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KADRA OBOZU HARCERSKIEGO  

W MAJDANIE SOPOCKIM 

 
1. KOMENDANT CAŁEGO ZGRUPOWANIA: phm Marek Ożóg 

2. KOMENDANT OBOZU: phm Anna Pękala 

3. Z-CA KOMENDANTA OBOZU: phm Anna Kozłowska –Ferenc 

4. KWATERMISTRZ OBOZU: pwd Marcin Kuźniar 

5. KOMENDANT KURSU KSZTAŁCENIA/ DRUŻYNOWY: phm Sabina Krupińska 

6. DRUŻYNOWI: 

pwd Monika Barycka 

pwd Elżbieta Tytoń 

Jolanta Skoczylas 

Michał Kozłowski 

7. PRZYBOCZNI 

Paulina Głowacka 

8. KAPELAN OBOZU/ DRUŻYNOWY: Ks. pwd. Tomasz Pyś 

9. OBOŹNY: Mateusz Krupiński 

10. PIELĘGNIARKA: Krystyna Tytoń 

11. KUCHARKA: pwd Elżbieta Ożóg
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CELE I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE 
 
 

1. CEL POZNAWCZY 
 

Podczas obozu realizowany będzie program popularyzujący Związek Harcerstwa 
Polskiego, Obozowicze pracować będą metodyką harcerską, główny nacisk kładziony 
będzie na prace nad Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, drużynowi podejmą 
zadania zmierzające do doskonalenia wiedzy i umiejętności metodyki harcerskiej. 
Założenia programu obozu służyć będą rozwijaniu umiejętności pełnego realizowania 
własnych pomysłów, rozwijaniu aktywnych, twórczych postaw dzieci i młodzieży 
otwartych na własne aspiracje i potrzeby innych ludzi, umożliwieniu harcerką i 
harcerzom budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie. Obozowicze lepiej poznają 
siebie i innych, poznają różne formy zabawy, poznają słownictwo harcerskie w różnych 
językach świata. Podczas obozu realizowany będzie program rozwijający młodzież pod 
względem fizycznym, intelektualnym i duchowym. Program obozu obejmuje gry i 
zabawy sportowe, piesze wędrówki, zabawy w wodzie itd. co służyć będzie poprawie 
zdrowia dzieci zaangażowanych w aktywne formy wypoczynku. Ponadto techniki 
związane z metodyką harcerską i zwiady przyrodnicze sprzyjać będą poznawaniu 
ciekawego zakątka naszego kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków.  
 

2. CEL KSZTAŁCĄCY 
 
 

Codzienne zajęcia z młodzieżą z użyciem metod aktywizujących opartych na pracy 
w małych grupach (zastępach), zwiady,  gry terenowe z fabułą, wycieczki, wędrówki 
piesze, konkursy, quizy, gawędy wspomagają rodziny i szkoły w procesie 
wychowawczym, w przystępny sposób przekazują zasady ochrony środowiska, kształcą 
umiejętność korzystania z zasobów przyrody. Celem tej propozycji programowej jest 
przygotowanie młodych ludzi do świadomego i aktywnego korzystania z zasad 
demokracji w życiu swojej społeczności. Zasmakują bogactwa historycznego i 
kulturalnego, potencjału gospodarczego, zdobędą umiejętność aktywnego i 
odpowiedzialnego uczestnictwa w demokratycznym systemie społecznym. Podczas 
obozu przeprowadzane będą gry i zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości, 
szacunku do drugiego człowieka, kształtujące umiejętność aktywnego 
współdecydowania, kształtujące dążenie do celu oraz podejmowania wysiłków 
zmierzających do przezwyciężania napotykanych trudności. Harcerze zdobywać będą i 
doskonalić swoje umiejętności z zakresu samarytanki, terenoznawstwa, znaków 
patrolowych, szyfrów, poprzez realizację prób na stopnie i sprawności harcerskie. 
Uczestnicy obozu będą zdobywać konkretna wiedzę i umiejętności, realizacja 
programu służyć będzie rozwijaniu zdolności, zainteresowań młodzieży, sprawdzą 
swoje możliwości, będą uczyć się, przedsiębiorczości i rzetelności. Program ma na celu 
także rozwijanie wyobraźni, kształcenie twórczego myślenia. Zdobnictwo i pionierka 
obozowa będzie sposobem na rozwijanie pomysłowości i zaradności. Obóz kształtować 
będzie także postawy koleżeńskie, postawy sprawiedliwości, rozwijanie postawy 
poznawczej. 
 

