
 

 

Poradnik dla drużynowych 

 

 

Książki w pracy z drużyną 

 

Opracował: dh Mateusz Seruga 

 

 

KSIĘGA JASZCZURKI 

 
 

Księga jaszczurki uczy, żeby mundur, który nosimy nie 
był ubraniem wkładanym z przyzwyczajenia lub dla 
wygody, ale przypominał nam, kim jesteśmy i kim 

chcemy być… 
 

Księga I i II dotyczy przede 

wszystkim przeżyć w gronie 

skautowym oraz problemów z 

nimi związanych: przyjaźni, 

obozowania i bezpośredniego 

kontaktu z przyrodą. 

 

Księga III stanowi odpowiedź na 

pytania skierowane do autorki 

przez czytelniczki I i II części. 

Przedstawia szczegóły z życia 

osobistego autorki oraz dotyczy 

problemów związanych z toczącą się w Europie wojną. 

Możemy w niej znaleźć wiele cytatów, które możemy 

wykorzystać podczas wieczornic czy ognisk. Praca z tą 

książka nie ogranicza się do jednej zbiórki. Cytaty w niej 

zawarte można wykorzystywać przez cały rok lub 

wykorzystać je jako motto drużyny. 

 



POD TOTEMEM SŁOŃCA 

 

"Pod totemem słońca" to legendarna opowieść obozowa, 

będąca jednocześnie pasjonującą powieścią i najlepszym 

podręcznikiem harcerskiego obozowania. 

 

Opisywana w tej książce drużyna 

istniała naprawdę i została 

zapamiętana jako jedno z 

najbardziej wartościowych i 

najciekawszych środowisk w całej 

historii harcerstwa. Chodzi 

oczywiście o Czarną Trzynastkę 

Wileńska. Jednak najciekawsze w 

tej książce jest to, że śledząc 

perypetie i przygody jej 

bohaterów, zaczynamy rozumieć, 

jak działa magia harcerstwa. Jak 

to się dzieje, że zwyczajne jak by się wydawało zajęcia i 

nie zawsze- na pozór- rozumne wygłupy w lesie nad 

jeziorem, pozwalają wychowywać tak prawych i 

pięknych ludzi jak Jur, Zeus, Filozof i wielu innych. 

Zbiórka na podstawie tej książki jest idealnym sposobem 

na zachęcenie harcerzy do udziału w obozie harcerskich, 

do pokazania magii harcowania i pokazaniu co tak 

naprawdę jest ważne w byciu harcerzem. 

WILK KTÓRY NIGDY NIE ŚPI 

„Życie byłoby miłe, gdyby wszystko było słodkie. I sama 

sól jest gorzka, ale trochę soli do potrawy nadaje smak. 

Trudności są solą życia” – Robert Baden Powell 

 

Miał wiele przezwisk. Zawistni 

nazywali go faworytem i 

megalomanem- samochwałą, 

niepoważnym marzycielem i 

zarozumiałym durniem, 

awanturnikiem i szczurołapem. 

Zwolennicy wielbili go z całym 

oddaniem jako wzór charakteru, 

bohatera, artystę, autora 

bestsellerów i jednego z 

najwybitniejszych wychowawców 

młodzieży w XX stuleciu. Profesorowie uniwersyteccy 

uznawali jego system pedagogiczny za genialny. 

Kim więc był lord Baden- Powell, który stworzył wielkie 

bractwo skautów? Kim był człowiek, który z jednakowym 

spokojem znosił przezwiska i przyjmował ordery? 

Książka ta pozwala przybliżyć postać naszego wodza, 

którego osoba w naszej pracy powinna być bardzo 

ważna. Zbiórka o Baden-Powellu, urozmaicona 

fragmentami tej książki, pozostawi w głowach waszych 

harcerzy dużo więcej.  



