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Druhny i Druhowie!

W Wasze ręce oddajemy propozycję programową naszego Hufca na rok harcerski
2016/ 2017 pod hasłem „Do Roju!”, której celem jest zdobycie Odznaki Zośki,

„Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach
i umysłach tych, którzy podążają ich śladem” – Emily Potter

Takim właśnie Bohaterem dla nas, środowiska harcerskiego wyszkowskiego
„Roju Promienistych”, jest hm. Tadeusz Zawadzki „Zośka”. W naszej propozycji chcemy
na nowo spojrzeć na jego postać, przypomnieć sobie najważniejsze momenty życia, a także
szukać inspiracji dla pracy naszych harcerskich jednostek. Przed nami szereg zadań, w trakcie,
których przeniesiemy się w czasie do pięknych i jednocześnie tragicznych lat II wojny
światowej. Będziemy także starać się przenosić wartości harcerzy Szarych Szeregów w realia
XXI wieku. Nasza propozycja programowa zakłada pracę naszych drużyn i zastępów,
a z drugiej strony wykonywanie indywidualnych zadań, które pomogą każdemu z nas
pracować nad sobą. Realizacja naszej propozycji programowej zbiega się z rocznicą 100- lecia
harcerstwa na ziemi wyszkowskiej. Od lat harcerzom naszego hufca bliska była "zośkowa"
przygoda. Sieczychy zaś dla wielu harcerskich pokoleń stały się miejscem niezwykłym,
kształtującym ich postawę, a niekiedy wpływającym na ich późniejsze losy.

"Poznaj", "Działaj", "Pamiętaj" - pod tymi hasłami kryją się kolejne etapy naszego
poznawania druha Tadeusza Zawadzkiego. Po pierwsze - chodzi o otwarte oczy,
o poszukiwanie nieznanych faktów, o odkrywanie życiorysu "Zośki". Po drugie - chcemy
podejmować służbę, realizować kolejne przedsięwzięcia, doskonalić swoje umiejętności
organizacyjne. Po trzecie - zależy nam na pamięci o bohaterstwie, na budowaniu patriotyzmu,
na szacunku do ideałów i symboli.

Mamy nadzieję, że na realizację propozycji programowej "Do Roju!" zdecydują się
wszystkie jednostki naszego hufca - od najmłodszych zuchów po instruktorów. Wierzymy,
że uda nam się wspólnie wypracować ciekawe konspekty, projekty, które wzbogacą naszą
harcerską pracę.
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Regulamin zdobywania odznaki:

Odznakę Zośki mogą zdobywać zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy. Zdobywana
jest w ciągu całego roku harcerskiego 2016/ 2017; przyznanie odznaki (w formie przypinki do munduru)
będzie miało miejsce w czerwcu 2017. Odznakę można nosić bezterminowo.

Jak zdobyć odznakę?

- Odznakę można zdobywać jednostkami (gromady, drużyny, kluby, kręgi), zespołami zadaniowymi
stworzonymi specjalnie w tym celu lub indywidualnie (zwane dalej zdobywającymi). Skład zespołów
zatwierdza Grupa Programowa (zwana dalej GP).
- Zespół zadaniowy wybiera lidera w swojej grupie, który będzie odpowiedzialny za kontakt z GP
i składaniem rozliczeń.
- Zadania przedstawione są w trzech kategoriach: "Poznaj, działaj, pamiętaj", z podziałem na grupy
wiekowe. Zdobywający wybiera zadania odpowiednie dla charakterystyki danej jednostki (np. drużyna
wielopoziomowa może wybrać zadania zarówno z kategorii zuchowej, jak i starszoharcerskiej). Osoby
należące do więcej niż jednej jednostki, odznakę mogą zdobywać tylko w jednej grupie.
- Aby zdobyć odznakę zdobywający musi uzyskać co najmniej 20 punktów. Każde zadanie jest
punktowane w skali od 1 do 3 symboli .
- W harmonogramie powinny znaleźć się min. 2 zadania z każdej kategorii.1

