SPRAWNOŚĆ
30-lecia ZHR

Skąd przychodzimy?
Kim jesteśmy?
Dokąd zmierzamy?

Idea sprawności 30-lecia ZHR
Zuchenka posiadająca sprawność 30-lecia ZHR to dziewczynka:
- mająca świadomość, jak nazywa się organizacja, do której należy oraz potrafiąca rozpoznać jej członków,
- dostrzegająca wartość historii i zapisywania wspomnień,
- rozwijająca wszechstronnie swoje umiejętności potrzebne na przyszłość,
- posiadająca rozbudzoną ciekawość historii swojej rodziny na tle zmieniającego się świata i Polski.
Harcerka posiadająca sprawność 30-lecia ZHR to druhna, która:
- wie, skąd przyszłyśmy,
- dzieli się tym, gdzie jesteśmy,
- bada drogę dokąd zmierzamy.

Jak zdobywać sprawność
Zadania na sprawności są podzielone na 4 działy: wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz działanie na rzecz
Bohaterów. W każdym dziale znajdują się 3 wymagania odnoszące się do hasła zlotu „Skąd przychodzimy? Kim
jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.
Stopniowanie sprawności wewnątrz danego poziomu należy do kompetencji drużynowej, która wspólnie z daną
zuchenką, harcerką lub wędrowniczką ustala konkretne zadania do zaproponowanych wymagań. Każda z osób
zdobywających sprawność wraz z porozumieniu z drużynową wybiera po jednym zadaniu z każdego działu.
Instruktorki dokonują wyboru samodzielnie. Najlepiej, aby wybrać takie zadania, które przypisane są do trzech różnych
pytań z hasła zlotu. Ważne jest, aby sprawność była dla zdobywającej rozwijająca. Jeżeli dana harcerka/zuchenka
posiada już wiedzę/umiejętności z danego wymagania – wtedy wybiera inne. Finalnie każda osobą zdobywającą
sprawność powinna wykonać 4 zadania. W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę zadań. Aby zdobyć
sprawność należy uczestniczyć w zlocie 30-lecia ZHR. Wymaganie to nie dotyczy zuchenek.
Sprawność przyznaje bezpośrednia przełożona po przedstawieniu raportu z przebiegu sprawności. Zdobycie
sprawności ogłasza się w rozkazie i potwierdza wpisem do książeczki harcerskiej. Jednocześnie zuchenka/harcerka
jest upoważniona do noszenia odznaki sprawności w górnym rzędzie na prawym rękawie, razem z innymi
sprawnościami okolicznościowymi.
Sprawność zdobywać można do 11 listopada 2019 r.

Wszelkie pytania dotyczące sprawności prosimy kierować do phm. Anny Łukaszczyk HR, e-mail: ann.lukaszczyk@gmail.com

SPRAWNOŚĆ 30-lecia ZHR
dla zuchenek
DZIAŁ

Wiedza

MYŚL
PRZEWODNIA

WYMAGANIE

Zna historię oraz tradycje swojej gromady. Razem z gromadą przygotuje wystawę, galerię
Skąd
zdjęć obrazujących historię swojej gromady. Wystawę zaprezentuje w swojej
przychodzimy?
szkole/parafii/świetlicy wiejskiej, środowisku lokalnym.
Kim jesteśmy?

Zna rozwinięcie skrótu ZHR, potrafi rozpoznać jego członków i znak. W ciekawej formie
plastycznej wykonana lilijkę ZHR-u.

Dokąd
zmierzamy?

W życiu codziennym wykorzysta wiedzę lub umiejętności zdobyte na zbiórce. Efektami
podzieli się z gromadą.

.

Umiejętności

Doświadczenie

Skąd
Potrafi zbierać dane. Przeprowadzi wywiad z członkami swojej rodziny na temat życia
przychodzimy? w Polsce 30 lat temu.
Kim jesteśmy?

Dostrzega wartość zapisywania historii. Wypełni co najmniej "jedną kartę" kroniki
gromady.

Dokąd
zmierzamy?

Razem z gromadą wybierze co najmniej jedną umiejętność i rozwinie ją w sobie w roku
jubileuszu (umiejętności zostaną wypisane na wspólnej obrzędowej tablicy).
Komentarz: Warto zachęcić zuchenki, by same wyznaczyły sobie wyzwania indywidualne.