3. CEL WYCHOWAWCZY 
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Integracja grupy, rozwijanie uczucia współtworzenia, rozwój osobisty 
wychowanków, nabycie odwagi wypowiedzenia się na forum. Wpajanie dzieciom praw 
i obowiązków wynikających z Prawa Harcerskiego opartego na etyce chrześcijańskiej 
kształtują charakter młodego człowieka, tym samym przeciwdziałają patologiom 
społecznym. Wzmacnianie wiary we własne siły, zachęcanie do działania, 
wskazywanie pozytywnych osiągnięć. 
 

4. CEL OPIEKUŃCZY 
 
Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, samoakceptacji, zrozumienia siebie, 

kontaktów społecznych, stworzenie miłej i życzliwej atmosfery. Czuwanie nad 
zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem uczestników obozu. 
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Lp. DZIEŃ TEMAT DNIA ZAJĘCIA  
PRZED POŁUDNIEM 

ZAJĘCIA 
PO POŁUDNIU 

ZAJĘCIA 
WIECZORNE 

1 22.07.2009 

„Wokół prawa zuchowego i 

harcerskiego”, nasze zuchowe i 

harcerskie ideały. 

-Wyjazd uczestników z Łańcuta 

na obóz harcerski do Majdanu 

Sopockiego. 

- Zakwaterowanie 

- Zapoznanie się z 

regulaminami obowiązującymi 

na obozie 

-Urządzamy nasz harcerski 

obóz, nazewnictwo obozowe, 

podział na zastępy, wybór 

zastępowych, piosenki drużyn, 

okrzyki,  

Ognisko integracyjne, 

prezentacje drużyn. 

Gawęda : „Wokół prawa 

harcerskiego i zuchowego” 

2 23.07.2009 
„Jesteśmy częścią świata 

przyrody” 

Zwiad środowiskowy: 

Poznajemy najbliższa okolicę, 

sporządzanie map z 

zaznaczeniem ciekawych 

miejsc, wywiady z napotkanymi 

ludźmi. 

Pionierka obozowa, totemy, 

obrzędowość 

Ognisko z zabawami 

ekologicznymi i Quizem 

Gawęda; „Harcerz miłuje 

przyrodę i stara się ja poznać, 

3 24.07.2009 

„W poszukiwaniu braterstwa”  - 

Rok Braterstwa na 100 lecie 

ZHP. 

1.Gra „W poszukiwaniu 

braterstwa”. 

2. Trening interpersonalny 

3. Nauka słownictwa 

harcerskiego w 4 językach ( 

angielski, niemiecki, francuski, 

rosyjski) 

„Mówię, słucham, migam” 

Zajęcia z szyfrów, sygnalizacji 

alfabetem Morse’a, alfabetu 

migowego. 

Ognisko z zabawami dh Emili 

Kulczyk „Braterstwo” 

Gawęda: Harcerz w każdym 

widzi bliźniego a za brata 

uważa każdego innego 

harcerza” 
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4 25.07.2009 

 rodzicom i wszystkim swoim 

 przełożonym„Posłuszeństwo i 

karność” 

Bieg biszkopta czyli obozowy 

chrzest. 

Gra „Po skarby harcerskie” Świeczkowisko Pogadanka 

:Harcerz jest karny i posłuszny 

” 

5 26.07.2009 
„W zdrowym ciele – zdrowy 

duch” 

-Udział we Mszy Świętej 

-„Sport i szpinak” Olimpiada 

sportów dziwnych. 

Rozgrywki sportowe o Puchar 

Komendanta. 

Ognisko 

Gawęda „Harcerz jest czysty w 

myśli , mowie i uczynkach: nie 

pali tytoniu i nie pije napojów 

alkoholowych” 

Wyłonienie zwycięzców 

olimpiady. 

6 27.07.2009 
„Pomocna dłoń, zawsze gdy 

tego potrzebujesz...” 

1.Samarytanka- zajęcia z 

pierwszej pomocy. 

