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DOBROWOLNOŒÆ
Szanujmy w dziecku, w m³odej a tak¿e doros³ej dziewczynie wolnego cz³owieka,
którego tej wolnoœci nie zamierzamy pozbawiæ. Chcemy jej natomiast nadawaæ
kierunek, wspó³dzia³aj¹cy przy tym z dan¹ jednostk¹. Pragniemy, aby ka¿dy cz³owiek
zawsze by³ sob¹, lecz by jego dojrza³e „ja” powstawa³o przez rozbudowê wartoœci
dodatnich tak siln¹, ¿e a¿ poci¹gaj¹c¹ za sob¹ opanowanie lub zanik sk³onnoœci
ujemnych. Nie zamierzamy w naszej pracy osi¹gn¹æ takiego czy innego idea³u
dostosowanego do naszych z góry powziêtych projektów. Chcemy przez
wychowanie harcerskie przysporzyæ Polsce ludzi wolnych, w najpiêkniejszym tego
s³owa znaczeniu: rozumiej¹cych wolnoœæ i umiej¹cych na niej oprzeæ swoje ¿ycie i
swoj¹ s³u¿bê. Aby budowanie jednostki od wewn¹trz by³o mo¿liwe konieczny jest w
wychowaniu harcerskim czynny udzia³ woli danej jednostki. Dziewczynka musi sama
chcieæ ¿yæ po harcersku, dostroiæ sw¹ wolê do harcerskiej woli przewodniczek i
wspó³towarzyszek. Je¿eli nie zdo³amy uzyskaæ takiej czynnej i chêtnej postawy danej
jednostki, musimy zrezygnowaæ z naszych wobec niej zamierzeñ. Pozostanie nam
bowiem mo¿liwoœæ oddzia³ywania jedynie z zewn¹trz przez nakaz lub zakaz, przymus
lub kontrolê, to zaœ by³oby sprzeczne z celem i metod¹ harcerstwa, prowadzi³oby do
spaczenia istoty ruchu, do wyników wrêcz odmiennych ni¿ zamierzone. Gdy siê mówi
o elitaryzmie harcerstwa, o selekcjonowaniu cz³onków, rzecz dotyczy w³aœnie tego
kardynalnego wymagania gotowoœci woli, z jakim siê zwracamy do jednostek
garn¹cych siê ku nam. By zostaæ harcerk¹, trzeba chcieæ, kto nie chce, nie znajdzie
wœród nas w³asnego miejsca i odejdzie wczeœniej czy póŸniej.

M³odzie¿ nie mo¿e byæ traktowana jak surowiec przydzielany do tej czy innej
przetwórni. Musi mieæ prawo postêpowaæ zgodnie z w³asn¹ wol¹. Wychowanie
powinno uczyæ umiejêtnoœci korzystania z tego prawa tak, by przynios³o ono szczêœcie
jednostce i przez jej pracê po¿ytek spo³eczeñstwu. W ¿adnym razie nie mo¿na
m³odzie¿y tego prawa pozbawiaæ, jeœli pragnie siê wychowaæ ludzi dojrza³ych,
samodzielnych i czynnych, bez nakazu zewnêtrznego umiej¹cych ¿yæ tak, jak
przysta³o obywatelom wolnego narodu.
Element istotnie harcerski znajdujemy zwykle wœród jednostek o nastawieniu czynnym.
Kierowane do dru¿yn dziewczêta najgrzeczniejsze stanowi¹ nierzadko element
bierny, który w wiêkszoœci wypadków nie potrafi dostroiæ siê do atmosfery harcerskiej i z
czasem odpada. Dobra dru¿yna to zespó³ ¿ywy, ruchliwy, pe³en inicjatywy, bo
z³o¿ony z mniej lub wiêcej aktywnych jednostek, kierowany przez czynne zastêpowe i
œwiadom¹ rzeczy dru¿ynow¹ harcerkê.
Zastêpowa i podzastêpowa szukaj¹ dziewcz¹t cz³onkiñ nowego zastêpu. Z drugiej
strony, dziewczêta pragn¹ca wst¹piæ do harcerstwa decyduj¹ same czy pragn¹
nale¿eæ do tego czy innego zastêpu, czy odpowiada im bardziej ta czy inna
zastêpowa, te czy tamte wspó³towarzyszki. Ju¿ od pierwszej chwili zachodzi
oddzia³ywanie od wewn¹trz, doprowadzaj¹ce przysz³e cz³onkinie do samodzielnej,
zgodnie z w³asn¹ wol¹ podjêtej decyzji: „Chcê byæ w tym zastêpie, podoba mi siê ta
zastêpowa, dobrze mi bêdzie z tymi dziewczêtami”.
Zarówno ze wzglêdów wychowawczych jak i organizacyjnych nie przed³u¿amy
okresu próbnego ponad trzy miesi¹ce. Dziewczêta wiedzia³y, jak d³ugo bêdzie on
trwaæ. Jeœli w ogólnie przyjêtym terminie nie potrafi³y zdobyæ siê na wysi³ek pracy nad
sob¹ czy na obowi¹zuj¹c¹ decyzjê, nie uczyni¹ tego i w czwartym miesi¹cu.
Ustêpstwo nasze potraktowa³yby jako s³aboœæ, jako specjalne staranie siê o któr¹œ z
nich. Szkodliwe bardzo dla dziewczyny by³oby wysnucie przez ni¹ wniosku „zale¿y im
na mnie, wiêc mogê siê nie staraæ i tak mnie przyjm¹”. To jej musi zale¿eæ by by³a
przyjêta, to ona powinna siê wysiliæ, jeœli chce wejœæ do dru¿yny, w ¿ycie harcerskie,
które w okresie próbnym ukazywa³a zastêpowa jej wspó³towarzyszkom jako bliskie, ale
jeszcze niedozwolone. Wszak najbardziej poci¹gaj¹ce œrodki i formy oddzia³ywania
harcerskiego s¹ stosowane po przyjêciu do dru¿yny Nie pomog¹ najgorêtsze ¿yczenia
zastêpowa odpowie zawsze „poczekajcie, a¿ bêdziemy prawdziwym zastêpem
przyjêtym do dru¿yny, tam czekaj¹ na nas mundury, god³o i obyczaje, has³o „czuwaj”,
harcerskie pieœni i wiele innych upragnionych rzeczy”.
W okresie próbnym
podkreœlamy dziewczynom bardzo mocno, ¿e do harcerstwa nikt nie wci¹ga, nikt nie
namawia, ¿e nikt nie mo¿e kazaæ komuœ byæ harcerk¹. Podstaw¹ ¿ycia harcerskiego
jest dobra, szczera wola ka¿dej jednostki. Wymagamy zaraz na wstêpie dobrej woli
wyra¿aj¹cej siê w wysi³ku. Przyjmujemy ka¿dego kto zechce i wytrzyma okres próbny.
Musimy mieæ pewnoœæ, ¿e dana jednostka chce byæ harcerk¹, bo inaczej nie mia³oby
sensu jej bycie w dru¿ynie.
Ch³opiec nie jest ani molem ksi¹¿kowym, ani pacyfist¹, nie cierpi siedzenia, nie
wyznaje zasady „bezpieczeñstwo przede wszystko”. Jest ch³opcem wype³nionym po
brzegi weso³oœci¹, zmys³em obserwacji i ¿¹dz¹ wra¿eñ. Nieliczni siê poddadz¹ i
zdobêd¹ szkoln¹ erudycjê, przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ wytrwa w buncie i wyroœnie na
najszlachetniejszych i najcenniejszych mê¿ów narodu. Czy ch³opiec nie ma w gruncie
rzeczy racji zachowuj¹c swój w³asny kodeks sprawiedliwoœci, zdobywczoœci i

Przygody? Po có¿ im tego zabraniaæ, po có¿ p³yn¹æ pod pr¹d, jeœli pr¹d, w gruncie
rzeczy p³ynie w dobrym kierunku? Jakie¿ zadanie mo¿e byæ piêkniejsze i bardziej
poci¹gaj¹ce ni¿ skierowanie dzikich si³ natury ch³opca na œcie¿ki s³u¿by spo³ecznej?
Potem opracujcie pomys³y na pytania:
Jak organizowaæ zaci¹gi?
Co mo¿na robiæ zastêpami?
Kto powinien byæ zastêpow¹? Jakie powinna przejœæ próby, zadania, stopnie, sta¿
itp.?

SYSTEM ZASTÊPOWY
Nies³ychanie ³atwo jest fa³szowaæ harcerstwo. Wystarczy siê pos³ugiwaæ metod¹
harcersk¹ bez jej zrozumienia, powierzchownie, jednostronnie, pomijaj¹c stawiane
przez ni¹ wymagania. Wystarczy odrzuciæ system zastêpowy. Wystarczy iloœæ
postawiæ nad jakoœci¹. Wystarczy œrodki uznaæ za cele. Stworzy siê wtedy dziwol¹g
nosz¹cy miano harcerstwa, nawet w mundur harcerski ubrany, ale na pewno nie
bêd¹cy harcerstwem.
Kardynaln¹ cech¹ metody harcerskiej jest oddzia³ywanie od wewn¹trz, przedmiotem
oddzia³ywania jest zawsze jednostka a nigdy zaœ masa. Do ka¿dej jednostki zwracamy
siê z pe³nym szacunkiem i zaufaniem. Zadaniem naszym jest przyjœcie jednostkom z
pomoc¹ w ich pracy nad rozwojem wartoœci osobistych i spo³ecznych.
Œwiadomego udzia³u w dokonywanej pracy wymagamy od ka¿dego zespo³u i ka¿dej
jednostki. Zastêpowa, oddzia³uj¹c na zastêp, wychowuje w sobie œwiadomie
zdolnoœci kierownicze, zbiera doœwiadczenia, cenny przyczynek do swej dalszej
s³u¿by, mo¿e jako dru¿ynowej i instruktorki. Zastêp realizuje, krok po kroku, program, w
którego opracowaniu bra³ sam udzia³ i który uzna³ za w³asny.
Za³o¿yæ dru¿ynê harcerek mo¿e jedynie harcerka odpowiednio do tego
przygotowana i upowa¿niona przez w³aœciw¹ komendê chor¹gwi. Dziewczyny
maj¹ce j¹ tworzyæ musz¹ przejœæ przez 3miesiêczny okres próbny a potem 6miesieczny
okres ochotniczki zakoñczony z³o¿eniem Przyrzeczenia Harcerskiego. Kandydatki na
zastêpowe i podzastêpowe powinny byæ po Przyrzeczeniu Harcerskim.
System zastêpowy uwa¿amy za podstawê organizacyjn¹ jedyn¹ s³uszn¹,
gwarantuj¹c¹ powodzenie naszych poczynañ. Zasady jego przyjmujemy dos³ownie
bo znamy z doœwiadczenia nie tylko prawdziw¹ wartoœæ naszego systemu ale i
krzywdê jak¹ wyrz¹dzaj¹ harcerstwu ci, którzy przez lekkomyœlnoœæ lub niezrozumienie
odrzucaj¹ lub dowolnie przekszta³caj¹ wartoœci niezmienne i trwa³e.
System zastêpowy jest podstawow¹ form¹ pracy harcerskiej, jedyn¹, która pozwala
na w³aœciwe stosowanie metody harcerskiej. Polega ona na prowadzeniu pracy w
ma³ych grupach zastêpach. Zastêp sk³ada siê z zespo³u od 6-10 dziewcz¹t
dobranych mo¿liwie naturalnie wraz z zastêpow¹ i podzastêpow¹. Zastêpowa jest
harcerk¹, która z³o¿y³a Przyrzeczenie Harcerskie i która posiada lepsze wyrobienie
harcerskie od zastêpu. Zastêp powinien byæ zdolny do wspó³¿ycia harcerskiego, mieæ
w³asny program i realizowaæ go metod¹ harcersk¹. Zastêp zuchów

