 Co to za kolonia? (rodzaj)  
 Jaki jest termin waszej kolonii? Ile trwa? 
 Gdzie jedziecie? 
– jak wygląda ośrodek i otoczenie? 
– w jakich warunkach będą wypoczywały wasze zuchy? 
 Jakie są wasze zuchy ? (charakterystyka):  
– ile zuchów pojedzie i jakiej są płci? 
– z jakich środowisk się wywodzą ? 
– do których klas chodzą? 
– ile dzieci było już na kolonii? 
– ile  zuchów  złożyło już Obietnicę Zucha, ile zdobyło I, II i III gwiazdkę? 
- jakie są mocne strony zuchów? (np. lubią tworzyć coś nowego) 
- jakie są słabe strony zuchów? (np. nie chcą po sobie sprzątać) 
 Kto stanowi kadrę kolonii? (programowa – funkcja, imię i nazwisko, stopień, 

liczba odbytych kolonii zuchowych, uprawnienia/ukończone kursy, 
zainteresowania, umiejętności itp.) 

 
Założenia programowe  

 Postawienie celów wychowawczych (powinny być one bardzo konkretne  
i wymierzalne). To bardzo ważna część planowania kolonii. O celach, jakie 
sformułujecie na tym etapie planowania, powinniście pamiętać przez cały 
czas. Każde z zajęć, każda ze zbiórek, gier, ćwiczeń, cały wasz dzień 
kolonijny podporządkowany musi być zmienianiu waszych zuchów, 
kształtowaniu ich postaw i umiejętności. Oczywiście będziecie cele 
wychowawcze planować na podstawie wiedzy o dzieciach zdobytą  
na zbiórkach, ale także na podstawie rozmów z rodzicami lub nauczycielami. 
Zatem odpowiedzcie sobie najpierw na pytanie, co chcielibyśmy zmienić  
w zuchach w trakcie kolonii.  

 Wybór sprawności zespołowych: 
- Które sprawności zespołowe pozwolą osiągnąć wasze cele wychowawcze? 
- Które umiejętności i predyspozycje wasze i waszej kadry pomogą  

w realizacji celów?  
- Czy tam, gdzie jedziecie, są warunki do realizacji tych konkretnych 

sprawności? 
 Wybór sprawności indywidualnych: 

- Które sprawności zdobywane indywidualnie będą wzmacniały 
(uzupełniały) realizację sprawności zdobywanych zespołowo  
i stymulowały indywidualny rozwój waszych zuchów (patrz spisane przez 
was cele wychowawcze)? 

 Obrzędowość: 
- Jaka fabuła powiąże w całość wszystkie elementy kolonii oraz będzie 

wspierała osiąganie postawionych przez was celów wychowawczych?  
- Jakie macie możliwości stworzenia spójnej fabuły?  
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- Czy fabuła przez was wybrana zainteresuje zuchy? 
- Czy dysponujecie wystarczającą ilością materiałów do obrzędowości? 
- Jakie będą ważniejsze wydarzenia i imprezy na kolonii? 
- Jakie są ważniejsze instytucje kolonijne (biblioteka, biuro rzeczy 

znalezionych, poczta, sklepik)? 
- Jakie chcecie wprowadzić zasady współzawodnictwa gromad (szóstek)? 
- Jakie są regulaminy obowiązujące na kolonii?  
- Jak będzie wyglądał rozkład waszego dnia kolonijnego?  
- Jak będzie wyglądał wasz szczegółowy plan pracy kolonii? (tabela) 

 
A w jaki sposób odpowiadać na wyżej wymienione pytania? Na te dotyczące 

założeń organizacyjnych odpowiecie sami – znacie siebie, swoje zuchy, wiecie, 
gdzie spędzicie kolonijnych dni. My pomożemy wam odpowiedzieć na pytania 
związane z programem. 

 

 
 

Wybór sprawności 
Sprawności zuchowe są nieodzownym elementem programu kolonii. Dobór 

ich i powiązanie ze sobą wymaga od kadry programowej dużej pomysłowości. Cykle 
sprawnościowe nie zamykają się tutaj dwugodzinnymi zbiórkami, tak jak w ciągu 
roku szkolnego, lecz trwają całymi dniami, czasem nawet tydzień. 

Czym się kierować przy doborze sprawności?  
 

 W trakcie zdobywania sprawności musicie mieć możliwość zrealizowania 
waszych celów wychowawczych.  

 Sprawności powinny być dopasowane do warunków lokalizacji kolonii,  
by maksymalnie wykorzystać teren do atrakcyjnej zabawy (trudno jest 
zdobywać sprawność „marynarza” będąc w górach i gdy w pobliżu nie ma ani 
rzeki, ani jakiegokolwiek zbiornika wodnego). 

 Sprawności muszą być zgodne z zainteresowaniami dzieci. 
 Musimy wziąć też pod uwagę odpowiednie przygotowanie i zainteresowania 

kadry programowej (wiedza, materiały do gawędy, majsterki itp.). 
 Kolejne cykle powinny być tak dobrane, aby różniły się tematyką  

od poprzednich (tzn. jeśli zdobywaliśmy sprawność „Gumisia”, to by kolejną 
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sprawnością nie była sprawność „Smerfa”, bo niektóre zajęcia dublowałyby 
się). 

 Wskazane jest, by sprawności te mieściły się w jednej fabule i by przejścia  
z jednej do drugiej były płynne; fabuła jest bardzo ważna na kolonii, gdyż 
jej podporządkowany będzie cały wystrój kolonii oraz ważniejsze obrzędy. 

 
Wybierając cykle sprawnościowe musicie pamiętać o tym, żeby czas 

zdobywania każdej z nich był mniej więcej taki sam, tzn. żeby zuchy nie zdobywały 
jednej sprawności przez półtora tygodnia, a drugiej przez dwa dni. W klasycznym 
modelu kolonii proponowane jest realizowanie jednego cyklu sprawnościowego 
przez 5–7 dni kolonijnych, co pozwoli zdobyć zuchom przez czas 21-dniowej kolonii 
trzy sprawności zespołowe i o wiele więcej indywidualnych. 
 

Kolonia zuchowa jest wspaniałym miejscem dla realizacji sprawności 
indywidualnych. W tym celu należy przeznaczyć czas na samodzielne zajęcia 
zuchów w ciągu dnia, kiedy będą realizowały zadania wybranych programów 
sprawności indywidualnych (np. druga godzina ciszy poobiedniej), oraz 
zorganizować kąciki sprawności indywidualnych i instytucje kolonijne (biblioteka, 
punkt igły i nitki itp.).  

Polecane są dwa sposoby zdobywania sprawności indywidualnych  
na koloniach:  

– niektórzy członkowie kadry programowej są odpowiedzialni za kilka 
sprawności indywidualnych i do nich zgłaszają się wszystkie zuchy, chcące 
zdobywać dane sprawności,  

– drużynowy opiekuje się zuchami ze swojej gromady, zdobywającymi 
sprawności indywidualne.  
Decyzje o przyznaniu zuchom zarówno sprawności zespołowej, jak  

i indywidualnej podejmowane są w kręgu rady.  
 

Przygotowania do zdobywania sprawności przed kolonią to przede wszystkim 
wykonanie estetycznych, porządnych i trwałych strojów. Pamiętajmy, że będziemy 
w nich chodzić na kolonii bez przerwy przez kilka dni. Nie mogą się rozpaść po kilku 
godzinach. Muszą być wykonane z takich materiałów, aby przetrwać np. deszcz. 
Papierowe czapki i tarcze odpadają. Zwróćmy też uwagę, aby będąc rycerzami nie 
nosić zegarków czy komórek. Warto wtedy pomyśleć np. o sakwie przy pasie,  
w której każdy będzie przechowywał tego typu przedmioty i korzystał z nich  
w największej tajemnicy. Często przygotowanie do sprawności wymaga zapoznania 
się z obszernymi lekturami czy obejrzenia jakiegoś filmu. Żeby wczuć się w postać 
wikinga, musimy poznać ich zwyczaje i nawyki. Musimy wiedzieć, jak się 
zachowywali i czym się zajmowali. Powinniśmy odnaleźć wikingowie imiona,  
aby przybrać któreś z nich. Na czas trwania sprawności każdy jest wikingiem 
 - nie reagujemy na słowo „druhu” czy na swoje prawdziwe imię. Im bardziej kadra 
wczuje się w rolę, tym lepiej pokażemy zuchom prawdziwy świat, tym lepiej będą 
się bawić a przy okazji więcej o społeczności wikingów zapamiętają. 
 
Obrzędowość 

Czas zagłębić się w świat wyobraźni i fantazji i wybrać obrzędowość. I tu jest 
miejsce na waszą kreatywność i pomysłowość. To od was zależy, czy na czas 
trwania kolonii zamieszkacie w Narnii, Nibylandii, czy może na jakiejś ciekawej 
planecie miliony lat świetlnych od Ziemi. Zanim jednak podejmiecie jakąkolwiek 
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decyzję, pamiętajcie, że dobra obrzędowość to taka, która przede wszystkim 
dostosowana jest do waszych zuchów. Dlatego powinniście to dobrze przemyśleć 
 i zadać sobie kilka istotnych pytań: 

 Jakie macie zuchy? 
Wybierzcie obrzędowość dostosowaną do ich wieku. Jeśli w waszej 

gromadzie większość zuchów jest w 3 klasie i lada chwila przejdzie do drużyny 
harcerskiej, a więc zabawa w Stumilowy Las czy Wioskę Krasnoludków nie jest 
najlepszym pomysłem. Tak samo ważna jest płeć. Dla gromady, gdzie jest więcej 
dziewczynek, nie wybierajcie obrzędowości plemienia indiańskiego. Warto też 
zwrócić uwagę na zainteresowania zuchów, może to być cenną wskazówką przy 
wyborze obrzędowości. Czasem też należy się dobrze zastanowić, czy w gromadzie 
są takie zuchy, które dominują na tle całej grupy rówieśniczej. Warto wtedy 
wybrać obrzędowość atrakcyjną dla tych zuchów a z całą pewnością wczują się one 
i przekonają do niej całą resztę. Dzieci w tym wieku ulegają wpływowi ulubionych  
i fajnych kolegów, a wy możecie z tego skorzystać.  

Podsumowując - musicie zdać sobie sprawę z tego, że zuchy będą się dobrze 
bawiły tylko wtedy, gdy fabuła obrzędowości będzie dobrze dobrana do ich 
możliwości.  

 Jaką macie kadrę?  
Nie oszukujmy się, obrzędowość nieatrakcyjna dla kadry nie spodoba się 

również zuchom. Każdy z was powinien pełnić rolę wodzireja, swoją aktorską grą  
i zaangażowaniem wciągać do wspólnej zabawy wszystkie zuchy. Dlatego warto 
wybrać obrzędowość, której tematyka jest ciekawa również dla kadry. Zuchy będą 
miały z konkretną obrzędowością styczność całe dwa lub trzy tygodnie na kolonii,  
a wy już przez kilka miesięcy wcześniej. Dlatego zwróćcie uwagę na 
zainteresowania kadry, a przede wszystkim na jej możliwości. Praca  
z obrzędowością to ślęczenie nad książkami, filmami czy w Internecie.  
To majsterkowanie przy totemie czy chustach. Jeśli obrzędowość wciągnie też 
kadrę, wszystkie te czynności staną się przyjemnością. Wybierzecie obrzędowość 
związaną z zainteresowaniach kogoś z was, będziecie mieli w swych szeregach 
naturalnego eksperta. Trzeba umieć przewidzieć i ocenić możliwości kadry. 
Wyobraźmy sobie, że to świetni gawędziarze, super dobierający zabawy, 
utrzymujący świetny kontakt z dziećmi, ale za to posiadający dwie lewe ręce, jeśli 
chodzi o majsterkowanie. W takiej sytuacji musicie odrzucić pomysły  
o obrzędowości wymagającej trudnych do wykonania elementów czy pionierki. 
 Nie załamujcie się jednak. Są przecież jeszcze rodzice i utalentowani znajomi, 
szczególnie ci, którzy sami kiedyś pracowali z zuchami. Wierzcie mi, że mają oni 
ogromny sentyment i nie odmówią wam pomocy. W przygotowaniach kolonii 
zuchowej warto z tego skorzystać.  

 Gdzie jedziecie? 
Tu przede wszystkim odpowiadacie sobie na pytanie, czy jedziecie  

na kolonie do budynku, czy pod namioty. Miejsce was niestety zawsze ogranicza. 
Jeśli jedziecie pod namioty, to zabawa w stare zamczysko może być bardzo trudna. 
Ale budynek z wieloma pokojami i korytarzami otwiera przed wami taką możliwość. 
Chodzi tu konkretnie o dobór obrzędowości do możliwości miejsca kolonijnego. 
Musicie pamiętać, na jaką pionierkę możecie sobie pozwolić. Poza tym warto 
przewidzieć, gdzie będą odbywały się obrzędy w trakcie trwania kolonii. A przede 
wszystkim, czy istnieje jakieś miejsce przeznaczone na akcje obrzędowe, które 
wam szczególnie odpowiada, bo ściśle wiąże się z fabułą.  

 Czy zuchy to znają? 
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To, co wydawać się może drobiazgiem, w trakcie trwania kolonii stać się 
może bardzo kłopotliwe. Nie dobierajcie obrzędowości na podstawie literatury  
czy filmu, który jest aktualnie na topie. Dlaczego? Dlatego, że istnieje bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że zuchy będą się dobrze orientowały w tym, co się wydarzy. 
Co dosłownie oznacza, że będą przewidywać fakty i nie uda wam się ich zaskoczyć. 
Są sytuacje, gdy na przykład jeden z bohaterów na początku wydaje się pozytywny 
a w rzeczywistości pod koniec okazuje się być czarnym charakterem. Jeśli zuchy 
będą to wiedzieć, nie dadzą się wciągnąć w intrygę fabuły obrzędowości. Dlatego 
miejcie na uwadze, aby obrzędowość była dla zuchów również tajemnicza. Ponadto 
może zdarzyć się, że nasze zuchy lepiej znają tę książkę czy film niż wy. Wówczas 
pojawia się ryzyko, że zostaniecie przyłapani na braku konsekwencji w odgrywanej 
roli czy prezentacji jakiegoś wydarzenia… Kiedyś na jednej z kolonii bawiliśmy się 
w świat Tolkiena. Wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, kiedy wychodzimy w strojach 
hobbitów, krasnoludów, elfów, entów dumni, że uda nam się zadziwić nasze zuchy, 
a tymczasem jedna z dziewczynek podchodzi do mnie i mówi „A Asia czyta właśnie 
książkę o Was…”. I rzeczywiście - na półce Asi leżał „Hobbit”… 

 

 
 

No dobrze, odpowiedzieliście sobie na powyższe pytania. Jesteście świadomi 
tego, jakie macie zuchy, kadrę i co was ogranicza. Zastanówcie się w takim razie, 
 z czego możecie korzystać wybierając obrzędowość. Tak naprawdę inspiracją 
może być wszystko. Ciekawa książka, film, baśń, różne przedmioty. Po pierwsze 
musicie się zdecydować, czy korzystacie z istniejącego motywu literackiego lub 
filmowego, czy też stwarzacie sami całą fabułę.  

Pamiętajcie jednak, że nie wszystkie książki czy filmy nadają się jako 
inspiracja obrzędowości dla zuchów. Wielokrotnie trafiałam na problem 
nieprzemyślanych pomysłów a nawet pomysłów szkodliwych. Motywy literackie czy 
filmowe, w których główny bohater ginie, z wiadomych względów należy 
wykluczyć. Pamiętajcie również, że jeśli wybieracie jakiś konkretny motyw 
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książkowy, nie zmieniacie wątków fabuły na potrzeby waszej obrzędowości.  
Co innego ją elastycznie dopasować, przerobić tak, że wy stajecie się głównymi 
bohaterami lub ich towarzyszami. Czymś zupełnie innym jest zmieniane fabuły 
książki, wplatanie tam nieistniejących wątków. Pamiętajcie, że jako wychowawcy 
macie nie tylko bawić, ale przede wszystkim uczyć. Dlatego nie uczcie tego,  
co nieprawdziwe. Tym bardziej, że w przyszłości wasz zuch może po daną książkę 
sięgnąć.  

Fajnym i kreatywnym sposobem na obrzędowość jest jej samodzielne 
wymyślenie. Pamiętajcie jednak, aby fabuła obrzędowości była spójna, konkretna  
i posiadała główny wątek. Bohaterowie muszą być wyraziści, charakterystyczni. 
Musi być „dobro”, po którego stronie stoicie i „zło”, z którym walczycie. Wreszcie 
musi być cel, który macie osiągnąć. Jak widać, jest naprawdę duże pole manewru. 
Zwracajcie jednak uwagę, aby fabuła nie była zbyt skomplikowana i wielowątkowa. 
Zuchy się pogubią i stracą orientacje w tym, co się dzieje. Pamiętajcie, że każde 
wydarzenie musi być dobrze wytłumaczone. Nie może być tak, że zuchy nie 
wiedzą, dlaczego jesteście rycerzami Króla Artura i co się w ogóle stało. Temu 
służą właśnie tzw. akcje obrzędowe, wizyty bohaterów czy listy. Czasem już  
w trakcie trwania kolonii, w momencie, gdy zdajecie sobie sprawę, że zuchy nie  
do końca zrozumiały, co się wydarzyło, warto podłożyć nadprogramowy list  
ze sprostowaniem.  

Gdy zdecydujecie się, czy wymyślacie sami obrzędowość, czy korzystacie  
z pomysłu jakiegoś pisarza lub reżysera, przychodzi czas na skonstruowanie 
dokładnie całej fabuły. Jak to się robi? Po pierwsze musicie wybrać motyw 
przewodni fabuły. Czyli zastanowić się, dlaczego znajdziecie się w świecie 
wybranej obrzędowości i co będzie waszym celem.  
 
Jest kilka rodzajów motywów do wyboru  
Misja - motyw, gdzie zuchy dokonują świadomego wyboru uczestnictwa w fabule. 
Zwykle polega ona na pomocy jakiemuś bohaterowi albo ratowaniu świata. 
Przykładem takiego motywu może być obrzędowość opracowana na podstawie 
książki J.R.R. Tolkiena „Władca pierścienia”, gdy gromada staje się drużyną 
pierścienia i jej celem jest zniszczenie go w płomieniach Morii. 
 
Intryga – w tym wypadku zostajemy podstępem wciągnięci w fabułę. Jeśli nie 
wykonamy różnych czynności, nigdy nie wrócicie do naszego świata. Na przykład  
z powodu trąby powietrznej dostajemy się do Krainy Oz i aby się z niej wydostać, 
musimy odnaleźć Czarodzieja z Krainy Oz.  
 
Wyprawa - fabuła obrzędowości opiera się na motywie wędrówki,  
np. w poszukiwaniu skarbów. Nikogo nie ratujecie, nie musicie wędrować. Robicie 
to po prostu, aby przeżyć przygodę i dotrzeć do celu.  
 

Dla przykładu przedstawimy teraz dwie fabuły obrzędowości. Pierwszą z nich 
opiszemy krótko, jest to obrzędowość autorska. Zrobimy to tylko po to, abyście 
zobaczyli, jak łatwo można samemu skonstruować całą fabułę. Motywem 
przewodnim była intryga. 
 

Wyjeżdżamy na kolonię w zuchowych mundurach, śpiewając zuchowe 
piosenki jak na prawdziwe zuchy przystało. Wszyscy liczymy na spokojny, beztroski 
odpoczynek. Jednak już pierwszej nocy w dziwnych okolicznościach znajdujemy 
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starą zaklętą, egipską skrzynię, która po otwarciu wciąga nas w świat starożytnego 
Egiptu. Tajemniczy bohater opowiada nam historię skrzyni i uwięzionej w niej 
klątwy. W trakcie trwania kolonii co jakiś czas otwieramy ją, w środku znajdujemy 
różne, dziwne przedmioty. Zawsze robimy to pod osłoną nocy, a nastający po tym 
ranek przynosi nam zupełnie nową rzeczywistość. Tak wyglądają przejścia 
sprawności. Na koniec udaje nam się zniszczyć skrzynię. Inspiracją tej 
obrzędowości była zwykła skrzynia. Pomysłem na obrzędowość zabawa w Egipt. 
Skrzynia była sposobem, aby się tam przedostać. 
 

