Książeczka sprawności
KH "Drzewo Pokoju"

Twórcy: Calineczka, Żaba, Godzia,
Sissi, Wiedźma, Luna, Dzidzia, Mrówka,
Skrecz, Megi, Pchełka, Szyszka.
Pojedyncze sprawności tworzyli też:
Kurek, Zięciu, Szprycha, Arizona,
Dewajtis.

Drzewo pokoju
REGULAMIN SPRAWNOŚCI KRĘGU
HARCERSKIEGO „DRZEWO POKOJU”
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Sprawnośd jest to biegłośd harcerza (zucha) w pewnej dziedzinie, wykazana w praktyce. Zdobycie
sprawności wskazuje, że dany harcerz wykonał określone zadania, posiadł niezbędne umiejętności
i wiedzę.
Sprawności wyszywa się na prawym rękawie, w kolorze czerwonym, w kołach o średnicy 3 cm
(sprawności zuchowe - na trójkątach równobocznych o boku 3,5 cm zwróconych w dół).
Odznaki sprawności umieszcza się najwyżej w czterech rzędach po trzy sprawności, w odległości 5 mm
od siebie - górny rząd 10 cm od wszycia rękawa.
Wskazane jest aby harcerz sam wyszywał odznaki zdobytych sprawności.
Stopieo trudności określa liczba gwiazdek bądź symbol M (dla sprawności mistrzowskich).
Sprawnośd przyznawana jest rozkazem drużynowego lub komendanta.
Zdobywanie sprawności może byd formą zaliczenia zadania dodatkowego na stopieo.
Dopuszczalne jest tworzenie nowych sprawności, nie wymienionych w książeczce.
Sprawności zatwierdza Komisja Sprawności Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju”.
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* Znawca/znawczyni symboli
narodowych
1. Wie jak wygląda godło Polski, jaka jest jego symbolika. Zna legendę o wyborze godła przez
Lecha- założyciela państwa Polan. Wie dlaczego istotne jest posiadanie przez orła korony i od
kiedy znajduje się ona ponownie na jego głowie.
2. Wie kiedy i w jakich okolicznościach powstała pieśń "Mazurek Dąbrowskiego", jaką nazwę
nosiła pierwotnie, kiedy została wybrana na hymn narodowy.
3. Wie kiedy przypada święto flagi i skąd wzięły się jej barwy.
4. Potrafi zaśpiewać lub wyrecytować 4 zwrotki hymnu polski, umie zachować się podczas jego
śpiewania.
5. Potrafi wymienić 5 świąt narodowych podczas, których wywiesza się flagę państwową,
potrafi przytoczyć kilka przykładów szacunku do flagi Polski.
6. Wziął/ęła udział w miejskich obchodach wybranego święta narodowego.

** Patriota/patriotka
1. Zna swoje powinności względem Polski. Potrafi podać własną definicję patriotyzmu.
2. Zna na pamięć dwa wiersze lub pieśni patriotyczne.
3. Potrafi wskazać w swojej miejscowości miejsca związane z walkami o niepodległość Polski.
4. Sam/a lub w grupie odwiedził/a i uporządkował/a mogiły wojskowe lub inne miejsce pamięci.
5. Uczestniczył/a w obchodach dwóch różnych uroczystości patriotycznych.
6. Pełnił/a służbę w czasie obchodów uroczystości patriotycznej (wartę honorową, służbę w
poczcie sztandarowym, ew. udział w paradzie itp.).
7. Przygotował/a dla zastępu grę, quiz lub krzyżówkę zapoznając go z historią lub kulturą
Polski.

*** Propagator/propagatorka
patriotyzmu
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*** Propagator/propagatorka
patriotyzmu
1. Zna nazwiska dwudziestu osób, które przyczyniły się do wolności Polski.
2. Potrafi wymienić dziesięć powodów, dla których jest dumny/a ze swojej narodowości.
3. Przeprowadził/a dyskusję dla ZZ, jednostki starszoharcerskiej lub Bractwa "Agłona"
zahaczając o tematykę patriotyzmu.
4. Napisał/a artykuł do gazetki "Szałas" o swoich przemyśleniach nt. patriotyzmu lub podzielił/a
się nimi z osobą zainteresowaną.
5. Zorganizował/a dla drużyny spotkanie z seniorem.
6. Zorganizowała i poprowadziła harcerskie obchody uroczystości patriotycznych dla Kręgu lub
Bractwa "Agłona".

* Społeczny duch
1. Wie kto jest prezydentem Polski i ile trwa kadencja tej władzy. Zna nazwiska wszystkich
byłych prezydentów Polski.
2. Wie kto jest premierem i marszałkiem Senatu, ilu w parlamencie polskim jest posłów i
senatorów. Wie na jakiej ulicy mieści się budynek Sejmu.
3. Wie w jakiej mieszka gminie, powiecie i kto jest prezydentem (wójtem lub sołtysem) jego/jej
miejscowości.
4. Potrafi na mapie wskazać urząd miasta lub gminy, wie jakie sprawy się tam załatwia.
5. Potrafi wyjaśnić dlaczego konstytucja zajmuje szczególne miejsce wśród ustaw.
6. Przygotował/a dla zastępu dziesięć twierdzeń do gry "Krzesło prawdy i fałszu" lub krzyżówkę
sprawdzającą zakres wiedzy politologicznej.

** Obywatel/obywatelka
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** Obywatel/obywatelka
1. Wie jakie ugrupowania zasiadają w Sejmie, potrafi wymienić lidera, każdego z nich.
2. Wie kto jest wojewodą pomorskim oraz gdzie mieści się siedziba sejmiku wojewódzkiego.
3. Zna nazwiska wszystkich obecnie sprawujących urząd ministrów.
4. Potrafi wymienić 5 organizacji międzynarodowych, do których należy Polska.
5. Potrafi rozróżnić zadania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, wie jakie
organy ją sprawują.
6. Przygotował/a dla zastępu grę lub quiz sprawdzający zakres wiedzy politologicznej lub
WOSu.

*** Politolog
1. Zna nazwiska dziesięciu osób zasiadających w radzie jego/jej miasta.
2. Wie jakie kompetencje ma rada dzielnicy, zna nazwiska trzech jej członków.
3. Potrafi wymienić kilka ogólnopolskich reform, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu
lat. Posiada własne zdanie nt celowości ich przeprowadzenia i uzyskanych rezultatów.
4. Potrafi przedstawić wady i zalety panującego w Polsce ustroju politycznego.
5. Wziął/ęła udział (jako widz) w debacie politycznej lub posiedzeniu rady miasta.
6. Wybrał/a interesujące go/ją zagadnienie i sprawdził/a jak ustosunkowują się do niego w
swoich programach poszczególne ugrupowania polityczne.
7. Bierze udział w wyborach na szczeblu lokalnym i państwowym. (dotyczy osób pełnoletnich)

* Poszukiwacz/poszukiwaczka
korzeni
1. Zna imiona i nazwiska swoich dziadków i pradziadków.
2. Zna historie swojej drużyny w tym imiona byłych drużynowych.
3. Potrafi wymienić nazwiska i dokonania trzech osób ważnych dla historii swojej miejscowości.
4. Przygotował/a drzewo genealogiczne swojej rodziny starając się dotrzeć jak najdalej.
Opowiedział/a osobie zainteresowanej trzy anegdoty z życia swoich przodków.
5. Odwiedził/a miejsce, gdzie rozegrało się jakieś ważne wydarzenie historyczne, potrafi o nim
opowiedzieć.
6. Znalazł/a w swoim (lub najbliższym) mieście trzy pomniki. Dowiedział/a się dlaczego je
postawiono.
7. Wziął/ęła udział w grze historycznej lub obchodach ważnej rocznicy.
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** Tropiciel/tropicielka dziejów
1. Zna historię swojej miejscowości, wie, kiedy powstała, jakie są jej najważniejsze budowle i
pamiątki, jakie sławne postacie są z nią związane.
2. Potrafi podzielić historię Polski na okresy, scharakteryzuje każdy z nich.
3. Zwiedził/a: zamek, pałace magnackie lub dwór szlachecki i 3 kościoły z różnych epok
dowiadując się jak najwięcej o ich historii. Obejrzał/a trzy kamieniczki staromiejskie w
dowolnie wybranym mieście Polski.
4. Wziął/ęła udział w zbiórce upamiętniającej jakieś wydarzenie historyczne.
5. Zorganizował/a grę historyczną dla zastępu, której wątkiem będzie konkretne wydarzenie
historyczne (ślub Jadwigi i Jagiełły, przyjazd Księżnej Kingi, odsiecz Wiednia, itp.).

* Miłośnik kultury kaszubskiej
1. Wie jakie są barwy i herb kaszub.
2. Zna nazwy trzech stowarzyszeń lub mediów zajmujących się promowaniem języka
kaszubskiego.
3. Wie co dla kaszub zrobił A.Abraham.
4. Potrafi wskazać na mapie Polski region Kaszub.
5. Potrafi wyrecytować lub zaśpiewać kaszubskie nuty oraz jeden wiersz lub piosenkę.
6. Brał/a udział w mszy świętej lub spotkaniu kulturalnym w języku kaszubskim.
7. Odwzorował/a za pomocą dowolnej techniki wybrany haft kaszubski lub odwiedził/a miejsce
ważne dla Kaszub/Kaszubów.

* Gdynianin/Gdynianka
1. Wie: skad wzieła sie nazwa Gdynia, kto jest prezydentem tego miasta, ilu liczy ono
mieszkanców, kiedy otrzymało prawa miejskie i jakie ten fakt miał znaczenie dla historii Polski.
2. Wie gdzie w Gdyni znajdują się: skwer Kościuszki, ul. Świętojańska, Kamienna Góra, ul.
Władysława IV, ul. 10Lutego, pl. Kaszubski, CH Batory, Urząd Miasta, sklep harcerski. Wybrane
trzy miejsca pokaże na planie miasta.
3. Zna dobrze przynajmniej jedną piosenkę i jedną legendę o Gdyni. Podzieli się nimi z
zastępem.
4. Potrafi opowiedzieć o trzech sławnych osobach pochodzących z Gdyni lub w niej
mieszkających.
5. Narysował/a herb, flagę i logo Gdyni. Wyjaśnił/a znaczenie tych symboli miasta.
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* Gdynianin/Gdynianka
1. Wie: skad wzieła sie nazwa Gdynia, kto jest prezydentem tego miasta, ilu liczy ono
mieszkanców, kiedy otrzymało prawa miejskie i jakie ten fakt miał znaczenie dla historii Polski.
2. Wie gdzie w Gdyni znajdują się: skwer Kościuszki, ul. Świętojańska, Kamienna Góra, ul.
Władysława IV, ul. 10Lutego, pl. Kaszubski, CH Batory, Urząd Miasta, sklep harcerski. Wybrane
trzy miejsca pokaże na planie miasta.
3. Zna dobrze przynajmniej jedną piosenkę i jedną legendę o Gdyni. Podzieli się nimi z
zastępem.
4. Potrafi opowiedzieć o trzech sławnych osobach pochodzących z Gdyni lub w niej
mieszkających.
5. Narysował/a herb, flagę i logo Gdyni. Wyjaśnił/a znaczenie tych symboli miasta.
6. Brał/a udział w miejskich obchodach ważnego wydarzenia lub święta.
7. Odwiedził/a Muzeum Miasta Gdyni. Zapoznał/a się z ekspozycją ukazującą historię miasta.

** Znawca/znawczyni Gdyni
1. Wie co ważnego dla historii harcerstwa wydarzyło się w Gdyni w 1933 roku i jak dla miasta
zasłużył się Tajny Hufiec Harcerzy. Wskazał/a pomniki je upamiętniające.
2. Wie co stało się w Gdyni w grudniu 1970 roku, zapalił/a znicz pod pomnikiem upamiętniającym
to wydarzenie.
3. Potrafi wymienić 3 miasta siostrzane Gdyni i wyjaśnić jaki jest cel istnienia takiego
partnerstwa. Umie wymienić dziesięć dzielnic Gdyni i pokazać na mapie gdzie się znajdują.
4. Wziął/ęła udział w 3 imprezach kulturalnych lub sportowych odbywających się cyklicznie w
Gdyni.
5. Zaznaczył/a na mapie konturowej centrum: Pogotowie Ratunkowe, główne ulice, urzędy,
teatry, dworce, kościoły, pomniki, szpitale, place, muzea i inne atrakcje turystyczne.
6. Przygotował/a dla zastępu krzyżówkę, quiz lub inną ciekawą formę sprawdzającą wiedzę o
Gdyni.
7. Zaplanował/a wycieczkę po Gdyni pokazującą najciekawsze miejsca w mieście.

*** "Gdy nad Gdyńskim
portem..."
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*** "Gdy nad Gdyńskim
portem..."
1. Wie kto jest zastępcą prezydenta Gdyni i jakimi sprawami się zajmuje.
2. Wie kim był Lucjan Cylkowski - jaki wkład miał w historię harcerstwa na Pomorzu. Wie kiedy i
gdzie powstała pierwsza drużyna harcerska w Gdyni.
3. Potrafi wymienić pięciu harcerzy zasiadających w Radzie Miasta. Wie jaki mają stopień
instruktorski i jaką organizację reprezentują.
4. Potrafi wyjaśnić co wyróżnia architekturę Gdyni, podał/a kilka przykładów.
5. Przygotował/a album samodzielnie wykonanych zdjęć uwzględniając ważne dla siebie miejsca
w Gdyni. Pokazał/a go na zbiórce opowiadając o Gdyni widzianej własnymi oczami.
6. Obejrzał/a "Czarny czwartek: Janek Wiśniewski padł" albo inny film o historii Gdyni.
7. Zorganizował/a harcerską grę terenową po Gdyni, podczas której uczestnicy zapoznali się z
ważnymi miejscami miasta i ich historią.

* Kopernik
1. Wie kim byli: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Karol Wojtyła, Lech Wałęsa.
2. Zna nazwiska 5 polskich pisarzy, reżyserów lub muzyków, którzy dostali Oskara lub inną
prestiżową nagrodę.
3. Zna nazwiska 3 polskich noblistów. Wie w jakiej dziedzinie i za co dostali tę nagrodę.
4. Zna nazwiska 5 polskich sportowców, którzy zdobyli złoty medal na olimpiadzie.
5. Potrafi wyszukać w encyklopedii informacje o osiągnięciach sławnych osób. Znalazł/a
informacje o jednej, wskazanej przez drużynowego/ą lub zastępowego/ą osobistości.
6. Wybrał/a jednego sławnego Polaka, którego osiągnięcia podziwia. Napisał/a o nim artykuł do
gazetki "Chatka".
7. Narysował/a komiks opowiadający wybraną anegdotę z życia sławnego Polaka.

** Skłodowska-Curie
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** Skłodowska-Curie
1. Zna nazwiska noblistów pochodzenia polskiego. Wie w jakiej dziedzinie i za co dostali tę
nagrodę.
2. Zna nazwiska dziesięciu sportowców i dziesięciu artystów z Polski, którzy odnieśli sukcesy na
arenie międzynarodowej.
3. Potrafi wymienić dwóch naszych rodaków zasłużonych dla jakiegoś kraju oraz wyjaśnić na
czym polegała ich rola.
4. Potrafi wymienić przynajmniej jedną dziedzinę, która jest mocną stroną Polaków.
5. Wybrał/a jedną dziedzinę życia społecznego, wiedzy, sztuki lub sportu, którą się interesuje i
opowiedział/a osobie zainteresowanej o wkładzie polaków w jej rozwój.
6. Przedstawił/a zastępowi dowolne dzieło jednego ze sławnych Polaków.
7. Przeprowadził/a grę, quiz lub krzyżówkę o sławnych Polakach dla zastępu.

* Mieszko I
1. Wie kto był protoplastą dynastii Piastów, a także kto jako ostatni z nich z nich zasiadł na
tronie Polski. Wie dlaczego władza przeszła później w ręce innej dynastii.
2. Wie jakie znaczenie miały i kiedy wydarzyły się: chrzest Polski, zjazd Gnieźnieński, pierwsza
koronacja Króla Polski, Rozbicie Dzielnicowe, koronacja Władysława Łokietka- zakończenie
rozbicia dzielnicowego.
3. Potrafi wymienić pięciu władców lub królów z dynastii Piastów i powiedzieć czym każdy z nich
zasłużył się dla Polski.
4. Potrafi rozpoznać oblicza trzech władców z dynastii Piastów.
5. Przygotował/a do gry "Krzesło prawdy i fałszu" dziesięć stwierdzeń o historii Piastów.

** Władysław Jagiełło
1. Wie w jaki sposób władzę nad Polską przejęła dynastia Andegawenów a później Jagiellonów.
2. Wie czym były przywileje generalne, kiedy i za co nadano pierwszy tego typu przywilej.
3. Potrafi wymienić pięciu królów (w tym kobietę) z dynastii Andegawenów i Jagiellonów, wie
czym każdy z nich zasłużył się dla Polski.
4. Potrafi wyjaśnić na czym polegała Unia Polsko- Litewska za czasów Jagiellonów.
5. Potrafi wyjaśnić genezę sporu polaków z Krzyżakami oraz rolę bitwy pod Grunwaldem. Wie
kiedy i w jaki sposób sprawa krzyżacka została ostatecznie rozwiązana.
6. Wymyślił/a i wykonał/a prostą grę planszową o historii Piastów. Zagrał/a w nią z zastępem.

1.7

** Jan III Sobieski
1. Wie w jaki sposób władzę nad Polską przejęli królowie elekcyjni. Kto był pierwszym, a kto
ostatnim z nich.
2. Zna pojęcia: wolna elekcja, artykuły henrykowskie, pacta conventa, liberum veto.
3. Wie czym były: wojna o Inflanty, odsiecz Wiedeńska, Potop Szwedzki, powstanie
Chmielnickiego, sejm niemy, konfederacja barska, Sejm Czteroletni, konstytucja 3 maja,
powstanie Kościuszkowskie.
4. Wie kiedy stworzono order Virtuti Militari i jaki ma on związek z harcerstwem.
5. Potrafi wymienić pięciu królów (w tym kobietę) wybranych na drodze wolnej elekcji, wie czym
każdy z nich zasłużył się dla Polski.
6. Potrafi wyjaśnić co doprowadziło Polskę do rozbiorów.
7. Przygotował/a dla zastępu ciekawy quiz (składający się z minimum 20 pytań) sprawdzający
wiedzę o królach elekcyjnych.

** Tadeusz Rejtan
1. Wie jak i kiedy doszło do rozbiorów Polski.
2. Wie kim byli, czym zajmowali się, gdzie działali Filomaci i Filareci, a także jak do ich tradycji
nawiązuje harcerstwo.
3. Potrafi wyjaśnić co doprowadziło Polskę do rozbiorów.
4. Potrafi wyjaśnić jak różniła się sytuacja Polaków w poszczególnych zaborach.
5. Potrafi wymienić główne zrywy narodowościowe okresu rozbiorów, czas ich trwania,
przywódców, konsekwencje.
6. Nauczył/a się wybranego wiersza opisującego sytuację Polaków w tym okresie, wyrecytował/a
go na zbiórce.
7. Przygotował/a i przeprowadził/a harcerską grę terenową dotyczącą sytuacji Polaków pod
zaborami lub któregoś ze zrywów narodowościowych tego okresu.

** Traktat Wersalski
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** Traktat Wersalski
1. Wie dlaczego i kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, kiedy się skończyła.
2. Wie jakie nowe technologie militarne, wytworzone w ramach wyścigów zbrojeń, zostały
wykorzystane w czasie tej wojny.
3. Wie co oznacza określenie: wojna pozycyjna.
4. Wie do czego we Francji wykorzystane zostały paryskie taksówki we wrześniu 1914 roku.
5. Wie jakie były postanowienia traktatu wersalskiego względem Polski.
6. Potrafi wymienić państwa zaangażowane w tę wojnę po stronie państw Centralnych i Ententy,
a także główne bitwy.
7. Potrafi wyjaśnić dlaczego tak szybko po I Wojnie Światowej przyszła kolej na kolejny
międzykontynentalny konflikt zbrojny.
8. Nauczył/a się trzech piosenek patriotycznych lub legionowych śpiewanych podczas walk I
Wojny Światowej.

** Eugeniusz Kwiatkowski
1. Wie jaką datę i dlaczego przyjmuje się za symboliczny początek II Rzeczypospolitej.
2. Wie czym była wojna polsko- bolszewicka i jakie znaczenie dla Europy miał tzw. Cud nad
Wisłą.
3. Wie na jakiej podstawie ustalone zostały granice II RP.
4. Potrafi wymienić nazwiska prezydentów okresu międzywojennego, a także przyczyny ich
ustąpienia z urzędu.
5. Potrafi wyjaśnić z jakimi trudnościami zetknęła się Polska połączona z ziem trzech
rozbiorów.
6. Zorganizował/a grę po Gdyni związaną z powstaniem portu i miasta, wyjaśniającą znaczenie
jakie miał ten fakt dla kraju.

*** Westerplatte

1.9

*** Westerplatte
1. Wie jaką datę przyjmuje się za początek i koniec II Wojny Światowej.
2. Wie ilu Żydów padło ofiarą Holocaustu, wie jaki cel miało powstanie w getcie Warszawskim.
3. Potrafi wymienić kilka organizacji ruchu oporu w okupowanej Polsce, ich zakres i cel działania.
Potrafi wyjaśnić czym było Powstanie Warszawskie.
4. Potrafi wyjaśnić jakie działania podjęto by zapobiec kolejnym konfliktom zbrojnym na taką
skalę.
5. Przeczytał/a 2 książki, 5 opowiadań i 7 wierszy opisujących rzeczywistość II Wojny
Światowej.
6. Wraz z zastępem posprzątał/a cmentarz wojskowy z czasów II Wojny Światowej.
7. Odwiedził/a wybrany obóz koncentracyjny.

*** Gloria Victis
1. Wie czym było, kiedy wybuchło, kiedy upadło i jakie znaczenie miało Powstanie Warszawskie.
2. Posiada swoje zdanie na temat roli i sensowności powstania, potrafi podać argumenty je
potwierdzające.
3. Zapoznał/a się z piosenkami zespołu Lao Che z albumu
4. Na zbiórce, kominku lub ognisku powiedziała gawędę poruszającą tematykę powstańczą.
5. Przeczytał/a dwie książki i obejrzał/a film o powstańcach.
6. Odwiedził/a Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz dwa miejsca pamięci w
tym mieście.
7. Współorganizował/a grę inscenizującą powstanie warszawskie lub inną poruszającą tę
tematykę.

*** Akcja "Wisła"
1. Wie na czym polegała, kiedy trwała, które tereny i ile osób objęła, a także przeciwko komu
skierowana była akcja "Wisła".
2. Wie jak na temat akcji wypowiadali się Prezydenci Polski: Aleksander Kwaśniewski w 2002
roku i Lech Kaczyński w 2007 roku.
3. Wie jaką wiarę wyznawali Łemkowie i czym różni się ona od rzymsko-katolickiej.
4. Potrafi wyjaśnić znaczenie tytułu i słów "Ballady o św. Mikołaju" i dowolnej innej piosenki
opowiadającej o Łemkach lub akcji "Wisła".
5. Potrafi opisać działania podjęte przez stronę Polską w czasie Akcji "Wisła", które
spowodowały cierpienia cywilnej ludności łemkowskiej.
6. Odnalazł/a na ziemiach objętych akcją "Wisła" pozostałości po Łemkach i Bojkach.
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*** Akcja "Wisła"
1. Wie na czym polegała, kiedy trwała, które tereny i ile osób objęła, a także przeciwko komu
skierowana była akcja "Wisła".
2. Wie jak na temat akcji wypowiadali się Prezydenci Polski: Aleksander Kwaśniewski w 2002
roku i Lech Kaczyński w 2007 roku.
3. Wie jaką wiarę wyznawali Łemkowie i czym różni się ona od rzymsko-katolickiej.
4. Potrafi wyjaśnić znaczenie tytułu i słów "Ballady o św. Mikołaju" i dowolnej innej piosenki
opowiadającej o Łemkach lub akcji "Wisła".
5. Potrafi opisać działania podjęte przez stronę Polską w czasie Akcji "Wisła", które
spowodowały cierpienia cywilnej ludności łemkowskiej.
6. Odnalazł/a na ziemiach objętych akcją "Wisła" pozostałości po Łemkach i Bojkach.
7. Przeprowadził/a wywiad na temat akcji "Wisła" z osobą, która była jej świadkiem, jest
potomkiem Łemków lub zamieszkuje tereny połemkowskie.

* Młody geograf/młoda
geografka
1. Wie jaką powierzchnię ma Polska, ilu liczy mieszkańców.
2. Wie z jakimi krajami sąsiaduje Polska.
3. Wie jaki jest najwyższy i najniższy punkt Polski.
4. Potrafi wymienić cechy charakterystyczne pięciu Polskich miast (znany
obiekt/budynek/imprezę kulturalną).
5. Potrafi wskazać na mapie konturowej główne regiony, miasta, rzeki i masywy górskie.
6. Potrafi wymienić i pokazać na mapie województwa i ich stolice.
7. Przygotował/a zestaw piętnaście stwierdzeń na temat geografii Polski do gry "Krzesło
prawdy i fałszu", wykorzystał/a je na zbiórce zastępu.

