ZADANIE GORCZAŃSKIEGO HUFCA NA ROK 2008/2009

„M O J A D R U Ż Y N A w Cisowym Dworku”

Senat RP na wniosek ZHP uznał rok 2008 rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich. Chcemy
przybliżyć młodzieży postacie założycieli naszej organizacji ich pracę, zalety, ogromny
czynny patriotyzm, bezinteresowną postawę wobec drugiego człowieka, satysfakcje z pracy
dla i na rzecz dziecka.
Idąc śladami Oleńki główny nacisk kłaść będziemy na szkolenie. Zakładamy również
poznanie tła historycznego czasów, w którym przyszło Małkowskim pracować.
Przypomnieć młodzieży harcerskiej o historii organizacji, jak również historii każdej
drużyny i instruktorów tworzących tę historię w naszym Hufcu.
Gawędy, dyskusje, rozmowy będą dotyczyły tamtych lat w których harcerstwo
powstawało w Polsce, ale również w naszych wsiach i miastach. Szczególnie chcemy by
harcerze poznali te cechy naszych bohaterów (Olgi, Andrzeja i instruktorów, którzy tworzyli
pierwsze drużyny) jak wytrwałość, dobroć, wzajemna miłość i miłość do Ojczyzny.
Gromady zuchowe w ramach realizacji Zadania Hufca realizować będą sprawność
„PODRÓŻNIKA” ( w załączeniu) ponadto przystąpią do realizacji niektórych zadań wspólnie
z harcerzami.
Po realizacji każdego zadania, każda gromada, drużyna wykona meldunek, który wklei
do specjalnej Kroniki, która powstanie do wykonania Zadania Hufca. Po zakończeniu
odbędzie się specjalne spotkanie zorganizowane przez Komendę Hufca gdzie zostaną
wszystkie Kroniki wystawione i ocenione. Gromada i Drużyna, które zwyciężą wyjadą na
jednodniową wycieczkę do „Cisowego Dworku”.

Zadania do realizacji:
1. Początek naszej organizacji jak zakładali zręby ZHP Olga i Andrzej Małkowscyposzczególne zastępy po zdobyciu wiadomości w wybrany przez siebie sposób
przedstawią pozostałym członkom drużyny na ognisku, kominku.
2. Poprzez wywiady z byłymi (starszymi już ludźmi) harcerzami w waszym środowisku
dowiemy się kto w waszej wsi, mieście tworzył pierwsze drużyny-wywiady wklejone
do Kroniki zaproszenie pierwszych harcerzy lub instruktorów do drużyny
zorganizowanie spotkania.
3. Poznanie programu „Sokoła”, „Zarzewia” i organizacji abstynenckiej „Eleusis”, do
których należeli Olga i Andrzej –warto wśród rodziny dziadków itd. Dowiedzieć się o
dawnych członkach tych organizacji w waszych środowiskach (Np. Biblioteka Miejska
w Mszanie Dolnej mieści się w budynku dawnego Towarzystwa Sokół, którego
założycielem był mecenas Stanisław Panaś- mój dziadzio przy. Ewa Jasińska)
4. Wyszukanie i poznanie gier, zabaw i piosenek żołnierskich i tworzącego się
harcerstwa z tamtych lat- poszczególne zastępy przygotowują po jednej zabawie, grze
i przeprowadzają je wraz z pozostałymi członkami drużyny. Zorganizowanie
międzyzastępowego konkursu „Piosenki z Tamtych Lat”. Realizacja na dwie zbiórki.
5. Wyszukanie Gawęd Instruktorów z tamtych lat –wklejenie ich do Kroniki.
6. W dniu Myśli Braterskiej (22.II) wysyłamy karteczki przez siebie zrobione do
wszystkich znajomych harcerzy a szczególnie do harcerzy-instruktorów z dawnych lat,
tych których poznaliśmy na początku Zadania.
7. W miesiącach wiosennych i letnich realizujemy zadanie „Wędrujemy tak jak oni”każda drużyna zorganizuje co najmniej jedną wędrówkę i jeden biwak. Dużą pomocą
przy realizacji Zadania mogą być zuchy i harcerze, którzy brali udział w tegorocznej
Akcji Letniej w Pobierowie. Maja oni za sobą pewien zasób wiedzy o twórcach
harcerstwa. W całym Zadaniu generalnie chodzi o „wytropienie” we własnym i
najbliższym środowisku początków ZHP. Dotarcie do ludzi, którzy zakładali drużyny
przed wojną. W zasadzie nie ma miejscowości w powiecie Limanowskim gdzie by nie
było harcerstwa.
Po realizacji zadań dojdziecie do wniosku bardzo ważnego że główne ideały,
metody i cele ciągle nam bardzo bliskie, że zabawy, gry są nadal takie same,
przetrwały 100 lat i dalej cieszymy się i śmiejemy jak Oni dawniej.