A teraz o wiele dokładniejsza koncepcja obrzędowości opracowanej na 
podstawie książki Franka Bauma „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” a także wielu jej 
adaptacji filmowych. Motyw przewodni to intryga z elementami misji.  

 
Wyruszamy z dobrymi humorami przekonani, że w końcu czeka nas zwykła, 

zuchowa kolonia. Jedyne, co nas niepokoi, to silny wiatr, jednak nic nie 
zapowiada, by miało wydarzyć się coś dziwnego. Po przyjeździe rozglądamy się po 
naszej kolonii. Dziwią nas trochę telefony rozstawione po całym jej terenie. 
Podczas rozpakowywania postanawiamy dla umilenia sobie czasu posłuchać radia. 
Naszą uwagę zwraca dziwna audycja radiowa. Otóż dowiadujemy się o wypadku 
autokaru wiozącego grupę dzieci na wakacje w Bory Tucholskie. Co dziwniejsze - 
powodem wypadku było tornado, a pasażerowie pojazdu po prostu zniknęli…  
Gdy wśród wyczytywanych przez spikera nazwisk zaginionych pasażerów 
rozpoznajemy nasze, naprawdę zaczynamy się bać. Wieczorem jeden z telefonów 
zaczyna dzwonić. Tajemniczy głos kieruje nas do siebie. W ten sposób trafiamy  
na Tajne Zebranie Czarodziejek. Dwie Czarodziejki, z południa i północy, 
opowiadają, że w wyniku nieznanych okoliczności zamiast Dorotki do Krainy Oz 
trafiliśmy my. Dowiadujemy się, że Krainą Oz włada oszust - Czarnoksiężnik, który 
tak naprawdę jest tylko człowiekiem. Dorotka miała go zdemaskować i wszystko 
miało się dobrze skończyć. Jeśli do tego nie dojdzie, władzę przejmie zła Wiedźma 
ze Wschodu, do czego nie mogą dopuścić Czarodziejki. Dlatego właśnie proszą nas 
o pomoc. Naszym zadaniem będzie odtworzenie losów Dorotki i zdemaskowanie 
Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Nie możemy jednak nikomu zdradzić prawdy, gdyż 
kontinuum czasoprzestrzeni zostanie zachwiane. Możemy jednak liczyć na pomoc 
trzech przewodników, których wkrótce spotkamy. Dodatkowo Czarodziejki 
powiadamiają nas, że nasz autokar w czasie wypadku spadł na inną złą Wiedźmę  
- z zachodu. Zostały po niej tylko srebrne trzewiczki, dzięki którym można 
przenosić się w przestrzeni. Można ich jednak użyć tylko 3 razy. Czarodziejki radzą 
nam, abyśmy zatrzymali się w Szmaragdowym Grodzie (stolicy Krainy Oz). Musimy 
go jednak odnowić, gdyż jest zapuszczony z powodu ciągłej nieobecności 
Czarnoksiężnika. Wkrótce po pracach renowacyjnych i otwarciu Grodu 
organizujemy zasadzkę na lwa, który kręci się po okolicy. Okazuje się on być 
pierwszym, choć bardzo tchórzliwym przewodnikiem. Obiecuje doprowadzić  
nas do Czarnoksiężnika pod warunkiem, że wręczymy mu odwagę. W tym celu 
kierujemy się za sprawą srebrnych trzewiczków do osady wikingów, gdzie 
zdobywamy artefakt odwagi. Po powrocie do Grodu naszą uwagę zwracają dziwne 
odgłosy. Okazuje się, że to Blaszany Drwal tak skrzypi. Chcemy z nim 
porozmawiać, jednak trzyma się od nas w bezpiecznej odległości. Dlatego 
polewamy go wodą. Gdy jest już zardzewiały, zmuszamy go do rozmowy. Okazuje 
się być drugim przewodnikiem, który w zamian za doprowadzenie  
do Czarnoksiężnika żąda dla siebie serca. W tym celu używamy srebrnych 
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trzewików po raz drugi. Tak trafiamy do Krainy Artystów, gdzie zdobywamy 
artefakt serca. Następnie spotykamy trzeciego przewodnika. To strach na wróble. 
Okazuje się jednak tak głupi, że myli nas z ptakami. Sami dochodzimy do wniosku, 
że musimy znaleźć dla niego rozum, bo inaczej się z nim nie dogadamy. Nie wiemy 
jednak, co robić, więc prosimy o radę doświadczonych rodziców, o przyjeździe, 
których uprzedzają nas czarodziejki. Rodzice radzą, abyśmy skierowali się  
po wiedzę do naszych przodków. Dlatego wyjeżdżamy na rajd, na którym 
podążamy szlakiem średniowiecznych zamków. Tak zdobywamy artefakt rozumu. 
Po powrocie okazuje się, że zła Wiedźma ze Wschodu przy pomocy swych 
latających małp wykradła nam artefakty dla przewodników, chcąc uniemożliwić 
nam realizacje misji. Cudem udaje nam się je odzyskać. Pomagają nam w tym 
przewodnicy. Lew swoją odwagą, Drwal empatią a Strach rozumem. W ten sposób 
dzięki nam odkrywają, że to, czego pragnęli, zawsze było w nich. Wreszcie 
odnajdujemy Czarnoksiężnika, w trakcie spotkania przed wszystkimi odkrywamy 
jego tajemnice. Oszust okazuje skruchę i opowiada nam swoją historię. Pozwalamy 
mu odejść. Krainą Oz odtąd będą rządzić dobre Czarodziejki a my możemy 
spokojnie wrócić do domów…  
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6. Propozycje planów pracy z uwzględnieniem lokalizacji – namiot/budynek 
 

Jak widać, wszystko musi być opracowane w najmniejszych szczegółach.  
Gdy macie już wybrany temat obrzędowości, jak również przebieg fabuły, czas 
wymyślić elementy obrzędowości. 

Poniżej podajemy elementy obrzędowości i ich przykłady utrzymane  
w koncepcji obrzędowości Krainy Oz: 
 
Nazwa - Kraina Oz / Mieszkańcy Krainy Oz 
Totem - mogą to być srebrne trzewiki trzymane w specjalnej sakwie 
przymocowanej  
do drzewca 
Flaga - symbolem kolonii jest flaga kolonijna czasem zwana obozówką, na fladze 
herb Szmaragdowego Grodu (na kolonii może funkcjonować również flaga 
państwowa)  
Kronika - listy z opisem dnia wkładane do butelek i trzymane w oczku wodnym koło 
kolonii  
Lista spraw - szkatułka żali - żale wypisuje się na małych karteczkach i wrzuca  
do szkatułki i zostawia otwartą - na wierzchu wieczka jest uśmiechnięta buzia  
a od środka smutna.  
Krąg rady -  Grodzian tajna to narada, 
  Tu poważnym być wypada. 
  Spory w Szmaragdowym Grodzie 
  Trza rozwiązać - tak jest w modzie. 
Rozkład dnia - tablica z rozkładem odlotów balonów  
Pacholik - szmaragdowe okulary 
Świetlica - sala tronowa Szmaragdowego Grodu (tron, świeczniki, tarcze, różne 
ozdoby) 
Współzawodnictwo - waga z sakwami na szmaragdy z przymocowaną strzałką 
wskazującą wyniki  
Chusty - oczywiście w kolorze szmaragdowym (zielony) z inicjałami OZ w rogu 
chusty 
Piosenka -  Hallo! To My! Mieszkamy tu wszyscy. 
  Bo ten gród to kraina, której się nie zapomina 
 

Gdy poznacie Szmaragdowy Gród!  
Szmaragdowy Gród!  
Szmaragdowy Nowy Gród! 
Pokochacie ten prawdziwy cud - tu wszystkiego mamy w bród. 
 
Kraina Oz! Kraina snów! Kraina ta krainą marzeń! x2   
 
Hallo! Jest tam kto? Nie, nie ma nikogo,  

  Tylko my! Misje mamy – na pewno radę damy. 
   
Gdy poznacie Szmaragdowy Gród!  
Szmaragdowy Gród!  
Szmaragdowy Nowy Gród! 
Pokochacie ten prawdziwy cud - tu wszystkiego mamy w bród 
 



 29

Kraina Oz! Kraina snów! Kraina ta krainą marzeń! x2 
 

Szóstki - można skorzystać z motywu stron świata, który jest istotny w książce, 
 np. dzieci południa, północy, zachodu i wschodu 
Skarbiec kolonii - może nim być każdy estetyczny i odpowiednio udekorowany 
pojemnik - będzie to tajemniczy kufer mieszkańców grodu, z którego na wyprawy 
będą zbierać najpotrzebniejsze przedmioty i wkładać do niego najcenniejsze 
zdobycze 
Kolonijna poczta - poczta w krainie Oz - skrzynka pocztowa z widocznym adresem 
kolonii starannie oklejona i pomalowana; do skrzynki zuchy będą wkładać listy, 
które mają być wysłane do rodziców, możecie też powiesić drugą skrzynkę, z której 
powinniście wyjmować listy od rodziców, może też od bohaterów  
Bank kolonii - zuchy wyjeżdżając na kolonię otrzymują od rodziców kieszonkowe, 
wpłacają je do banku Szmaragdowego Grodu, zaś bank wypłaca je na podstawie 
zapisów prowadzonej w zuchowych książeczkach oszczędnościowych 
Apel - pamiętać należy, że apel prowadzimy zgodnie z musztrą zuchową; na placu 
apelowym szóstki ustawiają się w przyjętym szyku; zuchy meldują się obrzędowo, 
krzyczą okrzyk i śpiewają obrzędową piosenkę kolonii  
Tajemniczy szyfr kolonii - wszystkie ważne wiadomości będą zaszyfrowane tym 
szyfrem, by nikt inny nie poznał „zuchowych tajemnic” 
Tablica ogłoszeń - tablica ogłoszeń ma duże znaczenie – na niej znajdują się 
wszystkie najważniejsze wiadomości dotyczące życia kolonii, tzn. rozkład dnia, 
plan dnia, hasło dnia, piosenka kolonijna, ciekawostki „ z zagranicy” (z obozu 
harcerskiego), „chmurka” (pogoda), adres kolonii, regulaminy oraz regulaminy 
sprawności indywidualnych; tablica to strach na wróble z dużą koszulką – na niej 
właśnie przypinać będziemy informacje 
Codzienne budzenie na kolonii - zuchy będą budzone specjalną melodią, co rano 
śpiewaną lub puszczaną z magnetofonu; melodia ta będzie zmieniać się wraz  
ze zmianą sprawności zdobywanej przez zuchy 
Powitanie dnia - każdego dnia po pobudce zuchy mogą zbierać się we wspólnym 
kręgu i witać dzień śpiewając piosenkę 
Zakończenie dnia – będzie odbywać się przy totemie – tam piosenką pożegnamy 
dzień 
Imieniny bądź urodziny zucha - to szczególny dzień dla dziecka i nie możemy  
o nim zapomnieć; w dniu urodzin (imienin) na śniadaniu lub podczas apelu 
solenizantowi/jubilatowi odśpiewajmy „Sto lat”, wręczmy upominki (wykonane 
poprzedniego dnia przez inne zuchy w tajemnicy na ciszy poobiedniej) 
Gimnastyka zuchowa to stały element rozkładu kolonijnego. Będziemy 
wykonywać: wesoły bieg, mysi „cichy chód”, skłony tułowia w różne strony 
 – aby zobaczyć, czy wróg duży i mały się nie zbliża, ćwiczenia wyprostne tułowia - 
by być prości jak strach na wróble = gimnastyka musi mieć swoją fabułę.  
Wystrój - warto zajrzeć do książek z ilustracjami lub filmów o Czarnoksiężniku,  
na pewno znajdziemy tam wiele inspiracji do wystroju kolonii  

No dobrze, to wszystko brzmi niesamowicie, ale co zrobić w praktyce, żeby 
obrzędowość miała ręce i nogi i żeby zuchy były w nią zaangażowane. Haczyk tkwi 
w solidnie przygotowanych i dobrze przeprowadzonych tzw. akcjach obrzędowych. 
To one mają za zadanie wciągnąć zuchy w inny świat, w którym przebywać będą 
przez kilka dni.  
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Akcje obrzędowe:  
 Akcja wprowadzająca 

Jest to bardzo istotny pierwszy kontakt zuchów ze światem, w którym 
spędzą kilkanaście następnych dni. Musi to być akcja przede wszystkim bardzo 
konkretna. Zwykle polega ona na pojawieniu się jakiegoś ważnego bohatera, który 
tłumaczy, gdzie jesteśmy i co mamy robić. Dlatego jego przekaz musi być jasny, 
łatwy do zrozumienia dla zuchów. Ta akcja ma na celu również przekonanie  
do fabuły, dlatego postarajmy się żeby była dla nich atrakcyjna. 

 Akcje kolejne (wprowadzające sprawności) 
Są to różne przełomowe momenty dla głównego wątku całej fabuły. 

Przeprowadzamy ją po zdobyciu sprawności, wprowadzając kolejną. Zuchy 
dowiadują się o nowych zagrożeniach lub pomysłach na kolejne przygody, 
odkrywają nowe fakty, odnajdują różne przedmioty. Potrzebne jest to, by osiągnąć 
cel fabuły - stoczyć walkę z czarnym charakterem czy odczarować zaklętego  
w kamień króla. Zwykle akcja organizowana jest wieczorem lub w nocy, abyśmy 
kolejnego dnia mogli obudzić się już jako marynarze a nie gromada Robin Hooda. 

 Akcja kończąca  
To najbardziej spektakularna akcja. Zwieńczenie naszych wszystkich 

wysiłków, kształtowania postaw, odwagi i poświęcenia. Nic nie może zostać 
niedopowiedziane. To etap końcowy, osiągamy nasz cel i wszystko staje się jasne. 
To często chwila niepewności - czy nam się uda? Ale potem zwykle nadchodzi ulga  
i radość, że nasz trud został wynagrodzony pełnym sukcesem. Pamiętajmy też,  
aby ta akcja tłumaczyła, dlaczego rozbieramy obrzędowe, ważne przez całą kolonię 
dekoracje. Może po to, aby zatrzeć ślady i aby nikt już z zewnątrz nie dotarł  
do Krainy? Powodów może być wiele, trzeba tylko pomyśleć.  
 

Pamiętajcie, że niezależnie od tego, jaka to akcja, bohaterowie powinni 
mieć oryginalne stroje i dobrze się wczuwać w swoją role. Również kadra powinna 
się postarać odegrać przejęcie, zdziwienie czy zaangażowanie. Wasze 
przygotowania przed kolonią to przede wszystkim lista potrzebnych przedmiotów, 
żeby w trakcie obozu przed zniszczeniem złego pierścienia nie okazało się,  
że np. nie kupiliście petard albo, co gorsze, nie ma pierścienia… Wszystko trzeba 
sobie wcześniej wypisać, przygotować bądź kupić. Poza tym trzeba zabrać stroje 
dla wszystkich postaci, które się pojawią. Warto też pomyśleć, czy będzie kogo 
poprosić o odegranie ról w czasie akcji. Jeśli jedziecie w okolicy obozują harcerze, 
to na pewno znajdzie się ktoś kompetentny, kto wam to dobrze odegra rolę 
czarownicy lub uczonego, który przybył z innej planety. Jeśli jednak jedziecie sami 
na kolonię, trzeba się zastanowić, jak przebrać kogoś z was i zmienić mu głos, aby 
zuchy się nie zorientowały, że to druh, bo będzie wpadka. Można też poprosić 
kogoś, kto przybył w odwiedziny, przy okazji „wykorzystać” do odegrania akcji.  

 
A teraz trochę o samym przebiegu akcji. Dobrze mieć z góry opracowany 

plan. Trzeba wszystko zgrać w czasie. Akcja obrzędowa to przedstawienie.  
Są aktorzy – kadra. Jest miejsce akcji. Często też rekwizyty. Jest gawęda, którą  
w tremie i skupieniu musi wypowiedzieć bohater. I wreszcie jest widownia - 
gromada naszych smyków. Jedyny problem jest taki, że nie siedzą w rzędach.  
W każdej chwili niesforny zuch może podbiec, coś zabrać i zepsuć wam akcję. Inny 
może zadać postaci niewygodne pytanie. I wy – reżyserzy – musicie wszystko 
przewidzieć. Każdy z kadry gra, ale jednocześnie pilnuje, by zuchy nie podchodziły 
za blisko gościa, który przybył z daleka, jeśli to nie jest wskazane. Uprzedźcie go, 
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co ma odpowiedzieć, gdy np. zuch o coś spyta. Jeśli wszystko zaplanujecie  
w najdrobniejszych szczegółach, to zuchy będą miały niesamowite wspomnienia  
a wy będziecie z zachwytem obserwować, jak podczas akcji rozwija się fabuła 
waszej obrzędowości. Pamiętajcie też o jednej ważnej kwestii. Zawsze po akcji 
musi odbyć się mała narada gromady. Rozmowa, podczas której zuchy opowiadają i 
wyjaśniają, co się przed chwilą wydarzyło. Dzięki temu te zuchy, które nie 
zorientowały się w akcji, będą miały szansę wszystko zrozumieć. To również czas, 
gdy sprytni druhowie mają okazję nakierować uwagę zuchów na to, co istotne.  
Co wam powiedział ten mędrzec, król itp.? Co teraz zrobimy? Jeśli zauważycie,  
że zuchy nie skupiają się na wątku, który jest niezbędny do zrozumienia  
dla dalszego rozwoju fabuły, pytacie o to. Mimo tego, że akcje często 
przeprowadzacie wieczorem czy w nocy, polecamy te narady przerabiać tuż po 
wykonaniu akcji. Dlaczego? Po prostu istnieje duże prawdopodobieństwo, że zuchy 
rano nic nie będą pamiętały.  

 
Na zakończenie jeszcze jedna istotna uwaga. Bardzo prosimy, pamiętajcie, 

że miernikiem dobrej akcji obrzędowej wcale nie jest osiągnięty podczas niej 
poziom strachu u zuchów. Znamy kadrę zuchową, szczególnie tę młodą, dla której 
im bardziej strasznie, tym fajniej. Tylko czy o to wam chodzi? Oczywiście akcja 
obrzędowa ma być niezwykle emocjonująca, ale radzimy minimalizować poziom 
wywoływanego strachu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że kilka takich akcji 
może nieodwracalnie wpłynąć na psychikę zuchów. Traumatyczne przeżycia  
z dzieciństwa bardzo często mają odbicie w dorosłym życiu. Ponadto…  
 Sparaliżowane strachem zuchy nie wychwycą sensu merytorycznego akcji, 

nie zrozumieją, po co mają szukać Artefaktu Serca dla Blaszanego Drwala, 
bo skoncentrują się na tym, by „przetrwać” a nie na tym, by wysłuchać,  
co wasz bohater ma wam do powiedzenia, co więcej, na kolejną akcję nawet 
wołami ich nie zaciągniecie. 

 W skrajnych sytuacjach może się zdarzyć, że wystraszone zuchy rozbiegną 
nam się po lesie… Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! Widziałyśmy kiedyś 
taką akcję, w czasie której same drużynowe razem z zuchami uciekały  
w las… Na szczęście kadry było sporo i jakoś tę sytuację opanowano. 

 Nie trzeba skrajnej sytuacji, by zuchy po prostu posikały się ze strachu.  
Nie w przenośni, dosłownie!  

