
 
    
 
 

Drużyna harcerska miejscem 
kształtowania postawy  

patriotycznej i obywatelskiej 



 
„Bo nie dość jest myśleć i chcieć  
– o Polsce i dla Polski. 
Trzeba samemu reprezentować   
Polskę.” 

- prof. Aleksander Kamiński ( wybitny pedagog, redaktor naczelny „Biuletynu 
Informacyjnego”, autor „Kamieni na szaniec) 

 



     
Wychowanie patriotyczne  

w harcerstwie 

1. Poznać 
2. Zrozumieć 
3. Pokochać 
4. Służba, praca dla dobra swojej wspólnoty lokalnej, swego państwa. 
  

Praca sobą – Braterstwo – Służba 
 

Wartości – Metoda harcerska – Program 
 

Klarowny system wartości – Przyrzeczenie, Prawo harcerskie. 
  

 Uczenie w działaniu, stawianie wymagań (próba harcerza, stopnie  
i sprawności), duża rola wzorców osobowych (bohaterowie drużyn), 

 obrzędowość (emocje, przeżycie), system małych grup (aktywne uczestnictwo, 
współpraca, odpowiedzialność). 

 
  
  



   Patriotyzm współczesnej młodzieży – przykłady 
                pracy wychowawczej Hufca Ziemi Sanockiej  

   im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego  
  (2009/2010) 

 
 
 

1 września 2009 – 
warta przy 

obelisku 2 psp 



  Patriotyzm współczesnej młodzieży - przykłady pracy  
  wychowawczej Hufca Ziemi Sanockiej  

  (wrzesień – październik 2009) 

1 września 2009 
– przy obelisku  

2 psp 

 



Harcerze zapalają 
znicze przed  

Dębami Pamięci 



1 września 2009 r. – przed Krzyżem Pamięci Ofiar Polskiej Golgoty Wschodu 



 Wycieczka edukacyjna instruktorów i harcerzy do Warszawy  
 (5-6 września 2009) – zwiedzanie miasta, Fundacja Golgoty Wschodu, 

Muzeum Powstania Warszawskiego, wystawa Szare Szeregi w Muzeum 
niepodległości, Powązki, Świątynia Opatrzności Bożej.  



Warszawskie Powązki – 6 września 2009 r. 

 



  Muzeum Powstania Warszawskiego 
 



Świątynia 
Opatrzności Bożej 

 



10 września 2009 – udział w uroczystości patriotycznej (51 GZ z Falejówki) 



Uroczystości w Bykowcach -10.09.09 (45 DH z Mrzygłodu i 9 DH z Sanoka) 



17 września 2009 – udział w uroczystości organizowanej przez  
Związek Sybiraków w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku 

 



 19 września 2009 - I Harcerski Rajd „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK” na trasie 
Rymanów – Jasiel (czyszczenie postumentu pomnika żołnierzy WOP w Jasielu) 

 



Harcerski Start 
 – zlot hufca z okazji 70 rocznicy powstania Szarych Szeregów (26.09.09) 

Warta i złożenie kwiatów przed tablicą dowódców SZP-ZWZ-Ak 



Harcerski Start  (26.09.09) – Ognisko tematyczne, pieśni patriotyczne  
– 70 rocznica powstania Szarych Szeregów 



Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar UPA w Ustrzykach Dolnych  
(3 października 2009 r.) 

 



Lipie, mogiła żołnierska z 1939 roku 



Las koło Lipia, prawdopodobne miejsce pochówku 30 polskich żołnierzy – 
uporządkowanie i oznakowanie mogiły (3. 10. 09) 

 



 



 
 
 

    Współorganizacja  uroczystości:  
 

Dla  uczczenia 
•  70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

napaści  Niemiec hitlerowskich i Związku 
Sowieckiego na Polskę, 

• pamięci związanych z Sanokiem Oficerów 
zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje  
i innych miejscach kaźni, 

•   pamięci ks. Zdzisława J. Peszkowskiego, 
orędownika Prawdy o Polskiej Golgocie 
Wschodu, w 2 rocznicę śmierci. 