Skąd
Razem z gromadą przygotuje spotkanie wspominkowe jubileuszowe swojej gromady, na
przychodzimy? które zaprosi byłe drużynowe oraz harcerki i wędrowniczki z siostrzanych drużyn.
Weźmie udział w zbiórce z gromadą z innego środowiska. Podczas akcji dostrzeże
podobieństwa oraz różnice pomiędzy zuchenkami z dwóch różnych gromad.
Komentarz: W tym zadaniu zależy nam, by zuchenki doświadczyły różnorodności gromad
Kim jesteśmy?
i potrafiły dostrzec rzeczy wspólne dla zuchenek z całego ZHR-u. Jednym z pomysłów na
zbiórkę może być turniej szóstek, podczas którego zuchenki same przygotują konkurencje
w oparciu o kolory tęczy, same poznając swoje mocne strony.

Dokąd
zmierzamy?

Działanie na rzecz
Bohaterów

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym przygotuje i przekaże/wyśle drobny
podarek z okazji 30-lecia ZHR-u przedstawicielom środowiska lokalnego (pani
nauczycielka, pani dyrektor szkoły lub przychodni, proboszcz, burmistrz itd.).
Komentarz: Podarek ma pokazać obdarowanym istotę zuchowania, że to co uczymy się przez
zabawę jest potrzebne zuchom w przyszłości np. dziś nauczyliśmy się zadawać pytania
dziadkom, a w przyszłości będziemy rzetelnymi reporterami. Dziś zdobyłam sprawność
eskulapa - jak będę dorosła będę potrafiła pomóc potrzebującym. Realizację tego wymagania
można zrealizować podczas wspólnej zbiórki z inną gromadą lub na kolonii.

Nie dotyczy.

SPRAWNOŚĆ 30-lecia ZHR
dla harcerek
DZIAŁ

Wiedza

Umiejętności

Doświadczenie

MYŚL
PRZEWODNIA

WYMAGANIE

Weźmie udział/zorganizuje sama lub wspólnie z ZZ-em/drużyną spotkanie z osobami
ważnymi dla swojej drużyny/środowiska. Efektem spotkania będzie zdobycie wiedzy na
temat korzeni ZHR-u oraz przywrócenie w drużynie jakieś zapomnianej tradycji (piosenka,
Skąd
prowadzenie starej kroniki, okrzyk itd.).
przychodzimy?
Komentarz: Przed przywróceniem danej tradycji należy przeanalizować, dlaczego coś powstało
oraz dlaczego z tego zrezygnowano. Ważne, aby ten element obrzędowości był realnym
narzędziem metodycznym lub wychowawczym.
Kim jesteśmy?

Zna strukturę ZHR. Wie, kto pełni dane funkcję w jej hufcu/chorągwi/organizacji oraz
jakie jest oznaczenie tych funkcji.

Dokąd
zmierzamy?

Wraz z zastępem przygotuje się na kuźnicę/happening (w drużynie/hufcu) na temat
nurtujących problemów świata wraz z propozycją rozwiązania.

Potrafi zbierać dane. Odnajdzie dokumenty źródłowe (filmy, zdjęcia, dokumenty)
Skąd
z założenia ZHR, zapozna się z nimi. Swoimi spostrzeżeniami podzieli się z innymi
przychodzimy?
harcerkami.
Kim jesteśmy?

Dostrzega wartość zapisywania historii. Zadba, by po obchodach 30-lecia ZHR pozostał
ślad (fotorelacja, wpis na stronę internetową, do kroniki zastępu/drużyny, vlog).

Dokąd
zmierzamy?

Podczas zlotu zdobędzie nową umiejętność/rozwinie posiadaną przez siebie umiejętność
tak, by była ona przydatna w przyszłości.

Przeprowadzi samodzielnie/z zastępem wywiad z instruktorem/instruktorką na temat
Skąd
wybranego okresu historii ZHR w jej mieście. Opracowane wywiady mogą być
przychodzimy?
opublikowane na forum hufca/chorągwi.
Podczas zlotu nawiąże kontakt z harcerką z innej chorągwi i pozna historię, tradycję
i ciekawe zwyczaje danej jednostki.
Kim jesteśmy?
Komentarz: Dla starszych harcerek/lub jako realizacja całą drużyną efektem takiej wymiany
doświadczeń może być wspólne odwiedzenie się i poznanie nowego miejsca na mapie Polski.
Dokąd
zmierzamy?