** Geograf/geografka
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** Geograf/geografka
1. Wie jakie jest 5 najdłuższych rzek w Polsce oraz jakie jest najgłębsze i największe jezioro
Polski. Potrafi wskazać je na mapie.
2. Wie jakie punkty Polski są wysunięte najbardziej na wschód, zachód, północ i południe.
3. Wie jakie miasto nazywane jest zimową stolicą Polski, zna przynajmniej po trzy ciekawostki o
pięciu wybranych miastach.
4. Potrafi wskazać na mapie parki narodowe.
5. Potrafi scharakteryzować klimat Polski oraz zasoby wodne kraju.
6. Potrafi wskazać na mapie konturowej pasy krain geograficznych.
7. Przygotował/a dla zastępu grę planszową poszerzającą jego wiedzę o geografii Polski.

*** Znawca/znawczyni geografii
1. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne na zdobycie sprawności * i **.
2. Wie jakie surowce mineralne występują na ziemiach polskich i w jakich obszarach.
3. Potrafi wymienić i wskazać na mapie po dziesięć prawo i lewobrzeżnych dopływów Wisły i pięć
innych rzek.
4. Potrafi scharakteryzować budowę geologiczną Polski.
5. Potrafi scharakteryzować przemysł Polski, z podziałem na główne Okręgi Przemysłowe. Wie
jakie towary importuje i eksportuje Polska.
6. Opowiedział/a drużynie lub zastępowi o pięciu regionach Polski ciekawych pod względem
geograficznym lub turystycznym. Zorganizował/a wypad harcerski ukazujący uroki jednego z
nich.
7. Zorganizował/a dla drużyny turniej wiedzy geograficznej.

** Mury z Ravensbruck

Uwaga: sprawność może być przyznana po zatwierdzeniu wykonania zadań
przez 8NTZHS "Kaliny".
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** Mury z Ravensbruck

Uwaga: sprawność może być przyznana po zatwierdzeniu wykonania zadań
przez 8NTZHS "Kaliny".
1. Wie czym była konspiracyjna drużyna "Mury" z Ravensbruck, w jakim okresie działała i kto był
jej drużynową.
2. potrafi wymienić 5 miejscowości w których znajdowały się obozy koncentracyjne i wskazać je
na mapie ( w tym 3 poza granicami kraju) . Odwiedziła miejsce pamięci na terenie obozu.
3. Potrafi wymienić nazwy wszystkich zastępów drużyny "Mury".
4. Przeczytał/a książkę o "Murach" i jedną inną opisującą rzeczywistość obozową.
5. Opowiedział/a na zbiórce swojego zastępu lub drużyny o działalności "Murów" uwzględniając
trzy anegdoty z obozowej działalności tej drużyny.
6. Wzorując się na przykładzie harcerek z Ravensbruck przez tydzień starał/a się mieć
otwarte oczy na potrzeby innych i udzielać pomocy uśmiechem, dobrym słowem czy konkretnym
działaniem tym, wszystkim którzy jej potrzebowali.

*** Mury z Ravensbruck (dla
Kalin)

Uwaga: sprawność przeznaczona jest dla członkiń 8NTZHS "Kaliny".
1. Wie skąd wzięła się nazwa "Mury", jaka jest data powstania drużyny. Potrafi wymienić nazwy
wszystkich zastępów drużyny "Mury" oraz nazwiska ich zastępowych.
2. Wie jakie wysiłki podjęły dziewczęta z "Murów", by ocalić sztandar 13WDH.
3. Potrafi opowiedzieć trzy anegdoty o tym jak do drużyny werbowane były nowe członkinie.
Potrafi podać 5 przykładów działalności "Murów" o charakterze pomocy potrzebującym i 3sabotażowym.
4. Przeczytała książkę "Mury- Harcerska Konspiracyjna Drużyna w Ravensbrück", dowolną inną
książkę o obozie w Ravensbruck lub działalności drużyny "Mury" oraz jedną o innym obozie
koncentracyjnym. Wybrała wiersz napisany przez którąś z więźniarek z Ravensbruck i nauczyła
się go na pamięć. Wyrecytowała go na kominku o "Murach" i wyjaśniła dlaczego wybrała akurat
ten wiersz.
5. Odwiedziła miejsce pamięci na terenie obozu w Ravensbruck lub innego obozu
koncentracyjnego. Jeśli będzie to inny obóz to: potrafi wskazać na mapie Niemiec Ravensbruck.
Wie jak tam dojechać. Wie jak zorganizowane jest miejsce pamięci na terenie obozu i co się
tam obecnie znajduje.
6. Wzorując się na przykładzie harcerek z Ravensbruck przez dwa tygodnie starała się mieć
otwarte oczy na potrzeby innych i udzielać pomocy uśmiechem, dobrym słowem czy konkretnym
działaniem tym, wszystkim którzy jej potrzebowali.
7. Zapoznała się z życiorysami (uwzględniającymi powód umieszczenia w obozie) trzech członkiń
drużyny, prześledzila ich losy powojenne. Opowiedziała o nich w ciekawej formie podczas święta
patrona.

* Smok Wawelski
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* Smok Wawelski
1. Wie jakie cechy gatunkowe charakteryzują legendy.
2. Zna trzy legendy o historii Polski lub polskich miast i dwie o swoim regionie lub mieście.
3. Potrafi spontanicznie wymyślić i opowiedzieć legendę o znalezionym w lesie przedmiocie.
4. Opowiedział/a zastępowi jedną legendę.
5. Przygotował/a komiks ukazujący mało znaną legendę.

** "Zakazane piosenki"
1. Wie dlaczego i w jakich sytuacjach, w czasie okupacji niemieckiej Polacy śpiewali zakazane
piosenki. Rozumie jakie miały one znaczenie dla śpiewających je.
2. Potrafi wyjaśnić teksty pięciu z tych piosenek, tłumacząc co było w nich nieodpowiedniego z
punktu widzenia Hitlerowców.
3. Potrafi wymienić tytuły dziesięciu z nich, zaś pięć umie zaśpiewać.
4. Nauczył/a zastęp dwóch piosenek uznawanych przez Niemców w czasie wojny za zakazane.
5. Obejrzał/a film pt. "Zakazane piosenki". Wie jak zmieniły się poszczególne jego sceny na
skutek cenzury.

** THH
1. Zna tekst przyrzeczenia Tajnego Hufca Harcerzy.
2. Wie czym zajmował się hufiec, potrafi wymienić i opisać najważniejsze akcje antyniemieckie.
3. Umie określić dokładny czas i miejsce(dzielnice) działalności THH.
4. Odwiedził/a wraz z zastępem skwer imienia Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni, zapaliła znicz
pod pomnikiem i oddała hołd poległym.
5. Opowiedział/a zastępowi o którejś z najważniejszych postaci THH lub przygotowała zagadki
lub krzyżówki z wiedzy o tej organizacji.
6. Wziął/ wzięła udział w zbiórce lub wystawie poświęconej THH.

* Iskierka
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* Iskierka
1. Wie gdzie jest grób Wandy Woźniak.
2. Zna podstawowe fakty z życia Wandy Woźniak.
3. Zna podstawowe fakty z historii Powstania Warszawskiego.
4. Potrafi w zwięzły sposób opisać udział harcerzy w Powstaniu Warszawskim.
5. Umie wymienić najważniejsze zadania kobiet na froncie Powstania Warszawskiego.
6. Wykonał/a w wybrany przez siebie sposób pracę kojarzącą się z Wandą Woźniak (wiersz,
kolaż, piosenka, obrazek).
7. Odwiedził/a grób Wandy Woźniak i oddał/a przy nim szacunek zapalając znicz.

** Iskra
1. Zna życiorys Wandy Woźniak "Iskry". Wie z jakiego powodu uzyskała ona swój pseudonim.
2. Zna historię Powstania Warszawskiego i udziału w nim harcerzy.
3. Zna historię założenia Gdyńskiej Szkoły Pielęgniarskiej oraz udziału w tym Wandy Woźniak.
4. Potrafi opowiedzieć o znaczeniu Powstania dla Polaków i na arenie międzynarodowej,
porównać je.
5. Potrafi udzielić prawidłowej pierwszej pomocy.
6. Stara się szczególnie wypełniać 8 punkt prawa harcerskiego.
7. Opowiedział/a ciekawą gawędę na temat udziału harcerek w Powstaniu Warszawskim.
8. Przeczytał/a książkę pt."Wspaniałe życie Wandy Woźniak".
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Drzewo Pokoju

Uwaga: Jeśli osoba zdobywająca sprawność nie odmawiał/a w wymienionej
intencji formuły modlitwy jakiegoś dnia okres zdobywania przedłża się o
dany dzień.
1. Zawierzył/a siebie opiece Maryi w sanktuarium lub dowolnym innym miejscu (za formę
zawierzenia uznaje się formułę wypowiadaną w czasie przyjęcia do grona członków Bractwa
"Agłona").
2. Przez dziewięć tygodni nosił/a medalik maryjny i odmawiał/a codziennie, w intencji pokoju w
swojej rodzinie, środowisku harcerskim i wśród znajomych, modlitwę: "O Maryjo bez grzechu
poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

*** CHWAT

Uwaga: Słowo "chwat" jest złożone z pierwszych liter następujących cech
charakteru: C cnota (postępowanie zgodne z zasadami moralnymi); H hart
(wytrwałość wobec przeciwności losu); W wola (siła woli, umiejętność
konsekwentnego dążenia do celu); A altruizm (poświęcanie swoich talentów
na rzecz innych); T tężyzna (ćwiczenie sprawnego i wytrzymałego ciała i
ducha).
1. Opracował/a zadania (dla każdej litery po jednym), które pomóc mogą w walce ze słabościami
jego/jej charakteru. Powinny to być zadania realizowane specjalnie na potrzeby tej sprawności,
nie powtarzające się np. przy zdobywaniu stopnia. Czas realizacji próby (nie dłuższy niż trzy
miesiące) zależy od realizującej ją osoby.
2. Wybrał/a opiekuna próby (przyjaciela, kogoś zaufanego). Bardzo ważne jest, by wybrać na
opiekuna osobę, która będzie umiała wspierać i motywować podopiecznego w walce ze swą
słabością.
3. Po osiągnięciu celu swoich zmagań i potwierdzenie ich wykoniania przez opiekuna, wystąpił/a
do rady drużyny o przyznanie sprawności.

** Poszukujący/poszukująca
wartości

2.1

** Poszukujący/poszukująca
wartości
1. Wie, jak nazywa się pięć głównych religii świata. Potrafi wyjaśnić, dlaczego jest na świecie
tak wiele tradycji religijnych i duchowych.
2. Umie opowiedzieć, czym jest rozwój duchowy i religijny, potrafi wyjaśnić różnicę między
pojęciami "duchowość" i "religijność".
3. Przez miesiąc prowadził/a pamiętnik lub dzienniczek, w którym dokumentował/a swoje
przemyślenia i doświadczenia duchowe.
4. Nauczył/a się wybierać wartościową lekturę, filmy, spektakle teatralne i opowiedział/a o
swoich przeżyciach z tym związanych.
5. Wysłuchał/a konferencji "Wartość człowieka" ks. K. Grzywocza.

*** Poszukujący/poszukująca
autorytetu
1. Zapoznał/a się z biografią osoby, znanej z etycznego postępowania, której życiowe dokonania
inspirują do podążania tą samą drogą np. sławne osobistości, święci, mędrcy, autorytety
moralne.
2. Zapoznał/a się z filozofią życia, poglądami tej osoby oraz z metodami pracy nad sobą, które
stosowała ona w swoim życiu.
3. Opracował/a na tej podstawie plan osobistego rozwoju duchowego i zastosował/a ten
program w swoim życiu.
4. Napisał/a artykuł do gazetki "Szałas" dotyczący tej osoby i swoich przemyśleń lub
opowiedział/a o tym osobie zainteresowanej.
5. Przeczytał/a jedną lekturę z zakresu duchowości np. Andrzeja Glassa "Podstawy duchowości
instruktora harcerskiego", dzienniki Św. Tereski od Dzieciątka Jezus, pisma Raniero
Cantalamessa, opowiadania Bruno Ferrero.
6. Zorganizował/a dla ZZ, Bractwa "Agłona" lub zastępu starszoharcerskiego zbiórkę, w czasie
której harcerze mogli porozmawiać o swoim światopoglądzie i nauczyć się tolerowania różnic w
tym względzie.

* Lilijka
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* Lilijka
1. Zachował/a w tajemnicy swój spory sukces, który był jednocześnie porażką dla innego
człowieka.

** Szara lilijka
1. W ciągu całego dnia, zachowując tajemnicę zdobywania sprawności, we wszystkich
rozmowach, słuchał/a czujnie i uważnie o sprawach innnych, okazując wsparcie i nie mówiąc o
sobie.

*** Srebrna lilijka
1. Spośród grona rówieśników wybrał/a 2 osoby najbardziej potrzebujące pomocy (osamotnione,
o trudnym charakterze, niezdolne, pozostające w konflikcie z rodziną itp.), podjął/ęła
długotrwałą pomoc, która została uwieńczona pewnymi sukcesami.

* Mały książę
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* Mały książę
1. Mając za pokarm jedynie chleb i wodę, pozbawiony/a obuwia i w prostej odzieży własnej
roboty, zachował/a przez cały dzień obozowy radość życia i zapał do pracy (w sytuacjach tego
wymagających dopuszczalne jest założenie na jakiś czas regulaminowego umundurowania).

Pollyanna
1. W czasie trwania próby (jej długość ustala drużynowy/a) odnajdywał/a dobre strony we
wszystkich trudnych sytuacjach, jakie go/ją spotkają.

** Tarcza św. Jerzego
1. Wystąpił/a odważnie sam/a przeciwko dużej grupie rówieśniczej (klasa lub jej część, grupa
podwórkowa itp.) broniąc słusznej sprawy lub potępiając czyn moralnie zły.

*** Włócznia św. Jerzego
1. Sam/a lub z wybraną grupą podjął/ęła długotrwałą walkę szlachetnymi metodami z "paczką"
rówieśniczą mającą zły wpływ na innych.

* Dwulistna koniczyna
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* Dwulistna koniczyna
1. W trudnej sytuacji np. w czasie prac pionierskich, męczącej wędrówki, służby kuchennej
zadbał/a o dobry nastrój grupy (z zachowaniem tajemnicy zdobywania sprawności).

** Trójlistna koniczyna
1. Zorganizował/a dla zastępu jednorazową służbę w wybranej przez siebie miejscowości. W
czasie poszukiwania służby obdarzył/a życzliwym uśmiechem wszystkie osoby, z którymi
rozmawiał/a. Był/a przykładem dla harcerzy/ek z zastępu w zaangażowaniu i chęci do pracy.
Zachował/a tajemnicę zdobywania sprawności.

*** Czterolistna koniczyna
1. Przerwał/a łańcuch plotki i obmowy lub atmosferę niechęci i stworzył/a w środowisku nastrój
przychylności i życzliwości do wybranej osoby. Zachował/a tajemnicę zdobywania sprawności.

* Milczek

Uwaga: Po nieudanej próbie sprawność może być zdobywana ponownie po
upływie minimum trzech miesięcy, jednak nie częściej niż dwa razy w roku.
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* Milczek

Uwaga: Po nieudanej próbie sprawność może być zdobywana ponownie po
upływie minimum trzech miesięcy, jednak nie częściej niż dwa razy w roku.
1. Przez całą dobę zachował/a milczenie. Nie używał/a kartki i długopisu w celu kontaktowania
się z innymi.

** Brat/siostra ciszy

Uwaga: Po nieudanej próbie sprawność może być zdobywana ponownie po
upływie minimum trzech miesięcy, jednak nie częściej niż dwa razy w roku.
1. Przez całą dobę zachował/a milczenie. Nie używał/a kartki i długopisu w celu kontaktowania
się z innymi. Przez cały dzień milczenia rozważał/a myśl (np. z Pisma Świętego), zaproponowaną
przez drużynowego/ą i podzielił/a się z nim/ą swoimi przemyśleniami pod koniec próby.

*** Człowiek milczenia

Uwaga: Po nieudanej próbie sprawność może być zdobywana ponownie po
upływie minimum trzech miesięcy, jednak nie częściej niż dwa razy w roku.
1. Przez całą dobę zachował/a milczenie, w czasie, którego rozważył/a cztery fragmenty z
Pisma Świętego lub nauczania Ojca Świętego. Przemyśleniami podzielił/a się z kapelanem w
kontekście swojego życia - znalazł/a i przedstawił/a motto, które będzie mu/jej towarzyszyło
przez najbliższy rok.

M Mistrz kontemplacji

Uwaga: Po nieudanej próbie sprawność może być zdobywana ponownie po
upływie minimum trzech miesięcy, jednak nie częściej niż dwa razy w roku.
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M Mistrz kontemplacji

Uwaga: Po nieudanej próbie sprawność może być zdobywana ponownie po
upływie minimum trzech miesięcy, jednak nie częściej niż dwa razy w roku.
1. Wziął/ęła udział w rekolekcjach milczenia, na których porozumiewał/a się jedynie z
przewodnikiem duchowym (np. rekolekcje w zgromadzeniach zakonnych reguł franciszkańskich,
benedyktyńskich, rekolekcje ignacjańskie).

* Obozowy chrześcijanin
1. Wie jakie formy modlitwy odmawia się na obozach KH "Drzewo Pokoju". Potrafi zaśpiewać lub
wyrecytować teksty wszystkich śpiewanych obozowych modlitw obrzędowych.
2. Podczas obozu starał/a się odśpiewywać modlitwy (na apelu, po ognisku, przed posiłkami) nie
w sposób rutynowy lecz koncentrując się na słowach i ich treści.
3. Głośno wypowiedział/a swoją intencję na trzech modlitwach wieczornych po ognisku.
Zapisał/a na kartce intencje podczas pięciu modlitw przy świeczce.
4. Siedem razy pomodlił/a się indywidualnie przed ciszą nocną, przy zapalonej świecy na ołtarzu
w intencji swojego podobozu i jego spraw.

* Parafianin/parafianka
1. Wie gdzie mieści się jego/jej parafia, pod jakim jest wezwaniem, zna datę jej powstania, wie
kiedy obchodzony jest odpust parafialny.
2. Wie kto jest proboszczem, zna imiona pozostałych duszpasterzy parafii.
3. Potrafi wyjaśnić znaczenie słowa "parafia".
4. Przeprowadzi/a zwiad na terenie parafii na temat liczby parafian, duszpasterstw
działających na jej terenie, planów na przyszłość, pola służby itp.
5. Wykonał/a dowolną pracę na rzecz kościoła parafialnego (wystrój, obstawa liturgii, pomoc
potrzebującym).

** Znawca/znawczyni parafii
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** Znawca/znawczyni parafii

Uwaga: Sprawność może być zdobywana na terenie parafii, przy której
działa zastęp lub drużyna.
1. Zna historię parafii.
2. Zna życiorys patrona parafii (jeżeli jest to święty lub błogosławiony).
3. Uczestniczył/a na terenie parafii w pięciu różnych nabożeństwach (innych niż Msza św.) w
różnych okresach roku liturgicznego.
4. Wraz z zastępem wziął/ęła udział w parafialnej akcji pomocy potrzebującym.
5. Zaangażował/a się w obstawę Mszy św. (służba liturgiczna, czytanie, obstawa muzyczna).
6. Pomógł/ogła samodzielnie lub z zastępem w organizacji święta parafialnego (festynu,
procesji, czuwania przy grobie Pańskim itp.).

* Ministrant
1. Wie z jakich części składa się Msza św. , zna jej przebieg. Wie jaka jest rola ministranta w
poszczególnych momentach.
2. Wie kto jest patronem ministrantów.
3. Potrafi obsłużyć mszał.
4. Pełnił/a funkcję lektora podczas Mszy św.
5. Służył/a do Mszy św. przynajmniej pięć razy.

** Starszy ministrant
1. Wie jaka jest rola ministranta podczas innych niż msza św. nabożeństw.
2. Wie jakie są stopnie formacji ministranckiej.
3. Wie w jakim zakresie i przy jakich warunkach służbę ministrancką mogą pełnić dziewczęta.
4. Potrafi wyjaśnić na czym polegają poszczególne części mszy świętej, ich genezę, znaczenie.
5. Ułożył/a tekst modlitwy wiernych.
6. Przygotował/a młodszego/ą harcerza/rkę do służby liturgicznej przy ołtarzu.
7. Dopilnował/a by na obóz zabrane zostały elementy potrzebne do zorganizowania polowej
mszy świętej.

** Hagiograf/hagiografka
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** Hagiograf/hagiografka
1. Wie czym zajmuje się hagiografia, czym jest kanonizacja i beatyfikacja, kto może ich
dokonać.
2. Potrafi wymienić nazwiska i opowiedzieć życiorysy pięciu kanonizowancyh lub
beatyfikowanych osób żyjących w XX wieku.
3. Przeczytał/a żywoty pięciu świętych, odwiedził/a kościoły pod ich wezwaniem. Odmówił/a w
nich modlitwę prosząc o świętość dla siebie i swoich bliskich.
4. Przygotował/a dla zastępu konkurs wiedzy o świętych.
5. Przeczytał/a książkę i obejrzał/a film poświęcony w całości wybranemu świętemu (każde o
innym świętym).

** Biblista/Biblistka
1. Wie czym są; Wulgata, Septuaginta, perykopa, Tora, apokryfy, ewangelie synoptyczne.
2. Zna i potrafi zaśpiewać trzy piosenki religijne, których tekst zaczerpnięto z Biblii.
3. Potrafi wymienić dwa obecnie używane polskie przekłady Biblii, znalazł/a w nich fragmenty
różniące się. Wie, z którego przekładu zaczerpnięte są teksty w mszale.
4. Potrafi wymienić po dziesięć ksiąg należących do Starego i Nowego Testamentu.
5. Potrafi znaleźć po adresie fragment w Starym i Nowym Testamencie. Odnalazł/a trzy
wskazane przez zastępowego/ą lub drużynowego/ą.
6. Pełnił/a rolę lektora podczas harcerskiej Mszy św., drogi krzyżowej lub innej modlitwy.
7. Przeczytał/a jedną wybraną księgę Pisma.

*** Znawca/znawczyni Biblii
1. Zna kilka ciekawostek na temat nowoczesnych przekładów Pisma Świętego.
2. Potrafi wymienić pięć przykładów inspiracji Biblią w kulturze.
3. Potrafi korzystać z przypisów do poszczególnych fragmentów.
4. Posiada własną Biblię, dba o nią i czyta regularnie, przynajmniej raz w tygodniu przez trzy
miesiące.
5. Przeczytał/a wstępy do trzech ksiąg Pisma. Opowiedział/a o tym co w nich znalazła osobie
zainteresowanej.
6. Wybrał/a ważny dla niej fragment z Pisma Świętego i wykorzystał/a go jako modlitwę
indywidualną.
7. Poprowadził/a dla innych modlitwę, rozważanie lub czuwanie w oparciu o fragmenty Biblii.
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** Abraham
1. Wie jakie księgi wchodzą w skład pięcioksięgu. Zna ich sigla.
2. Zna i potrafi zaśpiewać przynajmniej trzy pieśni religijne inspirowane historiami ze Starego
Testamentu.
3. Potrafi opowiedzieć historię: Adama i Ewy, Kaina i Abla, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba,
Józefa, Mojżesza, Dawida, Salomona.
4. Potrafi wyjaśnić znaczenie i odniesienie do Biblii związków frazeologicznych: zakazany owoc,
egipskie ciemności, Sodoma i Gomora, miska soczewicy, wieża Babel, Salomonowy wyrok.
5. Potrafi wymienić imiona pięciu proroków.
6. Obejrzał/a film opowiadający wybraną historię ze Starego Testamentu.
7. Przygotował/a bajkę, komiks lub inną formę ilustrującą historię wybranej postaci ze Starego
Testamentu.

*** Jonasz
1. Wie jakie jest główne przesłanie ksiąg; Hioba, Kocheleta, Izajasza, Pieśni nad Pieśniami.
2. Zna różnice w doborze ksiąg judaistycznej, prawosławnej,protestanckiej i katolickiej wersji
Starego Testamentu.
3. Potrafi opowiedzieć historię: Samsona, Daniela, Judyty, Jonasza, Tobiasza i Sary, Estery.
4. Znalazł/a w księgach prorockich pięć fragmentów zapowiadających Mesjasza, które spełniły
się w osobie Jezusa.
5. Odnalazł/a wspólne elementy Paschy żydowskiej i Eucharystii. Zdobytą wiedzą podzielił/a się
na zbiórce ZZ, Bractwa "Agłona" lub zastępu starszoharcerskiego lub na łamach gazetki
"Szałas".

** Czterech ewangelistów

2.10

** Czterech ewangelistów
1. Wie jakie cztery grupy ksiąg wchodzą w skład Nowego Testamentu. Zna sigla ewangelii.
2. Zna imiona czterech ewangelistów wie jak symbolicznie przedstawia się każdego z nich. Wie
w jakiej kolejności ułożone są ewangelie, od jakiego fragmentu zaczyna się każda z nich.
3. Potrafi opowiedzieć o pięciu cudach dokonanych przez Jezusa.
4. Potrafi wyjaśnić znaczenie i odniesienie do Biblii związków frazeologicznych: judaszowy
pocałunek, wdowi grosz, syn marnotrawny, rzeź niewiniątek, alfa i omega, rzucać perły przed
wieprze, umywać ręce.
5. Obejrzał/a film opowiadający o życiu Jezusa.
6. Przeczytał/a Dzieje Apostolskie lub Apokalipsę św. Jana.
7. Przygotował/a komiks lub inną formę ilustrującą wybraną przypowieść Jezusa.

