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GRAMY na 100! – pakiet trzech
gier terenowych

Pielęgnowanie  polskiej  tradycji,  jej
upowszechnianie,  rozwój  świadomości
narodowej,  obywatelskiej  i kulturowej  poprzez
edukację  patriotyczną  dzieci  i młodzieży  są
działaniami  wynikającymi  z misji  Związku
Harcerstwa  Polskiego.  W roku  100-lecia
Niepodległej,  ale i 100-lecia  harcerstwa  chcemy
w szczególny  sposób  podkreślić  historię  Polski
i harcerstwa, proponując Wam trzy gry terenowe,
dzięki którym w sposób atrakcyjny uczcicie obie
setne rocznice.

GRAMY  na 100!  to pakiet  trzech  gier
terenowych:

Gra  1: “Przybij  piątkę  pokoleniom” –  dla
zuchów,  harcerzy,  harcerzy  starszych
i wędrowników  do prowadzenia
przez wędrowników.  Gra,  podczas
której nieustannie  towarzyszyć  Wam  będzie
jedna,  wybrana  przez Was,  postać.  Być  może
znacie ją z dziejów harcerstwa:  Józef Piłsudski,
Ignacy  Paderewski,  Andrzej  Małkowski,
Aleksander Kamiński, Zdzisława Bytnar, Tadeusz
Zawadzki,  Stefan  Mirowski,  Kazimierz
Lutosławski.  Przyjmijcie  ją  do patrolu,
podpatrujcie  u nich  to,  co  wartościowe!  Bawcie
się dobrze podczas wykonywania zadań, bądźcie
zorientowani  w mapie  i przygotowani
na przemierzenie  kilku  ładnych  kilometrów.
Przed Wami całkiem niezła przygoda!

Gra 2: “Krok do niepodległości” – dla harcerzy,
harcerzy  starszych  i do prowadzenia
przez wędrowników.  Gra  ukazuje,  dlaczego
Polska  musiała  walczyć  o niepodległość,  jak
do tego  doszło,  co  się  stało  11 listopada

1918 roku  i czy od 11 listopada  Polacy  mogli
spać  spokojnie.  Celem  każdego  zespołu
biorącego  udział  w grze  jest  aktywny  udział
w wydarzeniach,  które  doprowadziły
do odzyskania  przez Polskę  niepodległości.
Wydarzenia  dzielą  się  na globalne  i lokalne.
Globalne dotyczą wydarzeń politycznych, które
doprowadziły  do odzyskania  niepodległości,
a lokalne  –  danego  terenu  (miejscowości,
regionu), na którym odbywa się gra. Gra polega
na wymianie pamiątek historii m.in. u Zdzisława
Lubomirskiego  z Rady  Regencyjnej  Królestwa
Polskiego, mieszkańców Lwowa czy polskiego 
żołnierza  służącego  po stronie  Niemiec
oraz rozwiązywaniu  zadań  w obecności
m.in. Wincentego  Witosa,  Aleksandra
Sałackiego  czy Thomasa  Riley’a  Marshalla.
Każda postać musi otrzymać od graczy to, czego
potrzebuje,  aby  dobrze  spełnić  swoją  rolę
w procesie  odzyskiwania  przez Polskę
niepodległości.

Gra 3: Tropami tych, którzy przed nami – dla
harcerzy,  harcerzy  starszych  i ewentualnie
wędrowników  do prowadzenia
przez wędrowników.  Gra  pozwoli  jej
uczestnikom  odkryć  tropy  nie tylko postaci
pod pseudonimami  Gaździna,  Orsza,  Czarny,
Magda,  Szara,  Hanka,  Ziuta,  Dąb,  Jaga
czy Faktor, ale pobudzi do poszukiwania innych
tropów  dzięki  zadaniom  przybliżającym  życie
każdej z napotkanych osób.

Gry  znajdziecie  w     Centralnym  Banku
Pomysłów!

Związek Harcerstwa Polskiego
został odznaczony medalem

św. Jana Pawła II
3 listopada  w Lublinie  odbyły  się  uroczyste
obchody  100-lecia  Związku  Harcerstwa
Polskiego,  podczas  których  ZHP  został
odznaczony Medalem Św. Jana Pawła II.

