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                                                                                  „Wesół i �miały,       
                                                                                            dzielny, cho� mały  

– oto prawdziwy zuch” 
 

 
Najmłodszymi członkami Zwi�zku Harcerstwa Polskiego s� ZUCHY. W wi�kszo�ci s� 

to dzieci w wieku 8-10 lat, uczniowie klas I – IV ze szkół podstawowych, którzy wst�pili       
w szeregi ZHP.  
          Pierwowzorem polskich dru�yn zuchowych  były angielskie wilcz�ta – najmłodsza 
grupa skautowa. Baden-Powell tak okre�lił cel pracy z wilcz�tami: 

Jest to „...kierowane samowychowanie si� w kierunku utworzenia odr�bnej fizycznie     
i psychicznie indywidualno�ci” 

Podstawy ideowo-metodyczne gromad wilcz�cych opierały si� o realia ksi��ki             
R. Kiplinga „Ksi�ga D�ungli” i nie przyj�ły si� na gruncie polskim. 

 

                                                                                
 
Metoda pracy z najmłodszymi w ZHP została stworzona w latach 30 – tych XX wieku 

przez Aleksandra Kami�skiego jako rozwini�cie metody harcerskiej. Oparta była na zabawie, 
a jej istota została przedstawiona w ksi��kach A. Kami�skiego „Antek Cwaniak”, „Ksi�ga 
wodza zuchów” i „Kr�g rady”.  
 

          

          Znaczek wilcz�t –  
- stylizowana główka wilczka. 
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Metoda A. Kami�skiego stała si� punktem wyj�cia do zuchowego systemu 
metodycznego i z niewielkimi zmianami, przyj�ta po II wojnie, stanowi podstaw� działalno�ci 
dru�yn zuchowych. 

Tematyk� zabaw uj�to w cykle zbiórek, w czasie których dzieci poznawały zwyczaje 
dawnych Słowian, Indian oraz zapoznawały si� z prac� ludzi w ró�nych zawodach. Ka�dy 
cykl ko�czył si� zdobyciem sprawno�ci zwi�zanych z wymaganymi wiadomo�ciami               
i umiej�tno�ciami. 

 
Ka�de dziecko wst�puj�ce do zuchów przechodziło najpierw kilkutygodniowy okres 

przygotowawczy, w czasie którego poznawało wymagania , zwyczaje zuchowe i Prawo 
Zucha składaj�ce si� z punktów: 

 
 
 
1. Zuch kocha Polsk� 
2. Zuch jest dzielny 
3. Zuch mówi prawd� 
4. Zuch pami�ta o swych obowi�zkach 
5. Wszystkim z zuchem jest dobrze 
6. Zuch stara si� by� coraz lepszy 

 
Ka�dy punkt Prawa musiał by� dokładnie i szczegółowo omówiony i rozumiany przez 

przyszłego zucha. Odbywało si� to obrz�dowo i bardzo przyst�pnie, na poziomie 7–8 –latka. 
Efektem tego okresu było zło�enie Obietnicy Zuchowej i otrzymaniem znaczka i legitymacji 
potwierdzaj�cej przynale�no�� do dru�yny. 

Tre�� Obietnicy jest prosta, krótka i niezmienna od lat: 
 
„Obiecuj� by� dobrym zuchem, zawsze przestrzega� Prawa Zucha”. 
 

       
 
 

  
 
 
 

Po zło�eniu Obietnicy 
 zuchy otrzymywały odznaki 
 i legitymacje zuchowe 
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W trakcie pó�niejszych zbiórek zuchy zdobywały sprawno�ci i gwiazdki odpowiadaj�ce 
harcerskim stopniom. Zadania na kolejne gwiazdki były i s� oparte na stopniowaniu wymaga� 
i trudno�ci. 
 

 
 

Zuch trzeciej gwiazdki mógł si� przygotowywa� do przej�cia do dru�yny harcerskiej. 
 
W latach 60-tych i 70-tych XX wieku nast�pił ogromny rozwój liczebny dru�yn 

zuchowych. W ka�dej cz�stochowskiej szkole podstawowej istniało przynajmniej kilka 
dru�yn zuchowych. W wi�kszych szkołach było ich nawet po kilkana�cie. Zespół dru�yn na 
jednym terenie tworzył gromad� zuchow�, na czele której stał namiestnik. Gromada zuchowa 
wchodziła w skład szczepu harcerskiego, który istniał w ka�dej szkole. Tak, jak dru�yna 
harcerska składa si� z zast�pów, dru�yna zuchów dzieli si� na szóstki. Ka�d� szóstk� dowodzi 
szóstkowy ( odpowiednik harcerskiego zast�powego). 
 

     
 
 

Wi�kszo�� dru�yn zuchowych składało si� z dzieci w jednym wieku, tworzono nawet 
klasy – dru�yny, których prowadzenie było łatwiejsze ni� w dru�ynach wielopoziomowych, 
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bo wychowawczyni klasy mogła czuwa� nad prac� dru�yny, je�li nawet sama nie była 
instruktork� harcersk�. Zbiórki prowadzili dobrze przygotowani przyboczni lub młodzie�owi 
dru�ynowi. 
 

               
 

Dru�yna jednopoziomowa w cało�ci składała Obietnic� Zucha, zdobywała gwiazdki       
i sprawno�ci oraz w cało�ci przekazywana była do szczepu jako dru�yna harcerska. 
 

            
 
  

Obecnie, po zmianach społeczno – politycznych i organizacyjnych jakie nast�piły         
w latach 90 –tych XX wieku, liczebno�� zuchów bardzo si� zmniejszyła. Nie istniej� szczepy 
harcerskie, nie ma te� dru�yn zuchowych – wrócono do nazewnictwa z czasów 
mi�dzywojennych – zuchy tworz� gromady, a nie dru�yny. 
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Co roku odbywaj� si� w Cz�stochowie wiosenne i jesienne złazy zuchów, które s� 
okazj� do zaprezentowania umiej�tno�ci i spotkania najmłodszych członków ZHP w pi�knych 
zak�tkach naszego regionu. 
 

          
 

             
 
 

     
 
 

„ ...To zuchy, to zuchy  -  co tu dalej kry� ? 
To zuchy, to zuchy ... 

Jak dobrze zuchem by� ! „ 
  
 
 
                          