Nazywamy gromadk¹ lub szóstk¹. Jeœli chcemy przy stosowaniu metody harcerskiej
osi¹gn¹æ dobre wyniki, musimy zrobiæ wszystko by nasze zastêpy spe³nia³y wszystkie
konieczne warunki. Zastêp nie mo¿e liczyæ wiêcej ni¿ 10 cz³onków, bo wtedy ju¿ nie jest
mo¿liwe wychowanie jednostkowe, nie mo¿e te¿ liczyæ mniej ni¿ 6 osób, gdy¿ wtedy
niemo¿liwe by by³o wychowanie spo³eczne. Dla zastêpowej jej funkcja ma wa¿ne
znaczenie, gdy¿ daje mo¿liwoœæ rozwijania w sobie cennych cech charakteru i
podstawowych wartoœci instruktorskich. Zastêp harcerski nie mo¿e istnieæ bez
zastêpowej. Nawet zdarzaj¹ce siê czasem zastêpy starszych harcerek musz¹ mieæ
zastêpow¹ osobê odpowiedzialn¹ za zastêp. Zastêpowa musi mieæ pomoc w
postaci podzastêpowej, gdy¿ prowadzenie zastêpu jest spraw¹ na tyle
odpowiedzialn¹, ¿e nie mo¿emy pozostawiæ zastêpowej samej sobie. Podzastêpowa
ma nie tylko spe³niaæ w zastêpie rolê pomocnicy i zastêpczyni, powinna byæ
wspó³towarzyszk¹ zastêpowej. Podzastêpow¹ wybiera zastêpowa, nie mo¿e ona byæ
mianowana czy narzucona z góry, bo nie spe³nia³aby swego zadania w stosunku do
zastêpowej.
Zastêp to grupka nieliczna, w takim zespole harcerki mog¹ siê wzajemnie znaæ, mog¹
te¿ na siebie wzajemnie oddzia³ywaæ, ujawnia siê wp³yw jednostek wiêcej wartych na
jednostki s³absze i w ¿yciu zastêpu wydobywa siê na pierwszy plan wartoœci dodatnie.
Ca³e wychowanie odbywa siê tu drog¹ poœredni¹ nikt nie g³osi kazañ, nikt nie pyta o
pochodzenie, zastêp ma charakter demokratyczny, przy czym ka¿da z dziewcz¹t ma
pewn¹ wartoœæ charakteru, któr¹ mo¿e wnieœæ do zastêpu. Zastêp œwiadomie
dochodzi do w³asnego god³a, do w³asnych obyczajów, umie je uzasadniæ, ceni je i
nie zamieni³by ich na inne za nic w œwiecie. Jeœli zastêp jest ¿ywym organizmem,
postawa wszystkich jego cz³onkiñ musi byæ czynna. Nieobecnoœæ lub biernoœæ
jednostki parali¿uje sprawnoœæ ca³ego organizmu. Ka¿da jednostka w zastêpie jest
potrzebna, co wiêcej jest niezbêdna. Wszystkie powinny iœæ równym krokiem, tylko
wtedy siê zastêp rozwija.
Dawanie odpowiedzialnoœci jest kluczem do powodzenia w pracy z ch³opcami,
szczególnie z ch³opcami najdzikszymi i najtrudniejszymi. Musisz wykazaæ ch³opcu
swym postêpowaniem, ¿e uwa¿asz go za istotê odpowiedzialn¹. W³ó¿ nañ jakiœ
obowi¹zek czasowy czy sta³y i oczekuj od ch³opca, ¿e wykona ten obowi¹zek wiernie.
Nie tkwij nad nim, wpatruj¹c siê jak to czyni. Pozwól mu robiæ to na w³asny sposób,
przyjdŸ z pomoc¹ jeœli trzeba, ale w ka¿dym razie pozostaw go w spokoju i oka¿ mu
zaufanie, ¿e zrobi co w jego mocy. Je¿eli dru¿ynowy daje swemu zastêpowemu
rzeczywist¹ w³adzê, oczekuje od niego du¿ej roboty i pozostawia mu woln¹ rêkê w
wykonywaniu pracy, uczyni wiêcej dla rozwiniêcia charakteru ch³opca, ni¿by mog³o
uczyniæ wszelkie szkolne nauczanie.
Ducha stwarza system zastêpowy, który w³aœciwie stosowany jest tak¿e bardzo
wa¿nym czynnikiem w kszta³ceniu charakteru. Dziêki temu systemowi ch³opiec widzi,
¿e jest zastêpie. Ka¿dy zastêp jako ca³oœæ jest œwiadomie odpowiedzialny za
powodzenie pracy ca³ej dru¿yny. Dziêki temu dru¿ynowy mo¿e przekazywaæ swoim
ch³opcom nie tylko swoje wiadomoœci, ale i swoje idea³y, tworz¹c moraln¹ postawê
skautów i dziêki temu ch³opcy uœwiadamiaj¹ sobie stopniowo, ¿e maj¹ coœ do
powiedzenia w pracy swojej dru¿yny.
W rozwijaniu inicjatywy skauting wykorzystuje swój cudowny aparat organizacyjny,
który stwarza wspania³e mo¿liwoœci odrzucenia ka¿dej

narzuconej metody. Dzieje siê tak w zastêpach i dru¿ynach, gdzie ch³opcy ucz¹ siê
pracowaæ w gromadzie. Zmusza to do wspólnego wysi³ku dla wspólnego celu, jest
metod¹ g³êboko i prawdziwie demokratyczn¹.
Bezcennym posuniêciem w kszta³ceniu charakteru jest na³o¿enie na jednostkê
odpowiedzialnoœci za siebie i innych. Uzyskuje siê to oddaj¹c zastêpowemu
odpowiedzialne dowództwo nad zastêpem. Wygl¹da to na przesadê, ale w praktyce
daje dobre wyniki. Ponadto, dziêki rywalizacji i wspó³zawodnictwu miêdzy zastêpami,
wytwarza siê zbiorowy duch zastêpu, który wp³ywa na podniesienie poziomu
ch³opców i osi¹gniêcie przez nich wy¿szego stopnia ogólnej sprawnoœci. Ka¿dy
ch³opiec w zastêpie rozumie, ¿e jest odpowiedzialn¹ jednostk¹ i ¿e honor grupy zale¿y
w pewnym stopniu od jego umiejêtnoœci „wielkiej gry”. Rywalizacja zespo³owa uczy
wspó³dzia³ania.
System zastêpowy zdejmuje znaczn¹ czêœæ codziennych obowi¹zków i czynnoœci z
barków dru¿ynowego. Zastêpowego uczy poczucia odpowiedzialnoœci i cnót
dowódcy, a harcerzy podporz¹dkowania siê interesom ogó³u, samozaparcia i
kontroli samego siebie, co wszystko obejmuje w sobie ducha wspó³pracy i dobrego
kole¿eñstwa. Dru¿ynowy, który zamierza osi¹gn¹æ dobre wyniki, musi nie tylko
przestudiowaæ ca³¹ literaturê o systemie zastêpowym i jego metodach, ale tak¿e
wprowadziæ w czyn to, czego siê tam dowie. To w³aœnie wprowadzanie w czyn jest
najwa¿niejsze, bo zastêpowi i skauci wyrobi¹ siê tylko przez sta³¹ pracê w dzia³aniu. Im
wiêcej dru¿ynowy daje swoim ch³opcom do roboty, tym lepiej bêd¹ spe³niaæ jego
zamierzenia, tym lepiej rozwinie siê ich si³a i charakter.
Potem opracujcie pomys³y na pytania:
Jak wykorzystaæ ten element w pracy dru¿yny i zastêpów? (szerzej ni¿ tylko punktacja)
O co mo¿na rywalizowaæ w dru¿ynie? Jakie przywileje i nagrody s¹ najlepsze?
Co motywuje harcerki?

WSPÓ£ZAWODNICTWO I WSPÓ£PRACA
Ten element mo¿e byæ tak¿e rozumiany jako wspó³zawodnictwo samego z sob¹,
pokonywanie trudnoœci i oddzia³ywanie pozytywne na pozytywnych przyk³adach.
Ka¿dy wysi³ek podejmowany jest po to, by wedrzeæ siê wy¿ej. Ka¿da praca harcerska
ma na celu budowanie, tworzenie wartoœci dodatnich, a nie niszczenie z³a. Zwalczaæ
wartoœci ujemne chcemy przez intensywne rozwijanie wartoœci dodatnich, Chcemy
raczej zapobiegaæ z³u ni¿ je têpiæ, naprawianie tego, co popsute, ³atanie dziur,
wyszukiwanie braków zmusza cz³owieka do patrzenia blisko i dzia³ania w bardzo
przyziemnym zakresie. Rodzi pesymizm, bo ci¹gle siê ³ata i zawsze s¹ nowe dziury, rodzi
bezw³ad i czy¿ warto siê wysilaæ, aby dziury by³y niewidoczne? Nam to nie wystarcza.
My chcemy na miejscu nieu¿ytków i œmietnisk widzieæ pola i ogrody, na miejscu
zapleœnia³ych cha³up lœni¹ce czystoœci¹ domy. My chcemy dzia³aæ wed³ug
twórczych planów, a nie wed³ug dziur i braków, chcemy obejmowaæ wzrokiem du¿y
odcinek drogi, chcemy iœæ naprzód i budowaæ. W takim ustosunkowaniu siê do œwiata
le¿y poczucie si³y, wiara w czyn i jutro, kult wielkoœci i zdobywczej walki. Tylko w takim
nastawieniu wychowywaæ siê mog¹ ludzie przysz³oœci.

Na uwagê zas³uguje organizowanie siê dziewcz¹t w trójki w ramach zastêpów. Ka¿da
trójka odpowiedzialna by³a za pewn¹ czêœæ pracy zastêpu realizuj¹c przy tym
w³asne zainteresowania. Nieobecnoœæ lub nieprzygotowanie jednej trójki rozbija³o
zastêp, brak bowiem by³o dziewczêtom tego, co te trzy mia³y wnieœæ do zastêpu na
zbiórce. Sprawia³o to, ¿e ca³a trójka wzajemnie siê pilnowa³a, by zajêcia by³y
przygotowane, by wszystkie by³y na zbiórce, by zastêp by³ zadowolony z
przeprowadzonych zajêæ.
Nie stawia siê zakazu- „nie rób tak”, wysuwa siê raczej nakaz „rób tak!”. Prawo
Harcerskie jest raczej przewodnikiem w ¿yciu ch³opca ni¿ walk¹ z jego wadami. Ustala
ono jedynie co uwa¿a siê za dobre i czego siê oczekuje od skauta.
Dziêki rywalizacji i wspó³zawodnictwu miêdzy zastêpami, wytwarza siê zbiorowy duch
zastêpu, który wp³ywa na podniesienie poziomu ch³opców i osi¹gniêcie przez nich
wy¿szego stopnia ogólnej sprawnoœci. Ka¿dy ch³opiec w zastêpie rozumie, ¿e jest
odpowiedzialn¹ jednostk¹ i ¿e honor grupy zale¿y w pewnym stopniu od jego
umiejêtnoœci „wielkiej gry”. Rywalizacja zespo³owa uczy wspó³dzia³ania.
Potem opracujcie pomys³y na pytania:
Jaka powinna byæ dru¿ynowa dla harcerek? Co powinna robiæ a na co nie
pozwalaæ?
Jak umo¿liwiæ harcerkom wywieranie wp³ywu na to co siê dzieje w waszej dru¿ynie
(konkretne rozwi¹zania organizacyjne)
Jak wykorzystaæ do tego elementu ZZ i Radê Dru¿yny/ kadrê?

WZAJEMNOŒÆ ODDZIA£YWANIA
Nie ma w harcerstwie nauczanych i nauczaj¹cych, wychowuj¹cych i
wychowywanych, prowadz¹cych i prowadzonych w dos³ownym znaczeniu tych
wyrazów. Zastêpowa i dru¿ynowa oddzia³uj¹ na swoje dziewczêta, pobudzaj¹c ich
wolê i uczucie i intelekt. Tak samo wœród prze¿yæ i doœwiadczeñ harcerskich jednostki i
zespo³y oddzia³uj¹ na swoje przewodniczki, pomagaj¹c im wychowaæ siê wraz z
ca³ym zastêpem czy dru¿yn¹. I tak w normalnej, codziennej pracy oddzia³uj¹ na
siebie wzajemnie jednostki w zastêpach, zastêpy w dru¿ynach, dru¿yny w hufcach,
bez nakazu zewnêtrznego, czêsto ze œwiadomoœci¹ odnajdywan¹ w pe³ni dopiero w
nastêpstwie, po prostu dlatego, ¿e tak nakazuje Prawo i zasady harcerskiego
braterstwa.
Wzajemnoœæ oddzia³ywania, zasadnicza w wychowaniu harcerskim, nadaje
specjalny charakter samowychowaniu skautowemu, czyni je wybitnie spo³ecznym.
Harcerk¹ mo¿na zostaæ przede wszystkim, a mo¿e nawet jedynie w gromadzie.
Daremne bywaj¹ usi³owania nauczenia siê harcerstwa z ksi¹¿ek i pism. Mo¿na w ten
sposób wiele dowiedzieæ siê o harcerstwie ale wejœæ w nie, zostaæ cz³onkiem mo¿na
jedynie przy wspó³udziale gromady, drog¹ prze¿yæ, wspólnie osi¹ganych
doœwiadczeñ, pokonywanych trudnoœci, razem zdobywanych pogl¹dów w œwietle
wzajemnego braterskiego oddzia³ywania.
Skauting ma wartoœæ wychowawcz¹, przynosi korzyœæ zarówno daj¹cemu jak i
bior¹cemu.