 I bez strasznych akcji obrzędowych zuchy boją się nocą chodzić  
do latryny/WC… Wyobraźcie sobie, co się stanie, gdy akcja obrzędowa  
ten strach spotęguje… 
Pamiętajcie więc, że akcja obrzędowa też jest formą zabawy. Jej głównym 

celem jest spajanie koncepcji obrzędowości, rozwijanie wyobraźni i logicznego 
myślenia. Klimat jest istotny, ale najistotniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, 
które MUSICIE zapewnić waszym zuchom! Potrzeba bezpieczeństwa jest bowiem 
jedną z najbardziej podstawowych (zaraz po potrzebach biologicznych - np. snu, 
pokarmu), a jej niezaspokojenie wywołuje poważne konsekwencje w rozwoju  
i zachowaniu człowieka.  

 
I jeszcze jedna uwaga. Lepiej takie akcje organizować późnym wieczorem  

a nie w środku nocy. Wybudzenie zuchów ze snu nie sprzyja zrozumieniu przez nie 
akcji, a także powoduje niepotrzebne zamieszanie – na kolonie jadą dzieci  
o różnym stopniu realizacji czynności samoobsługowych, nocne budzenie wymusza 
na nich ubranie się, po powrocie rozebranie, co dodatkowo nie sprzyja porządkowi 
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w miejscu zakwaterowania. Często w takich sytuacjach zakładany cel nie zostaje 
osiągnięty. Jeśli jednak zdecydujecie się wyciągać zuchy z łóżka, pamiętajcie,  
by miały na nogach buty i to takie, których podczas nocnej „wyprawy” przez las  
nie zgubią. Konieczny będzie też sweter, bluza – coś, co zapewni im komfort 
termiczny. Apelujemy - bądźcie rozsądni i odpowiedzialni! 
 

Uff! Jest fabuła, wybranych kilka różnych sprawności - istny cyrk na kółkach. 
Jak to teraz wszystko „ogarnąć”? W tym pomoże wam dobry plan pracy …  

 
Plan to podstawa każdego działania. Mamy nadzieję, że o tym nikogo 

przekonywać nie trzeba, zresztą nie temu ten materiał ma służyć. Nie zamierzamy 
też rozwodzić się nad tym, jak powinien wyglądać plan pracy, by spełniać wszelkie 
wymogi formalne, o tym będzie króciutko na samym końcu. A o czym będzie tutaj? 
Przede wszystkim, jak wszystkie nasze pomysły – te na obrzędowość, sprawności, 
rajd i całą resztę, poskładać w jedną spójną, logiczną całość. Jak stworzyć plan  
o wysokiej wartości merytorycznej. 
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7. Planowanie kolonii krok po kroku… 
 Krok pierwszy – tworzenie fabuły, wybór sprawności 

O tym szerzej pisałyśmy przy obrzędowości, więc w tym miejscu przypomnimy 
tylko, że koncepcja obrzędowości oparta jest na książnice Franka Bauma 
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz” a także wielu jej adaptacjach filmowych. Motyw 
przewodni to intryga z elementami misji. Wybrane sprawności to: wiking, artysta, 
wszędobylski. 

 Krok drugi – rozbicie fabuły na części pierwsze 
Tu dokładnie analizujemy fabułę i, najprościej mówiąc, tworzymy plan wydarzeń, 
które muszą po sobie nastąpić, aby wszystko, co zaplanowaliście, było spójne  
i logicznie ze sobą powiązane. W naszym przykładzie plan wydarzeń będzie 
następujący: 

 
1. Podróż – w fabule zaznaczyliśmy sobie, że podróż przebiega spokojnie, nie 

dzieje się nic nadzwyczajnego – pozornie, bo przecież niepokoi nas silny 
wiatr… Oczywiście nie mamy wpływu na panujące w dniu wyjazdu warunki 
atmosferyczne, więc rolą kadry jest odpowiednie rozegranie akcji. Trzeba 
być czujnym, wychwycić i zintensyfikować każdą najmniejszą nawet 
okoliczność, która mogłaby wskazywać na „panujący silny wiatr”, nawet jeśli 
trzeba będzie (a pewnie trzeba będzie) trochę naciągnąć. 

2. Prolog – wchodząc do budynku kolonii lub ewentualnie do obozu (jest on 
oczywiście wcześniej rozstawiony, są też główne elementy pionierki – brama 
i inne charakterystyczne elementy wystroju wskazujące na to, gdzie 
jesteśmy... ale o tym w jednej z kolejnych części) zuchy widzą telefony, 
podczas rozpakowywania słuchamy audycji radiowej, z której wynika, co się 
wydarzyło… To wszystko daje nam do myślenia, ale nie wiemy jeszcze nic 
dokładnie… Tu znów ogromna rola kadry, która musi wczuć się w sytuację  
i „nakręcić” zuchy.  

3. Tajne zebranie czarodziejek - akcja wprowadzająca – telefon, spotkanie  
z czarodziejkami – tu następuje pierwsza, najważniejsza podczas obozu 
akcja obrzędowa. Wtedy zuchy poznają całą opisaną w fabule historię  
i zostają proszone o pomoc… Należy zadbać o to, by zuchy dokładnie 
wiedziały, czego się od nich oczekuje. 

4. Dekorowanie terenu kolonii; pionierka – odbudowa Szmaragdowego Grodu. 
Przez ciągłą nieobecność Czarnoksiężnika został on zapuszczony, więc jeśli 
chcemy w nim zamieszkać, musimy go odrestaurować. Wtedy też powstają 
wszystkie elementy obrzędowości. Ta część zakończona jest oczywiście 
uroczystym otwarciem kolonii. 

5. Zasadzka na Lwa – akcja obrzędowa wprowadzająca do pierwszej sprawności 
– wikinga. Wiemy, że musimy zdobyć dla Lwa odwagę. Gdzie jej szukać? Krąg 
rady po długiej, burzliwej dyskusji decyduje, że najlepiej udać się do wioski 
wikingów. Udaje nam się to za sprawą pozostających w naszym posiadaniu 
trzewików… Następnego dnia budzimy się już jako wikingowie. 

6. Sprawność wikinga – tu następuje kilka dni realizacji wymagań sprawności, 
które muszą zostać ułożone tak, by w momencie kończącym sprawność 
Artefakt Odwagi był w naszych rękach. Używając zaczarowanych trzewików 
powracamy do Szmaragdowego Grodu. 

7. Spotkanie z Blaszanym Drwalem – akcja obrzędowa wprowadzająca  
do kolejnej sprawności – artysty – bowiem Blaszany Drwal zażądał dla siebie 
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serca… Do krainy artystów przenośmy się oczywiście za pomocą 
zaczarowanych trzewików. 

8. Sprawność artysty – kilka dni w gronie artystów, wszystko po to, by zdobyć 
Artefakt Serca. Z nim, znów za sprawą trzewików, wracamy  
do Szmaragdowego Grodu. 

9. Spotkanie ze Strachem na Wróble – kolejna akcja obrzędowa wprowadzająca 
do następnej sprawności. 

10. Odwiedziny rodziców – dzień przerwy. Nie realizujemy tu programu, 
ponieważ większość dzieci i tak spędzi ten dzień z rodzicami… Ale, jak 
wspomniałyśmy  
na początku, nic na kolonii zuchowej nie pozostaje bez wytłumaczenia. 
Zatem: nie wiemy, jak pomóc głupiemu Strachowi na Wróble. Wysyłamy 
więc posłańca do czarodziejek. Ten prosi je, by ściągnęły do Szmaragdowego 
Grodu rodziców, ponieważ potrzebujemy ich rady... Tak też się staje. 
Rodzice radzą nam, byśmy udali się po wiedzę do naszych przodków. 

11. Rajd – stając się wszędobylskimi podążamy szlakiem średniowiecznych 
zamków. Tak zdobywamy Artefakt Rozumu.  

12. Zdemaskowanie Czarnoksiężnika – zakończenie – na tej kolonii po powrocie  
z rajdu zostały nam jeszcze 4 dni. Trzeba było je jakoś wykorzystać. 
Wiedzieliśmy, że nie zdobędziemy jeszcze jednej sprawności, bowiem 
powinna ona trwać właśnie minimum 3-4 dni, wtedy zabrakłoby czasu  
na likwidację i posprzątanie po kolonii. Zdecydowaliśmy się więc  
na zorganizowanie całodziennej gry fabularnej, zakończonej akcją 
obrzędową będącą zwieńczeniem całości.  

13. Pożegnanie z kolonią, wielkie sprzątanie – spokojnie wystarczą na nią dwa 
dni. Pamiętać należy, że musi mieć ono swoje wytłumaczenie. Bo niby 
dlaczego nagle niszczymy Szmaragdowy Gród? Kto nas do tego upoważnił? 
Przecież to stolica Krainy Oz… No właśnie, trzeba mądrze wytłumaczyć  
to naszym zuchom. Rozwiązania są dwa. Pierwsze – zuchy pakują plecaki 
i wracają do domów żegnając Szmaragdowy Gród, nie mając pojęcia, że ich 
kochani druhowie zostają kilka dni dłużej, by ślady po nim zamaskować.  
To rozwiązanie idealne, choć technicznie mogą pojawić się trudności z jego 
zrealizowaniem. Drugie – podczas akcji kończącej, możemy zostać 
poproszeni o zamaskowanie śladów po Szmaragdowym Grodzie,  
by przypadkiem nikt nieodpowiedni nie zechciał się w nim zatrzymać…  
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Krok trzeci – kartka kolonii 
 

Wiecie już, jakie wydarzenia muszą mieć miejsce i w jakiej kolejności  
po sobie będą następować, by to, co sobie wymyśliliście, miało logiczny ciąg. Teraz 
kolejny krok – trzeba to wszystko dobrze rozplanować, tak by wypełnić całe 21 dni 
kolonii. Jest to bardzo trudne zadanie, bo trzeba wziąć pod uwagę bardzo dużo 
kwestii. Po pierwsze nie wolno wam zapomnieć, że prawdopodobnie nie będziecie 
na kolonii sami, trzeba więc uwzględnić terminy imprez innych kolonii 
znajdujących się w tym samym budynku lub terminy zgrupowania. Nie 
zapominajcie, że w niedzielę duża część zuchów uczestniczyć będzie w mszy 
świętej.  
I pamiętajcie, że zuchy trzeba myć! A wielka kąpiel zuchów może zająć całe 
popołudnie. 

Od czego zacząć? Weźcie kartkę papieru i wypiszcie w słupku kolejno daty 
wszystkich obozowych dni. Następnie połączcie je w cykle i nanieście informacje  
o ważnych wydarzeniach, które danego dnia powinny się odbyć. Pisząc „ważne 
wydarzenia” mamy na myśli zarówno te będące momentem przełomowym 
obrzędowości, ale również imprezy zgrupowania, mycie zuchów i inne rzeczy, które 
należy wziąć pod uwagę tworząc harmonogram pracy. Jest to o tyle istotne, że na 
przykład w czasie popołudnia, na które zaplanowaliście kąpiel zuchów,  
nie powinniście organizować dużego przedsięwzięcia programowego, bowiem 
zwyczajnie nie starczy wam na nie czasu. W naszym przykładzie schemat 
harmonogramu będzie wyglądał tak: 
 
Dzień kolonii Cykl Ważne wydarzenie 
Dzień 1  Pionierka – odbudowa 

Szmaragdowego Grodu 
Wprowadzenie, tajne zebranie czarownic 

Dzień 2  
Dzień 3 Otwarcie podobozu, zasadzka na Lwa, 

mycie 
Dzień 4 Sprawność wikinga  
Dzień 5  
Dzień 6 Apel zgrupowania, ognisko zgrupowania, 

– wieczór 
Dzień 7 Popołudnie mycie 
Dzień 8 Odnalezienie Artefaktu Odwagi, powrót 

do Szmaragdowego Grodu, wizyta 
Blaszanego Drwala  

Dzień 9 Sprawność artysty  
Dzień 10 Mycie 
Dzień 11  
Dzień 12 Teatr  
Dzień 13 Festiwal obozowy, odnalezienie 

Artefaktu Serca, powrót do Szmaragdo- 
wego Grodu, spotkanie ze Strachem 
na Wróble, wysłanie posłańca 
do czarodziejek, mycie!!! 

Dzień 14 Odwiedziny rodziców Pytamy o radę rodziców 
Dzień 15 Sprawność 

wszędobylskiego – wielka 
 

Dzień 16  
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Dzień 17 wycieczka Odnalezienie Artefaktu Mądrości 
Dzień 18 Zakończenie Zdemaskowanie Czarnoksiężnika  
Dzień 19 Wielkie podsumowanie (w 

tym sprzątanie) 
Obietnica Zucha, mycie 

Dzień 20 Ognisko kończące kolonię 
Dzień 21 Apel zgrupowania, wyjazd 
 

Krok czwarty – właściwy plan pracy  
W tym momencie dysponujecie już prawie wszystkim, co potrzebne,  

by napisać szczegółowy harmonogram pracy kolonii. Prawie, bo brakuje wam 
jeszcze pomysłów na to, co konkretnie chcecie robić z zuchami, zdobywając 
poszczególne sprawności. Bierzecie więc do ręki książeczkę z wymaganiami na 
sprawności oraz wszelką literaturę poświęconą danemu tematowi i po zapoznaniu 
się z nimi wypisujecie na kartce wszystko, co zuchy powinny wiedzieć  
o np. wikingach, wszystkie pożyteczne umiejętności, jakich można je realizując  
tę sprawność nauczyć, i formy, które akurat przy tej a nie innej sprawności można 
zrealizować. I tak na przykład: 
 
Sprawność wikinga: 
- jak się ubierali 
- nauka pisma runicznego 
- nauka leczenia ziołami 
- nauka haftów, wykonywania ozdób z drutu, lepienia w glinie 
- polowania – gra terenowa 
- uczta 
- tańce 
- wierzenia  
- budowa drakkaru  
- budowa osady wikingów 
- targi 
- wyprawy wodne wikingów 
- zabawa tematyczna – porwanie 
 
Sprawność artysty 
- kurs rysunku – zasady tworzenia barw, cieniowania, perspektywy itp. 
- różne techniki plastyczne 
- plener 
- wernisaż 
- cyrk 
- konkurs kulinarny 
- pokaz mody 
- zajęcia aktorskie 
- Wielki teatr zuchowy 
- Festiwal  
 
Sprawność wszędobylskiego: 
- poznanie okolicy 
- odznaki OTP 
- konkurs na ilustrację z zuchowej wędrówki 
- bank wędrówkowych wspomnień 
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Teraz następuje moment, kiedy tę całą układankę składać będziecie  
„do kupy”. Jednym słowem to wszystko, co sobie przed chwilą wypisaliście, 
dzielicie na dni i nanosicie na rozpisany wcześniej schemat kratki obozu. W tym 
miejscu jeszcze raz przypominamy, by wziąć pod uwagę imprezy wspólne z innymi 
koloniami lub obozami harcerskimi oraz mycie zuchów. Pamiętajcie, że najwięcej 
czasu na realizację programu macie przed południem. Na wieczór nie planujcie 
zbyt wiele. Toaleta wieczorna i krąg rady wypełni wam sporo wieczornego czasu  
a o godz. 22.00 zuchy powinny co najwyżej być zasłuchane w druhnę czytającą  
na dobranoc bajkę.  
  

Poskładana kratka kolonii z naszego przykładu wygląda tak: 
 
Dzień 1 >>NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC<< 

Rano:  Wyjazd 
Popołudnie:  Rozlokowanie, wysłuchanie audycji radiowej 
Wieczór:  Spacer po terenie kolonii – wyjaśnienie zuchom, co gdzie jest  

i jak z tego korzystać 
Noc:   Tajne zebranie czarodziejek. Podjęcie decyzji o wyremon- 
towaniu Szmaragdowego Grodu 

 
Dzień 2 >>ODBUDOWA SZMARAGDOWEGO GRODU<< 

Rano:   Ustanowienie praw rządzących grodem – zajęcia na temat 
regulaminów, odbudowa grodu - zdobnictwo kolonijne 
Popołudnie:  Odbudowa grodu – zdobnictwo kolonijne cd. 
Wieczór:  Między nami grodzianami – kominek integracyjny 

 
Dzień 3 >>STAJEMY SIĘ PRAWOWITYMI MIESZKAŃCAMI SZMARAGDOWEGO GRODU<< 

Rano:   Wprowadzenie obrzędowości gromady i tworzenie jej 
elementów. 
Popołudnie:  Tworzenie elementów obrzędowości gromad cd. 
Wieczór: Uroczyste otwarcie Szmaragdowego grodu – otwarcie kolonii 
Noc:   Zakładamy zasadzkę na tchórzliwego Lwa  

 
Dzień 4 >>W OSADZIE WIKINGÓW<<   

Rano:   Budowanie osady wikingów – chatki 
Popołudnie:  Robienie strojów i ozdób wikingów, nauka pisma runicznego 
Wieczór:  Nauka ziołolecznictwa 
Uwagi:  Decyzja o zdobywaniu sprawności wikinga 

 
Dzień 5 >>WIELKIE ŁOWY<< 

Rano:  Przygotowanie do polowania – wykonywanie broni, ćwiczenie 
celności, spostrzegawczości, zręczności, umiejętności 
podkradania się 

Popołudnie:  Polowanie – gra terenowa 
Wieczór: Wielka uczta – tańce, śpiew, opowieści o wierzeniach wikingów 

 
Dzień 6 >>TARGI<< 

Rano:  Przygotowanie towarów – hafty, garncarstwo, rzeźby 
Popołudnie: Targi 
Wieczór:  Spotkanie z mieszkańcami sąsiednich osad – ognisko  
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Dzień 7 >>WYPRAWY WODNE WIKINGÓW<<  

Rano: Ćwiczenia wodne wikingów:- odpowiednie posługiwanie się kołem 
ratunkowym, rzut kołem do celu, wydobywanie skarbów, pływanie na czas  
Popołudnie: wyprawa po skarby  
Wieczór: Chrzest morski  

 
Dzień 8 >>PORWANIE<< 

Rano:   Porwanie jednego z wikingów, przygotowanie zasadzki 
Popołudnie:  Odbicie porwanego i otrzymanie w nagrodę Artefaktu Odwagi 
Wieczór:  Przygotowanie pułapki na Blaszanego Drwala 
Noc:   Wizyta Blaszanego Drwala  
Uwagi:  Przyznanie sprawności wikinga 

 
Dzień 9 >>ZASP – ZUCHOWA ARTYSTYCZNA SZKOŁA PLASTYCZNA<< 

Rano:   Kurs rysunku (tworzenie barw, zasady cieniowania, 
perspektywa…) 
Popołudnie:  Plener malarski 
Wieczór:  Wernisaż 
Uwagi:  Podjęcie decyzji o zdobywaniu sprawności artysty 

 
Dzień 10 >>POPISY CYRKOWE<< 

Rano:  Przygotowanie numerów cyrkowych (tresura, akrobatyka, 
żonglerka, sztuki magiczne)  
Popołudnie:  Przygotowanie strojów i dekoracji 
Wieczór:  Pokazy sztuk cyrkowych - dla gości  

 
Dzień 11 >>ARTYSTYCZNY SMAK I GUST<< 

Rano:   Kuchnia artystyczna – konkurs kulinarny 
Popołudnie: Projektowanie strojów i przygotowania do pokazu mody 
Wieczór:  Pokaz mody 

 
Dzień 12 >>NA DESKACH TEATRU<< 

Rano:   Warsztaty teatralne (ćwiczenie dykcji, recytowania, mimiki, 
gestów…) 
Popołudnie:  Przygotowania do przedstawienia 
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Wieczór:  Bajka na dobranoc – Wielki Teatr Zuchowy 
 
Dzień 13 >>FESTIWAL<< 

Rano:   Przygotowanie programu artystycznego; 
Popołudnie:  Festiwal – otrzymujemy nagrodę (Artefakt Serca) 
Wieczór:  Wizyta niezbyt mądrego Stracha na Wróble, narada u czarownic 
Uwagi:  Przyznanie sprawności artysty 

 
Dzień 14 >>RODZICE RADZĄ<< 

Rano:   Piknik z zuchami, do których nie przyjechali rodzice 
Popołudnie:  Piknik cd. 
Wieczór:  Postanawiamy posłuchać rady rodziców – podjęcie decyzji  
o poszukiwaniu Mądrości tam, gdzie żyli nasi przodkowie; przystąpienie do 
Klubu Wszędobylskich 
Uwagi:  Podjęcie decyzji o zdobywaniu sprawności wszędobylskiego. 

