
 

Baden – Powell robi zakupy w supermarkecie E. Leclerc,  
czyli krótki poradnik organizatora naboru  

do drużyny starszoharcerskiej 
 
Nabór do drużyny? Nic trudnego. W tym poradniku chciałabym zaprezentować, sprawdzony 
w 2009 roku przez moją drużynę, pomysł na nabór w stylu detektywistyczno – kryminalnym.  
Kiedy już uzgodnimy z dyrektorem szkoły termin, w którym ów nabór mógłby zostać 
przeprowadzony, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko dobrze się do niego przygotować.  
To proste, wystarczy pomyśleć. Chciałabym, żeby ten poradnik był jedynie inspiracją dla Ciebie, 
Druhu Drużynowy/Druhno Drużynowa. Rozwiń nasz pomysł tak, żeby nabór przyniósł oczekiwany 
w Twoim środowisku efekt! 
 
Przed naborem: 
1. Uzyskujemy zgodę dyrektora do przeprowadzenia naboru. 
2. Przygotowujemy dokładny plan naboru i listę potrzebnych przedmiotów. 
3. Wysyłamy naszych harcerzy „na zwiad”. Na pewno w każdej klasie jest jedna charakterystyczna 
osoba, którą bez problemu możemy wyciągnąć na przesłuchanie. 
 
Plan naboru: 
1. Przygotowanie centrum przesłuchań. W tym celu wybieramy pomieszczenie, do którego dociera 
jak najmniej światła. W rogu ustawiamy stolik. Po jednej stronie krzesło  
dla przesłuchującego, po drugiej dla przesłuchiwanego. Na stole koniecznie muszą znajdować się 
przedmioty typowe dla detektywów: dyktafon, lupa, porozrzucane w nieładzie akta, teczki, gazety, 
zabawkowe pistolety. Niezastąpiona jest też lampka skierowana w stronę przesłuchiwanego. Klimat 
stworzy również ustawienie fikusa na biurku (bezcenne ;-) ) W innym rogu pomieszczenia robimy 
kącik do ściągania odcisków palców – kartki papieru, talerzyk z czarnym tuszem. Na ścianie 
wieszamy miarkę rozrysowaną na szarym papierze. Na wprost niej na statywie ustawiamy aparat, 
którym będziemy robili zdjęcia niczym z akt policyjnych. Osoba, która przesłuchuje jest ubrana 
na czarno, może mieć założone okulary przeciwsłoneczne i kapelusz/beret. 
2. Spośród drużyny typujemy maksymalnie cztery osoby. Dwie ubierają się tak, aby nie wzbudzić 
podejrzeń. Pozostałe – ubierają się na czarno, na głowy zakładają kominiarki (lub rajstopy). 
Preferujemy też czarne rękawiczki. Osoby niewzbudzające podejrzeń wywołują „lidera” z klasy pod 
jakimkolwiek pretekstem – jest wzywany przez dyrektora, czy szkolną pielęgniarkę, wszystko zależy 
już od Was. Lider opuszcza klasę, zamykają się za nim drzwi i wtedy dwie zamaskowane osoby 
zawiązują mu chustę na oczy (delikatnie!), mówią, że jest porwany i prowadzą do centrum 
przesłuchań. 
3. W centrum przesłuchań zdejmujecie liderowi odciski palców i robicie zdjęcie. Potem prowadzicie 
go do miejsca przesłuchania. Włączacie dyktafon i lampkę. Profesjonalnie (ale niekonieczne!) 
byłoby skierowanie światła tak, aby świeciło prosto w oczy. I tu pada ciąg pytań o imię, nazwisko, 
wiek, klasę, zainteresowania. Lider traci pewność siebie i w 90% zada Wam pytanie „ale o co 
chodzi?” – nie reagujcie, róbcie swoje, zadawajcie pytania. Osoba, która przesłuchuje musi być 
śmiertelnie poważna. Nie zapomnijcie o pytaniach typu: co robisz w piątek o 15 (lub w inny dzień, 
w który macie zbiórkę)? Co będziesz z nami robił  w lipcu? Ale najlepsze pytanie na koniec to: co 
łączy cię z Robertem Baden – Powell’em? Kiedy ostatni raz się widzieliście? Najlepiej wtedy pokazać 
jego zdjęcie, albo czyjeś odciski palców („Czy poznajesz te odciski palców?”). Niektórzy będą 
próbowali opowiadać,  że Bi – Pi to ich wujek lub kuzyn, albo, że ostatni raz widzieli go 
w supermarkecie E. Leclerc o 13.00 w sobotę w dziale warzywnym. Pewność siebie z ich twarzy 
zniknie wtedy, kiedy zapytacie: a wiesz, że Baden – Powell od ponad 60 lat nie żyje? O co zapytacie, 
zależy już tylko od Was. W pewnym momencie bez słów wyjaśnień przerwijcie przesłuchanie. Niech 
dwie zamaskowane osoby podejdą do przesłuchiwanego i go wyprowadzą z sali, w drzwiach 
wsuwając (nie wyjaśniając, o co chodzi) mu do ręki czy kieszeni kopertę z anonimem. 
4. Anonim – tradycyjnie wyklejony z literek wyciętych z gazety powinien być jak najbardziej 
tajemniczy, a przede wszystkim starannie wykonany.  
Przykładowa treść: Poznaj tajemnicę Roberta Baden – Powell’a! Piątek, 15:00, pod budką 
telefoniczną koło poczty. Przyprowadź ze sobą najlepszego przyjaciela, który potwierdzi Twoje 
alibi. 
I tak przesłuchajcie po jednym liderze z każdej klasy.  
Do przesłuchania można dołączyć też testy sprawdzające logiczne myślenie czy sprawność fizyczną, 
ale są one dość ryzykowne – mogą zniechęcić potencjalnych harcerzy do przyjścia na zbiórkę. Poza 
tym przesłuchanie może zająć zbyt wiele czasu. 