W tym  ważnym  dla  ZHP  dniu
Kanclerz Kapituły  Medalu  Św.  Jana  Pawła  II
pan  Ryszard  Zawadowski  wręczył
Przewodniczącemu  ZHP  i Naczelniczce  ZHP
to szczególne wyróżnienie.

http://cbp.zhp.pl/program/gramy-na-100/
http://cbp.zhp.pl/program/gramy-na-100/


Medal  Św.  Jana  Pawła  II  przyznawane  jest
przez Społeczne  Centrum  Dokumentacji
Pontyfikatu  Jana   Pawła  II,  które
postanowiło w roku  40.  rocznicy  wyboru  Św.
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, w 13. rocznicę
Jego  odejścia  do Domu  Pana,  a także
w perspektywie  100.  rocznicy  urodzin  Karola
Wojtyły  ustanowić  ten  medal.  Jest  to pierwsze
tego typu odznaczenie ze wstążką i baretką, które
jest  nadawane  z okazji  określonych
rocznic związanych ze świętym Janem Pawłem II.
Medal  przyznawany  jest  za zasługi
w upamiętnianiu pontyfikatu naszego papieża.

Rusza Rządowy Program
Wsparcia Rozwoju

Organizacji Harcerskich
i Skautowych na lata 2018–

2030
Ruszył  pierwszy  otwarty  konkurs  dotacyjny
w ramach  Rządowego  Programu  Wsparcia
Rozwoju  Organizacji  Harcerskich  i Skautowych
na lata 2018-2030 – ROHiS. 

Program  ten,  to nowatorskie  wsparcie  dla
organizacji  harcerskich  i skautowych,  które  są
strategicznym  partnerem  państwa
w wychowywaniu  kolejnych  pokoleń.
To program,  który będzie  wspierać  cały  ruch
harcerski  w harmonijnym  rozwoju  młodych
Polaków.  Dzięki  niemu  organizacje  harcerskie
będą  mogły  zdobyć  środki  na rozwój  kadry
instruktorskiej,  system  szkoleń  czy poprawę
infrastruktury.

Główny  celem  Programu  jest  wsparcie
kształcenia  i działań  programowych
w organizacjach  harcerskich:  kształcenie
wychowawców i osób niepełnoletnich, praktyki
edukacyjne  –  projekty  wychowawcze
oraz wsparcie  instytucjonalne  organizacji
harcerskich:  wzmocnienie  potencjału
technicznego  dla  skutecznej  realizacji  działań,
zapewnienie nowoczesnych usług i materiałów,
powołanie rady organizacji harcerskich.

„Rządowy  Program  Wsparcia  Rozwoju
Organizacji  Harcerskich  i Skautowych  na lata
2018-2030”  zakłada  wsparcie  rozwoju
organizacji  harcerskich  jako  strategicznych
partnerów państwa w rozwoju i wychowywaniu
młodych  ludzi.  Program  realizuje  jedno
z podstawowych założeń Narodowego Instytutu
Wolności  –  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa
Obywatelskiego,  jakim  jest  skoordynowanie
współpracy  centralnych  organów  administracji
z organizacjami pozarządowymi.

Fundusze  w ramach  Programu  będą
rozdysponowywane  przez Narodowy  Instytut
Wolności  w ramach  konkursów  grantowych.
By skorzystać  ze środków  programu  Związek
Harcerstwa  Polskiego,  tak jak  pozostałe
organizacje harcerskie i skautowe, będzie musiał
złożyć  aplikację do NIW, zgłaszając konkretne
działania  i przedsięwzięcia  realizujące  cele
projektu.

Zadania  w ramach  obecnej  edycji  konkursu
realizowane  będą  w latach  2018-2019.
Przeznaczono  na nie 31 350 000 zł,  w tym
16 800 000 zł  w 2018 r.  i 14 550 000 zł
w 2019 r.

Zgodnie  z regulaminem  programu  wnioski
składa  się  za pośrednictwem  zarządów
głównych.  W imieniu  ZHP  wniosek  złoży
Główna  Kwatera  ZHP.  W tych  dniach  trwają
konsultacje  projektu  z udziałem  komend
chorągwi ZHP.