WSKAZÓWKI DLA SKAUTMISTRZÓW 

Skauting nie jest wymyślony dla waszej uciechy, ale wiele 

wymaga. Nie zabierajcie się do skautingu dlatego tylko, 

że się wam podoba, lecz aby wprawiać się do służby dla 

swojego kraju. Wtedy posiądziecie ducha patriotyzmu, 

który każdy chłopiec winien posiadać, jeśli ma być 

godzien spożywania chleba– Robert Baden Powell 

 

"Wskazówki..." to nie podręcznik 

do skautingu. To raczej 

streszczenie, esencja, tego- czym 

jest skauting. 

Znajdziecie w niej wiele pomysłów 

jak prowadzić drużynę w lepszy 

sposób. Wskażę właściwą drogę 

do wychowania młodego 

człowieka, aby wprowadzić go w 

dorosłe życie. Każdy drużynowy  

powinien ciągle się doskonalić. 

Nikt do końca nie wie, czy to jak pracuje jest poprawne. 

Wskazówki dla Skautmistrzów są naszym kolejnym 

drogowskazem do działania, pokazują co robić aby 

harcerskie życie , nasze i naszych podopiecznych, 

stawało się jeszcze lepsze. Warto, aby każda z osób 

zakładająca granatowy sznur, przeczytała to 

wydawnictwo.  

OBEJMUJESZ DRUŻYNĘ – MAILE NOCĄ 
PISANE 

Treść książki jest jak najbardziej autentyczna. To zapis 
rozmowy mailowej pomiędzy dwoma osobami, czyli 

autorem i pewną młodą dziewczyną, która zapragnęła 
być drużynową.... 

Każdy harcerz, który planuje 
przejąć drużynę harcerską – stać 
się drużynowym, staje przed 
wieloma dylematami. Im 
jesteśmy starsi i im bliżej 
jesteśmy podjęcia takiej decyzji, 
zdajemy sobie coraz większą 
sprawę nie tylko z przyjemności i 
satysfakcji jakie niesie za sobą 
bycie drużynową, czy 
drużynowym, ale także z 
ogromnej odpowiedzialności 
jaka spoczywa na wychowawcy 

młodych ludzi. Każdy kto ma podobne dylematy, 
powinien zajrzeć do tej książki. Osobą zostająca 
harcerskim wychowawcą musi wiedzieć, czy postępuje 
dobrze. W tej książce zadanie są pytania, które zadaje 
każde z nas na początku swojej przygody jako 
drużynowy. Warto przeczytać rady doświadczonych.  

 



OBRZĘDOWY PIEC CHYTREGO KOTA 

Każda drużyna, by być indywidualną, odrębną grupą, 
musi posiadać swoją wyjątkową obrzędowość. 

 

Najlepsze kompendium 
obrzędowości jakie kiedykolwiek 
napisano w historii ruchu 
harcerskiego. Trudno dziś mówić, 
że poznało się harcerską 
obrzędowość, jeśli nie zna się tej 
pozycji. Każda drużyna harcerska 
powinna czerpać z niej pomysły i 
inspiracje do działania - działania 
pełnego idei, wartości i 
symboliki ujętej w spójną 
obrzędowość. Książka opatrzona 
jest dużą ilością przykładów 

obrzędowości zaczerpniętych z życia zastępów, drużyn i 
szczepów. Każdy drużynowy powinien dbać o to, by jego 
jednostka była jedyna i wyjątkowa. Stworzył coś, co 
harcerz po latach będzie wspominał z łezką w oku. Ta 
książka pomoże wam w tym wyjątkowym zadaniu.  

 

 

 

ZWÓJ KORY BRZOZOWEJ 

Człowiek, ze swoim wyposażeniem i techniką, może 
udawać najmądrzejszego na Ziemi, ale kiedy stanie 

twarzą w twarz z gniewem przyrody, rozumie, że 
zupełnie się nie liczy. 