Aby wdro¿yæ ch³opców do wype³niania Prawa i wszystkiego co siê na nim opiera,
dru¿ynowy musi sam skrupulatnie przestrzegaæ jego zasad w ka¿dym szczególe swego
¿ycia. Niemal bez s³owa nauki ch³opcy pójd¹ za nim. Wszystko, czego trzeba
dru¿ynowemu to zdolnoœæ radosnego wspó³¿ycia z przyrod¹, zdolnoœæ wnikania w
ambicje ch³opców i bycie na stanowisku starszego brata, to znaczy ma patrzeæ na
rzeczy pod k¹tem widzenia ch³opca i prowadziæ, przodowaæ i budziæ entuzjazm we
w³aœciwym kierunku. Oto wszystko.
Powodzenie w wychowaniu ch³opca w wysokim stopniu zale¿y od osobistego
przyk³adu dru¿ynowego. Nietrudno zostaæ dlañ bohaterem, jak i starszym bratem. My
doroœli, zapominamy ³atwo jak ogromny podziw i czeœæ dla bohaterstwa tkwi w duszy
ch³opca. Dru¿ynowy, który potrafi staæ siê bohaterem dla swych ch³opców ma
mo¿noœæ wywierania ogromnego wp³ywu na ich rozwój, ale zarazem bierze na siebie
wielk¹ odpowiedzialnoœæ. Ch³opcy szybko dostrzegaj¹ jego najmniejsz¹ cechê
charakterystyczn¹, czy to bêdzie zaleta czy wada. Przyswoj¹ sobie jego sposób
zachowania, wszystko zostanie nie tylko zauwa¿one ale i skrzêtnie naœladowane.
Ch³opcy robi¹ wszystko to, co ich dru¿ynowy. Dru¿ynowy odbija siê w swoich
ch³opcach jak w lustrze. Skauci naucz¹ siê poœwiêcenia i patriotyzmu tylko od
takiego¿ poœwiêcenia i patriotyzmu dru¿ynowego.
Nie narzucajcie swym ch³opcom zajêæ, o których wy s¹dzicie, ¿e powinni je lubiæ, ale
s³uchaj¹c i pytaj¹c, dowiedzcie siê od nich, jakie zajêcia ich najbardziej poci¹gaj¹, a
póŸniej zwa¿cie, w jakim stopniu mo¿ecie je wykorzystaæ, aby by³y z po¿ytkiem dla
ch³opców.
Wk³adam mundur nawet wtedy, gdy mam dokonaæ przegl¹du jednego tylko
zastêpu, poniewa¿ jestem przekonany, ¿e podnosi to moralny ton wœród ch³opców.
Ich szacunek do w³asnego munduru wzrasta, gdy widz¹, ¿e nie wstydzi siê go doros³y
cz³owiek, wzrasta te¿ ich szacunek do samych siebie, jeœli czuj¹, ¿e traktuje siê ich na
serio i ¿e doroœli przywi¹zuj¹ wagê do tego, by razem z nimi byæ we wspólnym
bractwie.
Opracujcie pomys³y na pytania:
Jak wykorzystaæ ten element w pracy dru¿yny i zastêpów?
Jakie i kiedy mo¿na stawiaæ harcerkom poprzeczki?
Jak wykorzystaæ stopnie i sprawnoœci do lepszej pracy dru¿yny i nobilitacji ich
znaczenia?
Jak stopniowaæ trudnoœæ w mianowaniu na kolejne funkcje? Czym trzeba siê wykazaæ
na poszczególne?

ODDZIA£YWANIE POŒREDNIE
FORMY PRACY:
·
·
·
·
·
·

quiz
krzy¿ówka
rebus
gra terenowa

podchody
harc

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

zwiad
zadanie indywidualne
ognisko
wieczornica (bez mundurów, na luzie, np. wieczorek poetycki)
gawêda
parada k³amców
dyskusja
wêdrówka
biwak
obóz
zimowisko
bieg

kim
pl¹s
s³uchowisko
œpiewogranie
festiwal
olimpiada
film
wywiad
przedstawienie
warsztaty
gra planszowa
gry zespo³owe
chatki
gra z nocowaniem
akcje zarobkowe
kurs
pielgrzymka
rekolekcje
wyœcigi

przetarg
targi zastêpów
punktacja
œcie¿ka pamiêci
kalambury
s³u¿ba
warta
czuwanie
pionierka
modlitwa
Msza Œwiêta
sporty
gimnastyka
powitanie i po¿egnanie dnia
odprawy
bal
majsterkowanie
konserwacja sprzêtu

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

dzieñ skupienia
remont (np. harcówki)
pieczenie
„wy¿ycie siê” artystyczne
zaci¹g
wycieczka
kominek
Wigilia i jajko wielkanocne
ma³pi gaj
urodziny dru¿yny
wyjœcie kulturalne
harce zastêpów
zadania miêdzyzbiórkowe
apel
alarm
happening
sadzenie drzewek
robienie zielników
maraton
musztra
prace rêczne
cichy przyjaciel
czytanie ksi¹¿ek
kolêdowanie

THE BEST OF
Gry terenowe to jedna z najciekawszych form pracy harcerskiej, co zrobiæ,
¿eby nie spowszednia³y, nie by³y robione na jedno kopyto, mia³y jakiœ cel
poza dobr¹ zabaw¹....?
Cel !!!!
Po pierwsze trzeba sobie zadaæ pytanie po co tak¹ grê terenow¹ robimy. Czy
chcemy czegoœ nauczyæ, czy mo¿e sprawdziæ umiejêtnoœci naszych
harcerek, a mo¿e ma byæ to nie próba cia³a lub rozumu, co zdarza siê
najczêœciej, ale próba charakteru.... Gry terenowe, jeœli je odpowiednio
u³o¿ymy mog¹ byæ w prawie ka¿dym celu i na ka¿dy temat naszej harcerskiej
pracy.
Ciekawe pomys³y wykorzystanie terenu w Krakowie:
-nadawanie morsem wiadomoœci przez Wis³ê;
- zostawianie ró¿nego rodzaju wiadomoœci na has³o w ró¿nych
miejscach;
-baszty Wawelu i kamienice w Rynku maj¹ swoje nazwy, mo¿na wiêc
wskazówki poruszania siê po mieœcie formu³owaæ tak: „staw siê pod
Kamienic¹ Czerwon¹ / Baszt¹ Sandomiersk¹ /....” ;
-Wykorzystanie budek telefonicznych / poczt ³¹cznoœæ

poruszanie siê na wrotkach / rolkach / rowerze / hulajnodze gra jest
dynamiczna, a harcerka zdrowa :);
harcówki innych dru¿yn przy okazji mo¿na co nieco pozwiedzaæ;
pamiêtajmy, ¿e mamy Stare Miasto, Wawel, Planty, B³onia, parki,
ska³ki, Lasek Wolski, ZOO, koœcio³y i zakony, ... poczytajmy przewodniki,
ciekawostki, legendy, poszperajmy....
Jezioro:
niech sposobem poruszania siê bêdzie ³ódka, kajak, w³asnorêcznie
zbudowana tratwa, lub umiejêtnoœæ p³ywania ( to chyba pomys³y dla
wêdrowniczek );
listy mo¿na zamontowaæ w butelkach na œrodku jeziora;
z pomostów przewalonych drzew itp. mo¿e ktoœ nadawaæ morsem
wiadomoœci.
Las:
listy do osi¹gniêcia po wspiêciu siê na drzewo;
do gry z przyrody wykorzystajmy to, ¿e mamy wiele gatunków ró¿nego
rodzaju roœlinnoœci nie siedŸmy na majdanie z ksi¹¿k¹;
u³ó¿my grê terenow¹ z leœniczym!!!
zdob¹dŸmy mapê lasu, dowiedzmy siê gdzie s¹ ambony, mrowiska,
polany....
Sposoby poruszania siê...
A teraz bardzo praktyczne przyk³ady jak mo¿na w ciekawy sposób poruszaæ
siê w terenie!
·dziewczyny mog¹ iœæ za znakami patrolowymi znany przez wszystkich
sposób, tutaj trzeba pamiêtaæ, ¿e znaki powinny byæ widoczne i
zró¿nicowane, nie tylko strza³ki i listy. Jeœli chcemy sprawdziæ
spostrzegawczoœæ, powiedzmy naszej harcerce, ¿e ta gra sprawdza tak¿e jej
spostrzegawczoœæ i ma wypatrywaæ znaków, wtedy mo¿emy je poukrywaæ...
·wed³ug mapy;
·wed³ug azymutów;
·za œwieczkami i pochodniami najczêstszy sposób na grê terenow¹ w nocy,
przy jakiejœ wiêkszej imprezie mo¿na pokusiæ siê nawet o ogniska;
No i mniej znane sposoby poruszania siê, choæ mo¿e równie ciekawe:
·za tropami zwierz¹t mo¿na zrobiæ taki szablon odcisków z gipsu i odbijaæ nim
œlady na piasku, b³ocie, œniegu;
·wed³ug punktów orientacyjnych, np. punkty s¹ przy wszystkich koœcio³ach/
muzeach/ teatrach... w obrêbie plant;
·wed³ug zdjêæ to w mieœcie robimy zdjêcia ró¿nych obiektów, dziewczyny
maj¹ siê stawiaæ przy obiektach ze zdjêcia;
·szlakiem turystycznym;
Co ubarwia grê?
Zawsze pojawia siê pytanie jak grê uatrakcyjniæ....
No wiêc:

zrobiæ fabu³ê gry;
·
szyfrowaæ listy;
·
opalaæ karteczki;
·
przydatne s¹ has³a wstêpu;
·
.....
·
Pamiêtajmy jednak, ¿e to tylko estetyczne dodatki. Co nam po sypialni, w
której nie mamy ³ó¿ka, krzes³a i sto³u, a tylko obrazy na œcianach, wisiorki na
lampach i upiêkszaj¹ce badziewia? Tak samo jest z gr¹ taka fikuœna,
ubarwiona, tajemnicza, spodoba siê, ale niewiele da poza estetycznymi
wra¿eniami....
Fabu³a nie jest konieczna!!! I w ¿adnym wypadku nie nale¿y jej stawiaæ przed
celem gry!!!
Gry tematyczne to na przyk³ad:
·
bieg na orientacjê
·
gra z samarytanki
·
gra z ³¹cznoœci
·
gra z przyrody
Te gry maj¹ ju¿ ramowe cele, to co chcemy po nich osi¹gn¹æ, popatrzmy
wiêc jeszcze raz do ksi¹¿eczki sprawnoœci i ....
do gry z ³¹cznoœci przygotujmy telefon polowy, zbadajmy godziny
otwarcia poczty, zróbmy chor¹giewki, znajdŸmy nowy szyfr, wymyœlmy
meldunki i trasy ich przenoszenia (¿eby rzeczywiœcie by³o 2 km), sprawdŸmy
budki telefoniczne...
- do gry z samarytanki wykorzystajmy lekarza, albo odwiedŸmy szpital,
albo GOPRówkê, albo umówmy siê z ratownikiem na pla¿y, jeœli
robimy pozoracje to niech ktoœ kto rzekomo z³ama³ nogê spadaj¹c ze
schodów rzeczywiœcie pod tymi schodami le¿y, a jak jesteœcie w lesie
to niech nie ³amie nogi spadaj¹c ze schodów, tylko z drzewa.
- do gry z przyrody wykorzystajcie leœniczego, ZOO, ogród botaniczny,
pojedŸcie na wieœ i poznajcie w koñcu kilka rodzajów zbó¿, zwiedŸcie
Akademiê Rolnicz¹
Ja opiszê jeszcze nieco szerzej bieg na orientacjê
Ta gra ma na celu sprawdzaæ szybkoœæ (bieg) i orientacjê w terenie naszej
harcerki. Liczymy wiêc czas wyjœcia i przyjœcia, no i sprawdzamy obecnoœæ
uczestniczki na poszczególnych punktach. Mo¿na go wiêc zrobiæ na kilka
sposobów.