2. Jak się zachować 

gdy...kampania przeciwko 

rasizmowi, ksenofobii, 

antysemityzmowi i nietolerancji. 

3. Zajęcia z kreatywności 

Tor sanitarny: wykonywanie 

czynności związanych z 

ratownictwem medycznym. 

Ognisko 

Gawęda : „Harcerz jest 

pożyteczny i niesie pomoc 

bliźnim. 

Hufiec ZHP Łańcut – http://www.lancut.zhp.pl 6 



7 28.07.2009 
„Harcerz postępuje po 

rycersku” 

-Wprowadzenie do gry w 

paintball 

 Debata: „Być 

odpowiedzialnym” 

- Gra paintball 

- Strzelanie z łuku. 

 Gra „Śladami bohaterów 

harcerskich” 

Ognisko 

Gawęda: „Harcerz postępuje po 

rycersku” 

8 29.07.2009 
„Jestem wędrowcem zieleni 

przejrzystej” 

Wędrówka na czartowe pole, 

kamieniołomy, elementy 

wspinaczki skałkowej 

Wędrówka na czartowe pole, 

kamieniołomy, elementy 

wspinaczki skałkowej 

Ognisko: Wędrówką życie jest 

człowieka... 

Wspomnienia z czatowego pola. 

9 30.07.2009 
„Na słowie harcerza polegaj jak 

na Zawiszy” 

Doskonalenie technik 

harcerskich 

Harcerska Gra 

Sprawnościowa 

Ognisko 

Gawęda: „Ogień, Ogień, 

zwyczaj to stary jak świat” 
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10 31.07.2009 „Harcerz jest zawsze pogodny” 

Plażowanie i przygotowanie 

drużyn do Obozowej Akcji 

Artystycznej 

Obozowa Akcja Artystyczna: 

Festiwal Piosenki i Kabareton 

 Ognisko 

Gawęda: „Harcerz jest zawsze 

pogodny”, 

Zabawy przy ogniu, 

prezentacje drużyn skecze, obóz 

w krzywym zwierciadle. 

11 01.08.2009 „ Za wolność Waszą i Naszą....” 

Powstanie Warszawskie: Gra z 

fabułą. 

Apel ku czci Powstańców 

Wspomnienie rocznicy 

powstania przy powstańczych 

piosenkach. 

Ognisko 

Gawęda: „harcerz sumiennie 

spełnia swoje obowiązki 

wynikające z Przyrzeczenia 

harcerskiego.” 

12 02.08.2009 
„Pod znakiem lilii i 

koniczyny”-. 

Udział we Mszy Świętej 

„Pod znakiem lilii i koniczyny”- 

przynależność do światowej 

rodziny skautowej, zapoznanie 

się z symboliką skautową – gry i 

zabawy 

„Europa da się lubić” – 

obozowe show pomiędzy 

drużynami 

Karnawał w Majdanie Sopockim 

– dyskoteka pod gwiazdami. 
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13 03.08.2009 
„Cudze chwalicie swego nie 

znacie” 

Wycieczka autokarowa do 

Zamościa 

Zwiedzanie Zamościa: 

- Rynek Wielki 

- Kamienice ormiańskie 

- Muzeum Zamojskie 

- Katedra Zamojska 

- Brama Szczebrzeska i 

arsenał 

 

Ognisko 

Gawęda: „Harcerz jest 

oszczędny i ofiarny” 

Podsumowanie obozu: 

„Jak dobrze nam w harcerskiej 

rodzinie” 

14 04.08.2009 Rozkwaterowanie 

Wyjazd uczestników z obozu 

harcerskiego w Majdanie 

Sopockim do Łańcuta. 

  

 

 

Zajęcia dodatkowe podczas obozowania: 
- Zajęcia rekreacyjno – sportowe 

- Warsztaty z technik harcerskich 

- Plażowanie 
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Zajęcia na niepogodę: 

- Gry i zabawy 

- Pląsy, piosenki 

- Zajęcia świetlicowe, rebusy, quizy, konkursy „Miliard w rozumie”, „Jeden z dziesięciu”, „Idol”, „Droga do gwiazd” 

- Śpiewanki 

- Zajęcia plastyczne 
 

Program opracował Krąg Instruktorski „Czerwone Korale”  

MAJDAN SOPOCKI 2009’ 
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