Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!
Nasze drużyny stają się lepsze. Nasi ludzie podejmują wyzwania. Nasi ludzie uczą
się od siebie i wspierają się nawzajem. Dołącz do nas!
Jesteśmy Wspólnotą Drużyn Grunwaldzkich – ruchem, który skupia drużyny
i instruktorów. To ruch bardzo różnorodny (w końcu działamy w całej Polsce),
ale też z jasno określonymi celami i zadaniami:
 inspirujemy drużyny do działania,
 pomagamy im odkrywać nowe pasje,
 pomagamy im w poznawaniu ludzi i środowisk z całej Polski,
 wspieramy je w działaniach z zakresu wychowania patriotycznego
i obywatelskiego,
 pokazujemy, jak atrakcyjnym harcerskim programem można odpowiedzieć
na wyzwania, które niesie współczesny świat.

Zastanawiasz się, czy to coś dla Ciebie? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:
tak

nie

1 Lubię, gdy moja drużyna może nauczyć czegoś innych.
2 Chcę, by moi harcerze dobrze znali swój region.
3 Uważam, że ogólnopolskie imprezy harcerskie są dobrym
pomysłem na pracę z drużyną, bo siłą harcerstwa jest to, że
młodzi ludzie mogą zawierać przyjaźnie z rówieśnikami z całej
Polski.
4 Chcę brać udział w formach doskonalących, skierowanych do
drużynowych i przybocznych.
5 Chcę bliżej współpracować z drużynami z mojej chorągwi.
6 Chcę uczyć moją drużynę patriotyzmu nie tylko na wartach pod
pomnikiem.
7 Chcę, by praca śródroczna mojej drużyny była coraz ciekawsza.
8 Chcę się sprawdzić w działaniach podejmowanych na poziomie
chorągwianym i ogólnopolskim.
Jeśli Twoja odpowiedź na przynajmniej trzy pytania brzmi „tak”, to na pewno warto
przemyśleć zdobywanie Odznaki Drużyny Grunwaldzkiej.

Dlaczego?

Lubię, gdy moja drużyna może nauczyć czegoś innych.
Chciałbym sprawdzić się w działaniach podejmowanych na poziomie chorągwianym
i ogólnopolskim. Ważną imprezą przygotowywaną przez Wspólnotę jest Zlot
Grunwaldzki. Program Zlotu współtworzą drużyny Wspólnoty i to od ich pomysłów
zależy jego ostateczny kształt. To świetnie miejsce na to, by podzielić się z innymi
drużynami tym, co najlepiej potraficie.
Chcę, by moi harcerze dobrze znali swój region.
Harcerstwo uczy nas otwartości na otaczający nas świat, zwłaszcza na najbliższy
region. Każda drużyna Wspólnoty realizuje podczas roku trzy wybrane przez siebie
działania (zadania grunwaldzkie). W tym roku sugerowanym zadaniem jest realizacja
propozycji programowej GK „Rok Regionów”, a także udział w konkursie Centrum
Edukacji Obywatelskiej „Graj w dziedzictwo”.
Uważam, że ogólnopolskie imprezy harcerskie są dobrym pomysłem na pracę
z drużyną, bo siłą harcerstwa jest to, że młodzi ludzie mogą zawierać przyjaźnie
z rówieśnikami z całej Polski.
Zlot Grunwaldzki to największa impreza harcerskiego lata, na którą co roku przyjeżdża
blisko 1500 osób z każdego zakątka Polski, a także goście z zagranicy. Nasze drużyny
podejmują wspólne działania i zapraszają się wzajemnie na organizowane przez siebie
imprezy: rajdy, festiwale, gry, warsztaty.
Chcę brać udział w formach doskonalących,
i przybocznych.

skierowanych do drużynowych

Zimowy sejmik Wspólnoty, coroczne spotkanie instruktorów i drużynowych
grunwaldzkich, to czas warsztatów, spotkań z harcerskimi autorytetami i wymiany
poglądów na ważne tematy. Warsztaty pokazują, w jaki sposób można realizować
zadania grunwaldzkie, pokazują nowe formy pracy, inspirują do podejmowania
nowych działań z drużyną. Wspólnota realizuje także własne działania szkoleniowe.

Chcę bliżej współpracować z drużynami z mojej chorągwi.
Wspólnota składa się z Przedstawicielstw: każde Przedstawicielstwo tworzą drużyny
grunwaldzkie z terenu jednej chorągwi. Przedstawicielstwa spotykają się na swoich
sejmikach – to czas integracji, wymiany doświadczeń między drużynowymi,
planowania wspólnych działań i uczenia przez działanie.
Chcę uczyć moją drużynę patriotyzmu nie tylko na wartach pod pomnikiem.
Jednym z celów działania Wspólnoty jest pokazywanie, jak ciekawie i atrakcyjnie uczyć
naszych harcerzy patriotyzmu i postawy obywatelskiej. Jak to zrobić? Pójdźcie
do lokalnych polityków i zadajcie im ważne pytania o przyszłość Waszej miejscowości.
Pójdźcie na rajd śladem postaci ważnej dla Waszego regionu. Zróbcie flash moba
i ubierzcie się w narodowe barwy. Zorganizujcie spotkanie z Roztoczańską Konną
Strażą Ochrony przyrody i dowiedzcie się, co wspólnego ma ochrona przyrody
z ułanami. Przez 20 lat zgromadziliśmy tysiące ciekawych pomysłów na wartościowe
harcerskie działania. Wspólnota inspiruje.
Chcę, by praca śródroczna mojej drużyny była coraz ciekawsza.
Aby stać się drużyną grunwaldzką, należy wykonać w ciągu roku harcerskiego trzy
wybrane zadania spośród kilkudziesięciu propozycji z aktualnego programu Wspólnoty.
W maju wysyłamy sprawozdanie ze swojej pracy. Każdej drużynie, która dobrze
wykonała wybrane przez siebie zadania, Naczelnik ZHP przyznaje tytuł „Drużyna
Grunwaldzka” i wręcza metalową Odznakę Grunwaldzką do nabicia na drzewce
proporca.
Chcę się sprawdzić w działaniach podejmowanych na poziomie chorągwianym
i ogólnopolskim.
Jako członek Wspólnoty możesz brać udział, współorganizować lub organizować:
przedsięwzięcia kilku drużyn z terenu chorągwi, sejmiki Przedstawicielstwa, sejmiki
i warsztaty Wspólnoty, Zlot Grunwaldzki, Rajd Grunwaldzki, imprezy programowe
środowisk z całej Polski.

Chcesz
wiedzieć
więcej?
Bliższe
informacje
znajdziesz
na
stronie
http://odznaka.grunwald.zhp.pl. Swoje pytania możesz też wysłać mailem na adres
kronika@grunwald.zhp.pl.