*** Dwunastu Apostołów
1. Wie jakie księgi wchodzą w skład Nowego Testamentu. Zna ich sigla.
2. Wie jak potoczyły się losy poszczególnych apostołów po Zmartwychwstaniu Jezusa.
3. Potrafi wymienić pięć przykładów inspiracji Nowym Testamentem w kulturze.
4. Potrafi wyjaśnić rewolucyjność nauki Chrystusa, a także rozczarowanie żydów jego
mesjanizmem.
5. Przeczytał/a wybraną ewangelię, list Apostolski oraz Dzieje Apostolskie lub Apokalipsę św.
Jana.
6. Przeczytał/a książkę teologiczną zajmującą się tematyką Nowego Testamentu.
7. Przygotował/a przedstawienie biblijne dla harcerzy np. na opłatek Kręgu czy drużyny oparte
o teksty z Nowego Testamentu.

*** Moje Pismo Święte
1. Wie co oznacza zasada "fides ex auditu". Wie gdzie w Piśmie znajdują się słowa ją
potwierdzające.
2. Potrafi wskazać kilka swoich ulubionych fragmentów Biblii.
3. Potrafi interpretować fragmenty Pisma w odniesieniu do konkretnych sytuacji swojego życia.
4. Przygotował/a się do czterech niedzielnych mszy świętych czytając w domu przeznaczone na
konkretny dzień lektury, a także komentarze zawarte w prasie katolickiej lub internecie.
5. Podczas rekolekcji czy dni skupienia brał/a czynny udział w skrutacji Pisma Świętego.
6. Przed podjęciem pięciu ważnych decyzji modlił/a się otwierając fragment z Pisma i szukając
w nim wskazówki od Boga.
7. Posiada swoje Pismo Święte, czyta je regularnie. Wykonał/a do niego oprawę lub zakładkę
korzystając z darów przyrody.
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*** Moje Pismo Święte
1. Wie co oznacza zasada "fides ex auditu". Wie gdzie w Piśmie znajdują się słowa ją
potwierdzające.
2. Potrafi wskazać kilka swoich ulubionych fragmentów Biblii.
3. Potrafi interpretować fragmenty Pisma w odniesieniu do konkretnych sytuacji swojego życia.
4. Przygotował/a się do czterech niedzielnych mszy świętych czytając w domu przeznaczone na
konkretny dzień lektury, a także komentarze zawarte w prasie katolickiej lub internecie.
5. Podczas rekolekcji czy dni skupienia brał/a czynny udział w skrutacji Pisma Świętego.
6. Przed podjęciem pięciu ważnych decyzji modlił/a się otwierając fragment z Pisma i szukając
w nim wskazówki od Boga.
7. Posiada swoje Pismo Święte, czyta je regularnie. Wykonał/a do niego oprawę lub zakładkę
korzystając z darów przyrody.

*** Wyznawca/wyznawczyni
wiary
1. Zna dwie najważniejsze forym Wyznania Wiary (Credo). Wie kiedy się je stosuje.
2. Zna główne prawdy wiary i wyrecytować akt wiary.
3. Potrafi wymienić nazwy trzech soborów, które zajmowały się kwestią tekstu Credo. Wie
jakich zmian dokonały.
4. Potrafi wymienić imiona pięciu postaci Biblijnych i pieciu świętych, którzy zginęli z powodu
głoszonej wiary. Wie w jaki sposób zginęli i co dokładnie było poowdem ich śmierci.
5. Potrafi wyjaśnić dlaczego wierzy w Boga.
6. Potrafi przyznać się do wyznawanej wiary w towarzystwie rówieśniczym.
7. Uważnie przeczytał/a komentarz do poszczególnych artykułów Credo w Katechizmie Kościoła
Katolickiego lub dowolną książkę zajmującą się w całości tym tematem.

** Pustelnik/pustelniczka
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** Pustelnik/pustelniczka
1. W czasie obozu letniego spędził/a jeden dzień od wschodu do zachodu słońca w odosobnionym
miejscu, starając się trwać w ciszy i powstrzymywać się od rozmów ze spotkanymi osobami.
Dzień przeznaczył/a na rozważanie wybranego rozdziału lub dwóch, którejś z ewangelii.
Wieczorem zdał/a drużynowemu/ej lub innemu autorytetowi relację ze swoich przemyśleń.

** Post, modlitwa i jałmużna
1. Przez trzy tygodnie odmawiał/a sobie jakiejś materialnej rzeczy lub rozrywki, którą lubi lecz
nie jest niezbędna do codziennego funkcjonowania czy nauki.
2. Trzy razy obudził/a się w środku nocy by w skupieniu modlić się o spełnienie swojej prośby w
dowolnej formie przez minimum piętnaście minut.
3. Ofiarował/a trzykrotnie jałmużnę (niekoniecznie w formie materialnej) nie z tego, co
jemu/jej zbywało, ale z niedostatku.

* Roratka
1. Wie jakie jest znaczenie adwentu w kościele katolickim, kiedy się on zaczyna i ile trwa.
2. Wie w jakim celu odbywają się roraty.
3. Zna i potrafi zaśpiewać trzy pieśni adwentowe.
4. Potrafi wyjaśnić znaczenie symboli adwentu (roratka, wieniec, lampion). Wykonał/a dowolną
techniką jeden z nich.
5. Uczestniczył/a w pięciu mszach roratnich w czasie jednego adwentu.

* Uczestnik/uczestniczka drogi
krzyżowej
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* Uczestnik/uczestniczka drogi
krzyżowej
1. Zna wszystkie stacje drogi krzyżowej.
2. Zna pięć piosenek o męce pańskiej.
3. Potrafi zachować się w czasie liturgii drogi krzyżowej, wie kiedy i co się mówi, kiedy klęka
itd.
4. Brał/a udział w trzech nabożeństwach tego typu w kościele i jednym masowym np. Gdyńska
Droga Krzyżowa czy w Kalwarii Wejherowskiej.

*** Organizator/organizatorka
drogi krzyżowej
1. Wie co oznacza słowo kalwaria. Zna trzy słynne polskie kalwarie.
2. Potrafi wskazać (podać sigla) fragmenty z ewangelii opisujące konkretne stacje drogi
krzyżowej.
3. Podczas jednego Wielkiego Postu, w każdy piątek wziął/ęła udział w nabożeństwie drogi
krzyżowej.
4. Obejrzał/a film "Pasja" Mela Gibsona lub inny opowiadający o męce Pańskiej
5. Przygotował/a drogę krzyżową dla harcerzy wybierając i przygotowując miejsce, rozważania,
podział czytań.
6. Napisał/a własne rozważania na temat jednej ze stacji Drogi Krzyżowej i podzielił/a się nimi
z ZZ, Bractwem "Agłona" lub zastępem starszoharcerskim albo na łamach gazetki "Szałas".

* Apostoł jedności
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* Apostoł jedności
1. Zna definicje słowa ekumenizm.
2. Wie jaki wkład wniósł Jan Paweł II w dialog międzywyznaniowy.
3. Potrafi wymienić wyznania chrześcijańskie.
4. Odwiedził/a inną niż rzymskokatolicka świątynię chrześcijańską.
5. Modlił/a się codziennie przez dwa tygodnie o porozumienie ekumeniczne.

** Brat/siostra chrześcijan
1. Wie czym jest wspólnota ekumeniczna Taize.
2. Potrafi rozróżnić, co jest religią, co wyznaniem, a co sektą.
3. Potrafi wyjaśnić różnice między wyznaniami Chrześcijaństwa.
4. Wziął/ęła udział w nabożeństwie innego kościoła chrześcijańskiego.
5. Wziął/ęła udział w nabożeństwie lub spotkaniu ekumenicznym.
6. Modlił/a się codziennie przez miesiąc o porozumienie ekumeniczne.

*** Propagator/propagatorka
ekumenizmu
1. Zna historie dialogu ekumenicznego. Wie jaki był wkład poszczególnych papieży.
2. Potrafi wyjaśnić jakie zagrożenia mogą płynąć z ekumenizmu. Zapoznał/a się z argumentacją
papieża Piusa XI zawartą w encyklice Mortalium Animos.
3. Zorganizował/a dla harcerzy starszych zbiórkę prowadzącą do zrozumienia podstawowych
różnic doktrynalnych poszczególnych wyznań chrześcijańskich, a także wskazania podobieństw
będących podstawą dialogu.
4. Wziął/ęła udział w międzynarodowym spotkaniu chrześcijan rożnych wyznań.
5. Modlił/a się codziennie przez trzy miesiące o porozumienie ekumeniczne.

* Mój patron/moja patronka
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* Mój patron/moja patronka
1. Wie kiedy przypada wspomnienie jego/jej patrona/ki, kiedy został/a kanonizowany/a
(beatyfikowany/a).
2. Potrafi opowiedzieć życiorys swojego/ej patrona/ki, wyjaśniając dlaczego został/a
świętym/tą (błogosławionym/ą).
3. Odwiedził/a dowolne miejsce związane z kultem patrona/ki.
4. Wybrał/a jedną cechę patrona/ki, którą starał/a się naśladować przez tydzień.
5. Za wstawiennictwem patrona/nki modlił/a się codziennie, przez dwa tygodnie prosząc o wiarę
dla osób ochrzczonych.

*** Mój patron/moja patronka z
bierzmowania
1. Świadomie i rozważnie dokonał/a wyboru patrona kierując się jego cechami lub życiorysem.
2. Zna życiorys wybranego na patrona świętego/ej (błogosławionego/ej), wie kiedy przypada
jego/jej wspomnienie. Wie kiedy został/a kanonizowany/a (beatyfikowany/a), przez którego
papieża. Jeśli to możliwe zapoznał/a się z kazaniem kanonizacyjnym (beatyfikacyjnym).
3. Odwiedził/a dowolne miejsce związane z kultem patrona/ki. Odmówił/a tam modlitwę oddając
jego/jej opiece osoby objęte jego/jej patronatem.
4. Wybrał/a jedna cechę patrona/ki, którą starał/a się naśladować przez miesiąc.
5. Napisał/a do gazetki "Szałas" artykuł o ciekawostkach z życia patrona/ki lub opowiedział/a o
nich osobie zainteresowanej.
6. Za wstawiennictwem patrona/nki modlił/a się codziennie, przez dwa tygodnie prosząc o
świętość i dojrzałą wiarę dla swojej rodziny i przyjaciół.

* Dziecko Maryi

2.16

* Dziecko Maryi
1. Zna historię życia Maryi.
2. Zna na pamięć zawarty w Deklaracji Ideowej Kręgu tekst zawierzenia Maryi.
3. Zna różaniec - części, tajemnice, dni, w których się je odmawia. Zna dwie inne modlitwy
maryjne.
4. Zna dwa miejsca objawień Maryi, wie w jakich państwach się znajdują.
5. Potrafi wyjaśnić dlaczego Maryję nazywa się; Matką wszystkich ludzi, Królową Polski,
Naczelną Komendantką Kręgu.
6. Odmawiał/a przez tydzień wybraną modlitwę prosząc, przez wstawiennictwo Maryi, o
nawrócenie grzeszników.
7. Wyszukał/a w Piśmie Świętym trzy fragmenty, mówiące o Maryi, zauważył/a jakąś jej cechę,
którą starał/a się naśladować przez tydzień.

** Uczeń/uczennica Maryi
1. Zna dziesięć piosenek lub pieśni maryjnych. Nauczył/a zastęp jednej z nich.
2. Zna trzy wydarzenia historyczne, które wiąże się z interwencją Maryi.
3. Zna dogmaty maryjne.
4. Potrafi opowiedzieć o treści dwóch objawień maryjnych.
5. Brał/a udział w nabożeństwie różańcowym, Apelu Jasnogórskim lub nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
6. Odwiedził/a dowolne sanktuarium maryjne.
7. Przez okres dwóch tygodni wszystkie swoje trudne sprawy zawierzał/a opiece Maryi.

** Biskup Mikołaj
1. Wie kim był św. Mikołaj- biskup z Miry, dlaczego obchodzi się jego wspomnienie 6 grudnia.
2. Wie w jaki sposób św. Mikołaja przedstawiano na przestrzeni wieków, jakie są wyobrażenia
świętego w innych krajach oraz skąd wziął się wizerunek czerwonego stroju i czapki Mikołaja.
3. Zna "Balladę o św. Mikołaju". Potrafi wyjaśnić o czym ona mówi i skąd wzięło się w niej
odniesienie do świętego.
4. Potrafi opowiedzieć trzy bajki lub legendy o św. Mikołaju.
5. Przygotował/a i podłożył/a prezenty własnej roboty dla trzech dowolnie wybranych osób,
dbając o zachowanie tajemnicy.
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** Krzyż
1. Wie kto jest patronem wszystkich skautów, a kto harcerzy polskich. Zna podstawowe fakty z
ich życiorysów.
2. Potrafi przytoczyć pięć cytatów Roberta Baden-Powella o skautingu odnoszących się do Boga.
Wie jaki był stosunek do Boga Andrzeja Małkowskiego.
3. Potrafi wyjaśnić nawiązania chrześcijańskie w symbolice Krzyża Harcerskiego i lilijki oraz
nazwy i lilijki Kręgu.
4. Znalazł/a w Biblii trzy fragmenty, w których występuje słowo "Czuwaj". Przeprowadził/a ich
analizę.
5. Brał/a aktywny udział w harcerskiej obstawie Mszy św.

*** Harcerski Krzyż
1. Zna na pamięć definicję słowa "Czuwaj" podaną przez Jana Pawła II.
2. Potrafi podać dziesięć przykładów nawiązań do Boga w działalności naszego Kręgu.
3. Potrafi wyjaśnić dlaczego źle dobrana obrzędowość harcerska może być niebezpieczna z
punktu widzenia duchowego.
4. Modli się w dowolnej formie, oddając Bogu sprawy swoich podopiecznych z harcerstwa.
5. Brał/a aktywny udział w harcerskich rekolekcjach. W uzgodnieniu z organizatorem
przygotował/a część z nich.
6. Wybrał/a jedną sprawność religijną, przygotował/a drużynę lub zastęp do jej zdobycia.
7. Napisał/a do gazetki "Szałas" komentarz do wszystkich punktów Prawa Harcerskiego w
oparciu o wybrane fragmenty Nowego Testamentu lub przygotował/a na ten temat gawędę dla
ZZ, Bractwa "Ałonga" lub zastępu starszoharcerskiego.

M Świetlany, harcerski krzyż
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M Świetlany, harcerski krzyż
1. Wie jakie spojrzenie na sprawy wiary cechuje inne organizacje harcerskie (ZHP, ZHR, SHK
"Zawisza"). Napisał/a artykuł do gazetki "Szałas" przedstawiając to co w ich podejściu uważa
za wartościowe lub opowiedział/a o tym osobom zainteresowanym.
2. Przygotował/a dla harcerzy/ek zbiórkę, na której poprowadził/a dyskusję o ich trudnościach
z wiarą.
3. Przygotował/a zbiórkę dla harcerzy/ek starszych o tematyce czystości, seksualności lub
przygotowania do życia w rodzinie (można korzystać z pomocy ekspertów).
4. Swoim życiem daje młodszym harcerzom przykład postawy chrześcijańskiej, stara się żyć
według zasad wiary, stale pogłębia swoją wiedzę religijną, stara się możliwie jak najczęściej
korzystać z sakramentów.

** Arka Noego
1. Zna pięć piosenek religijnych dla dzieci. Jednej z nich nauczyła jedno lub grupę dzieci.
2. Potrafi opowiedzieć dziecku prostymi słowami niedzielną Ewangelię i wyjaśnić jej znaczenie.
3. Umie opowiedzieć w ciekawy sposób co dzieje się w czasie Mszy św., eksponując ważniejsze
momenty.
4. Towarzyszył/a dziecku w indywidualnej modlitwie zachęcając do spontanicznego
wypowiedzenia swoich intencji.
5. Narysował/a komiks ukazujący historię jednej postaci ze Starego Testamentu.
6. Przygotował/a dla dzieci grę planszową, zbiór zagadek lub rebusów rozwijających wiedzę
religijną.

* "List do Boga"
1. Zna tekst piosenki "List do Boga". Wie kto jest jej autorem.
2. Potrafi podać własną definicję przyjaźni i miłości.
3. Potrafi wyjaśnić dlaczego Biblia, którą "przysłał" Bóg może być traktowana jako wiadomość
skierowana bezpośrednio do niego/niej.
4. Napisał/a czternaścia listów do Boga, codziennie, przez 2 tygodnie opisując mu sprawy
minionego dnia.
5. W tym czasie pięć razy otworzył/a Pismo Święte na losowym fragmencie, przeczytał/a go i
podjął/ęła próbę zinterpretowania jako odpowiedzi od Boga na swoje listy.
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* Dziękczynienie
1. Zna i potrafi zaśpiewać pięć pieśni religijnych dziękujących Bogu lub wychwalających Go.
2. Znalazł/a i przeczytał/a z uwagą trzy fragmenty z Pisma Świętego, w których człowiek
dziękuje Bogu Ojcu.
3. Przez czternaście dni wieczorem wypisywał/a sprawy z danego dnia i ogólne, za które
dziękuje Stwórcy.
4. Ułożył/a własną, krótką modlitwę dziękczynną, którą odmawiała po przebudzeniu przez dwa
tygodnie.

*** Choralistka
1. Zna przynajmniej cztery melodie psalmów i aklamacji "Alleluja". Zaśpiewał/a trzy razy psalm
podczas mszy.
2. Potrafi odróżnić pieśni liturgiczne od przygodnych.
3. Zapoznał/a się z muzyką religijną różnych okresów od chorału po muzykę gospel i dzieła
współczesne.
4. Przygotował/a zestaw pieśni liturgicznych i oprawę do trzech Mszy św. uwzględniając okres
Roku Liturgicznego.
5. Nauczył/a drużynę pięciu nowych piosenek religijnych.
6. Przygotował/a spotkanie dla drużyny z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocnych z
elementami pieśni i tekstów właściwych dla danego okresu opłatek, jasełka, Droga Krzyżowa
itp.).
7. Dodał/a dziesięć nowych piosenek wraz z chwytami do śpiewnika pieśni religijnych na stronie
Kręgu.

* Betlejemskie Światło Pokoju
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* Betlejemskie Światło Pokoju
1. Wie dlaczego narodziny Jezusa są tak ważnym świętem dla chrześcijan.
2. Potrafi wyjaśnić przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wie jaką drogą dociera ono do
Polski.
3. Poznał/a rodzinne tradycje bożonarodzeniowe trzech osób ze swojego zastępu.
4. Uczestniczył/a w wigilii harcerskiej przygotował/a na nią jedzenie lub część programu.
5. Pomógł/ogła w zorganizowaniu w swoim domu świąt Bożego Narodzenia. Podczas przygotowań
zachował/a pogodny nastrój.
6. Uczestniczył/a w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju (np. w drużynie, w
instytucjach miejskich, w szkole, na harcerskiej Mszy św.).

** Opiekun/ka Betlejemskiego
Światła Pokoju
1. Zapoznał/a drużynę z przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.
2. Samodzielnie lub z zastępem odwiedził/a samotnego człowieka mieszkającego w sąsiedztwie,
przekazując mu Światło.
3. Przyniósł/przyniosła Betlejemskie Światło Pokoju do swego domu i zapoznał/ła rodzinę z jego
ideą. Wysłał/a kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi rodzinie lub przyjaciołom.
4. Samodzielnie przygotował/a jedną potrawę do domu na święta Bożego Narodzenia.

*** Strażnik/strażniczka
Betlejemskiego Światła Pokoju
1. Wspólnie z drużyną zorganizował/a zbiórkę, na której zapoznał/a zaprzyjaźnioną drużynę z
przesłaniem i tradycjami Betlejemskiego Światła Pokoju.
2. Zorganizował/a udział drużyny w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju do kościołów,
urzędów, instytucji, placówek opiekuńczych itp.
3. Wspólnie z drużyną pomógł/ogła w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych, przekazując im
Betlejemskie Światło Pokoju.
4. W porozumieniu z rodziną lub drużyną zaprosił/a do domu lub na zbiórkę wigilijną w okresie
świąt Bożego Narodzenia samotną osobę z sąsiedztwa, przekazując jej Betlejemskie Światło
Pokoju.

2.21

*** Przewodnik duchowy
1. Brał/a udział w służbach (medycznej, porządkowej itp.) podczas obchodów wybanej
uroczystości religijnej. Zaangażował/a do tego chętnych harcerzy ze swojego środowiska.
2. Zadbał/a, by wszyscy przygotowali się do tych wydarzeń od strony duchowej (sakrament
pokuty, czynny udział w nabożeństwach, przyjęcie komunii św.).
3. Przeczytał/a "Dzieje Apostolskie". W formie gawędy dla drużyny lub artykułu do gazetki
"Szałas" przedstawił/a losy jednego z apostołów np. podróży misyjnych św. Pawła.
4. Wspólnie z chętnymi osobami z drużyny nawiązał/a kontakt z duszpasterzami w swojej
parafii, zaoferował/a pomoc i współpracę (np. organizowanie spotkań modlitewnych, wieczorów
skupienia, służby liturgicznej).
5. Zadbał/a o zorganizowanie rekolekcji dla harcerzy ze swojego środowiska.

* Miłosierny samarytanin
1. "Głodnych nakarmić"-przygotował/a trzy dowolne posiłki dla rodziny.
2. "Spragnionych napoić"- przyrządzł/a ulubiony gorący napój każdemu z domowników.
3. "Nagich przyodziać"- po konsultacji z rodzicami oddał/a część swoich ubrań na cel
dobroczynny.
4. "Podróżnych w dom przyjąć" - zaprosił/a do siebie jedną osobę. Zadbał/a o jej dobre
samopoczucie.
5. "Więźniów pocieszać" - wysłuchał/a osoby smutnej, w trudnej sytuacji. Starał/a się udzielić
jej wsparcia, pocieszyć.
6. "Chorych nawiedzać"- odwiedził/a chorego członka rodziny lub kolegę czy koleżankę.
Udzielił/a potrzebnej pomcy.
7. "Umarłych pogrzebać"- uprzątnął/ęła zaniedbany grób na dowolnym cmentarzu.

* Mały pielgrzym
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* Mały pielgrzym
1. Zna etymologię słowa "pielgrzym" oraz definicję "pielgrzymki".
2. Zna symbol pielgrzymów, przedstawił/a go w ciekawy sposób osobom z zastępu.
3. Potrafi wymienić dziesięć różnych miejsc pielgrzymkowych świata.
4. Uczestniczył/a w co najmniej dwóch pielgrzymkach.
5. W czasie pielgrzymek brał/a czynny udział w rekolekcjach (zaangażowanie w życie grupy,
przygotowanie duchowe, przyjęcie sakramentów).

** Pielgrzym
1. Wie jakie są najważniejsze miejsca pielgrzymkowe różnych religii.
2. Potrafi opisać różne rodzaje pielgrzymek i podać przykładowe miejsca pielgrzymkowe.
3. Uczestniczył/a na co najmniej jednej pielgrzymce pieszej lub rowerowej, co najmniej dwóch
pielgrzymkach na terenie Polski i przynajmniej jednej zagranicznej.
4. Brał/a udział w pielgrzymce harcerskiej.

*** Pątnik
1. Wie jakie znaczenie dla przedstawicieli różnych religii ma pielgrzymowanie.
2. Umie określić rożne cele pielgrzymek i podać przykładowe miejsca pielgrzymkowe.
3. Opracował/a mapę ciekawych miejsc w Polsce, do których pielgrzymują wierni i przedstawił/a
ją w drużynie.
4. Uczestniczył/a w dwóch pielgrzymkach pieszych lub rowerowych, dwóch zagranicznych,
jednej indywidualnej.
5. Brał/a udział w organizacji pielgrzymki.
6. Opowiedział/a osobom zainteresowanym lub opisał/a na łamach gazetki "Szałas" jedną swoją
pielgrzymkę i wypływające z niej wnioski.
7. Spełnił/a wymagania sprawności **.

* Liturgista/liturgistka
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* Liturgista/liturgistka
1. Wie kiedy zaczyna się w kościele rok liturgiczny, zna jego okresy oraz potrafi wymienić
odpowaidające im kolory szat liturgicznych.
2. Wie z jakich części składa się Msza św.. Stara się uczestniczyć w niej świadomie od początku
do końca.
3. Potrafi wymienić wszystkie święta nakazane.
4. Wziął/ęła udział w trzech nabożeństwach (innych niż Msza św.) w różnych okresach roku
liturgicznego.
5. Współorganizował/a obstawę harcerskiej Mszy św.. Wziął/ęła udział w służbie ołtarza
(obsługa Mszy św., czytanie lekcji, śpiew psalmu, czytanie modlitwy wiernych).

** Przyjaciel/przyjaciółka liturgii
1. Pobożnie i aktywnie uczestniczy we wszystkich świątecznych i niedzielnych mszach św,
stanowiąc wzór dla innych.
2. Potrafi posługiwać się kalendarzem liturgicznym. Wie kiedy obchodzi się podstawowe święta i
jakie nabożeństwa są odprawiane w określonych okresach roku liturgicznego.
3. Pomagał/a w przygotowaniu Mszy św. np. tworząc komentarze do czytań, koordynując
procesję z darami, dobierając odpowiednie pieśni, układając modlitwę wiernych itp.
4. Nauczył/a chętnych harcerzy z drużyny odpowiedniego zachowania na mszy św. tłumacząc
znaczenie poszczególnych jej części.
5. Uczestniczył/a w budowaniu ołtarza polowego na obozie. Zadbał/a o urządzenie miejsca
dookoła niego, tak by atmosfera sprzyjała wyciszeniu i modlitwie.

