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Witaj szanowna druhno, witaj drogi druhu!

Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ oddajemy w Twoje rêce trzeci zeszyt
z serii „Wiedzajnika Harcerskiego”.

Tym razem dajemy Ci spisany zbiór nietypowych sprawnoœci.

Szczerze powiedziawszy nie mam najmniejszego pojêcia na 
podstawie jakich materia³ów Beata (osoba przepisuj¹ca tekst) 
opracowywa³a swoj¹ wersjê tego “regulaminu”. W ka¿dym razie 
odwali³a kawa³ dobrej roboty, któr¹ przerzucam tutaj.

„Wiedzajnik” niegdyœ mo¿na by³o „nabyæ” w Komendzie Hufca ZHP 
w Siemianowicach Œl¹skich za jeden przeœliczny uœmiech. W tej chwili 
mo¿esz go zna leŸæ  ty lko  w in ternec ie  pod adresem
http://zhp-siem.kotlomontaz.pl/wiedzajnik/

Z powa¿aniem
By³a Agencja Wydawnicza MarcoDRUK2000

a aktualnie osoba prywatna czyli ja, Marcin

Ju¿ wkrótce zostan¹ wydane kolejne zeszyty z tej serii. Co bêdzie w kolejnych, 
dowiesz siê ju¿ wkrótce.

Je¿eli masz jakiekolwiek propozycje, materia³y, rady i inne im podobne
ró¿noœci mo¿esz je dostarczaæ bezpoœrednio do mnie na adres: 41-100 Siemianowice
ul.Korfantego 15a/12. Mo¿esz równie¿ kontaktowaæ siê telefonicznie pod
numerem  501 33 84 72 lub via e-mail: cinek@demo.pl

PRZYJEMNEJ I KREATYWNEJ PRACY ¯YCZÊ JA
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I. DUCHOWE

S³oñce *
Stara siê byæ pogodna, pomimo przeciwnoœci.
Codziennie spe³nia dobry harcerski uczynek.
Dowiedzia³a siê, kto w jej okolicy zajmuje siê pomoc¹ innym ludziom zastanowi³a siê, jak sama mo¿e 
pomóc.
Opiekowa³a siê kimœ, kto tego potrzebowa³.
Potrafi wobec ca³ej dru¿yny coœ  opowiedzieæ, zaœpiewaæ, wyst¹piæ na scenie.

Zawisza Czarny *
Stara siê byæ uczynny, uczciwy i zdyscyplinowany.
Wie, kim by³ Zawisza Czarny, czym siê ws³awi³.
Potrafi wyt³umaczyæ, jak zostawa³o siê w œredniowieczu rycerzem i co to by³ kodeks rycerski.
Codziennie spe³nia dobry harcerski uczynek.
Wspólnie z zastêpem przygotowa³ mi³¹ niespodziankê dla harcerek.

Wêze³ **
Zna symbolikê wêz³a p³askiego.
Wie, jak brzmi pozdrowienie skautowe w 5 jêzykach obcych.
Wie, jakie organizacje harcerskie istniej¹ w Polsce.
Wspólnie z zastêpem podj¹³(podjê³a) siê sta³ej s³u¿by na rzecz otoczenia.
Odwiedzi³(a) zbiórkê lub obóz innej dru¿yny.
Bra³(a) udzia³ w przygotowaniu Dnia Myœli Braterskiej.

Logos ***
Wie, z jakich ksi¹g sk³ada siê Pismo Œwiête oraz kto i kiedy je napisa³.
Ma w³asny egzemplarz Pisma Œwiêtego, czyta je regularnie.
Potrafi znaleŸæ fragment Biblii wed³ug podanego odnoœnika.
Opowiedzia³ zastêpowi lub dru¿ynie wybran¹ historiê biblijn¹.
Czyta innym Pismo Œwiête w czasie liturgii, lekcji religii lub spotkania biblijnego.

Stra¿nik Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju
Pozna³ historiê i legendê œwiat³a z Betlejem.
Wie, jakimi drogami dociera ono do polskich harcerzy.
Przekaza³ wiadomoœæ o œwietle swojej rodzinie, szkole, dru¿ynie.
Pe³ni³ wartê przy œwietle w harcówce, szkole, hufcu.
Przekaza³ Betlejemskie Œwiat³o Pokoju wraz z ¿yczeniami œwi¹tecznymi innym harcerzom, rodzinie, 
osobom starszym itp.

II. PROPORCOWE

Proporcowy zastêpu *
Pe³ni³ funkcjê proporcowego przez co najmniej szeœæ miesiêcy.
Potrafi wykonywaæ chwyty proporcem.
Zna regulaminowe wymiary proporca zastêpu.

Proporcowy dru¿yny **
Nauczy³ podstawowych chwytów proporcem  m³odszego proporcowego.
Podczas obozu dru¿yny co najmniej dwa razy by³ w poczcie sztandarowym lub flagowym.
Wie, sk¹d wziê³o siê god³o i flaga Polski.
Zna barwy narodowe krajów s¹siaduj¹cych z Polsk¹.
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III. EKOLOGICZNE

Kropelka wody

W swoim codziennym postêpowaniu (w szkole, domu) nie szkodzi œrodowisku, tzn:
nie œmieci na ulicy
oszczêdza:
- wodê (np. zakrêca kran, gdy leje siê niepotrzebnie woda),
- energiê (np. nie zapala zbêdnego oœwietlenia),
- papier (np. zapisuje strony do koñca w zeszytach),
- surowce wtórne

Jest tolerancyjny - nie dokucza zwierzêtom, nie niszczy roœlin, nie ³amie ga³êzi, nie depcze trawników  
przeciwnie - zasadzi³ drzewko.

- Jest dobrze wychowany - nie ha³asuje w lesie i nie zostawia w nim swoich œmieci.
Chce chroniæ czynnie œrodowisko - wzi¹³ udzia³ w akcji ekologicznej zorganizowanej przez starszych 
kolegów.

Têcza *

Zdoby³ sprawnoœæ "Kropelki wody".
Wraz z zastêpem potrafi biwakowaæ przestrzegaj¹c zasad ekologii, tzn:

- wie, co nale¿y zrobiæ ze œmieciami,
- wie, jak nale¿y siê umyæ,
- wie, jak zorganizowaæ, zabezpieczyæ i zlikwidowaæ ognisko,
- wie, dlaczego nale¿y tak postêpowaæ.

