
Warsztat pracy 
drużynowego 

Warsztaty Wędrownicze 
Mielec 2006 



Warsztat pracy 
drużynowego 

• Czym jest warsztat pracy? 
• Dlaczego bogaty warsztat pracy ułatwia 

pracę lidera? 
 

Zadanie. 
Przygotuj własną definicję „warsztatu pracy 

drużynowego” – odpowiedz na powyższe 
pytanie 
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drużynowego 

• Czym jest warsztat pracy? 
• Dlaczego bogaty warsztat pracy ułatwia 

pracę lidera? 
 

Definicja 
- >> Zbiór narzędzi ułatwiających realizację 

zamierzeń zawartych w planie pracy.  
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• Gdzie szukać? 
 - Książki – biblioteczka drużynowego. 
 - Prasa – harcerska, branżowa. 
 - Programy ZHP. 
 - Programy działania hufca, chorągwi. 
 - Projekty ogólnopolskie. 
 - Współpraca z skautami. 
 - Instrumenty metodyczne. 
 - Inne środowiska – wymiana doświadczeń 
 - Projekty zewnętrzne 
 - INTERNET 
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   Książki – dla pionu wędrowniczego 
 
• Zarys metodyki wędrowniczej, R i E Polaszewscy, wyd. GK ZHP 
• hm. Krzysztof Sikora, Wędrownicze Abecadło, Warszawa 1998 
• hm. Krzysztof Sikora, Wędrowniczy Tryptyk 
• hm. Paweł Zarzycki, phm. Robert Kowalski, phm. Karol Wesołowski, Metoda 

wędrownicza, skrypt dla drużynowych, Warszawa 2000 
• hm. Marek Gorgoń, hm. Przemko Kwinta, hm. Marcin Ślęzak, Książka pracy drużyny 

wędrowniczej, Kraków 
• M. Gajdziński, Metoda skautowa. Warszawa 1989 
• K. Jaskot, Szkice pedagogiczne o harcerstwie. Warszawa 1989 
• P. Niwiński, W kręgu drużynowych starszoharcerskich. Warszawa 1989 
• M. Puciata, Wędrownicy, Monachium 1945 
• L. Rusek, Leśne junactwo, Katowice 1992 
• P. Rządca, Nasz krąg. Warszawa 1972 
• E. T. Seton, Zwitek kory brzozowej, Katowice 1993 
• W. Szczygieł, Jak prowadzić drużynę harcerską, Kraków 1946 
• T. Wyrwalski, Rozwój idei puszczańskiej w skautingu 1902-1939, Kraków 1990 
• Zespół starszoharcerski - cele, metody, środki działania, Kraków 1987 
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   Prasa – dla pionu wędrowniczego 
 
• Czuwaj – magazyn instruktorów 
• Na Tropie – internetowy magazyn wędrowników 

natropie.zhp.pl 
• Harcownik Wielkopolski – magazyn Chorągwi 

Wielkopolskiej www.harcownik.zhp.wlkp.pl  
• Magazyn programu JS-JP 
• Skaut (2)007 – dla wybierających się na Zlot Kielce 

2007 
• Magazyny branżowe – szczególnie pomocne w pracy 

specjalnościowej 
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   Programy ZHP 
 
• » JEDEN ŚWIAT - JEDNO PRZYRZECZENIE 
• » Barwy Przyszłości  
• » Każdy inny, wszyscy równi  
• » Od samorządności do demokracji  
• » Ścieżkami zdrowia  
• » Bądź gotów!  
• » Paszport do Europy  
• » Odkrywcy Nieznanego Świata  
• » Woda jest życiem  
• » Program Harcerstwa Starszego  
• » Pod namiotem praw  
• » 2 do 100 - Wasz Ruch!  
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 Programy działania Hufca, Chorągwi 
 
• ChAOS, festiwal piosenki, złaz DMB, 

rajd Łukasiewcza, rajd bieszczadzki, 
zawody strzeleckie, FLOREK. 

