Regulamin Sprawności okolicznościowej
100-lecia 22. Szczepu „Watra”
im. hm. Kazimierza Skorupki
(projekt)

Sprawność zuchowa „Watrzyk”
Wymagania:
1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu.
2. Zna najważniejsze symbole i postacie szczepu i swojej
gromady.
3. Wie, do jakiej drużyny przechodzą zuchy z jego gromady, zna
harcerkę/harcerza tej drużyny.
4. Wie, jakie gromady są w Szczepie, nawiązał kontakt z zuchem z innej gromady.
Komentarz:
Sprawność powinna być stopniowana w zależności od wieku i poziomu zucha.
Ad. 1. Zuch bez Znaczka Zucha (nowy w gromadzie) był na zbiórce, zuch ze Znaczkiem (7/8
lat) był na zbiórce w pełnym umundurowaniu, zuch pierwszej gwiazdki/wtajemniczony (7/8)
dodatkowo wie coś na temat tej zbiórki (okazja, temat itd.), zuch drugiej gwiazdki/zaradny
(8/9) nie tylko był w pełnym umundurowaniu i miał wiedzę o treści zbiórki, ale też włączył
się w nią aktywnie (jak w przedstawienie podczas Święta Barw Szczepu), zuch trzeciej
gwiazdki/opiekuńczy (9/10) poza wszystkim powyższym pomógł innym zuchom podczas
zbiórki (zapoznał je z tematem.
Ad. 2. Na kolejnych poziomach zuch powinien poznać nazwy, następnie znaczenie symboli
i obrzędowości szczepu, starszy zuch może sam zapoznać z nimi inne zuchy.
Ad. 3 i 4. Ważne, żeby zuch młodszy kojarzył inne jednostki, zuch starszy miał przed sobą
wyzwanie. Jeśli ma rodzeństwo w innej jednostce, niech pozna kogoś innego (np. swojego
przyszłego zastępowego), jeśli zna już dobrze drużynę/gromadę, to niech pozna też inną.

Sprawność harcerska jednogwiazdkowa (*)

Wymagania:
1. Pełnił/a harcerską służbę na Grochowie
lub inną na rzecz środowiska.
2. Szuka przyjaciół wśród harcerskiej braci
- wziął udział w zlocie „watrzańskich”
środowisk.
3. Zna historię grochowskiego harcerstwa,
odwiedził miejsca z nią związane.

Przykładowe zadania:
Warta na Boże Ciało, inna służba w czasie
festynu Szczepu, 1 listopada, Święto Barw
Szczepu itd.
Udział w zlocie majowym Szczepu lub
udział w Watra Jambo na obozie 2015.
Przejście rajdu tradycji / ścieżki 100-lecia
grochowskiego harcerstwa.

4. Jest ciekawa/y świata i poznaje najbliższą Wzięła/ął udział w dłuższej krajoznawczej
okolicę nie zważając na trudności.
wycieczce lub biwaku zastępu z
nocowaniem w terenie, w okolicach
Warszawy.
5. Wraz z zastępem dostarczył/a kamień
Kamień z obozu, wycieczki - ogólnie
pod „fundament” kamienia milowego
z „harcerskiego szlaku”.
100-lecia harcerstwa na Grochowie.
6. Jest członkiem „watrzańskiej” wspólnoty, Nosi kompletny mundur, wie kto jest
nosi jej barwy.
patronem Szczepu, zna piosenkę obrzędową
Szczepu i drużyny, nosi barwy Szczepu
(krajka).

Sprawność harcerska dwugwiazdkowa (**)

Wymagania:
1. Wzięła/ął udział w przygotowaniach i/lub
realizacji wydarzenia związanego ze
służbą dla społeczności Grochowa.
2. Szuka przyjaciół wśród harcerskiej braci
– wzięła/ął udział w zlocie
„watrzańskich” środowisk.
3. Zna historię grochowskiego harcerstwa
i dzieli się tą wiedzą z innymi.
4. Przemierza bezdroża i poznaje Polskę,
szuka harcerskich przygód.
5. Wraz z zastępem dostarczył/a kamień na
„fundament” kamienia milowego 100lecia harcerstwa na Grochowie i poznał/a
byłe harcerki / byłych harcerzy szczepu
6. Jest członkiem „watrzańskiej” wspólnoty,
nosi jej barwy, odwiedził/a miejsce
związane z patronem Szczepu i jego
nagrobek na cmentarzu powązkowskim,
napisał/a relację ze zbiórki Szczepu.

Przykładowe zadania:
Budowa ołtarza na Boże Ciało, udział
w Wigilii dla samotnych, inne wydarzenie
wymagające większego zaangażowania.
Udział w zlocie majowym Szczepu lub
udział w Watra Jambo na obozie 2015.
Współorganizacja zbiórki poświęconej
historii Szczepu lub patronowi.
Udział w minimum trzydniowej wędrówce
– np. rajdy obozowe.
Kamień z obozu, wycieczki - ogólnie
z „harcerskiego szlaku” oraz spotkanie
z członkami KPH - np. na Watra Jambo.
Nosi kompletny mundur, wie kto jest
patronem Szczepu, zna piosenkę obrzędową
Szczepu i drużyny, nosi barwy Szczepu
(krajka). Ustawił/a znicz przy nagrobku
patrona Szczepu na 1 listopada, Wielkanoc,
rocznicę urodzin lub śmierci.