Odby³ dwa biwaki, na których stosowa³ te zasady.
Zna aktualne problemy ekologii.
Wykry³ Ÿród³a i przyczyny zanieczyszczeñ swojej okolicy (miasto, gmina). Stara siê nie przyczyniaæ do 
tego stanu rzeczy.
Wzi¹³ udzia³ w trzech akcjach ekologicznych (np. sadzenie drzew, happening, wyk³ad).

S³oñce **

Zdoby³ sprawnoœæ "Têczy".
Zna Ÿród³a i mechanizmy zanieczyszczeñ œrodowiska na obozach.
W pracach przygotowawczych do obozu opracuje, a na obozie wdro¿y do u¿ycia sposób zapobiegania 
jednemu z nich.
Odbêdzie taki obóz.
Zna aktualne problemy ekologiczne Polski (tzw. "punkty zapalne").
Potrafi siê o nich wypowiedzieæ i zaj¹æ swoje stanowisko.
Sporz¹dzi dok³adny raport z materia³ów zebranych w próbie na sprawnoœæ "Têczy" o stanie œrodowiska 
swojej okolicy.
WeŸmie udzia³ w pracach przygotowawczych do trzech akcji ekologicznych.

Ziemia ***

Zdoby³ sprawnoœæ "S³oñca".
Przygotowa³ i przeprowadzi³ kursy, zajêcia, pokazy z zasad ekologicznego biwakowania i obozowania 
dla swoich m³odszych kolegów. Wyjaœni³, dlaczego nale¿y tak postepowaæ.
Odby³ dwa takie biwaki (pomóg³ w realizacji wymagañ na sprawnoœæ "Têczy").
Zna g³ówne problemy ekologiczne œwiata.
Do raportu opracowanego w próbie na sprawnoœæ "S³oñca" do³¹czy w³asne propozycje rozwi¹zania 
niektórych problemów. Przedstawi ten materia³ w³adzom miasta, gminy, radzie itp.
Pokierowa³ pracami przygotowawczymi do trzech akcji ekologicznych (np. sadzenie drzew, happening, 
cykl wyk³adów).

M³odzik - ochotniczka, wywiadowca - tropicielka)
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Zielony listek
(m³odzik - ochotniczka, wywiadowca - tropicielka)
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Jest ciekawy otaczaj¹cej przyrody  by³ z zastêpem kilka godzin w lesie, obserwowa³ ¿ycie lasu.
Chce rozpoznawaæ roœliny i zwierzêta  sporz¹dzi³ zielnik zawieraj¹cy liœcie kilkunastu drzew i roœlin. 
Nazwa³ je i rozpozna³ wœród innych.
Wie, ¿e przyrodê nale¿y chroniæ  odwiedzi³ park narodowy, krajobrazowy, ogród botaniczny, muzeum 
przyrodnicze, odpowiednio siê zachowywa³.
Pomaga³ w pracach porz¹dkowych na dzia³ce, w ogrodzie, parku, lesie.
Ogl¹da filmy przyrodnicze, czytuje prasê przyrodnicz¹. Potrafi wymieniæ kilka tytu³ów programów 
przyrodniczych.

Liœæ klonu *

Zdoby³ sprawnoœæ "Zielonego listka".
Rozpoznaje wiêkszoœæ roœlin i zwierz¹t swojej okolicy.
Zna podstawowe zwierzêta i roœliny chronione w Polsce.
Wie, jakie s¹, czym siê zajmuj¹ i jak siê nale¿y zachowywaæ w parkach narodowych, krajobrazowych i 
rezerwatach przyrody.
Zasadzi³ drzewko.
Wzi¹³ udzia³, wraz z zastêpem, w trzech wyprawach do lasu (w tym jedna ca³odniowa). Sporz¹dzi³ z nich 
sprawozdanie.
Wzi¹³ udzia³ w spotkaniu z cz³owiekiem przyrody (leœnik, ekolog itp.).

Jod³a **

Zdoby³ sprawnoœæ  "Liœcia klonu".
Rozpoznaje roœliny i zwierzêta charakterystyczne dla swojego regionu (województwo, kraina 
geograficzna itp.).
Wie, gdzie siê znajduj¹ i jakie s¹ obszary prawnie chronione w okolicy. Wzi¹³ udzia³ w pracach na rzecz 
tych obszarów.
Zasadzi³ drzewko.
Wzi¹³ udzia³, wraz z zastêpem, w kilkudniowej wyprawie leœnej.
Przygotowa³ i przeprowadzi³ ca³odniow¹ wyprawê do lasu.
Pomóg³ w zorganizowaniu spotkania z cz³owiekiem przyrody.

D¹b ***

Zdoby³ sprawnoœæ "Jod³y”
Rozpoznaje wiêkszoœæ roœlin i zwierz¹t z terenów Polski.
Zna podstawy prawne ochrony œrodowiska w Polsce, zna instytucje administracji pañstwowej zajmuj¹ce 
siê ochron¹ œrodowiska.
Wie, jakie wystêpuj¹ ruchy pozarz¹dowe (tzw. NGO-s), zajmuj¹ce siê ochron¹ œrodowiska, nawi¹za³ 
kontakt z jednym z nich.
Zasadzi³ drzewko.
Przygotowa³ i przeprowadzi³ kilkudniow¹ wyprawê do lasu.
Przygotowa³  i przeprowadzi³ spotkanie z cz³owiekiem przyrody.

IV. INTELEKTUALNE

M³ody fizyk
Wyt³umaczy³(a) zjawiska fizyczne wystêpuj¹ce w otaczaj¹cym nas œwiecie.
Zna najwa¿niejsze prawa fizyki i ich zastosowanie w ¿yciu codziennym.
Zna najwa¿niejsze ga³êzie fizyki. Doskonali siê w jednej z nich.
Spopularyzowa³(a) wœród m³odszych harcerzy fizykê.

Fizyk
Wymieni³(a) nazwiska najs³ynniejszych fizyków i przedstawi³(a) ich wk³ad w rozwój tej nauki.
Zna najwa¿niejsze prawa fizyki. Zademonstrowa³(a) je m³odszym harcerzom.
Przedstawi³(a) wyniki swoich eksperymentów fizycznych.
W wybranej przez siebie formie zachêci³(a) m³odszych do poznawania tajników fizyki.
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M³ody chemik
Wyt³umaczy³(a) znaczenie chemii w otaczaj¹cym nas œwiecie.
Zna najwa¿niejsze zwi¹zki chemiczne i ich zastosowanie w ¿yciu codziennym.
Zna najwa¿niejsze ga³êzie chemii. Doskonali siê w jednej z nich.
Spopularyzowa³(a) wœród m³odszych harcerzy chemiê.