** Początkujący religioznawca
1. Wie czym różni się religia od wyznania.
2. Wie jak nazywa się pięć głównych religii świata. Potrafi je krótko scharakteryzować.
3. Wie gdzie w okolicy znajdują się najbliższe świątynie lub miejsca modlitwy trzech religii.
Zorganizował/a wycieczkę zastępu do jednego z tych miejsc i przedstawił/a w interesujący
sposób podstawowe informacje z nim związane (nie dotyczy chrześcijaństwa).
4. Zapoznał/a się z życiorysem założyciela wybranej religii i przedstawił/a go drużynowemu/ej.
5. Nawiązał/a kontakt z osobą wyznającą inną religię.
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*** Religioznawca
1. Wie gdzie znajdują się w Polsce główne skupiska wyznawców różnych religii.
2. Umie wyjaśnić główne dogmaty wiary pięciu głównych religii świata.
3. Zorganizował/a wyjście zastępu lub drużyny do dwóch świątyni wyznawców wybranej religii
(meczet, synagoga itp.) i przedstawił/a kilka informacji z nią związanych.
4. Przeprowadził/a w ZZ, Bractwie "Agłona" lub zastępie starszoharcerskim dyskusję na temat
tolerancji religijnej (czym ona jest, jakie są skutki nietolerancji w społeczeństwie itp.).
5. Zapoznała/ał się z najważniejszymi dokumentami na temat dialogu międzyreligijnego (np.
Deklaracja o stosunku Kościoła Katolickiego do religii niechrześcijańskich, Deklaracja o
wolności religijnej).

** "Modlitwa o wschodzie
słońca"
1. Zna tekst piosenki "Modlitwa o wschodzie słońca" Jacka Kaczmarskiego.
2. Potrafi wymienić dwadzieścia dowodów na to, że Bóg jest "niezmierzonym dobrem", w tym
przynajmniej pięć ze swojego życia.
3. Trzy razy witał/a wschód słońca, podziwiając jego piękno i modląc się w ciszy o
błogosławieństwo dla tych wobec, których zdarzało się jemu/jej odczuwać pogardę lub
nienawiść.

* Gość niedzielny
1. Wie w jakich parafiach w trójmieście odbywają się harcerskie Msze św..
2. Potrafi wskazać różnice między Mszami św. w jego/jej parafii a harcerskimi.
3. Uczestniczył/a w czterech harcerskich Mszach św. w mundurze galowym słuchając z
zaangażowaniem. Przyjął/ęła na nich komunię.
4. Uczestniczył/a w obstawie harcerskiej Mszy św.. Zaangażował/a się w nią indywidualnie np.
czytając czytanie, modlitwę wiernych, służąc czy śpiewając psalm.

2.25

2.26

3

sz
cz

Pu

sk
ie

ań

3

* Sanipor
1. Wie jak prawidłowo segregować odpady, umie odróżnić pojemniki na różne rodzaje śmieci po
kolorach i symbolach.
2. Potrafi ekonomicznie składować śmieci.
3. Potrafi wymienić trzy surowce, które można wykorzystać wtórnie.
4. Segreguje śmieci w swoim domu, wyrzuca je w odpowiednie miejsce. Odnosi w odpowiednie
miejsca przeterminowane leki, zużyte baterie, zakrętki itp.. Wziął/ęła udział w akcji zbiórki
makulatury.
5. Trzy razy samodzielnie sprzątnął/sprzątnęła miejsce, w którym odbyła się zbiórka.
6. Wziął/wzięła udział w sprzątaniu świata.

** Opiekun/opiekunka lasu
1. Wie do jakiego Nadleśnictwa i leśnictwa należy najbliżej położony od jego/jej domu las.
2. Zna ogólne zasady zbioru roślin.
3. Potrafi zachować się w lesie, zna zasady bezpiecznego palenia ognia, wie czyją zgodę należy
uzyskać zanim zapali się w lesie ognisko.
4. Znalazł/a w lesie, blisko swojego domu paśnik. W ciągu zimy odwiedził/a go i sprawdził/a czy
jest w nim pokarm dla zwierząt. W razie potrzeby poinformował/a leśniczego.
5. Zbudował/a z zastępem karmnik dla ptaków w pobliżu swojego domu. Przez miesiąc dbał/a by
był w nim pokarm.
6. Samodzielnie lub z grupą wziął/ęła udział w pracach leśnych na zlecenie leśniczego.
7. Wraz z zastępem posprzątał/a las przeznaczając na tę czynność minimum godzinę.

*** Mieszkaniec/mieszkanka lasu
1. Potrafi zapalić ognisko w trudnych warunkach.
2. Spędził/a w czasie jednych wakacji trzydzieści nocy na łonie natury (pod gołym niebem, w
szałasie lub namiocie).
3. Zbudował/a prosty mebel obozowy bez użycia gwoździ.
4. Wykonał/a samodzielnie jednoosobowy szałas korzystając tylko z tego co znajdzie w lesie.
Wybrał/a odpowiednie miejsce uwzględniając ukształtowanie terenu, obecność owadów itd.
Spędził/a w nim trzy noce.
5. Zrobił/a naturalny barwnik do tkaniny i do jajek. Wykonał/a kamuflaż korzystając z
naturalnych środków. Wykorzystał/a go w czasie podchodów.
6. Zrobił/a dowolną techniką nieprzepuszczające wody naczynie korzystając z tego co znalazł/a
w lesie.
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*** Mieszkaniec/mieszkanka lasu
1. Potrafi zapalić ognisko w trudnych warunkach.
2. Spędził/a w czasie jednych wakacji trzydzieści nocy na łonie natury (pod gołym niebem, w
szałasie lub namiocie).
3. Zbudował/a prosty mebel obozowy bez użycia gwoździ.
4. Wykonał/a samodzielnie jednoosobowy szałas korzystając tylko z tego co znajdzie w lesie.
Wybrał/a odpowiednie miejsce uwzględniając ukształtowanie terenu, obecność owadów itd.
Spędził/a w nim trzy noce.
5. Zrobił/a naturalny barwnik do tkaniny i do jajek. Wykonał/a kamuflaż korzystając z
naturalnych środków. Wykorzystał/a go w czasie podchodów.
6. Zrobił/a dowolną techniką nieprzepuszczające wody naczynie korzystając z tego co znalazł/a
w lesie.
7. Uzyskał/a czystą wodę z ziemi.

M Majster leśnik
1. Potrafi rozróżnić osiem rodzajów drewna, wie jakie mają właściwości palne, budowlane,
użytkowe.
2. Potrafi rozpalić ogień nie korzystając z zapałek ani zapalniczki.
3. Spędził/a trzy noce w lesie, śpiąc pod gołym niebem, w szałasie lub namiocie, jesienią lub
zimą.
4. Wykonał/a linę z trawy, która utrzyma ciężar 10 kg przez dziesięć minut.
5. Wykonał/a pochodnię nasączoną substancją naturalną - uzyskaną w lesie, płonącą przez pięć
minut.
6. Wykonał/a jednoosobowy domek potny (saunę), z której skorzystały po kolei trzy osoby.
7. Korzystając z żerdzi i liny wykonał/a tratwę, która uniesie jego/jej ciężar. Przepłynął/ęła na
niej 100 m.

** Zdobnik obozowy/zdobniczka
obozowa
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** Zdobnik obozowy/zdobniczka
obozowa
1. Potrafi znaleźć w lesie ciekawe eksponaty przyrody przydatne do zdobnictwa obozowego.
2. Wykonał/a przy pomocy lupy i słońca napis na desce.
3. Wykonał/a suwak na chustę z kory.
4. Pokierował/a zastępem przy budowie totemu używając jedynie darów lasu i ew. szarego
sznurka.
5. Wykonał/a wianek z polnych kwiatów lub splot z trawy, przyozdobiła kwiatami ołtarz obozowy
na niedzielną Mszę św.
6. Wykonał/a w ciekawej formie tablicę ogłoszeń.
7. Odwiedził/a obóz innej organizacji harcerskiej i znalazła u nich ciekawą formę zdobnictwa,
którą wykorzystał/a na obozie letnim (ew. zapoznał/a się z książką lub artykułem zainspirowała
się zawartymi tam pomysłami).

** Znawca/znawczyni ssaków
1. Wie czym charakteryzują się ssaki, jaki jest największy i najmniejszy ich przedstawiciel.
2. Wie jak nazywa się dział zoologii zajmujący się ssakami.
3. Zna ciekawostki o pięciu polskich gatunkach ssaków. Opowiedział/a o nich zastępowi.
4. Potrafi wymienić pięć gatunków ssaków całkowicie lub sezonowo chronionych.
5. Potrafi wymienić dziesięć oswojonych przez człowieka i dziesięć wolno żyjących gatunków
ssaków zamieszkujących tereny Polski.
6. Znalazł/a w przyrodzie trzy tropy różnych gatunków ssaków. Wykonał/a ich rysunek lub
fotografię. Korzystając z atlasu lub internetu znalazł/a do jakiego gatunku ssaków mogą one
należeć.
7. Przygotował/a dla zastępu grę, quiz lub krzyżówkę zapoznając go ze zwyczajami i gatunkami
ssaków.

** Znawca/znawczyni ptaków
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** Znawca/znawczyni ptaków
1. Zna nazwy dwudziestu gatunków ptaków (w tym piętnastu wolno żyjących i pięciu
hodowlanych). Wie, które z nich znajdują się pod ochroną.
2. Wie dlaczego w godle Polski występuje orzeł.
3. Potrafi rozpoznać dwanaście gatunków ptaków po wyglądzie, pięć po odgłosach (w tym trzy
leśne), trzy po wyglądzie ich jaj.
4. Znalazł/a w przyrodzie trzy pióra różnych gatunków ptaków. Korzystając z atlasu lub
internetu dowiedział/a do jakiego gatunku ptaków mogą one należeć.
5. Znalazł/a w przyrodzie gniazdo dowolnego ptaka. Wykonał/a jego zdjęcie lub rysunek i
dokładny opis. Znalazł/a w atlasie lub internecie gatunki ptaków, które mogły je zbudować.
6. Zbudował/a z zastępem karmnik, zadbał/a by znajdowało się w nim odpowiednie pożywienie
przez całą zimę.
7. Przygotował/a dla zastępu grę, quiz lub krzyżówkę zapoznając go ze zwyczajami i gatunkami
ptaków.

** Znawca/znawczyni owadów i
pająków
1. Zna nazwy trzech pająków żyjących w Polsce.
2. Potrafi wymienić kilka owadów szkodliwych i kilka pożytecznych dla człowieka.
3. Potrafi rozpoznać cztery motyle po wyglądzie, umie odróżnić motyle dzienne od nocnych.
4. Znalazł/a w lesie pajęczynę, podjął/ęła godzinną próbę obserwacji zachowania pająka
(najlepiej w fazie budowania pajęczyny).
5. Obejrzał/a wystawę owadów, zapoznał/a się z zasadami etykietowania.
6. Podjął/ęła piętnastominutową obserwację mrowiska lub roju pszczół. Zapisał/a spostrzeżenia.
7. Przygotował/a dla zastępu grę, quiz lub krzyżówkę zapoznając go ze zwyczajami i gatunkami
owadów i pająków.

** Fotograf/fotografka
krajobrazu
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** Fotograf/fotografka
krajobrazu
1. Wie czym różnią się poszczególne typy aparatów fotograficznych, potrafi wymienić ich wady
i zalety.
2. Wie co oznaczają pojęcia: czas naświetlenia, przysłona, czułość matrycy. Zna podstawy
dobrego kadrowania.
3. Potrafi ustawić w swoim aparacie odpowiedni balans bieli, kontrast, zbliżenie oraz ostrość.
4. Potrafi zgrać zdjęcia z aparatu na komputer i odpowiednio je archiwizuje.
5. Wykonał/a pięć dobrych technicznie zdjęć pejzaży wykorzystując grę światła słonecznego w
różnych porach dnia (w tym dwa zdjęcia w lesie).
6. Wykonał/a trzy dobre technicznie zdjęcia ukazujące różne akweny wodne (morze, wodospad,
strumień, jezioro, staw).
7. Przygotował/a zielnik zawierający zdjęcia, własnego autorstwa, pięć roślin leczniczych i pięć
chronionych. Wykorzystał/a go w pracy zastępu.

*** Fotograf/fotografka natury
1. Zna pojęcie głębi ostrości i potrafi je stosować.
2. Potrafi sprawnie korzystać z jednego programu od komputerowej obróbki zdjęć.
3. Wykonał/a zdjęcia, dobre kompozycyjnie i technicznie pięć "domów" zwierząt (mrowisko,
kopiec kreta, gniazdo, nora itp.).
4. Wykonał/a dobre technicznie zdjęcia siedmiu owadów, w tym jednego nocnego.
5. Przygotował/a folder pokazujący za pomocą zdjęć własnego autorstwa unikatowe piękno
trzech regionów turystycznych Polski.
6. Wykonał/a zdjęcia pięciu drzew, w różnych porach roku, ukazując ich charakterystyczne
cechy: liście, kwiaty, owoce, korę itp. Wykorzystał/a je w pracy harcerskiej.
7. Przygotował/a wystawę swoich prac przyrodniczych. Umieściła je w harcówce Kręgu lub
drużyny.

M Fotograf/fotografka dzikiej
przyrody
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M Fotograf/fotografka dzikiej
przyrody
1. Potrafi operować światłem dla stworzenia odpowiedniego klimatu.
2. Wykonał/a serię pięciu zdjęć zwierzyny płochej w lesie.
3. Wykonał/a serię trzech zdjęć dzikiego ptaka w jego naturalnym środowisku.
4. Wykonał/a zdjęcia pięciu płazów, ryb, owadów, ssaków wodnych lub błotnych.
5. Wziął/wzięła udział w konkursie fotograficznym wykorzystując zdjęcia przyrody.
6. Przygotował/a pokaz slajdów przyrodniczych dla Bractwa "Agłona", opowiedziała o tym co się
na nich znajduje.
7. Przygotował/a album zawierający zdjęcia i opisy przydatne dla harcerzy przygotowujących
się do biegu na pierwszy i drugi stopień harcerski.

** Badacz/badaczka roślin
1. Zna ogólne zasady zbioru roślin.
2. Potrafi wymienić dziesięć roślin całkowicie lub częściowo chronionych. Rozumie co te terminy
oznaczają.
3. Potrafi wymienić nazwy i wskazać w przyrodzie pięć gatunków drzew i kwiatów, trzy
krzewów.
4. Wykonał/a zwiad przyrodniczy odnajdując dziesięć znanych roślin.
5. Korzystając z atlasu roślin zidentyfikował/a podczas zwiadu przyrodniczego pięć nowych
roślin, które znał/a z nazwy, ale nie umiał/a rozpoznać.
6. Znalazł/a w atlasie jedną, nieznaną sobie dotąd roślinę, którą uznał/a za ciekawą. Podjął/ęła
próbę znalezienia jej wg zdjęcia i opisu podczas zwiadu przyrodniczego.
7. Przyniósł/osła zbiory ze zwiadu, pokazał/a je zastępowi opowiadając o właściwościach i
cechach charakterystycznych zebranych roślin.

*** Zielarz/zielarka

3.6

*** Zielarz/zielarka
1. Wie czym różnią się i jak wykonać: napar, odwar i macerat z ziół.
2. Potrafi korzystać z kalendarza zbiorów.
3. Wyhodował/a w warunkach domowych trzy gatunki ziół lub roślin leczniczych.
4. W leczeniu wczesnego stadium choroby lub w ramach leczenia wspomagającego farmakologię
zastosował/a dziesięć różnych ziół, owoców lub jarzyn.
5. Zebrał/a i ususzyła trzy zioła na przyprawy, zastosował/a je przy przyrządzaniu mięsa, ryby,
sałatki, zapiekanki i zupy.
6. Podjął /ęła próbę wyhodowania i ususzył/a lawendę robiąc z niej odstraszacz na mole
odzieżowe.
7. Wykonał/a trzy dowolne kosmetyki z ziół.

*** Medyk domowy
1. Wie jakie naturalne metody (nie mylić z medycyną naturalną, niekonwencjonalną czy
alternatywną) można stosować we wczesnych stadium choroby lub w ramach leczenia
wspierającego farmakologię w przypadku: kataru, bólu gardła, ucha, gorączki, przeziębienia
(przynajmniej trzy), nieżytu żołądka (przynajmniej dwie), poparzenia słonecznego skóry,
zapalenia dróg moczowych, opuchlizny, trudności z oddychaniem oraz stresu.
2. Wie jaką dietę stosować by nie doprowadzić do niedoborów: witaminy C, A, E, potasu, żelaza,
magnezu oraz wapnia. Wie jakie są symptomy niedoborów trzech z nich.
3. Potrafi rozpoznać i zebrać (pamiętając o ogólnych warunkach zbioru roślin) zioła lecznicze:
krwawnik, melisę, miętę, rumianek, koper, żurawinę, malinę, pokrzywę. Umie je zastosować w
razie potrzeby.
4. Potrafi zrobić syrop z cebuli. Wie kiedy go stosować.
5. Wyhodował/a w warunkach domowych pięć roślin jadalnych.
6. Przeprowadził/a wywiad z kimś ze starszego pokolenia używającym naturalnych metod
leczenia, poznał/a przynajmniej pięć nowych metod i zweryfikował/a ich słuszność korzystając
z literatury.
7. Napisał/a do gazetki "Szałas" artykuł przedstawiający pięć prostych, mało znanych
naturalnych metod leczniczych.

*** Ziołowy kosmetolog
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*** Ziołowy kosmetolog
1. Potrafi wymienić i rozpoznać dziesięć ziół o zastosowaniu kosmetycznym.
2. Wyhodował/a w warunkach domowych trzy zioła lub rośliny przydatne do celów
kosmetycznych.
3. Wykonał/a do włosów ziołowy szampon (płukankę) odpowiedni do swojego rodzaju włosów
(normalnych, suchych, przetłuszczających się, zniszczonych) i drugi używając zioła
utrwalającego i pogłębiającego swój kolor włosów.
4. Wykonał/a trzy maseczki, kompresy lub inne zabiegi poprawiające kondycję cery na bazie
ziół.
5. Przygotował/a ziołowy zabieg pielęgnacji dłoni i stóp.
6. Wykonał/a olejek zapachowy z ziół.
7. Przeprowadził/a dla grupy harcerzy/ek kurs wytwarzania kosmetyków w warunkach
domowych.

** Znawca/znawczyni drzew
1. Wie jak nazywają się drzewa rosnące pojedynczo, w grupach i w dużych skupiskach.
2. Zna kilka ciekawostek o rekordach drzewnych w Polsce i na świecie np. najwyższe,
najstarsze, najgrubsze drzewa itp.
3. Zna właściwości opałowe, budowlane lub użytkowe obrobionego drewna z pięciu gatunków
drzew, potrafi rozpoznać po wyglądzie z jakiego drzewa pochodzi.
4. Potrafi obliczyć wiek drzewa stojącego i ściętego.
5. Potrafi poznać siedem gatunków drzew liściastych po liściach , trzy po korze i dziesięć po
owocach oraz pięć gatunków drzew iglastych.
6. Wykonał/a rzeźbę lub suwak z kory.
7. Dokonał/a godzinnej obserwacji obozu z wybranej przez siebie gałęzi drzewa znajdującej się
minimum dwa metry nad ziemią.

* Kwiaciarz/kwiaciarka
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* Kwiaciarz/kwiaciarka
1. Zna nazwy piętnastu gatunków kwiatów (w tym trzech doniczkowych, trzech ogrodowych,
trzech polnych i trzech chwastów).
2. Wie, jakie kwiaty można uprawiać w naturze w Polsce, a jakie sprowadza się z zagranicy.
3. Wie, co to jest ikebana. Wykonała/ał kwiatową dekorację na wybraną uroczystość w rodzinie,
szkole lub drużynie.
4. Potrafi wykonać wianek.
5. Założył/a własny ogródek kwiatowy np. na klombie, w doniczce, na działce.
6. Ułożył/ał bukiety z kwiatów żywych na różne okazje.
7. Zastosował/a ususzone samodzielnie rośliny do wykonania kartki urodzinowej dla bliskiej
osoby.

** Znawca/znawczyni kwiatów
1. Zna nazwy trzydziestu gatunków kwiatów (w tym pięciu leśnych, pięciu wczesnowiosennych,
pięciu wiosennych i pięciu letnich). Potrafi rozpoznać dwadzieścia z nich.
2. Wie co oznacza, że niektóre gatunki kwiatów znajdują się pod częściową lub całkowitą
ochroną. Potrafi wymienić po pięć takich gatunków.
3. Zna kilka gatunków kwiatów o działaniu leczniczym. Wie, które ich części są użyteczne.
4. Potrafi suszyć kwiaty i płatki. Wie, które kwiaty nadają się do suszenia.
5. Wyhodował/a w warunkach domowych lub w ogródku pięć gatunków kwiatów z nasion.
6. Wykonał/a olejek zapachowy z kwiatów.
7. Wykonał/a woreczek zapachowy z kwiatowej mieszanki do szafy lub torebki.
8. Wykonał/a z polnych kwiatów dekorację ołtarza obozowego na niedzielną Mszę św. lub
wieczorną modlitwę.

** Znawca/znawczyni runa
leśnego
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** Znawca/znawczyni runa
leśnego
1. Zna definicję runa leśnego, wie jakie rośliny wchodzą w jego skład.
2. Wie jakie owoce znajdują się w tej warstwie lasu. Wziął/ęła udział w zbiorze jednego z
gatunków na użytek domowy lub do skupu.
3. Wie jak skład runa zmienia się w zależności od rodzaju lasu i pory roku.
4. Potrafi rozpoznać trzy leśne kwiaty wchodzące w skład runa leśnego. Wie kiedy kwitną i
które z nich są chronione.
5. Potrafi rozpoznać pięć znalezionych przez siebie gatunków grzybów. Wykorzystał/a je w
celach kulinarnych.
6. Potrafi rozpoznać trzy rośliny o właściwościach leczniczych wchodzących w skład leśnego
runa. Przygotował/a je do spożycia zgodnie z ich właściwościami.
7. Wykonał/a na kartce odciski farbą liści pięciu rożnych gatunków paproci. Prawidłowo je
podpisał/a.

*** Znawca/znawczyni gór
1. Wie czym jest "Korona Gór Polskich". Zna nazwy, wie do jakich pasm należą wszystkie
należące do niej szczyty - pięciu z nich poda dokładną wysokość.
2. Zna górskie Parki Narodowe w Polsce wie jak powinno się w nich zachować.
3. Zna dziesięć piosenek o polskich górach.
4. Wie jakie szczyty należą do "Korony Ziemi" i jaką mają wysokość.
5. Potrafi wskazać na mapie świata: Himalaje, Andy, Kordyliery, Góry Śnieżne, Alpy, Karakorum.
6. Spędził/a w górach trzydzieści dni i nocy w namiocie (niekoniecznie pod rząd). Brał/a udział w
pięciu dniowym wypadzie górskim, podróżując z plecakiem śpiąc co noc w innym miejscu.
7. Odwiedził/a pięć różnych pasm górskich w Polsce.

*** Leśny kucharz/kucharka
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*** Leśny kucharz/kucharka
1. Przygotował/a na kuchni polowej: wrzątek w czasie piętnastu minut, dwa rodzaje herbat z
darów lasu (np. z dzikiej róży i lipy), sok owocowy z leśnych owoców (np maliny i żurawiny).
2. Upiekł/a w ceglanym lub kamiennym piecu, własnej roboty chleb.
3. Ugotował/a na ognisku rybę i drób.
4. Ugotował/a w kuchni domowej z samodzielnie zebranych darów lasu: kompot (np. z dzikich
jabłek, śliwek, gruszek), dżem, kisiel (np. jagodowy), zupę lub sos z grzybów.
5. Zebrał/a i ususzył/a trzy gatunki leśnych owoców na zimę (np. jeżynę, jagodę, borówkę,
żurawinę).
6. Zebrał/a i ususzył/a trzy gatunki ziół (np. bazylię, majeranek, oregano, miętę, koper).
7. Zebrała i ususzył/a trzy gatunki grzybów.

*** Wytwórca/wytwórczyni
przetworów
1. Wie w jakim okresie wykonuje się przetwory z ośmiu wybranych owoców i warzyw.
2. Wie jakie owoce i warzywa można mrozić i jak należy je przygotować by po rozmrożeniu
nadawały się do spożycia.
3. Potrafi wyjaśnić dlaczego zimą i wiosną lepiej jeść owoce i warzywa z mrożonek i przetworów
niż kupowane w sklepie.
4. Przygotował/a przetwory z ogórków w dowolnej formie, i ukisił/a kapustę.
5. Ugotował/a trzy kompoty oraz sporządziła dżem z pojedynczych owoców lub mieszanek.
6. Ususzył/a owoce lub grzyby na zimę.
7. Nauczył/a jedną osobę robić wybrane przetwory.

* Eskimos/eskimoska
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* Eskimos/eskimoska
1. Wie gdzie żyją Eskimosi, jakie jest ich pochodzenie i zwyczaje.
2. Potrafi wymienić nazwy gatunków pięciu zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
3. Zna także trzy inne sposoby na przetrwanie przez zwierzęta zimy.
4. Umie odpowiednio ubrać się na zabawy na śniegu lub zimową wycieczkę.
5. Wykonał/a rzeźbę ze śniegu.
6. Podjął/ęła próbę wytropienia zwierzęcia lub człowieka w śniegu.