Sprawność harcerska trzygwiazdkowa (***)

Wymagania:
1. Podjęła/ął się służby dla potrzebujących
na Grochowie lub Kamionku.
2. Szuka przyjaciół wśród harcerskiej braci,
podtrzymuje znajomości i przyjaźnie –
wzięła/ął udział w zlocie „watrzańskich”
środowisk i w jednym wydarzeniu
towarzysko-harcerskim w ciągu roku.
3. Zna historię grochowskiego harcerstwa
i propaguje o niej wiedzę wśród
mieszkańców Grochowa/ Kamionka.

4. Wyrusza z harcerzami w nieznane,
trudności, zmęczenie i niewygody nie są
dlań nigdy przeszkodą.
5. Podtrzymuje więź z najstarszymi
harcerkami i harcerzami – uczestniczył/a
w spotkaniu ze środowiskiem harcerzy
Szarych Szeregów, zarobił/a 22 PLN z
przeznaczeniem na kamień milowy 100lecia grochowskiego harcerstwa,
przeczytał/a książkę o historii Szczepu.
6. Jest członkiem „watrzańskiej” wspólnoty,
nosi jej barwy, odwiedził miejsce
związane z patronem Szczepu i jego
nagrobek na cmentarzu powązkowskim,
współorganizował/a jedno z wydarzeń
Szczepu w roku stulecia.

Przykładowe zadania:
Zajęcia w domu dziecka, świetlicy
środowiskowej, pomoc w organizacji
wydarzenia dla osób starszych.
Udział w zlocie majowym Szczepu lub
udział w Watra Jambo na obozie 2015.
Udział w balu z okazji 100-lecia harcerstwa
na Grochowie.
Organizował/a lub współorganizował/a grę
dla uczniów szkół lub mieszkańców
Grochowa/ Kamionka, która
popularyzowała historię grochowskiego
harcerstwa.
Udział w minimum pięciodniowej
wędrówce - obozie wędrownym / spływie
kajakowym itp.
Udział we Mszy Świętej Szarych Szeregów
31 lipca, przeczytanie „Zarysu dziejów
22 Szczepu WATRA im. hm. Kazimierza
Skorupki” lub fragmentu „Straży nad
Wisłą”.

Nosi kompletny mundur, wie kto jest
patronem Szczepu, zna piosenkę obrzędową
Szczepu i drużyny, nosi barwy Szczepu
(krajka). Ustawił/a znicz przy nagrobku
patrona Szczepu na 1 listopada, Wielkanoc,
rocznicę urodzin lub śmierci.
Współorganizacja jednego z licznych
wydarzeń szczepowych.

Sprawność harcerska mistrzowska (M)

Wymagania:
1. W roku stulecia pełni służbę jako
drużynowa/y, wzięła/ął udział w
organizacji służby dla potrzebujących lub
sam/a pełni stałą służbę.
2. Szuka przyjaciół wśród harcerskiej braci,
podtrzymuje znajomości i przyjaźnie –
wzięła/ął udział w zlocie „watrzańskich”
środowisk i w jednym wydarzeniu
towarzysko-harcerskim w ciągu roku.
3. Zna historię grochowskiego harcerstwa,
jest jej kronikarzem.

4. Podejmuje się nowych wyzwań, nie
zatrzymuje się, świadczy swoim życiem
o ciekawości świata.

5. Spotkał się z harcerzem Szarych
Szeregów, przeczytał książkę o historii
Szczepu, odwiedził jeden z nagrobków
harcerzy/instruktorów Szczepu, zarobił
50 PLN z przeznaczeniem na kamień
milowy 100-lecia grochowskiego
harcertswa.
6. Jest członkiem „watrzańskiej” wspólnoty
nosi jej barwy, odwiedził/a miejsce
związane z patronem Szczepu i jego
nagrobek na cmentarzu powązkowskim,
zorganizował/a (kierował/a organizacją)
jednego z wydarzeń związanych ze 100leciem Szczepu.

Przykładowe zadania:
Oddaje regularnie krew, opiekuje się
potrzebującą osobą.

Udział w zlocie majowym Szczepu lub
udział w Watra Jambo na obozie 2015.
Udział w balu z okazji 100-lecia harcerstwa
na Grochowie.
Opracował samodzielnie lub z zespołem
materiały do ścieżki 100 - lecia harcerstwa,
materiał do zarysu dziejów, materiały do
kroniki elektronicznej, materiały do mapy
nagrobków harcerzy 22-giej, grę
poświęconą historii harcerstwa (do
wykorzystania przez innych), itd.
Wzięła/ął udział w nowej formie
krajoznawstwa - np. wyprawa rowerowa,
lub żeglarska, rozpoczęła/ął naukę zupełnie
nowej umiejętności - np. języka, nowe
studia itp.
Udział we Mszy Świętej Szarych Szeregów
31 lipca, przeczytanie „Zarysu dziejów
22 Szczepu WATRA im. hm. Kazimierza
Skorupki” lub fragmentu „Straży nad
Wisłą”. Ustawił znicz przy nagrobku
harcerza/instruktora Szczepu na 1 listopada,
Wielkanoc, rocznicę urodzin lub śmierci.
Nosi kompletny mundur. Ustawił/a znicz
przy nagrobku patrona Szczepu na
1 listopada, wielkanoc, rocznicę urodzin lub
śmierci. Organizacja jednego z licznych
wydarzeń szczepowych.