 
Dzień 15 >>KLUB WSZĘDOBYLSKICH<< 

Rano:   Wyprawa w nieznane – dojazd do Gniewu, 
Popołudnie: Zwiedzanie Gniewu – zamek, starówka, spacer, zwiady… 
Wieczór:  Kominek – podsumowanie zwiadów  

 
Dzień 16 >>SZLAKIEM NASZYCH PRZODKÓW<< 

Rano:   Szlakiem średniowiecznych zamków – Kwidzyn i Sztum 
Popołudnie:  cd. 
Wieczór:  Sprawdzamy, co zarejestrowała kamera – „wywoływanie” 

filmów (rysunków) z wycieczki 
 
Dzień 17 >>GDZIE SIĘ PODZIAŁY TE ZAMKI<< 

Rano:   Zwiedzamy Pasłęk - odnalezienie ostatniego artefaktu  
Popołudnie:  Powrót na kolonię 
Wieczór:  Kominek – kwiz – podsumowanie wycieczki 
Uwagi:  Przyznanie sprawności wszędobylskiego  

 
Dzień 18 >>ZDEMASKOWANIE CZARNOKSIĘŻNIKA<< 

Rano:  Podchody – latające małpy kradną nam artefakty, poszukujemy 
ich podążając za wskazówkami od czarodziejek 

Popołudnie:  Gra fabularna - Odbieramy artefakty Wiedźmie  
Wieczór:  Wizyta u Czarnoksiężnika – zdemaskowanie 
Uwagi:  Zakończenie obrzędowości – wielki finał 

 
Dzień 19 >>POWRÓT WE WŁASNE SKÓRY<< 

Rano:   Tajemnicza mapa – jak tam dotrzeć?  
Popołudnie:  Zuchowy Bieg Terenowy 
Wieczór:  Obietnica 

 
Dzień 20 >>ZACIERANIE ŚLADÓW<< 

Rano:  porządkowanie terenu kolonii, ostatni spacer  
Popołudnie: pakowanie 
Wieczór:  ognisko zuchowe  
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Dzień 21 >>TO JUŻ JEST KONIEC<< 
Rano:   apel, zacieranie naszych śladów  
Południe:  wyjazd 
 

 
Pamiętajcie, że „kratka” i koncepcja obrzędowości silnie ze sobą wiążą. Jeśli  
po przeczytaniu „kratki” coś jest nie jasne, niedopowiedziane, to z pewnością 
opisana wcześniej fabuła powinna to wyjaśnić i uzupełnić. 
I to byłoby na tyle. Etap planowania macie już za sobą. Teraz już możecie 
wyjeżdżać.  
 
Krok piąty – majsterka kadry 
Wiesz już, co chcesz robić na kolonii, masz już napisany plan pracy, teraz nadszedł 
czas  
na przygotowanie rekwizytów oraz elementów obrzędowych. 
Komendant koloni nie zrobi wszystkiego sam. Musicie podzielić się pracą:  
kto przygotowuje jakie elementy obrzędowe, elementy wystroju kolonijnego.  
Kto przygotowuje kronikę, książkę pracy, materiały na tablicę informacyjną. 
Oczywiście to jeszcze nie wszystko. Przecież podczas zajęć z zuchami używamy 
całej masy rekwizytów. Im więcej przygotujesz przed kolonią, tym mniej czasu 
będziesz potrzebował na to na miejscu. A tam już może być różnie i często czas,  
w którym przygotowywane są rekwizyty, jest czasem, który kadra powinna 
poświęcić na sen.  
I jeszcze jedno – rekwizyty przygotowywane przed kolonią są zwykle wykonane 
staranniej i dokładniej. Wpływ ma na to wiele czynników: więcej czasu, dostęp  
do sprzętu (komputer, drukarka, ksero…),  większy zapał (który w wyniku 
zmęczenia podczas koloni często maleje). 
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8. Przykładowy plan pracy kolonii 
 
Nazwa koloni: SZCZEP PLEMION INDIAŃSKICH 
 

Zainspirowani kulturą i cywilizacją Indian wakacje postanowiliśmy spędzić  
na „spalonej słońcem” ziemi, na odległej i tajemniczej prerii. Przeistoczymy się 
bowiem w dzielnych, wspaniałych Indian. 

Dlaczego właśnie w nich? To wcale nie takie trudne pytanie. Analizując cały 
dorobek tej fascynującej społeczności zauważyć można, że podwaliny harcerstwa 
są oparte właśnie na indiańskich tradycjach. W harcerstwie bowiem również 
występują szczepy zrzeszające kilka drużyn – plemion. Władzę sprawuje jeden 
wódz, najbardziej odpowiedzialny i posiadający bogaty zasób doświadczeń  
i wiedzy. Na obozach często budujemy totemy, przedstawiające historię danego 
zastępu. W plemionach indiańskich rzeźbiono natomiast totemy odzwierciedlające 
specyfikę danego rodu.  
  Wszystkie te podobieństwa skłoniły nas do wyboru właśnie tej tematyki. 
Postanowiliśmy szczegółowo zapoznać się z tym najodleglejszym z naszych korzeni.  
  Nasze gromady zuchowe na czas wakacji staną się indiańskimi plemionami 
dowodzonymi przez mądrych i doświadczonych wodzów. Wszystkie plemiona 
stanowić jeden Szczep Plemion Indiańskich – Szczep Wilka, nad którym czuwać 
będzie SUNG MANITU TANKA, co w tłumaczeniu oznacza właśnie Wilk. Wszyscy 
harcerze i zuchy wywodzą się bowiem bezpośrednio z Rodu Wilka. 

Żyjąc w wiosce indiańskiej pamiętać będziemy o pięknych zwyczajach  
i prawach panujących wśród Indian, takich jak bezwzględne dotrzymywanie słowa, 
lojalność wobec przyjaciół, o walce o prawo do życia i do własnej ziemi. 

Łącząc wszystkie te elementy ze zręcznością, dzielnością i zaradnością 
charakteryzującą Indianina, wyłania się wzór osobowy, który z pewnością spodoba 
się wszystkim zuchom. 

 
Obrzędowość kolonii:  
 
OGÓLNE: 
 
Komendant: Wielki Duch Plemienia 
Zastępca komendanta ds. programowych: Sung Manitu Tanka - Wilk 
Lekarz: Szaman 
Oboźny: Winnetou 
Opiekunowie (drużynowi): wodzowie plemion 
Kadra: skwaw i wojownicy 
Zuchy: uti 
Gromady: plemiona indiańskie 
Rada kolonii: Wielka rada plemienia 
Pacholik: fajka pokoju 
 
 
MIEJSCA: 
 
Kolonia: Szczep plemion indiańskich 
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Teren ośrodka: rozległe sawanny 
Plac apelowy: Szlak gasnącego Słońca 
Stołówka: Zakątek sycącej strawy 
Miejsce ogniskowe: Krąg wirujących płomieni 
Dworek:: Wielki wigwam 
Miejsce spotkań Rady kolonii: Obrzędowe tipi 
Toalety: Świątynia wielkiego dumania 
Domki -Tipi 
Basen - Wielka woda 
Teren za dworkiem - Kraina wiecznych łowów 
Kwatera komendantki - Hogan Wovoki 
Namiot "50" - dom sokoła 
 
 
PIOSENKA KOLONII  

 
Poprzez prerie i sawanny,  
Młody mustang naprzód gna. 
Biała grzywę wiatr rozwiewa, 
Tylko preria widzi jego znak. 
 
Refren: 
To jedzie Winnetou  
– największy wódz Apaczów 
I jego brat Old Shatterhand, 
To jedzie Winnetou  
– największy wódz Apaczów 
I jego brat Old Shatterhand. 
 
Winnetou, Winnetou  
– kochany mój Winnetou! 
 
Pędź, mój koniu, poprzez prerię, 
Gnaj, mój koniu, naprzód gnaj, 
Zwyciężymy wrogie plemię, 
Winettou wszak nigdy nie jest sam. 
 
Refren: 
To jedzie Winnetou  
– największy wódz Apaczów... 

 
 
KRONIKA - Zbiór zniszczonych przez czas kart pergaminu 
 
OKRZYKI:  
 
Uti - wojownikiem zostać chce, 
Uti – też o prerii wszystko wie! 
Rośliny, zwierzęta poznaje! 
Szanuje praojców zwyczaje! 
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Indianie – lud dzielny, 
Indianie – lud prawy, 
Indianie – lud skory do zabawy! 
 
 
NADAJEMY INDIAŃSKIE IMIONA 
 
 Tańczący z wilkami 
 Dźwięczny Śpiew 
 Siedzący Byk 
 Sokole Oko 
 Bystra Woda 
 Mały Bizon 
 Biała Chmura 
 Czysta Łza 
 Miękka Trawa 
 Dziki Orzeł 
 Przejrzysta Toń 
 Rwący Potok 
 Szare Pióro 
 Biały Mustang 
 Krwawa Pieść 
 Szybki Koń 
 Wściekły Szakal 
 Wielki Niedźwiedź 
 Waleczna Ręka 
 Piorący Szop 
 Odważny 

Niedźwiedź 
 Waleczny Bielik 
 Drewniany 

Naszyjnik 
 Jednooki Ryś  
 Biały Kieł 

 Ostry Nóż 
 Dzika Iskra 
 Mały Łoś 
 Samotny Wilk 
 Szeroka Droga 
 Słoneczny Kwiat 
 Księżycowy Deszcz 
 Silny Wiatr 
 Daleka Góra 
 Szkarłatna Krew 
 Bezbronna  Łania 
 Brudny Mokasyn 
 Gromka Pieśń 
 Cicha Sosna 
 Gorąca Lawa 
 Mocny Dąb 
 Czarny Byk 
 Żywa Ziemia 
 Krótki Nos 
 Mała Sarna 
 Jasne Oko 
 Chmurne Niebo 
 Słona Łza 
 Lotny Jastrząb 
 Pędzący Bawół 
 Zielona Jodła 
 Rączy Jeleń 

 Przebiegły Lis 
 Długi Warkocz 
 Szybka Strzała 
 Mocny Łuk 
 Nocny Ogień 
 Cichy Szum 
 Jasny Popiół 
 Prosta Rzeka 
 Krzykliwa Sowa 
 Wędrowny Gołąb 
 Kolczasty Wąż 
 Czarny Szop 
 Krucha Skała 
 Pracowity Bóbr 
 Podniebny Kondor 
 Chuda Hiena 
 Głęboki Sen 
 Szorstka Dłoń 
 Dzielny Zwierz  
 Śmiały Grzechotnik 
 Mężny Byk 
 Waleczny Zwierz 
 Nieustraszona 

Skwaw 
 Mocarny Dąb 

 
 

Zdobywane sprawności zuchowe: 

Indianin, przyrodnik, ekoludek 

 
OPIS PROGRAMU I REALIZACJI ZADANIA 
 
ZAŁOŻENIA: 
 poznawanie życia, zwyczajów i historii Indian,  
 rozwój własnych zainteresowań, 
 nauka pływania,  
 nauka rozpoznawania i poszanowania bogactw przyrody, 
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 wdrażanie do zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu. 
 
CELE WYCHOWAWCZE:  
 kształtowanie właściwych postaw zgodnych z zasadami sformułowanymi  

w Prawie Zucha, 
 rozwijanie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywa kontakt z 

przyrodą;  
 kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i zdrowie innych;  
 poznanie kultury i historii Indian;  
 rozwijanie umiejętności pracy w zespole; dyscypliny i samodyscypliny; 
 stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań i predyspozycji dzieci przez 

uczestnictwo  
w różnorodnych zajęciach,  

 wdrażanie do aktywnego spędzania czasu. 
 
FORMY I METODY REALIZACJI 
 majsterki, 
 formy teatralne,  
 ogniska,  
 zajęcia warsztatowe,  
 festyn ekologiczny;  
 pokaz;  
 wycieczki;  
 wędrówki;  
 olimpiada sportowa;  
 obrzędy harcerskie;  
 zabawy tematyczne,  
 drama,  
 zabawy ruchowe,  
 piosenki i pląsy, 
 zabawy taneczne, 

 gry i ćwiczenia, gry strategiczne 
 zajęcia plastyczne,  
 zajęcia muzyczne,  
 zajęcia sportowe;  
 gry zręcznościowe;  
 zwiad ekologiczny,  
 eko-mapa terenu,  
 turnieje; konkursy;  
 festiwal piosenki zuchowej, 
 przegląd piosenki ekologicznej; 
 rajdy piesze i rowerowe: 
 pożyteczne prace: 
 zuchowe obrzędy, zwyczaje i 

tajemnice, 

 
HARMONOGRAM KOLONII: 
 

dzień ważniejsze przedsięwzięcia programowe 

1 „Tutaj zbudujemy nasza indiańską wioskę...”- rozpoczęcie wielkiej 
zuchowej przygody 

2 „Witajcie blade twarze na naszej ziemi...”- tworzenie indiańskiej 
obrzędowości, budowa świętego wigwamu, urządzanie zuchowych 
tipi, przyozdabianie indiańskich totemów 

3 „Co białasy wiedzą o czerwonoskórych...” - zajęcia o kulturze, życiu 
i zwyczajach Indian 

4  „Na podbój bezkresnej prerii” - wielka wyprawa w nieznane - dzień 
na łonie natury 

5 „Mały Bizonie - przyjmujemy cię do naszego plemienia...” - nadanie 
imion indiańskich i przyjęcie dzielnych zuchów do kręgu indiańskiego  

6 „Przyjaciele najlepsi to Indianie waleczni” – zadania dla plemion  
7 „Indiańskie zawody sprawności i zwinności” – olimpiada sportowa 
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8 Żywioł ziemia 
„W poszukiwaniu najpiękniejszych okazów przyrody...” – zwiad 
ekologiczny 

9 Żywioł ogień 
„Tereny łowieckie ważna sprawa, kto je posiada - nie martwi 
go strawa!”- międzyplemienna walka o tereny łowieckie 

10 Żywioł woda 
„Pow-wow, indiański smyk przez wielką rzekę skacze w mig...”- gry 
i zabawy na łonie natury w indiańskim stylu 

11 Żywioł powietrze  
„Święto słońca i wiatru!”- zwyczaje i obrzędy charakterystyczne 
dla plemion indiańskich 

12 „Święto czterech żywiołów” – festyn ekologiczny 
13 „Co białasy wiedzą o czerwonoskórych” 
14 „Powrót do wioski białych” 
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SZCZEGÓŁOWY PLAN KOLONII 
 
DZIEŃ 1 – „LATO W  INDIAŃSKIM STYLU...” 
 
Rano – „Długa droga dzielny zuszku...”- rozpoczęcie kolonii zuchowej 

 sprawdzenie listy uczestników i stanu umundurowania 
 „Ostatnie uściski” - pożegnanie z rodzicami, psem i skowronkiem 
 przejazd autokarami z Pabianic do Małecza 

Popołudnie - „Witaj nowa ziemio!”- przybycie na teren kolonii zuchowej w Małeczu 
 podział na gromady i szóstki 
 przydział miejsc zakwaterowania – szóstkowych tipi 
 rozpakowywanie bagaży i urządzanie tipi 
 „rozległe sawanny..” – spacer po ośrodku, zapoznanie z  podstawowymi 

urządzeniami, miejscami  
Wieczór - „Hej Indianie, łączmy koło, zabawimy się wesoło!”- zabawy i gry 
integracyjne 

„Obowiązki Bladych i Czerwonych Twarzy...” – sporządzenie zbioru praw 
obowiązujących w Szczepie plemion indiańskich 

 
 
DZIEŃ 2 – „ WITAJCIE BLADE TWARZE NA NASZEJ ZIEMI!” 
 
Rano – „Grupę Indian łączy to, co dzieli ją od innych!” - tworzenie indiańskiej 

obrzędowości gromad, budowa świętego wigwamu, urządzanie zuchowych tipi, 
przyozdabianie indiańskich totemów 
„Nie ma to jak zgrana paka!” – zabawy integracyjne w gromadach 

Popołudnie - „Wielkie – małe, ale nasze indiańskie zwyczaje...”- opracowywanie 
okrzyków, nazw szóstek, nauka piosenki gromady 
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„Nawet najdalszą podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku.” – apel 
inaugurujący indiańską przygodę 

Wieczór - „Indiańska brać”- ognisko – prezentacja gromad i szóstek, wspólna 
zabawa w Kręgu wirujących płomieni, indiańskie okrzyki 

 
DZIEŃ 3 – „CO BIAŁASY WIEDZĄ O CZERWONOSKÓRYCH...” 
 
Rano - „Na tropie wielkiego ducha plemienia”- gra terenowa po najbliższych 

terenach rozległych prerii 
„Spotkanie z wielkim duchem plemienia”: 
 opowieści Wielkiego Ducha o historii Indian 
 poznanie kilku podstawowych zwyczajów Indian 
„Tak żyli prawdziwi Indianie” – pokaz multimedialny dotyczący życia, 
zwyczajów i historii naszych ojców - wspaniałych Indian 

Popołudnie - „Tyle o Indianach wiemy, ile narysujemy” - konkurs plastyczny  
dla gromad (duży format, wykonanie z najprzeróżniejszych materiałów 
naturalnych) 

„Śpiewają Indianie w zgodnym chórze...” – nauka kilku prostych piosenek 
Wieczór - „Ja wam pokażę!” - kalambury Czerwonej Skóry 
 
DZIEŃ 4 – „NA PODBÓJ BEZKRESNEJ PRERII” 
 
Rano - „ Bez pióropusza ani rusz...” – indiańskie majsterkowanie 

 przygotowanie rekwizytów do wielkiej tematycznej zabawy w Indian 
 wykonanie pióropuszy, piór, bransoletki z koralików, tomahawków, 

mokasynów itp. 
Popołudnie - „ Wielka wyprawa w nieznane” – wyruszamy poznawać nieznane  

  tereny w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na wioskę indiańską 
 poznawanie leśnego runa i podszycia,  
 wybór odpowiedniego miejsca na Leśną Kryjówkę 
 nauka budowy szałasów – leśnego wigwamu 
 urządzanie indiańskiej wioski 

Wieczór -„ Indiańscy łapacze snów” – w kręgu północnoamerykańskich legend  
 poznanie opowieści różnych plemion 
 wykonywanie pradawnych łapaczy snów 

 
DZIEŃ 5 - „MAŁY BIZONIE - PRZYJMUJEMY CIĘ DO NASZEGO PLEMIENIA...” 
 
Rano - „Szlakiem gasnącego słońca...” – wycieczka do Spały i Tomaszowa 
Mazowieckiego 

 spacer alejkami Tomaszowa Mazowieckiego 
 zakup pamiątek i upominków 
 wizyta u europejskiego kuzyna bizona – pomnik Żubra w Spale 

Popołudnie - „Zanim staniesz się prawdziwym Indianinem” – próba  
spostrzegawczości, dzielności, zwinności, dobroci, mądrości – przejście 

ceremonii praojców  
Wieczór - „ Mały Bizonie - przyjmujemy cię do naszego plemienia...” – nadanie 

imion indiańskich i przyjęcie dzielnych zuchów do kręgu indiańskiego 
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DZIEŃ 6 – „PRZYJACIELE NAJLEPSI TO INDIANIE WALECZNI!” 
 
