BRACTWO HARCERSKIEJ BANDERY
UL. LIPNOWSKA 99 09-400 MASZEWO DUŻE

Bractwo Harcerskiej Bandery działa na terenie
Gminy Stara Biała już od 2015 roku!
Dla czego warto zapisać dziecko do harcerstwa?
Jest wiele powodów, najważniejszy to fakt, że
harcerstwo nie jest jedynie miejscem spędzania
wolnego czasu, tylko jest rzeczywistą organizacją
wychowawczą, kształtującą charakter młodego
człowieka!
Prawo Harcerskie i szczera wola wyrażona w
Przyrzeczeniu Harcerskim , obowiązują wszystkichzarówno wychowanków jaki wychowawców, co
sprawdza się już ponad 100 lat i daje wspaniałe
efekty wychowawcze. Ponad to metodyka
harcerska jest tak pomyślana, aby harcerze sami się
wychowywali poprzez własny przykład i przykład
instruktora . Braterstwo, wspólna praca grupowa w
zastępach, przyjaźń i przygoda to są elementy
łączące i wychowujące. Obcowanie na łonie natury
dostarcza tak wiele zapomnianych już dzisiaj
bodźców – zapach lasu czy wody w rzece, ciepło
ogniska o zmierzchu, samodzielnie przygotowany
posiłek na wyspie, czy nocleg pod namiotem na
górskiej polanie w piękną gwieździsta noc, to
wszystko stanowi o niepowtarzalności przeżytej

przygody i niezapomnianych przeżyć z każdej wspólnej
wyprawy którą z nami odbędzie.
System stopni i sprawności pomaga natomiast w
opanowaniu wielu przydatnych w dorosłym życiu
umiejętności, daleko wychodzących poza umiejętność
obsługi telefonu czy laptopa, od których to nadmiaru
można dziecko uchronić dając w zamian ciekawe
wyzwania i zdrową rywalizację. Harcerstwo
jest prawdziwą i praktyczną szkołą życia- uczy stawiania
i osiągania celów. Z czasem uczy też przywództwa, ,
wytrwałości, systematyczności, radzenia sobie w
nieoczekiwanych i trudnych sytuacjach, kreatywnego
rozwiązywania różnych kwestii i wielu przydatnych w
codziennym życiu umiejętności od przyszycia guzika do
pieczenia chleba w ognisku.
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Kiedy jest najlepszy czas, aby zacząć harcerska
przygodę ?
Praktycznie, nie ma tu ograniczeń wiekowych. W
Naszym Bractwie harcerską przygodę można rozpocząć
w każdym wieku, nawet już w 5 roku życia. Te
najmłodsze dzieci, do 10 roku życia pracują w
gromadach Zuchowych, zwanymi Wilczkami. Od 10 do
17 roku życia organizujemy się w drużynach harcerskich
a starsza młodzież działa w drużynach wędrowniczych i
starszoharcerskich. Rodziców chcących wspierać czynnie
harcerstwo zapraszamy do Koła Przyjaciół Harcerstwa.
Najlepsze rezultaty oczywiście osiągamy w ów czas,
kiedy dziecko przechodzi z nami cały cykl metodyczny i
harcerską drogę, począwszy od małego Wilczka przez
harcerstwo, wędrownictwo po wejście w dorosłość.
Dobrym też czasem, wstąpienia do drużyny harcerskiej
jest okres V i VI klasy szkoły podstawowej. W tym czasie
dzieci mogą się już wykazać swoimi umiejętnościami
organizacyjnymi i przywódczymi a w harcerstwie ,
poprzez pracę
systemem zastępowym, pomożemy mu, je wspaniale
rozwinąć.
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Ile to zajmuje czasu?
Bractwo Harcerskiej Bandery jest harcerską
organizacją wychowawczą pracującą z dziećmi
wodną metodyką harcerską.( żeglarstwo,
motorowodniactwo, kajakarstwo, nurkowanie i
inne sporty wodne)
Zbiórki odbywają się raz w tygodniu i trwają zwykle
nie dłużej niż 2 godziny. Raz w miesiącu
organizowana jest zbiórka drużyny w zależności od
pory roku i pogody, połączona z wyjściem do lasu,
grą terenową, miasta lub pracę w szkutni ( naprawa
łodzi i sprzętu pływającego) na biwak z wyjściem
nad wodę. Z tego też powodu organizowane są w
weekendy i dni wolne od szkoły. Raz na kwartał
staramy się organizować dłuższe wypady
weekendowe z wyjazdem do innych środowisk
harcerskich, często połączone z rajdem lub zlotem.
Wypoczynek letni dla harcerzy – najczęściej spływ
tratwami , najczęściej trwa 2-3 tygodnie i
organizowany jest na przełomie lipca i sierpnia. W
okresie wakacyjnym organizujemy też dla Zuchów i
harcerzy nie biorących udziału w spływie półkolonie
w leśniczówce w Brwilnie które trwają 2 tygodnie.
W okresie ferii zimowych organizujemy tygodniowe
ZIMOWISKA dla harcerzy a dla zuchów wydłużony
biwak weekendowy z nocowaniem.
Oczywiście wszystkie te zajęcia są dobrowolne i nie
potrzebujemy pisemnych usprawiedliwień za
nieobecność dziecka na zbiórkach, ale miło nam
będzie, wcześniej otrzymać informację o
nieobecności dziecka na zbiórce, chociażby ze
względów organizacyjnych.