Porozumienie o współpracy
ze szczepem “Czata”

z Edynburga
ZHP  od lat  współpracuje  z organizacjami
harcerskimi na emigracji. Są to zarówno prężnie
działające  organizacje,  mające  długoletnie
tradycje  i liczną  kadrę  (jak  np. ZHP  działające
poza  granicami  Kraju,  które  pracuje  z Polonią
na czterech  kontynentach),  jak  i niedawno
powstałe samodzielne, pojedyncze środowiska.

 

Właściwe  jest,  aby  taka  współpraca  była
sformalizowana.  W tym  duchu  11 listopada
2018 r.  Związek  Harcerstwa  Polskiego  zawarł
umowę o współpracy z działającym w Edynburgu
stowarzyszeniem Szczepu Harcerskiego “Czata”.

W ramach  tej umowy  ZHP  będzie  udzielało
wsparcia  w kształceniu  i prowadzeniu  prób
instruktorskich harcerzom z Edynburga. Podobne
porozumienie  ZHP  zawarło  dwa  lata  temu
z kilkusetosobowym harcerstwem na Białorusi.

WEŹ WDECH I WŁĄCZ
MYŚLENIE – BO PRZECIEŻ

DZIECI MAJĄ GŁOS
(w przeciwieństwie do ryb)

POD NASZYM  NIEBEM,  NA NASZEJ
ZIEMI

Co prawda do Dnia Ziemi jeszcze daleko – poza
tym  zima,  chłodno,  w niektórych  miejscach
Polski już śnieg. Wychodzić się nie chce. Pewnie
mało  który drużynowych  myśli  o tym,  by teraz
zdobywać sprawność typu Ekoludek – pani, gdzie
tam, to się na wiosnę robi!

Nie będę  się  kłócić  z tym,  że na wiosnę
czy latem łatwiej  przeprowadzić  taki  cykl  (ba,
sama organizowałam go w maju). Jednak szkoda
byłoby tematy przyrodnicze  odkładać  na półkę
tylko przez to,  że mamy  akurat  GRUDZIEŃ.
Władze Polski i organizacji międzynarodowych
tematu  nie odkładają  (z resztą  nic  dziwnego  –
smogiem nikt się tak nie martwi w środku lata).
Ale co  ma  piernik  do wiatraka,  co  ma  zuch
i zuchmistrz do polityki?

WIELKIE  PROBLEMY  WIELKIEJ
POLITYKI  W ŚWIECIE  MNIEJ
WIELKIEGO ZUCHA

Konferencja  Stron  Ramowej  Konwencji  ONZ
w sprawie  zmian  klimatu.  Katowice,  Polska.
Taka tam konferencja ważnych głów. Rozmowy
o zużyciu  paliw,  smogu,  zbyt  dużej  ilości
potraw  mięsnych  w menu  obiadowym  dla
uczestników. Polityka.

Co  to obchodzi  zuchy i zuchmistrza  w temacie
jego  pracy  z dziećmi?Myślę,  że może  go
to obejść – i to bardzo. A przynajmniej ta część,
w której pojawia  się  węgiel.  I nie,  nie mam
na myśli ugrzeczniania zuchów groźbą dostania
od Gwiazdora  czy Mikołaja  węgla  zamiast
prezentu.

ZUCH DBA O ŚWIAT I ZIMĄ, BO KOCHA
BOGA I POLSKĘ CAŁY ROK

Zuch  kocha  Polskę  –  dlatego  ładnie  się
wypowiada,  zna ważne daty z historii.  Dlatego
się uczy. Dlatego segreguje śmieci, kiedy widzi
śmietniki  do segregacji,  dlatego  gasi  światło.
Wszystkim  jest  z zuchem  dobrze  –  dorosłym,
dzieciom.  Również  roślinkom,  zwierzętom;
wszystkim  innym  ludziom,  którzy żyją



na tej samej  Ziemi,co  on.  I tym,  którzy będą
na niej żyli po nim.

