HISTORIA i KULTURA POLSKI
METODA HARCERSKA

Wskazówki Dla Zastepowych, Druzynowych, i Przewodniczek

Organizacja nasza pól wieku istnieje na emigracji, na ziemiach obcych, teraz przyswojonych.
Poza celami harcerskimi które nas lacza ze swiatowym ruchem skautowym, Zwiazek
Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHPpgK) posiada cel wychowania swych
szeregów w tradycjach mowy, kultury, i historii naszych przodków. Do osiagniecia tych celów,
stopnie i sprawnosci harcerskie posiadaja wymagania zwiazane z wiedza o kulturze, historii, i
geografii polskiej. Niestety, gdy podchodzi sie do przeprowadzenia tych tematów, pierwszy
instinkt jest do nasladania metod które w naszej osobistej przeszlosci przekazaly te wiadomosci
... szkola.
Harcerstwo nie jest szkola. Nie rzadamy aby harcerki zdawaly egzaminy pisemne z wymagan
na stopnie i sprawnosci. Zastepowe, druzynowe, i instruktorki nie sa amatorskimi
nauczycielkami (chociaz, wiele z nich ewentualnie staje sie znakomitymi nauczycielkami
karierowymi, stosujac metode harcerska w swoich klasach).
Zastepowe, druzynowe, i instruktorki sa starszymi, bardziej doswiadczonymi siostrami. Swoim
przykladem i twórczymi zajeciami stwarzaja dla szeregowych przezycia, z których pozostaje
iskierka wiedzy. Metoda harcerska wylania z uczestniczek udzial, zainteresowanie, i pragnienie
poszerzania swego swiata.
Przy swojej rocznej kadencji w roli Referentki Harcerek przy Hufcu “Tatry” w Chicago,
zauwazylam ze znajomosc przeprowadzenia sprawnosci historycznych metoda harcerska na
zbiórkach druzyny zagasa. Nie zgasla zupelnie, poniewaz nie zginela chec przeprowadzenia,
jedynie znajomosc sposobu przeprowadzenia.
Mozliwe jest, ze dzisiejsza mlodziez jest bardziej oddalona czasem od tych wydarzen które
spowodowaly polska diaspore i przyczynily sie do zalozenia naszej organizacji. Gdy sie patrzy
na historie ojczysta z punktu widzenie dat i wydarzen, gubi sie wlasne polaczenie z ta
przeszloscia. Fakty staja sie nudnymi martwymi slowami, a nie wskazówkami w historie
wlasnej rodziny, lub wgladu do samej siebie. Historia sie dzieje wkolo nas, jest ona w toku gdy
przychodzimy na swiat. Jestesmy jej produktem, jak i równiez jej czynnikiem. Nasze
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pojedyncze dzialania, zjednoczone z dzialaniamy innych, i dzialaniami calego spoleczenstwa,
staja sie tym, czym bedzie nastepnej generacji historia.
Mozliwe jest, równiez, ze przeszle unowoczesnienie nazw sprawnosci na “Milosniczke Ziemi
Ojczystej (MZO) I”, “MZO II”, “MZO III”, i “MZO IV”, przyczynilo sie do zanikniecia
kojarzenia tematyki sprawnosci do epoki historycznej naszej ojczyzny. Bez wzmianki
nazwowej, sprawnosci te, w swiadomosciach mlodych funkcyjnych staja sie niezrozumialymi
enigmami.
Z punktu widzenia ogólnego, znajomosc historii polskiej w pracy harcerskiej jest podzielona na
cztery sprawnosci w kolejnosci kronologicznej wedlug dynastii królewskich i epok
historycznych.
Pierwsza sprawnosc, “MZO-I”, dawniej znana “Wskazidroga po Polsce”, prowadzi nowa
harcerke w zdobywaniu wiedzy o obecnej geografii polskiej, powstania naszej ojczyzny, i
pierwszej dynastji królewskiej Piastów. Sprawnosc ta jest wymagana do pierwszego stopnia
mlodziezowego “ochotniczka”.
Druga sprawnosc historyczna, “MZO-II”, czyli “Jagiellonka”, jest wymagana do stopnia
“tropicielki”. Prowadzi harcerke w zdobywaniu wiedzy o drugiej dynastji królewskiej
Jagiellonów.
“MZO-III”, czyli “Elektor”, jest wymagana do stopnia “pionierki”. W niej, harcerki zdobywaja
wiedze o dynastii elekcyjnej królów polskich.
Do ostatniego stopnia mlodziezowego, “samarytanka”, nalezy zdobycie sprawnosci “MZO-IV”,
czyli “Przewodniczka po Polsce”, które sklada sie ze znajomoscia okresu rozbiorów i
podleglosci. Polska, jako panstwo, lecz nie jako narodowosc, przestaje istniec.
Jak wiec przyprowadzic sprawnosci historyczne, aby byly nie tylko pouczajace, lecz równiez
zabawne i przyjemnosciowe dziesiejszej mlodziezy. Tym podreczniekiem, postaram sie
przedstawic metody, spostrzezenia, i plany zbiórek które w mojej pracy harcerskiej zdaly
egzamin. Mam nadzieje, ze przydadza sie tym, które prowadza prace harcerska.
phm. Anna Nowobilska-Vasilios
Referentka Harcerek i Wedrowniczek
Hufiec “Tatry”
Chicago, IL, USA
1999
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Do przeprowadzenia ciekawej zbiórki, nie zaleznie od tematu, najwazniejsze jest
przygotowanie Planu Zbiórki. Okreslamy typ zbiórki, wybieramy temat z Planu Pracy
Druzyny. Wymyslamy cwiczenia lub gry, wyszukiwamy ze spiewnika piosenki (na temat) do
spiewania i nauczenia, wybieramy gre ruchowa, i przygotowujemy temat gawendy/rozmowy.
PLAN ZBIÓRKI
Zbiórka: ozastepu
Temat Zbiórki:

odruzyny

o Wychowanie
o Wiadomosci do stopni
o Wiadomosci do sprawnosci

Rozpoczecie

Data:

o Gry/cwiczenia
o Sluzba Bogu/Ojczyznie
o Praca dla innych

o Praca zarobkowa
o Prace reczne
o Piosenki, tance

Plan
Raport
Obrzed Rozpoczecia:

o Technika Harcerska
o Gaweda
o Sprawy do zalatwienia

Wykonanie/Uwagi

Piosenka:
Cwiczenie/Gra
nad temat stopni lub
sprawnosci

Nowa Piosenka

Zabawa lub Gra
Ruchowa

Gaweda/Rozmowa na
temat Prawa,
Przyrzeczenia, lub
wymagania do
stopnia/sprawnosci

Nastepna zbiórka

Co bedzie:
Co przyniesc:

Zakonczenie

Ogloszenia:
Obrzed Zakonczenia:
Piosenka:
Przygotowala:
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