 
 



 
 
 
I. Sesja popularnonaukowa  „Katyń  – pamiętamy!” 
8  października 2009 r.,  

 
2. Posadzenie 3 Dębów Pamięci na Cmentarzu 

Centralnym 
 ok. 13.00 – przejście na cmentarz, posadzenie 3 

Dębów Pamięci dla upamiętnienia Oficerów, 
zamordowanych w Katyniu: 

-         ks. pułkownika Szymona Fedorońko 
-         podporucznika Juliusza Bakonia 
-         porucznika Zbigniewa Przystasza 
       

 



Sesję otworzył Starosta  
Wacław Krawczyk, po nim przemawiał 

wicekurator Antoni Wydro. 
  

Po referacie o ks. Fedorońko krótkie, ale 
bardzo ważne wystąpienie miał ks. Jan 

Antonowicz, proboszcz parafii prawosławnej 



X Złaz „Śladami 
Jana Pawła II po 
Bieszczadach i 

Beskidzie 
Niskim” 

 
10. 10. 2009 r. 

Msza św.  

na Smereku  



 Krzemieniec, kościół pw. św. Stanisława. 
 Modlitwa i złożenie kwiatów przed 

pierwszym pomnikiem Juliusza 
Słowackiego (25.10.09) 

 



Przy grobie Matki Juliusza Słowackiego – Salomei Słowackiej Becu (25.10. 2009) 

 



Krzemieniec –  ruiny zamku (25 października 2009 r. 
 



11 listopada 2009 – Święto Niepodległości 
Drużyna sztandarowa hufca  



II Światowa Konferencja „Pamięć i tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu” 
1 grudnia 2010 – Warszawa, Galeria Porczyńskich 

  
 



Konferencja rozpoczęła się mszą św,. którą celebrował Prymas Polski, 
kardynał Józef Glemp 

 



 



 
 
 

 



  5 MARCA 2010  



Państwo Szczudlikowie, którzy przekazali do izby cenne pamiątki 

 



 



Harcerska Droga Krzyżowa po Górach Słonnych – 31 marca 2010 
Prowadzi Ks. Kapelan Konrad Dyrda.  

 



10 kwietnia 2010 – Katyń   
 
 

 
 





        Po katastrofie smoleńskiej pełniliśmy służbę podczas pogrzebów Ofiar i  uroczystości 
organizowanych w Sanoku. Na zdjęciu warta honorowa przy trumnie Teresy Walewskiej 
Przyjałkowskiej, prezes Fundacji Golgota Wschodu, w kościele św. Andrzeja Boboli  

 w Warszawie. Ratownicy (3osoby) pełniło służbę podczas pogrzebu pary prezydenckiej w 
Krakowie, 12 osób podczas pogrzebu biskupa polowego Tadeusza Płoskiego i b.Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego. 



Dzień Katyński 
13.04.010 

 



Harcerska Akcja Ekologiczna 
„Florek” 



 
XI złaz „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim 

Iwonicz Zdrój – Rudawka Rymanowska 

 





31 lipca – 1 sierpnia  
uroczystości 66 rocznicy wybuchu  

Powstania Warszawskiego 

• Wystawa w Domu Harcerza 
• Pokaz slajdów i filmu (31 lipca)  
• Warty, kwiaty i znicze na mogiłach 

Powstańców 
• Ognisko tematyczne 
 



1 sierpnia 2010 





Spotkanie z Barbarą Wachowicz (18.08)  



Przed bramą Orła Białego   



 
Podsumowanie 

• Praca wychowawcza musi być systematyczna oraz opierać się na 
pozytywnej więzi emocjonalnej wychowawcy (rodzic, nauczyciel, 
drużynowy, trener)  z wychowankiem. 

• Wychowawca przekazuje wartości, nie tylko wiedzę i umiejętności. 
• Program pracy powinien odpowiadać aktywnej, ciekawej św 

i przygód naturze młodego człowieka. 
• Wzór osobowy. Młodzi ludzie potrzebują dobrych wzorów 

i przykładów. 
  

  Verba docent, exempla trahunt 
 słowa pouczają, przykłady pociągają! 

 



Dziękuję za uwagę. 
Czuwaj!        

 hm. Krystyna Chowaniec 
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