Czuwaj!

Zapraszamy Państwa córki,
znajdujące się w klasach od
IV-VIII na zbiórkę, która
odbędzie się 18 września
(niedziela) o godz. 12.08 przy
wejściu na Bór na
Czerwonem

Jesteśmy 8 Nowotarską
Drużyną Harcerek "Górski
Potok". Działamy już od 5
lat i jak co roku staramy
się, aby w nasze szeregi
wstąpiły nowe druhny!

Naszym celem jest
wychowanie gotowego na
wyzwania i skorego do
pomocy nowego pokolenia.
Uczymy pierwszej pomocy,
węzłów, historii,
patriotyzmu, zdolności
pionierskich i przetrwania w
trudnych warunkach,
chcemy by młode
dziewczyny poznawały
przyrodę oraz nabyły
umiejętności wychodzenia
ze strefy komfortu, która
pozwoli im na dalszy rozwój.

O drużynowej
Mam na imię Marta i jestem
harcerką od 8 lat, od 2 lat jestem
także instruktorką harcerstwa.
Aby sprawować opiekę nad
dziewczynkami
w
przedziale
wiekowym 9-16 lat ukończyłam
Kurs Metodyki Harcerek, dlatego
każde działanie drużyną jest
przemyślane
i
odpowiednio
zaplanowane. Jestem studentką
II roku Informatyki Społecznej na
Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie, a w czasie wolnym
zajmuję się malarstwem oraz
grafiką.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
pwd. Marta Słowik wędr.

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc
bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu

Potwierdź obecność na zbiórce!
napisz wiadomość na numer 506 994 380

"Czuwaj!
Będę na zbiórce >imię i nazwisko< "

Potrzeby dziecka zmieniają się wraz z jego
rozwojem psychofizycznym. Jednym z elementów
harcerskiej metody wychowawczej jest nauka
poprzez działanie. Dlatego na zbiórkach harcerki
uczą się poprzez uczestnictwo w grach, realizację
projektów, służbie i pokonywaniu własnych
słabości. Jest to też pewna zdrowa odskocznia od
szkoły, ponieważ od innych grup odróżniamy się
tym , że kieruje nami Prawo Harcerskie, 10 bardzo
ważnych punktów zwracających uwagę na
wartości życiowe.

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej to
wspólnota przyjaciół –
dzieci, młodzieży i
dorosłych, która w oparciu
o wartości chrześcijańskie,
poprzez przykład własny
instruktorek i instruktorów
harcerskich, pracę nad
sobą, służbę, przygodę oraz
inne elementy metody
harcerskiej wychowuje
człowieka pełnego radości
życia, odpowiedzialnego za
Polskę i gotowego podjąć
wyzwania współczesności.

PRAWO HARCERSKIE

1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów
alkoholowych.