Harcerz  miłuje  przyrodę  i stara  się  ją  poznać  –
u starszych  więcej  się  mówi  o świadomości
ekologicznej,  jak  mi  się  wydaje.  Wędrownicy
nawet  muszą  dowieść  na stopień  HO,  że starają
się  żyć  w zgodzie  z naturą;  od przewodnika  też
się tego wymaga, zgodnie z nowym system stopni
instruktorskich.  Robimy  ekologiczne  biwaki,
zdobywamy sprawności, ucząc się o zagrożonych
gatunkach…

A zuchy co robią? No, zbierają śmieci, co nie. I,
no…

Co  jeszcze?  Wierzę,  że jesteś  w stanie  podać
jeszcze jakiś przykład takich prośrodowiskowych
działań.  Ile jest  tych rzeczy,  którymi  zająłeś się
ze swoimi zuchami w temacie dbania o przyrodę?

Co robimy, o czym pamiętamy? Zakręcamy wodę
przy  myciu  zębów,  gasimy  światło,  wychodząc
z pokoju  –  wspaniale!  Wierzę,  że pamiętasz
o takich podstawowych zasadach, które wpaja się
nam od przedszkola.  I bardzo  dobrze,  podstawy
są  ważne  –  ale skoro  je  już  mamy,  może
by tak pójść  krok  dalej?  Przecież  nie tylko duży
harcerz  czy wędrownik  może  ratować  świat
na różne  sposoby!  I nie tylko jego,
„dorosłego”,powinno to obchodzić.

NAWET  TAKI  MAŁY  SZKRAB  MOŻE
ZBAWIĆ CAŁY ŚWIAT (no, część świata)

Zbiórka  o zdrowiu.  No  to,  hm…  Sałatka

owocowa! Pomysł  świetny – masa frajdy nauka
pracy  w grupie,  rozwijanie  zdolności
motorycznych.  Powiedzmy,  że sałatka z owoców
(czyli  bomba  cukrowa,  naturalna,  ale wciąż
cukrowa) jest  zdrowa. Kolorowe kanapki  też są
okej i też wiele gromad je przyrządza.

A poza  żywieniem  co,  jak  dbamy  o zdrowie
naszych wychowanków?

No  są  rozgrzewki  na obozach  (ale nad nimi
zastanowimy się  przy okazji  innego artykułu),
rozmawiamy o szkodliwości nałogów…

A to powietrze,  top temat  konferencji? No tak,
zuchy  nie zamienią  auta  na autobus,bo
nie prowadzą  aut  (mam  przynajmniej  taką
nadzieję…).  Ale pomyślmy  –  może  twoja
gromada jedzie na jakiś biwak, dzieci dowożone
są  na jego  miejsce  przez mamy  i tatów.
A gdyby tak zgadać  rodziców,  żeby podzielili
się  dowożeniem  i wzięli  też  inne  zuchy  niż
tylko swoje dzieci  i w ten sposób zmniejszymy
ilość  aut,  a więc i emisji  gazów?  My  pogadać
możemy  –  ale i zuchy  mogą!  Rozmawiajmy
o takich sprawach podczas  zbiórek.  Zapytajmy
dzieci  o pomysł,  jak  ratować  Ziemię.  Na takie
rozwiązanie  jak  „kilka  osób  w jedno  auto”
pewnie  wpadnie  niejeden  zuch.Wyobraźcie
sobie  drużynowego,  która prosi,  by 3 dzieci
różnych rodziców zabrał jeden z ojców. A teraz
wyobraźcie  sobie  zucha,  który z pełną  powagą
mówi,  że trzeba  się  zabrać  z Kajtkiem
i Bartkiem,  jednym  autem  koniecznie,  bo
musimy  ratować  planetę,  a dwa auta  by już  ją
zabijały. Z bardzo dużą powagą.

#less, zero waste – modne hasła, ruch o rosnącej
popularności. Można by rzecz: to za dużo,zuchy
dopiero  co  przyszły  do szkoły!  Przecież  one
nie robią dużych zakupów, to jaki  mają  wpływ
na produkcję  śmieci.  A taki,  że przecież
to nie tylko rodzice  pouczają  dzieci,  ale i one
ich! Idąc gromadą do sklepu po owoce do naszej
sałatki,  weźmy  ze sobą  torby  płócienne.
Albo sami  je  zróbmy  i sprezentujmy  rodzinie,
babciom!  Wstyd  byłby  nie korzystać,  skoro
wnuczek się namęczył  – i tu znów, mały czyn
zucha robi dużą zmianę w życiu kogoś innego,
a więc i ostatecznie  w naszym  wspólnym
świecie.