·Dziewczyna dostaje mapê, zaznaczone na niej punkty i ma jak
najszybciej przez nie przejœæ. Aby sprawdziæ czy rzeczywiœcie tam by³a
zbiera meldunki. Na takim biegu harcerka sama wymyœla sobie trasê,
jak zrobiæ, ¿eby punkty zbieraæ po kolei... Æwiczy wiêc swoj¹
zaradnoœæ.
· Drugim rodzajem jest taki, ¿e te¿ jest mapa i punkty na niej
zaznaczone, ale przy punktach jest kolejnoœæ zdobywania. Tutaj
sprawdzamy rzetelnoœæ i prawdomównoœæ.
· Mo¿na u³o¿yæ bieg wed³ug punktów orientacyjnych, to ju¿ jednak dla
starszych, no i oczywiœcie po wczeœniejszym zwiadzie terenu:)
· Wykorzystajmy w biegu azymuty!!!!
STOPNIOWANIE TRUDNOŒCIMa³y zuch wie, ¿e sadzonka pelargonii, któr¹ dosta³ od
druhny musi zakwitn¹æ i ¿e tylko on ma siê roœlink¹ opiekowaæ, dlatego dba o ni¹ i
cieszy siê ka¿dym jego listkiem. Starsza o kilka lat kandydatka na ochotniczkê wie, ¿e
chce byæ harcerk¹ i rozumie co to znaczy w domu, w szkole, w dru¿ynie, wszêdzie
usi³uje byæ uczciwa, prawdomówna, i na ka¿dym kroku kszta³tuje w sobie przyjacielski
stosunek do œwiata. Starsza dziewczyna stawia sobie wraz z ca³ym zastêpem
samodzielnie obrane za³o¿enie wychowawcze.
Kolejnymi etapami na drodze harcerki s¹: zuchy, m³odsze dziewczêta i starsze
dziewcz¹ta.
Trzy miesi¹ce wype³nione próbami uzdolnienia harcerskiego, cech charakteru,
stosunku do kardynalnych wymagañ. W okresie próbnym musz¹ dziewczêta wyrobiæ
sobie pewne pojêcie o harcerstwie i œwiadomoœæ, ¿e to, co nast¹pi po zakoñczeniu
próby bêdzie jeszcze ciekawsze, jeszcze bogatsze, naprawdê warte wysi³ku. Dobra
zastêpowa w tym czasie nie bêdzie stosowaæ najcenniejszych œrodków i form, ale
zachowa je na póŸniej tak, by powstrzymaæ rozpêd dziewcz¹t rw¹cych siê do
poznania obyczajów i prze¿yæ harcerskich.

STOPNIE
DOBRZE, BO:
·
·
·
·
·
·
·

Pomagaj¹ siê rozwijaæ.
Motywuj¹.
By³oby bez nich nudniej.
Pomagaj¹ rozró¿niæ poziom.
Daj¹ satysfakcjê.
Daj¹ wiarê w siebie i w swoje mo¿liwoœci.
Ucz¹ pracy nad sob¹.

WIÊC:
ZDOBYWAMY STOPNIE, ALE:

·
Stopieñ ochotniczki rozpisuje zastêpowa z dru¿ynow¹, po konsultacji z Rad¹
Dru¿yny, rodzicami i innymi osobami znaj¹cymi t¹ harcerkê oraz sam¹
zainteresowan¹ harcerk¹ (z czego tylko Rada Dru¿yny wie, ¿e chodzi o rozpisanie
stopnia).
·
Harcerka zdobywaj¹ca ochotniczkê nie zna wymagañ.
·
Stopieñ ochotniczki prowadzi zastêpowa.
·
Stopnie uwzglêdnione s¹ w planie pracy.·
Stopieñ ochotniczki prowadzi
zastêpowa.
·
Stopnie uwzglêdnione s¹ w planie pracy.
·
Rozpisan¹ kratê ochotniczki ma zastêpowa, a harcerka zdobywaj¹ca
ochotniczkê przychodzi do zastêpowej po zadania.
¯£E, BO:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Niektóre wymagania s¹ g³upie albo ma³o konkretne.
S¹ wstêpem np. na kursy (i wtedy nie zdobywa siê ich dla siebie).
Bywaj¹ Ÿle rozpisane.
Bywaj¹ zdobywane pobie¿nie.
Bywaj¹ powodem do rywalizacji (chorej).
Czasem harcerki nie wiedz¹ po co je zdobywaj¹ i o co chodzi w ogóle.
Zadania bywaj¹ niedopasowane do sytuacji i harcerek.
Nie s¹ po³¹czone z prac¹ w zastêpie i dru¿ynie.
Bywaj¹ rozpisane na zupe³nie ro¿nych poziomach

STOPNIE czyli:
SYSTEM ze stopni wynikaj¹ wszystkie dzia³ania dru¿yny, zdobywanie stopni jest
·
warunkiem pracy dru¿yny jak i pe³nienia funkcji przez harcerki
TRUDNOœæ, TêSKNOTA coœ po¿¹danego, przywileje, nie za trudne i nie za proste
·
zadania
·
OBRZêDOWOœæ zdobywanie stopni ma jakiœ pocz¹tek i koniec, istnieje jakiœ
programowy cel ich zdobywania np. harcerka ma poznaæ Uk³ad S³oneczny a
jest to zwi¹zane z obrzêdowoœci¹ dru¿yny
·
PLAN PRACY pisany jest na podstawie prób na stopnie aktualnie zdobywanych
przez harcerki, w ci¹gu roku KA¯DA harcerka ma mieæ mo¿liwoœæ zdobycia
stopnia wiêc nale¿y uwzglêdniæ w pracy dru¿yny WSZYSTKIE jej zadania (mo¿na
te¿ jako zadania miêdzyzbiórkowe) wa¿ne, ¿eby realizowanie stopnia by³o
naturaln¹ konsekwencj¹ pracy w dru¿ynie
·
NATURALNOœæ, NIEœWIADOMOœæ
stopnie to sprawa dru¿ynowej, harcerki
uczestnicz¹ w zbiórkach, wycieczkach, obozach, harcach, wykonuj¹ zlecone m
zadania, s¹ wspó³odpowiedzialne za pewne dzia³ania dru¿yny, czêœæ
konkretnych wymagañ stopni nale¿y z harcerk¹ uzgodniæ, ale tak¿e powinny
one byæ realizowane naturalnie a nie „na stopieñ”
INDYWIDUALNOœæ próba na stopieñ musi byæ dopasowana do potrzeb i
·
mo¿liwoœci harcerki, musi j¹ rozwijaæ
ELASTYCZNOœæ - stopnie s¹ NARZÊDZIEM do osi¹gania celu czyli rozwoju nie s¹ celem
samym w sobie, nale¿y z nich korzystaæ

·tak by POMAGA£Y, czasem warto z czêœci wymagañ zrezygnowaæ, czasem coœ
dodaæ, mo¿na, jeœli jest taka potrzeba, po³¹czyæ stopieñ tropicielki z samarytank¹
(jeœli harcerka ma 15 lat i dalej jest ochotniczk¹), wszystkie takie decyzje nale¿y
podejmowaæ w porozumieniu z hufcow¹ lub inn¹ prze³o¿on¹
·STOPNIOWY RACHUNEK RZECZYWISTOŒCI:

CZYLI PYTANIA, KTóRE WARTO SOBIE ZADAæ,
GDY COœ JEST NIE TAK Z SYSTEMEM STOPNI
·SPRAWDŸ ILE CZASU ZAJMUJE DRUHNOM ZDOBYWANIE STOPNIA JE¿ELI KTóRAœ ZDOBYWA
STOPIEñ PONAD DWA LATA TRZEBA ZMIENIC STYL PRACY DRU¿YNY [INDYWIDUALNOœæ, PLAN
PRACY, TRUDNOœæ, SYSTEM]
· CZY HARCERKI MAJ¹ MOTYWACJê DO ZDOBYWANIA STOPNIA? [TRUDNOœæ,
ELASTYCZNOœæ, OBRZêDOWOœæ]
·JAKI TY MASZ STOPIEñ? MO¿E DRUHNY BIOR¹ Z CIEBIE PRZYK³AD? [ INDYWIDUALNOœæ,
TRUDNOœæ]
·CZY WSZYSTKIE DZIA³ANIA DRU¿YNY S¹ ODPOWIEDZI¹ NA REALIZOWANE PRZEZ HARCERKI
STOPNIE? [PLAN PRACY]
·JAK¹ CZêœæ ZADAñ NA STOPIEñ HARCERKI REALIZUJ¹ POZA PRAC¹ DRU¿YNY? DLACZEGO?
[PLAN PRACY, NATURALNOœæ]
·JAK D³UGO HARCERKA CZEKA NA ROZPOCZêCIE ZDOBYWANIA STOPNIA? ILE CZEKA NA
PRóBê KOñCOW¹? [SYSTEM, NATURALNOœæ]
·CZY STOPNIE SIê ZDOBYWA CZY ZALICZA? KTO MUSI O NICH PAMIêTAæ? [SYSTEM, PLAN
PRACY, OBRZêDOWOœæ]
· KTóRY Z PONI¿SZYCH WARUNKóW DOBREGO ZDOBYWANIA STOPNI WADLIWIE
FUNKCJONUJE W TWOJEJ DRU¿YNIE? [ SYSTEM, TRUDNOœæ, OBRZêDOWOœæ, PLAN PRACY,
NATURALNOœæ, INDYWIDUALNOœæ, ELASTYCZNOœæ]

Dziel¹c prace miêdzy harcerki miej na uwadze wymagania stopni, które
aktualnie zdobywaj¹, a tak¿e ich zdolnoœci i zainteresowania:
Wysy³asz kogoœ z piln¹ wiadomoœci¹ do leœniczówki. Niech pobiegnie
krokiem skautowym. Zmierz czas. Mo¿e bêdzie mia³a wynik poni¿ej 7 min/km,
przecie¿ zdobywa w³aœnie ochotniczkê…
Trzeba utrzymaæ korespondencjê z poznanymi skautkami z Francji? Zrobi to
Asia, najlepiej zna jêzyk. A jeœli w dodatku bêdzie du¿o czyta³a o Francji i
dzieli³a siê czasem najciekawszymi wiadomoœciami na zbiórkach, to… mo¿e
startowaæ do sprawnoœci „œwiatowida” .
B¹dŸ uwa¿na. Mo¿e sytuacja domowa twojej harcerki sama nasunie pomys³.
Harcerstwo nie koñczy siê w harcówce.
Dorota bêdzie przez miesi¹c opiekowa³a siê psem s¹siadki, która wyjecha³a
za granicê. Nie mo¿e jechaæ na biwak trudno. Ma za to szansê zdobycia
sprawnoœci „opiekunki zwierz¹t” powiedz jej to!
Moniki mama wyje¿d¿a na 5 dni za granicê. Wspaniale! Monika ma szansê
prowadziæ przez 3 dni gospodarstwo [wymaganie na samarytankê]. Tylko
bez spóŸnieñ z obiadami i pe³ne dwa dania! No i jeszcze: niech pamiêta o
rodzeñstwie równie¿ czwartego i pi¹tego dnia… Zdobycie sprawnoœci,
zaliczenie zadania zobowi¹zuje do s³u¿by w tym zakresie wszystko, co
otrzymujesz trzeba oddaæ ludziom (taki ju¿ nasz harcerski los).

STOPNIE (na obozie):
Gosia: - nie bêdê podnosiæ g³osu przez ca³y obóz
- wprowadzê na obozie innowacje zdrowotne
- znajdê kilka ciekawostek chemicznych i je wykorzystam (barwienie
ognia, wypalanie chemiczne drogowskazów)
- zrobiê tak, ¿eby nasz podobóz by³ dobry
- bêdê prowadziæ na obozie zajêcia sportowe
Ula:
- przygotujê bieg metodyczny
- zrobiê spis rzeczy, które mo¿na robiæ na obozie dla poprawienia
nastroju na tablicê og³oszeñ
- wprowadzê i bêdê odpowiedzialna z punktacjê dru¿yny
Jagoda: - poprowadzê apel zgodnie z regulaminem musztry
- zrobiê zakupy na rachunek
Ola:
- prawid³owo poprowadzê apel
Milena: - sama spakujê siê na wyjazd (rodzice tylko sprawdz¹)
- opowiem legendê zastêpowi na dobranoc
Paulina: - zapamiêtam i wiernie przeniosê ustny meldunek(gra-Szarotka
09.07)
- dbam o swój mundur zawsze utrzymujê go w porz¹dku
- opowiem zastêpowi legendê na dobranoc
Monika:- znam podstawowe fakty na temat patronki dru¿yny.
- umie siê przywitaæ i zameldowaæ po harcersku

Zaistnienie dru¿yny w œrodowisku
Tak jak ka¿dy cz³owiek, tak i ka¿da dru¿yna funkcjonuje w konkretnych
spo³ecznoœciach. Bywa, ¿e w³¹cza siê aktywnie w ¿ycie œrodowiska, ale najczêœciej
jest tak, ¿e dru¿yny pracuj¹ tylko w „swoim ogródku”. Trzeba zmieniæ obraz harcerstwa
w spo³eczeñstwie. Trzeba pokazaæ, ¿e harcerka nie tylko gania po lesie, chodzi na
zbiórki do harcówek, ale mo¿na j¹ te¿ zobaczyæ w zupe³nie innych sytuacjach,
których najlepszym przyk³adem by³aby s³u¿ba.
PROBLEMY ZE S£U¯B¥

!znalezienie pola s³u¿by
!mobilizacja dru¿yny do zaproponowanej s³u¿by
!strach, wstyd
!wytrwa³oœæ, konsekwencja
!opory rodziców
!brak czasu
!s³aboœæ dru¿yny
!brak pomys³ów
!za m³oda kadra
!brak doœwiadczenia
!nieatrakcyjnoœæ s³u¿by
!z³e ustawienie hierarchii wartoœci

brak wewnêtrznej potrzeby (braki w wychowaniu w rodzinie)
brak wspó³pracy w œrodowisku
CECHY DOBREJ S£U¯BY

