Zadanie programowe
z okazji setnej rocznicy
ukazania się pierwszego rozkazu Naczelnej Komendy Skautowej

„100+ drużyna”

materiał dla drużynowych
Warszawa, luty 2011
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„100+ drużyna”

Już tylko trzy miesiące pozostały do setnej rocznicy wydania przez Naczelną
Komendę Skautową (podpisanego przez Andrzeja Małkowskiego) pierwszego rozkazu
zatwierdzającego powstania przy „Sokole” czterech drużyn (w tym jednej żeńskiej)
o charakterze skautowym. Tak oficjalnie rozpoczęło się działanie Ruchu Skautowego
(od 2 listopada 1918 roku po zjednoczeniu organizacji z trzech zaborów noszącego
nazwę Związek Harcerstwa Polskiego ), którego częścią jesteś także ty oraz twoja
drużyna czy gromada.
Dla waszej gromady czy drużyny powinien to być czas sprawdzenia się,
zastanowienia się nad tym, czy w pełni korzystacie z możliwości, jakie daje wam
harcerstwo. Czy myślicie o sobie jako członkach wielotysięcznej ogólnopolskiej
Organizacji, która jest jedynie małym elementem wielomilionowej wspólnoty
skautowej?
Idea skautingu a później harcerstwa od 1910 r. ogarnęła
kraj. Jest nas wielu, wiele nas łączy a wiele pięknie różni! Tylko
czy wiemy jak?
To także Wasze 100+! Skorzystajcie z niego!!
Cele zadania:
• Przygotowanie się i uczczenie setnej rocznicy wydania pierwszego rozkazu.
• Umocnienie poczucia przynależności do ZHP – zuchów, harcerek i harcerzy.
• Promowanie możliwości i korzyści, jakie daje członkostwo w Związku
Harcerstwa Polskiego.
• Nawiązanie przez zuchów i harcerzy przyjaźni z członkami z innych drużyn.
Zadanie „100 + drużyna” składa się z trzech działań. Poszczególne działania 1–3
możecie ze sobą łączyć.
Zadanie „100 + drużyna” możecie podjąć od marca do maja 2011 r. To Wy decydujecie
jakie działania podejmiecie i ile czasu zajmie wam ich realizacja. Nasze zadanie nie
wymaga określania dodatkowych celów wychowawczych na najbliższe miesiące,
a jedynie zachęca do wplecenia tematyki obchodów stulecia do bieżącej działalności.
Zadanie to ma pomóc Wam w odnalezieniu ciekawych i atrakcyjnych form realizacji
celów, które już sobie wyznaczyliście.
W ten sposób weźmiecie udział w obchodach setnej rocznicy wydania pierwszego
rozkazu.
Nie proponujemy wam podróży w przeszłość, ale podejmowanie działań tu i teraz oraz
wychodzenie w przyszłość. Kolej na Was, kolej na „100 +”.
Dzięki realizacji zadania członkowie gromady czy drużyny będą mieli szansę na:
• kontakt z młodymi ludźmi z innej drużyny, poznanie ich zwyczajów, obrzędów,
problemów…
• rozwijanie otwartości na innych ludzi, doskonalenie umiejętności
komunikacyjnych,
• poznanie różnorodności naszej organizacji i jednocześnie tego, co nas łączy,
Wydział Programowy GK ZHP

„100+ drużyna”