- Zdobywający może zaproponować własne zadanie oraz propozycję punktacji (w skali od 1 do 3).
Propozycje zadań powinny być przedstawione GP do zatwierdzenia najpóźniej 2 tygodnie przed
rozpoczęciem realizacji zadania. GP zatwierdza propozycję zadania w ciągu 7 dni od jej otrzymania.
Propozycje zadań można zgłaszać w ciągu całego roku.
- W trakcie zdobywania odznaki istnieje możliwość poszerzenia realizowanych zadań o dowolna ilość
wybranych lub samodzielnie wymyślonych zadań, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez GP.
- Zdobywający rozpisuje harmonogram zdobywania odznaki, który do dnia 31.10.2016
należy dostarczyć do GP: odznaka.zoski@gmail.com Harmonogram powinien zawierać nazwę grupy
zdobywających, jednostkę, w której zdobywana jest odznaka, listę osób zdobywających odznakę, treść
wybranych zadań oraz czas i termin realizacji. GP zatwierdza harmonogram w ciągu 7dni od jego
otrzymania.
- Raz na kwartał zdobywający przedstawia raport z realizacji zadań w dowolnej formie (papierowej lub
elektronicznej). GP ocenia wykonane zadania w ciągu 7dni od otrzymania raportu.
- GP ocenia wykonane zadania, grupa zastrzega sobie możliwość przyznania dowolnej ilości kotwiczek
(w skali od 0 do 3).
- W końcowym raporcie lider zobowiązany jest podać ostateczną listę osób zdobywających odznakę.
To drużynowy lub szef jednostki decyduje kto wywiązał się z realizacji zadań.
- Zdobywający zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Harcerskiego i Prawa Zucha.
- GP utworzy fanpage propozycji na Facebooku oraz okolicznościowy hashtag. Wszelkie działania
z realizacji zadań będą dokumentowane na fanpage’u.
- Zdobywanie odznaki nie wiąże się z dodatkową składką zadaniową.

1 Zespół zadaniowy wykonujący zadania instruktorskie, wybiera min. 2 zadania z każdej kategorii + 3
własne zadania po jednym do każdej z kategorii.
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ZUCHY

Punktacja
Poznaj Działaj Pamiętaj

Wykonajcie  indywidualne
śpiewniki dla każdego zucha,
które zawierać będą
piosenki szaroszeregowe, z
okresu powstania
warszawskiego albo o
tematyce wojennej. W
śpiewniku powinny znaleźć
się co najmniej 3 piosenki.

Ułóżcie nową piosenkę o
tematyce Odznaki – o druhu
Tadeuszu Zawadzkim, o
jego przyjaciołach z Szarych
Szeregów, akcji Taśma
Wschodnia…

Zróbcie urodzinową kartę
dla druha Tadeusza
Zawadzkiego.

Ułóżcie krzyżówkę
tematyczną dla innej
gromady – wymyślcie
ciekawe hasła,
wykorzystajcie swoją wiedzę
na temat druha Tadeusza
Zawadzkiego.

Przeczytajcie bajkę,
opowiadanie albo ciekawe
wspomnienia powiązane z
Szarymi Szeregami.

Tadeusz Zawadzki pisał
pamiętnik. Postarajcie się
wytężyć wyobraźnię
i napiszcie kartę z
pamiętnika Zośki.

Przeprowadźcie zbiórkę
kulinarną, gdzie
przygotowywać będziecie
potrawy, które jedli harcerze
Szarych Szeregów.

Przeprowadźcie ankietę
wśród rodziny na temat
Tadeusza Zawadzkiego
Zośki lub akcji pod
Sieczychami. Sprawdźcie, co
Wasi bliscy wiedzą na temat
bohatera naszego hufca.

Udajcie się na wycieczkę do
Sieczych.

Zróbcie makietę akcji pod
Sieczychami –
wykorzystajcie w tym celu
różne techniki plastyczne,
im więcej szczegółów tym
lepiej!

Zastanówcie się, jakie cechy
i umiejętności powinien
posiadać Zawiszak.
Przeprowadźcie szkolenie na
Zawiszaka.