Rano – „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – praca z  piątym punktem 

Zuchowego Prawa (Wszystkim jest z zuchem dobrze) 
„Tańczymy na cześć słońca” – przygotowanie do mini play-back show (wybór 
utworów, przygotowanie rekwizytów)  

Popołudnie - Jak poruszać się po preriach” – przygotowanie do gry terenowej 
„Zmagania o totem Wielkiego Ducha” – gra terenowa wyłaniająca 
najdzielniejsze i najbardziej wytrwałe plemię 

Wieczór - „W krainie nie tylko indiańskich dźwięków” - mini play-back show  
 szalone występy młodych tancerzy I piosenkarzy 
 wybór najbardziej interesujących piosenek 
 nagrodzenie najlepszych 

 
DZIEŃ 7 – „INDIAŃSKIE ZAWODY SPRAWNOŚCI I ZRĘCZNOŚCI...” 
 
Rano/popołudnie - „Silni jak bizony, zwinni jak łasice” – olimpiada sportowa   

Konkurencje: 
 „Silniejsze plemię”- przeciąganie liny 
 „Ognista kula” – rozgrywki w dwa ognie 
 „Wyścigi indiańskich uti” – wyścigi rzędów 
 „Próba wodzów” – tor przeszkód 
 „Sokole Oko” – rzut do celu 
 „Latająca strzała” – turniej kometki 
 „Szybkie konie” – biegi krotko- i długodystansowe 

Wieczór - „Bal mistrzów sportu” – dyskoteka i gala wręczania nagród 
 
DZIEŃ 8  – „W POSZUKIWANIU NAJPIĘKNIEJSZYCH OKAZÓW PRZYRODY” 
 

Rano – „Żywioł ziemia” –  blok zajęć ekologicznych 
 zajęcia wprowadzające 
 z czym kojarzy na się wspaniała ziemia 
 zagadki, rozmowy, pokazy, majsterki 
„Niezmierzona ziemia” – konkurs plastyczny 
„Drogocenne skarby ziemi” – zwiad w poszukiwaniu bogactw i materiałów  
na amulety Indiańskie 
„ By uchronić się od zła...” – majsterka – wykonywanie Indiańskich amuletów  
z darów ziemi 

Popołudnie - „W poszukiwaniu najpiękniejszych okazów przyrody” – zwiad 
ekologiczny 
Wybór najpiękniejszego okazu przyrodniczego, otoczenie go opieką 
„Zuch przyrodnik dobrze wie, jakie rośliny są i gdzie!” – kształtowanie 
umiejętności rozróżniania podstawowych roślin i ziół 

Wieczór - „W indiańskim kinie” – projekcja bajki „Pocahontas” 
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DZIEŃ  9  – „TERENY ŁOWIECKIE WAŻNA SPRAWA, KTO JE POSIADA - NIE MARTWI 
 GO STRAWA!” 
 
Rano - „Zuch chce wiedzieć więcej niż wie umieć więcej niż umie”- zajęcia 

prezentujące szósty punkt Prawa Zucha 
„Niezbędne wojownikowi” – majsterka zuchowa – wykonanie narzędzi 
charakterystycznych wojownikom: łuki, strzały, dzidy, tomahawki 
„Barwy wojenne” – wykonanie odpowiednich dla poszczególnych plemion 
malunków na twarzy 
„Walka o terenie łowieckie” – gra strategiczna 
„Polowanie na bizona” – gra terenowa 

Popołudnie - „Żywioł ogień” – blok zajęć ekologicznych 
 zajęcia wprowadzające 
 rozważania nad potęgą ognia 
 zagadki, rozmowy, pokazy, majsterki 
 „Stos samopodtrzymujący” – rodzaje indiańskich ognisk 

Wieczór - „Wielka uczta po wyczerpującym polowaniu” – ognisko, przygotowanie 
upolowanej strawy (kiełbaski) 

 
DZIEŃ 10 – „POW –WOW, INDIAŃSKI SMYK PRZEZ WIELKĄ RZEKĘ SKACZE W MIG...” 
 
Rano - „Ulewa jest mą siostrą strumień bratem” – blok zajęć ekologicznych 

„Żywioł woda” 
 zajęcia wprowadzające 
 rozważania nad potęgą wody 
 zagadki, rozmowy, pokazy, majsterki 
„Strach ma wielkie oczy” – zajęcia na temat drugiego punktu Prawa Zucha 
(Zuch jest dzielny) 

Popołudnie - „Ekspedycja hydrobiologiczna” – zwiad sprawdzający jakość 
pobliskich wód, 

Wieczór - „Indianie na wesoło” – maraton uśmiechu 
 
DZIEŃ  11 – „ŚWIĘTO SŁOŃCA I WIATRU!” 
 
Rano – Żywioł powietrze” –  blok zajęć ekologicznych 

 zajęcia wprowadzające 
 doświadczenia związane z powietrzem 
 zagadki, rozmowy, pokazy, majsterki 
„Indiańską piosenką witamy się, piosenka popłynie daleko hen” – zajęcia 
umuzykalniające  

Popołudnie - „Indianie na scenie, wkrótce zaczynamy przedstawienie”  
 opracowanie fabuły przedstawień, wykonanie przedstawień 
 próby i ćwiczenia w szkole teatralnej 
„Kłamstwo ma krótkie nogi” – zajęcia na temat trzeciego punktu Prawa Zucha 
(Zuch mówi prawdę) 

Wieczór - „Święto słońca i wiatru!” - przedstawienia teatralne dotyczące 
zwyczajów i życia Indian 
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DZIEŃ 12  – „ŚWIĘTO CZTERECH ŻYWIOŁÓW” 
 
Rano - „Święto czterech żywiołów” 

 organizacja galerii prac związanych z wszystkimi żywiołami 
 wykonanie projektu zadania jednego z żywiołów 
 przygotowanie piosenek przyrodniczych 
„Kwiz wiedzy przyrodniczej” – sprawdzenie wiadomości zuchów 

Popołudnie - „Próba czterech żywiołów” – przejście licznych prób związanych  
z żywiołami i ich potęgą 

Wieczór - „Przyjaciel przyrody” - zawarcie przymierza z żywiołami: ogniem, wodą, 
powietrzem - „Festiwal czterech żywiołów” 

 
DZIEŃ 13 – „CO BIAŁASY WIEDZĄ O CZERWONOSKÓRYCH” 
 
Rano - „Apacze kontra Komancze” – mecz piłki nożnej kadry przeciw uczestnikom 

„ Wspaniała zielona przygoda” – spacer po małeczanskim lesie 
Popołudnie - „Co białasy wiedzą o czerwonoskórych” – konkurs wiedzy o Indianach 
Wieczór - „Na polanie tylko pozostanie po ognisku ślad...” – ognisko 

podsumowujące zuchową przygodę w Małeczu 
 
DZIEŃ 14  – „POWRÓT DO WIOSKI BIAŁYCH” 
 
Rano - „Nieuniknione zadanie” – pakowanie bagaży 

„Nie było nas – był las” – apel podsumowujący zuchową przygodę 
Popołudnie - „Podróż wielkim wozem” - przejazd autokarem z Małecza do Pabianic 
Wieczór - „Wielkie powroty - trudne rozstania!” – przyjazd do Pabianic. 
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9. Wyjazd – czyli podróż z zuchami na kolonię  
 

Podróż z zuchami nie jest łatwą sprawą. Szybko się nudzą, robią się głodne  
itp. Zaczynają więc chodzić po autokarze, jeść – najczęściej słodycze i popijać – 
najlepiej czymś gazowanym. I się zaczyna siusiu, potrącanie i małe awanturki.  
A potem jeszcze bóle brzucha i mdłości… 
Poniżej zamieszczamy kilka rad i uwag o podróży autokarem i pociągiem,  
ale najpierw kilka rad ogólnych. 
W czasie podróży musicie być dla swoich zuchów szczególnie mili. Dla wielu z nich 
to pierwsze rozstanie z rodzicami na tak długo. Trzeba zająć im i umilić czas – 
grami, śpiewem itp., by nie zaczęły tęsknić. 
Pielęgniarka powinna mieć w pogotowiu apteczkę – z lekami na bóle i tęsknotę.  
 
I wsiadamy. 
 

 
 

Autokar 
 Co należy sprawdzić, zanim zuchy wsiądą do autokaru? 

Autokar, którym będą jechały wasze dzieci, powinien być przystosowany  
do dłuższych podróży. Powinien być sprawdzony przez policję drogową przed 
wyjazdem. Zwróć uwagę, czy przy każdym siedzeniu znajduje się reklamówka,  
czy wszystkie siedzenia są sprawne, czy toaleta (o ile jest dostępna) jest otwarta  
i czysta, czy w autokarze znajduje się wystarczająca liczba miejsc... 
Sprawdźcie też, czy zuchy mają ze sobą potrzebne w autokarze rzeczy. 
Zorientujcie się, który z zuchów ma chorobę lokomocyjną (powinniśmy wiedzieć  
to dużo wcześniej, chociażby z karty kolonijnej) i czy wziął odpowiednie tabletki. 

 O czym powinniście pamiętać wsiadając do autokaru? 
Przede wszystkim o sprawdzeniu listy obecności. Nie zaszkodzi uczynić tego jeszcze 
przed wejściem do autokaru, a już po wejściu jest to czynność wprost niezbędna. 
Lepiej za dużo razy upewnić się, że wszystkie dzieci są, niż za mało. Ostatni raz 
sprawdźcie listę przed samym odjazdem, żeby upewnić się, że żadne dziecko nie 
wysiadło w ostatniej chwili, np. pożegnać rodziców. 

 Dlaczego rodzice nie powinni wsiadać z dziećmi do autokaru? 
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Tworzy to niepotrzebny tłok. Rodzice stanową doskonałą pomoc we wkładaniu 
plecaków do bagażnika, ale ich obecność w samym autokarze jest już zbędna. 
Każde dziecko swój mały plecak jest w stanie wnieść samo. Zadbajcie więc,  
by ostatnie pożegnania miały miejsce przed autokarem. Kiedy dzieci są w środku, 
musi wystarczyć im machanie ręką przez okno. 

 Jak pakować bagaże do autokaru? 
Wszystkie duże plecaki dzieci i ewentualne materiały programowe muszą zmieścić 
się w bagażniku. Najlepiej, jeśli wpakują je tam instruktorzy, ojcowie lub kierowcy 
autokaru, gdyż im najłatwiej będzie przenieść i ułożyć ciężkie rzeczy.  

 Co dzieci powinny zabrać ze sobą do autokaru? 
- prowiant (kanapki, owoce, unikajmy nadmiernej ilości chipsów itp.) 
- picie (niegazowane) 
- legitymację szkolną (ewentualnie paszport, jeśli przekraczacie granice) 

 Co w autokarze na pewno nie zaszkodzi? 
- książka lub inna rzecz, która pomoże zuchom przebyć podróż 
- poduszka 
- sweter 

 Co powinien mieć ze sobą instruktor jadący autokarem z zuchami? 
- dokumenty 
- telefon komórkowy 
- listę dzieci i kadry jadącej autokarem 
- dokładny adres docelowego miejsca podróży 
- telefon firmy transportowej, od której wynajęliśmy autokar 
- termos z ciepłą, gorzką herbatą (albo miętę) 
- witaminę C lub inne niegroźne tabletki, które przy odpowiedniej perswazji mogą 
pomóc zuchom 

 Dlaczego zuchy nie powinny chodzić po autokarze? 
Tworzy to potencjalne niebezpieczeństwo. Trudno przewidzieć, kiedy autokar 
gwałtownie zahamuje lub przyspieszy, co spowodować może upadek dziecka. 
Podobnie jest w sytuacji klęczenia na siedzeniu. 

 Gdzie siedzieć powinni instruktorzy? 
Najlepiej co najmniej jeden z przodu i co najmniej jeden z tyłu autokaru. Osoba  
z tyłu jest w stanie obserwować, co dzieje się w całym autokarze, osoba z przodu 
jest również do dyspozycji kierowcy, może mówić przez mikrofon do zuchów  
i odpowiadać na wszelkie pytania. Jeżeli w środku autokaru są drzwi, także tam 
powinien usiąść instruktor. 

 Jak powinniście organizować przerwy w podróży? 
Dobrze już wcześniej ustalić z kierowcą kilka przerw, biorąc pod uwagę, że trudno 
jest zuchom długo usiedzieć w miejscu. Miejsce postoju powinno być odsunięte  
od jezdni, najlepiej ograniczone ogrodzeniem czy ławkami. Powiedzcie zuchom 
dokładnie, jak daleko mogą się oddalić od autokaru oraz o której jest zbiórka. 
Zuchy powinny przebywać w zasięgu głosu, ewentualnie gwizdka, a najlepiej  
w zasięgu wzroku. Przed odjazdem liczymy wszystkie zuchy i sprawdzamy, czy nikt 
nie został.  

 Co zrobić, kiedy zuchowi jest niedobrze? 
Przede wszystkim dostarczcie mu jak najszybciej foliową reklamówkę. Posadźcie  
z przodu autokaru - otwórzcie okno. Poproście kierowcę autokaru, by zatrzymał się 
w pierwszym możliwym miejscu. Podczas postoju wyjdźcie z zuchem na zewnątrz, 
pozwólcie mu głębiej oddychać (ale bez przesady, by nie doprowadzić  
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do hiperwentylacji), dajcie mu ciepłej, gorzkiej herbaty z termosu. Wsiądźcie  
do autokaru dopiero, gdy dziecku zrobi się lepiej. 
Czasem warto sprawdzić skuteczność witaminy C lub innej niegroźnej tabletki. Jeśli 
powiecie zuchowi, że to super dobry lek na mdłości, powinien poskutkować. 

 Co zrobić gry dziecko zwymiotuje? 
Poproście kierowcę, by jak najszybciej się zatrzymał. Jeden wychowawca wysiada  
z zuchami z autokaru, drugi sprząta autokar. Chorym dzieckiem należy zająć się 
podobnie jak w przypadku zucha, który źle się czuje. 

 Co zrobić, gdy zuch musi oddać mocz? 
Przede wszystkim poprosić kierowcę o zatrzymanie w pierwszym możliwym 
miejscu, ewentualnie zaprowadzić do toalety, o ile znajduje się ona w autokarze. 
Aż do postoju można zabawiać zucha rozmową, żeby zapomniał o swojej potrzebie. 

 Co robić z zuchami w autokarze? 
- śpiewać 
- rozmawiać 
- opowiadać o mijanych miejscach (najlepiej przez mikrofon, jeśli jest  
na wyposażeniu autokaru) 
- grać  

 Jak wysiadać z autokaru? 
Przede wszystkim ustalcie wcześniej z zuchami, w jakiej kolejności będą wysiadać. 
Nie ma wielkiego znaczenia, czy najpierw wysiądą zuchy z przodu, czy z tyłu 
autokaru, ważne jest jednak, by robiły to po kolei, nie zaś wszystkie naraz. 
Pierwszy wysiada instruktor, który od razu ustawia zuchy i kieruje je jak najdalej 
od jezdni.  

 Co należy sprawdzić w autokarze, kiedy zuchy już wysiądą? 
Przede wszystkim, czy nie zostały żadne rzeczy: na siedzeniach, półkach, pod 
siedzeniami. Należy również zwrócić uwagę, czy w autokarze pozostał porządek - 
zabrać śmieci ze sobą, ogarnąć nieco siedzenia. Jeżeli będziemy również wracać 
autokarami, przypomnijcie kierowcy o dacie i godzinie powrotu. 

 Jak rozpakowywać bagaże z autokaru? 
Podobnie jak w przypadku pakowania dobrze byłoby, gdyby zrobili to druhowie lub 
kierowcy, którzy wyciągać będą bagaże i układać w jednym miejscu, oddalonym od 
jezdni, skąd zuchy będą mogły już swoje bagaże wziąć. Pamiętajcie, by upewnić 
się, że każdy zuch ma swój plecak, a w bagażniku nic nie zostało. 

 Jakie są zalety podróżowania autokarem? 
- widzicie wszystkie zuchy naraz, żadne z nich nie jest ukryty za firanką  

w przedziale 
- istnieje możliwość zatrzymania autokaru, gdy zuchom jest niedobrze  

lub muszą po prostu rozprostować nogi 
- autokar może przyjechać po was i zawieźć was dokładnie w to miejsce, 

którego sobie życzycie 
 
Pociąg 

 Co powinniście zrobić przed wsiadaniem do pociągu? 
- sprawdzić listę 
- upewnić się, że dzieci z chorobą lokomocyjną wzięły tabletki  

 Jak usadzać zuchy w przedziałach? 
Przede wszystkim jeszcze przed wejściem do pociągu powinniście podzielić dzieci 
ósemkami, tak jak będą siedzieć w przedziałach. Pomoże to uniknąć zamieszania 
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przy samym wsiadaniu. Zapoznajmy zuchy z tym podziałem, aby wszelkie 
ewentualne konflikty rozwiązać najpóźniej na peronie. Gdy już wszyscy pogodzą się 
z towarzystwem w przedziale, ustawcie zuchy przedziałami, tak jak kolejno będą 
je zajmować. To pozwoli uniknąć tłoku i zamieszania w przejściu między 
przedziałami. Jeśli to możliwe, w każdym przedziale powinien być opiekun. 
Pamiętajmy też, by dzieci z chorobą lokomocyjną usadzić przodem do kierunku 
jazdy.  

 Kiedy i jak wsadzać bagaże? 
Małe plecaki zuchy mogą wnieść same. Duże najlepiej wpakować, zanim zuchy 
wejdą lub ostatecznie, gdy już będą siedzieć w przedziałach. Najwygodniej jest  
to uczynić przez okna, przy pomocy druhów i ojców. Unikajmy wchodzenia 
rodziców do środka. Pamiętajcie o takim układaniu bagaży, aby nie spadły one na 
głowy zuchów, np. podczas gwałtowniejszego hamowania pociągu.  

 Dlaczego rodzice nie powinni wsiadać do pociągu? 
Przejście w pociągu jest tak samo wąskie, jak przejście w autokarze. Rodzice będą 
tworzyć niepotrzebny tłum, utrudniający tylko instruktorom usadzenie dzieci  
i załadowanie plecaków. Już wcześniej uprzedźcie rodziców, że ostatnie miejsce 
na pożegnania to peron. 

 Gdzie powinni siedzieć instruktorzy? 
Oczywiście idealnie jest, gdy w każdym przedziale siedzi dorosły instruktor.  
Z reguły jest to jednak niemożliwe. Dlatego cały czas na korytarzu powinno 
znajdować się przynajmniej dwóch wychowawców, również w środku nocy, gdy 
pozornie wszystkie zuchy śpią. Pozwala im to kontrolować sytuację w przedziałach, 
kierować zuchy do toalety, sprawdzać, czy na pewno wszystko jest w porządku  
i żaden zuch akurat nie postanowił wysiąść przez okno. Zuchy w razie problemów 
też wiedzą, gdzie druhen i druhów szukać. 

 Dlaczego zuchy nie powinny zasłaniać firanek w przedziałach? 
Aby wychowawca mógł widzieć, co się w owym przedziale dzieje, np. czy nikomu 
nie przyszło do głowy wychylać się przez okno lub wchodzić na półkę, a z drugiej 
strony, czy wszyscy się dobrze czują i żaden plecak nie spadł zuchowi na głowę. 

 Co dzieci powinny mieć w podręcznym bagażu (który nie zostanie 
włożony na wyższą półkę)? 

- jedzenie (kanapki, owoce),  
- picie (niegazowane) 
- ubranie do przebrania (jeżeli jedziemy w mundurach) 
- sweter 
- przytulankę lub książkę, która pomoże zuchom przetrwać czas 

podróży 
    ●    Co wychowawca powinien mieć zawsze na wierzchu? 