WŁĄCZ MYŚLENIE

Zuch  sam  nie może  podjąć  wielu  decyzji
dotyczących  jego  życia,  życia  jego  rodziny.
Ale może  wyrażać  swoje  zdanie  na ich  temat.



Może  inspirować  rodziców  do wprowadzenia
pozytywnych zmian. Czy to wędrownik przerzuca
się  z auta  na rower  czy rodzic  zucha   przerzuca
się  z auta  na rower  pod wpływem  argumentów
i nacisków ze strony swojego dzieciaka – mamy
pozytywną  zmianę!  Od lat  dzieci  już  nie są
podobne pod względem uprawnień rybom i mają
głos  –  pokażmy im,  że to też  ma  znaczenie.  Że
warto robić różne rzeczy, ale warto też o chociaż
nich  mówić,  warto  być  rzecznikiem  naszej
planety  w swoim  środowisku.  W klasie,  domu,
na podwórku.

Bo  wielu  rzeczy  nie jesteśmy  w stanie  zrobić.
Ale sama  świadomość,  chęć  zmiany  to już  coś.
Myślenie  to już  coś.  Choć  jak  widać,
bezmyślność  też  potrafi  mieć  skutki.  Niestety
opłakane. Może warto więc obok działania w tych
aspektach, na które nasze zuchy mają bezpośredni
wpływ,  włączyć  działanie  w tych,
w których mogą  pośrednio  wpływać
na rzeczywistość  poprzez  swoich  najbliższych.
Może  warto  w  naszych  zuchach  włączyć
myślenie? Szerokie, głębokie i perspektywiczne.

No  i w sobie  samym.  Najlepiej  już  dziś,
a nie dopiero za 200 lat, gdy, wedle przewidywań
niektórych, ma skończyć się polski węgiel.

Przedstawiciele ZHP wzięli
udział w COY i COP

W dniach  29.11  –  14.12 delegacja  instruktorek
i instruktorów  ZHP  oraz  przedstawicielek
Światowej Organizacji  Przewodniczek i Skautek
(WAGGGS)  wzięła  udział  w Światowej
Konferencji  Młodzieży  (COY)  oraz Światowym
Szczycie  Klimatycznym  (COP)  obradującym
pod egidą  ONZ.  Oba  wydarzenia  miały  miejsce
w Katowicach,  a harcerscy  delegaci  stali  się
na nich  widocznymi  i słyszalnymi  rzecznikami
młodego pokolenia.

Światowa  Konferencja  Młodzieży  od wielu  lat
organizowana  jest  bezpośrednio  przed szczytem
klimatycznym  w celu  propagowania  wśród
młodych  ludzi  wiedzy  na temat  zmian
klimatycznych  i zjawisk  z nimi  powiązanych,
wspólnego  szukania  rozwiązań  klimatycznego

kryzysu,  z jakim  obecnie  boryka  się  świat
oraz przygotowania  wspólnego  stanowiska
młodych  ludzi  z całego  świata,  które  ma  być
zaprezentowane  delegatom  obradującym
w trakcie COP. 

Tegoroczny Szczyt Klimatyczny odbył się przy
istotnym  udziale  młodych  ludzi,
którzy domagają  się  od rządzących  państwami
podjęcia  natychmiastowych  i konkretnych
działań  na rzecz  zatrzymania  zmian
klimatycznych. Delegaci ZHP i WAGGGS stali
się  donośnym głosem młodzieży w dyskusjach
na temat  wpływu  zmian  klimatycznych
na sytuację  kobiet  i młodych  ludzi  na całym
świecie,  a także  metod  edukacji  o zmianach
klimatycznych,  ich  konsekwencjach  i krokach,
jakie  każdy  z nas  może  podjąć,  by te  zmiany
zatrzymać. 