Wcielcie się w role
organizatora wystawy-
zachęcie innych do
stworzenia prac,
zorganizujcie zbiórkę
tematycznych przedmiotów,
zaangażujcie wybrana grupę
do pomocy.
Przygotujcie gazetkę/
biuletyn/ plakat do Waszej
szkoły albo klasy
zawierający najważniejsze
informacje o Tadeuszu
Zawadzkim.

Zdobądźcie sprawność
tematyczną.

Przygotujcie tematyczny
cache w ramach
geocachingu (lub kilka) i
zarejestrujcie go na stronie.

Wyślijcie samodzielnie
wykonaną kartkę do
wybranego powstańca/
żyjącego uczestnika II wojny
światowej
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Zróbcie sesję zdjęciową w
klimacie II wojny światowej.
Przeszukajcie szafy, niech
każdy z Was znajdzie
odpowiedni strój. Możecie
też poprosić o wykonanie
zdjęć przez znajomego
fotografa. Zdjęcia zamieśćcie
na fanpage'u naszej
propozycji programowej.

Przygotujecie biuletyn lub
ulotkę na temat Bohatera
naszego Hufca, którą
następnie rozdacie
mieszkańcom miasta

Przygotujcie teatrzyk dla
rodziców – niech oni też
poznają Tadeusza
Zawadzkiego.

Ułóżcie tematyczną wersję
Taboo (lub inną wybraną
grę) i przekażcie innym
gromadom lub udostępnijcie
do Hufca. Do jej
przygotowania możecie
wykorzystać wiadomości
zdobyte na zbiórkach.

Przeprowadźcie zbiórkę
tematyczną w gromadzie o
bohaterze Hufca

Zadbajcie o wybrane
miejsce pamięci.
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HARCERZE

Punktacja
Poznaj Działaj Pamiętaj

Wykonajcie makietę akcji
pod Sieczychami

Nagrajcie wywiad z
Tadeuszem Zawadzkim w
formie video. Może to być
także relacja, opowieść o
wybranej akcji.

Zorganizujcie tematyczny
seans filmowy dla jednostki.
Poszukajcie ciekawych i
wartościowych filmów.

Przygotujcie do szkoły
gazetkę/ biuletyn /plakat z
najważniejszymi
informacjami o Tadeusz
Zawadzkim. Umieśćcie go w
widocznym miejscu w
Waszej szkole.

Ułóżcie nową piosenkę
opisującą czasy życia
Tadeusza Zawadzkiego.

Niech każdy z harcerzy
samodzielnie przeczyta
„Kamienie na Szaniec”, a
następnie stwórzcie
wspólną recenzję książki.

Przeprowadźcie zbiórkę
kulinarną, gdzie
przygotowywać będziecie
potrawy, które jedli harcerze
Szarych Szeregów.

Stwórzcie pamiętnik „Zośki”.
Forma może dowolna – od
tradycyjnej formy
papierowej do
multimedialnego bloga.

Przygotujcie kreatywny
życiorys Zośki – poszukajcie
ciekawych, nieznanych
faktów. Możecie
wykorzystać do tego celu
Internet oraz liczne książki, a
może uda Wam się
przeprowadzić jakiś
wywiad?

Wykonajcie śpiewnik
zastępu, który zawierać
będzie piosenki
szaroszeregowe, z okresu
powstania warszawskiego
albo o tematyce wojennej.
W śpiewniku powinno
znaleźć się co najmniej 10
piosenek.

Przeprowadźcie ankietę
wśród mieszkańców
Wyszkowa nt. druha
Tadeusza Zawadzkiego
„Zośki” albo akcji Taśma
Wschodnia.

Wybierzcie się na wycieczkę
do Sieczych.

Zaangażujcie się w dowolne
szkolne przedsięwzięcie (np.
apel, lekcja tematyczna,
konkurs, wycieczka), gdzie
będziecie mieli okazje
zapoznać swoich
rówieśników z postacią
Zośki.

