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Bolesława Zienkowiczówna „Związek zuchów, czyli młodych harcerzy” - recenzja 

Warszawa. Druga dekada XX wieku. Czas I Wojny Światowej i odradzania się 

państwa polskiego. To początek formowania się pierwszych gromad zuchowych i drużyn 

harcerskich na ziemiach polskich. Ruch skautowy pada na podatny grunt. Pilnie potrzeba 

podręczników czy wskazówek, jak przystosować zasady wskazane przez generała Baden-

Powella na polskie realia. Powstają pierwsze publikacje dotyczące harcerstwa. Autorka tej 

konkretnej (nauczycielka szkół miejskich) skupia się jednak na dzieciach najmłodszych, 

uczniach szkół elementarnych. Pragnie przygotować publikację, która stanie się elementarzem 

jak pracować z tą najmłodszą, mówiąc dzisiejszym językiem, grupą metodyczną  

w harcerstwie – zuchami. 

Autorkę publikacji przestawia we wstępie ks. Jan Mauersberger- jeden z prekursorów 

ruchu skautowego na ziemiach polskich, przewodniczący ZHP, naczelny kapelan ZHP. 

Bolesława Zienkowiczówna, była uczennica ks. Jana, jest przykładem nauczyciela 

z powołania. Zatroskana o przyszłość swoich wychowanków, marzy, by wyrośli na dzielnych 

obywateli narodu. Jak czytamy we wstępie, pomysł stworzenia Związku Zuchów jest 

zaczerpnięty z działalności Roberta Baden Powella. Autorka, na podstawie przepisów 

przygotowanych przez ks. Jan Mauersberger’a dostosowujących do polskich realiów angielski 

„Związek Wilcząt”, opracowuje książkę z zbiorem kilkudziesięciu gawęd do pracy z zuchami.  

Nauczycielka, jak zaznacza na wstępie publikacji, stara się nią wypełnić lukę, jaką jest 

brak opracowań, dotyczących ruchu zuchowego. Dzieci szkół elementarnych (podstawowych) 

w porównaniu do młodzieży szkół średnich (posiadającej licznych nauczycieli 

i wychowawców) pozbawione są odpowiedniego wychowania, rodzice zajęci są pracą 

zarobkową, a nauczyciele często posiadają bardzo słabe wykształcenie. Jak pisze autorka: 

„Jak wychowamy młodzież naszą, taką będziemy mieć Polskę. Trzeba więc wytężyć wszystkie 

siły, ażeby to nowe młode pokolenie wyrosło na dzielnych obywateli narodu, użyć wszelkich 

środków by ten cel osiągnąć.” Na kolejnych stronach książki podkreśla, że „Związek Zuchów 

jest ideowym wstępem do przyszłego samowychowania w organizacyi harcerskiej.” 

Jest świadoma, że praca z dziećmi, uczenie ich godnego postępowania jest trudnym zadaniem. 

Wymaga wysiłku, poświęcenia wychowankom dodatkowego czasu. Zaznacza, że trzeba 

dostarczyć dzieciom dużo ruchu, twórczych wspólnych zabaw. Gry i ćwiczenia muszą być tak 

obmyślane, aby poprzez zabawę zuchy nabrały cech człowieka kulturalnego 

 i wyrosłych na dzielnych obywateli.  
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Książka składa się z czterech części. Dwie pierwsze zawierają materiały do gawęd 

etycznych z zuchami. Przeznaczone są na dwa pierwsze lata pracy z zuchami. W pierwszym 

roku zuch ma pracować nad łatwymi zagadnieniami, które widoczne są w klasie. Dotyczą one 

unikania skarżenia, niesienia pomocy kolegom, bycia posłusznym i nie przezywania się.  

W kolejnym roku zakres ćwiczeń przenosi się poza szkołę, do domu czy na ulicę. Zuch 

ćwiczy się w posłuszeństwie wobec rodziców, szanuje cudzą własność, stara się usłużyć 

każdemu. Każde to zobowiązanie ilustruje odpowiednia gawęda. Trzecia część pozycji 

poświęcona jest prawu zucha, które ówcześnie posiadało dziesięć punktów. Jest to materiał do 

pracy z dziećmi w trzecim roku i kolejnych latach ich przynależności do związku zuchów. 

Zuch co miesiąc składa wtedy obietnicę wypełniania kolejnego punktu Prawa Zucha. 

Czytelnik znajdzie tu m.in. gawędę dotyczącą mówienia przez zucha zawsze prawdy, 

pomagania innym, bycia oszczędnym czy miłowania Boga. Ostatnia część to zbiór ćwiczeń, 

gier i zabaw do wykorzystania podczas pracy z zuchami, kładącymi nacisk na naukę 

tropienia, kamuflażu. Autorka wielokrotnie podkreśla, że jest to pożądana cecha, aby dzieci 

miały zmysł orientacji i w przyszłości nie były niezdarami. 

Niniejsza publikacja ukazała się w 2018 r. nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls 

i jest przedrukiem wydania z 1918 r. Pierwotnie miała formę praktycznego poradnika, w jaki 

sposób prowadzić związek zuchów (gromadę zuchową), w którym czytelnik odnajdywał 

podstawowe wskazówki oraz materiały do gawęd z zuchami. Upływ czasu spowodował, że 

obecnie publikację należy rozpatrywać kategoriach bardziej historycznych- jak wyglądała 

praca z zuchami w na początku XX wieku w stolicy kraju.  

Mimo że częściowo nieaktualna, momentami pisana archaicznym językiem (dziatwa, 

facyata) jest godna polecenia. W kwestii historycznej czytelnik może poznać życie 

ówczesnych dzieci – mieszkańców Warszawy. Z jakimi problemami borykały się rodziny. Jak 

uczono dzieci oszczędzania czy odpowiedniego zachowania. Wreszcie, jakie zawody 

wykonywali ludzie- stróżak, praczka, posłaniec. Uważny czytelni odnajdzie również elementy 

programu wychowawczego Montessori, który był wówczas bardzo nowatorskim systemem 

wychowania dzieci.  

 Podsumowując, cytując autorkę książki „(…) żył w Polsce poeta, Jan Kochanowski, 

który powiedział te słowa: „Czyń każdy w swoim kółku, co każe duch Boży, a całość sama się 

złoży.” Niech każdy zuch będzie przyjacielem wszystkich w swojem otoczeniu, a wnet dzięki 
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waszym staraniom, zniknie trochę łez i przykrości. Prawem dla zucha jest nieść co dnia 

pomoc potrzebującym.” 

Zienkowiczówna Bolesława: Związek zuchów, czyli młodych harcerzy, Oficyna 

Wydawnicza Impuls, Kraków 2018 (reprint wydania z 1918 r), ss. 244 

 