 

Książka dla środowisk 
harcerskich zainteresowanych 
rozwijaniem wiedzy 
puszczańskiej, ekologii, 
przyrodoznawstwa - czyli Leśną 
Mądrością. Doskonałe 
źródło cennych 
umiejętności, które dostarczą 
każdej drużynie wielu 
pomysłów do działania. Z książki 
można czerpać wiele pomysłów 
do zbiórek leśnych, terenowych 
lub po prostu działań 

ekologicznych na różnych obozach i biwakach. Porusza 
ona tematykę nieodłączną dla harcerza i pokazuję 
wiedzę która jest dla nas niezbędna.  

 

 

 



BYĆ DZIELNYM I UMIEĆ SIĘ RÓŻNIĆ 

Kamykiem wciąż zwiemy Cię i każdy zuch 
Dzielnym chce tak, jak Antek być. 

Wskazałeś nam całym życiem swoim jak 
Lepszym się stać, 

Jak trzeba żyć! 

„Być dzielnym i umieć się różnić” 
to fascynująca opowieść 
profesora i harcerza o innym 
profesorze harcerzu. Obaj to 
wybitni wychowawcy, których 
dokonania były w swoim czasie 
dla harcerstwa i pedagogiki 
przełomowe. Janowski ukazuje 
zaskakująco aktualne 
przemyślenia Kamińskiego o 
Polsce, wychowaniu i 
harcerstwie, a także postawę, do 
której „Kamyk” był szczególnie 

przywiązany — ową tytułową „dzielność”. W 
poszczególnych szkicach znajdujemy opis zmagań 
człowieka, który stara się iść uczciwą drogą, wbrew 
przeciwnościom robić swoje, nie ulegać naciskom, 
wykorzystywać pojawiające się szanse. W drobiazgach 
zawierać kompromisy, a zachowując swe zdanie umieć 
ładnie — dawniej powiedziano by może: elegancko — 
różnić się od tych, którzy mają inne poglądy. Książka 
przybliża nam tą postać i na jej podstawie możemy 
wprowadzić ją w świadomość naszych podopiecznych.  

NASZ BOHATER 

Każda drużyna czy gromada powinna posiadać bohatera. 
Kogoś, kto będzie drogowskazem, będzie prowadził 

harcerzy przez zakręty życia.  

 

Książka autorstwa hm. Janusza 
Janickiego, dzięki której 
w praktyczny i łatwy 
sposób dowiecie się wszystkiego 
na temat zdobywania 
bohatera przez waszą drużynę. 
Jeśli dopiero planujecie 
przeprowadzenie kampanii 
bohater - znajdziecie tu 
wszystkie potrzebne wskazówki 
i sugestie Jeśli już macie 
bohatera - książeczka pomoże 
wam lepiej pracować z nim 

dla lepszych efektów i większe spójności programowej. 
W książce znajdziemy miedzy innymi informacje na 
temat - kim jest bohater drużyny i jak go wybieramy, 
jakie zadania organizacyjne są do wykonania przy 
kampanii "Bohater" oraz przykładowy konspekt do zajęć 
o bohaterze drużyny 

 

 



TROPICIELE TAJEMNIC DŻUNGLI 

Każdy z nas jako dziecko chciał znaleźć się na 
tajemniczej wyspie, gdzie co krok zdarzają się 

niesamowite przygody. 

 

Książka wprowadza 
czytelników w atmosferę 
puszczańskiej 
przygody zaczerpniętej z 
"Księgi dżungli" Kliplinga, 
której fabuła może stać 
się kanwą zabawy na 
kolonii zuchowej lub obozie 
harcerskim. Wciągająca i 
pełna niezwykle ciekawych 
pomysłów po które zuchy i 
harcerze z pewnością 
chętnie sięgną! Na jej 
podstawie można 
zorganizować nie tylko obóz 
ale także zbiórkę czy biwak 

harcerski. Zuchy i harcerze na pewno nie będą się nudzić 
podczas takich zajęć.  

 

  