Działanie na rzecz
Bohaterów

Podczas zlotu podejmie się służby na rzecz drugiego człowieka.
1. Wpisze biogramy naszych bohaterów do Wikipedii lub na inną internetową platformę
publiczną (linkowane do miejsc urodzenia, działania, itp.).
2. Odwiedzi żyjących w swojej okolicy Powstańców Warszawskich, żołnierzy PPP,
oferując im swój czas i gotowość pomocy, rozpozna ich potrzeby i swoją możliwość
odpowiedzi na nie.
3. Odnajdzie groby bohaterów II wojny światowej w swojej okolicy, pozna i spisze
życiorysy. Groby otoczy opieką i oznakuje w ramach projektu ”Druhno, druhu
pamiętamy”.
4. “Ożywi” patronów drużyn - bohaterów SzSz i AK , wpisze ich biogramy do Wikipedii
(lub do innej platformy publicznej), zatroszczy się o miejsce pochówku, odnowi kontakt
z rodziną (potomkami), uczci ważne rocznice związane z naszymi patronami.

SPRAWNOŚĆ 30-lecia ZHR
dla wędrowniczek
DZIAŁ

Wiedza

MYŚL
PRZEWODNIA

WYMAGANIE

Napisze jednostronicową notatkę dotyczącej harcerskiej postaci historycznej z jej regionu.
Zadba o odnalezienie fotografii oraz najważniejszych informacji na temat życia danej
Skąd
postaci.
przychodzimy?
Komentarz: Warto zwrócić uwagę na to, by była to postać mało znana. Warto, aby notatka
została opublikowana np. na stoisku wędrowniczym na jarmarku lub FB „Wędrowniczki ZHR”
Rozezna sylwetki oraz wartości, którymi kierowały się instruktorki mające znaczny wpływ
na rozwój środowiska harcerskiego. Podsumowaniem zadania będzie wzięcie udziału
Kim jesteśmy?
w dyskusji w drużynie/hufcu/chorągwi na temat "kim jest harcerka ZHR-u" (refleksje na
temat kierunków wychowania w ZHR).
Dokąd
zmierzamy?

Przeprowadzi kwadrans wędrowniczy dotyczący wybranego z drużynową zjawiska
występującego obecnie na świecie, który może mieć wpływ na przyszłość jaką budujemy,
np. kwestie ekologiczne, polityczne, czy związane z podejmowanymi karierami
zawodowymi.

.

Umiejętności

Nauczy się od najstarszego członka swojej rodziny regionalnej umiejętności. Może to być
Skąd
np. przygotowywania potrawy regionalnej lub takiej, która zawsze gości na rodzinnym
przychodzimy?
stole podczas uroczystości, poznanie gwary regionalnej, reaktywowanie rodzinnej tradycji.
Zdobędzie i udokumentuję razem z całą drużyna 30 nowych umiejętności na 30-lecie.
Kim jesteśmy? Komentarz: Zadanie to warto robić całą jednostki tak, aby realnie móc zdobyć razem 30
umiejętności np., jedzenie pałeczkami, szycie na maszynie, haftowanie.
Dokąd
zmierzamy?

Doświadczenie

Działanie na rzecz
Bohaterów

Weźmie udział w dwóch warsztatach zlotowych związanych z zainteresowaniami
wędrowniczki.

Weźmie udział w przedzlotowej wędrówce indywidualnej lub z jednostką po swoim
Skąd
regionie.
przychodzimy? Komentarz: Warto, aby wędrówka była "śladami ZHR"/"u źródeł ZHR" (związana z miejscami
ważnymi dla ZHR-u albo osobami, które brały udział w zakładaniu ZHR-u).
Kim jesteśmy?

Upamiętni 30-lecia ZHR w swojej okolicy - np. artykuł w lokalnej gazecie, tablica
pamiątkowa, festyn.

Dokąd
zmierzamy?

Podejmę się pełnienia służby na polu harcerskim, z którym mam najmniej do czynienia na
co dzień (pomoc w zbiórce zuchenek, bycie punktową na grze w drużynie harcerek,
podjęcie się dodatkowego zadania na zbiórce instruktorek hufca).
1. Zeskanuje dokumenty od Powstańców i żołnierzy AK podczas odwiedzin u nich, nagra
film, ich opowieści, zrobi zdjęcia. Pozyskane materiały przekaże do Instytutu Pamięci
Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Akt Nowych, Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, władz samorządowych.
2. Odwiedzi żyjących w swojej okolicy Powstańców Warszawskich, żołnierzy PPP,
oferując im swój czas i gotowość pomocy, rozpozna ich potrzeby i swoją możliwość
odpowiedzi na nie.
3. Zaoferuje żyjącym Bohaterom w swoich środowisku działanie swoistej Harcerskiej
Poczty ułatwiającej przepływ informacji, przekazywanie darów, reagowanie na zgłaszane
potrzeby, wynikające z ich codziennych trosk i oczekiwań.
4. Zorganizuje pokaz filmów (maraton filmowy) o tematyce związanej z Szarymi
Szeregami, Powstaniem Warszawskim, Armią Krajową dla młodzieży i dorosłych
w miejscu działania swojej drużyny, a po nim przeprowadzi debatę/dyskusję na tematy
związane z obejrzanymi filmami.