** Człowiek zimy
1. Wie czym jest hipotermia i jak się przed nią chronić.
2. Potrafi zaradzić w przypadku odmrożenia.
3. Potrafi zabezpieczyć buty przed przemoczeniem na śniegu.
4. Potrafi wymienić nazwy pięciu gatunków roślin zimozielonych.
5. Dotarł/a na piechotę lub na rowerze, w zimie do celu oddalonego o 15 km.
6. Zbudował/a ze śniegu zasłonę od wiatru.
7. Zorganizował/a dla zastępu zimową grę na śniegu.

*** Polarnik/polarniczka
1. Wie czym jest "ślepota śnieżna", jak zapobiegać i jak leczyć jej skutki.
2. Potrafi jeździć na nartach lub desce, pokonał/a jednorazowo dystans 30 km.
3. Sporządził/a tobogan, na którym przetransportował/a dorosłą osobę na odległość 1 km.
4. Wziął/ęła udział w zimowej wędrówce górskiej maszerując minimum trzy godziny.
5. Spędził/a ciepłą, zimową noc w warunkach polowych (w igloo, namiocie lub szałasie). Warunki
atmosferyczne skonsultowała z opiekunem próby.
6. Zbudował/a igloo.
7. Przygotował/a na śniegu ciepły posiłek.
8. Zorganizował/a dla drużyny wycieczkę zimową z zadaniami tropicielskimi lub grą na śniegu.

*** Łucznik/łuczniczka
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*** Łucznik/łuczniczka
1. Wie jakie drewno jest najlepsze do wyrobu łuku i strzał.
2. Wykonał/a tarczę z deski lub sklejki o średnicy minimum 75 cm, namalował/a na niej wzór.
3. Wykonał/a sześć strzał (zawierających osobny grot i lotki) dowolną techniką.
4. Uszył/a nieprzemakalny kołczan na swoje strzały.
5. Korzystając z profesjonalnego łuku strzelił/a na odległość 100 m.
6. Trafił/a do tarczy o średnicy metra z odległości 30 m.

* Przyjaciel/przyjaciółka roślin
1. Zna pięć roślin i owoców jadalnych występujących w lesie. Przygotował/a z nich posiłek, np.
podwieczorek dla zastępu.
2. Potrafi rozpoznać na zdjęciach i w naturze po pięć roślin trujących, leczniczych, chwastów i
zbóż.
3. Przez dwa tygodnie opiekował/a się roślinami w domu, szkolnej pracowni, w ogródku lub na
działce.
4. Odwiedził/a ogród botaniczny. Podczas wycieczki znalazła dziesięć ciekawostek i
opowiedział/a na zbiórce zastępu o swoich obserwacjach.
5. Wykonał/a bukiet z kwiatów polnych i zbóż.

*** Leśnik
1. Wie jakie zwierzęta i rośliny można znaleźć w Polskich lasach, w jakich regionach występują.
2. Potrafi rozpoznać po odgłosach pięć zwierząt leśnych. Zna ich zwyczaje.
3. Przeprowadził/a obserwację życia lasu o świcie, o zmierzchu i w nocy (każdorazowo minimum
dwie godziny).
4. Wytropił/a dowolnego leśnego ssaka.
5. Odnalazł/a legowisko jednego leśnego zwierzęcia (norę, gniazdo).
6. Zorganizował/a całodniową wędrówkę w lesie pokazującą jego bogactwo.

* Przyrodnik/przyrodniczka
3.13

* Przyrodnik/przyrodniczka
1. Wie gdzie znajdują się w okolicy jego/ jej zamieszkania rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Potrafi wyjaśnić cele, dla których je utworzono.
2. Potrafi rozpoznać trzy rośliny lecznicze. Zna ich zastosowanie.
3. Potrafi rozpoznać w terenie dziesięć gatunków drzew.
4. Potrafi rozpoznać na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków zwierząt chronionych w Polsce.
5. Ułożył/a i przedstawił/a w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.
6. Samodzielnie lub z zastępem zasadził/a drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy
szkole.
7. Spędził/a siedem nocy w lesie śpiąc w szałasie lub namiocie.

** Przyjaciel/przyjaciółka
przyrody
1. Zna zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce podczas obozu.
2. Wie gdzie znajdują się wszystkie parki narodowe w Polsce. Potrafi je wskazać na mapie.
3. Uczestniczył/a w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywał/a się
zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
4. Brał/a udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w lesie, parku, na szlaku
turystycznym.
5. W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, segreguje śmieci, dba o wykorzystanie
surowców wtórnych.

*** Znawca/znawczyni przyrody
1. Zna systematykę roślin i zwierząt. Poznał/a rośliny i zwierzęta chronione w Polsce.
2. Wziął/ęła udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego.
3. Przygotował/a i przeprowadził/a zbiórkę na temat znaczenia przyrody dla zdrowia człowieka
oraz o potrzebie jej ochrony przed zagrożeniami cywilizacji.
4. Zapoznał/a się z celami i działaniami kilku wybranych organizacji ekologicznych.
5. Przedstawił/a w interesującej formie bogactwo polskich lasów, znaczenie lasów dla
przyszłości człowieka na Ziemi.
6. Wskazał/a zagrożenia występujące w polskich lasach i dotyczące drzew, ptaków i zwierząt.

3.14

M Trzy pióra

Uwaga: Sprawność przeznaczona dla harcerek i harcerzy posiadających
stopień tropicielki/wywiadowcy i ukończone 16 lat. Sprawność można
zdobywać tylko na obozie letnim. Dopuszczenia do próby dokonuje komisja
Trzech piór składająca się z osób w Kręgu, które zdobyły tę sprawność.
Nieudaną próbę można powtórzyć dopiero po upływie roku. W wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach komisja Trzech piór może zdecydować o
zmianie części wymagań.
1. Przejdzie pomyślnie przez kolejne trzy doby próby głodu, milczenia i samotności: a) w czasie
pierwszej doby powstrzyma się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów uczestnicząc
we wszystkich zajęciach obozowych. Podczas upałów dozwolone jest ugaszenie pragnienia
czystą wodą, b) w czasie drugiej doby zachowa całkowite milczenie i przeznaczy ten czas na
zastanowienie się nad swoim życiem harcerskim, c) trzecią dobę spędzi w lesie
niespostrzeżony przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym i obserwując życie przyrody.
Zabierze ze sobą do lasu tylko odzież, którą ma na sobie, nóż, pięć zapałek i apteczkę osobistą.
2. Przyniesie ze sobą z lasu trzy ptasie pióra, które po odbyciu każdej z trzech prób może
kolejno dokładać i nosić za opaską na głowie.
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* Kuchcik
1. Wie jaki jest ulubiony gorący napój każdego z domowników. Potrafi go przygotować
odpowiednio dobierając dodatki (cukier, miód, mleko, cytryna, śmietanka itp).
2. Potrafi przestrzegać zasad higieny przy sporządzaniu posiłków.
3. Zadbał/a o estetyczny wygląd stołu (nakrycia, dekoracje itp.).
4. Przygotował/a śniadanie lub kolację dla domowników.
5. Przygotował/a podwieczorek według własnego pomysłu.
6. Przez tydzień zmywał/a po rodzinnym obiedzie.

** Kucharz/kucharka
1. Wie gdzie w kuchni domowej znajdują się przyprawy, garnki i inne naczynia kuchenne
potrzebne do gotowania (tłuczek do mięsa, chochla itp.).
2. Potrafi prawidłowo posługiwać się sprzętem kuchennym (nożami, tłuczkami, maszynką do
mielenia, garnkami i patelniami różnej wielkości, cedzakiem itp.).
3. Ułożył/a urozmaicony jadłospis dla rodziny na weekend. Skonsultował/a go z rodzicami.
Zrobił/a potrzebne zakupy. Pomógł/ogła w przygotowaniu zaplanowanych potraw.
4. Przygotował/a obiad dwudaniowy dla rodziny. Zadbał/a o estetyczne podanie go.
5. Upiekł/a na niedzielę ciasto lub ciasteczka.

* Mulina
1. Potrafi nawlec igłę w ciągu piętnastu sekund.
2. Przyszył/a guzik, plakietkę, herb i wyszył/a zdobyte miana na mundurze.
3. Wykonał/a bransoletkę z muliny.
4. Wykonał/a pompon.
5. Wykonał/a własny projekt haftu, ozdobił/a nim element odzieży.
6. Naszył/a łatę na dziurę.
7. Uszył/a wg własnego pomysłu ubranie dla lalki lub misia i podarował/a je zaprzyjaźnionemu
dziecku.

** Kordonek
4.1

** Kordonek
1. Wie gdzie znajdują się trzy pasmanterie w jego/jej lub najbliższym mieście.
2. Potrafi użyć maszyny do szycia. Wykonał/a na niej poszewkę na poduszkę.
3. Wyszył/a na mundurze zdobyte sprawności.
4. Zrobił/a szalik na drutach.
5. Wykonał/a na szydełku dowolny element dekoracyjny.
6. Zacerował/a dziurę w skarpetce.
7. Uszył/a prosty element ubioru np. spódniczkę, krótkie spodnie, bluzkę.

** Złota rączka
1. Wie gdzie w jego/jej domu znajdują się bezpieczniki. Potrafi sprawdzić czy wysiadły korki.
2. Potrafi wywabić plamę z wosku i krwi.
3. Posiada własny zestaw narzędzi. Dba o nie.
4. Oczyścił/a przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie niszcząc ich.
5. Naostrzył/a nóż przy użyciu ostrzałki i bez.
6. Złożył/a wg instrukcji prosty mebel.
7. Naoliwił/a drzwi.

*** Konserwator domowy
1. Wie jakie są rodzaje wiertarek i w jakich sytuacji się ich używa.
2. Zna zasady bezpieczeństwa i stosuje je w pracach domowych.
3. Potrafi dostrzec kiedy sprzęty domowe potrzebują naprawy a także rozróżnić czy potrzebna
jest pomoc specjalisty. Potrafi znaleźć w książce telefonicznej lub internecie odpowiedniego
fachowca i wyjaśnić mu na czym polega problem.
4. Dokonał/a drobnych napraw hydraulicznych.
5. Wywiercił/a wiertarką dziury w ścianie pod obrazki lub półki.
6. Pomalował/a ściany i sufit.
7. Odpowietrzył/a kaloryfer.

* Ciastkarz/ciastkarka
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* Ciastkarz/ciastkarka
1. Zna na pamięć przepis na dowolne ciasto i ciasteczka.
2. Potrafi zrobić dwa ciasta i dwa rodzaje ciasteczek. Jednym z wyrobów poczęstował/a
zastęp.
3. Umie udekorować ciasto i przyrządzić polewę.
4. Przygotował/a dla rodziny siedem różnych deserów (niekoniecznie wypieków).

** Ciastkarz
doskonały/ciastkarka doskonała
1. Wie jakie są ulubione ciasta i ciasteczka najbliższych członków jego/jej rodziny.
2. Wie jakie ciasta tradycyjnie przygotowuje się na święta Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy.
3. Potrafi zrobić tort (samodzielnie od początku do końca).
4. Potrafi zrobić trzy ciasta i trzy rodzaje ciasteczek (mogą być cukierki lub czekolada).
Przynajmniej jednym z wyrobów poczęstował/a zastęp.
5. Potrafi przygotować nieznane sobie ciasto na podstawie przepisu.
6. Przyrządził/a trzy wybrane wypieki wraz z dekoracją na uroczystości rodzinne, harcerskie
lub szkolne.
7. Przygotował/a dla rodziny dziesięć różnych deserów (niekoniecznie wypieków).

** Kopciuszek
1. Zna definicję bajki, jej cechy (motywy).
2. Potrafi opowiedzieć pięć znanych bajek np. ze zbioru braci Grimm, H. Ch. Andersena czy
Tysiąca i jednej nocy.
3. Potrafi ułożyć dla dziecka bajkę z morałem.
4. Opowiedział/a zastępowi trzy znane bajki na dobranoc.
5. Zorganizował/a dla zastępu quiz, krzyżówkę lub inna formę sprawdzająca znajomość bajek.
6. Przygotował/a z zastępem inscenizację mało znanej bajki. Przedstawił/a ją na forum drużyny
lub szerszym.
7. Wykonał/a ilustracje lub komiks do wybranej bajki.

4.3

*** Czerwony kapturek
1. Wie czym jest bajka terapeutyczna, zna zasady jej tworzenia.
2. Potrafi wybrać do opowiedzenia bajkę odpowiednią do wieku i sytuacji dziecka.
3. Potrafi stworzyć bajkę terapeutyczną lub z morałem odpowiednią do wieku i problemów
dziecka.
4. Przeczytał/a dziesięć nowych, nieznanych z dzieciństwa bajek w tym jedną wierszowaną np.
Krasickiego, Fredry, Mickiewicza. Napisał/a do gazetki "Szałas" interpretację jednej z nich lub
opowiedział/a o niej osobie zanteresowanej.
5. Przeczytał/a książkę "Bajki rozebrane" K. Miller i T. Cichockiej lub inną zajmującą się tą
tematyką. O interpretacji wybranej z bajek opowiedział/a osobie zainteresowanej.
6. Ułożył/a dla zuchów sześć bajek, po jednej do każdego punktu Prawa Zucha i opowiedział/a
lub zapisane przekazał/a kadrze zuchowej (wedle ustaleń).
7. Przygotował/a grę terenową lub planszową osadzoną w klimacie bajek lub jednej bajki.

*** Przyjaciel/przyjaciółka
dzidzi
1. Wie ile trwa ciąża i zna etapy jej przebiegu. Wie jakie podstawowe zmiany rozwojowe
zachodzą u dziecka w poszczególnych miesiącach ciąży oraz kiedy zagrożenie poronieniem jest
największe.
2. Wie jaka jest rola ojca w okresie prenatalnym życia dziecka.
3. Wie co to jest skala Apgar. Potrafi wyszczególnić jej punkty.
4. Wie z jakimi odruchami rodzi się dziecko.
5. Wie jak powinna dbać o siebie kobieta ciężarna (pożywienie, higiena, używki, ruch, witaminy,
wizyty u lekarza).
6. Potrafi przewinąć noworodka.
7. Przygotował/a ciekawą prezentację na dowolny temat dotyczący ciąży, porodu lub okresu
połogu i przedstawił/a ją harcerkom lub harcerzom starszym albo innym osobom
zainteresowanym.

*** Opiekun/opiekunka
niemowlaka
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*** Opiekun/opiekunka
niemowlaka
1. Wie jakie zmiany rozwojowe (fizyczne, psycho-społeczne) zachodzą u dziecka w pierwszym
roku jego życia.
2. Zna trzy mity na temat opieki nad małymi dziećmi i wie dlaczego nie są one prawdą.
3. Zna przynajmniej trzy kołysanki.
4. Potrafi zorganizować dziecku zabawę dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości
rozwojowych (szczególnie wzrokowych).
5. Zajął/ęła się niemowlęciem aktywnie organizując mu czas łącznie przez co najmniej sześć
godzin. Zorganizował/a co najmniej trzy zabawy fundamentalne. Zna co najmniej trzy
wierszyki-masażyki.
6. Przewinął/ęła niemowlę.
7. Wykonał/a ciekawą i bezpieczną zabawkę dla niemowlaka.

** Superniania
1. Wie jakie zmiany rozwojowe (fizyczne, psycho-społeczne) zachodzą u dziecka między
pierwszym a trzecim rokiem życia.
2. Zna przynajmniej trzy kołysanki, trzy piosenki dla dzieci i trzy wierszyki-masażyki.
3. Potrafi zorganizować dziecku zabawę dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości
rozwojowych.
4. Zajął/ęła się dzieckiem w tym wieku aktywnie organizującemu czas łącznie przez co najmniej
dziesięć godzin.
5. Zorganizował/a dziecku przynajmniej trzy zabawy fundamentalne lub oparte na innej
metodzie wspomagającej rozwój.

** Przedszkolanka
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** Przedszkolanka
1. Zna przynajmniej siedem piosenek dla dzieci i trzy wierszyki. Nauczył/a dziecko w wieku od
trzech do pięciu lat jednej lub jednego z nich.
2. Potrafi scharakteryzować etapy rozwoju zabawy.
3. Zorganizował/a dla przedszkolaka kilkugodzinną wycieczkę dostosowaną do jego możliwości i
zainteresowań. Zabrał/a go na nią (sama lub z rodzicem).
4. Zajął/ęłą się dzieckiem w wieku przedszkolnym aktywnie organizując mu czas łącznie przez
co najmniej piętnaście godzin. Uwzględnił/a szczególną potrzebę ruchu w tym okresie.
5. Wraz z dzieckiem wykonał/a dla niego prostą i interesującą zabawkę.
6. Wymyślił/a ciekawy sposób na nauczenie dziecka czegoś z czym ma trudność.

*** Wychowawca/wychowawczyni
1. Wie jakie zmiany rozwojowe (fizyczne, psycho-społeczne) zachodzą u dziecka w wieku
wczesnoszkolnym (klasy 0-3).
2. Zna siedem piosenek dla dzieci i trzy wierszyki, jednego z nich nauczył/a dziecko.
3. Potrafi wyjaśnić zalety idei nauki przez zabawę.
4. Zajął/ęła się, aktywnie organizując czas, dzieckiem w tym wieku łącznie przez co najmniej 25
godzin.
5. Przeczytał/a jedną książkę pedagogiczną i jedną psychologiczną dotyczącą dzieci w wieku
wczesnoszkolnym (w tym co najmniej jedną o wychowywaniu).
6. Ułożył/a ciekawą, przekazującą wartościowe treści, bajkę dla dzieci szkolnych. Przekazał/a
ją do użytku kadrze zuchowej.
7. Wraz z dzieckiem lub dziećmi wykonał/a dowolną zabawkę, pracę plastyczną.
8. Wymyślił/a ciekawy sposób na nauczenie dziecka w wieku zuchowym czegoś z czym ma
trudność.

M Pedagog
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M Pedagog
1. Zna etapy rozwojowe człowieka (od poczęcia do śmierci).
2. Przeczytał/a książki na temat społecznego, psychologicznego i fizycznego wpływu na rozwój i
edukację człowieka.
3. Wykonał/a samodzielnie zabawkę lub materiały dydaktyczne dla dziecka w wybranym przez
siebie wieku.
4. Na podstawie poznanych metod opracował/a swoją metodę nauczenia dziecka jakiejś
umiejętności i przygotował/a do niej materiały.
5. Przygotował/a i przeprowadził/a zajęcia dla dzieci (w przedszkolu, szkole, świetlicy
osiedlowej itp.).
6. Opisał/a model edukacyjny (przedszkolny lub szkolny) w wybranym przez siebie kraju (poza
Polską) i porównał/a go do naszego modelu. Wymienił/a plusy i minusy obu modeli.
7. Przeprowadził/a szkolenie dla kadry zuchowej lub harcerskiej na temat pedagogiki.

** Wnuk/wnuczka
1. Zna życiorysy swoich dziadków. Zna datę ich urodzin i imienin. Wie kiedy jest dzień dziadka i
babci. Pamięta o życzeniach i odwiedzinach. Jeśli ktoś z dziadków nie żyje- pamięta o
odwiedzeniu cmentarza lub modlitwie w rocznicę śmierci.
2. Wykonał/a dla babci lub dziadka prezent własnej roboty.
3. Dowiedział/a się jak wyglądało dzieciństwo lub młodość dziadków (życie domowe, zabawki
itd.).
4. Spróbował/a lepiej zrozumieć babcię lub dziadka np. nauczył/a się ulubionej piosenki,
wiersza, przeczytał/a ulubioną książkę, obejrzał/a ulubiony film, odwiedził/a ważne miejsce.
5. Sama lub z zastępem pomógł/ogła dowolnej osobie starszej w wykonaniu jakiejś pracy lub
obowiązku.
6. Stara się być życzliwa i uczynna dla osób starszych. Stara się rozumieć ich potrzeby.

* Zdrowy duszek
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* Zdrowy duszek
1. Wie jakie skutki niesie nieodpowiednia dieta oraz brak wystarczającej ilości ruchu i snu.
2. Zna podstawowe zasady zdrowego trybu życia.
3. Potrafi samodzielnie zadbać o swoją dietę i kondycję fizyczną.
4. Powstrzymał/a się od jedzenia fast-foodów, słodyczy i niezdrowego jedzenia przez miesiąc.
Ułożyła plan codziennych ćwiczeń i praktykował/a je przez co najmniej dwa tygodnie.
5. Samodzielnie przygotował/a zdrowy, pożywny posiłek dla rodziny.
6. Przeprowadził/a na świeżym powietrzu zabawę ruchową dla zastępu.

** Zdrowy duch
1. Zna kilka rodzajów diet, wie czym się charakteryzują. Potrafi wymienić po dwie ich wady i
zalety.
2. Zna choroby związane z zaburzeniami odżywiania, brakiem i nadmiarem ruchu. Opowiedział/a
o nich osobom zainteresowanym.
3. Potrafi określić swoje zainteresowania sportowe. Rozwija się w co najmniej jednej dziedzinie
sportu.
4. Umie ukazać wady i zalety mody na "zdrową propagandę".
5. Poprowadził/a "zdrową książkę kucharską" przez kilka wygodni, wpisując do niej co najmniej
5 nowych przepisów.
6. Poprowadził/a rozgrzewkę dla drużyny.
7. Przygotował/a zdrowy i pożywny, trzydaniowy posiłek dla kilku osób.

*** Obrońca życia poczętego
1. Zna objawy syndromu postaborcyjnego.
2. Wie jakie są rodzaje aborcji, na czym polegają i jakie są ich konsekwencje dla zdrowia matki
i dziecka jeśli uda mu się przeżyć.
3. Potrafi wymienić trzy organizacje lub fundacje zajmujące się ochroną życia i wyjaśnić na
czym polega ich działalność.
4. Potrafi przedstawić i porównać poglądy państwa, Kościoła i własne na temat sytuacji, w
których aborcja jest moralnie usprawiedliwiona.
5. Obejrzał/a lub przeczytał/a wywiad lub artykuł stworzony przez osobę, która przeżyła
własną aborcję.
6. Podjął/ęła się Duchowej Adopcji .
7. Przeczytał/a encyklikę Evangelium Jana Pawła II.
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*** Narzeczony/narzeczona
Uwaga: Sprawność przeznaczona jest dla osób zaręczonych.

1. Zna i rozumie tekst przysięgi małżeńskiej.
2. Przez trzy miesiące modlił/a się codziennie w intencji dobrego przygotowania do małżeństwa.
3. Wziął/wzięła udział w weekendowych rekolekcjach dla par.
4. Przeczytał/a trzy poradniki religijne o związkach, narzeczeństwie lub małżeństwie i jedną o
duchowości swojej płci np. "Urzekająca", "Dzikie Serce", "Królowa i dzika kobieta", "Krokodyl
dla ukochanej".
5. Wysłuchał/a wykładu ks. Pawlukiewicza pt. "Seks- poezja czy rzemiosło" lub innego
podejmującego tematykę czystości przedmałżeńskiej.
6. Przygotował/a dla zastępu zastępowych, jednostki starszoharcerskiej lub Bractwa "Agłona"
zbiórkę podejmującą temat duchowego przygotowywania się do Sakramentu Małżeństwa, ew.
napisał/a na ten temat artykuł do gazetki "Szałas".

** Opiekun/opiekunka chorych
1. Potrafi zmierzyć temperaturę. Wie kiedy powinno podać się środki ją obniżające oraz jak
można ją
2. Zaopiekował/a się chorym w domu lub na obozie przez trzy dni zachowując pogodny nastrój.
3. Przygotowywał/a napoje i dietetyczne posiłki odpowiednie do rodzaju choroby osoby, którą
się opiekował/a.
4. Pomógł/ogła chorej osobie w załatwieniu spraw osobistych np. przekazując wiadomości, robiąc
zakupy, przynosząc posiłki.
5. Zorganizował/a choremu rozrywkę, starając się ulżyć jego dolegliwościom.

* Wolontariusz
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* Wolontariusz
1. Zna kilka organizacji, które w trójmieście pomagają osobom potrzebującym. Wziął/ęła udział
w jednej akcji jako wolontariusz.
2. Zaoszczędził/a pieniądze i przekazał/a je na wybrany cel charytatywny.
3. Za zgodą rodziców oddał/a swoją zabawkę, ubranie itp. komuś innemu.
4. Na zbiórkach i biwakach dzieli się z innymi tym co ma. Pamięta o potrzebach innych.
5. Pomógł/ogła w nauce koledze, koleżance z klasy lub młodszej osobie.
6. Pięć razy pomógł/ogła komuś z rodziny w obowiązkach domowych.

* Starszy brat/starsza siostra
1. Zna pięć bajek, które można opowiedzieć dziecku i dwie kołysanki.
2. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo zabawy w domu i na spacerze.
3. Przygotował/a grę lub zabawę dla dzieci w wieku przedszkolnym, przeprowadzając ją z
rodzeństwem własnym lub przyjaciół albo z dziećmi na podwórku.
4. Zaopiekował/a się młodszym dzieckiem umiejętnie je zabawiając przez kilka godzin.
5. Pozostając pod opieką rodziców zadbał/a o powierzone dziecko: przestrzegał/a godzin
karmienia, przygotował/a do wyjścia na spacer w odpowiednim ubraniu, towarzyszył/a przy
toalecie porannej i wieczornej, ułożył/a do snu.
6. Pomogł/a w organizacji lub prowadzeniu zbiórki zuchowej lub zajęć dla zuchów na obozie.