- bilety PKP 
- rezerwację 
- dokumenty 
- listę dzieci 
- telefon komórkowy 
- termos z ciepłą, gorzką herbatą (albo miętę) 
- witaminę C lub inne niegroźne tabletki, które przy odpowiedniej 

perswazji mogą pomóc zuchom  
    ●   Co zrobić gdy zuchowi jest niedobrze? 
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Pociągu niestety nie możecie zatrzymać, dlatego tym bardziej ważne jest, by zuchy 
z chorobą lokomocyjna zawczasu wzięły odpowiednie tabletki. Doświadczenie 
pokazuje jednak, że mdłości rzadziej zdarzają się w pociągach niż w autobusie. 
Jeżeli jednak któryś zuch okaże się mało odporny na podróż pociągiem, otwórzmy 
okno, by wpuścić świeże powietrze, dajmy mu ciepłej herbaty i cudowną tabletkę 
witaminy C. Powinno pomóc.  

 Jak wysiadać z pociągu? 
Po kolei. Wszystko jedno, czy zaczniecie od pierwszego czy ostatniego przedziału, 
byleby wysiadać w ustalonym porządku. Najlepiej, gdy zuchy wezmą ze sobą 
wszystkie podręczne rzeczy, wysiądą z nimi i od razu ustawią się w szyku. W tym 
czasie kadra może przystąpić do wypakowywania bagaży. 

 Co należy zrobić po wysadzeniu dzieci i wypakowaniu bagaży? 
Sprawdzić, czy w żadnym przedziale, na półce czy pod siedzeniem nie zostały 
rzeczy. Pamiętajmy też o pozostawieniu względnego porządku w przedziałach. 
Sprawdźcie listę dzieci (jakiś zuch mógł pozostać na przykład w toalecie). 

 Jakie są zalety podróżowania pociągiem? 
- w pociągu istnieje nadal ograniczona, ale jednak większa możliwość ruchu 
- w pociągu zuch w każdej chwili może skorzystać z toalety     

 
 
Gry do autokaru, pociągu i na każdą okazję, gdy się nudzą 

 Wysyłanie listów 
Przygotujcie wcześniej małe koperty, na których wypiszcie imiona i nazwiska 
wszystkich dzieci uczestniczących w zabawie. Zuchy wyciągają po jednej kopercie. 
Na słowo start zaczynają podawać sobie nawzajem koperty tak, by każda trafiła  
do właściwego adresata. Możecie ustalić, iż koperty mogą być przekazywane tylko 
w jednym kierunku (np. po prawej stronie przejścia do przodu, po lewej – do tyłu). 
Najważniejsza reguła: nie można wstawać z miejsca.  
Inny wariant: możecie mierzyć czas, w jakim uda się zuchom wykonać zadanie  
lub też urządzić zawody między prawym a lewym rzędem.  
W jednej z kopert może też znajdować się zadanie dla zucha, np. proponowanie 
piosenki do zaśpiewania.  
 

 Pan Nowak zmienia skarpetki 
Każda para zuchów siedzących obok siebie otrzymuje kartkę, ołówek i podkładkę 
do pisania (lub coś, co będzie pełnio jej funkcję). Jedno dziecko, siedzące  
na przedzie, odczytuje przez mikrofon rejestracje mijanych samochodów (tylko 
litery). Kombinacje liter zapisywane są przez pozostałe zuchy na kartkach,  
aż będzie ich ok. 12. Następnie dzieci wykorzystują litery do utworzenia słów, 
które dadzą w miarę sensowne zdania, np. PNZS – „Pan Nowak zmienia skarpetki”; 
KJI – „Królik jada Irysy”; RAT – „razem atakujemy twardzieli”. Kiedy wszyscy 
skończą, instruktor zmienia kartki i odczytuje najciekawsze i najśmieszniejsze. 
 

 Podaj dalej kartę 
Po obu stronach przejścia musi siedzieć jednakowa liczba zuchów, które tworzą 
dwie drużyny. Potrzebujecie dwa komplety kolorowych kart, na których wypisane 
są liczby od 1 do 20. Karty każdej drużyny mają inny kolor. Dzieci siedzące  
z przodu otrzymują wszystkie karty drużyny. Na słowo start zuchy rozpoczynają 
wyścig. Pierwszą kartę podajemy sąsiadowi przy oknie, ten przekazuje ją do tyłu, 
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następnie karta wędruje do sąsiada przy przejściu itd. W ten sposób wszystkie 
zuchy dostają do ręki każdą kartę i podają ją dalej. Wygrywa grupa, która pierwsza 
przetransportuje wszystkie numerki do tyłu, do ostatniej osoby siedzącej na końcu 
autokaru. Nie wolno przy tym opuszczać swojego miejsca. 
 

 Odliczanka 
Wszystkie dzieci siedzą w autobusie na swoich miejscach. Prawa i lewa strona 
tworzą dwie drużyny. Trzeba zwrócić uwagę na to, aby każda z nich miała równą 
liczbę uczestników. Na znak wychowawcy zuchy zaczynają odliczanie. Pierwszy  
z nich zaczyna „jeden”, drugi „dwa”, itd. Drużyna, która pierwsza odliczyła  
do końca, mówi stop i wygrywa. 
 

 Turniej piosenek 
Dzielicie zuchy na dwa zespoły – jeden po prawej stronie korytarza, drugi po lewej. 
Wymyślamy jedno słów, np. słońce. Zadaniem każdego zespołu będzie zaśpiewanie 
jak największej liczby piosenek ze słowem „słońce”. Jeśli jakiś zuch ma pomysł, 
ostrożnie podchodzi do mikrofonu i śpiewa kawałek piosenki ze słowem słońce. 
Następnie podchodzi zuch z drugiego zespołu. Potem znów z pierwszego. I tak  
aż do momentu, kiedy jednemu z zespołów skończą się pomysły. Wygrywa ten, 
który dłużej wytrwa w grze. 
 

 Bum 
Zuchy kolejno odliczają. Nie wolno im jednak wymówić żadnej liczby podzielnej 
przez trzy lub zawierającej liczbę trzy (np. 23). Zamiast tego mówią „bum”. 
Odliczanie możemy rozpocząć rzędami. Wówczas ten rząd, który się pomyli, 
zaczyna od początku. Wygrywa ten, który pierwszy bez pomyłek odliczy aż  
do ostatniego zucha na końcu autokaru.  
 

 Kto to o mnie powiedział? 
Wszystkie zuchy mają karteczki i pisaki. Prowadzący wybiera jednego zucha,  
a zadaniem pozostałych jest napisać na karteczce coś miłego o wybranym zuchu. 
Następnie karteczki podajemy do przodu do instruktora, który losuje kilka  
i odczytuje. Zadaniem wybranego zucha jest odgadnięcie, kto powiedział o nim 
dane słowa. 
 

 Szukaj 
Prowadzący zadaje zuchom różne polecenia, zaczynające się od słów „szukaj...”, 
np. „Szukaj jak największej ilości czerwonych samochodów”. Zuchy wyglądają 
przez okno i obserwując ulice starają się zobaczyć i policzyć jak najwięcej 
czerwonych samochodów. Następnie prowadzący mówi „ szukaj dachów  
z kominami” i zuchy rozglądają się i liczą dachy z kominami i tak dalej.  
 

 Na ostatnia literę 
Prowadzący mówi jakieś słowo, np. motyl. Zadaniem zuchów jest wymyślenie słowa 
na ostatnią literę, w tym przypadku T. Zuch, który wie, zgłasza się. Jeśli odpowie 
prawidłowo, zdobywa punkt dla swojego zespołu (rzędu). Następnie zuchy 
wymyślają wyrazy na ostatnią literę słowa wypowiedzianego przez zucha itd.  
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Część II 
21 dni, 24 zuchy - czyli pełne wrażeń życie na kolonii  
 
 
Życie kadry na kolonii można wspominać różnie. Oto wspomnienia dorosłego już 
dziś zucha ze swojej pierwszej kolonii: 
Zbliżały się wakacje, miałam pojechać na pierwszą kolonię w moim życiu, 
 na kolonię zuchową. Marzyłam o tym od dawna, pięknie wyprasowany mundur  
ze wszystkimi dodatkami wisiał w szafie, nowy plecak stał w kącie pokoju,  
a na szafce stała błyszcząca nowa menażka i wspaniała latarka w sam raz do lasu, 
jak mówił druh w składnicy w Warszawie. 
Zbliżał się dzień wyjazdu, byłam bardzo podniecona (zadowolona), jechały moje 
koleżanki z klasy, dwie sąsiadki i mnóstwo innych dzieci. Wszystko zapowiadało się 
cudownie.  
Na miejscu okazało się, że najmłodsze dzieci śpią w domkach z opiekunami starsze 
w namiotach typu NS same. Ja na moje nieszczęście należałam do tych starszych. 
Był dla mnie pierwszy szok, zawsze spałam z kimś w pokoju, z kimś dorosłych, 
kiedy szłam do łazienki a było ciemno, to budziłam brata lub mamę. Teraz miałam 
być jedną ze starszych dziewczynek w namiocie, druhna powiedziała, że to ja mam 
się nimi opiekować i że to ja mam z nimi wychodzić do toalet wieczorem. Były  
to lata 80-te, kolonia w lesie nad rzeką, teren nieoświetlony, do łazienek było 
 z naszego namiotu około 100, może 150 m. W ciemności nocy ta odległość 
wydawała się nie do przebycia.  
Początek koloni był bardzo udany, dużo gier, zabaw, kąpiele w rzece, 
przygotowywanie teatrzyków, ogniska, czułam się w swoim żywiole. Moja szóstka 
przygotowywała bajkę „Szewczyk Dratewka” dla rodziców na niedzielne spotkanie. 
Wszystko było pięknie. Każdego dnia rano zaraz po gwizdku trzeba było w butkach 
i piżamce, a kto zdążył w dresie, stawić się na zaprawę. Czasami była to naprawdę 
miła gimnastyka, lecz zdarzało się, że druhna brała nas na bieg po lesie, nie biegła 
50, 100, czy 200 m, biegła dalej. Mimo ze dzieci czasem nie miały już siły,  
że płakały. Pewnego dnia, kiedy tak biegliśmy, kilkoro dzieci w tym i ja zaczęliśmy 
zostawać w tyle, nie pamiętam, kto dokładnie z kadry podbiegł do nas i kazał biec 
nam szybciej, pobiegliśmy mimo naprawdę dużego wycieńczenia. W pewnym 
momencie dostałam ataku kaszlu, nie mogła już biec, kaszel, kolka, niesamowite 
wycieńczenie, pulsująca głowa i za chwilę ten sam głos, co wcześniej: „Czemu  
nie biegniesz, dołącz do grupy”. Zaczęłam się tłumaczyć, że już nie mogę,  
że nie mam po prostu siły, byłam naprawdę wyczerpana, jedyna odpowiedź, jaką 
dostałam, to, że jestem kłamczuchą. Wzięłam to sobie bardzo do serca, wcześniej 
naprawdę nikt mnie tak nie nazwał, zwłaszcza nikt dorosły, nikt za coś, czemu 
naprawdę nie byłam winna. To był kolejny moment mojego załamania, chęci 
powrotu do domu.  
Nasze druhny zajmowały się głównie dziećmi w domkach, na werandach domków 
odbywała się większość zajęć, zaś my „dzieci z namiotów” do domków  
nie mogliśmy wchodzić. Nadal jednak podobało mi się, było ciekawie. Najgorsze 
jednak były noce.  
Zapominałam napisać, że zaraz na początku koloni druhna, która opiekowała się 
moim namiotem, zauważyła u mnie latarkę dobrej jakości i pożyczyła  
ją „na chwilkę”. Dziewczyny w namiocie miały albo i nie latarki, ale były one słabe 
i przestały działać na samym początku. Zostałyśmy wiec same, małe dziewczynki, 
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9-latki, same w nocy w namiocie na dodatek bez latarki. Kiedy chciało nam się 
 w nocy siku, bałyśmy się wyjść z namiotu i iść do łazienek, swoje potrzeby 
załatwiałyśmy więc w namiocie za półką z ubraniami. Podobnie robiły dzieci  
w pozostałych czterech namiotach. Jeśli komuś zachciało się w nocy coś więcej,  
to najczęściej lądowało to pod krzaczkiem w pobliżu namiotu.  
Nikt nam nie pomagał w porządkach, w ścieleniu kanadyjek czy układaniu ubrań  
na półkach. Jedynie każdego dnia podczas apelu do naszego namiotu wchodził ktoś 
z kadry i…. robił piloty a my przysiady za bałagan.  
Kiedy w nadeszła niedziela i odwiedzili nas rodzice, wszystko było pięknie, 
 w sobotę druhny pomogły nam sprzątać i umyć się oraz przygotować ostatecznie 
nasze przedstawienia. Wszystko było pięknie, przedstawienia wypadły cudownie, 
potem nastał czas z rodzicami sam na sam. Zaczęłam płakać i opowiadać mamie, 
jak jest, ze tęsknię, ze nie mam latarki, ze druhna nazwał mnie kłamcą, 
oświadczyłam ze dłużej nie zostanę, ze chce wracać. Mama nie zabrała mnie tego 
dnia, do dziś nie wiem, czy rozmawiała z druhnami, wiem tylko, że po niedzieli nic 
się nie zmieniło. Mama, jak obiecała, odebrała mnie w czwartek, mimo że kolonia 
kończyła się w sobotę, ja już tam nie chciałam zostać. W czwartek poszłam  
do druhny po latarkę, była zdziwiona, że przychodzę odebrać swoją własność. 
Druhna oznajmiła mi, że spaliła się żarówka, jednak w domu okazało się,  
że latarka zapewne komuś upadała i nie nadaje się już do użytku.  
Czy z kolonii ktoś więcej wyjechał, czy ktoś miał jeszcze podobne odczucia, 
zapewne te bardziej wrażliwe dzieci tak.  
Ta kolonia to była dla mnie szkołą życia, nigdy jej nie zapomnę. Teraz, kiedy 
 po latach jeżdżę z moimi zuchami na kolonie czy biwaki, zawsze pamiętam 
 o moich przygodach i staram się nie powtarzać błędów, przez które kiedyś  
ja cierpiałam.  
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1. Dojechaliśmy i co dalej – czyli główne etapy życia na kolonii 
 
Jak już pisaliśmy w rozdziale dotyczącym planowania, możemy wyróżnić trzy 
główne etapy życia kolonijnego: 

– przygotowanie do otwarcia kolonii, 
– zdobywanie sprawności – wielka zabawa, 
– okres likwidacji. 

Czym powinien być dla was i waszych zuchów okres przygotowań do otwarcia 
kolonii?  
Jest to czas, podczas którego zuchy wdrażają się do nowego trybu życia. Do tej 
pory każdy z nich mieszkał w innym domu, z innymi zwyczajami, miał inne 
obowiązki. Po przyjeździe na kolonię każdy będzie musiał, na te 21 dni, 
zrezygnować ze swoich nawyków i przyjąć zasady obowiązujące na kolonii. To czas, 
gdy przyzwyczajamy zuchy do ustalonego porządku dnia, zapoznajemy je  
z regulaminami, jakie obowiązują na kolonii, uczymy rozpoznawania umówionych 
sygnałów, do przestrzegania określonych zwyczajów.  
Po zakwaterowaniu zuchów w pokojach/domkach przedstawiamy im w przystępny 
sposób regulaminy: kolonii, przeciwpożarowy, kąpieli, służby na terenie kolonii, 
służby w kuchni (jeśli zuchy taką pełnią), poruszania się po drogach itd. Następnie 
ustalamy system sygnałów (sygnał zbiórki, ciszy, pobudki, sygnał zwołujący na 
apel), przedstawiamy miejsce kolonijne – pokazujemy, gdzie znajdują się ważne 
dla zuchów obiekty: sanitariaty, WC/latryna, stołówka, kąpielisko itd.  
To też czas, gdy zuchy stają się współgospodarzami kolonii. Pamiętajcie, by dzieci 
miały swój udział w urządzaniu kolonii, będą się w niej wtedy lepiej czuły i dbały  
o wystrój.  
To też czas na pierwszy spacer po okolicy i zapoznanie z terenem. 
Ten etap kończy otwarcie kolonii – moment, w którym zuchy zostają wciągnięte  
w fabułę kolonii.  

 
Drugi okres to czas tematycznych zajęć sprawnościowych. To czas na rozwinięcie 
fabuły, realizację misji oraz zdobywanie sprawności zespołowych. Tu po prostu 
trwa zuchowe życie, oplecione w codzienne obowiązki, przeżycia oraz gry  
i zabawy. Tu zuchy uczą się życia kolonijnego, bycia ze sobą, wypełniania 
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obowiązków itp. To czas na organizowanie zuchowych zwiadów, spotkania  
z mieszkańcami, leśniczym. 
 
W tym okresie zuchy zdobywają również sprawności indywidualne. Pamiętajcie 
jednak, by układając z zuchami zadania do tych sprawności, nie przesadzić w żadną 
stronę. Zadania nie mogą być zbyt trudne – bo zuchy ich nie zrealizują, ale nie 
mogą być też zbyt łatwe – zuchy niczego się nie nauczą a na dodatek może dojść  
do zdewaluowania znaczenia znaczków sprawności. Sprawności indywidualne 
należy przyznawać tylko tym zuchom, które wypełnią wszystkie zadania  
(jeśli jakieś jest zbyt trudne, należy je zmienić a nie zlikwidować). 
 
Ostatni okres to czas likwidacji naszej kolonii. To nie tylko spakowanie własnych 
rzeczy oraz pamiątek z letniego wyjazdu. Wtedy trzeba szczególnie pamiętać  
o zasadzie „pozostawmy po sobie wszystko w jeszcze lepszym porządku, aniżeli 
zastaliśmy”. Likwidację kolonii należy więc zacząć na dwa-trzy dni przed 
wyjazdem. Przede wszystkim musicie uporządkować obiekt i jego otoczenie. Rozbić 
przez zuchy wybudowane elementy zdobnictwa kolonijnego. Oczywiście dzieci 
powinny brać w tym czynny udział.  
 
Do wyjazdu muszą się też przygotować same zuchy. Pomóżcie zuchom spakować 
się, posegregować ubrania. Sprawdźcie, czy każdy zuch spakował dobrze swój 
plecak, czy niczego nie zapomniał, czy czegoś nie zgubił.  
Okres likwidacji łączy się też z pożegnaniem z miejscem kolonijnym  
i mieszkańcami, pracownikami, z którymi spędziliście ostatnie 21 dni. Nie zaszkodzi 
wręczyć tym, z którymi się najbardziej zżyliście, leśniczemu czy właścicielowi 
obiektu, jakąś specjalną, wykonaną przez zuchy pamiątkę wraz z plakietką kolonii 
czy gromady. Takie osoby możecie zaprosić na swój kominek czy ostatnie ognisko.  
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2. Bezpieczeństwo – czyli regulaminy oraz kilka podstawowych rad i przestróg 
 
Opisując obowiązki kadry kolonii bardzo często używamy określenia: „czuwać  
nad zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem dzieci”. 
Rodzice, wysyłając dziecko na kolonię zuchową, powierzają w wasze ręce  
ich życie. Wy powinniśmy robić wszystko, by dzieciom przez 21 dni nic się nie stało. 
Powinniśmy dbać o ich bezpieczeństwo. 
Jedną z podstawowych zasad zapobiegania wypadkom i chorobom jest 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny przez cały czas. 
Najlepszym środkiem profilaktycznym jest stosowanie przez zuchy zasad higieny. 
Przede wszystkim należy pilnować zuchy przy rannym i wieczornym myciu (może 
niektórym warto objaśnić, jak wzorcowo myć zęby?) i pamiętać o myciu rąk przed 
każdym posiłkiem. Zuchy przynajmniej raz w tygodniu powinny porządnie się 
wykąpać w ciepłej wodzie i umyć włosy. Codziennie należy sprawdzać, czy dzieci 
mają na sobie czystą bieliznę osobistą oraz ubranie, by pod koniec kolonii  
nie okazało się, że zuchy (choć mają tyle różnych ubrań) chodzą ciągle w tym 
samym. Należy także dopilnować porządku w pomieszczeniach, w których 
przebywają zuchy oraz w najbliższym otoczeniu kolonii. 
Przed wyjazdem na kolonię należy poznać wszystkie przeciwwskazania zdrowotne 
dotyczące każdego dziecka. Dlatego powinniście szczególnie „uczulić” rodziców,  
by solidnie wypisywali kartę zdrowia dziecka, z której wy dowiecie się później, 
czego dziecko nie może jeść, czego robić, jakie lekarstwa i jak często musi 
przyjmować itp. Najlepiej, gdy te wszystkie informacje spiszecie na oddzielnej 
kartce i powiesicie w swojej kadrówce, by móc do niej często zaglądać. 
Planując zajęcia musicie je dostosować do możliwości dzieci, tak by żadne  
nie odczuwało swojej „inności” i by każde mogło się w jakiś sposób wykazać i czuć 
się docenionym. 
 