Chemik
Wymieni³(a) nazwiska najs³ynniejszych chemików i przedstawi³(a) ich wk³ad w rozwój tej nauki.
Zaprezentowa³ m³odszym harcerzom procesy chemiczne zachodz¹ce w przyrodzie.
Przedstawi³(a) wyniki swoich eksperymentów chemicznych.
W wybranej przez siebie formie zachêci³(a) m³odszych do poznawania tajników chemii.

Historyk
Scharakteryzowa³(a) najwa¿niejsze okresy w historii.
Poznaje wybrany okres historii Polski. Zaprezentowa³(a) go m³odszym harcerzom.
Zapozna³(a) harcerzy z ¿yciem ulubionej postaci historycznej.
W wybranej przez siebie formie zachêci³(a) harcerzy do poznawania historii.

Polonista
Scharakteryzowa³(a) okresy w dziejach polskiej literatury. Wymieni³(a) nazwiska najwiêkszych polskich 
poetów i pisarzy oraz tytu³y ich najwiêkszych dzie³.
Rozpozna³(a) najs³ynniejsze dzie³a polskiej literatury.
W wybranej przez siebie formie zapozna³(a) harcerzy z ¿yciem i twórczoœci¹ ulubionego pisarza lub 
poety.
Zna rodowód jêzyka polskiego. Dba o poprawne pos³ugiwanie siê jêzykiem ojczystym.
W wybranej przez siebie formie spopularyzowa³(a) wœród harcerzy z dru¿yny lub szczepu polsk¹ 
literaturê.

Pisarz
Wymieni³(a) nazwiska ulubionych pisarzy i tytu³y ich utworów.
U³o¿y³(a) kilkanaœcie utworów w ró¿nych gatunkach literackich.
Opracowa³(a) zbiór swoich utworów tak, aby inni mogli z niego korzystaæ.
Zorganizowa³(a) w dru¿ynie, hufcu lub szkole spotkanie literackie, na którym reprezentowa³(a) swoje 
utwory.

Bajkopisarz
Wymieni³(a) nazwiska ulubionych bajkopisarzy i tytu³y ulubionych bajek.
U³o¿y³(a) kilkanaœcie bajek, których mora³ zosta³ wykorzystany podczas gawêdy.
Opracowa³(a) zbiór swoich bajek tak, aby inni mogli z niego korzystaæ.
Zorganizowa³(a) w dru¿ynie, hufcu lub szkole spotkanie z literatur¹, na którym zaprezentowa³(a) swoje 
bajki.

Poeta
Wymieni³(a) nazwiska ulubionych poetów i tytu³y ich wierszy.
U³o¿y³(a) kilkanaœcie wierszy, wykorzystuj¹c ró¿ne gatunki liryczne.
Opracowa³(a) zbiór swoich wierszy tak, aby inni mogli z niego korzystaæ.
Zorganizowa³(a)w dru¿ynie, hufcu lub szkole wieczór poezji, na którym recytowa³(a) swoje wiersze.

Kompozytor
Wymieni³(a) najwiêkszych kompozytorów ulubionego gatunku muzyki oraz tytu³y ich najbardziej 
znanych utworów.
Skomponowa³(a) kilkanaœcie utworów na wybrany przez siebie instrument.
Opracowa³(a) zbiór swoich kompozycji tak, aby inni mogli z niego korzystaæ.
Zorganizowa³(a) w dru¿ynie, hufcu lub szkole koncert, na którym wykonano jego (jej) kompozycje.

Teatroman
Wymieni³(a) nazwiska ulubionych aktorów teatralnych oraz tytu³y ulubionych sztuk.
Zna najlepsze teatry swojego miasta lub najbli¿szej miejscowoœci oraz ich repertuar.
Zorganizowa³(a) dla harcerzy z dru¿yny lub szczepu wyjœcie do teatru.
Zorganizowa³(a) w dru¿ynie lub szczepie spotkanie ze znanym aktorem lub re¿yserem.
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Teatrolog
Wymieni³(a) nazwiska najwiêkszych aktorów i re¿yserów teatralnych oraz tytu³y najbardziej znanych 
sztuk z ró¿nych okresów.
W wybranej przez siebie formie zapozna³(a) harcerzy z histori¹ teatru.
Wyjaœni³(a) m³odszym harcerzom fachowe pojêcia zwi¹zane z teatrem, np. monodram, inspicjent, 
didaskalia.
Zaprezentowa³(a) w wybranej przez siebie formie, jak przygotowuje siê wystawienie sztuki teatralnej.
Spopularyzowa³(a) wœród harcerzy z dru¿yny lub szczepu teatr.

Meloman
Wymieni³(a) nazwiska ulubionych kompozytorów oraz tytu³y ulubionych utworów.
Zna najwiêksze sale koncertowe w swoim (najbli¿szym) mieœcie oraz ich repertuar.
Zorganizowa³(a) w dru¿ynie lub szczepie ze znanym muzykiem, dyrygentem lub kompozytorem albo 
inn¹ formê popularyzuj¹c¹ muzykê.
Zorganizowa³(a) dla harcerzy z dru¿yny lub szczepu wyjœcie na koncert, operê lub balet.

Muzykolog
Scharakteryzowa³(a) okresy w dziejach muzyki. Wymieni³(a) nazwiska najwiêkszych kompozytorów, 
dyrygentów i muzyków.
Rozpozna³(a) najs³ynniejsze utwory ró¿nych kompozytorów.
Wyjaœni³(a) m³odszym harcerzom fachowe pojêcia zwi¹zane z muzyk¹, np. kwartet smyczkowy, 
uwertura, partytura.
Scharakteryzowa³(a) ró¿ne formy muzyczne, np. rondo, symfonia, preludium.
W wybranej przez siebie formie zapozna³(a) harcerzy z ¿yciem i twórczoœci¹ ulubionego kompozytora.
Spopularyzowa³(a) wœród harcerzy z dru¿yny lub szczepu muzykê, któr¹ lubi.

Kinoman
Wymieni³(a) nazwiska ulubionych re¿yserów i aktorów filmowych oraz tytu³y ulubionych filmów.
Zna repertuar najbli¿szych kin, tytu³y filmów, które wchodz¹ na ekrany.
Zorganizowa³(a) dla harcerzy z dru¿yny lub szczepu wyjœcie do kina, a nastêpnie dyskusjê o obejrzanym 
filmie.
Zorganizowa³(a) w dru¿ynie lub szczepie spotkanie z osob¹ zwi¹zan¹ z kinem, np. aktorem, kamerzyst¹, 
kaskaderem.

