Ochotniczka

II. WIEDZA
1. Wiedza harcerska.
a/ Symbolika harcerska
- zna symbolikę KrzyŜa Harcerskiego, lilijki, koniczynki, hasła „Czuwaj”
b/ Tradycja harcerska
- wykaŜe się znajomością początków ruchu skautowego i postaci jego załoŜyciela
- opowie o powstaniu harcerstwa, tradycjach, na których się opiera, postaci załoŜycielki i załoŜyciela
- opowie o losach harcerek i harcerzy w czasie II wojny światowej
- zna Hymn Harcerski, Modlitwę Harcerską i trzy pieśni obrzędowe
c/ Prawo Harcerskie
- zna Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
„Wilk, który nigdy nie śpi” – Walter Hansen
„Opowiadania z Ŝycia Skauta Naczelnego” – Stanisław Kapiszewski (wybrane fragmenty)
„Andrzej Małkowski” – Aleksander Kamiński (wybrane fragmenty)
„Druhna Oleńka. Olga Małkowska 1888 – 1979” - (wybrane fragmenty)
„Olga Małkowska. śycie i działalność” – Zofia Florczak, Anna Krassowska – Olszańska (wybrane
fragmenty)
„Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju!” – Barbara Wachowicz
„Tropami powstańczej przesyłki. Zapiski Zawiszaka” – Jerzy Kasprzyk
„Kamienie na szaniec „ – Aleksander Kamiński
Tropicielka

2. Wiedza harcerska.
- zna znaczące postacie instruktorek i instruktorów harcerskich
- zna historię walk harcerek i harcerzy o niepodległość
- zna historię powstania Organizacji Harcerek
- rozróŜnia stopnie harcerskie i instruktorskie
- zna 20 piosenek harcerskich
- zna dwie ksiąŜki harcerskie
- zna historię druŜyny oraz najwaŜniejsze fakty z Ŝycia patronki

„Harcerki 1911 – 1939. Historia, program, wychowanie” – pod redakcją Jadwigi Ranieckiej –
Bobrowskiej (wybrane fragmenty)
„Harcerki 1939 – 1945” – pod redakcją Marii Straszewskiej (I wydanie) oraz Krystyny Wyczańskiej
(II wydanie) – (wybrane fragmenty)
„Z dziejów harcerstwa polskiego 1910 – 1939” – Wacław BłaŜejewski
"Ćwiki z warowni "Śląsk" - Tadeusz Kur
„Harcerstwo w obronie Warszawy 1939” – Michał Haykowski
„Szare Szeregi. Harcerze 1939 –1945” – pod redakcją Jerzego Jabrzemskiego (wybrane fragmenty)
„WieŜa spadochronowa. Harcerze śląscy we wrześniu 1939” - Kazimierz Gołba

„Wspomnienia harcerzy – uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku” – wybór Janusz
Wojtycza
„Józef Kret. Opowieść o harcerskiej wierności” – Krystyna Heska – Kwaśniewicz
„Józef Grzesiak ‘Czarny’” – Aleksander Kamiński, Antoni Wasilewski
„Gawędy o tych, które przewodziły” – część 1, 2, 3 – Anna Zawadzka
„Florian Marciniak. Naczelnik Szarych Szeregów" – Stanisław Broniewski
„Jerzy Braun” – Maria śychowska
„Kamyk na szańcu. Gawęda o Druhu Aleksandrze Kamińskim” – Barbara Wachowicz
„Rudy, Alek, Zośka – o bohaterach „Kamieni na szaniec” – Barbara Wachowicz

Samarytanka

II.WIEDZA.
1. Wiedza harcerska.
- zaznajomiła się ze Statutem ZHR
- zna podstawowe funkcje pełnione w ZHR, ich oznaczenia oraz nazwiska osób je pełniących
- poszerza swoją wiedzę o historii Organizacji Harcerek i znaczących instruktorek
- przeczyta następne 3 ksiąŜki o tematyce harcerskiej, czyta prasę harcerską
„Dzieje harcerstwa Ŝeńskiego w Polsce w latach 1911 – 1948/49” – Anna Zawadzka
„Harcerstwo Ŝeńskie w Warszawie w latach 1911 – 1949” – Anna Zawadzka
„Harcerze wierni do ostatka” – Józef Kret
„Materiały do historii krakowskiego harcerstwa Ŝeńskiego w latach 1911 – 1939” – Maria Irena
Mileska
„Mury. Harcerska konspiracyjna druŜyna w Ravensbruck” – praca zbiorowa pod red. Józefy Kantor
„Polskie harcerki w dziesięcioleciu 1911 – 1921” – Janina Opieńska-Blauth
„Pod Ŝaglami „GraŜyny” – Maria Appelt
„Szkoła Instruktorska Harcerstwa śeńskiego na Buczu” – Anna Zawadzka
„To ‘Zośki’ wiara! Gawęda o Harcerskim Batalionie Armii Krajowej ‘Zośka’ „ – Barbara Wachowicz
„Walczące Grodno” - Jan Siemiński
„W stronę zachodzącego słońca. śyciorysy wpisane w polską historię” – Tomasz Strzembosz

Wędrowniczka i Harcerka Rzeczypospolitej

„Alert trwał 5 lat. Harcerki i harcerze w KL Auschwitz” – Zygmunt Zonik
„Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów” – opracowanie i wybór tekstów Tomasz
Strzembosz
„Harcerstwo polskie poza granicami kraju od zarania do 1930 roku w relacjach i dokumentach” –
Robert K. Daszkiewicz
„Harcmistrz Rzeczypospolitej. Stanisław Sedlaczek” – ks. Marian Sedlaczek. Wanda Sedlaczek
„Harcerstwo Ziemi Tarnowskiej” – Maria śychowska

„Pełnić słuŜbę Bogu i Polsce. Harcerstwo Polskie („Hufce Polskie” ) 1939 –1945 – Grzegorz Ciura
„Ruch Harcerski Rzeczypospolitej 1983 – 1989” - Jerzy Parzyński
„W harcerskiej słuŜbie. Związek Harcerstwa Polskiego na Obczyźnie 1946 – 1996” – Juliusz Englert,
Jerzy Witting
„Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Zarys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem lat
1933-1939 – Henryk Kapiszewski
„Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1940 – 1948” – Leonidas Kliszewicz
„Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 19201945” – praca zbiorowa
„Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944 – 1950. Powstanie, rozwój, likwidacja” – Julian Kwiek