Przygotujcie tematyczny
cache w ramach
geocachingu (lub kilka) i
zarejestrujcie go na stronie.

Wcielcie się w role
organizatora wystawy-
zachęcie innych do
stworzenia prac,
zorganizujcie zbiórkę
tematycznych przedmiotów,
zaangażujcie wybrana grupę
do pomocy.

Znajdźcie inne jednostki w
Polsce imienia Zośki i

Przygotujecie biuletyn lub
ulotkę na temat Bohatera

Nakręćcie filmik promocyjny
/ informacyjny dotyczący
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nawiążcie z nimi kontakt i
dowiedzcie się, dlaczego to
on jest ich bohaterem

naszego Hufca, którą
następnie rozdacie
mieszkańcom miasta

Bohatera naszego Hufca
albo akcji Taśma
Wschodnia.

Zróbcie sesję zdjęciową w
klimacie II wojny światowej.
Przeszukajcie szafy, niech
każdy z Was znajdzie
odpowiedni strój. Możecie
też poprosić o wykonanie
zdjęć przez znajomego
fotografa. Zdjęcia
zamieśćcie na fanpage'u
naszej propozycji
programowej.

Przygotujcie i
przeprowadźcie
międzydrużynowy kominek
tematyczny. Możecie też
zaprosić specjalnych gości.

Przygotujcie wpis o
Sieczychach na portal
OtwarteZabytki.pl\\
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HARCERZE STARSI
WĘDROWNICY

Punktacja
Poznaj Działaj Pamiętaj

Stwórzcie spis, co najmniej
10 książek z recenzją o
tematyce szaroszeregowej
(zadbajcie o ciekawą formę,
również elektroniczną).
Ważne, żebyście wszystkie z
tych książek najpierw sami
przeczytali.

Przygotujcie wspólny
posiłek w klimacie II wojny
światowej. Przypomnijcie
sobie, co jedli harcerze
Szarych Szeregów.

Zorganizujcie tematyczny
seans filmowy. Poszukajcie
ciekawych i wartościowych
filmów.

Przeprowadźcie internetową
ankietę na temat Tadeusza
Zawadzkiego Zośki/ akcji
pod Sieczychami / Szarych
Szeregów. Szczegółowe
kwestie wymyślcie sami.

Ułóżcie nową piosenkę
opisującą czasy życia
Tadeusza Zawadzkiego.

Stwórzcie listę
tematycznych stron
internetowych godnych
polecenia

Nakręćcie filmik promocyjny
/ informacyjny dotyczący
Bohatera naszego Hufca
albo akcji Taśma
Wschodnia. Samodzielnie
opublikujcie go na youtube.
Wykonajcie śpiewnik
drużyny, który zawierać
będzie piosenki
szaroszeregowe, z okresu
powstania warszawskiego
albo o tematyce wojennej.
W śpiewniku powinno
znaleźć się co najmniej 20
piosenek.

Zorganizujcie tematyczną
wszechnicą dla Waszej
jednostki

Przeprowadźcie wywiad z
członkami AK lub z osobami
żyjącymi w czasie II wojny
światowej.

Przygotujcie tematyczny
cache w ramach
geocachingu (lub kilka) i
zarejestrujcie go na stronie

Wcielcie się w role
organizatora wystawy-
zachęcie innych do
stworzenia prac,
zorganizujcie zbiórkę
tematycznych przedmiotów,
zaangażujcie wybrana grupę
do pomocy.

Stwórzcie pamiętnik „Zośki”
– np. w formie
multimedialnego bloga.
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Znajdźcie inne jednostki w
Polsce imienia Zośki,
nawiążcie kontakt i
dowiedzcie się, dlaczego to
on jest ich bohaterem. A
może nawiążecie kontakt ze
skautami- Czy wiedzą coś o
Szarych Szeregach? Czy
maja bohatera drużyny?

Stwórzcie szlak turystyczny
imienia Tadeusza
Zawadzkiego Zośki  lub
wybrany szlak pamięci.