!bezinteresownoœæ
!sta³a gotowoœæ do podjêcia s³u¿by
!wewnêtrzna potrzeba
!konsekwencja, rzetelnoœæ, wytrwa³oœæ (ew. mo¿liwoœæ przekazania komuœ innemu)
!dostosowana do poziomu harcerek
!rozwijaj¹ca harcerki
!daj¹ca satysfakcjê
!odpowiadaj¹ca na rzeczywiste potrzeby
!taktowna
!daj¹ca widoczne efekty
dobrze zorganizowana

KORZYŒCI Z PODJÊCIA S£U¯BY
- integracja dru¿yny
!nauka wspó³pracy
!nowe doœwiadczenia i umiejêtnoœci
!wyrabia wra¿liwoœæ na potrzeby innych
!jest nauk¹ pokory, doskonali wewnêtrznie
!uczy odpowiedzialnoœci i wytrwa³oœci
!daje mo¿liwoœæ zaistnienia w œrodowisku
!daje konkretne korzyœci dla œrodowiska
!daje mo¿liwoœæ zaistnienia u w³adz miasta
DOM, WSPÓ£PRACA Z RODZICAMI
Praca dru¿yny nie mo¿e byæ stawiana ponad dom. Rodzice musz¹ wyraziæ pisemn¹
zgodê na przynale¿noœæ dziecka do dru¿yny. Przyk³ady wspó³pracy:
! spotkania dla rodziców nowych harcerek
! udzia³ rodziców w Przyrzeczeniu
! wspólne uroczystoœci np. op³atek
! KPH
! poznanie rodziców miêdzy sob¹ np. bal karnawa³owy
! prezentacja osi¹gniêæ dru¿yny np. wydawanie pisemka
! biwak dla rodziców
! biegi dla rodziców
! ogniska dla rodziców
! majówka dla rodziców
SZKO£A
! rozmowa z dyrekcj¹, ustalenie planu dzia³ania, oczekiwania szko³y

!
!
!
!

udzia³ w uroczystoœciach szkolnych
rozmowy z wychowawcami klas, w których s¹ harcerki
gablotka na terenie szko³y
przeprowadzanie du¿ych imprez na terenie szko³y np. bal karnawa³owy dla klas
m³odszych, apel o Szarych Szeregach, zorganizowanie zawodów, konkursów itp.

OSIEDLE, MIASTO

! Dom Dziecka, Dom Pogodnej JesieniAktywny udzia³ w Dniach Miasta
! Festyn z okazji Dnia Dziecka
! Wspó³organizacja np. 11 listopada, 3 maja
! Wspó³praca z lokaln¹ gazet¹, telewizj¹
PARAFIA
!
!
!
!
!
!
!

warty przy grobie Pana Jezusa
udzia³ w procesji Bo¿ego Cia³a
jase³ka, op³atek
roznoszenie Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju
zorganizowanie i przeprowadzenie Drogi Krzy¿owej, Majówki, mszy harcerskiej
rekolekcje
wspó³praca z proboszczem, duszpasterz dru¿yny

WSPÓ£PRACA Z INNYMI DRU¯YNAMI
!
!
!
!
!
!

turniej dru¿yn
wspólne obchody œwi¹t
wspólny obóz
biwaki, rajdy
wspólne pe³nienie s³u¿by
imprezy dla zuchów

WSPÓ£PRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI
! PCK
! Organizacje ekologiczne
! Integracja z niepe³nosprawnymi
! Szko³y specjalistyczne np. krawiecka
! Pracownie np. makramy, plastyczna
! Stadniny koni
organizacje charytatywne

NAJLEPSZE I NAJGORSZE ZBIÓRKI
Pomyœl o najgorszej i najlepszej zbiórce, w twoim ¿yciu (obojêtne czy bra³aœ w niej
udzia³ czy j¹ przeprowadza³aœ)…

Zrobi³yœmy to w kilkanaœcie osób i dziwnym trafem okaza³o siê, ¿e najgorsze zbiórki
to by³y:
·
Zbiórki przygotowane na szybko
·
Gry przewidziane na du¿e iloœci osób, na które przysz³y 3, czyli brak planu
awaryjnego
·
ZBIÓRKI PO PROSTU NUDNE!! NA KTÓRYCH STOSUJEMY JEDN¥ NIECIEKAW¥
FORMÊ PRACY A DZIEWCZYNY MUSZ¥ SIEDZ¥ I UCZESTNICZ¥ W NIEJ JEDYNIE BIERNIE!!!
·
Niesympatyczne osoby prowadz¹ce i niesympatyczne uczestniczki
·
Gdy by³o ma³o osób i nie powiadomi³y one ze nie przyjd¹
·
Brak znajomoœci przedmiotu przez prowadz¹cego
·
Zbiórki, gdy prowadz¹cy nie czuje siê za dobrze…
·
Zbiórki, na których brakuje prowadz¹cego
·
Gdy by³o brak precyzyjnych wyjaœnieñ dotycz¹cych wykonania zadañ
·
Gdy mia³ miejsce Brak dyscypliny
·
Gdy temat by³ nieadekwatny do wieku, zainteresowañ czy umiejêtnoœci
uczestniczek
·
Gdy nieadekwatna by³a forma do tematu
·
Gdy zbiórka by³a schematem bez celu
·
Gdy wyst¹pi³y niesprzyjaj¹ce okolicznoœci towarzysz¹ce (pogoda itp.)
Co do zbiórek najlepszych by³y to:
·
Gdy uczestniczki widzia³y cel zbiórki np. pomóc innym
·
Gdy wystêpowa³a rywalizacja
·
Przebiegaj¹ce w warunkach radosnej twórczoœci
·
Gdy mia³y oryginalny temat…
·
Lub zrobione by³y w nietypowej formie
·
PIERWSZY RAZ- czyli element zaskoczenia
·
Rozmowa interesuj¹co poprowadzona w nie za du¿ym
·
Gdy temat by³ adekwatny do wieku
·
Gra z interesuj¹ca fabu³¹!! /emocje
·
Harc, czyli zbiórka zawieraj¹ca wyczyn, wyzwanie!!
·
·
·
·
·
·
·

Zaanga¿owanie zastêpów, wynikaj¹ce np. z zadañ przedzbiórkowych
Drama
Nastrój powa¿ny, miejsce nawi¹zuj¹ce do tematu
Dzia³amy zastêpami
Zbiórki nie odbywaj¹ siê w harcówce
Wspó³praca miêdzy zastêpow¹, a podzastepow¹
Ze zbiórki ma wynikaæ cos dla innych

ZASTÊPOWA
Dobra zastêpowa:
·

To wzór jaka bêdzie zastêpowa, takie bêd¹ jej harcerki

·

To wódz w grach, harcach, przygodzie, na zbiórkach i na obozie

·To starsza siostra dobra przyjació³ka, pomocnik, opiekunka, kumpel
·To znawca technik harcerskich ma wiêksz¹ wiedzê i wy¿szy stopieñ ni¿ jej harcerki
·Œwieci przyk³adem styl harcerski; jest zawsze pogodna, pomocna
·To twórca ma g³owê pe³n¹ pomys³ów, marzeñ, posiada inicjatywê w dzia³aniu,
umiejêtnoœci organizacyjne
·Tworzy ducha zastêpu
·Dba o wszystko w zastêpie kronika, dokumentacja

Obowi¹zki i zadania zastêpowej:

!

opracowanie planu pracy i jego realizacja

!

organizowanie zbiórek zastêpu

!

organizowanie wszelkiego dzia³ania zastêpu

!

dbanie o prawid³owy podzia³ pracy i rozwój cz³onków zastêpu

!

branie udzia³u w radach dru¿yny, zbiórkach zztu, odprawach

!

prowadzenie ksi¹¿ki pracy zastêpu, dbanie o prowadzenie kroniki zastêpu

!

przybli¿enie harcerkom idea³ów zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,
dbanie o przestrzeganie

!

reprezentowanie zastêpu

!

dbanie o rozwój zainteresowañ harcerek, poziom ich wiedzy i umiejêtnoœci,
wzajemne postawy, w³aœciw¹ atmosferê

!

rozwi¹zywanie sporów w zastêpie

!

rozwój w³asny!! Zdobywanie kolejnych stopni, kolejnych sprawnoœci

!

organizowanie s³u¿by zastêpu

!

dbanie o terminowe p³acenie sk³adek

!

aktywne uczestniczenie w ¿yciu dru¿yny i œrodowiska
Przywileje zastêpowej:

!

sam fakt bycia zastêpow¹, bycia wodzem i wzorem

!

przynale¿noœæ do zztu

!

!
!
!

!
!
!
!
!
!

branie udzia³u w radach dru¿yny, odprawach, zbiórkach zztu
wyci¹ganie konsekwencji i nagradzanie cz³onków zastêpu
prawo do wydawania rozkazów i decyzji dotycz¹cy spraw, pracy i administracji
zastêpu
branie udzia³u w zbiórkach, wyjazdach, biwakach, spotkaniach tylko dla
zastêpowych
Warunki zostania zastêpow¹:
wiedza
zakres wiedzy wiêkszy ni¿ m³odszych druhen, stopieñ
wiek najlepiej jak jest starsza od swoich druhen
postawa swoja postaw¹ pokazuje, ¿e mo¿e byæ wzorem dla innych
idea³y postêpowanie zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem harcerskim
pewne cechy
pomys³owoœæ, umiejêtnoœci organizacyjne, umiejêtnoœci
prowadzenia grupy, dowodzenia, wspó³dzia³ania..

To jest „styl harcerski:
podniesiesz z ziemi papierek od cukierka, chocia¿ go nie upuœci³aœ,
podbiegniesz z pomoc¹ do harcerek dŸwigaj¹cych kocio³ z wod¹,
poprawisz linki w s¹siednim namiocie, bo zbiera siê na dachu ka³u¿a wody.
Czy myœlisz, ¿e trzeba jeszcze udzielaæ dziewczynom dodatkowych wyjaœnieñ?
Od planu s³u¿by, od podzia³u zadañ, jaki zrobi³aœ zale¿y wiele.
a\musi byæ sprawiedliwie, najm³odszymi w zastêpie ani siê nie wys³uguj, ani ich nie
oszczêdzaj, niech „dostaj¹ w koœæ” na równi ze starszymi,
b\musi byæ sprawnie, dok³adnie wyjaœniaj: co? gdzie? kiedy? kto po kim? kto za to
odpowiada? kto melduje o wykonaniu?

ZASTÊPOWA JEST DLA ZASTÊPU, A NIE ZASTÊP DLA ZASTÊPOWEJ

ZASTEP ZASTEPOWYCH (ZZ)
Skrzyd³a
„zz podsuwa wyzwania, przekracza granice i rozwija umiejêtnoœci jak skrzyd³a do
coraz wy¿szego lotu”
Katarzyna Rodacka
M¹droœæ
„Myœl o dru¿ynie, ale dzia³aj zztem”
„M¹droœæ zastêpowych m¹droœci¹ dru¿yny”
Katarzyna Bieroñ
Dusza
„Zz to dusza dru¿yny, zz to ci¹g³e zmaganie siê ze sob¹,
rozumiesz siê bez s³ów”
Kaja Kowalczewska

wœród ludzi, z którymi

Krzes³o
„Zz to oparcie od krzes³a, na którym zawsze mo¿emy usi¹œæ”
Laura Górecka
Roœnij
„ZZ- roœnie w si³y jeœli ka¿dy rozwija siê i darzy do obranych celów.
Bo nie istniej¹ marzenia niemo¿liwe do spe³nienia.”
Iwona Tucznio
„BEZ ZZTU ¯YCIE NIE JEST PROSTE”
Magda Drabik
Kilka rad:
·
ZZ jest podstaw¹, nie mo¿e byæ na doczepkê do dru¿yny
·
Wspó³zawodnictwo w zz-cie powinno byæ
·
Zastêpowa jest najwa¿niejsza, nie mo¿na zrobiæ zbiórki w której nie bierze ona
udzia³, nie nauczy siê czegoœ nowego.
Co mo¿na robiæ z zz-em??
* produkcja plakietek na 11.11
~nale¿y znaleŸæ sponsora i wydrukowaæ plakietki z god³em
lub w kszta³cie
flagi pañstwowej. Podczas œwiêta nale¿y
rozdawaæ je ludziom na ulicy.
* wspó³praca z dzielnic¹
~zostawiæ pismo ¿e jest siê otwartym na wszelkie propozycje
* zwiad
~powinien mieæ tematykê
np. historyczny :je¿d¿enie do krajów które kiedyœ nale¿a³y do Polski
np. przyrodniczy : parki narodowe, pomniki przyrody
np. etnograficzne, religijne ...
* wieczornica
~budowa nastroju, ma³y teatr dla dru¿yny lub dla ludzi z okolicy
*drama
~teatr, wczuwamy siê w role, odtwarzaj¹c jakieœ wydarzenia np. sytuacje przez
jakie trzeba przebrn¹æ aby moc pojechaæ na obóz
*studium przypadku
~rozwi¹zujemy zaistnia³y problem poprzez opowiedzenie historii która jest o
podobnej tematyce. Nastêpnie ka¿dy wypowiada siê co by zrobi³ w danym
przypadku.
*rekolekcje
~zorganizowaæ rekolekcje, pójœæ na rekolekcje