Często zagrożenie zdrowia dziecka wynika z nieprzestrzegania regulaminów. 
Dlatego będąc nad wodą zwracajcie szczególną uwagę na to, co robią wasze zuchy. 
Nie powinny one nigdy same wchodzić do wody lub bawić się na brzegu bez opieki, 
wówczas o wypadek bardzo łatwo. Niech zawsze jest przy nich ktoś z instruktorów, 
a nad wodą ratownik. 
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Przyczyną wypadku może być również drażnienie zwierząt, zbliżanie się do bydła, 
oddalanie się od grupy i zbaczanie ze szlaku. Pamiętajcie, żeby nie puszczać 
zuchów samych do lasu, a idąc z nimi na wycieczkę miejcie zawsze „oczy i uszy 
szeroko otwarte”. 
Jeśli jednak zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, należy udzielić dziecku pierwszej 
pomocy i wezwać na miejsce wypadku lekarza bądź pogotowie. O każdym 
nieszczęśliwym wypadku należy powiadomić niezwłocznie rodziców (opiekunów) 
dziecka oraz macierzystą komendę hufca. 
 
Na każdej kolonii zuchowej powinny też obowiązywać regulaminy, z którymi 
zapoznać należy zuchy tuż po przyjeździe. Każdy z regulaminów zuchy muszą 
podpisać, zobowiązując się do ich przestrzegania. Zuchom najlepiej przedstawić 
regulaminy w formie wierszowanej, by łatwiej im było zapamiętać. Zwróćcie też 
uwagę i upewnijcie się, czy zuchy dokładnie zrozumiały zasady, jakimi muszą się 
kierować.  
 

 Oto przykłady rymowanych regulaminów: 
Regulamin kolonisty 

1. Pamiętaj o Prawie Zucha, gdy świeci słońce lub gdy jest plucha.  
2. Aby twe pieniądze się nie zgubiły, włóż je do banku, radzę ci miły.  
3. Zuch swój mundur czysty ma, o porządek zawsze dba.  
4. Gdy nastąpi czas radości i mamusia tu zagości, może porwać cię nad wodę, 

gdy komendant da wam zgodę.  
5. Zuch kolonista wie, co jest w planie – kiedy wycieczka, a kiedy pranie.  
6. Jeśli masz kłopot, idź do druha, on na pewno cię wysłucha.  
7. Jeśli chcesz mieszkać wygodnie i ładnie, nie niszcz wszystkiego,  

co popadnie.  
8. Gdy ci służbę pełnić popadnie – wywiąż się z tego bardzo dokładnie.  
9. Nigdy w świat daleki nie ruszaj bez opieki.  
10. Pamiętaj zuchu – regulaminy są takie ważne jak witaminy.  
11. We wszystkich zabawach udział bierz, gdzie twa gromada – tam ty też.  

 
Regulamin poruszania się po drodze 

1. Słuchaj druha komendanta, abyś nie wpadł pod trabanta.  
2. Maszerują zuchy jak żołnierze, młodszy ze starszego przykład bierze.  
3. Każdy zuch wie, dlaczego drogą chodzi się gęsiego.  
4. A gdy zuchów jest gromada, to wystarcza strona prawa.  
5. Uważaj zuchu na pojazdy, abyś nie miał w głowie gwiazdy.  
6. Pilnuj zuchu druha swego, nie oddalaj się od niego.  
7. Zuchowa rasa zawsze przechodzi po pasach.  
8. Konie i krówki mają swoje transportówki, my zaś sami jeździmy autobusami.  
9. Gdy w ciemności wędrujemy, latarki ze sobą bierzemy. 
10. Zuch jak chwat odblaski nosi rad. 

 
Regulamin kąpieli 

1. Zuch przezorny zawsze wie, że gdy kąpiel zbliża się, drużynowy z nim być 
musi, by mógł wrócić do mamusi.  

2. Chcesz się kąpać dziś w basenie, musisz iść po pozwolenie.  
3. Kiedy stoisz przy basenie, czekaj tam na odliczenie, więc uważaj zuchu mały 

i patrz pilnie na sygnały. 
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4. Druh ratownik ważny człowiek, gdzie popłynąć ci podpowie.  
5. Każdy zuch, który już pływa, zbędnie pomocy nie wzywa.  
6. Patrzy druhna, patrzy druh, co w basenie robi zuch.  
7. Regulaminy stosuj wszędzie, a zuch dobry z ciebie będzie.  
8. I ostatnią radę dam, nie kąp się w basenie sam.  

 
Regulamin przeciwpożarowy  

1. Niech każdy z was posłucha i uważnie to pamięta, że gaśnica, piasek, woda 
jest dla wszystkich, jest dla zucha.  

2. Sprzęt gaśniczo-pożarowy musi zawsze być gotowy.  
3. Kiedy pożar gdzieś wybucha, pędź, zawiadom swego druha.  
4. Zuch pamiętać zawsze musi, że nie pali ognia w lesie, świeczka, lampka  

i ognisko też nam zagrożenie niesie. 
5. Zbieraj puszki i butelki, z tego także pożar wielki. 
6. Zuch pamięta, dobrze wie, wtyczek, kabli i kontaktów nie dotyka, bo to źle.  
 

 
 

Jak w ciekawy sposób przedstawić zuchom treść regulaminów? Oto przykłady: 
– Regulaminy można zapisać w charakterze rymowanek i przy ich czytaniu 

dodatkowo jeszcze objaśnić niezrozumiałe sformułowania. 
– Można ogłosić, że wieczorem na kominku odbędzie się konkurs: „Co nam wolno, 

a czego nie”. Regulaminy wywieszamy wówczas w widocznym miejscu, by każdy 
zuch mógł się z nimi zapoznać, a wieczorem (w formie zabawy) dowiadujemy 
się, co zuchy z niego zapamiętały. 

– Regulaminy zuchy mogą omówić same podczas ćwiczenia „Nasze miasto” 
(ćwiczenie można dostosować do potrzeb kolonii). Na kartce każdy zuch rysuje 
swój „dom” (szóstki mogą narysować wspólnie namiot, domek, pokój  
– w zależności od tego, gdzie się znajdują). „Domy” przyklejamy na jeden duży 
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arkusz papieru, na którym wspólnie dorysowujemy drogi między „domami” oraz 
inne elementy „miasta” – terenu kolonii (stołówka, plac zabaw, boisko, 
izolatka, toalety, kąpielisko itd. ). Po skończeniu malowania ustalamy zasady, 
jakie panują w „mieście” – regulamin kolonii. Następnie wprowadzamy zasady 
korzystania z poszczególnych obiektów „miasta”. Regulamin kolonii i ogólne 
zasady powinny być spisane na kartce/kartonie. Oczywiście, gdy planujecie 
jakąś stałą obrzędowość, nie będzie to miasto, lecz wioska indiańska, gród 
słowiański lub zabudowania Gumisiów. 

Sposób ten gwarantuje, że zuchy zapamiętają zasady, ponieważ samodzielnie 
ustalały kolejne punkty regulaminu. 
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3. Harmonogram – czyli jak rozplanować dzień, by na nic czasu nam nie 
brakowało 

 
 
Podajemy poniżej przykładowy rozkład dnia na kolonii zuchowej. Oczywiście jego 
przebieg może zmienić się w zależności od godzin posiłków, koncepcji pracy kadry, 
indywidualnych potrzeb dzieci itd. 
 
7.15 – wstaje kadra 
Warto, by cała kadra wstawała rano, aby zuchy wstając widziały, że kadra jest przy 
nich. 
 
7.30 – pobudka  
Oczywiście preferowany sposób to delikatne budzenie bez gwizdków i krzyku. Może 
obrzędową piosenką, którą zaczyna nucić drużynowy, a obudzone zuchy włączają 
się wspólnego śpiewu? Zupełnie nie na miejscu jest kazanie zuchom wstawać, 
odliczając do trzech lub którakolwiek z podobnych praktyk stosowanych czasem  
w pracy z harcerzami. 
Może warto pokusić się o pobudkę związaną z obrzędowością kolonii?  
 
7.30 – 7.45 – gimnastyka 
Niezbędny element dnia. Jeśli ktoś ma wątpliwości, odsyłam do rozwoju 
psychofizycznego dzieci w wieku zuchowym. Nie oznacza to jednak, że przez  
15 minut musimy wykonywać skłony, skręty itd. Nie może ona być dla zuchów zbyt 
męcząca. Często wystarczy dobrze dobrana zabawa ruchowa lub pląs, który 
pomoże zuchom się rozruszać, wybiegać... Jeżeli bawicie się w marynarzy,  
to najpierw niech to będą różne marynarskie czynności (wspinanie się na maszt, 
zwijanie liny, szorowanie pokładu, wiosłowanie itd. – oczywiście całość powiązana 
jest fabułą) a później jeden czy dwa pląsy o dzielnych marynarzach. Pamiętaj,  
że gimnastyka zawsze powinna być tematycznie powiązana ze sprawnością, jaką 
zdobywacie. Żadnej „sztuki dla sztuki” w rodzaju tzw. szwedzkiej gimnastyki.  
 
7.45 – 8.45 – mycie, porządki, apel 
Tu pamiętać musimy o kilku podstawowych kwestiach. Po pierwsze, warto 
sprawdzić, czy wszystkie zuchy na pewno umyły zęby, buzie, rączki. Jeśli miejsce 
w sanitariatach na to pozwoli, pójdźmy się umyć całą gromadą, jeśli nie, niech 
jedna osoba z kadry bierze każdą szóstkę po kolei, by mieć pewność, że żaden zuch 
nie zgubił przez noc szczoteczki lub nie postanowił dziś właśnie się nie umyć. 
Podobnie sprawa ma się z porządkami. Nasza rola nie powinna ograniczać się tylko 
do ich sprawdzenia, powinniśmy pomóc zuchom pościelić łóżka, ułożyć rzeczy  
na półce, sprawdzić, czy nie mają brudnych lub mokrych rzeczy przemieszanych  
z czystymi, i czy nie znajdziemy gdzieś resztek po wczorajszej kolacji. Najlepiej 
jest, gdy jednak osoba z kadry może pójść do jednego pokoju (namiotu) i wraz  
z jedną szóstką posprzątać. Pamiętajmy też, że bałagan w kadrówce jest 
doskonałym argumentem dla dzieci, aby nie przejmować się sprzątaniem. 
Niezależnie od tego kadra traci wtedy swój autorytet.  
Porządek w pokoju zuchów ma to do siebie, że trwa niezwykle krótko, zadbajmy 
więc, by przed każdymi zajęciami zajrzeć do pokoju i doprowadzić go  
do względnego stanu używalności. 
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Na niektórych koloniach i obozach istnieje tradycja codziennych, porannych apeli. 
Jeśli na kolonii, na którą się wybieracie, również tak będzie, znajdźcie czas,  
by pomóc zuchom ubrać się w mundur, odszukać zaginione czapeczki. Warto zwróć 
też uwagę, w jakim stanie mundury wracają na półkę. Starajcie się, aby apel trwał 
jak najkrócej. Źle by było, aby główną opowieścią zuchów po powrocie z kolonii 
były relacje z półgodzinnych codziennych apeli. 
 
8.45 – 9.00 – przygotowanie do śniadania 
Mycie rąk, dojście na stołówkę.  
 
9.00 - 9.30 – śniadanie 
Warto pamiętać przy okazji posiłku o kilku kwestiach. Po pierwsze, nie zaszkodzi 
wyznaczenie szóstki służbowej, która pomoże w rozdawaniu posiłku oraz zetrze 
stoły po zjedzeniu. Samemu wydawaniu posiłku towarzyszyć powinien ktoś z kadry, 
szczególnie jeśli mamy do czynienia z gorącą herbatą lub mlekiem na płatki.  
Aby nie stworzył się bałagan, warto prosić dzieci o podchodzenie szóstkami. 
Zmniejsza to czas oczekiwania, a także niebezpieczeństwo wylania, wyrzucenia 
czegoś i wszelkich innych wypadków. Ustalmy też wcześniej z dziećmi, kiedy mogą 
odejść od stołu. Czy wracamy do pokoi całą gromadą, szóstkami, czy każdy 
indywidualnie (jeśli szóstki mogą wracać samodzielnie, a terenie zakwaterowania 
musi być jeden instruktor)? Ostatniego rozwiązania nie polecam, a wybór pomiędzy 
pozostałymi dwoma uzależniony być powinien od stopni odpowiedzialności 
szóstkowych i pozostałych zuchów, a także odległości między stołówką a pokojami 
(namiotami). 
Pamiętajmy przy tym, aby kadra jadła razem z zuchami, a nie przy osobnych 
stołach, na których znajdą się jakieś lepsze produkty.   
  
9.30 - 10.00 – przygotowanie do zajęć programowych 
Pod tajemniczą tą nazwą rozumiem powrót ze śniadania, ewentualne dokończenie 
porządków, przygotowanie odpowiedniego ubrania (w zależności od tego,  
czy zajęcia są w budynku, czy na zewnątrz) itd. Przygotowanie to nie powinno 
trwać dłużej, a nawet dobrze, gdyby trwało krócej. Zbyt długie oczekiwanie 
spowoduje, że zuchy zaczną się nudzić, a to, jak wiemy, rzadko dobrze się kończy. 
 
10.00 - 13.45 – zajęcia programowe 
Pamiętajmy, że zajęcia muszą być ciekawe, zgodne z tematem kolonii, bezpieczne, 
dobrze przygotowane... Pamiętajcie, że od 10.00 do 13.45 mamy dwa razy więcej 
czasu niż podczas normalnej zbiórki! Nie wystarczą więc dwie zabawy, jedna 
majsterka i od biedy jakiś pląs! Przypominam również, że plażowanie nie należy  
do zajęć programowych. Może być elementem, ale nie powinno zapełniać całego 
przedpołudnia, popołudnia czy innej części dnia. Przypominam jeszcze tylko  
o przemienności form i braniu pod uwagę możliwości psychofizycznych zuchów. 
 
13.45 -14.00 – przygotowanie do obiadu 
Powrót z zajęć, mycie rąk, dojście na stołówkę... 
 
14.00 -14.30 – obiad 
Tu jeszcze bardziej niż przy śniadaniu musimy zwrócić uwagę na zachowanie 
bezpieczeństwa. Zawsze ktoś z kadry obecny jest przy wydawaniu jedzenia, 
dbajmy o zachowanie kolejności i nie dopuszczenie do chaosu. W wielu 
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środowiskach istnieje zwyczaj śpiewania przed posiłkiem. Jest on dobry,  
pod warunkiem, że liczba dzieci na kolonii nie jest zbyt wielka. Przy większej 
liczbie dzieci, czekanie aż wszyscy wezmą posiłek i wspólne śpiewanie po tymże 
spowoduje, że dzieci, które pierwsze brały obiad, będą jadły zimne jedzenie.  
A to nie najlepiej.  
Podczas posiłku zwróćmy uwagę, czy i w jakiej ilości zuchy jedzą. Nie upieram się, 
żeby na siłę wpychać dziecku jedzenie, ale choć odrobinę z każdego posiłku zjeść 
zuch musi. 
 
14.30 -16.00 – cisza poobiednia 
Cisza to przede wszystkim czas odpoczynku, warto, by zuchy chwilę poleżały  
czy posiedziały, zanim przybiegną do druhen po piłkę. Pamiętajmy również, że jeśli 
pozwalamy zuchom pójść na boisko, plac zabaw czy gdziekolwiek na dwór  
(a dlaczego mielibyśmy nie pozwalać?), zawsze przynajmniej jedna osoba z kadry 
powinna być z zuchami. Zawsze. 
Pamiętajmy również o punktualności w zaczynaniu kolejnych zajęć. Wielokrotnie 
kadra kolonii ma tendencję do przedłużania ciszy, dopracowywania zajęć  
w ostatniej chwili itd. Jeśli w planie dnia jest zapisane, że zajęcia zaczynają się  
o 16, to niech się o 16 zaczną.  
 
16.00 – 18.45 – zajęcia programowe 
Parę słów o samych zajęciach napisałam powyżej. Zwróćcie uwagę, że i te zajęcia, 
choć krótsze od porannych, są dłuższe od przeciętnej zbiórki... 
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18.45 - 19.00 – przygotowanie do kolacji 
Powrót z zajęć, mycie rąk, dojście na posiłek... 
 
19.00 -19.30 – kolacja 
Wszystkie ważne uwagi dotyczące posiłków zamieściłam już wcześniej.  
 
19.30 -19.45 – przygotowanie do zajęć programowych 
 
19.45 -21.00 – zajęcia programowe 
Zajęcia wieczorne są dużo krótsze, powinny być też znacznie spokojniejsze. Zuchy 
pewnie będą już nieco zmęczone, zresztą nie ma sensu rozbudzać ich przed samym 
snem. Pamiętajcie o kręgu rady na koniec dnia, to również czas na rozwiązanie 
konfliktów, podjęcie decyzji, wypowiedzenie swojego zdania. Krąg rady, podobnie 
jak na zwykłej zbiórce, pełni ważną rolę i nie może go zabraknąć. Warto dodać  
do niego jakieś obrzędy, tajemnice... 
 
21.00 - 22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej 
To jest czas przede wszystkim na mycie, przebieranie się w piżamę. Pamiętajmy, 
że braniu prysznica towarzyszyć powinna zawsze druhna lub druh (w zależności  
od płci zucha), którzy dopilnują, czy dziecko dokładnie się umyło, a przy okazji  
nie zrobiło sobie krzywdy. Nie znaczy to, że powinniśmy wchodzić pod prysznic  
z zuchem. Nie. Ale możemy poczekać przed kabiną, sprawdzić, czy zuch ma mydło, 
ręcznik, pidżamę, ewentualnie pomóc dziewczynkom umyć głowę pod kranem,  
a potem rozczesać włosy. Sprawdźmy, czy dziecko, które wychodzi spod prysznica, 
rzeczywiście ma czyste stopy, nogi, dłonie...  
 
22.00 – 22.30 – zasypianie 
Czyli bajki druhny, uciszanie i usypianie zuchów. Najlepiej, gdyby jedna osoba  
z kadry przypadała na jeden pokój (namiot) zuchów, którym poczyta chwilę, ułoży 
je do snu i poczeka kilka minut, zanim nie zasną. Dopiero wtedy kadra może 
spotkać się razem i omówić dzień następny. Pamiętajmy jednak, by od czasu  
do czasu ktoś zajrzał do dzieci, sprawdził, czy wszystko w porządku. Dzieci też 
musza wiedzieć, gdzie w razie czego szukać swej kadry. Jeśli kadra decyduje się 
wyjść poza teren obozu (budynku), zawsze na miejscu musi zostać choć jedna 
osoba.  
 