Przygotujcie wpis o
Sieczychach na portal
OtwarteZabytki.pl

Zróbcie sesję zdjęciową w
klimacie II wojny światowej.
Przeszukajcie szafy, niech
każdy z Was znajdzie
odpowiedni strój. Możecie
też poprosić o wykonanie
zdjęć przez znajomego
fotografa. Zdjęcia
zamieśćcie na fanpage'u
naszej propozycji
programowej.

Stwórzcie tematyczną grę
planszową/ karcianą,
udostępnijcie ją w
Centralnym Banku
Pomysłów (przed publikacją
gra musi zostać
zatwierdzona przez GP).

Napiszcie artykuł związany z
Szarymi Szeregami lub
Tadeuszem Zawadzkim do
gazety lokalnej.

Zaangażujcie się w dowolne
szkolne przedsięwzięcie (np.
apel, lekcja tematyczna,
konkurs, wycieczka), gdzie
będziecie mieli okazje
zapoznać swoich
rówieśników z postacią
Zośki.

Przygotuje rekonstrukcję
historyczną wybranej akcji
Szarych Szeregów.
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INSTRUKTORZY

Punktacja
Poznaj Działaj Pamiętaj

Przygotujcie wspólny
posiłek inspirowany czasami
II wojny światowej.

Zorganizujcie śpiewanki
tematyczne dla Hufca.

Ułóżcie nową piosenkę o
adekwatnej tematyce.

Zróbcie tematyczną sesję
zdjęciową, do
zamieszczenia na fanpage'u
propozycji.
Zorganizujcie tematycznej
wszechnicę.

Zaangażujcie się w dowolne
szkolne przedsięwzięcie (np.
apel, lekcja tematyczna,
konkurs, wycieczka), gdzie
będziecie mieli okazje
zapoznać swoich
rówieśników z postacią
Zośki.

Napiszcie artykuł związany z
szarymi szeregami lub Zośką
do gazety lokalnej.

Stwórzcie spis co najmniej
10 książek z recenzją
(zadbajcie o ciekawą formę,
również elektroniczną).

Przygotujcie tematyczny
cache w ramach
geocachingu (lub kilka) i
zarejestrujcie go na stronie

Stwórzcie listę stron
internetowych godnych
polecenia tematycznie -
dotrzyjcie na koniec
internetów

Przygotujcie rekonstrukcję
historyczną wybranej akcji .

Wcielcie się w role
organizatora wystawy-
zachęcie innych do
stworzenia prac,
zorganizujcie zbiórkę
tematycznych przedmiotów,
zaangażujcie wybrana grupę
do pomocy.
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Ważne daty:

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

31

STYCZEŃ LUTY MARZEC

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31

30 31

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

Terminarz:

2.10.2016 ogłoszenie szczegółów propozycji programowej
31.10.2016 zakończenie przyjmowania zgłoszeń do udziału w propozycji
7.11.2016 rozpoczęcie realizacji zadań
15.01.2017 termin oddania pierwszego raportu
15.04.2017 termin oddania drugiego raportu
15.06.2017 zakończenie realizacji zadań, termin trzeciego raportu

Imprezy towarzyszące, organizowane przez GP dla wybranych grup docelowych:

26.11 wycieczka do Warszawy (zuchy)
24.01 Dzień mundurowy (cały Hufiec)
do 24.01 Konkurs plastyczny (zuchy)
do 24.01 Konkurs fotograficzny (harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy)
25.03 Jednodniowy rajd w Warszawie (harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy
8.04 Turniej wiedzy o bohaterze Hufca (harcerze)

Ogłoszenie wyników-nie później niż 30.06.2017
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Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do pwd. Pauliny Kalinowskiej, fanpage’a lub
maila.

Członkowie zespołu:

• phm. Marlena Borczon
• pwd. Joanna Dąbrowska
• pwd. Anita Gąsior
• pwd. Krzysztof Głowacki
• pwd. Paulina Kalinowska
• phm. Katarzyna Koszyk
• pwd. Daria Oleksiak
• hm. Katarzyna Stańczyk

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!

Grupa Programowa