Podczas panelu dyskusyjnego na temat edukacji
klimatycznej  przedstawicielka  ZHP
zaprezentowała metodę harcerską jako przykład
skutecznego  narzędzia  edukacji  nieformalnej.
Dyskusja  dotyczyła  także  sposobów,  w jakie
różne  organizacje  mogą  nawzajem  czerpać
ze swoich  doświadczeń  w zakresie  pogłębiania
świadomości  społecznej  na temat  zmian
klimatycznych.  Podkreślono ogromną  potrzebę
wprowadzenia elementów edukacji klimatycznej
na poziomie  poszczególnych  państw
oraz na szczeblu  międzynarodowym,  czego
rzecznikami  powinny  być  organizacje
pozarządowe, między innymi ZHP.

Liczymy,  że nasz  udział  w Światowej
Konferencji  Młodzieży  oraz Światowym
Szczycie Klimatycznym uda nam się przełożyć
na konkretne  harcerskie  działania,  które
pozwolą  nie tylko pogłębiać  wiedzę  na temat
ochrony  klimatu  i realizacji  celów



zrównoważonego  rozwoju,  ale także  staną  się
inspiracją  do szerszych  zmian  w naszych
lokalnych środowiskach i w naszym kraju.

hm.  Elżbieta  Noga,  Chorągiew  Śląska  ZHP,
Hufiec  ZHP  Zabrze,  członkini  delegacji
WAGGGS-ZHP na COY i COP

Betlejemskie Światło Pokoju
rozjaśniło Pałac Prezydencki

18 grudnia  Prezydent  RP  Andrzej  Duda  wraz
z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli
od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. W tym
roku  Światło  na ręce  pary  prezydenckiej
przekazała  harcerka  ze  Związku  Harcerstwa
Polskiego  oraz harcerz  z Wołynia,  który  brał
udział  w sztafecie  rowerowej  “Ogień
Niepodległości”  –  jeden  z członków  delegacji
harcerzy  z Ukrainy,  którą  ZHP  zaprosił
na uroczystość.

 W tym roku przychodzi ono do nas, do Polski,

przekazane  przez  skautów  słowackich  pod

hasłem “Światło, które łączy”. Łączy harcerzy,

ale  my  rzeczywiście  w  tym  roku  stulecia

odzyskania niepodległości patrzymy także na to

światło,  jako  na  światło,  które  łączy  nas

harcerzy  Polaków,  nie tylko  tych,  którzy  na  o

dzień  mieszkają  w  Polsce,  ale  także  naszych

druhów na Litwie  w Wilnie,  ale  także naszych

druhów  na  Wołyniu  na  Ukrainie,  którzy  to

światło do siebie  zabierają – mówił  prezydent

Andrzej Duda. Przez obecność tego światełka

Pałac  Prezydencki  staje  się  cieplejszy

i bardziej świetlisty – podkreślił Andrzej Duda.

W uroczystości  w Pałacu  Prezydenckim  wzięli
udział  również  przedstawiciele  innych
organizacji  harcerskich  i skautowych,  które
objęte są honorowym protektoratem Prezydenta
RP.W tym roku już po raz 28 harcerze i harcerki
Związku  Harcerstwa  Polskiego  są  elementem
wielkiej sztafety światła symbolizującego pokój,
jedność  i braterstwo.  Hasło  tegorocznego
Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: „Światło,
które  łączy”. Betlejemskie  Światło  Pokoju
zorganizowano  po raz  pierwszy  w 1986 roku
w Linz,  w Austrii,  jako  część
bożonarodzeniowych  działań  charytatywnych.
Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok
później  patronat  nad akcją  objęli  skauci
austriaccy.  Każdego  roku  dziewczynka  lub
chłopiec  odbiera  Światło  z Groty  Narodzenia
Pańskiego w Betlejem. Płomień trafia następnie
do Wiednia,  a stamtąd,  dzięki  skautom,  niemal
do wszystkich  krajów  Europy. Polscy  harcerze
uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania
betlejemskiego  światła  pokoju  od 1991 roku.
Tradycją  jest,  iż  ZHP  otrzymuje  Światło
od słowackich  skautów  i przekazują  je  dalej
na wschód:  do Rosji,  na Litwę,  Ukrainę,
Białoruś,  na zachód  do Niemiec,  a także
na północ do Szwecji.  