Znawca kina
Wymieni³(a) nazwiska najwiêkszych polskich re¿yserów i aktorów filmowych.
W wybranej przez siebie formie zapozna³(a) harcerzy z historia kina.
Wyjaœni³(a) m³odszym harcerzom fachowe pojêcia zwi¹zane z kinem, np. ekranizacja, statysta, dubbing.
Zaprezentowa³(a) w wybranej przez siebie formie, jak krêci siê film.
Spopularyzowa³(a) wœród harcerzy z dru¿yny lub szczepu kino.

Filozof
Wymieni³(a) nazwiska najs³ynniejszych filozofów i ich wk³ad w rozwój nauki.
Scharakteryzowa³(a) najwa¿niejsze kierunki filozoficzne.
Przedstawi³(a) w wybranej formie swoj¹ "filozofiê ¿ycia".
Przeprowadzi³(a) na zbiórce æwiczenia, które pomog³y m³odszym harcerzom odpowiedzieæ na nurtuj¹ce 
ich pytania, zastanowiæ siê nad swoim ¿yciem.

- W wybranej przez siebie formie spopularyzowa³(a) filozofiê wœród harcerzy z dru¿yny lub szczepu.

Mistrz logiki
Zna postacie literackie, które zas³ynê³y dziêki logicznemu myœleniu.
Zna najwa¿niejsze prawa logiczne i stosuje je w ¿yciu.
U³o¿y³(a) i wykorzysta³(a) w dru¿ynie w³asne zabawy æwicz¹ce logiczne myœlenie.
Zorganizowa³(a) dla dru¿yny lub szczepu konkurs gier i zabaw logicznych.
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Alfa i omega
Wykaza³(a) siê doskona³¹ znajomoœci¹ ró¿nych dziedzin wiedzy.
Spopularyzowa³(a) w dru¿ynie lub szczepie wybrane dziedziny wiedzy.
Zapozna³(a) harcerzy z wybranymi przez siebie wielkimi osi¹gniêciami myœli ludzkiej.
Zorganizowa³(a) w dru¿ynie lub szczepie konkurs wiedzy lub inn¹ formê zachêcaj¹c¹ do poznawania 
nowej wiedzy.
Zas³u¿y³(a) na miano "alfy i omegi".

V. PASZPORT DO EUROPY

Przewodnik, przewodniczka po powiecie **
Wie, które instytucje w najbli¿szej okolicy maj¹ status powiatowy. Za³atwi w nich powierzon¹ sprawê.
Wymieni dwie gminy wchodz¹ce w sk³ad powiatu i 2 wsie z ka¿dej z tych gmin. Wykona mapê powiatu.
Opracuje wycieczkê piesz¹ lub rowerow¹ po wybranych gminach powiatu, prezentuj¹c¹ miejsca wa¿ne 
historycznie i dorobek gmin.
Z zastêpem weŸmie udzia³ w realizacji zadania ekologicznego, spo³ecznego kulturalnego wa¿nego dla 
powiatu jako ca³oœci.

Znawca, znawczyni powiatu ***
Sporz¹dzi wykaz zmian w mieœcie powiatowym po reformie, wymieni nowo powsta³e urzêdy i instytucje 
oraz wska¿e je
 na planie miasta.
Opowie o zasadach wyboru w³adz powiatowych na zbiórce zastêpu lub dru¿yny.
Wyt³umaczy istotê reformy administracyjnej; wska¿e czym siê ró¿ni sytuacja sprzed reformy od obecnej 
dla poszczególnych mieszkañców gminy.
Na zbiórce dru¿yny wyt³umaczy, czym zajmuje siê starosta.
W dowolnej formie artystycznego wyrazu stworzy z dru¿yn¹ wizjê nowego powiatu w sferze dzia³ania 
starosty i przedstawi staroœcie wynik pracy i dyskusji przeprowadzonej w dru¿ynie.
WeŸmie udzia³ w obradach rady powiatu lub komisji powiatowej.
Nawi¹¿e wspó³pracê z gazet¹ lokaln¹ lub systematycznie bêdzie przegl¹da³ tê prasê i przygotuje z nich 
relacjê na radê dru¿yny.

Mieszkaniec, mieszkanka *
Wie, gdzie w jego miejscowoœci znajduj¹ siê: poczta, apteka, szpital, stra¿ po¿arna, wa¿ne urzêdy.
Wykona³(a) plan osiedla.
Zna nazwy kilku najbli¿szych ulic, ich historiê.
Opowiedzia³(a) historiê lub legendê zwi¹zan¹ z miejscem, w którym mieszka.
Potrafi wskazaæ swoj¹ miejscowoœæ na mapie Polski.
Potrafi zaœpiewaæ piosenkê ludow¹ z w³asnego regionu lub wyrecytowaæ wiersz napisany przez 
ludowego artystê.

Przewodnik, przewodniczka po szkole *
Wykona³(a) plan szko³y.
Oprowadza³(a) kolegów z m³odszych klas lub wycieczkê po szkole.
Zaprezentowa³(a) historiê szko³y.
Opowiedzia³(a) o bohaterze szko³y.
Zna osoby pracuj¹ce w szkole.

Przewodnik, przewodniczka po gminie, osiedlu **
Wykona³(a) plan gminy, osiedla.
Oprowadza³(a) kolegów lub wycieczkê po gminie, osiedlu.
Opowiedzia³(a) historiê lub legendê zwi¹zan¹ z gmin¹.
Wskaza³(a) drogê dojœcia do miejsc o szczególnym znaczeniu, osobliwoœci przyrodniczych, 
historycznych.
Zorganizowa³(a) dla zastêpu lub dru¿yny konkurs wiedzy o miejscowoœci, wieczór z twórczoœci¹ ludow¹ 
lub konkurs plastyczny "Moja miejscowoœæ za 20 lat".
Bra³(a) udzia³ w dzia³aniach na rzecz gminy, osiedla.
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Znawca, znawczyni gminy ***
Wie, kto sprawuje w³adzê w jego miejscowoœci.
Za³atwi³(a) sprawê w urzêdzie gminy.
Uzyska³(a) informacje i opowiedzia³(a), jak w przysz³oœci bêdzie wygl¹da³a gmina.
Wykona³(a) informator lub folder o w³asnej miejscowoœci lub pe³ni³(a) dy¿ur w punkcie informacji 
turystycznej.
Zna procedurê podejmowania decyzji w radzie gminy, zaprezentowa³(a) j¹ na zbiórce zastêpu lub 
dru¿yny.
Rozpozna³(a) potrzeby mieszkañców, przygotowa³(a) projekt dzia³añ, zachêci³(a) innych do wspólnej 
pracy, zorganizowa³(a) pracê na rzecz gminy.