*** Historyk
rodzinny/historyczka rodzinna
1. Zna historię swojej rodziny. Wykonał/a wykaz ważnych rodzinnych dat.
2. Uporządkował/a album rodzinny, opisał/a zdjęcia, ułożył/a je chronologicznie.
3. Odtworzył/a drzewo genealogiczne swojej rodziny przynajmniej trzy pokolenia wstecz,
korzystając np. z ksiąg kościelnych lub dokumentów rodzinnych uporządkował/a dokumentację i
pamiątki rodzinne (świadectwa, dyplomy, listy, pamiątki.)
4. Prowadził/a kronikę rodziny, zapisał/a w niej np. kilka ciekawych przygód rodziny, wywiadów
przeprowadzonych ze starszymi członkami, słowniczek pierwszych słów młodszego rodzeństwa
itp..
5. Współorganizował/a i uczestniczył/a w rodzinnej wycieczce do miejsc dla rodziny ważnych
(np. miejscowość, z której pochodzą dziadkowie, kościół, w którym brali ślub, miejsce, gdzie
poznali się rodzice, miejsce walki, w której uczestniczyli członkowie rodziny).
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* Domownik/domowniczka
1. Wie jakie obowiązki domowe najmniej lubią jego/jej rodzice, trzy razy, w miarę swoich
możliwości, wykonał/a je za nich.
2. Potrafi zabezpieczyć przed zepsuciem środki spożywcze.
3. Przygotował/a podwieczorek, zadbał/a o właściwy wystrój potraw. Estetycznie nakrył/ał stół
do codziennego posiłku i na uroczysty obiad rodzinny.
4. Posprzątał/a kuchnię, umieszczając wszystko na właściwym miejscu.
5. Odkurzył/a mieszkanie, wytarł/a kurze.
6. Zrobił/a gruntowne porządki w swoich szafkach, pudełkach itp. Przez dwa tygodnie
utrzymywał/a porządek w swoim pokoju.
7. Pielęgnował/a przez miesiąc kwiaty domowe (podlewanie, przesadzanie).

** Gospodarz/gospodyni
1. Wie jakie obowiązki wykonuje się w jego/ jej domu, kto jest za nie odpowiedzialny i jak
często się je wykonuje.
2. Potrafi segregować rzeczy do prania i zastosować odpowiednie proszki i płyny. Wie jak
wywabić plamy z: krwi, wosku i masła.
3. Potrafi prawidłowo posługiwać pięcioma sprzętami gospodarstwa domowego.
4. Pod opieką osoby dorosłej umył/a okna.
5. Zrobił/a listę zakupów oraz zakupy potrzebne do całodziennego wyżywienia rodziny.
6. Samodzielnie przygotował/a obiad dla domowników.

*** Pan/pani domu
1. Potrafi umyć wannę, toaletę, piekarnik używając odpowiednich środków.
2. Przez kilka dni zajmował/a się prowadzeniem domu: przyrządzał/a wszystkie posiłki zgodnie z
opracowanym przez siebie tygodniowym jadłospisem, zorganizował/a tygodniowe zakupy według
wcześniej przygotowanej listy. Przez dwa tygodnie utrzymywał/a czystość i porządek w
mieszkaniu.
3. Zorganizował/a uroczystość rodzinną: przygotował/a potrawy, zadbał/a o odpowiednią
oprawę przyjęcia (muzyka, eleganckie nakrycie, wystrój pokoju).
4. Skompletował/a lub przejrzał/a apteczką domową, po uzgodnieniu z rodzicem uzupełnił/a
ewentualne braki.
5. Dokonał/a miesięcznych opłat za mieszkanie, telefon, gaz.
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*** Pan/pani domu
1. Potrafi umyć wannę, toaletę, piekarnik używając odpowiednich środków.
2. Przez kilka dni zajmował/a się prowadzeniem domu: przyrządzał/a wszystkie posiłki zgodnie z
opracowanym przez siebie tygodniowym jadłospisem, zorganizował/a tygodniowe zakupy według
wcześniej przygotowanej listy. Przez dwa tygodnie utrzymywał/a czystość i porządek w
mieszkaniu.
3. Zorganizował/a uroczystość rodzinną: przygotował/a potrawy, zadbał/a o odpowiednią
oprawę przyjęcia (muzyka, eleganckie nakrycie, wystrój pokoju).
4. Skompletował/a lub przejrzał/a apteczką domową, po uzgodnieniu z rodzicem uzupełnił/a
ewentualne braki.
5. Dokonał/a miesięcznych opłat za mieszkanie, telefon, gaz.
6. Odczytał/a liczniki na wodę i gaz, przygotował/a dom do dłuższej nieobecności (wyłączenie
wody, gazu, zabezpieczenie mieszkania przed kradzieżą, zalaniem).

* Pomocna dłoń
1. Zaopiekował/a się młodszym rodzeństwem lub innym dzieckiem w obecności rodziców
przynajmniej przez pięć godzin.
2. Pomógł/ogła swoim rodzicom w organizacji dużego rodzinnego wydarzenia (remont,
uroczystość, pakowanie na wakacje).
3. Zapiekował/a się chorym domownikiem podając posiłki i umilając czas.
4. Niezauważony/a wyręczył/a inną osobę w wykonaniu jakiegoś jej obowiązku.
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* Znawca/znawczyni Kręgu
1. Wie jaka jest pełna nazwa naszej organizacji, kto jest jej komendantem, ile lat istniejemy,
kto był pierwszym komendantem "Leśnej Szkółki", co oznacza litera N w nazwach jednostek,
jak nazywają się organizowane przez Krąg imprezy na orientację, jaką nazwę nosi gazetka
Kręgu.
2. Wie czym jest Bractwo "Agłona" i jak na mundurze oznaczona jest przynależność do niego
oraz jakie są rodzaje przynależności.
3. Zna Konwencję Szczenurską, stosuje się do jej zasad w życiu harcerskim i prywatnym.
4. Potrafi wymienić cztery Kierunki Ideowe Kręgu.
5. Potrafi wymienić jednostki należące do Kręgu (numer, nazwa, osoba prowadząca).
6. Narysował/a lilijkę Kręgu i wyjaśnił/a jej symbolikę.
7. Zaszyfrował/a szyfrem indiańskim list na minimum sto słów.

** Specjalista/specjalistka
wiedzy o Kręgu
1. Zdobył/a wiedzę i umiejętności wymagane na sprawność "Znawca/znawczyni Kręgu".
2. Wie jakie są warunki przynależności do Bractwa "Agłona", czym jest Sejmik, czym są i
dlaczego powstały : Rozkaz L9 i Konwencja Szczenurska.
3. Zna strukturę organizacyjną Kręgu, wie jakie kompetencje mają, w jaki sposób są wybierane,
ile osób liczą i ile trwa kadencja poszczególnych władz. (Sejmik, Komendant, Rada Kręgu,
Komisja Rewizyjna, Straż Tradycji, Komisja Stopni Instruktorskich).
4. Potrafi wymienić kilka różnic w oznaczeniach mundurowych między Kręgiem a innymi
organizacjami harcerskimi.
5. Potrafi wymienić jak w pracy Kręgu realizowane są Kierunki Ideowe.
6. Przygotował/a dla zastępu quiz, krzyżówkę lub grę propagującą wiedzę o Kręgu i jego
historii.
7. Nadał/a meldunek 7 słów AFKOU.

*** Ekspert/ekspertka wiedzy o
Kręgu
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*** Ekspert/ekspertka wiedzy o
Kręgu
1. Zna wszystkie ważniejsze wydarzenia z historii Kręgu, poczynając od 1981 roku.
Opowiedział/a ją w formie gawędy lub szkolenia.
2. Zna teksty i potrafi zaśpiewać dwadzieścia tradycyjnych piosenek Kręgu.
3. Zna treść ważniejszych dokumentów Kręgu.
4. Potrafi wymienić unikatowe zwyczaje i tradycje Kręgu, które odróżniają go od innych
organizacji.
5. Brał/a udział w Seminarium Przybocznych organizowanym przez Krąg.
6. Przygotował/a dla drużyny lub zastępu grę terenową zapoznając go ze zwyczajami Kręgu,
strukturą organizacyjną lub historią.
7. Wykonał/a działanie na rzecz Kręgu lub Bractwa "Agłona" (wystrój harcówki, nowy obrzęd,
prowadzenie działu na forum itp. ustalone z Komendantem Kręgu lub Namiestnikiem
Programowym Bractwa "Agłona").

* Bi-Pi
1. Wie co oznacza tradycja węzełka na chuście. Przestrzega tego zwyczaju.
2. Wie do jakiej organizacji skautowej należy Krąg. Nosi plakietkę przynależności przyszytą do
munduru.
3. Wie skąd wziął się skautowy zwyczaj przywitania lewą ręką oraz jaki znak znajduje się na
grobie BiPi.
4. Przygotował/a dla dziesięciu harcerek, harcerzy lub zuchów niespodziankę z okazji DMB.
5. Wziął/wzięła udział w Zlocie Baden-Powella.
6. Przeczytał/a książkę "Wilk, który nigdy nie śpi".
7. Wykazał/a się spostrzegawczością podczas gry typu KIM.

** Ste
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** Ste
1. Zna życiorys Baden-Powella. Wybrał/a jedną przygodę z jego życia, o której opowiedział/a
zastępowi lub na łamach gazetki "Chatka".
2. Zna historię małej Zuluski. Zna numery telefonów alarmowych. Potrafi wezwać pomoc i
prawidłowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Wie na pamiątkę jakiego wydarzenia odbywają się Zloty Baden-Powella. Zna historię
organizacji Zlotów. Wie dlaczego odbywają się one w kwietniu i czemu rozpoczynają się lub
kończą na polance Redłowskiej.
4. Przeczytał/a dowolną książkę autorstwa Baden-Powella.
5. Wziął/ęła udział w przygotowaniach zbiórki z okazji DMB. Przygotował/a niespodziankę dla
swojego zastępu. Wysłał/a kartkę z życzeniami z tej okazji do 3 harcerzy z innych organizacji.
6. Przygotował/a zajęcia rozwijające któryś ze zmysłów (skradanie się, spostrzegawczość itp.).

* Czerwone korale
1. Zna symbolikę i historię pomnika nagrobnego Małkowskich w Zakopanem.
2. Zna znaczenie hasła "CZUWAJ".
3. Wziął/ęła udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu gry dla zastępu, poświęconej Oldze
Drahonowskiej-Małkowskiej.
4. Wystąpił/a na kominku poświęconym Oldze z recytacją wiersza jej autorstwa.

** Druhna Oleńka
1. Zna podstawowe fakty z życia Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. Potrafi wyjaśnić jaki związek
z jej postacią mają kolejne punkty tej sprawności.
2. Zna słowa i melodię Hymnu Harcerskiego. Śpiewa go na apelach głośno i ze zrozumieniem. Wie
jak należy się zachować podczas śpiwania Hymnu. Wypełnił/a jego słowa samodzielnie planując i
wykonując zadanie mające znamiona służby Polsce.
3. Zna piosenkę "Podnóża moich gór". Pokonał/a trudność lub wyznaczył/a sobie próbę będącą
trudnością, podczas jego realizacji zachowała pogodę ducha.
4. Zna znaczenie hasła "CZUWAJ". Potrafi powiedzieć jak realizuje je w swoim życiu.
5. Wie w jakim momencie śpiewa się pieśń "Idzie noc", potrafi odpowiednio zachować się po jej
odśpiewaniu.
6. Nauczył/a się na pamięć dowolnego wiersza Olgi. Rozumie jego słowa, wie o czym mówi.
7. W dowolnej formie rozpropagował/a postać druhny Oleńki np. Pisząc artykuł do gazetki
"Chatka", przygotowując quiz, krzyżówkę, grę, recytując na kominku wiersz czy opowiadając
zastępowi gawędę.
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** Druhna Oleńka
1. Zna podstawowe fakty z życia Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. Potrafi wyjaśnić jaki związek
z jej postacią mają kolejne punkty tej sprawności.
2. Zna słowa i melodię Hymnu Harcerskiego. Śpiewa go na apelach głośno i ze zrozumieniem. Wie
jak należy się zachować podczas śpiwania Hymnu. Wypełnił/a jego słowa samodzielnie planując i
wykonując zadanie mające znamiona służby Polsce.
3. Zna piosenkę "Podnóża moich gór". Pokonał/a trudność lub wyznaczył/a sobie próbę będącą
trudnością, podczas jego realizacji zachowała pogodę ducha.
4. Zna znaczenie hasła "CZUWAJ". Potrafi powiedzieć jak realizuje je w swoim życiu.
5. Wie w jakim momencie śpiewa się pieśń "Idzie noc", potrafi odpowiednio zachować się po jej
odśpiewaniu.
6. Nauczył/a się na pamięć dowolnego wiersza Olgi. Rozumie jego słowa, wie o czym mówi.
7. W dowolnej formie rozpropagował/a postać druhny Oleńki np. Pisząc artykuł do gazetki
"Chatka", przygotowując quiz, krzyżówkę, grę, recytując na kominku wiersz czy opowiadając
zastępowi gawędę.

** Druh Andrzej
1. Zna podstawowe fakty z życia Andrzeja Małkowskiego. Potrafi wyjaśnić jaki związek z jego
postacią mają kolejne punkty tej sprawności.
2. Wie na czym polegał pomysł powołania Rzeczypospolitej Lutyckiej. Posiada własne zdanie na
temat tej idei.
3. Potrafi wyjaśnić dlaczego ważne jest by harcerze w Polsce przestrzegali abstynencji.
4. Zrezygnował/a z przywileju, który się jemu/jej należał ustępując miejsca innej osobie. Nie
uzyskał/a za to nagrody ani podziękowań.
5. W dowolnej formie rozpropagował/a postać druha Andrzeja np. Pisząc artyukł do gazetki
"Chatka", przygotowując quiz, krzyżówkę, grę czy opowiadając zastępowi gawędę.

* Naśladowca/naśladowczyni
Szarotki

Uwaga: sprawność może być przyznana po zatwierdzeniu wykonania zadań
przez 18 NGDH "Veris".
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* Naśladowca/naśladowczyni
Szarotki

Uwaga: sprawność może być przyznana po zatwierdzeniu wykonania zadań
przez 18 NGDH "Veris".
1. Zna podstawowe daty i fakty z życia Joanny Skwarczyńskiej, dowiedziała się jakimi mottami
kierowała się Joasia i potrafi wyjaśnić ich znaczenie.
2. Wie gdzie znajduje się grób harcerek z małej piętnastki.
3. Wie z jakiego powodu Joasia uzyskała swój pseudonim.
4. Potrafi wytłumaczyć dlaczego dh. Joanna jest patronką 18 NGDH "Veris".
5. Przygotował/a krótką gawędę dla swojego zastępu o Joasi Skwarczyńskiej.
6. Wykonał/a i zaprezentowała w wybrany przez siebie sposób pracę kojarzącą się z dh. Joanną
(np. wiersz, kolaż, piosenka, obrazek).
7. Przez okres próby wykonywał/a codziennie przynajmniej jeden dobry uczynek.

** Szarotka

Uwaga: sprawność może być przyznana po zatwierdzeniu wykonania zadań
przez 18 NGDH "Veris".
1. Zna życiorys Joanny Skwarczyńskiej.
2. Potrafi udzielić prawidłowo pierwszej pomocy.
3. Wzorując się na działalności dh. Joanny wybrał/a dla siebie pole służby.
4. Wybrał/a jedną z cech lub zachowań dh. Joanny i starał/a się naśladować ją przez 2
tygodnie.
5. Wziął/ęła udział w przygotowaniu zbiórki o druhnie Joannie lub samodzielnie przygotowała
krzyżówkę, quiz lub inną krótką formę sprawdzającą wiedzę na jej temat dla zastępu.
6. 3 razy w trudnej sytuacji modlił/a się prosząc Boga o opiekę i odwagę.
7. Przeczytał/a książkę lub artykuł dotyczący życia Joanny Skwarczyńskiej lub wypadku, w
którym zgnięła.

* Mały sanitariusz/mała
sanitariuszka
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* Mały sanitariusz/mała
sanitariuszka
1. Zna numery telefonów alarmowych. Wie, kiedy i w jaki sposób należy z nich korzystać.
2. Rozumie niebezpieczeństwo zakażeń przez krew i inne płyny ustrojowe.
3. Potrafi się ubrać odpowiednio do pogody zapobiegając odmrożeniom, udarom, otarciom.
4. Potrafi zaradzić w prostych przypadkach krwotoku z nosa, stłuczenia, otarcia itp.
5. Bezpiecznie dla siebie założył/a prosty opatrunek - zabandażował/a rękę /stopę, potrafi
opatrzyć skaleczenie, posługiwać się chustą trójkątną.
6. Mierzył/a temperaturę dorosłemu, wie jak mierzyć temperaturę dziecku.
7. Skompletował/a osobistą apteczkę na rajd/biwak/obóz, umie z niej korzystać.

** Sanitariusz/sanitariuszka
1. Wie jak zgasić palące się na człowieku ubranie.
2. Potrafi zbadać oddech dorosłemu i dziecku.
3. Potrafi zaradzić w przypadku omdlenia, odmrożenia, oparzenia, udaru cieplnego, zaprószenia
oka, ukąszenia przez owady.
4. Bezpiecznie dla siebie założył/a opatrunek na ranę, zabandażował/a palec, przedramię, łokieć,
głowę, wie jak unieruchomić złamaną, zwichniętą kończynę.
5. Sporządził/a prowizoryczne nosze.
6. Skompletował/a apteczkę zastępu i pokazał/a jak z niej prawidłowo korzystać.
7. Brał/a udział w samarytańskiej grze terenowej.

*** Ratownik/ratowniczka
1. Wie jak wykonać sztuczne oddychanie oraz zewnętrzny masaż serca.
2. Wie jakie jest niebezpieczeństwo zakażeń podczas kontaktu z krwią i innymi wydzielinami,
przeprowadził/a szkolenie na powyższy temat.
3. Umie zaradzić w przypadku krwotoku, zaczadzenia, porażenia prądem, utonięcia, pamiętając
o swoim bezpieczeństwie.
4. Skompletował/a apteczkę drużyny, nauczył/a dwóch harcerzy/dwie harcerki jak z niej
korzystać.
5. Poprowadził/a zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla harcerzy lub
harcerek.
6. Napisał/a artykuł do gazetki "Szałas" na temat wybranego zagadnienia z zakresu pierwszej
pomocy.
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*** Ratownik/ratowniczka
1. Wie jak wykonać sztuczne oddychanie oraz zewnętrzny masaż serca.
2. Wie jakie jest niebezpieczeństwo zakażeń podczas kontaktu z krwią i innymi wydzielinami,
przeprowadził/a szkolenie na powyższy temat.
3. Umie zaradzić w przypadku krwotoku, zaczadzenia, porażenia prądem, utonięcia, pamiętając
o swoim bezpieczeństwie.
4. Skompletował/a apteczkę drużyny, nauczył/a dwóch harcerzy/dwie harcerki jak z niej
korzystać.
5. Poprowadził/a zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla harcerzy lub
harcerek.
6. Napisał/a artykuł do gazetki "Szałas" na temat wybranego zagadnienia z zakresu pierwszej
pomocy.

M Samarytanin/samarytanka
1. Umie przeciwdziałać wywoływaniu paniki wśród tłumu.
2. Potrafi zaradzić w poważnym wypadku (uraz kręgosłupa, rany brzucha, uraz głowy).
3. Potrafi zorganizować i korzystać w czasie służby z łączności z innymi patrolami i
dowodzącym/ą akcją.
4. Pokierował/a patrolem ratowniczym podczas Białej Służby lub w czasie innej służby.
Prawidłowo wykonał/a swoje obowiązki pamiętając o bezpieczeństwie swoim oraz członków
patrolu.
5. Ukończył/ła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
6. Przeprowadził/a cykl szkoleń dla bractwa "Agłona" na temat pierwszej pomocy.

* Myciomyj
1. Jednorazowo umył/a menażki po obiedzie całemu swojemu namiotowi, kadrze podobozu i
twórcy sprawności - Kurkowi.

** Myciomyj II
5.7

** Myciomyj II
1. Jednorazowo umył/a menażki po obiedzie całemu swojemu podobozowi i twórcy sprawności Kurkowi.

*** Myciomyj III
1. Jednorazowo umył/a menażki po obiedzie całemu obozowi.

M Myciomyj Mistrz
1. Przez tydzień zmywał/a menażki po obiedzie całemu obozowi.

* Młodszy sygnalista/młodsza
sygnalistka
1. Wie w jakich sytuacjach i gdzie używane są szyfry i sygnalizacja.
2. Zna szyfry: GADERYPOLUKI, czekoladka, ułamkowy, indiański i co drugą literę.
3. Zna alfabet Morsa i AFKOU.
4. Zna różne sposoby przekazywania wiadomości powyższymi szyframi, potrafi zastosować
przynajmniej dwa z nich.
5. Nadał/a i odebrał/a co najmniej 40 znakową wiadomość.
6. Zapoznał/a się i nauczył/a jednego nowego, nie znanego nikomu z zastępu szyfru.
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*** Sygnalista/sygnalistka
1. Zna płynnie alfabet Morsa i AFKOU (w tym znaki interpunkcyjne, symbole i komendy
specjalne).
2. Wie czym jest kod flagowy MKS i semafor, jak działa telegraf i czym jest krótkofalarstwo.
3. Potrafi biegle odbierać i wysyłać zaszyfrowane AFKOU i alfabetem Morse
4. Jest w stanie zrozumieć kod nadawany z prędkością co najmniej 30 WPM.
5. Stworzył/a szyfr i nauczył/a go zastęp.
6. Nauczył/a używania alfabetu Morsa i AFKOU co najmniej jedną osobę.
7. Zorganizował/a i przeprowadził/a grę terenową z wykorzystaniem ciekawych elementów
sygnalizacji.

* Znawca/znawczyni musztry
1. Wie jak wygląda prawidłowy mundur galowy. Rozróżnia mundur galowy od polowego.
2. Zna stopnie harcerskie i instruktorskie oraz funkcje w drużynie. Wie jak tytułować osobę,
której składa meldunek.
3. Potrafi prawidłowo wykonać komendy; baczność, spocznij, zwroty (w lewo, prawo, tył),
ustawić się w szeregu i dwuszeregu, przywitać się lewą ręką, odliczać oraz zameldować się.
4. Brał/a udział w musztrze drużyny.
5. Zameldował/a się na apelu ogólnym Kręgu (podczas obozu lub biwaku) ze swoją sprawą.
6. Jest prawidłowo umundurowany/a. Szanuje i dba o swój mundur.

** Patrolowy/patrolowa
1. Wie jak wygląda prawidłowy mundur galowy, polowy i letni. Potrafi wyjaśnić w jakich
sytuacjach stosuje się dany rodzaj umundurowania.
2. Potrafi poprawnie i sprawnie ubrać się w mundur galowy (w czasie 1 minuty- harcerz lub 2
minut- harcerka).
3. Potrafi wykonać podstawowe komendy przekazane rozkazem ustnym oraz za pomocą sygnałów
cichej musztry (z proporcem i bez). Potrafi ustawić się w szyku trójkowym i maszerować
krokiem defiladowym.
4. Pełnił/a prawidłowo służbę w poczcie sztandarowym na apelu.
5. Poprowadził/a musztrę zastępu.
6. Zameldował/a bezbłędnie zastęp na apelu lub patrol na grze terenowej, biegu na stopnie.
7. Opracował/a ciekawy i przystępny sposób na nauczenie harcerza/rki lub zastępu konkretnej
komendy.
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** Patrolowy/patrolowa
1. Wie jak wygląda prawidłowy mundur galowy, polowy i letni. Potrafi wyjaśnić w jakich
sytuacjach stosuje się dany rodzaj umundurowania.
2. Potrafi poprawnie i sprawnie ubrać się w mundur galowy (w czasie 1 minuty- harcerz lub 2
minut- harcerka).
3. Potrafi wykonać podstawowe komendy przekazane rozkazem ustnym oraz za pomocą sygnałów
cichej musztry (z proporcem i bez). Potrafi ustawić się w szyku trójkowym i maszerować
krokiem defiladowym.
4. Pełnił/a prawidłowo służbę w poczcie sztandarowym na apelu.
5. Poprowadził/a musztrę zastępu.
6. Zameldował/a bezbłędnie zastęp na apelu lub patrol na grze terenowej, biegu na stopnie.
7. Opracował/a ciekawy i przystępny sposób na nauczenie harcerza/rki lub zastępu konkretnej
komendy.

*** Instruktor/instuktorka
musztry
1. Zna regulamin musztry oraz mundurowy KH "Drzewo Pokoju". Prawidłowo wykonuje musztrę,
jest zawsze regulaminowo umundurowany/a. Zna i stosuje niepisane zasady schludnego wyglądu
harcerza/ki w mundurze.
2. Potrafi wykorzystać regulamin musztry wybierając komendy stosownie do okoliczności. Dba o
to by był on konsekwentnie stosowany w jego/jej drużynie.
3. Potrafi wykorzystać regulamin mundurowy decydując, jaki rodzaj munduru powinni założyć
harcerze/ki zależnie od okoliczności i pogody.
4. Przygotował/a dla swojej drużyny kieszonkowy, ilustrowany (rysunkami lub fotografiami)
"regulamin umundurowania" streszczając regulamin Kręgu.
5. Pełnił/a prawidłowo wartę honorową podczas mszy świętej lub przy pomniku czy grobie przez
przynajmniej 30 minut.
6. Prowadził/a musztrę drużyny (w tym cichą i z proporcem).
7. Pełnił/a funkcję oboźnego/ej na apelu zachowując regulaminową kolejność i poprawnie
wydając komendy.