Uroczystości  związane
z rocznicami śmierci Olgi
i Andrzeja Małkowskich

Andrzej  Małkowski  to ojciec  harcerstwa,
propagator  skautingu,  działacz  polskich



organizacji  młodzieżowych
i niepodległościowych,  wódz  i autorytet.  Olga
Drahonowska-Małkowska  jest  współtwórczynią
polskiego  skautingu, instruktorką,  współautorką
hymnu  harcerskiego,  wzorem
do naśladowania. 15 stycznia przypadają rocznice
śmierci  najważniejszego  małżeństwa  w historii
harcerstwa. Andrzej Małkowski zginął dokładnie
100  lat  temu  –  w 1919  roku  podczas  pełnienia
służby wojskowej. Po jego tragicznej śmierci jego
żona nadal propagowała ideę skautingu zarówno
w Polsce,  jak  i za granicą.  Zmarła  w 1979  roku
i spoczywa  na Cmentarzu  z Zakopanem,  gdzie
znajduje się również symboliczny grób jej męża.
Aby  uczcić  ich  pamięć  zapraszamy  do udziału
w uroczystościach,  które  rozpoczną  się  Msza
Świętą  we wtorek 15 stycznia  2019 roku
o godzinie  17:00 w Sanktuarium  Narodowym
Matki  Bożej  Fatimskiej  na Krzeptówkach
w Zakopanem.  Po Eucharystii  odbędzie  się
przemarsz  na Nowy  Cmentarz  przy
ul. Nowotarskiej  w Zakopanem,  gdzie  odbędzie
się  Apel  Chwały  oraz złożenie  wieńców
i kwiatów przy pomniku poświęconym twórcom
polskiego  harcerstwa.  Na zakończenie
uroczystości  spotkamy się  w auli  Zespołu Szkół
Ogólnokształcących  im. O.  Balzera
w Zakopanem. Pamiętajmy o uczczeniu tego dnia
w swoich  jednostkach.  Nie tylko od święta
podążajmy za słowami  Andrzeja  Małkowskiego,
który mówił: Tylko w czynie,  w realnej
aktywności  ukształtować  się  może  człowiek
dzielny.

Pierwsza zbiórka Rady
Drużynowych za nami

“Funkcja  drużynowego  jest  najistotniejszą
w Związku  Harcerstwa  Polskiego.  Doskonale
zdajesz sobie z tego sprawę, bo jako drużynowy
wkładasz  wiele  trudu  w wychowanie  członków
twojej drużyny.  To dzięki  twojej wytrwałości  i
pasji, dzieci i młodzież w naszej organizacji uczą
się  jak  zmieniać  świat  na lepsze”  mówiła
Naczelniczka ZHP podczas pierwszego spotkania
Rady Drużynowych,  które  odbyło  się  w ubiegłą
sobotę w Warszawie.

Utworzenie  Rady  Drużynowych,  podlegającej
bezpośrednio  Naczelniczce  ZHP,  było  jednym

z priorytetowych  projektów  hm.  Anny
Nowosad. Spośród  wszystkich  drużynowych
ZHP  wybranych  zostało  kilkadziesiąt  z nich,
którzy zostali  zaproszeni  do udziału
w Radzie. Na  sobotnim  spotkaniu  Rady
Drużynowych,  Naczelniczka  mówiła
o ogromnym potencjale Rady. Ma ona spełniać
funkcję  organu  doradczego  dla  Głównej
Kwatery ZHP.

Do jednych  z pierwszych  zadań  nowo
powołanego  organu  należą  między  innymi:
konsultacje  nowych  pomysłów  na stopnie
i gwiazdki  oraz zbiorowe  instrumenty
metodyczne, rozmowa  nad alternatywnymi
modelami Odznak Kadry Programowej/Odznak
Kadry  Metodycznej,  które  mogłyby  być
zdobywane  przez drużynowych  (na poziomie
brązowym),  a także opracowanie  nowych
pomysłów na struktury wsparcia metodycznego
z poziomu hufca.

Kreatywna,  rzeczowa i owocna  – taka właśnie
była  pierwsza  zbiórka  Rady  Drużynowych.
Uczestniczki  i uczestnicy  spotkania  włożyli
dużo  zaangażowania,  aby  pomóc  Głównej
Kwaterze  ZHP  w podjęciu  słusznych  decyzji
wpływających  na działanie  gromad  i drużyn.
Kolejne  spotkanie  Rady  Drużynowych  już
wkrótce.
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