
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI  

11 DRUŻYNY HARCERSKIEJ „ŻYWIOŁY”  

działającej przy Szkole Podstawowej im. T. Halika w Górznej 

 

W skład 11 Drużyny Harcerskiej wchodzi 18 członków, w tym 13 dziewcząt. 

W przyszłym roku stan chłopców ulegnie zmniejszeniu (klasa VI odchodzi – 3 chłopców, 

klasa V zawieszona do poprawy zachowania), dlatego postanowiliśmy zlikwidować zastępy 

(rozkaz L1/2011). Na czas określonych zadań tworzą się patrole, które nie mają „sztywnie” 

przydzielonych osób. System ten, mimo, iż stosowany przeważnie wśród starszych harcerzy 

bardzo dobrze sprawdza się w tym środowisku (, przeciwieństwie do systemu zastępów). 

Zbiórki drużyny odbywają się regularnie (w czwartki). Dzięki uprzejmości władz 

szkoły, także w tym roku uzyskaliśmy możliwość korzystania z części przeznaczonej 

na stołówkę. W mijający roku harcerskim przyrzeczenie złożyło 8 osób (w tym 1 z kl. V): 

 Dh. Marta Cieślik 

 Dh. Agnieszka Skowrońska 

 Dh. Monika Hacia 

 Dh. Klaudia Szwedowicz 

 Dh. Monika Kurdek 

 Dh. Katarzyna Schuda 

 Dh. Roksana Adler 

 Dh. Patrycja Lewicka 

W roku harcerskim 2010/2011 członkowie drużyny uczestniczyli w:  

 inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. T. Halika w Górznej, 

 zlocie w Zakrzewie pt. „Wędruj z nami” (zajęliśmy 2. miejsce), 

 zlocie Złotowie (z okazji 66. rocznicy przywrócenia Ziem Złotowskich do macierzy),   

 przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju,  

 kolędowaniu po wsi Górzna,  

 zimowisku w Nowej Świętej, 

 rajdzie rowerowym do Nowego Dworu pt. „Wielkanoc z jajem”,  



 I Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Górznej,  

 zlocie podsumowującym rok harcerski na stanicy w Podgajach,  

 festynie rodzinnym w Górznej 

 Święcie Szkoły im. T. Halika w Górznej  

Ponadto zorganizowaliśmy dyskotekę z okazji dnia Dziecka, wigilie drużyny, występy 

artystyczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz  uroczyste przekazanie mundurów nowym 

członkom. Cztery osoby wzięły udział w kursie dla zastępowych, którego z przyczyn 

prywatnych nie ukończyły. Sześciu członków weźmie udział w Harcerskiej Akcji Letniej 

w Podgajach. 

Przez ten rok udało się nam wypracować obrzędowość dot. rozpoczynania 

i zakończenia zbiórek. Każdy harcerz po przyrzeczeniu posiada bluzę od munduru i chustę. 

W ostatnim czasie część harcerzy zakupiła także pasy harcerskie. Udało nam się znaleźć 

sponsorów na zakup koszulek (Starostwo oraz SP w Górznej) a zaprzyjaźniona agencja 

reklamowa wykonała na nie napisy, z czego jesteśmy bardzo dumni. Poszczególnym 

członkom drużyny udało się zdobyć w tym roku następujące sprawności: pomocna dłoń, 

rowerzysta, grajek, kuchcik, majsterklepka, śpiewaczka, higienistka, starsza siostra oraz  

igiełka. W maju 2011 zmieniliśmy logo drużyny oraz stworzyliśmy projekt naszego proporca, 

którego wykonanie planujemy na przyszły rok harcerski. 

Cele jakie pragniemy osiągnąć przyszłym roku harcerskim to – prócz udziałów 

w zlotach hufcowych i imprezach środowiskowych – skuteczne rozpropagowanie akcji 1% 

dla harcerzy oraz kontynuacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej. Priorytetami jakie stawiamy 

sobie na najbliższy rok jest skompletowanie umundurowania całej drużyny oraz 

zorganizowanie obozu drużyny. 

 

CZUWAJ! 

pwd. Iwona Kowalska 

Drużynowa 11 DH 