 
• Hufcowe imprezy – zloty, złazy, biwaki, 

wykapki, gry terenowe  
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 Projekty ogólnopolskie 
 
• Wędrownicza Watra – oficjalna letnia i zimowa. 
• Rajd Świętokrzyski, Granica etc 
• Projekt NON STOP Adventure  
• Wędrownicza Wyprawa 
• Festiwale 
• Warsztaty 
• Projekty turystyczne np. Poskramianie Zimy 
• Zlot Harcerstwa Polskiego Kielce 2007  
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 Współpraca skautowa 
 
• Obozy zagraniczne 
• Wymiana – przyjazd skautów do Polski 
• Jamboree, zloty skautowe 
• Oferty ośrodków skautowych 
• Korespondencja indywidualna  
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 Instrumenty metodyczne 
 
• Stopnie, sprawności, uprawnienia 

państwowe 
• Znaki Służb 
• Specjalności 
• Wędrownicza służba i wyczyn 
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 Wymiana doświadczeń 
 
• Współpraca z innymi środowiskami 
• Imprezy środowiskowe np. Nocny Bieg 

Mikołajkowy Nowy Sącz 
• Seminaria, spotkania, zloty 
• Przygotowanie własnej propozycji  
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 Projekty zewnętrzne 
 
• WOŚP, Dzień Papieski, Sprzątanie 

Świata, Akcja Kilo etc. 
• Projekty turystyczne 
• Konkursy 
• Warsztaty  
• Meetingi 
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 INTERNET 
 
• ZHP.pl – portal Związku Harcerstwa 

Polskiego 
 - dział www.program.zhp.pl 
 - serwisy poszczególnych zespołów i 

wydziałów GK, serwisy akcji i projektów 
 - www.js-jp.zhp.pl Serwis programu  
 Jeden Świat Jedno Przyrzeczenie 
 - www.wedrownictwo.zhp.pl – serwis 

wędrowniczy ZHP 
 

 
 

 

http://www.program.zhp.pl/
http://www.js-jp.zhp.pl/
http://www.js-jp.zhp.pl/
http://www.js-jp.zhp.pl/
http://www.wedrownictwo.zhp.pl/
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 INTERNET – zhp.pl 
 
 

 
 

 

- Korzystając z linku 
„SERWISY” w bloku po 
lewej stronie uzyskujemy 
uproszczoną mapę 
serwisu z szybkim 
dostępem do wszystkich 
działów portalu ZHP.pl. 

- Aktualności w bloku 
środkowym. 

- W prawym bloku skróty 
do aktualnych czasowo 
serwisów oraz headlines 
newsów 
www.regiony.zhp.pl 
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 INTERNET 
 
• www.wedrownik.net – niezależny VORTAL WĘDROWNICZY 
 - dział news – wędrownicze informacje z całej Polski,    także z 

zewnątrz 
 - dział artykuły – wędrownicze teksty 
 - dział materiały – największy w sieci zbiór materiałów 

przydatnych w pracy z wędrownikami  
  
 - wkrótce serwis poświęcony obozom wędrownym, planowana 

także inetowa baza schronisk, ośrodków, miejsc noclegowych – 
na weekendowe wypady, rajdy, obozy wędrowne 

  

 
 
 

 

http://www.wedrownik.net/
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 INTERNET – wedrownik.net 
 
 

 
 

 

- W menu „czerwonym” 
odnośniki do 
poszczególnych działów 
serwisu. 

- W dziale materiały - 
zbiór „wędrowniczych” 
plików do pobrania. 

- W bloku po prawej 
stronie newsroom z 
informacjami dla 
wędrowników i 
instruktorów 
wędrowniczych. 

- wedrownik.net obejmuje 
patronatem ciekawe 
wędrownicze projekty. 
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 INTERNET 
 
• Serwisy regionalne  
 - www.podkarpacka.zhp.pl – serwis Chorągwi 

Podkarpackiej redagowany przez ZPI Hufca ZHP 
Mielec, z katalogiem stron środowisk podkarpackich 

• Serwisy branżowe, serwisy turystyczne np. 
www.bieszczady.pl, www.beskid-niski.pl 

• Serwis www.ngo.pl 
• Wyszukiwarki, branżowe katalogi np. 

www.katalog.harcnet.net – katalog harcerski 
 

 
 
 

 

http://www.podkarpacka.zhp.pl/
http://www.bieszczady.pl/
http://www.beskid-niski.pl/
http://www.beskid-niski.pl/
http://www.beskid-niski.pl/
http://www.ngo.pl/


Warsztat pracy 
drużynowego 

• Dobrego drużynowego poznaje się po 
jego bogatym warsztacie pracy !!! 
 

Zadanie. 
Przygotuj krótką prezentację wybranego 

przez siebie działu! Na prezentację masz 
30 sekund.  
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   Przygotowanie prezentacji: Przemysław Cynkier 
 

Materiały znajdą się na płycie SERWIS STUFF, wydanej przez ZPI 
Hufca  ZHP Mielec z okazji Warsztatów Wędrowniczych - Mielec 2006. 
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