SPRAWNOŚĆ 30-lecia ZHR
dla instruktorek i harcerek starszych
DZIAŁ

Wiedza

MYŚL
PRZEWODNIA

WYMAGANIE

Pozna kontekst historyczny powstania ZHR oraz zjednoczenia z ZHP 1918. Zapozna się
Skąd
dokumentami archiwalnymi. Zdobytą wiedzę w ciekawy sposób przekaże drużynie
przychodzimy?
w ramach przygotowań do zlotu 30-lecia ZHR.
1. W mieście, w którym pełni służbę, przekaże w ciekawej formie do urzędów, instytucji
wspierających informacje na tematu ZHR-u oraz obchodów 30-lecia. Zadba, aby
Kim jesteśmy?
w środowisku lokalnym pojawiły się informacje na temat 30-lecia.
2. Historycznie przygotuje instruktorki do obchodów 30-lecia w hufcu/chorągwi.
Dokąd
zmierzamy?

Umiejętności

Doświadczenie

Odnajdzie na zlocie instruktorkę, z którą spotkała się na harcerskim wydarzeniu na
początku swojej instruktorskiej drogi. Wymieni się swoimi doświadczeniami ze służby.
Odszuka na zlocie instruktorkę, która w możliwie najbardziej podobnym czasie w innej
części Polski złożyła przyrzeczenie. Podzieli się swoimi wspomnieniami.

Odnajdzie historyczne: książeczkę sprawności/regulamin drużyny/stopnie harcerek/
regulamin mundurowy/stopnie instruktorskie etc. Dokona porównania archiwalnych
Skąd
i aktualnych dokumentów/działań.
przychodzimy?
Komentarz: Warto skupić się na danej rzeczy np. na wymaganiach danej sprawności albo
wymaganiach na dany stopień.
Kim jesteśmy?

Dostrzega wartość zapisywania historii. Zdobędzie adres dawnej instruktorki i wyśle do
niej kartkę ze zlotu według własnego pomysłu.

Dokąd
zmierzamy?

Podczas przygotowań i obchodów 30-lecia ZHR nabędzie nową umiejętność, którą może
wykorzystać w pracy harcerskiej lub w życiu codziennym.

Odszuka w historii swojego środowiska ciekawe wydarzenia/działania, w których brały
udział instruktorki na przestrzeni ostatnich 30 lat.. Stworzy reportaż, film lub nagranie
Skąd
ukazujące działania.
przychodzimy?
Komentarz: Przygotowane reportaże mogą zostać użyte do wystawy historycznej pokazującej
różne doświadczenia, jakie daje harcerstwo.
Aktywnie zaangażuje się w obchody 30-lecia ZHR, włączając się w ich organizację
(podczas zlotu lub obchodów w Chorągwi).
Kim jesteśmy?
Podczas zlotu pomoże przygotować/odwiedzi/oprowadzi po wystawie w gnieździe
instruktorek na temat naszych działań “Harcerstwo - przygoda życia”.
Dokąd
zmierzamy?

Działanie na rzecz
Bohaterów

Podczas zlotu weźmie udział w dyskusji instruktorskiej poruszającej ważny dla
zdobywającej sprawność temat harcerskiej służby.
1. Stworzy w porozumieniu z lokalnymi oddziałami Stowarzyszeń kombatanckich
internetowe bazy żyjących i zmarłych bohaterów, opisze ich sylwetki i uzupełni zdjęciami.
2. Zaoferuje żyjącym Bohaterom w swoich środowisku działanie swoistej Harcerskiej
Poczty ułatwiającej przepływ informacji, przekazywanie darów, reagowanie na zgłaszane
potrzeby, wynikające z ich codziennych trosk i oczekiwań.
3. Zeskanuje dokumenty od Powstańców i żołnierzy AK podczas odwiedzin u nich, nagra
film, ich opowieści, zrobi zdjęcia. Pozyskane materiały przekaże do Instytutu Pamięci
Narodowej, Muzeum PW, Archiwum Akt Nowych, Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, władz samorządowych.
4. Zorganizuje pokaz filmów (maraton filmowy) o tematyce związanej z Szarymi
Szeregami, PW, AK dla młodzieży i dorosłych. Po nim przeprowadzi debatę/dyskusję na
tematy związane z obejrzanymi filmami.