zamkniête

*Jamboree- wymiana z innymi dru¿ynami
~organizacja np. zlotu wszystkich zz dzia³aj¹cych przy hufcu
*Remont bacówki
~ca³y plan pracy kreci siê wokó³ tej bacówki, dowiadujemy siê jak pozyskaæ
fundusze itp.. Wszystko bazuje na stopniach i sprawoœciach.
Ka¿dy robi jakiœ mebel, ³aweczkê itp. ( jest to wyzwanie dla starszych
dziewczyn)
*akcje turystyczne
~np. sprz¹tamy szlaki, organizujemy zajêcia dla turystów mieszkaj¹cych w
schronisku, œpiewogranie itp.
*robienie kolczyków
~czyli robimy kolczyki, broszki i sprzedajemy je ( dochód mo¿e pójœæ np. na
wspólny wyjazd gdzieœ)
*Sprawnoœæ mistrzowska
~ czyli robimy wspólnie wybrana przez wszystkie cz³onkinie zastêpu sprawnoœæ
* Œpiewnik
~wielki œpiewnik dru¿yny, dociekanie do genezy utworów, o czym tak naprawdê
s¹.
*Sadzenie lasu
~zastêpowa znajduje miejsce gdzie bêdziemy sadziæ drzewa oraz sadzonki
do wspólnego sadzenia mo¿emy zaprosiæ dzieci np. z pobliskiej szko³y.
*Mi³oœniczka Ma³opolski
~parê wycieczek , zastêpowa lub wyznaczona osoba jest przewodnikiem
* Zdobywanie odznaki GOT
~organizacja wycieczek w góry

HARC A WYCZYN
HARC
Trwa nie wiêcej ni¿ 24h
Sprawdzasz sam¹ siebie

!

Harc jest dusz¹ harcerskiego ¿ycia.

Harce ochotniczki:
-samotnoœæ w lesie,
g³ód ch³ód, deszcz,
obros³y sadz¹ garnek
- nauczyæ dru¿ynê zupe³nie nowej piosenki

WYCZYN
Robisz to np. przez rok
Jest to coœ co ciê przerasta

!Harce wêdrowniczki:

-brak pieniêdzy,
-brak czasu,
-k³opoty z sam¹ sob¹.

!Harce Hrki:

-bariery miêdzyludzkie,
- biurokracja,
Harce dla zz-tu:
è
miejskie
! zrobiæ narzêdzie z br¹zu lub po³o¿yæ strzechê
! uszyæ buty
! zrobiæ aparat z puszki od konserw
! zasadziæ drzewoz³o¿yæ komputer
è
leœne:
! ugotowaæ herbatê na œrodku jeziora
! naleœniki bez mena¿ki
! rozbiæ samemu dziesi¹tkê
! sfotografowaæ podobóz z góry
! przejœæ z drzewa na drzewo przy pomocy liny
! spêdziæ noc na jeziorze
! zrobiæ kubek (z drewna)

!
WYCZYNY
-pojechaæ w góry za granic¹
-zorganizowaæ wycieczkê rowerow¹
-pojechaæ na sp³yw canoe
-pójœæ na kurs tañca
-zorganizowaæ koncert charytatywny
-pomóc w organizacji wigilii dla ubogich
-zrobiæ du¿y zielnik
-zasadziæ las
-odnowiæ cerkiew, stara bacówkê
-pojechaæ na rejs
-pójœæ na polowanie
Co mo¿na robiæ na jesieñ i w zimie??
*wydaæ przyjêcie na dan¹ okazje
*zorganizowaæ zajêcia dla m³odszego rodzeñstwa aby odci¹¿yæ rodziców
*szkó³ka narciarska
*wspólna nauka gotowania
*rozdawanie chleba ubogim, wychodzenie z gotowymi potrawami do miasta
*konkurs kulinarny na kuchniach polowych

OBRZÊDOWOŒÆ
Zasady obrzêdowoœci:
1 Odwo³ujemy siê do wartoœci
2 ZnaleŸæ Ÿród³o wiedzy, byæ ekspertem w danej dziedzinie
3 Dostosowaæ obrzêdowoœæ do wieku i potrzeb harcerek
4 Obrzêdowoœæ musi budowaæ to¿samoœæ dru¿yny
5 nie przesadzaæ, wprowadzaæ pozytywny klimat
6 nie zmieniaæ obrzêdowoœci na obóz (np. zmiana nazw zastêpów)
Obrzêdowoœæ mo¿e opieraæ siê na:
· ¯yciorysach danych ludzi
· Wydarzeniach historycznych
· Etnografii
· Plemionach
· Puszczañstwie
· Muzyce, filmie, teatrze
· Sporcie: konie, ¿egluga
FORMY OBRZÊDOWE:
·ZNACZKI
·PO¯EGNANIA, POWITANIA
·ROZPOCZÊCIE I ZAKOÑCZENIE ZBIÓRKI
·MIANA ZASTÊPÓW
·KATEGORYZACJA ZASTEPÓW
·OKRZYK
·SZYK
·PIOSENKA
·GOD£O
·PIECZATKA
PIOSENKI
- buduj¹ wspólnotê
! wszystkie maja swój a historie, dziêki nim mo¿na wyt³umaczyæ du¿o rzeczy (np.
dopasowuj¹c piosenki do danego wydarzenia podczas szkolenia z historii)
! nale¿y mówiæ o historii piosenek
! piosenki wzmagaj¹ efekt ogniska
nadaj¹ pozytywny klimat

!
!
!
!

PROPORZEC
nie zmieniaæ proporców na obóz
ma wartoœæ szczególn¹
zawsze nale¿y mieæ go przy sobie

KRONIKA
! nie robiæ wpisów w formie opisów dni
! uzupe³niaæ na bie¿¹co
! przechowuje wartoœæ

!dbaæ o ni¹
!wklejaæ du¿o zdjêæ
PLAN PRACY
1 Strona tytu³owa
2 Charakterystyka
3 Za³o¿enia
4 Wspó³praca
5 Terminarz
6 Metoda harcerska
ad 1 Co powinna zawieraæ strona tytu³owa:
! w lewym dolnym rogu napis : zatwierdzi³a oraz podpis zatwierdzaj¹cej;
! w prawym dolnym rogu: kto go napisa³ oraz podpisy wszystkich tworz¹cych plan
pracy
! piecz¹tkê dru¿yny
Ad 2 Charakterystyka
Opis dru¿yny
(Iloœæ osób w dru¿ynie,
jakie s¹ zastêpy,
przy jakiej szkole
dzia³a dru¿yna, jakie
stopnie s¹ zdobywane itp.)

Czêœæ w³aœciwa
(co jest z³e, co
trzeba zmieniæ,
zacz¹æ od
najwa¿niejszego,
Mo¿na zawrzeæ podsumowanie z
poprzedniego dniego roku)

Na jakiej zasadzie piszemy charakterystykê:
-Flesze wspomnieñ (nasze obserwacje)
-Jak inni nas spostrzegaj¹
Co mo¿e byæ naszym celem:
-umiejêtnoœæ
-cechy
Ad 3 Za³o¿enia wychowawcze
(Cechy charakteru, postawy, œwiatopogl¹d, wartoœci, ew. umiejêtnoœci)
wynikaj¹ce z aktualnego zapotrzebowania dru¿yny( które ma byæ jasno ukazane
w charakterystyce) nale¿y pamiêtaæ o celach wychowawczych ZHR: s³u¿ba,
patriotyzm (pielêgnowanie kultury i tradycji narodowych), postawa obywatelska
(odpowiedzialnoœæ, rzetelnoœæ, pracowitoœæ, odwaga, aktywnoœæ spo³eczna,
poœwiêcenie), pos³uszeñstwo, dialog z drugim cz³owiekiem, a tak¿e o rozwoju w
trzech aspektach: fizycznym, moralnym (duchowym) i intelektualnym.
Za³o¿enia metodyczno-programowe- jakie metody nale¿y zastosowaæ, ¿eby
osi¹gn¹æ za³o¿one cele, forma zajêæ, temat

Ad 4 Wspó³praca
Z zuchami, wêdrownikami, szko³¹, parafi¹ (czyt. Zaistnienie dru¿yny w œrodowisku)
Ad 5 Terminarz
Powinien zawieraæ formy zajêæ jakie chcemy przeprowadziæ na danej zbiórce
A NIE TYLKO TEMAT ZBIÓRKI!
Ka¿da zbiórka powinna spe³niaæ przynajmniej jedno z za³o¿eñ jakie wczeœniej sobie
wytyczy³yœmy; zawieraæ stopnie i sprawnoœci jakie nasze dziewczyny mog¹
zrealizowaæ w czasie danych zajêæ
Oto przyk³adowa tabelka
data

miejsce

temat

forma

stopnie/sprawnoœci

osoba odpowiedzialna

pamiêtaj o ...

21.01 Ochotnica Górna Zwiad przyrodniczy Zwiad obserwatorka Zuza mapie, lornetce, kompasie, rysunkach

I przyk³adowe zadania dla zastêpu (przygotowane du¿o wczeœniej)
Zwiad Przyrodniczy
Cel: w stronê Magurki lub do Pana Leœniczego
Zadania:
1.
Odszukajcie 3 ró¿ne gatunki drzew, skopiujcie ich korê, opiszcie ich cechy.
2. ZnajdŸcie tropy jakiegoœ zwierzêcia, narysujcie je, zastanówcie siê, co to za
zwierzê, dok¹d mog³o siê udawaæ.
3. Zaobserwujcie ptaka zapiszcie jego cechy charakterystyczne.
4. Przez 10 minut w ciszy nas³uchujcie. Niech ka¿da z was zapisze dŸwiêki, jakie
us³ysza³a.
5. Zastanówcie siê jak wyznaczyæ strony œwiata. Spróbujcie to zrobiæ.
6. Odszukajcie jak najwiêcej znanych wam roœlin.
7. QUIZ dopasujcie zwierzê do siedliska: (muszê skopiowaæ rysunki z ksi¹¿ki, któr¹
ma Iwona)
LUB (jeœli pan leœniczy siê zgodzi wczeœniej)
OdwiedŸcie Pana Leœniczego, mo¿e ma dla was chwilê czasu?? Mo¿e mo¿ecie w
czymœ mu pomóc?? Dowiedzcie siê od niego czegoœ o specyfice ¿yj¹cych tu zwierz¹t i
rosn¹cych roœlin.
Ad.6 Metoda harcerska
Nale¿y wypisaæ wszystkie zajêcia zwi¹zane z
-s³u¿ba
-obrzêdowoœci¹
-stopniami
-praca z patronka
-wychowaniem religijnym