Ile kosztuje harcerstwo?

Bractwa na rzecz naszej działalności statutowej. W
zamian otrzymują od nas pokwitowania pozwalające
dokonać odpisu od podatku przy rozliczeniu rocznym.
Biwaki i wycieczki to głownie zorganizowanie taniego
transportu i kilka groszy na tzw. Wkład do kotła czy
kiełbaskę na ognisko. Letni spływ i półkolonie , staramy
się dofinansować projektami gminnymi lub pozyskać
sponsorów tak by koszt nie przekroczył dla półkolonii
750 zł a dla spływu 1500 zł. Dla rodziców jedynym
większym wydatkiem będzie zakup munduru i
ekwipunku, ale można to spokojnie rozłożyć na
pierwszych kilka miesięcy. Mając na uwadze, że w tym
czasie dzieci szybko wyrastają z mundurów,
organizujemy za zgodą zainteresowanych wtórny obrót
mundurami.

W porównaniu z innymi miejscami, takimi jak kluby
sportowe, świetlice czy zajęcia tematyczne dla dzieciharcerstwo jest bardzo tania formą spędzania wolnego
czasu, oraz letniego i zimowego wypoczynku. Należy od
razu zaznaczyć, że cała kadra harcerska przez cały rok
pracuje społecznie i nieodpłatnie, w poczuciu służby i
pasji do harcerstwa!
Miesięczna składka członkowska w BHB wynosi 25 zł i
jest tańsza niż koszt jednej godziny korepetycji z
dowolnego przedmiotu! (Składka ta, w całości
przeznaczona jest na pokrycie kosztów ogrzewania i
prądu w naszej harcówce.) Oprócz tego drużyny
ustalają wewnętrzne składki na pokrycie kosztów
organizowania zbiórek. Żeby zdobyć fundusze,
prowadzimy w ciągu roku harcerskiego różnego rodzaju
akcje zarobkowe. Dużym wsparciem są też , dla nas
zamożniejsi rodzice doceniający naszą pracę i
wspierający nas darowiznami wpłacanymi na konto
naszego
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Co jeszcze warto wiedzieć ?

Obecnie Harcerstwo w Polsce to nie jedna wielka
organizacja. Istnieje kilka dużych i kilkadziesiąt
małych organizacji harcerskich, takich jak nasze
Bractwo. Te mniejsze organizacje , aby nie być
pomijane choćby w świadomości władz
państwowych zorganizowały się w FEDERACJI
HARERSKIEJ ZARZEWIE. Federacja zrzesza małe
organizacje harcerskie z terenu całego kraju i
polskie organizacje harcerskie działające poza
granicami kraju. Daje to nam wspaniała możliwość
wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy
kadrowej i sprzętowej pomiędzy środowiskami.
Przykładowo my z Płocka możemy gościć harcerzy z
Krakowa czy z Brukseli a w zamian za to sami
możemy planować nasze wizyty w tych samych
środowiskach na tych samych zasadach. Taka
współpraca i wymiana doświadczeń jest bardzo
cenna i poza przygodą , daje też nowych przyjaciół i
dostarcza nowych pomysłów i wizji.

Zapisz swoje dziecko do BHB już dziś!
Harcerstwo jest dobrowolne. Pracujemy tylko i
wyłącznie z ochotnikami, jednak rola rodziców jest
bardzo duża. Liczymy nie tylko na wysłanie przez Was,
dziecka na pierwszą zbiórkę , ale przede wszystkim na
wspieraniu Go w jego sukcesach i porażkach,
szczególnie w początkowym okresie jego harcerskiej
próby. Niezwykle ważny jest, Państwa kontakt z
drużynowym i wyrozumiałość, bo metoda harcerska nie
zawsze pozwoli aby wasze dziecko wróciło ze zbiórki
czyste. Czasem wróci też zmęczone, ale obiecujemy, że
dołożymy wszelkich starań aby zawsze wracało do
domu SZCZĘŚLIWE.
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Obietnica Zucha
„Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać
Prawa Zucha.
Prawo Zucha
1) Zuch kocha Boga i Polskę.
2) Zuch jest dzielny.
3) Zuch mówi prawdę.
4) Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5) Wszystkim z zuchem jest dobrze.
6) Zuch stara się być coraz lepszy.
Przyrzeczenie harcerskie
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną /posłusznym
Prawu Harcerskiemu.
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 oszczędny i ofiarny.
9) Harcerz jest zawsze pogodny.
10)Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.
Niepełnoletni nie pali tytoniu i nie pije napojów
alkoholowych. Pełnoletni stroni od używek.
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