Mówca *
Zna zasady kulturalnego rozmawiania.
Opowiedzia³(a) historiê lub zdarzenie pos³uguj¹c siê poprawn¹ polszczyzn¹.
Umie kulturalnie wyra¿aæ i broniæ swojego zdania.
Porozumiewa siê  w sposób zrozumia³y.
Wyg³osi³(a) mowê na zadany temat.

Krasomówca **
Przygotowuj¹c siê do wypowiedzi, korzysta³(a) ze s³ownika jêzyka polskiego, s³ownika 
frazeologicznego.
Przeprowadzi³(a) dla zastêpu lub w dru¿ynie æwiczenia w sprawnym komunikowaniu siê.
Zorganizowa³(a) konkurs lub warsztaty ³adnego wys³awiania siê.
Opowiedzia³(a) innym o tym, co jest wa¿ne podczas porozumiewania siê.
Wyg³osi³ mowê na zadany temat, powiedzia³ kilka gawêd.

Orator ***
Przygotowa³(a) przemówienie i je wyg³osi³(a).
Zna figury retoryczne, stosuje je.
Przygotowa³(a) zestaw gawêd na ró¿ne okazje (Przyrzeczenie Harcerskie, rocznica  powstania dru¿yny, 
Prawo Harcerskie) i je wyg³osi³.
Wyg³osi³(a) przemówienie na forum wiêkszym ni¿ dru¿yna, szczep.
Zna postacie s³awnych staro¿ytnych mówców.

Prawnik *
Wykona³(a) wykaz swoich praw i obowi¹zków.
Pozna³(a) prawa przys³uguj¹ce dzieciom.
Wykaza³(a) siê znajomoœci¹ praw i obowi¹zków ucznia.
Wskaza³(a) osoby i instytucje, które interweniuj¹ w przypadku ³amania prawa.
Wie, co to jest konstytucja.

Znawca prawa **
Potrafi oceniæ, czy coœ jest zgodne z prawem czy nie.
Wymieni³(a) wolnoœci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela, potrafi³(a) je wyt³umaczyæ.
Wyt³umaczy³(a) dzieciom podstawowe prawa wynikaj¹ce z Konwencji o Prawach Dziecka.
Zna podstawowe ga³êzie prawa.
Na zbiórce dru¿yny lub zastêpu zaprezentowa³(a) drogê powstawania ustawy, stanowienia prawa.
Zorganizowa³(a) zbiórkê prezentuj¹c¹ historiê praw cz³owieka.

Jurysta ***
Uczestniczy³(a) w tworzeniu konstytucji zastêpu, dru¿yny czy powstawaniu kodeksu ucznia.
Uzasadni³(a) zgodnoœæ z prawem podjêtej przez siebie decyzji.
Udziela³(a) porad prawnych z zakresu praw dziecka, kodeksu ucznia, konstytucji dru¿yny.
Zna miêdzynarodowe i krajowe instytucje broni¹ce praw cz³owieka.
Wie, czym zajmuj¹ siê: radca prawny, notariusz, adwokat, sêdzia, prokurator.
Zna kilka paremii ³aciñskich.
Pozna³(a) konstytucjê RP.
Zna kompetencje w³adz w Polsce (prezydent, premier, trybuna³ stanu, s¹d najwy¿szy itd.).
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Rzecznik, rzeczniczka **
Prezentowa³(a) na zbiórce dru¿yny lub rady dru¿yny stanowiska swojego zastêpu.
Przygotowa³(a) i przedstawi³(a) uzasadnienie decyzji lub stanowiska.
Uczestniczy³(a) w pracach samorz¹du klasowego lub szkolnego.
Bra³(a) udzia³ w przygotowaniu konstytucji dru¿yny, kodeksu ucznia lub w ciekawej formie 
zaprezentowa³(a) kodeks uczniom szko³y.
Udziela³(a) porad prawnych z zakresu kodeksu praw ucznia, praw dziecka.
Przemawia³(a) w czyimœ imieniu.

Negocjator **
Przeprowadzi³(a) skuteczne negocjacje miêdzy doros³ymi a dzieæmi.
Przedstawi³(a) zastêpowi podstawowe regu³y negocjacyjne.
Opowiedzia³(a) innym o tym, co jest wa¿ne podczas dobrego kontaktu i porozumiewania siê.
Doprowadzi³(a) do porozumienia miêdzy dwiema zwaœnionymi stronami.
£agodzi³(a) konflikty ró¿nymi sposobami.
Porozumiewa siê w sposób zrozumia³y i twórczy.

VI. GÓRSKIE

£azik -  sprawnoœæ wstêpna
Chce poznawaæ polskie góry, chêtnie uczestniczy w ka¿dej wycieczce.
By³  na wycieczce w górach i w innym terenie
Wie, co ze sob¹ zabraæ na jednodniow¹ wycieczkê i jak siê ubraæ, uwzglêdniaj¹c rodzaj wycieczki, porê 
roku i pogodê.
Wie, jak zachowaæ siê na wycieczce.

Ognik *
Zdoby³ sprawnoœæ "³azika".
Umie zachowaæ siê w krêgu ognia.
Zna i œpiewa przy ognisku ró¿ne piosenki zuchowe, harcerskie i turystyczne, w tym piosenki obrzêdowe 
szczepu.
Opowiedzia³ przy ognisku o swojej przygodzie.
By³ stra¿nikiem ognia.
Pomaga³ u³o¿yæ stos ogniskowy.

Dusza **
Zdoby³ sprawnoœæ "ognika".
Potrafi znaleŸæ drewno na ognisko, u³o¿yæ stos ogniskowy i rozpaliæ bezpieczny ogieñ.
Umie zaœpiewaæ  9 piosenek o ogniu.
Przygotowa³  program obrzêdowego ogniska i przeprowadzi³ je przy pomocy zastêpu lub przybocznego.
Wykona³ prosty instrument muzyczny i korzysta z niego na ogniskach.