00.00 – kadra śpi 
Pamiętaj, że kadra też spać musi, organizm potrzebuje wypoczynku, a sił musi 
wystarczyć do samego końca koloni.  
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4. Papierologia – czyli dokumentacja na kolonii  
 
Pierwszą cześć pracy z dokumentacją macie już za sobą. Pisaliśmy o niej  
na początku, na etapie przygotowań do kolonii.  
Z chwilą przyjazdu na kolonię czekają was dalsze papierowe obowiązki. 
Kolonijną dokumentację możemy podzielić na: 

 dokumentację pracy kolonii, 
 dokumentację finansowo-gospodarczą, 
 dokumentację sanitarną. 

 
Dokumentacja pracy kolonii  
 
Waszym zadaniem jest prowadzenie dokumentacji pracy kolonii zuchowej w postaci 
książki pracy kolonii. Powinna ona zawierać: 

– dane organizatora kolonii, 
– listę uczestników kolonii (adres zamieszkania, data urodzenia, kontakt  

z rodzicami, PESEL, data przyjęcia do gromady, data złożenia Obietnicy 
Zucha, posiadane gwiazdki i sprawności), 

– zamierzenia wychowawcze wraz z ramowym planem pracy – tzw. kratka, 
– dzienny plan zajęć – harmonogram, 
– uwagi i wnioski – które nasuną wam się podczas codziennego podsumowania 

dnia (warto je szczegółowo i zrozumiale odnotowywać, bo w przyszłości 
mogą się okazać bardzo cenne), 

– rozkazy – najlepiej, by były one pisane w sposób obrzędowy, 
– adnotacje o przyznanych gwiazdkach i sprawnościach, 
– notatki o zuchach – szczególne spostrzeżenia o poszczególnych zuchach, 

które mogą być istotne w dalszej waszej pracy wychowawczej, 
– uwagi wizytatorów. 

 
Dokładne i rzetelne prowadzenie książki pracy jest bardzo ważne, gdyż na jej 
podstawie będziecie mogli całościowo spojrzeć na prowadzona przez was kolonię. 
Książkę należy prowadzić na bieżąco, a nie po kilku dniach wymyślać, co było  
i co się wydarzyło – często wtedy zapomina się o naprawdę istotnych sprawach.  
 
Jest jeszcze jedna forma dokumentacji, która nie jest obowiązkowa, ale często 
wiernie oddaje życie na kolonii. Tym nieoficjalnym dokumentem jest kronika. 
Kronika kolonijna powinna mieć obrzędową oprawę, a wypełniać powinny ją zuchy. 
Można w niej zapisywać najważniejsze decyzje lub wklejać listy od fabularnych 
bohaterów. Może stać się ona miejsce przekazu naszych wiadomości skrzatom  
a skrzacich nam. Może być dziennikiem wyprawy lub pamiętnikiem rozbitków. 
Ważne, by żyła życiem zuchów i by one chętnie do niej zaglądały.  
 
Dokumentacja finansowo-gospodarcza 
 
To przede wszystkim książka finansowa obozu, zarejestrowana w komendzie hufca. 
Powinna być ona rzetelnie prowadzona. Dokładne rozliczenie się z funduszy 
społecznych jest sprawą bardzo ważną, a nieporządek w finansach często prowadzi 
do problemów z rozliczeniem. Trzeba tu podkreślić, że odpowiedzialność finansowa 
a raczej jej brak, prowadzi do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.  
Samodzielne kolonie muszą prowadzić: 
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– książkę finansową obozu wraz z załączonymi fakturami, 
– zapotrzebowanie żywieniowe, 
– karty magazynowe. 

 
Nie będziemy opisywać tutaj szczegółowo, jak je prowadzić – musicie przeczytać 
instrukcję finansową HAL.  
 
Ważne też jest spisywanie na bieżąco protokołów zniszczenia lub też protokołu 
kradzieży – jeśli coś bez naszej wiedzy zniknie z terenu (w takiej sytuacji najlepiej 
też powiadomić policję i poprosić o pieczątkę na protokole kradzieży). Takie 
protokoły pomogą wam później podczas likwidacji kolonii oraz rozliczeń 
inwentarza. Wzory takich druków znajdują się w książce finansowej. 
 
Dokumentacja sanitarna 
 
Zarządzenia sanitarne dotyczące kolonii letnich też obligują was do posiadania 
odpowiednich dokumentów. Aby niegroźne wam były wizyty sanepidu, powinniście 
posiadać: 

– kartę kwalifikacyjną obiektu, 
– wyniki badania wody,  
– książeczki pracownicze całej kadry, 
– karty zdrowia wszystkich uczestników kolonii, 
– ubezpieczenie uczestników kolonii,  
– dziennik opieki higieniczno-lekarskiej + zeszyt zachorowań, 
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu (pielęgniarki, lekarza, 

kucharek, ratownika wodnego). 
 
Warto też, byście gdzieś mieli zapisane telefony i adresy najbliższej przychodni 
lekarskiej czy szpitala.  
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5. Lista spraw – czyli to, o czym jeszcze nie było, a warto, by się tu znalazło 
 
W tym rozdziale znajdziecie kilka pytań i odpowiedzi na bardzo różne tematy  
– tak jak to na liście spraw bywa. 
 

 Jak przetrwać odwiedziny rodziców 
Odwiedziny rodziców powodują zawsze duży zamęt w życiu kolonii. Już przed 
wyjazdem trzeba ustalić dzień wizyt z rodzicami. Dobrze byłoby też przygotować 
dla rodziców regulamin odwiedzin, w który poinformujemy m.in. o: 
- konieczności uzyskania zgody komendanta kolonii na zabranie dziecka poza teren 
kolonii, 
- konieczności wypisania zucha w książce pracy, jeśli chce się zabrać dziecko  
z terenu kolonii, 
- obowiązku opuszczenia terenu kolonii po zakończeniu terminu odwiedzin, 
- kierowaniu bezpośrednio do komendanta uwag, jeśli są, na temat wyżywienia, 
pracy kadry, czystości itp.  
- prośbie, by nie przesadzać z ilością przywożonych słodyczy. 
 
Na czas odwiedzin rodziców warto też przygotować jakieś wspólne zajęcia  
– np. turniej rodzinny lub ognisko. 
 

 Jak  umożliwić zuchom uczestniczenie w praktykach religijnych  
Waszym obowiązkiem jest zapewnienie możliwości uczestniczenia we mszy świętej 
w niedziele i święta wszystkim zuchom, które będą tego chciały lub których rodzice 
poprosili was o to. Rozwiązać to można w dwojaki sposób: udać się z zuchami  
na mszę do pobliskiego kościoła lub też poprosić księdza o odprawienie na terenie 
kolonii tzw. mszy polowej. Pamiętajcie, że jeśli wybierzecie tę drugą opcję,  
do was będzie należała opraw mszy świętej – śpiew, czytania, jak również zadbanie 
o miejsce, czyli zbudowanie ołtarza. 
Czas na msze uwzględnijcie w swoich planach pracy. 
 

 Co robić, gdy pada deszcz? 
Przyjeżdżacie na kolonię. Pogoda miała być cudowna, program do realizacji  
na świeżym powietrzu a tu… ciągle pada. Co w takich sytuacjach robić z zuchami? 
Rozkład dnia nie powinien ulegać specjalnym zmianom. Jeśli jesteście na kolonii  
w budynku – organizujecie atrakcyjne zdobywanie sprawności, prowadząc zajęcia  
w świetlicy, sali gimnastycznej lub innych pomieszczeniach. Oczywiście gra  
w budynku będzie inna niż w terenie, ale nie musi być mniej atrakcyjna! Pisząc 
plan pracy kolonii musicie się zastanowić, które z zajęć da się przeprowadzić  
w sali. Wtedy nie będzie problemem zorganizowanie pleneru malarskiego nie  
na łące, lecz przy oknach, przez które widać mokry świat, nie będzie kłopotu  
z poprowadzeniem zajęć z majsterki na korytarzu itd., itd.  
Co zrobić, jeśli wybierzecie się pod namioty? Tu jest zdecydowanie trudniej 
przeprowadzić normalny dzień Słowian lub podróżników. Świetlicę w takim 
przypadku stanowi zwykle namiot. W nim powinna zgromadzić się gromada, 
śpiewając, słuchając gawędy, przygotowując teatrzyk, uczyć się nowych szyfrów,  
w przypadku kolonii marynarskiej węzłów itp. Majsterki zuchy pod opieką 
opiekunów mogą wykonywać w swoich namiotach.  
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W czasie brzydkiej pogody możecie pomagać zuchom zdobywać sprawności 
indywidualne lub gwiazdki. Jedno jest pewne - coś się dziać musi, bo zuchy  
na kolonii zuchowej nie mogą się nigdy nudzić.  
 

 Co zrobić, by zuchy nie tęskniły? 
Umówcie się z rodzicami, kiedy mogą dzwonić do zuchów. Dajcie zuchom 
możliwość porozmawiania z rodzicami. Lecz, co oczywiste, zuchy nie mogą 
rozmawiać z domem przez 24 godziny na dobę. Brak ustalonych reguł 
zdezorganizuje wam pracę kolonii.  
Poproście rodziców, by pisali listy do zuchów. Możecie poprosić, by przygotowali 
kilka listów jeszcze przed kolonią i dali je wam przy wyjeździe. Będziecie wtedy 
mogli przekazywać je zuchom w momentach, kiedy zobaczycie, że list od rodziców 
może im poprawić humor. 
A co jeszcze – rozmawiajcie z zuchami, bądźcie przy nich, gdy będą zasypiać, 
 by się nie bały. Podkreślajcie, że są zuchami i dadzą sobie radę a do rodziców 
wrócą niedługo z nowymi sprawnościami i będą mogli się wieloma umiejętnościami 
i przeżyciami pochwalić. 
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6. Do domu – czyli zakończenie kolonii i powrót do rodziców 
 
Okres przygotowań do wyjazdu, zwłaszcza pod względem programowym, 
omówiłyśmy już w rozdziale dotyczącym głównych okresów w życiu koloni. Tutaj 
postaramy się niektóre z nich omówić szczegółowiej oraz nawiązać do spraw 
organizacyjnych związanych z podróżą.  
 
Pierwszą z nich jest potwierdzenie zamówienia autokaru oraz ostateczne ustalenie 
godziny jego odjazdu. Podobnie jest w przypadku pociągu – warto wybrać się  
do zawiadowcy stacji, dowiedzieć się o dokładną godzinę przyjazdu i odjazdu 
pociągu oraz upewnić co do złożonej wcześniej rezerwacji przedziałów.  
 
Musimy też pamiętać o tym, że zuchy powinny przejść pod koniec kolonii przegląd 
lekarski oraz higieniczny – dokonuje go lekarz lub pielęgniarka a wyniki zapisuje  
w karcie uczestnika. Dopilnuj, by zuchy do domu wróciły czyste. Pamiętajcie, 
 by mieć naładowane telefony. Rodzice z pewnością będą dzwonić, by poznać 
dokładną godzinę powrotu swoich dzieci. Jeśli telefony będą nieaktywne, rodzice 
będą się niepotrzebnie niepokoić.  
 
Pamiętajcie o uporządkowaniu sprzętu ośrodka oraz gromady. Starannie  
go wyczyśćcie i zapakujcie. Sprawdźcie, czy nic się nie zawieruszyło, poszukajcie 
zagubionych przedmiotów – można przygotować na podstawie takich poszukiwań 
bardzo fajną grę dla zuchów.  
 
Postarajcie się przekazać obiekt, w którym mieszkaliście, punktualnie. Przed 
przekazaniem zadbajcie jednak o dokładne posprzątanie. Dotyczy to zarówno 
samego obiektu, jak i terenu wokół budynku. Poproście osobę odbierającą/ 
właściciela o zaświadczenie, dotyczące przyjęcia obiektu i nieroszczenia żadnych 
pretensji. Pamiętajcie, że jeśli coś zniszczyliście, będziecie musieli ponieść 
wydatek związany z odnowieniem lub zakupem zniszczonej rzeczy. 
Pamiętajcie też o rozliczeniu się z wypożyczonego sprzętu. 
 
A zuchy – przede wszystkim pomóżcie im się spakować. Zadbajcie o to, by niczego 
nie zapomniały, by nic nie zgubiły w tych ostatnich dniach.  
Zorganizujcie dla nich ostatni spacer po okolicy, pożegnanie z ulubionymi 
miejscami, z ludźmi, z którymi spotykali się podczas zajęć. Możecie wybrać się  
na spacer do pobliskiej wioski i wręczyć małe upominki wykonane przez zuchy 
leśniczemu, księdzu, sołtysowi itp.  
 
Jeszcze trzeba uporządkować sprzęt, oczyścić i częściowo zakonserwować i już 
wyjeżdżamy. Po powrocie z kolonii musicie zatroszczyć się o właściwe jego 
zmagazynowanie i zakonserwowanie (wytrzepanie, spryskane środkami 
owadobójczymi, przesmarowane itp. w zależności od sprzętu). Złożyć należy go  
w pomieszczeniu suchym, przewiewnym, na półkach. 
 
No i została nam jeszcze podróż. W drodze pamiętajcie o tym wszystkim,  
co zostało opisane w rozdziale dotyczącym podróży. 
Po przyjeździe na miejsce czekacie, aż wszystkie dzieci zostaną odebrane przez 
rodziców. Warto też, nim wszyscy się rozejdą, pożegnać się piosenką, którą 
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żegnaliście dzień na kolonii, stanąć wspólnie w kręgu. Warto pożegnać się z każdym 
zuchem i podziękować mu za udział w kolonii. 
Dopiero, gdy wszystkie zuchy pójdą do swych domów, wy możecie udać się do 
domu.  
 
To jeszcze jednak nie koniec. Kolonię trzeba podsumować w gronie kadry a jeśli 
byliście na kolonii samodzielnej, to trzeba złożyć dokumentację finansową w 
komendzie chorągwi.  
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7. Podsumowujemy kolonię –– czyli uwagi i wnioski na rok przyszły 
 
Podsumowanie kolonii. 
Po co? 

- żeby uniknąć podobnych błędów w przyszłości, 
- żeby móc zapisać, zapamiętać i wykorzystać dobre, sprawdzone na kolonii 

pomysły, 
- żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i konflikty, jakie mogły zrodzić się 

między kadrą,  
- żeby podziękować sobie nawzajem za współpracę, docenić każdego członka 

kadry, 
- żeby ocenić prace poszczególnych osób, dając im możliwość stawania się 

coraz lepszymi, 
- żeby dokończyć wszelkie kwestie finansowe, 
- żeby na spokojnie podzielić się wrażeniami, wspólnie wypić herbatę, 

pogadać, bez przymusu ciągłego myślenia o dzieciach, 
- żeby ustalić perspektywy i plany na przyszłość (spotkanie po kolonii, 

następny wyjazd). 
 
Kiedy? 
Najlepiej parę dni po kolonii, kiedy kadra zdąży już odpocząć, a jednocześnie 
wspomnienia będą na tyle świeże, by móc bez problemów z pamięcią podsumować 
wszelkie aspekty kolonii. Wstępne podsumowanie możecie dokonać jeszcze  
w trakcie kolonii, nie powinno to być jednak podsumowanie ostateczne. Każdy  
z was potrzebuje chwili wytchnienia, by spojrzeć na kolonie z pewnego dystansu, 
ochłonąć, wyzbyć się zbędnych emocji i zmęczenia. Z kolei przesuwanie 
podsumowanie o kilka tygodni lub miesięcy spowoduje, że zapomnicie o tym, co 
jest ważne i godne omówienia. 
 
Jak? 
Zależy to od relacji między komendantem (który powinien takie podsumowanie 
zorganizować) a resztą kadry. Jeśli pozostałą część kadry stanowią starzy znajomi, 
z którymi jeździcie od lat, prawdopodobnie wystarczy szczera rozmowa przy kubku 
herbaty. Jeśli w tym składzie pojechaliście po raz pierwszy, w dodatku jest między 
wami pewna różnica wieku, warto spróbować innych metod, np. ankiety (może 
anonimowej?), w której będziecie mogli spisać swoje wnioski na przyszłość, 
podzielić się wrażeniami. Taka ankieta powinna być przeprowadzona przed 
spotkaniem, żeby komendant mógł je nieco ukierunkować. Czasem ważne będą też 
indywidualne rozmowy z poszczególnymi członkami kadry -  o ich sukcesach, 
błędach, szansach na przyszłość.  
Forma podsumowania zależeć będzie również od relacji, jakie wytworzyły się 
pomiędzy wami w czasie kolonii. Jeśli rozstaliście się w gniewie (czego nikomu nie 
życzymy) lub między członkami kadry powstały konflikty, niezbędne będzie 
najpierw wyjaśnienie ich między sobą, koniecznie po kilkudniowej przerwie, 
pozwalającej opaść emocjom. Jeśli zaś całej kadrze udało się wypracować 
przyjacielskie kontakty, możecie pozwolić sobie na nieco luźniejsza rozmowę. 
Luźniejsza, ale to nie znaczy – mniej konstruktywną. Warto powiedzieć sobie  
o wszystkich plusach i minusach kolonii, o sukcesach, porażkach, wnioskach  
na przyszłość. Nie zaszkodzi spisanie ich w czytelnej formie, z której skorzystać 
będziecie mogli sami czy też kolejne osoby organizujące kolonie.  
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Podczas podsumowania zajrzyjcie koniecznie do planu pracy – czy udało wam się 
zrealizować postawione cele? Czy zrealizowaliście przygotowany program?  
Czy wszystkie założenia zostały spełnione? Zastanówcie się też, czy zuchy wróciły 
zadowolone? Czy rodzice ocenili kolonie dobrze? Czy mieliście jakieś problemy 
programowe, organizacyjne, wychowawcze? Czy wszystkie dzieci wróciły całe  
i zdrowe? Czy zawsze dopełnialiście wszystkich obowiązków? Podobnych pytań 
każdy z was może wymyślić dużo więcej. Niech spotkanie wasze nie będzie 
ograniczone żadnych dyżurem hufca czy mnóstwem spotkań za dwie godziny. 
Dajcie sobie tyle czasu, ile będzie potrzeba. Ewaluacja jest bardzo ważna. To ona 
pozwala wam coraz lepiej spełniać waszą misję, coraz lepiej działać na rzecz 
zuchów.  
I nie zapominajcie też o najważniejszym – o podziękowaniu. Najczęściej wystarczy 
dobre słowo, choć drobny gadżet harcerski czy pochwała w rozkazie też nie 
zaszkodzi. To jedyna nagroda, prócz satysfakcji, jaką otrzymuje kadra za swoją 
ciężką pracę. Nie szczędźcie więc pochwał i pozytywnych słów.  
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8. Podsumowanie dla rodziców - czyli kilka słów o dokonaniach zuchów 
 
Czy po kolonii trzeba organizować spotkanie z rodzicami? Nie jest to koniecznie. 
Kolonię można podsumować podczas spotkania z rodzicami na początku roku 
szkolnego. Ale warto opowiedzieć rodzicom, co osiągnęły ich dzieci na kolonii.  
Jak to zrobić? Na przykład można przygotować list gratulacyjny dla rodziców  
o treści: 
 
Gratulujemy tak wspaniałego zucha w domu! Podczas kolonii państwa syn sam 
układał ubrania na półkach, ścielił łóżko, był punktualny i wywiązywał się  
ze swoich obowiązków. 
 
Lub: 
 
Gratulujemy tak wspaniałego zucha w domu! Podczas kolonii państwa córka 
zdobyła sprawność kuchcika. Potrafi samodzielnie przygotować kanapki, zmywać 
naczynia oraz obierać ziemniaki.  
 
To tylko kilka słów, ale w oczach rodziców ich pociechy staną się cudowniejsze,  
a wasza praca wychowawcza zostanie zauważona. 
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