* Bywalec/bywalczyni ognisk
harcerskich
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* Bywalec/bywalczyni ognisk
harcerskich
1. Wie jakie piosenki obrzędowe śpiewa się na rozpoczęcie i zakończenie ogniska oraz jaki jest
obrzęd modlitwy po ognisku.
2. Wie jak należy zachowywać się w czasie trwania ogniska harcerskiego.
3. Zna 20 piosenek harcerskich, 5 pląsów, 2 piosenki inscenizowane oraz 3 zabawy ogniskowe.
4. Wie jakie zadania należą do strażnika ognia.
5. Zna 7 okrzyków ogniskowych.
6. Potrafi zbudować stos ogniskowy, który zapali się trzema zapałkami.
7. Uczestniczył/a aktywnie w pięciu ogniskach lub kominkach harcerskich. Przestrzegał/a zasad
zachowania się przy ognisku harcerskim.

* Kuchcik obozowy
1. Zapoznał/a się z regulaminem zastępu służbowego KH "Drzewo Pokoju".
2. Zna zasady higienicznego przygotowywania posiłków.
3. Potrafi wyczyścić z sadzy kociołek lub menażkę.
4. Pełnił/a z zastępem dwukrotnie służbę kuchenną, brał/a udział w przygotowaniu śniadania,
obiadu i kolacji.
5. Sprzątnęła/a sprawnie i dokładnie stołówkę lub inny wyznaczony teren.
6. Umył/a porządnie garnek lub inne, duże naczynie kuchenne.
7. Podczas służby zachował/a pogodny nastrój. Słuchał/a poleceń instruktora służbowego.
Sprawnie wykonał/a wszystkie powierzone zadania.

* Sobieradek obozowy
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* Sobieradek obozowy
1. Wie kto na obozie zajmuje się sprzętem, kogo należy pytać jeśli chce się coś wziąć z
magazynu.
2. Potrafi zastosować trzy węzły w pracach pionierskich.
3. W pracach pionierskich posłużył/a się prawidłowo; łopatą, piłą i młotkiem, po skończonej pracy
odłożył/a je na miejsce.
4. Wraz z zastępem wykonał/a wyposażenie swojego namiotu (prycze, półki, stojaki itp.).
5. Wykonał/a z zastępem totem składający się głównie z darów lasu.
6. Rozbił/a z zastępem dziesięcio-osobowy namiot, w razie potrzeby okopał/a go.
7. Podczas prac pionierskich zachował/a pogodny nastrój. Pomagał/a tym, którzy radzili sobie
gorzej od niego/niej.

** Technik obozowy
1. Zna i potrafi zbudować trzy rodzaje stosów ogniskowych. Zna zasady bezpiecznego palenia
ognia w lesie.
2. Potrafi dbać o sprzęt pionierski, stosować go zgodnie z przeznaczeniem. Zadbał/a by się nie
zniszczył, odłożył/a go na miejsce po skończonej pracy.
3. Potrafi samodzielnie rozbić mały namiot.
4. W pracach pionierskich posłużył/a się swoimi wymiarami ciała (rozstaw palców, ramion,
długość palców, wzrost).
5. Zaprojektował/a i wykonał/a drobny przedmiot pionierki obozowej (drogowskaz, tablica
ogłoszeń, stanowisko p.poż.).
6. Wykonał/a samodzielnie dowolny element zdobnictwa obozowego zachowując ducha
puszczaństwa.
7. Pokierował/a rozstawianiem i zwijaniem namiotu 10-osobowego.

*** Pionier/pionierka
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*** Pionier/pionierka
1. Wie czym charakteryzuje się drewno różnych gatunków drzew i potrafi dobrać odpowiednie
do potrzeb.
2. Potrafi oszacować ile gwoździ, desek, żerdzi i jakich narzędzi potrzebuje do wykonania
konkretnej pracy pionierskiej.
3. Potrafi rozpalić ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych.
4. Pokierował/a naprawą i konserwacją sprzętu obozowego np. suszeniem i talkowaniem
namiotów, osadzaniem i ostrzeniem siekier, konserwacją sprzętu pływającego.
5. Zaprojektował/a i pokierowała wykonaniem dowolnego, dużego urządzenie obozowego
(stołówka, pomost, brama, latryna, ołtarz itp.).
6. Zbudował/a bezpieczny most linowy.

M Mistrz/Mistrzyni
obozownictwa
1. Zna przepisy sanitarne i przeciwpożarowe dotyczące budownictwa obozowego.
2. Potrafi zbudować solidne, duże urządzenie pionierskie (brama, stołówka itp.) bez użycia
gwoździ.
3. Poprowadził/a kwaterkę.
4. Dokonał/a zwiadu kwatermistrzowskiego organizując drewno, żerdzie, siano, dostęp do wody,
szkic rozplanowania terenu dla kuratorium.
5. Pokierował/a budową i likwidacją obozu stałego w terenie leśnym.

* Zwiadowca w mieście
1. Wie dlaczego harcerze/rki dokonują zwiadów terenów, w którym się znajdują.
2. Potrafi dojść po mapie do wskazanej miejscowości, odnaleźć w niej główne budynki: szkołę,
kościół, sklep, pocztę itd.
3. Potrafi wyselekcjonować ciekawe informacje ze zdobytych wiadomości.
4. Podczas obozu lub biwaku przeprowadził/a wraz z zastępem zwiad dotyczący ciekawostek na
temat wybranej miejscowości, zdobywając wiedzę na temat historii, pochodzenia nazwy i
ważnych spraw mieszkańców tego regionu.
5. W czasie drogi miał/a oczy szeroko otwarte rozglądając się i szukając ciekawostek
przyrodniczych i ekologicznych.
6. Zdobytą podczas zwiadu wiedzę przedstawił/a wraz z zastępem w ciekawej formie na
ognisku opowiadając swoją część głośno i zrozumiale, nie czytając z kartki, stosując zasadę
tempa.
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* Zwiadowca w mieście
1. Wie dlaczego harcerze/rki dokonują zwiadów terenów, w którym się znajdują.
2. Potrafi dojść po mapie do wskazanej miejscowości, odnaleźć w niej główne budynki: szkołę,
kościół, sklep, pocztę itd.
3. Potrafi wyselekcjonować ciekawe informacje ze zdobytych wiadomości.
4. Podczas obozu lub biwaku przeprowadził/a wraz z zastępem zwiad dotyczący ciekawostek na
temat wybranej miejscowości, zdobywając wiedzę na temat historii, pochodzenia nazwy i
ważnych spraw mieszkańców tego regionu.
5. W czasie drogi miał/a oczy szeroko otwarte rozglądając się i szukając ciekawostek
przyrodniczych i ekologicznych.
6. Zdobytą podczas zwiadu wiedzę przedstawił/a wraz z zastępem w ciekawej formie na
ognisku opowiadając swoją część głośno i zrozumiale, nie czytając z kartki, stosując zasadę
tempa.
7. Podczas zwiadu zachował/a pogodny nastrój, słuchał/a poleceń zastępowego/ej.

** Topograf/topografka
1. Zna podstawowe znaki topograficzne.
2. Wie co wyróżnia mapę topograficzną i w jakich celach się jej używa.
3. Potrafi posługiwać się wymiarami własnego ciała w mierzeniu odległości i pracach pionierskich.
4. Potrafi wyznaczyć północ za pomocą kompasu i znaków przyrody.
5. Narysował/a rzetelny szkic przebytej trasy minimum 1 km w skali 1:10000.
6. Narysował/a na otwartej przestrzeni rzetelny szkic terenu z miejsca w skali 1:1000.
7. Wziął/ęła udział w trzech grach terenowych wymagających korzystania z map.

** Kronikarz/kronikarka
1. Potrafi zastosować kilka rodzajów pisma ozdobnego i technik ilustracyjnych.
2. Poprowadził/a regularnie i rzetelnie kronikę zastępu lub drużyny przynajmniej przez 3
miesiące lub jeden obóz uzupełniając ją o pamiątki, fotografie, ilustracje.
3. Zadbał/a aby kronika była zabierana na wycieczki i uroczystości harcerskie, postarał/a się o
wpisy osób i inne pamiątki.
4. Zaprojektował/a oprawę plastyczną kroniki.
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* Odkrywca historii harcerstwa
1. Wie kim byli i jak dla harcerstwa zasłużyli się Baden-Powell, Seton, Małkowski, Małkowska,
Kamiński.
2. Zna życiorys jednej innej postaci ważnej dla historii harcerstwa.
3. Potrafi opowiedzieć czym zajmowały się Szare Szeregi.
4. Przeczytał/a jedną książkę nt historii harcerstwa.
5. Przygotował/a krzyżówkę związaną z historią harcerstwa.
6. Odwiedził/a miejsce związane z harcerską historią (wystawę, tablicę pamiątkową, grób).

** Badacz historii harcerstwa
1. Zna nazwiska założycieli Scautingu, Woodcraftu i harcerstwa Polskiego, twórcy metody
zuchowej, autora Hymnu Harcerskiego, projektanta Krzyża, naczelników Szarych Szeregów i
życiorysy trzech innych, ważnych dla harcerstwa postaci.
2. Wie w kiedy powstała pierwsza drużyna w Gdyni, kto ją założył oraz jaką nazwę nosiło
harcerstwo Gdyńskie w czasie II Wojny Światowej.
3. Potrafi opowiedzieć czym charakteryzowały się poszczególne grupy wiekowe w Szarych
Szeregach oraz wymienić kilka akcji każdej z nich.
4. Przeczytał/a trzy książki nt. historii harcerstwa.
5. Przygotował/a grę lub quiz dla zastępu związaną z historią harcerstwa.
6. Podczas zdobywania sprawności poznał/a 5 starych piosenek harcerskich, wie, z jakiego
okresu pochodzą. Jednej z nich nauczył/a zastęp.

*** Znawca/znawczyni historii
harcerstwa
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*** Znawca/znawczyni historii
harcerstwa
1. Zna historię skautingu i harcerstwa w Polsce i na Pomorzu.
2. Potrafi scharakteryzować sylwetki i przedstawić fakty z życia dziesięciu znanych
instruktorów, o 3 z nich opowiedział/a gawędy.
3. Przeczytał/a 8 książek związanych z historią harcerstwa.
4. Nawiązał/a bezpośredni kontakt instruktorem/ką seniorem/rką, pozna dzieje jej służby,
zapozna się z posiadanymi przez nią pamiątkami.
5. Wykonał/a sama lub w zespole pracę obrazującą dzieje i dorobek polskiego harcerstwa
(artykuł do "Szałasu", wystawa w harcówce, prezentacja multimedialna).
6. Zorganizował/a dla drużyny grę zapoznając ją z historią harcerstwa.

* Listonosz/listonoszka
1. Wie czym różnią się listy polecone i priorytetowe od tradycyjnych. Potrafi wyjaśnić w jakich
sytuacjach lepiej skorzystać z tej formy przesyłki.
2. Wie od czego uzależniona może być cena znaczka pocztowego.
3. Bezbłędnie przekazał/a ustny meldunek lub rozkaz złożony z przynajmniej piętnastu słów po
dziesięciu minutach od momentu usłyszenia lub przenosząc go do punktu odległego o kilometr.
4. Zapisał/a i odczytał/a list napisany prostym szyfrem składający się z około sto słów.
5. Znalazł/a dwa określone kody pocztowe w książce kodów.
6. Samodzielnie zaadresował/a i wysłał/a list (kupił/a na poczcie znaczek i kopertę).
7. Skorzystał/a z poczty obozowej wysyłając co najmniej dwa listy (w ciągu roku harcerskiegowysłał/a dwa listy koszystając z poczty tradycyjnej).

** Kurier/kurierka
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** Kurier/kurierka
1. Wie jak zaadresować: paczkę, list polecony i przekaz pocztowy. Potrafi wybrać i wypełnić
odpowiednie blankiety.
2. Umie zaadresować list zagraniczny, zakupić odpowiedni znaczek pocztowy.
3. Przesłał/a wiadomość faksem lub własnoręcznie zeskanowaną- jako załącznik w e-mailu.
4. Wysłał/a do zastępu własnoręcznie zaprojektowaną kartkę pocztową z pozdrowieniami z
dowolnego wyjazdu (lub do rodziców w czasie obozu).
5. Zorganizował/a grę dla zastępu zawierającą element przekazywania meldunku.
6. Zapisał/a i odczytał/a lista napisany alfabetem Morsa składający się z około sto słów.
7. W uzgodnieniu z komendą obozu, podczas ciszy nocnej, zaniósł/osła list lub pakunek do
punktu, na terenie obozu, oddalonego o co najmniej 200 m, będąc niezauważonym/ną przez
wartę nocną.

* Wartownik/wartowniczka
1. Zapoznał/a się z regulaminem służby wartowniczej KH "Drzewo Pokoju".
2. Wie komu należy salutować przy bramie i jak zachować się podczas pełnienia warty dziennej.
3. Wie jakie znaczenie ma służba wartownicza dla obozu.
4. Potrafi odpowiednio zachować się kiedy na teren obozu chce dostać się ktoś spoza.
5. Pełnił/a prawidłowo umundurowany/a, bez zarzutu służbę wartowniczą łącznie przez dziesięć
godzin w nocy i w dzień.
6. Wstał/a sprawnie na wartę nocną i podczas jej trwania poruszał/a się cicho, bez użycia
latarki, reagując na szmery i zmiany w terenie. Obudził/a o czasie kolejną wartę.
7. Podczas warty zachował/a pogodny nastrój.

*** Dowódca warty
1. Zdobył/a sprawność wartownika.
2. Pełnił/a funkcję instruktora służbowego na obozie. Oddał/a rozpiskę wart na czas,
przydzielił/a warty biorąc pod uwagę doświadczenie, wiek i umiejętności harcerzy/rek.
3. Brał/a udział w budowie wartowni obozowej.
4. Zorganizował/a wartę honorową (przy pomniku, grobie Pańskim itp.). Nadzorował/a ją przez 5
godzin.
5. Zorganizował/a co najmniej 5 gier doskonalących czujność i spostrzegawczość.
6. Bronił/a obozu podczas podchodów nocnych, złapał/a przynajmniej jednego podchodzącego.
7. Wykazał/a się czujnością podczas obrony w grze typu "kostki".
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* Obrzędowy piec
1. Zna historię swojej drużyny.
2. Wie jaki jest numer, nazwa, barwy i kto jest patronem jego/jej drużyny. Potrafi wyjaśnić
dlaczego.
3. Poznał/a znaczenie słów: zwyczaje i obrzędy. Potrafi odróżnić je od siebie i podać przykłady.
4. Dotarł/a do kroniki lub kronik drużyny, przeczytał/a je.
5. Przeprowadził/a wywiad z przybocznym lub z drużynowym dotyczący zwyczajów w drużynie.
Pozyskane informacje przedstawił/a na zbiórce zastępu.
6. Poznał/a dziesięć harcerskich piosenek znanych w drużynie, nauczył/a się ich.

* Harcownik/harcowniczka
1. Zna dziesięć ćwiczeń lub gier rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć.
2. Potrafi rozpoznać dziesięć znaków patrolowych.
3. Uczestniczył/a w pięciu grach terenowych, przestrzegał/a zasad w nich obowiązujących.
4. Uczestniczył/a razem z zastępem w zawodach, turnieju, meczu lub innej formie
współzawodnictwa między zastępami.
5. Brał/a udział w INO lub biegu patrolowym.

** Organizator/organizatorka
harców
1. Zna 20 krótkich gier. Potrafi dobrać je uwzględniając wielkość grupy, wiek uczestników,
pogodę, czas i okoliczności.
2. Przeprowadził/a po 5 gier terenowych i świetlicowych.
3. Zorganizował/a dla zastępu (drużyny) ćwiczenia z KIM-a w harcówce i w terenie.
4. Zorganizował/a mecz, olimpiadę lub inną formę zawodów między zastępami.
5. Prowadzi własny notatnik, zawierający zbiór gier i ćwiczeń do wykorzystania w pomieszczeniu
i w terenie.
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*** Mistrz/mistrzyni harców
1. Zna przynajmniej dziesięć ciekawych form sprawdzania wiedzy, stosuje je przygotowując
zbiórki.
2. Potrafi dopasować krótką grę do każdego tematu zbiórki.
3. Przeprowadził/a siedem gier terenowych i sportowych, ucząc młodszych zasad w nich
obowiązujących.
4. Przygotował/a trasę i program harcerskiego biegu terenowego, sprawdzającego znajomość
technik harcerskich.
5. Nauczył/a młodszych funkcyjnych kilku gier i ćwiczeń do wykorzystania na zbiórkach.
6. Przygotował/a dla drużyny INO.

* Łazik
1. Zapoznał/a się z zasadami poruszania się po drogach w czasie wędrówki, w marszu, na biwaku
KH "Drzewo Pokoju".
2. Uczestniczył/a w trzech całodniowych wędrówkach, ubierając się stosownie do warunków
terenowych i pogodowych, zabezpieczając się przed przegrzaniem i przemoczeniem oraz
otarciem stóp.
3. Poprawnie spakował/a plecak, zabierając tylko rzeczy przydatne na tej wyprawie.
4. Uczestnicząc w wycieczkach i rajdach zachował/a pogodę ducha, mimo trudów wędrowania.

** Tramp
1. Zna zasady bezpiecznego marszu (tempo, odpoczynek, obciążenie, przepisy ruchu
drogowego).
2. Zna 3 piosenki marszowe. Jednej nowej nauczył/a zastęp.
3. Brał/a udział w wędrówce z noclegiem.
4. Przewędrował/a 20 km w ciągu jednej doby.
5. Przewędrował/a łącznie 50 km podczas wędrówek harcerskich.
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*** Wędrowiec
1. Zna dziesięć piosenek o wędrowaniu. Trzech nowych nauczył/a drużynę.
2. Przedstawił/a na zbiórce drużyny najpiękniejsze regiony turystyczne w Polsce.
3. Zorganizował/a trzy wędrówki o różnej tematyce np. krajoznawcze, przyrodnicze,
historyczne.
4. W czasie wędrówki na obozie zainteresował/a się historią poznawanych miejsc i ludzi tam
żyjących.
5. W jednym roku kalendarzowym przewędrował/a łącznie 150 km.

* Ognik
1. Wie jakie szkody i straty może wyrządzić nieumiejętne obchodzenie się z ogniem.
2. Zapoznał/a się z rolą odkrycia i poskromienia ognia.
3. Zna gatunki drewna właściwego do budowania ognisk harcerskich.
4. Potrafi zatrzeć ślady ogniska po jego wygaszeniu, potrafi zabezpieczyć zapałki przed
zamoknięciem.
5. Ułożył/a prawidłowo stos ogniskowy i rozpalił/a go.
6. Pełnił/a funkcję strażnika ognia podczas ogniska.

** Strażnik ognia
1. Potrafi rozpoznać różne gatunki drewna, dowiedział/a się, czym się charakteryzują i w jaki
sposób się palą.
2. Potrafi rozpoznać stopnie oparzenia i udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w
przypadku oparzenia. Wie jak ugasić na człowieku płonące ubranie.
3. Trzy razy pełnił/a funkcję strażnika ognia podczas ogniska, umiejętnie podkładając drwa lub
gałęzie, regulując wysokość płomienia i ograniczając iskrzenie.
4. Poznał/a przepisy p.poż Kręgu. Nauczył/a się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.
5. Poprawnie zbudował/a trzy rodzaje stosów ogniskowych, z których udało się rozpalić ognisko.
6. Rozpalił/a ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg).
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** Znawca/znawczyni OWS
1. Wie co oznacza skrót OWS. Potrafi rozwinąć go w języku angielskim.
2. Zna hymn OWS.
3. Nosi plakietkę OWS przyszytą do munduru. Wie co ona symbolizuje.
4. Zdobył/a informacje o dowolnej zagranicznej organizacji należącej do OWS. W ciekawej
formie przedstawił/a je zastępowi.
5. Wziął/ęła udział w zbiórce z harcerzami z innej organizacji należącej do OWS.
6. Wziął/ęła udział w przygotowaniu zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
7. Nawiązał/a kontakt mailowy, korespondencyjny lub osobisty z harcerzem lub skautem z
innego kraju.

** Braterski/braterska
1. Zna nazwy organizacji harcerskich działających na terenie trójmiasta. Potrafi podać po
jednej zalecie każdej z nich.
2. Wziął/ęła udział w zbiórce z harcerzami z innej organizacji.
3. Uczestniczył/a w trzech harcerskich Mszach św. starając się siadać blisko nieznanych
harcerek lub harcerzy i przekazując im znak pokoju.
4. Przygotował/a niespodziankę z okazji DMB dla pięciu harcerek, harcerzy lub zuchów.
5. Przeprowadził/a dla zastępu grę, quiz, krzyżówkę lub inną formę sprawdzenia wiedzy o
innych organizacjach harcerskich.
6. Przez miesiąc w tajemnicy starał/a się poznać i zrozumieć lepiej jedną osobę z drużyny,
której do tej pory nie lubił/a lub nie znał/a.

** Puchacz
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** Puchacz
1. Wie jakie zasady obowiązują na wszystkich harcerskich podchodach.
2. Potrafi odpowiednio zamaskować się na podchody.
3. Wziął/ęła udział w trzech różnych grach lub ćwiczeniach wymagających skradania się.
4. Zrobił/a zwiad w celu sprawdzenia rozstawienia obozu, systemu wart itp.
5. Podczas obrony własnego obozu złapał/a osobę podchodzącą.
6. Wziął/ęła udział w podchodach innego obozu. Przyniósł/przyniosła jakiś "łup" lub zostawił/a
informację o swojej obecności w wyznaczonym miejscu. Podczas podchodów trzymał/a się
ustalonych reguł.

* Czyścioszek obozowy
1. Zna zasady sprawdzania porządków na obozie i biwakach, stara się ich zawsze przestrzegać i
zwraca uwagę informując mniej doświadczonych/one harcerzy/erki.
2. Potrafi prawidłowo złożyć mundur, nauczył/a tego co najmniej jedną osobę.
3. Przez co najmniej tydzień trwania obozu podczas sprawdzania porządków nie wyrzucono
żadnej jego/jej rzeczy.

** Czyścioch obozowy
1. Zna zasady sprawdzania porządków na obozie i biwakach, zadbał/a o to aby znali je wszyscy
współmieszkańcy jej namiotu.
2. Przez cały czas trwania obozu ani razu nie zwrócono jemu/jej uwagi na nieprawidłowo złożony
mundur. Dbał/a o poprawność składania mundurów młodszych harcerzy/erek.
3. Przez cały czas trwania obozu podczas sprawdzania porządków nie wyrzucono żadnej
jego/jej rzeczy.
4. Przez cały czas trwania obozu po posiłkach mył/a swoją menażkę, kubek i sztućce, nie
zostawiając tego na później.

*** Całym życiem
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*** Całym życiem

Uwaga: Sprawność harcerze przyznają sobie sami, zgodnie z poczuciem
uczciwości, jeżeli szczerze potwierdzą w swoim sumieniu, że chcą przez
całe życie postępować zgodnie z zasadami harcerskimi, zawartymi w
Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.
1. Od wschodu do zachodu słońca oderwał/a się od zwykłych spraw codziennych, nie
kontaktował/a się, nie rozmawiał/a z nikim (polecana samotna wycieczka na cały dzień do lasu, w
góry itd.). W tym czasie przemyślał/a Prawo Harcerskie i swój dotychczasowy do niego
stosunek, ocenił/a samego siebie i swoją wolę wypełniania Prawa Harcerskiego całym życiem (w
każdej chwili, w każdym miejscu, każdym swoim czynem, zawsze). Zastanowił/a się też nad
swoimi wadami, które przeszkadzają być dobrym harcerzem/harcerką, i pomyślał/a nad
sposobem, jak skuteczniej z nimi walczyć.

*** Pięćdziesiątka

Uwaga: Sprawność mogą zdobywać tylko osoby pełnoletnie ewentualnie, za
zgodą Rady Kręgu, młodsi instruktorzy.
1. W czasie 12 godzin przeszedł/szła pieszo 50 km.

M Setka

Uwaga: Sprawność mogą zdobywać tylko osoby pełnoletnie ewentualnie, za
zgodą Rady Kręgu, młodsi instruktorzy.
1. W czasie 24 godzin przeszedł/szła pieszo 100 km.

** Mistrz/mistrzyni ceremonii
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** Mistrz/mistrzyni ceremonii
1. Wie jakie znaczenie w życiu gromady odgrywają znaki, zwyczaje i obrzędy oraz jakie
elementy składają się na obrzędowość gromady.
2. Potrafi prawidłowo przeprowadzić musztrę zuchową. Zaproponował/a ciekawe znaki na
zuchowy apel.
3. Zbudował/a obrzędowość do wybranej sprawności zespołowej.
4. Opracował/a dowolny obrzęd wykorzystywany na stałe w pracy gromady.
5. Opracował/a kilka znaków sygnalizacji migowej gromady.