Grañ *
Zdoby³ sprawnoœæ "³azika".
By³  na przynajmniej jednej wycieczce z noclegiem, wie, co na ni¹ zabraæ.
Kompletuje osobisty ekwipunek turystyczny na górskie wycieczki, umie go konserwowaæ.
Wie, jak siê oznacza szlak turystyczny, umie dojœæ szlakiem do celu.
Sprawnie porusza siê w terenie, umie pokonywaæ naturalne przeszkody.
Zna najwa¿niejsze obiekty przyrodnicze, zabytkowe i topograficzne w miejscu, które zwiedzi³, umie o 
nich opowiedzieæ.
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Turnia **
Zdoby³ sprawnoœæ "grani".
By³ na 4 górskich biwakach i na zimowej wycieczce w górach.
Umie zaplanowaæ wêdrówkê (zaplanowaæ miejsca na odpoczynki, orientacyjny czas drogi).
Umie korzystaæ z przewodników.
Wie, co oznaczaj¹ skróty GOPR, TOPR, SG, TPN, BPN i na czym polega ich praca.
Przeszed³ szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zna ogólny regulamin schronisk górskich, by³ w kilku z nich.
Wie, jakie pasma górskie wystêpuj¹ w Polsce, w jednym odby³ 2-3 wycieczki i pozna³ jego najwy¿szy 
szczyt, prze³êcze, doliny, roœlinnoœæ, zwierzêta, schroniska, punkty wyjœcia itp.

Ja³owiec *
Zdoby³ sprawnoœæ "³azika".
Umie rozpoznaæ przynajmniej po 5 drzew, roœlin, zwierz¹t, ptaków ¿yj¹cych w  górach.
Wie, co to jest pomnik przyrody, rezerwat przyrody, park narodowy i po co siê je zak³ada.
Zwiedzi³ rezerwat przyrody, park narodowy, odpowiednio siê tam zachowa³.
Wykona³  zielnik lub przyrodniczy przewodnik po trasie, któr¹ przeby³.

Kosówka **
Zdoby³ sprawnoœæ "ja³owca".
Rozpoznaje roœliny i zwierzêta chronione w Polsce.
Rozpoznaje 10 gatunków zwierz¹t po wygl¹dzie, tropie i g³osie.
Zna nazwy wszystkich parków narodowych w Polsce, wie, co one chroni¹, wska¿e je na mapie Polski.
Zorganizowa³ akcjê sprz¹tania œrodowiska.

Granit **
Zdoby³ sprawnoœæ "grani" lub "ja³owca".
Wie, czym zajmuje siê geologia.
Wie, z jakich ska³ zbudowane s¹ polskie góry.
Umie rozpoznawaæ ska³y (w zakresie podstawowym), ma ich ma³y zbiór, w ciekawej formie 
zaprezentowa³ go na zbiórce.

P³anetnik **
Zdoby³ sprawnoœæ "ja³owca".
Wie, czym zajmuje siê meteorologia.
Wie, w jaki sposób mo¿na przewidzieæ pogodê na obozie.
Wykona³ "obozow¹ stacjê meteo".
Przedstawi³ na zbiórce ludowe metody przepowiadania pogody.

Czekan *
Zdoby³ sprawnoœæ "³azika".
Dba o zdrowie swoje i innych.
Wie, jakie podstawowe leki i materia³y opatrunkowe zabraæ na wycieczkê.
Skompletowa³ apteczkê zastêpu, przed wycieczk¹ pilnuje, aby zastêp o niej nie zapomnia³.
Na wycieczce chêtnie spieszy innym z pomoc¹.
Wie, jak wzywaæ w górach pomoc, jak na wezwanie odpowiadaæ.

Tobogan **
Zdoby³ sprawnoœæ "czekana".
Umie udzieliæ pierwszej pomocy.
Rozpoznaje ró¿ne roœliny lecznicze.
Opiekuje siê na wycieczkach s³abszymi, mniej doœwiadczonymi, podtrzymuj¹c ich na duchu i ciele.
Umie transportowaæ lekko rannego w terenie górskim.
Przygotowa³  innego harcerza do zdobycia sprawnoœci "czekana".
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Ciupaga *
Zdoby³ sprawnoœæ "³azika".
Odby³ 5 wycieczek z noclegiem.
Potrafi rozstawiæ ma³y namiot i zwin¹æ go.
Potrafi pos³ugiwaæ siê sprzêtem obozowym (toporek, pi³a, m³otek, saperka).
Zaprojektowa³ ciekawy totem i wykona³ go.
 Zna przynajmniej 5 wêz³ów.
Zaciera œlady swojego obozowiska.

Parzenica *
Zdoby³ sprawnoœæ "³azika".
Zna legendy o lesie, górach, ludziach, którzy w nich mieszkaj¹ i kochaj¹ je.
Zaprojektowa³  i wykona³ wycinankê, malowid³o na szkle itp. o tematyce górskiej.
Wykona³ kartê do kroniki dru¿yny.
Umie dokonaæ prostych napraw odzie¿y (przyszy³ guzik, plakietkê, zszy³ rozdarcie).
Zna regionalne potrawy góralskie.
Dokona³ zakupów i rozliczy³ siê z powierzonych pieniêdzy.

Gunia **
Zdoby³ sprawnoœæ "parzenicy".
Interesuje siê dan¹ dziedzin¹ sztuki (malarstwo, rzeŸba, rysunek, teatr, kino itp.).
Œledzi wydarzenia wspó³czesnego ¿ycia kulturalnego.
By³ na wystawie, w galerii sztuki wspó³czesnej i dawnej, potrafi opowiedzieæ o ekspozycji.
Wykona³ pracê  z danej dziedziny sztuki lub zaprezentowa³ osi¹gniêcia innych w tym zakresie. 
Zorganizowa³ konkurs z danej dziedziny sztuki, spotkanie z artyst¹ lub wycieczkê, wyjœcie zastêpu do 
galerii, kina itp.

Koszar **
Zdoby³ sprawnoœæ "ciupagi".
By³ na 2 obozach.
Potrafi zbudowaæ  kuchniê polow¹ i szybko ugotowaæ prosty posi³ek.
Wraz z zastêpem rozstawi³ i zwin¹³ namiot dziesiêcioosobowy.
Wykona³ urz¹dzenie do namiotu (np. pó³ka).
Dba o ekologiczny charakter obozu, wie, na czym polega sortowanie œmieci i stara siê stosowaæ w 
praktyce.

Gazda/GaŸdzina **
Zdoby³ sprawnoœæ "ciupagi" lub "parzenicy".
Wie, jak ¿yli i czym zajmowali siê górale w ró¿nych regionach Polski, odró¿nia ich stroje regionalne.
Opowiedzia³ krótk¹ historiê o ¿yciu górali gwar¹ lub zaœpiewa³ góralsk¹ piosenkê.
Pierze swoj¹ bieliznê, potrafi wyprasowaæ bluzkê, spodnie.
Wyszy³ sprawnoœci, uszy³ prost¹ torbê, chlebak, mapnik lub dokona³ prostych napraw sprzêtu domowego 
(naoliwi³ zamek, wymieni³ uszczelkê) i pomaga³ przy remoncie (pomalowa³ œcianê, odnowi³ mebel).
Przygotowa³ poczêstunek dla przyjació³ i posprz¹ta³ po nim.

