ZADANIE HUFCA

GORCZAŃSKIEGO

na rok harcerski 2015/2016

Harcerz rozwija się przez całe życie
Dzięki stopniowemu opanowaniu coraz to wyższych poziomów i zdobywaniu
kolejnych szczebli a później stawianych sobie coraz wyższych
poprzecze,stajem się lepsi.

„ Harcerzem być..„
Zadanie to polegać ma na zrealizowaniu przez każdego zucha ,harcerza i
instruktora naszego Hufca poniższych zadań , w ciągu całego roku
harcerskiego oprócz oczywiście tych, które wynikają z planu pracy danej
drużyny.
Zadanie tegoroczne Hufca ,odnosi się indywidualnie do każdego członka naszej
harcerskiej Hufcowej Rodziny.Kim jesteśmy jako zuch ,harcerz czy instruktor
czy bycie w Organizacji pomaga czy to jest nasza wada. Co chcemy pokazać
innym czy warto być harcerzem glowne pytanie Zadania.
Jak mówia słowa piosenki „Harcerzem być to wcale nie wada ,harcerzem być
kazdemu wypada ,harcerzem być to innym pomagać”
„Harcerzem być ” Każdy powinien wybrać sobie takie zadanie w którym
będzie bardziej przydatny i które pozwoli- kolejny raz- mu się sprawdzić .

W harcerskim systemie wychowania jest kilka „filarów”, bez których metoda
nie byłaby tym ,czym jest . Na pewno jednym z nich są sprawności, związane z
systemem stopni.”Sprawność” – to zdobyta i udowodniona działaniem
umiejętność harcerki i harcerza, którą potrafi się posłużyć w razie potrzeby.”

ZUCH
1 .Na jednej z pierwszych zbiórek wypisujemy – jakim zuchem chciałbym być
,co mogę w sobie zmienić Zuchy w nowej Gromadzie pierwsze zbiórki
poswięcaja Prawu Zuchowemu.(kartkę chowamy u drużynowego wspecjalnie
przygotowanym pudle) .
2.Przygotowujemy się do corocznego „Koncertu dla Przyjaciól”
3. Wezmę udział w 2 imprezach organizowanych przez Hufiec
4. Kazda Gromada zorganizuje zbiórkę na która zaproszą swoich Rodziców oraz
kolegów z klasy.Pokażą jak to jest „Być Zuchem” 5.Zdobędę kolejny stopień

HARCERZE
1.Każdy harcerz na pierwszej ze swoich zbiórek postanawia pozytywnie czymś
się wyróznić.(sparwdzamy w polowie roku harcerskiego)
2.Organizujemy w szkole swój „kącik” gdzie pokazujemy swoje dzialania
osiagnięcia
3.Czynnie uczestniczę w 2 imprezach organizowanych przez Hufiec.
4. Z Druzyną organizuja zbiorke na ktorej pokaża Rodzicom ,kolegom czym się
zajmuja i co to są te zbiórki harcerskie
5.Zdobędę kolejny stopień

INSTRUKTORZY

1. Przemyślenia indywidualne wszystkich punktów Prawa i wyciągnięcie
wniosku dla siebie
2. Rozwijam swoje zainteresowanie i przedstawiam go na spotkaniu
instruktorskim
3. Przygotowuję sam lub w zespole imprezę Hufca łącznie z wypoczynkiem
letnim i zimowym obozowym i nieobozowym.
4. Biorę udział w realizacji szkolenia
5. Otwieram próbę na kolejny stopień lub jestem opiekunem próby

Po zrealizowaniu zadania przysyłam meldunek do Komendy
Hufca do dnia 01 czerwca 2016 roku
Na koniec spotykamy się wszyscy obowiazkowo na kolejnym
„PHI”

