
 

 

Drogie wędrowniczki! 

Komenda Chorągwi z wielkim entuzjazmem ogłasza następny rok harcerski 2020-2021 ROKIEM ZASTĘPU I 

PATROLU. Powołujemy wszystkie wędrowniczki do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie patrolu. Pomimo, 

że żyjemy w trudnych czasach, mamy nadal wiele możliwości do realizowania WĘDRÓWEK, SAMOKSZTAŁCENIA I 

SŁUŻBY. Czyli, nadal pracujemy nad zdobywaniem 3 płomieni, pochodni i znicza.  

 

Oto Wasze wezwanie: 

1) SIŁA FIZYCZNA - „Wyczyn i aktywność” -  sport i wędrówki indywidualne i w patrolach, które są wyzwaniem do 

pokonania słabości fizycznej, 

(2) SIŁA UMYSŁU -  „Uczę się nowych dziedzin i poznaję świat” - samokształcenie indywidualne oraz poprzez 

sprawności i specjalizacje w patrolach w ramach poszerzenia wiedzy,  

(3) SIŁA DUCHA - „Służba i charakter” - szczególna praca w społeczeństwie o celu środowiskowym, niesienia 

pomocy bliźniemu i zrozumieniu odmienności innych kultur, która ma na celu budowanie wartości opartych na 

Prawie Harcerskim.  

 

Jak wygląda działalność wędrowniczek?  

Wędrowniczki organizują się samodzielnie w patrole. Patrolami są 3-4 osobowe grupki, z których składa się 

drużyna wędrownicza. Jeden patrol może działać samodzielnie jeśli na Waszym terenie nie ma drużyny.  

 

Patrole są to grupy zadaniowe, które SAME decydują o swoich celach i zadaniach, ale też częściowo działają całą 

drużyną. 

 

Bycie wędrowniczką to wybór. Praca wędrownicza jest na wyższym szczeblu i odznacza się następującymi 

walorami: służba, wyczyn, samorządność, mistrzostwo i wędrówka.  

 

Poniżej są zasady działania patroli i wytyczne na konkurs. Prosimy je uważnie przeczytać.  

 

A więc przyjmijcie wezwanie, wędrowniczki, i stańcie na wysokości zadania! 

 

Czuwaj! 

 

Referat Wędrowniczek Chorągwi Harcerek USA  

druhna Teresa 

druhna Kinga 

druhna Beata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na czym polega Rok Patrolu 2020-2021? 

• Patrole to grupy 3-4 osób, które samodzielnie układają plan pracy rocznej. ALE, patrolowe też są częścią 

planowania programu drużyny! Na radzie drużyny, drużynowa i patrolowe razem zespalają programy 

patroli z programem drużyny 

• Drużynowa prowadzi punktację patroli, ALE patrolowe mają wkład w nagradzaniu punktów. Jest tylko 

punktacja patroli. Drużynowa punktuje, czy tarcza/proporzec był na każdej zbiórce, jak działa patrol, oraz 

inne 

• Jeżeli już istnieje patrol, może działać dalej.  Jeżeli tworzy się NOWY patrol – razem ustalacie swoją nazwę  

• Patrol razem wybiera swoją patronkę – która jest obrazem cech nad którymi chcecie pracować, np. 

Wanda Rutkiewicz – WYTRWAŁOŚĆ.  Co dzień każda wędrowniczka i razem jako patrol powinniście 

ćwiczyć tę cechę.  Trzeba ćwiczyć, by tę cechę zdobyć – tak, jak trzeba ćwiczyć, żeby nauczyć się dobrze 

grać w siatkówkę, czy na pianinie!  Ta cecha staje się częścią Waszego godła 

• Jak już macie nazwę, hasło i cechę, robicie plan swojego proporczyka.  Np., w Drużynie „Puszcza”, patrol 

dziewcząt wybiera sobie cechę wytrwałość i nazwę Żubry.  Przygotowują proporczyk pokazujący 

Wytrwałe Żubry 

• Patrol razem wybiera (albo pisze własną) piosenkę patrolu; tworzy swój okrzyk i hasło.   

• Wybiera sobie szyk patrolu (jak się patrol ustawia) – przecież ciągłe stanie w rzędzie czy szeregu jest 

NUDNE!!   

• Każdy patrol ma SWOJE obrzędy 

• Każda wędrowniczka w patrolu jest ważna.  Każda ma swoją rolę, jest odpowiedzialna za coś.  Kiedy 

pracujecie razem, wtedy wszystkie chcą przychodzić na zbiórki, bo wiedzą, że bez nich się nie uda.  