Kierdel *
Zdoby³ sprawnoœæ "³azika".
Potrafi wskazaæ strony œwiata za pomoc¹ busoli, zegarka, s³oñca, gwiazd, ukszta³towania terenu.
Umie zmierzyæ odleg³oœæ, wysokoœæ drzewa, szerokoœæ rzeki.
Umie zorientowaæ mapê.
Potrafi poruszaæ siê bezszelestnie i maskowaæ siê w terenie odkrytym i zas³oniêtym.
Dotar³ do celu wed³ug znaków patrolowych, pozostawionych œladów.
Bra³ udzia³  w grze terenowej, biegu harcerskim.
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Redyk **
Zdoby³ sprawnoœæ "kierdla".
Wie, co to jest azymut, umie go wyznaczaæ; dotar³ do celu wed³ug podanych azymutów.
Wykona³  szkic terenowy.
Dotar³ do celu wed³ug szkicu.
Zorganizowa³ grê terenow¹ dla zastêpu lub dru¿yny.
Bra³ udzia³ w nocnej grze terenowej.
Odby³ wycieczki na popularn¹ OTP.

Mapa **
Zdoby³ sprawnoœæ "kierdla".
Umie czytaæ mapê terenów górskich, objaœni panoramê wed³ug mapy.
Wykona³  plan odcinka przebytej drogi, uwzglêdniaj¹c wszelkie szczegó³y terenowe i rodzaj trudnoœci 
drogi.
W³aœciwe szacuje drogê przebyt¹ w górach, podaj¹c pokonan¹ odleg³oœæ w godzinach i minutach.
Wzi¹³ udzia³ w INO.

Grota **
Zdoby³ sprawnoœæ "parzenicy" lub "grani".
Wie, czym zajmuje siê genealogia.
Pozna³ dzieje swojej rodziny, potrafi umiejscowiæ j¹ na tle wydarzeñ z historii Polski.
Wykona³ drzew genealogiczne swojej rodziny.
Zna historiê swojej dru¿yny i szczepu.
Prowadzi kronikê swoich wypraw górskich.
By³ kronikarzem dru¿yny, zastêpu.

Potok **
Zdoby³ sprawnoœæ "parzenicy" lub "grani".
Wie, na czym polega praca dziennikarza.
Redagowa³ i wyda³ gazetkê dru¿yny, obozu, szczepu.
Przeprowadzi³ wywiad z ciekawym cz³owiekiem.
Umie robiæ zdjêcia.
Napisa³ tekst o górach.
Interesuje siê wspó³czesnymi wydarzeniami i problemami ¿ycia politycznego, spo³ecznego.

VII. SPORTY ZIMOWE

£y¿wiarz *
Dowiedzia³ siê, na jakich dystansach rozgrywane s¹ zawody w jeŸdzie szybkiej na lodzie. Pozna³ zasady 
obowi¹zuj¹ce w jeŸdzie figurowej na lodzie.
Umie dobrze jeŸdziæ na ³y¿wach: potrafi wykonaæ przek³adankê w przód  w ty³ (w obie strony), 
przeskoczyæ przez ma³¹ przeszkodê, zahamowaæ itp.
Ubra³ siê prawid³owo do jazdy na ³y¿wach, przygotowa³ je, a po jeŸdzie zakonserwowa³.
Uczestniczy³  w zawodach ³y¿wiarskich, ³y¿wiarskim torze przeszkód itp.
Bra³ udzia³ w przygotowaniu szkolnego lub osiedlowego lodowiska.

Saneczkarz *
Pozna³  podstawowe zasady konkurencji saneczkowych i bobslejowych.
Potrafi przyj¹æ w³aœciw¹ pozycjê w czasie jazdy na sankach, prawid³owo skrêcaæ  i hamowaæ, regulowaæ 
prêdkoœæ jazdy.
Bra³ udzia³  w zawodach saneczkowych, pokona³ slalom, saneczkowy tor przeszkód itp.
Prawid³owo konserwowa³ sanki i dokona³ drobnych napraw.

Hokeista *
Zebra³ informacje o lidze hokejowej w Polsce i ligach w innych krajach.
Potrafi prowadziæ  kr¹¿ek w linii prostej i slalomem, przyjmowaæ podania i strzelaæ na bramkê.
Pozna³  zasady gry w hokeja.
Uczestniczy³ w rozgrywkach hokejowych w dru¿ynie, klasie, na osiedlu itp.
Prawid³owo konserwowa³ i naprawia³ swój sprzêt hokejowy.
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Narciarz *
Dowiedzia³ siê, w jakich konkurencjach rozgrywane s¹ zawody narciarskie.
Umie jeŸdziæ na nartach, skrêcaæ podchodziæ i hamowaæ.
Bra³ udzia³ w narciarskim torze przeszkód, konkursie w dru¿ynie, szkole lub na osiedlu itp.
Prawid³owo konserwowa³ sprzêt narciarski.

Narciarz zjazdowy **
Pozna³ zasady rywalizacji o Puchar Œwiata w kombinacji alpejskiej.
Rozpozna³ ró¿ne rodzaje nart i wi¹zañ.
Potrafi dobrze jeŸdziæ na nartach: zje¿d¿aæ ze stoku, pokonaæ slalom, omijaæ przeszkody itp.
Uczestniczy³ w zawodach sportowych w jednej z konkurencji alpejskich.
Prawid³owo okreœli³ warunki œniegowe i odpowiednio do nich nasmarowa³ narty.

Narciarz biegowy **
Dowiedzia³ siê, w jakich konkurencjach klasycznych rozgrywane s¹ zawody narciarskie.
Rozpozna³ ró¿ne rodzaje nart i wi¹zañ.
Potrafi dobrze biegaæ na nartach, opanowa³ styl klasyczny i ³y¿wowy.
Uczestniczy³ w narciarskim biegu p³askim oraz w trzech wycieczkach narciarskich.
Prawid³owo okreœli³ warunki œniegowe i odpowiednio do nich nasmarowa³ narty.