3

• doświadczenie wielkości i otwartości organizacji.
Na każdym etapie realizacji zadania pamiętaj, że możesz wykorzystać materiały
dostępne na stronie www.propozycje.zhp.pl w tym „ 10 kroków do Stulecia”.
Pamiętaj, że w trakcie realizacji zadania możesz wykorzystać różne propozycje
i oczywiście instrumenty metodyczne (stopnie i sprawności).
Działanie pierwsze: Harcerskie zwyczaje
To działanie warto podjąć ponieważ:
Pozwoli wam ono odpowiedzieć na pytanie kim jesteśmy?
Co nas łączy a co różni i dlaczego? Oczywiście, poszczególne
drużyny różnią się. Ale przede wszystkim bardzo wiele
nas łączy. Pomyślcie o wartościach, mundurze, jego idei,
chuście, powitaniu, pozdrowieniu, symbolach, zdobywanych
sprawnościach, formach pracy - takich jak biwak, obóz,
gra terenowa...
Dzięki poniższym pomysłom, zobaczycie, że na przestrzeni lat wiele się w naszej
organizacji zmieniło ale wiele pozostało „tradycji”.
A oto co możecie zrobić:
Znajdźcie (lub wprowadźcie) w waszej drużynie, w waszych działaniach,
zwyczajach, tradycjach takie elementy, które potwierdzą kultywowanie
wiekowej tradycji. Mogą to być elementy obrzędowe (proporzec drużyny
i proporce zastępów, obrzęd przyjęcia do drużyny, kronika np. w formie blogu
drużyny, …).
Wprowadźcie zwyczaj wiązania węzełka na chustach, czy wiecie, co on
oznacza?
Wprowadźcie w waszym środowisku zwyczaj witania się lewą ręką, dowiedzcie
się, jakie jest znaczenie tego zwyczaju.
Przejrzyjcie Wasze śpiewniki, czy są w nich piosenki kiedyś śpiewane, a może
więcej jest współczesnych – tylko czy harcerskich? Nauczcie się na zbiórce
jednej harcerskiej piosenki.
Znajdźcie jak najwięcej dowodów na to, że zarówno harcerze jak i skauci
na całym świecie powszechnie wykorzystują symbol węzła płaskiego, który jest
elementem naszego loga stulecia.
Wydajcie gazetkę drużyny/gromady, w której napiszecie o swoim działaniu
oraz wyjaśnicie „tajemnicze harcerskie słowa”, rozpowszechnijcie gazetkę
wśród nieharcerzy.
Zorganizujcie festiwal piosenek harcerskich w waszej szkole, szczepie
czy hufcu.
Przeprowadźcie akcję zarobkową, umożliwiającą wszystkim w drużynie
zakupienie munduru lub zakup koszulek drużyny/gromady.
Zadbajcie by wszyscy członkowie waszej drużyny 22 maja mieli na sobie jakiś
harcerski element – może to być dzień mundurowy w waszej drużynie, możecie
wszyscy chodzić w koszulkach drużyny lub nosić miniaturkę lilijki na ubraniu.
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Wykonajcie jakieś działanie zaproponowane w propozycji programowej
„10 kroków do Stulecia
cia” z kroku pierwszego.
Przy planowaniu tego działania możecie wykorzystać powyższe propozycje,
propozycje ale też
zaplanować i wykonać coś zupełnie innego. Ważne, aby po zakończeniu działania
zuchy i harcerze wiedzieli, że tak samo lub bardzo podobnie pracują
racują harcerze w całej
Polsce.
Działanie drugie: Przygoda i przyroda
p
To działanie warto podjąćć ponieważ:
ponieważ
Jest
est odpowiedzią na pytanie, jak można uatrakcyjnić program gromady, drużyny
wykorzystując otaczający
cy nas
na świat.. Podpowie wam, skąd czerpać
c
pomysły
na atrakcyjny program, umożliwiający realizację
ealizację celów wychowawczych. Pewnie często
szukacie ciekawych pomysłów
omysłów na gry terenowe, inne form pracy czy też pomysłów
na zbiórki. Niektóre ścieżki już są przetarte – możecie skorzystać z dorobku
i doświadczeń pokoleń
koleń harcerskich. Jeśli sami macie jakieś ciekawe pomysły prześlijcie
je pod adres program@zhp.pl
pl. Twórzmy razem „100+”
A oto co możecie zrobić:
wyruszcie na Jamboree na Szlaku w Sobotę, 14 maja,, 2011 r. - co roku,
w drugi weekend maja,
maja, odbywa się Jamboree na Szlaku - skauci
wyruszają na wędrówki, ideą
deą JOTT jest to,
że wyruszacie na szlak ze świadomością, iż w tej
chwili na szlaku znajduje się tysiące harcerzy
i skautów, a na szlak możecie ruszyć pieszo,
na rowerze, konno itd. Jamboree może być tematyczne – szlakiem ciekawych
zabudowań, na najwyższą górę, od granicy do granicy miejscowości, ale też