*** Sprawnościowicz zuchowy
1. Wie jak istotną rolę w pracy zuchowej spełnia zabawa tematyczna.
2. Zna cechy dobrej zabawy tematycznej i zasady jej organizowania.
3. Potrafi łączyć inne formy pracy zuchowej w zabawę tematyczną.
4. Potrafi elastycznie dostosować zabawę do sytuacji.
5. Zaplanował/a i przeprowadził/a zabawy tematyczne do dowolnie wybranego cyklu
sprawnościowego.
6. Zorganizował/a zabawę tematyczną dla grupy większej niż gromada (np. festiwal
artystyczny, impreza sportowa).
7. Zorganizował/a dla chętnych harcerzy zajęcia nt. zabawy tematycznej lub napisał/a artykuł
do gazetki "Szałas" poruszający tę tematykę.

** Pląsonutek
1. Wie jaką rolę w pracy gromady zuchowej spełniają piosenki i pląsy.
2. Zna różne sposoby uczenia piosenek i wprowadzania pląsów na zbiórce.
3. Potrafi zaśpiewać dziesięć piosenek zuchowych i zaprezentować siedem pląsów.
4. Przygotował/a zestaw piosenek i pląsów do dowolnej sprawności zespołowej i wplótł/wplotła
je logicznie w tok zbiórki.
5. Wybrał/a z ogólnie dostępnych śpiewników zuchowych lub dziecięcych jedną niznaną dotąd
piosenkę, której nauczył/a gromadę.
6. Opracował/a pomysł nowej gry, zabawy ze śpiewem lub ułożył/a nową piosenkę dla zuchów.
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*** Majsterklepka
1. Wie jaką rolę w zuchowej zabawie spełnia majsterka.
2. Wie jak i gdzie można otrzymać lub zakupić materiały do majsterki (np. odpady produkcyjne).
3. Potrafi zastosować różne typy majsterek oraz zna podstawowe techniki plastyczne.
4. Potrafi do każdej sprawności zespołowej zaproponować kilka majsterek z wykorzystaniem
dostępnych surowców.
5. Zaprojektował/a i wykonał/a z gromadą przedmiot nadający się na kiermasz zuchowy, loterię
fantową, prezent itp.
6. Zorganizował/a dla chętnych harcerzy zajęcia prezentujące bogactwo typów majsterek.

** Giermistrz/giermistrzyni
1. Wie, jaką rolę pełnią gry i ćwiczenia na zbiórce zuchowej.
2. Zna ćwiczenia ruchowe, które mogą wykonywać dzieci w wieku zuchowym.
3. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo zuchom podczas zabawy wybierając odpowiednią grę,
miejsce i czas.
4. Zaproponował/a kilka typów gier i ćwiczeń do wybranej sprawności zespołowej.
5. Przygotował/a na piśmie opis kilku gier i ćwiczeń do wybranego cyklu sprawnościowego.

*** Gawędziarz
1. Wie, jaką rolę w pracy gromady spełnia gawęda i jakie są cechy dobrej gawędy.
2. Potrafi dobrać tematy gawęd do tematów zbiórek.
3. Potrafi zastosować różne rodzaje gawęd.
4. Wygłosił/a krótką gawędę do nieoczekiwanej sytuacji na zbiórce (wychowawczej,
poznawczej, gość w gromadzie).
5. Opracował/a na piśmie gawędę do wybranej zbiórki.
6. Zorganizował/a dla chętnych harcerzy zajęcia nt roli gawędy lub napisała artykuł do gazetki
"Szałas" poruszający tę tematykę.
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*** Reżyser
1. Wie jaką rolę w pracy zuchowej odgrywa teatr samorodny oraz czym charakteryzuje się
wielki teatr zuchowy.
2. Zna podstawowe techniki robienia teatru w tej grupie wiekowej.
3. Potrafi stosować różne rodzaje technik wielkiego teatru zuchowego.
4. Wykonał/a z zuchami lalki do teatru lalek stosując różne techniki.
5. Zastosował/a formy teatrzyku samorodnego do określonej sprawności, tematu zbiórki
pojedynczej czy wydarzenia z życia gromady.
6. Przygotował/a spektakl ze swoją gromadą.
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** Znawca/znawczyni psów
1. Zna etapy rozwoju psa i wie czym się charakteryzują. Wie kiedy pies zdobywa poszczególne
umiejętności.
2. Potrafi rozpoznać 20 ras psów i podać cechy charakterystyczne 7 z nich.
3. Umie dopasować karmę do wieku i rasy psa.
4. Potrafi zadbać o psią sierść, dobierając odpowiednie kosmetyki.
5. Był/a na jednej wystawie psów.
6. 5 razy pomógł/pomogła w schronisku w opiece nad psami.

** "Wiem, że nic nie wiem"
1. Zna pochodzenie słowa "filozofia", potrafi podać co najmniej jedno rozwinięcie tego pojęcia.
2. Zna specyfikę tekstów filozoficznych, przeczytała co najmniej dwa dzieła czysto
filozoficzne.
3. Zna sylwetki filozoficzne następujących postaci; Sokrates, Platon, Arystoteles, św.
Augustyn, św. Tomasz z Akwinu. Potrafi wymienić kilku swoich ulubionych filozofów i uzasadnić
wybór.
4. Rozróżnia dyscypliny filozoficzne oraz zawarte w nich podstawowe problemy i pojęcia
filozoficzne.
5. Opracował/a, w ciekawy sposób, skrót historii filozofii.
6. Wybrał/a jedno zagadnienie filozoficzne, przeprowadziła analizę i opisała wnioski w artykule
do gazetki "Szałas".
7. Brał/a udział w dyskusji dotyczącej jednej z dziedzin filozoficznych, odważnie
reprezentował/a swoje zdanie.

*** "Myślę, więc jestem"
1. Zna sylwetki filozoficzne następujących postaci: Kartezjusz, B.Pascal, B.Spinoza, Wolter,
J.J.Rousseau, I.Kant, G.W.F.Hegel, A.Schopenhauer, K.Marks, F.Nietzsche.
2. Zna podstawowe tematy filozofii współczesnej.
3. Potrafi utożsamić swoje poglądy z tezami konkretnych filozofów, opowie o tym ZZ lub
jednostce starszo-harcerskiej.
4. Odnajduje elementy filozofii w sztuce, przedstawi wyniki analizy filozoficznej:
obrazu/rzeźby, utworu muzycznego, spektaklu teatralnego/filmu, dzieła literackiego.
5. Spełnił/a warunki sprawności **.
6. Przeczytał/a kolejne trzy dzieła filozoficzne.
7. Przygotował/a dla ZZ lub zastępu starszo-harcerskiego zbiórkę na temat kierunków
ideowych kręgu z punktu widzenia filozofii.
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*** "Myślę, więc jestem"
1. Zna sylwetki filozoficzne następujących postaci: Kartezjusz, B.Pascal, B.Spinoza, Wolter,
J.J.Rousseau, I.Kant, G.W.F.Hegel, A.Schopenhauer, K.Marks, F.Nietzsche.
2. Zna podstawowe tematy filozofii współczesnej.
3. Potrafi utożsamić swoje poglądy z tezami konkretnych filozofów, opowie o tym ZZ lub
jednostce starszo-harcerskiej.
4. Odnajduje elementy filozofii w sztuce, przedstawi wyniki analizy filozoficznej:
obrazu/rzeźby, utworu muzycznego, spektaklu teatralnego/filmu, dzieła literackiego.
5. Spełnił/a warunki sprawności **.
6. Przeczytał/a kolejne trzy dzieła filozoficzne.
7. Przygotował/a dla ZZ lub zastępu starszo-harcerskiego zbiórkę na temat kierunków
ideowych kręgu z punktu widzenia filozofii.

M "Trzcina myśląca"
1. Zna sylwetki filozoficzne następujących postaci: św. Anzelm, J.Locke, G.Berkeley,
G.W.Leibniz, J.S.Mill, S.Kierkegaard, L.Wittgenstein, Seneka, E.Stein, A.Tarski, W.Lutosławski,
J.Bocheński, R.Ingarden oraz trzech innych, wybranych przez siebie.
2. Zna podstawy logiki formalnej, semiotyki i metodologii nauk. Korzysta z tej wiedzy w życiu
codziennym.
3. Zna historię filozofii, potrafi połączyć okresy historii z konkretnymi nurtami filozoficznymi.
4. Potrafi w życiu codziennym korzystać z wiedzy na temat retoryki i erystyki, analizuje pod
ich względem przemówienia oraz rozmowy swoje i innych.Potrafi formułować pytania
filozoficzne.
5. Umie analizować konsekwencje przyjęcia różnych definicji filozoficznych.
6. Na łamach gazetki "Szałas" przedstawił/a: recenzję wybranego dzieła filozoficznego, analizę
filozoficzną wybranego dzieła sztuki, artykuł na temat wybranego pojęcia filozoficznego.
7. Przygotował/a ciekawą zbiórkę na temat wybranej dyscypliny filozoficznej dla zastępu
starszo-harcerskiego lub Bractwa "Agłona".

* Zagadkowicz
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* Zagadkowicz
1. Zna pięć szyfrów, trzech używa płynnie nie korzystając z notatek. Zaszyfrował/a list na sto
słów.
2. Zna kilka zagadek logicznych. Potrafi je dobrze opowiedzieć.
3. Potrafi złamać prosty szyfr.
4. Rozwiązał/a trzy rebusy oraz trzy nieelementarne zadania matematyczne na poziomie
odpowiednim do wieku (z podręcznika szkolnego lub innego źródła).
5. Zagrał/a w grę typu KIM ćwicząc swoją spostrzegawczość, w grze "Memo" sprawdzając
swoją pamięć oraz w grę "Mastermind", wykorzystując zasady dedukcyjnego myślenia.

** Miłośnik/miłośniczka zagadek
1. Wie gdzie można znaleźć nowe zagadki i zadania do rozwiązania.
2. Potrafi spontanicznie wymyślić kilka prostych zagadek dla zuchów.
3. Zorganizował/a dla zastępu konkurs zagadek logicznych, wybrała trudność odpowiednią do
uczestników.
4. Wymyślił/a szyfr, użył/a go do napisania listu na minimum sto słów.
5. Nauczył/a jedną osobę z zastępu dwóch szyfrów. Przygotował/a zajęcia lub grę terenową
wykorzystując zaszyfrowane wiadomości.
6. Rozwiązał/a pięć sudoku, dwie zagadki logiczne i pięć nieelementarnych zadań
matematycznych na poziomie odpowiednim do wieku (z podręcznika lub innego źródła).

** Miłośnik/miłośniczka gier
planszowych
1. Wie gdzie znajduje się sklep
2. Potrafi czytając instrukcję gry zrozumieć jej zasady.
3. Potrafi dobrać grę biorąc pod uwagę: okoliczności, wiek, liczbę uczestników, czas oraz
poziom trudności.
4. Umie przejrzyście wytłumaczyć zasady gry nowym graczom.
5. Posiada kolekcję minimum 5 gier planszowych lub towarzyskich (mogą być to gry wykonane
własnoręcznie).
6. Stworzył/a prostą grę planszową lub karcianą zapoznającą harcerzy z wybraną wiedzą lub
technikami harcerskimi.
7. Zorganizował/a trzy spotkania z grami dla grupy harcerzy lub innej grupy rówieśniczej.
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** Wzburzony umysł
1. Wie na czym polega różnica między myśleniem dywergencyjnym a konwergencyjnym. Wie,
który rodzaj myślenia wykorzystuje się w procesie twórczym.
2. Umie spontanicznie wymienić dziesięć niestandardowych zastosowań wybranego przedmiotu
codziennego użytku w ciągu minuty.
3. Brał/a udział w zajęciach rozwijających kreatywność. Podczas zajęć wykonał/a zadania
spontaniczne: manualne, słowne, słowno-manualne.
4. Zagrał/a w Kalambury, Tabu, Dixit lub Alias Party (ew. inną grę wymagającą twórczego
myślenia) wykazując się pomysłowością.
5. Przygotował/a dla zastępu krótkie zajęcia lub grę wymagającą inwencyjnego myślenia.
6. Zapoznał/a się z programem Odyseja Umysłów oglądając przedstawienie przygotowane przez
dowolnie wybraną drużynę na rejonowe kwalifikacje do konkursu.

M Trener/trenerka twórczego
myślenia
1. Zna kilka teorii odróżniających podejście elitarne i egalitarne do twórczości wraz z
nazwiskami ich twórców.
2. Potrafi wymyślić w ciągu piętnastu minut zadanie: manualne, słowne i słowno-manulane
kształtujące kreatywność, o trudności dostosowanej do grupy.
3. Przeczytał/a dowolne trzy książki o psychologii twórczości.
4. Przeprowadził/a dla harcerzy lub innej grupy dziesięć zajęć rozwijających twórcze myślenie.
5. Poprowadził/a naradę, korzystając z wybranej techniki twórczego myślenia, która
doprowadziła do wytworzenia ciekawych rozwiązań dotyczących pracy harcerskiej.
6. Ukończył/a szkolenie trenerskie lub sędziowskie programu Odyseja Umysłów.

** "W naszym domu"
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** "W naszym domu"
1. Zna ważniejsze wydarzenia i ciekawostki z życia i kariery autorki Jodi Picoult.
2. Potrafi wymienić imiona i scharakteryzować po dwie postacie z dwóch jej książek.
3. Potrafi powiedzieć co łączy ze sobą książki tej autorki.
4. Zachęcił/a jedną osobę do zapoznania się z twórczością ww. autorki opowiadając o jednej z
jej książek.
5. Przeczytał/a 3 książki Jodi Picoult, w tym "W naszym domu".
6. Inspirując się książką "W naszym domu" zorganizował/a grę detektywistyczną dla zastępu.

*** "Krucha jak lód
1. Potrafi wymienić imiona i nazwiska oraz scharakteryzować głównych bohaterów książek J.
Picoult, które przeczytał/a.
2. Przeczytał/a 5 książek Jodi Picoult, w tym "Krucha jak lód".
3. Obejrzał/a film na podstawie jednej z jej książek.
4. Opowiedział/a osobie zainteresowanej o dwóch chorobach opisanych w książkach Jodi
Picoult.
5. Przeprowadził/a dla drużyny trwającą co najmniej 45 minut grę, wykorzystując tematykę
jednej, lub kilku książek tej autorki.
6. Zapoznał/a się ze statystykami częstotliwości występowania w Polsce przynajmniej trzech
przedstawionych w książkach Jodi Picolut chorób.
7. Obejrzał/a film lub przeczytał/a książkę przedstawiającą inny przypadek osoby dotkniętej
jedną z opisanych przez nią dolegliwości.

** Początkujący
brydżysta/brydżystka
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** Początkujący
brydżysta/brydżystka
1. Zna podstawowe zasady gry w brydża.
2. Wie co oznaczają pojęcia: dziadek, kontrakt, atut, lewa, wist, kontra, rekontra, zrzutki,
inwit, szlem.
3. Umie policzyć ile ma punktów na ręce.
4. Potrafi w czasie rozgrywki liczyć schodzące atuty.
5. Potrafi po rozegranym rozdaniu policzyć punkty korzystając z zapisu robrowego lub
sportowego.
6. Brał/a udział w turnieju brydżowym.

*** Brydżysta/brydżystka
1. Zna nazwy kilka systemów licytacyjnych. Wybrał/a jeden wg którego gra.
2. Potrafi liczyć schodzące w trakcie gry figury we wszystkich kolorach.
3. Potrafi po rozgrywce policzyć punkty korzystając z zapisu robrowego i sportowego. Potrafi
dostosować taktykę gry do wybranego sposobu liczenia punktów.
4. Umie zastosować impas, wie od czego zależy prawdopodobieństwo jego sukcesu.
5. Brał/a udział w trzech różnych rodzajach turniejów brydża sportowego np. par,
porównawczy, indywidualny, kobiet, teamów, mikst.
6. Przeczytał/a książkę lub czasopismo brydżowe.
7. Przygotował/a jedną osobę do zdobycia sprawności "Początkujący brydżysta/brydżystka".

*** Mistrz sztuk walki
1. Ćwiczył/a jakąkolwiek sztukę walki i posiada czarny pas.
2. Zna przynajmniej trzydzieści metod obrony.
3. Potrafi się bronić przed trzema przeciwnikami przez minutę.
4. Brał udział w międzynarodowej imprezie sztuk walki.
5. Zrobił/a na obozie zajęcia ze sztuk walki w swoim podobozie (minimum dwie godziny).
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*** Pianista/pianistka
1. Zna życiorys Fryderyka Chopina i potrafi rozpoznać i nazwać co najmniej 5 jego utworów.
2. Zna historię powstania oraz budowę: pianina, fortepianu, klawesynu i klawikordu. Posiada
podstawową wiedzę na temat budowy organów.
3. Zna krótki życiorys najsławniejszych muzyków grających na tych instrumentach
(przynajmniej po jednym na jeden instrument). Potrafi rozpoznać i nazwać po dwa utwory ww.
Muzyków.
4. Potrafi zapisać nutami ze słuchu: rytm wraz z określeniem metrum, krótką melodię
jednogłosową i prostą, krótką melodię jednogłosową z pomięci (po uprzednim kilkukrotnym
odsłuchaniu jej). Dopuszczalne są pojedyncze błędy.
5. Wybrał/a dowolny utwór o poziomie trudności adekwatnym do jej/jego umiejętności i
samodzielnie go opracował/a w ciągu co najwyżej 2 miesięcy. Po upływie tego czasu zagrał/a go
co najmniej jednej osobie zainteresowanej.
6. Zorganizowała konkurs muzyczny typu "Mam talent" dla drużyny.

*** Amator/amatorka
architektury
1. Zna nazwiska czterech współczesnych architektów, wie czym charakteryzują się style przez
nich reprezentowane.
2. Wie czym jest Bauhaus, zna głównych jego przedstawicieli.
3. Potrafi rozpoznać główne style architektoniczne, wymienić i naszkicować ich podstawowe
cechy charakterystyczne.
4. Potrafi scharakteryzować cechy architektury swojego lub pobliskiego miasta.
5. Zaprojektował/a układ przestrzenny i umeblowanie 3-pokojowego mieszkania.
6. Zaprojektował/a obiekt małej architektury o ciekawym wzornictwie.
7. Wykonał/a makietę wybranego przez siebie XX-wiecznego budynku.

M Architekt
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M Architekt
1. Zna i rozumie 5 zasad Le Corbusier.
2. Wybrał/a czterech światowej klasy architektów. Potrafi scharakteryzować ich działalność.
3. Zaprojektował/a dom jednorodzinny wraz z przedstawieniem rzutów, dwóch przekrojów,
sytuacji, perspektywy z poziomu człowieka oraz perspektywy z lotu ptaka.
4. Naszkicował/a dowolny mebel autorstwa następujących architektów: Alvar Aalto, Gerrit
Rietvweld, Le Corbusier, Frank Gehry.
5. Zaprezentował/a swój ulubiony styl architektoniczny- uzasadnił/a swój wybór.
6. Narysował/a i opisał/a 5 ciekawych obiektów architektonicznych ze swojego regionu.
7. Zaprojektował/a lub skonstruował/a obiekt małej architektury lub wnętrze (np. element
sprzętu obozowego, wnętrze harcówki itp.) dla Kręgu.

*** HAM
1. Wie kim byli: Samuel Mors, Alfred Vail, Donald Fransworth, Ludwik Koch.
2. Zna znaczenie alfabetu Morsa na przestrzeni dziejów.
3. Potrafi zrozumieć kod nadawany z prędkością co najmniej 40 WPM.
4. Potrafi umiejętnie stosować slang krótkofalarski.
5. Posiada licencję krótkofalarską.
6. Nawiązał/a łączność krótkofalarską z co najmniej trzeba osobami z trzech różnych krajów.
7. Brał/a udział w co najmniej jednych zawodach krótkofalarskich.

** Astronom
1. Zna fazy Księżyca i wie z czego wynikają.
2. Wie jak zmienia się niebo w zależności od pór roku. Potrafi wskazać po 5 gwiazdozbiorów na
wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym niebie.
3. Potrafi znaleźć Gwiazdę Polarną i wskazać strony świata po gwiazdach.
4. Wykonał/a zegar słoneczny, wie jak się nim posługiwać.
5. Zorganizował/a nocną obserwację nieba dla zastępu lub drużyny, pokazał/a i nazwał/a
najważniejsze gwiazdozbiory i gwiazdy.
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* Majtek
1. Zna zasady bezpiecznego żeglowania, potrafi założyć kapok, zawiązał/a węzeł ratowniczy na
linie ratowniczej.
2. Zna 8 węzłów żeglarskich i potrafi je zastosować w praktyce.
3. Zna min. 3 piosenki żeglarskie.
4. Będąc na łodzi żaglowej potrafi określić skąd wieje wiatr.
5. Potrafi postawić wywróconą małą żaglówkę.
6. Zrobił/a zwrot przez sztag i rufę na jednożaglowej łodzi (np. jacht typu ket).
7. Stosuje etykietę żeglarską.

** Junga
1. Zna budowę jachtu i olinowanie.
2. Zna sposoby wzywania pomocy i prawo drogi na wodach śródlądowych.
3. Potrafi żeglować na dwu żaglowej łodzi (jacht typu slup): utrzymuje i prawidłowo zmienia
kurs, pracuje żaglami, prawidłowo rzuca cumy, pracuje bosakiem i odbijaczem. Pełnił/a funkcję
obserwatora, zrobił/a zwrot przez sztag i rufę.
4. Potrafi naprawić żagiel. Zna 3 rodzaje ściegów żeglarskich.
5. Wziął/ęła udział w całodniowym rejsie.
6. Zrobił/a klar na łódce po zakończeniu pływania (złożył/a żagle, zwinął/ęła liny, umył/a pokład i
kokpit).
7. Zachwiał/a się prawidłowo podczas alarmu "Człowiek za burtą".

*** Szyper
1. Zna zasady bezpieczeństwa podczas rejsu. Potrafi zabezpieczyć się przed udarem
słonecznym i cieplnym oraz wychłodzeniem organizmu, a także udzielić pomocy w wymienionych
przypadkach i osobie tonącej. Potrafi wezwać pomoc znajdując się na wodzie. Zna numer
telefonu alarmowego WOPR.
2. Zna teorię manewrowania jachtem mieczowym o powierzchni żagla do 20 m2 i komendy
żeglarskie.
3. Potrafi wymienić najważniejsze żaglowce polskie i ich osiągnięcia.
4. Brał/a udział w przynajmniej tygodniowym rejsie.
5. Pełnił/a funkcje załogi na wszystkich stanowiskach manewrowych.
6. Zorganizował/a imprezę propagującą żeglarstwo, np. regaty, konkurs piosenki żeglarskiej.
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*** Szyper
1. Zna zasady bezpieczeństwa podczas rejsu. Potrafi zabezpieczyć się przed udarem
słonecznym i cieplnym oraz wychłodzeniem organizmu, a także udzielić pomocy w wymienionych
przypadkach i osobie tonącej. Potrafi wezwać pomoc znajdując się na wodzie. Zna numer
telefonu alarmowego WOPR.
2. Zna teorię manewrowania jachtem mieczowym o powierzchni żagla do 20 m2 i komendy
żeglarskie.
3. Potrafi wymienić najważniejsze żaglowce polskie i ich osiągnięcia.
4. Brał/a udział w przynajmniej tygodniowym rejsie.
5. Pełnił/a funkcje załogi na wszystkich stanowiskach manewrowych.
6. Zorganizował/a imprezę propagującą żeglarstwo, np. regaty, konkurs piosenki żeglarskiej.

** Bluesfun
1. Zna znaczenie słowa "blues", pochodzenie tego gatunku muzycznego i gatunki które są jemu
pochodne.
2. Zna i potrafi rozróżnić co najmniej 5 stylów muzyki bluesowej, opowie o swoim ulubionym.
3. Zna sylwetki znanych bluesmanów: BB King, Eric Clapton, Bob Dylan, Big Joe Turner, Robert
Cray, Jimmy Hendrix. Potrafi wybrać ulubionego - opowiedział/a o nim zastępowi
przedstawiając jego muzykę i ciekawostki.
4. Wie czym jest Jam Session, brał/a udział w takim wydarzeniu choć jeden raz w życiu.
5. Wie gdzie w jego/jej mieście można uczestniczyć w koncertach Bluesowych. Uczestniczył/a
w co najmniej dwóch.
6. Podjął/ęła próbę wykonania co najmniej jednego utworu bluesowego; w wybrany sposób
(wokalnie/ instrumentalnie) wystąpiła przed zastępem.

*** Bluesman/blueswoman
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*** Bluesman/blueswoman
1. Zna sylwetki znanych bluesmanów: Lightnin Hopkins, Son House, BB King, Eric Clapton, Bob
Dylan, Big Joe Turner, Robert Cray, Jimmy Hendrix oraz blueswoman: Nina Simone, Etta
Jones, Nora Noor.
2. Potrafi odróżnić pojęcie "bluesman" od "song ster"; wybrał/a kilka swoich ulubionych
bluesowych utworów i zrecenzował/a je biorąc pod uwagę specyfikę wykonawcy.
3. Przeczytał/a co najmniej jedną książkę na temat życia i twórczości bluesmanów.
4. Brał/a udział w co najmniej 5 koncertach bluesowych i co najmniej 3 Jam Session. Wie kiedy
w Gdyni odbywa się Blues Festival, uczestniczył/a w nim co najmniej jeden raz.
5. Wykonał/a co najmniej 3 utwory bluesowe na dowolnym instrumencie lub wokalnie,
przedstawił/a je w zastępie, lub ZZ.
6. Przeprowadził/a ciekawą zbiórkę na temat historii muzyki rozrywkowej uwzględniając rolę
muzyki blues.

M Znawca/znawczyni znawców
1. Zdobył/a wszystkie sprawności "znawców" z książeczki sprawności KH "Drzewo Pokoju".
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