VIII. HISTORIA HARCERSTWA

Szperaczka historii harcerstwa *
Zna hymn ZHP; wie, kto i kiedy go napisa³.
Zna symbolikê  krzy¿a harcerskiego, lilijki, koniczynki, has³a Czuwaj i s³owa harcerza.
Opowiedzia³a o przyk³adach postêpowania godnego harcerki z historii harcerstwa, wspó³czeœnie i z 
w³asnego doœwiadczenia.
Wie, kto i kiedy za³o¿y³ skauting i polskie harcerstwo, wie, co to by³o Pogotowie Harcerek i Szare 
Szeregi.
Wymieni 5 postaci z historii harcerstwa; wie, kim by³y.

Kluczniczka historii harcerstwa **
Zna "korzenie" oraz orientuje siê w okresach historii harcerstwa.
Zna biografie 4 postaci z dziejów harcerstwa; zaprezentowa³a je w zastêpie lub w dru¿ynie.
Przeczyta³a 3 ksi¹¿ki z zakresu historii harcerstwa.
Pomaga³a przez dwa miesi¹ce w prowadzeniu kroniki. Opisa³a w niej przynajmniej dwa wa¿ne zdarzenia 
(rocznica, jubileusz, biwak) lub zdoby³a sprawnoœæ "kronikarki".
Wybra³a jedno zdarzenie z historii harcerstwa i przedstawi³a je na zbiórce dru¿yny (w dowolnej formie).
Przygotowa³a m³odsz¹ harcerkê do zdobycia sprawnoœci "szperaczki historii harcerstwa".

Badaczka dziejów harcerstwa ***
Zgromadzi³a warsztat historyczny: kilka ksi¹¿ek z historii harcerstwa, fotografie i dokumenty z 
harcerskich imprez, w których uczestniczy³a.
Orientuje siê dobrze w historii harcerstwa; wybra³a jeden z jej okresów, w którym siê specjalizuje.
Przeczyta³a 5 ksi¹¿ek z historii harcerstwa, w tym W. B³a¿ejewskiego "Z dziejów harcerstwa polskiego 
(1910 - 1939)".
Przeprowadzi³a wywiad z harcerskim seniorem, z którym/któr¹ utrzymuje sta³y kontakt. Wywiad 
wykorzysta³a podczas zajêæ z m³odszymi harcerkami (kominek, szkolenie itp.).
Dobra³a "zespó³ ekspertów" z zastêpu lub dru¿yny, z którym wspólnie zbada³a nieznany problem lub 
wydarzenie ze swojego terenu. Opracowa³a je w formie albumu (broszury) i przedstawi³a w swoim 
œrodowisku.
Sporz¹dzi³a rejestracjê wizualn¹ i foniczn¹ (film, slajdy, nagranie magnetofonowe) imprezy harcerskiej 
(biwak, obóz) i zaprezentowa³a na spotkaniu z inn¹ dru¿yn¹ lub na wieczorze wspomnieñ.
Przeprowadzi³a dla m³odszych zajêcia z historii harcerstwa i pomog³a m³odszej harcerce w zdobywaniu 
sprawnoœci "kluczniczki historii harcerstwa".
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IX. POCZTY HARCERSKIE

Listonosz *
Pozna³(a) zasady dzia³ania Poczt Harcerskich oraz ich historiê.
Poprawnie wype³ni³(a) obiegowe druki Poczty Polskiej.
Wykona³(a) projekt znaczka lub winiety na kopertê.
Uczestniczy³(a) w rozprowadzeniu wydawnictw Poczty Harcerskiej i korespondencji na obozie lub 
z³azie.

Pocztowiec **
Pozna³(a) zasady kolekcjonowania zbiorów filatelistycznych.
Wykona³(a) poprawny projekt techniczny wydawnictw Poczty Harcerskiej do druku.
Przygotowa³(a) w³asne zbiory wydawnictw Poczty Harcerskiej do wystawy na arkuszach 
wystawienniczych.
Bra³(a) udzia³ w przygotowaniu imprezy.

Pocztylion ***
Pozna³(a) zasady prowadzenia dokumentacji Poczty Harcerskiej  ró¿ne techniki powielania (druku).
Wykona³(a) samodzielnie kliszê lub piecz¹tkê dla Poczty Harcerskiej (np. linoryt).
Zorganizowa³(a) sieæ obs³ugi pocztowej (pocztê obozow¹) na obozie lub zlocie.
Nawi¹za³(a) wspó³pracê z inn¹ poczt¹ harcersk¹

X. ODKRYWCY NIEZNANEGO ŒWIATA

Poszukiwacz Nieznanego Œwiata *
Dowiedzia³ siê, gdzie w najbli¿szej okolicy mieszkaj¹ osoby niepe³nosprawne.
Nawi¹za³ kontakt z dzieckiem niepe³nosprawnym (rówieœnikiem), dowiedzia³ siê, na czym polega jego 
niepe³nosprawnoœæ.
Zaprosi³ zaprzyjaŸnionego niepe³nosprawnego kolegê na zbiórkê. W dowolnej formie pomaga³ 
niepe³nosprawnemu koledze.
Pozna³ kilka zwrotów grzecznoœciowych w jêzyku migowym.
Wzi¹³ udzia³ w akcji "Grosik".

Odkrywca Nieznanego Œwiata **
Pozna³ system pomocy spo³ecznej w swojej gminie, odnalaz³ instytucje wspomagaj¹ce osoby 
niepe³nosprawne.
Wraz z zastêpem przeprowadzi³ zwiad po swojej miejscowoœci, odnalaz³ miejsca trudne do pokonania 
przez osoby niepe³nosprawne. Przedstawi³ projekt ich likwidacji.
Przygotowa³  i przeprowadzi³ kilka gier i zabaw na zbiórce zastêpu, w której bra³y udzia³ równie¿ dzieci 
niepe³nosprawne.
Przeprowadzi³ krótk¹ rozmowê w jêzyku migowym, pozna³ technikê pos³ugiwania siê alfabetem 
Braille'a.
Bra³ udzia³ w kweœcie ulicznej, sprzeda¿y cegie³ek lub innej akcji zbierania pieniêdzy na cele spo³eczne.

Wolontariusz ***
Dowiedzia³ siê, czy w jego okolicy dzia³aj¹ wolontariusze. Nawi¹za³ z nimi (lub Centrum Wolontariatu 
w Warszawie) 
wspó³pracê.
Zapozna³ cz³onków dru¿yny z ide¹ wolontariatu na œwiecie.
Podj¹³ dzia³ania w celu likwidacji barier architektonicznych w swojej miejscowoœci.
Wraz z dru¿yn¹ zorganizowa³ imprezê, w której równie¿ wziê³y udzia³ osoby niepe³nosprawne.
Zorganizowa³ akcjê zbierania pieniêdzy na cele spo³eczne.
Pe³ni s³u¿bê jako wolontariusz.
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