PYTANIA DO PLANU PRACY DRU¯YNY HARCEREK:
Czy jest piecz¹tka dru¿yny na ok³adce?
Czy autorki siê podpisa³y po prawej stronie?
Czy charakterystyka zawiera taki opis cech i umiejêtnoœci zastêpu
zastêpowych, ¿e mo¿na z niej wywnioskowaæ za³o¿enia wychowawcze?
Czy za³o¿enia wychowawcze s¹ cech¹, umiejêtnoœci¹ lub wartoœci¹, która
niezbêdna jest dojrza³emu moralnie, psychicznie i fizycznie cz³owiekowi?
(czyli nie jest to umiejêtnoœæ prowadzenia zbiórek, ani bieg³oœæ w
terenoznawstwie ani rozœpiewanie bo nie jest to wcale potrzebne np. Ojcu
Œwiêtemu, waszym rodzicom, czy jakimkolwiek nie-harcerzom do bycia
dobrym i zdrowym).
Czy twój plan ma na celu pomóc harcerkom byæ lepszymi ludŸmi czy dru¿ynie
byæ lepsz¹ dru¿yn¹?
Czy za³o¿enia s¹ dostosowane przede wszystkim do zastêpu zastêpowych?
Czy za³o¿enia wychowawcze da siê zrealizowaæ w ci¹gu jednego roku
pracy?
Czy metoda (za³o¿enia metodyczno-programowe) wyczerpuje wszystkie
mo¿liwoœci: temat zbiórek, formê, rozwi¹zania organizacyjne, zadania
miêdzyzbiórkowe, podzia³ pracy, twórcze dodatki w³asne?
Czy za³o¿enia metodyczne nie s¹ tylko pozornymi metodami ¿yczeniami,
które nie stawiaj¹ harcerek w sytuacji wyboru?
Czy do ka¿dego za³o¿enia wychowawczego jest kilka za³o¿eñ metodycznoprogramowych?
Czy KA¯DA zbiórka realizuje któreœ za³o¿enie wychowawcze? Jeœli nie to po
co j¹ robiæ? Czy nie da siê jej tak zmodyfikowaæ, by jednak realizowa³a? (tu
podpowiem ¿e zawsze siê da)
Czy wszystkie druhny maj¹ mo¿liwoœæ zamkniêcia stopnia tropicielki /
samarytanki w tym roku uczestnicz¹c czynnie w pracy dru¿yny?
Czy ponad po³owa zbiórek odbywa siê poza harcówk¹?
Czy zbiórki dru¿yny maj¹ formê ponadzastêpow¹? (nie da³oby siê jej
przeprowadziæ w zastêpie, jest wy¿sz¹ form¹ spotkania, na którym unika siê
form typowych dla zastêpu)
Czy jest praca z Prawem Harcerskim?
Czy sta³e imprezy nie stanowi¹ trzonu planu pracy?
Czy harcerki maj¹ przez ca³y rok pracy choæ dwa razy okazjê do rozbicia i
przespania siê w namiocie? (czy s¹ biwaki i rajdy innymi s³owy)
Czy zbiórki czegoœ ucz¹, zmieniaj¹ œwiadomoœæ, pozostaj¹ w pamiêci czy s¹
jednymi z 100 w swoim typie?
Czy pracuje siê zastêpami w dru¿ynie?
Czy zbiórki dru¿yny wynikaj¹ ze zbiórek ZZ?
Czy praca z ZZ trwa ca³y czas? (zarówno na zbiórkach ZZ jak i zbiórkach
dru¿yny)
Czy dru¿yna pe³ni s³u¿bê? Jest ona zaplanowana?

Czy jest zaplanowana jakakolwiek forma wspó³pracy? (inna dru¿yna,
parafia, dzielnica)
Czy dru¿yna uzgodni³a zakres dzia³añ z gromad¹ zuchow¹ i
wêdrowniczkami?Czy jest równowaga miêdzy trzema sferami wychowania
duchowym (w tym religijne), umys³owym i fizycznym?
I najwa¿niejsze czy plan dzia³añ dru¿yny jest zgodny i wynika z rêki metody?
(DOBROWOLNOŒÆ, PUSZCZAÑSTWO, SYSTEM ZASTÊPOWY,
WSPÓ£ZAWODNICTWO I WSPÓ£PRACA, STOPNIOWANIE TRUDNOŒCI,
ODDZIA£YWANIE POŒREDNIE I WZAJEMNOŒÆ ODDZIA£YWANIA)
Dodatek do planu obozowego: Czy wykorzystujecie formy pracy specyficzne
dla obozu i terenu ? (okolica poznanie, las wszystko, czego siê nie da w
mieœcie zrobiæ)
PLAN PRACY przyk³ady fragmentów
Rada Dru¿yny
!Marta
Dru¿ynowa, zastêpowa zastêpu zastêpowych „Ogniobranie ” ,
Odpowiedzialna za dokumentacjê dru¿yny, punktacje zastêpów i
indywidualn¹
!Gabriela
Przyboczna, rozœpiewanie dru¿yny (Piosenka miesi¹ca z jej histori¹, tworzenie
œpiewnika dru¿yny, oprawa muzyczna zbiórek dru¿yny), opieka nad
zastêpem kursu zastêpowych
!Anna
Zastêpowa zastêpu „Zwi¹zek koniczyn”, magazynier dru¿yny (organizuje
prace w magazynie, odpowiedzialna za sprzêt dru¿yny i jego spis)
!Katarzyna
Zastêpowa zastêpu „Smok”, kwatermistrz dru¿yny (zbiera sk³adki, prowadzi
ksi¹¿kê finansow¹ dru¿yny, zbiera wp³aty na akcje, wspó³organizuje akcje
zarobkowe,
!Joanna
Zastêpowa zastêpu „Parasol”, magazynier dru¿yny (organizuje prace w
magazynie, odpowiedzialna za sprzêt dru¿yny i jego spis)

!Zadania zespo³owe dla zastêpów.
!Przygotowanie prezentacji o Dorocie £empickiej
!Przygotowanie suwaków dla dziewczyn z zaci¹gu
!Zwyczaje Œwi¹teczne
!Odrestaurowanie skrzyni

!Zrobienie Tablic zastêpu
!Przygotowanie do konkursu „O Patent Mistrza Musztry”
!Przygotowanie chor¹giewek na œwiêto zmar³ych.
! Za³o¿enia wychowawcze i metodyczne
Wykszta³cenie samodzielnoœci i sumiennoœci w wykonywaniu obowi¹zków
!Zadania indywidualne
!Wyznaczenie pola s³u¿by indywidualnej
!Szkolenie kwatermistrzowskie
!Harce indywidualne
!Wycieczki dru¿yny
!Prace manualne
Wykszta³cenie odpowiedzialnoœci
!Podzia³ zadañ przy remoncie harcówki
!Podejmowanie funkcji
!Udzia³ w akcjach zarobkowych
!Praca w magazynie, dba³oœæ o sprzêt dru¿yny i szczepu
!Podzia³ zadañ przy organizacji zaci¹gu
!Harce indywidualne
!Robienie karmników dla ptaków
!Sta³a s³u¿ba dru¿yn¹
Wykszta³cenie patriotyzmu (poznanie historii i geografii Polski)
!obrzêdowoœæ dru¿yny
!wojenne kino w harcówce
!zdobywanie „mi³oœniczki ma³opolski”
!wspólne czytanie „Kamieni na szaniec” na ka¿dej zbiórce zastêpu jeden
rozdzia³
!mapa odwiedzonych miejsc w harcówce uzupe³nianie jej
zadania
!poznawanie Krakowa (gra miejska, zwiedzanie zabytków
zastêpów)
!prezentacja zwyczajów zwi¹zanych z œwiêtami
-> umiejêtnoœæ gospodarowania swoim czasem
* nie spóŸnianie siê
* planowanie swojego czasu wolnego
* planowanie czasu potrzebnego na wykonanie zadania
- czas na w³asne, ale zaplanowane zajêcia (na ciszy, wieczorem)
- pokazanie harcerkom ró¿nych mo¿liwych form spêdzania czasu (kajaki,
wêdrówki, zajêcia sportowe, olimpiada, wieczór gier)

- zadania dla zastêpów do wyboru lub samodzielnego zaplanowania
(pionierka, zadania na chatki, wyzwania dla zastêpów na obóz, budowanie
tratwy, przygotowanie olimpiady, przedstawienie, zwiad)
- gry uwzglêdniaj¹ce samodzielne planowanie
- czas dla zastêpów (chatki, zbiórki zastêpów)
- przywi¹zywanie du¿ej uwagi do punktualnoœci (punkty na grze czynne o
œciœle okreœlonych godzinach, punktualnoœæ w ogóle)
-> nie bycie minimalistkami
* nie zadowalanie siê byle czym
* nie poprzestawanie na tym co jest
* bycie ambitnym
- podsumowywanie i rozliczanie ze wszystkich zadañ (konkursy, wybieranie
najlepiej wykonanego)
- zadania, w których mo¿na siê wykazaæ (artystyczne- zdobnictwo, robienie
obrzêdowoœci dla zuchów, przedstawienie; techniczne-pionierka,
budowanie tratwy, budowanie mebli do harcówki)
- poprawianie niektórych rzeczy do skutku- wczeœniej dok³adne okreœlenie
czym jest skutek (pionierka-znak jakoœci, porz¹dki)
- niezaliczanie, jeœli nie jest porz¹dnie- dok³adne kryteria (punktacja, harce,
zamykanie prób na sprawnoœci bez przyznania, rzeczy do harcówki)
- zadania, w których powodzenie zale¿y od jakoœci wykonania(budowanie
tratwy, gra-wysadzanie torów, zwiad terenowy)
- robienie rzeczy ambitnych, na które wczeœniej brakowa³o nam odwagi
(budowanie tratwy, wêdrówki piesze, chatki z ograniczon¹ iloœci¹ rzeczy do
zabrania, ambitna pionierka)
- traktowanie tematów zajêæ dog³êbnie(korzystanie z ksi¹¿ek i nie tylko)
„Odwiedzanie rodziców na zebraniach przed zaci¹giem”
„Wczoraj dziewczyny poplami³y bezmyœlnie wyk³adzinê w harcówce, w
zesz³ym tygodniu zostawi³y odkrêcony kran z wod¹… nie czuj¹ siê w
harcówce gospodyniami, jeœli jej nie szanuj¹. Poproszê dru¿ynow¹, aby
przydzieli³a nam jedn¹ œcianê na „k¹cik zastêpu”. Aby móc zawieszaæ trofea
trzeba kupiæ listwy…Potrzebne pieni¹dze…, a wiêc akcja zarobkowa… i to
porz¹dna, niech dziewczyny czuj¹, ¿e pieni¹dze nie spadaj¹ z nieba! A Ania i
Sylwia przez 10 minut szuka³y w magazynie gwoŸdzi, choæ same wstawia³y
skrzynkê po obozie… jest taka œwietna gra „memory”… Za miesi¹c biwak
dru¿yny, podobno nie bêdzie mo¿na gotowaæ na ognisku, bo to rezerwat…,
a nikt w zastêpie nie obs³ugiwa³ jeszcze kuchenki turystycznej…” Itd.
Czy widzisz ró¿nicê miêdzy tymi zastêpowymi?
Pierwsza widzi w swojej zbiórce pó³toragodzinn¹ „lukê”, któr¹ nale¿y czymœ
wype³niæ. Druga widzi CEL swojej pracy i do niego dostosowuje metody,
buduje program.

Zadbaæ o samodzielnoœæ, samowystarczalnoœæ zastêpu.
Niech twoje harcerki maj¹ w³asn¹ skrzyniê z narzêdziami, niech same je
kupuj¹, naprawiaj¹, niech maj¹ swoje drzewo z niskimi, roz³o¿ystymi
ga³êziami, w sam raz na Radê Zastêpu, swoj¹ biblioteczkê [ka¿da przywozi
na obóz dwie dobre ksi¹¿ki].

!wizyta w Domu Pogodnej Jesieni w czasie wycieczki dru¿yny
!wspó³praca z Centrum Pomocy Rodzinie
!zadanie na „higienistkê” „z jutrzejszej wycieczki wróci bez odparzonych
nóg”

!wspólna nauka gotowania konkretnej potrawy

!Elegancka kolacja w domach cz³onków Rady wraz z rodzin¹
!Odwiedzanie zbiórek innej dru¿yny
!Udzia³ w rekolekcjach
!Robienie uszek na wigiliê
!Szycie koszulek, ochraniaczy zimowych zz-tu
!Stworzenie patrolu HOPR
!Chodzenie po kolêdzie „z ambitnym tekstem”
!sadzenie drzew dru¿yn¹
!rozdanie chleba bezdomnym w trakcie wigilii dru¿yny (wyjœcie ze zbiórki)
!niezale¿ny turniej zastêpów w dru¿ynie zadania zespo³owe co miesi¹c (np.
zrobiæ woreczki na bieliznê na obóz, karmnik, lampion, tablicê zastêpu)
!obrzêd tylko dla harcerek po Przyrzeczeniu Harcerskim (poza samym PH)
!grzybobranie dla ZZ (mo¿na potem zrobiæ przetwory)
!realne przeszkody Morse z brzegów Wis³y a nie sztuka dla sztuki
!zadanie zespo³owe podczas gry na obozie znaleŸæ drzewiec na proporzec,
przeszkoliæ proporcow¹, zapoznaæ siê z musztr¹ w tym zakresie
!w ramach mnisiej stylizacji proœba do rodziców (od harcerek!) by nie
przysy³ali paczek na obóz
!opieka nad miejscowymi dzieæmi na obozie w obozie, ognisko dla
mieszkañców
!konkurs kulinarny na kuchniach polowych
!punktowane tylko wyszyte sprawnoœci
!krótkie nocne spotkania przy ogniu o podanej godzinie i miejscu dla
chêtnych (np. w ramach obrzêdowoœci, albo o podanych tematach)
!podczas odwiedzin grobu patronki gawêdy zastêpów o NIEJ
!zastêp tablicowy (co miesi¹c inny zmienia gazetkê na tablicy dru¿yny w
szkole)
!gra miejska (spis ulic na których ukryte kartki z rzeczami, które trzeba
skompletowaæ po to, by na koñcu stworzyæ z nich jak¹œ ca³oœæ)
!„drewnologia”- reklamowe stoiska zastêpów z zadanymi rodzajami drewna
trzeba je „sprzedaæ”
!przedzimowiskowa zbiórka na lodowisku z wprowadzeniem do fabu³y
!wigilia z samotnymi w parafii, przygotowanie potraw, prezent dla parafii