 

Niezbędne minimum: 
1. Stolik przy nim dwa krzesła, a na nim: lampka, fikus, akta, teczki, gazety, lupa, dyktafon, 
zabawkowe pistolety, długopisy, zdjęcia; drugi stolik, kartki papieru, pojemnik z czarnym tuszem; 
miarka wisząca na ścianie, statyw, aparat; 
2. Ciemne ubrania, okulary przeciwsłoneczne, płaszcze, kominiarki (lub rajstopy), czarne 
rękawiczki, chusty do zawiązania oczu porwanemu, plastikowe pistolety; 
3. Patrz wyżej – „przed naborem” punkt 1. 
4. Anonim w kopercie x liczba przesłuchiwanych osób – wyklejony z literek wyciętych z gazet (nie 
ma mowy o wydrukowaniu z komputera) 
 
Co dalej? Kilka sprawdzonych pomysłów 
Pierwsza zbiórka po naborze musi być kontynuacją przesłuchania. Sprawdzamy, czy osoby, które 
przybyły na zbiórkę sprawdzają się w roli detektywów. Oczywiście motywem przewodnim zbiórki 
jest Robert Baden – Powell. Ale nie przesadzajmy z ilością wiedzy teoretycznej.  
Proponuję całą zbiórkę przygotować w formie gry terenowej. Start: oczywiście pod budką 
telefoniczną, która zaczyna dzwonić. Przez telefon podajemy skrótowe informacje, możemy je 
przekazać także w formie zagadki. Dzielimy drużynę na dwa, trzy patrole – w zależności od liczby 
uczestników zbiórki. (Przed zbiórką koniecznie sprawdź, czy telefon w budce działa!) 
Informacje w formie zaszyfrowanych wiadomości możemy chować np. do szklanych butelek. 
Wiadomości mogą zostać także przekazane potencjalnym harcerzom, jeśli wejdą oni do sklepu 
i powiedzą hasło, w zamian mogą otrzymać dalsze instrukcje. Możemy pociąć także zdjęcie Bi – Pi 
na części i dołączać do każdej informacji – po rozwiązaniu wszystkich zagadek uczestnicy będą 
musieli dodatkowo ułożyć puzzle. 
W terenie, na którym toczyć się będzie gra mogą krążyć agenci specjalni, którzy, odpowiednio, 
mogą przeszkadzać lub pomagać harcerzom w grze poprzez przekazywanie błędnych 
lub prawdziwych informacji. 
Dobrym pomysłem są też zagadki logiczne. 
Gra może się również opierać na rozwiązywaniu zagadki kryminalnej. Nieocenione jest tutaj 
zastosowanie pozoracji z pierwszej pomocy. Wystarczy trochę kitu szklarskiego/ciasta, pudru, fluidu 
i czerwonej farby i… rana gotowa. (Im rana bardziej realna, tym lepiej.) 
Pamiętajcie, że tematyka zbiórki odnosi się do pytań, które zadawaliście podczas przesłuchania 
i do treści anonimu zostawionego przesłuchiwanemu. Pomysłów jest przecież mnóstwo. Ale nie 
przesadźcie z ilością środków i skomplikowaniem fabuły gry, a przede wszystkim zostawcie lekkie 
uczucie niedosytu, które przyciągnie harcerzy na następną zbiórkę. 
 
Wszystkie porady zawarte w tej broszurze zostały przetestowane przez 1. Dobroszycką Drużynę 
Harcerzy Starszych „Czas na Ogień”- nie tylko podczas naboru i zbiórki ponaborowej, ale również 
podczas III Rajdu „Czas na Ogień. Na szlaku tajemnic” opartego na fabule kryminalnej, który odbył 
się w maju 2009 roku.  
 

Powodzenia! 
 
 
PS: Naprawdę telefon w budce czasem nie dzwoni, a jakiś chłopiec wmawiał nam, że widział Bi-Pi 
w supermarkecie E. Leclerc w dziale warzywnym;) 

 
 

 
 
Opracowała: phm. Marlena Piotrowska (Hufiec ZHP Oleśnica, Chorągiew Dolnośląska) w 2009 roku, 
kiedy pełniła funkcję drużynowej 1.DDHS „Czas na Ogień”. Pomagały jej pwd. Anna Gadomska 
oraz pwd. Karolina Czapla. 
 