symboliczne (może dla zuchów) – sto kroków
oków w każdą stronę od harcówki,
kościoła, urzędu miasta,
miasta, w poszukiwaniu harcerskich symboli itp. (plakietka
do zamówienia - plakietkę
lakietkę można zamówić w Składnicy
ładnicy Harcerskiej 4 Żywioły,
jeżeli
eżeli chcecie wręczyć zuchom lub harcerzom plakietkę podczas JOTT,
powinniście odpowiednio
odpowiednio wcześniej skontaktować się ze Składnicą – najlepiej
już w pod koniec marca.
marca Koszt plakietki to około 5 zł. Adres
A
kontaktowy:
Składnica Harcerska 4 Żywioły, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491
0
Warszawa,
tel. (22) 339 06 75, www.4zywioly.pl.
www.4zywiol
zamowienia@4zywioly.pl).
).
Pomysłyy na wędrówkę oraz wymagania HOT znajdziecie na stronie
www.turystyka.zhp.pl
turystyka.zhp.pl.
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Zorganizujcie w drużynie obchody Światowego Dnia Ziemi,
które co roku odbywają się 22 kwietnia. W 2011 roku
obchodzone będą podczas Międzynarodowego Roku Lasów,
ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych,
hasło Dnia Ziemi '2011 – „Las całkiem blisko nas". Wybierzcie
się więc do lasu, zorganizujcie przyrodniczą grę terenową.
W tradycji skautowej i harcerskiej godłami zastępów były
zwykle dzikie zwierzęta, sprytne, silne, odznaczające się
charakterystycznymi cechami zachowania w terenie – chytre
lisy, silne niedźwiedzie, waleczne wilki, pracowite bobry –
poznajcie tropy tych zwierząt, a może innych, żyjących właśnie
w lesie, do którego się udacie. Zastanówcie się wspólnie
czy jest jakieś zwierze, które mogłoby być symbolem waszej
drużyny – takie, które najlepiej odpowiada cechom jakie
posiadacie. Czy jesteście zwinnymi zającami czy może silnymi
żubrami? Pomysły na zajęcia w lesie znajdziecie na stronie
propozycje.zhp.pl w zakładce ekologia i ochrona przyrody.
Sięgnijcie do dawniej wydanych książek harcerskich – zorganizujcie turniej gier
i zabaw skautowych na świeżym powietrzu.
Działanie trzecie: Harcerscy przyjaciele
To działanie warto podjąć ponieważ:
Przypomina ono o braterstwie wszystkich skautów świata, które w rozwinięciu idei
Bi-Pi należy utożsamiać z wzajemnym poznaniem i szukaniem przyjaciół. To działanie,
które pokaże innym jak może wyglądać wspólnota. To wreszcie moment wielkiego
świętowania 100.
A co możecie zrobić:
Wyślijcie kartki z okazji 22 maja – 100 rocznicy wydania pierwszego rozkazu
do przyjaciół drużyny, komendy hufca, chorągwi, GK ZHP (mogą to być
życzenia w formie filmiku na youtubie , prezentacja, kartka wysłana mailem,
czy też zwykła kartka pocztowa przez was wykonana).
Przygotujecie spotkanie z okazji 100. urodzin harcerstwa w szkole w której
działacie, dla rodziców, przyjaciół z hufca...
Skauci holenderscy mają zwyczaj wysyłania/dawania sobie „Zomaar” – czyli
drobiazgu „bez okazji”. Są to najczęściej kartki lub inne drobiazgi wykonane
własnoręcznie. Celem jest zbliżenie się do innych środowisk, zacieśnienie
znajomości bądź wyrażenie sympatii – taki miły gest. Przygotujcie takie kartki,
upominki i podarujcie je zaprzyjaźnionym drużynom.
Poznajcie zwyczaje innych gromad i drużyn, wymieńcie się waszymi
doświadczeniami.
Zorganizujcie czat lub połączcie się przez skypa z drużyną harcerską z innego
miasta dowiedzcie się o nich jak najwięcej.
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Po wykonanym zadaniu prześlijcie krótki (np. na kartce pocztowej z miejsca, które
odwiedziliście w ramach Jamboree na Szlaku czy z wykonanej z okazji 22 maja) szerszy
opis działań 1–3 prześlijcie mailem: jakie działania podjęliście, jakie sprawności dzięki
tym działaniom zdobyliście, czego się dowiedzieliście, co zmieniło się w waszej
drużynie dzięki realizacji tych zadań.
Na kartki czekamy pod adresem:
GK ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
Z dopiskiem „100+ drużyna”
Elektroniczną wersję relacji przyślijcie na program@zhp.pl. Najciekawsze relacje
zamieścimy na stronie stulecia www.100lecie.zhp.pl
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