!regulamin zdobywania proporca
!ka¿dego dnia po powitaniu dnia bêdziemy czyta³y fragmenty ewangelii (
które bêd¹ jakby wprowadzeniem do kominka o wierze) jako wskazówki na
ca³y dzieñ bêdziemy tworzy³y swoj¹ obozow¹ ksiêgê rekordów guinessa
!na tablicy rozkazów bêd¹ pojawia³y siê codziennie nowe s³owa z jêzyka
polskiego
!harcerki maj¹ w ochotniczkach poznawaæ nowe s³owa dlatego chcemy im
w tym pomóc, a reszta bêdzie mog³a poszerzyæ zasób swojego s³ownictwa
!Zwiad etnograficzny (wersja dla starszego zastêpu z nocowaniem
znalezienie leœniczego pomóc temu¿ w lesie, zdobcie kopii mapy lasu w
15 kopiach, ugotowanie potrawy regionalnej) dla m³odszych zastêpów
wychodz¹ rano wywiad z ludnoœci¹ (o perspektywy, jak siê zyje w wiosce,
jakie najwieksze problemy regiony, i zczego sa dumni) ugotowac
potrawê regionalna, szkic ciekawych zabudowan architektonicznych i
ogolnie o historii miejsca
!Gra historyczna: zagadki s³owne prowadza ka¿dy zastêp do baloniku z ich
kol. (trudny do zdobycia) w œrodku zdjêcie -> rozpoznaæ, wymyœliæ limeryk.
Gra na azymut pytania z literkami HAS£O (maszt- wsch 20 k) znajduj¹
woreczek z zalaminowanymi cytatami z B-P
!Ognisko- ka¿dy 15 kart. Odrzuca 10 co mu potrzeba do wyk. zadania np. si³a
fizyczna, wsparcie, oczywisty cel. Kornelia o zaradnoœci i poprzeczkach. +
zaproszenie na powitanie s³oñca jutro dla ochotników
!Harce indywidualne- najpierw mówimy co to 'harc' i ze siê podejmuje
dobrowolnie i kto ma ochote podjac wyzwanie idzie do komendy i siê
dowiaduje (i tak ida wszyscy =P ) potem ognisko na który ida wszyscy
œpiewamy piosenkê a potem mówimy ze zostaj¹ tylko te osoby którym
uda³o siê wykonaæ harc, w gronie tylko osób którym siê uda³o
opowiadamy o tym
!polska gra: - œcie¿ka pamiêci miejsc z Polski (och z zawi¹zanymi oczami, nieoch z otwartymi) pozostali 2 postacie rysuj¹ dla tych co nie ma pytania
(nie-och zg³aszaj swoje och) kalambury historyczne literatura (tyle s³ów
ile trafionych szyszek do mena¿ki)
!Œwitem pos³uchaæ ptaszki poranne
!Spacer przyrodoznawczy, przewodniki i klucz do rozpoznawania drzew po
liœciach, nazmiane zastêpy robi¹ sesje zdjêciow¹ przyrodzie + musza
zape³niæ koperty roœlinami do zielnika
!gra 'zielarz' zastêpy wymieniaj¹ u ruchomej zielarki koperty z przedpo³udnia
na info o zio³ach, odchodz¹ na 100 k./ 2 min.. na majdanie oddaj¹ info i
znowu szukaja zielarki,
Wszscy spotykamy siê Na majdanie za
powiedzenie wiadomoœci z infa 1 pkt, za pokazanie tego zio³a 2 pkt,
!Osobne powitanie dnia na przyk³ad piosenk¹ zz-tu dla zastêpowych
!Lista tematów do przedyskutowania na jadalni (np.: ”Kto rz¹dzi w domu”,
„Gdzie s¹ groby naszych dziadków”

Wydaæ jeden (lub mo¿e wiêcej?) numer gazetki obozowej
!Z zajêæ twórczych mo¿na wybraæ malowanie flag ZHR, dru¿yny czy innych
harcerskich. Proste i efektowne. Potrzebne bêdzie kilka rzeczy: rzutnik,
przeŸrocze z odpowiednio zmniejszon¹ wersj¹ obrazka, odpowiedni
pigment i przeœcierad³o. Wszelkie w¹tpliwoœci rozjaœni ci indywidualnie
absolwentka kursu metodyki harcerek ENIGMA lub ESPRIT.
!Zimowisko warto wykorzystaæ na zrobienie rzeczy, na które œródrocznie nie
starcza czasu np. zrobienie albumu na zaci¹g, uszycie chor¹giewek
sygnalizacyjnych, zrobienie wystroju do harcówki wedle w³asnego
pomys³u, za³o¿enie/uzupe³nienie kroniki, uzupe³nienie braków w musztrze
zespo³owej czy umundurowaniu, wymyœlenie szczegó³owo ambitnych
akcji, które chcecie dru¿yn¹ zrealizowaæ (zdobycie imienia patronki,
obchody 15 lecia dru¿yny, wydanie w³asnego œpiewnika, remont
harcówki, za³o¿enie gromady zuchowej, du¿a akcja zarobkowa, uszycie
w³asnych okryæ wierzchnich)
PRACA Z HARCERKAMI, KTÓRE NIE JAD¥ NA OBÓZ:
- wszystkie dostaj¹ zaproszenie na obóz na trzy dni (mog¹ je przywieŸæ rodzice
lub mog¹ przyjechaæ z Ani¹ Wróbel)
- dostaj¹ wyzwania do wyboru do wykonania na wakacjach:
. nauczê siê jakiegoœ nowego sportu (p³ywaæ nowym stylem, graæ w
kometkê, ¿eglowaæ jeœli jeszcze nie umiem itp.)
. wymyœlê w³asn¹ grê sportow¹ (zespo³ow¹ lub indywidualn¹)
. zwiedzê ciekawe miejsce w okolicy w jakiej bêdê (muzeum, zabytek, pomnik
itp.)
. wytropiê leœne zwierze
. nauczê siê jakiejœ nowej umiejêtnoœci (doiæ krowê, lepiæ z gliny, szyæ itp.)
. nauczê siê i ugotujê potrawê z regionu, w którym bêdê
. zrobiê folder o miejscu, w którym bêdê do biblioteczki dru¿yny (o historii,
tradycjach, atrakcjach itp.)
. zrobiê dok³adn¹ mapê miejsca, w którym bêdê do biblioteczki dru¿yny
. zrobiê z dostêpnych materia³ów ozdobê lub sprzêt do harcówki

Zastêp Moich Marzeñ
OBRZÊDOWOŒÆ
·Proprzec zastêpu 0-5 ( 0 brak, 1- zdobyty, ale nie wyszyty, 2-zdobyty wyszyty 3zdobyty, wyszyty, zabierany na zbiórki zastêpu, dru¿yny, 4- patrz pkt.3 i coœ
specjalnego)
·Kronika 0-4
·Nazwa 0-2 ( 1-zwi¹zana z obrzêdowoœci¹ dru¿yny; 2-nazwa s³u¿y do czegoœ wiêcej)
·Okrzyk 0-2
·Piosenka 0-2
·God³o 0-2
·Obrzêdowe rozpoczêcie , zakoñczenie zbiórki 0-4
·Coœ swojego specjalnego 0-3
ZASTÊPOWA
·Ma stopieñ wy¿szy od harcerek w zastêpie 0-3 (1- od mniejszoœci, 2- od wiêkszoœci, 3od wszystkich)
·Ukoñczy³a kurs zastêpowych
ZASTÊP
·Zbiórki odbywaj¹ siê systematycznie 0-2
·Zbiórki maj¹ sta³y termin ( min. raz w tygodniu)
·Zastêp odby³ min. 2 zbiórki w terenie ( od wrzeœnia do grudnia) 0-2
·Zastêp p³aci regularnie sk³adki 0-3
·Zbiórki s¹ prowadzone wg zasad i schematu zbiórki, adekwatne do stopni harcerek
0-4
·Wszystkie harcerki s¹ w trakcie zdobywania stopni 0-4
·Stopnie harcerek prowadzi zastêpowa w porozumieniu z dru¿ynow¹ 0-3
·Ka¿da harcerka zdobywa min.1 sprawnoœæ na 2 miesi¹ce 0-4
·Zastêp jest umundurowany w 100% 0-3
·Zastêp zna i stosuje regulamin musztry 0-2
·W zastêpie dzia³a sprawnie sieæ alarmowa 0-2
·Zastêp czynnie uczestniczy w zbiórkach dru¿yny 0-3
·Zastêp posiada swoje miejsce w terenie 0-2
DOKUMENTACJA
·Zastêpowa ma funkcjonaln¹ i prowadzon¹ na bie¿¹co ksi¹¿eczkê zastêpu 0-4
·Zastêpowa posiada zatwierdzony plan pracy 0-4
PODSUMOWANIE PRACY W ROKU HARCERSKIM.........../.........
!ILOŒÆ ZDOBYTYCH STOPNI I SPRAWNOŒCI
STOPNIE 9 10 11
PRÓBA HARCERKI
OCHOTNICZKA
TROPICIELKA
SAMARYTANKA
WÊDROWNICZKA
SPRAWNOŒCI
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RAZEM

Wzór rozkazu dru¿yny
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Hufiec Harcerek Kraków-Œródmieœcie III
17 KDH „Brzezina” im. Zofii Florczak
(piecz¹tka)
R.L. 7/03/2004

Kraków, 12.05.2005

1.
Decyzje w³adz zwierzchnich. (lub wyj¹tki z rozkazu....- wtedy w cudzyslowie
cytujemy fragm z rozkazu nie zmieniaj¹c osoby)
1.1. Podajê do wiadomoœci, ¿e komendantka chor¹gwi (hufcowa, naczelniczka) RL
9/03/04 z dnia 3.05.04 mianowa³a (zwolni³a, og³osi³a, przyzna³a, itp.)
przewodniczk¹ i wpisa³a na listê instruktorek Ma³opolskiej Chor¹gwi Harcerek
(m.in.) dh: sam. Annê Bednarz. (cytuje siê te fragm., które dotycz¹ jakoœ dru¿yny).
2.
Rada Dru¿yny.
2.1. Decyzj¹ rady Dru¿yny z dnia 18.04.04. ustanowiono zasady zdobywania
proporca. Zasady wisz¹ na tablicy rozkazów.
3.
Dopuszczenia do z³o¿enia Przyrzeczenia Harcerskiego ( R. specjalny)
(informacje po z³o¿eniu Przyrzeczenia Harcerskiego)
4.
Mianowania i zwolnienia z funkcji.
5. Zastêpy.
6. Przyjêcia i zwolnienia z dru¿yny.
7. Stopnie.
7.1. Otwieram próbê na stopieñ ochotniczki dh. Annie Tawor.
7.2.
Zamykam próbê i przyznajê stopieñ tropicielki och. Ewie Trandzie.
8.
Sprawnoœci.
9. Zadania zespo³owe.
9.1. Zadaniem zespo³owym na maj jest zrobienie tablic zastêpów.
10.
Wspó³zawodnictwo.
11. Komunikaty.
12. Nagrody i wyró¿nienia.
13. Kary i nagany.
14. Ró¿ne.
Czuwaj!
p.o. dru¿ynowa
sam. Jolanta Remund

(miejscowoœæ, data)
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczpospolitej
Obóz(nazwa zgrupowania)
Dru¿yna(lub piecz¹tka dru¿yny)
Rozkaz L.(nr kolejny/rok/AL.)
Druhny!
………………..
1.
2.

Decyzje w³adz zwierzchnich.
Uchwa³y rady obozu (np. dopuszczenie do z³o¿enia Przyrzeczenia
Harcerskiego)
3. Plan dnia.
3.1. Podajê do wiadomoœci nastêpuj¹cy plan dniaprzed po³udniem
po po³udniu
Wieczorem
4. S³u¿ba. (wartownicza, kuchenna)
4.1. S³u¿bê …..w dniu dzisiejszym pe³ni zastêp……
5. Mianowania. (kadry obozu, funkcyjnych, rady obozu,…)
6. Zwolnienia. (zmiany w sk³adzie rady obozu, zastêpów, zwolnienia z funkcji)
7. Stopnie.
8. Sprawnoœci.
9. Pochwa³y, nagrody, kary.
10. Wspó³zawodnictwo/punktacja.
11. Ró¿ne.
CZUWAJ!
(podpis komendantki podobozu)

Spis treœci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rêka metody
Metoda
Formy pracy
Stopnie
s³u¿ba i wspó³praca
Najlepsze i najgorsze zbiórki
Zastêpowa
ZZ
Harce
Obrzêdowoœæ
Plan pracy
Zastêp Moich Marzeñ
Dokumentacja + wzory rozkazów