Pracujecie razem i pomagacie sobie nawzajem 

• Patrol pracuje nad sprawnościami i specjalizacjami.  Oczywiście, pracujecie nad tymi wymaganymi do 

stopnia, ale poza tym nad innymi, które pomogą Wam dążyć do zdobycia wiedzy, kondycji fizycznej, lub 

umiejętności potrzebnych na złaz, i takich, które są FAJNE.  Wybieracie sprawności razem.  Pracujecie nad 

sprawnością na każdej zbiórce, nawet jeżeli to jest tylko na 5-10 minut 

• Patrol niesie służbę społeczeństwu poprzez pracę społeczną, ochronę środowiska, udzielanie pomocy 

bliźniemu, itp.  - TO JEST WASZE NAJWYŻSZE ZADANIE 

• Patrol prowadzi książkę pracy patrolu – prawdziwą książkę (nie coś w komputerze lub w chmurce!), która 

musi być obecna na każdej zbiórce 

Ważne elementy książki pracy patrolu to: 

➢ Strona tytułowa, godło, nazwa patrolu, patronka, piosenka, hasło (drużyny i patrolu), okrzyk, cel 

roku, opis szyku zastępu 

➢ Ważne dokumenty:  ewidencja członkiń patrolu, spis obecności (frekwencja), informacje 

kontaktowe do drużynowej, przybocznej i opiekunki, punktacja, roczny program drużyny 

(drużynowa przekazuję kopię każdej zastępowej) i patrolu, szczegółowy plan zbiórek i opis pracy 

patrolu 

➢ Do książki każda członkini patrolu może dodać coś swojego – opis, obrazek, zdjęcie, ilustrację, itd. 

• Każda patrolowa MUSI mieć książeczkę Wędrowniczki do pracy nad etapami – jeżeli nie masz, pytaj się 

drużynowej, opiekunki, szczepowej, hufcowej!! ☺   

• Referat Harcerek i Wędrowniczek w Chorągwi zakłada konto Instagram.  Przez to konto będziecie 

przesyłać zdjęcia swoich osiągnięć, szybciej zaliczać punkty i też możecie się pokazać wszystkim 

zastępom i patrolom w Chorągwi. 



 

 

 

Co punktujemy? 

• Umundurowanie patrolu – jeżeli nie każda zbiórki jest w mundurze, dobrze jest mieć taką raz na jakiś czas, 

by być pewnym że każda ma co potrzeba 

• Obecność proporczyka/tarczy patrolu na każdej zbiórce, a szczególnie na specjalnych uroczystościach 

drużyny, hufca, czy innej imprezie     

• Książka pracy patrolu – obecna na każdej zbiórce (może Was o nią poprosić jakaś wizytująca 

instruktorka…) Do Chorągwi przesyłacie zdjęcia książki pracy przez Instagram 

W książce są: 

➢ Piosenka, hasło, okrzyk i szyk patrolu 

➢ Godło zastępu wskazującego cechy patrolu 

➢ Patronka drużyny lub patrolu – tu punktujemy, jak zostały wprowadzone w życie cele lub cechy 

nad którymi zastęp chce  

➢ Jakość zbiórek patrolu 

✓ ciekawe i różnorodne zbiórki (plan i cel zbiórki w książce pracy z opisem jak się udało) – zbiórki 

mogą być bardzo różne, tj. wędrówki po mieście, do muzeum lub w naturze, projekty, 

wywiady, zajęcia plastyczne, terenoznawstwo, kółka dyskusyjne, akcje niesienia pomocy 

osobom starszym lub oczyszczania lasu, itp.  

✓ obrzędy patrolu – z proporcem/tarczą, w szyku 

✓ przekazywanie wiadomości przez patrolową (do patrolu i potem do drużynowej) 

✓ punktualność (czy zbiórka zaczęła się na czas, czy członkinie patrolu były na czas) 

✓ zadanie międzyzbiórkowe – przygotowanie do następnej zbiórki (musi już być gotowy plan na 

następną zbiórkę!) 

• Praca na sprawnościami i stopniami – patrol wybiera razem nad czym pracuje, np. Znawczyni Kultury 

Świata lub Rowerzystka (sprawności są na witrynie www.zhpharcerki.org) 

• Wędrówki kulturalne i w plenerze - bez wędrówek nie ma wędrownictwa  

• Praca dla innych / służba – nie tylko uroczyste msze i składania wieńców przy pomnikach.  Patrole muszą 

działać, służyć bliźnim i społeczeństwu 

• Dodatkowe punkty:  

➢ Artystycznie wykonana książka (kronika patrolu) 

➢ Super ciekawe zbiórki pod kontem 3 płomieni, pochodni i znicza  

➢ Szczególnie szlachetna i ciągła służba 

➢ Inne 

 

Dodatkowe: 

➢ Referat Wędrowniczek w Chorągwi zawsze jest gotowy pomóc.  Jak macie pytania, piszcie do nas! 

 

Czuwaj! 

 

Referat Wędrowniczek w Chorągwi 


