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TRZYDZIESTOLECIE
SZCZECIŃSKICH ÓSEMEK
Czym jest sprawność Szczepu Watra i jak ją zdobyć?

SPRAWNOŚĆ JUBILEUSZOWA SZCZECIŃSKIEGO SZCZEPU ZHR „WATRA”

SPRAWNOŚĆ
HARCERSKA

ODZNAKA
TRZYDZIESTOLECIA

SPRAWNOŚĆ
ZUCHOWA

SPRAWNOŚĆ
SZCZEPU WATRA
Drogie Druhny i drodzy
Druhowie!
30-lecie naszego środowiska zbliża się już wielkimi
krokami, a jak sami wiecie,
tak duże wydarzenie nie
może obejść się bez okolicznościowej
sprawności!
Chcielibyśmy
zachęcić
wszystkich z Was do podjęcia się realizacji zadań
umieszczonych w załączniku do niniejszego biuletynu!
Sprawności są dostosowane do Waszych stopni i
umiejętności, jeśli jednak
będziecie mieli jakieś wątpliwości czy pytania związane z poszczególnymi wymaganiami, śmiało zwracajcie się z pytaniami do
swoich drużynowych! Termin realizacji sprawności
upływa wraz z końcem obchodów 30-lecia szczepu,
który zawarty jest w kalendarium, a także ogłaszany
będzie w Waszych drużynach. Wymagania prezentujecie bezpośrednio kadrze swojej drużyny. Dla
wędrowniczek, wędrowników, instruktorów i KPH
przewidzieliśmy okolicznościową Odznakę 30-lecia.

Zaangażuj się w pełni w
nasze wspólne święto! Powodzenia!

ODZNAKA 30-LECIA
SZCZECIŃSKICH ÓSEMEK
Droga Wędrowniczko! Drogi Wędrowniku! To właśnie
dla Ciebie (jak i dla kadry
oraz KPH) przygotowana
została specjalna Odznaka
30-lecia Szczecińskich Ósemek! Jest ona przeznaczona dla wszystkich tych, którzy w znacznym stopniu
zaangażowali się w organizowanie obchodów 30-lecia
naszego środowiska. Nie
wystarczy
tylko
wziąć
udziału w samym wydarzeniu,
należy
również
przygotować jego fragment. W sprawie ustalenia
jaka będzie to część oraz
na czym będzie polegało
Twoje
zaangażowanie,
skonsultuj się ze swoją drużynową/swoim
drużynowym! To właśnie Ty możesz
sprawić, że to wydarzenie
na długo pozostanie w naszej pamięci! Powodzenia!
Kadra
Szczecińskiego
Szczepu ZHR “Watra” im.
Szarych
Szeregów
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PLAKIETKI OBOZOWE
Skoro już poruszamy temat
sprawności i odznak, chcielibyśmy także
pokazać najmłodszym harcerkom i harcerzom oraz
przypomnieć najstarszym o
tym, co oznaczają kolory
poszczególnych plakietek
obozowych! Jaki kolor miała Twoja na ostatnim obozie?

KOLORY PLAKIETEK
1. BIAŁY
2. SZARY
3. BRĄZOWY
4. BŁĘKITNY
5. GRANATOWY
6. CZARNY
7. ZIELONY
8. BORDOWY
9. CZERWONY
10. ZŁOTY

W NASTĘPNYCH NUMERACH:
8 SGZ „Rusałki Azaliowego Ogrodu”
8 SGZ „Rycerze Iskry” im. Zawiszaków

1.

Zna historię środowiska, jego jednostki, patronów jednostek
i instruktorów (min. 15 dat, 5 instruktorów historycznych). .

Zorganizował/ła zbiórkę zastępu/ grę drużyny/ zajęcia/
kominek na temat Szarych Szeregów.

5.

4.

3.

2.

1.

Wziął/ęła udział w obchodach 30 - lecia istnienia szczepu.

Zna imiona, nazwiska i funkcję instruktorów działających w
szczepie.

Wie kto jest założycielem środowiska oraz pierwszym
szczepowym.

Wymienił/ła 10 ważnych dat z historii środowiska (bez tych
co są na sztandarze).

Wie, w którym roku Szczep “Watra” otrzymał Sztandar, kto
jest patronem szczepu oraz jakie daty znajdują się na
sztandarze szczepu i co znaczą.

Wie, jakie jednostki obecnie działają w szczepie oraz patronów poszczególnych drużyn.

DATA I PODPIS
DRUŻYNOWEJ/
DRUZYNOWEGO

DATA I PODPIS
DRUŻYNOWEJ/
DRUZYNOWEGO

5.

4.

3.

2.

1.

Wziął/ęła udział w obchodach 30-lecia istnienia szczepu.

Zna symbolikę godła szczepu.

Wymieni 7 ważnych dat z historii środowiska.

Wie, kto jest szczepowym i jaki ma stopień.

Wie, w którym roku Szczep “Watra” otrzymał Sztandar
oraz kto jest patronem szczepu.

Wie, kiedy powstało środowisko, szczep i jakie jednostki
wchodzą w jego skład.

JUBILEUSZOWA SPRAWNOŚĆ SZCZEPU WATRA
MŁODZIK/OCHOTNICZKA
Imię i nazwisko, drużyna:

6.

DATA I PODPIS
DRUŻYNOWEJ/
DRUZYNOWEGO

————————————–—————————————————————————————–—————

2.

Wziął/ęła udział w obchodach 30 - lecia istnienia szczepu.

JUBILEUSZOWA SPRAWNOŚĆ SZCZEPU WATRA
ĆWIK/SAMARYTANKA
Imię i nazwisko, drużyna:

3.

6.

JUBILEUSZOWA SPRAWNOŚĆ SZCZEPU WATRA
WYWIADOWCA/TROPICIELKA
Imię i nazwisko, drużyna:
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