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"Bohaterowie nie umierają. 
Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem."

Emily Potter

Druhna Barbara była dla wielu inspiracją do podejmowania działań harcerskich, programowych,
wielkim orędownikiem idei grunwaldzkich.

Wspominając jej postać z okazji 10. rocznicy odejścia na wieczną wartę, chcemy, abyście zastanowili
się nad pojęciem „BOHATER”.

Bohater według definicji to osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem, pomocą 
i ofiarnością wobec innych ludzi (źr. Wikipedia).

W naszych środowiskach harcerskich mamy wielu bohaterów, których działania są dla nas wzorem do
naśladowania m.in. Andrzej i Olga Małkowscy.
Sięgamy do etosów rycerskich w postaci np. Zawiszy Czarnego z Garbowa.
Bohaterami są także osoby, które potrafią poświęcić swoje życie innym, często zwykli ludzie:
wolontariusze, ratownicy, strażacy, rodzice.

Co dla Was oznacza słowo BOHATER? Czy mamy w swoim otoczeniu osoby, które są dla nas wzorem?
Czy w dzisiejszych czasach potrafimy się nimi inspirować?

Spróbujcie odpowiedzieć na te pytania.
 

Przygotujcie według własnego pomysłu KARTĘ BOHATERA, osoby, która Waszym zdaniem w obecnych
czasach jest BOHATEREM. Format karty dowolny.

Prace wyślijcie na maila: joanna.lewandowska@zhp.net.pl do 30.11.2022 r.
Wybrane prace opublikujemy na Facebooku Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.
KARTĘ BOHATERA można załączyć również do Kroniki Zadań Grunwaldzkich.



Materiały pomocnicze

Zuchy w ramach zadania mogą skorzystać z tropów np. „Przyjaciela Bajek”, który wprowadzi ich 
w rozmowę o bohaterze.

Zuch „przyjaciel bajek” potrafi wybrać wartościowe dla siebie bajki i programy w telewizji. Nie siedzi
stale przed ekranem, często czyta bajkowe historie. Wejście w bajkowy świat jest okazją do rozwoju
wyobraźni, kreatywności i talentu gawędziarskiego, a także kształtowania postaw na wzór pozytywnych
bajkowych bohaterów. Program tropu zakłada wykorzystanie w zuchowej zabawie zarówno treści
ulubionych przez zuchy bajek, jak i zapoznanie dzieci z nieznanymi im dotąd opowieściami.

Harcerze mogą skorzystać z Tropu „Bohaterowie na co dzień”,
Harcerze Starsi z tropu „Czas Bohaterów”.
Tropiąc zastępem miejsca, w których warto podjąć INICJATYWĘ, zastanówcie się, gdzie Wasza dobra
wola i rzetelna praca przydadzą się najbardziej. Zacznijcie od swojego najbliższego otoczenia 
– je znacie przecież najlepiej – ale jeśli nadarzy się okazja, zróbcie coś pożytecznego także dla dzieci 
i młodzieży z dalszych krańców świata.

Wędrownicy mogą stworzyć swój własny trop odpowiadający ścieżce INICJATYWA.
Trop INICJATYWY to podejmowane działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w której 
na co dzień działają zastępy i patrole, zaczynając od tropów umożliwiających działanie na podwórku, 
w szkole, na wsi czy osiedlu, kończąc na społeczności dzieci, młodzieży i młodych dorosłych świata.
Dzięki INICJATYWIE zastępy/patrole uczą się dostrzegać potrzeby, a także poznają możliwości
odpowiadania na nie.
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Zuchy
Zadanie indywidualne,
którego celem jest kształtowanie rozwoju duchowego lub emocjonalnego

Przykładowe zadanie: 
Wiem, kto jest moim idolem/autorytetem, potrafię podać 3 powody.

Obszar rozwoju: duchowy
Wyzwanie dotyczy gwiazdki: Zuch ochoczy, Zuch sprawny, Zuch zaradny

Harcerze, Harcerze Starsi, Wędrownicy
Wyzwania

Wyzwanie to narzędzie indywidualne związane z rozwojem duchowym i emocjonalnym. Podejmowane
przez kandydata wyzwania są każdorazowo tworzone indywidualnie, a ich tematyka i trudność są
dostosowane do potrzeb wychowawczych danej osoby. (...) Szczegóły wyzwania określa drużynowy na
podstawie potrzeb wychowawczych kandydata w zakresie rozwoju duchowego i emocjonalnego. (...)
Realizację wyzwania zalicza drużynowy na podstawie rozmowy z kandydatem i ewentualnie innymi
osobami mogącymi wnieść wkład do tej decyzji. (Regulamin Systemu Instrumentów Metodycznych).

Przykładowe zadania:
Odkryję i poszerzę wiedzę na temat mojego autorytetu, przemyślę swoje poglądy względem niej/niego
lub poszukam/odkryję osobę, która może stać się moim autorytetem. Zainspiruję zastęp do
poszukiwania autorytetów w wybrany przez siebie sposób (np. dyskusja, film itp.)
Obszar rozwoju: duchowy
Punkty Prawa Harcerskiego: 7,5,2
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Materiały pomocnicze

Refleksja nad pojęciem BOHATER może być wstępem do podjęcia próby zdobywania odznaki
Znak Zawiszy

Znak Zawiszy to szczególna odznaka, zdobywana przez członków drużyn grunwaldzkich. Otrzymuje się ją
za pracę nad własnym charakterem w duchu prawości i zgodności słów z postępowaniem. 

Wymagania na Znak Zawiszy każdy harcerz lub instruktor ustala sam, po dokonaniu analizy swoich
słabości i zaplanowaniu pracy nad sobą. Następnie konsultuje je ze swoim drużynowym lub innym
bezpośrednim przełożonym. 

Znak Zawiszy przyznawany jest przez rady drużyn grunwaldzkich – członków Wspólnoty Drużyn
Grunwaldzkich.

Więcej informacji: Znak Zawiszy
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https://grunwald.zhp.pl/instrumenty-metodyczne/znak-zawiszy/
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Barbara Bogdańska-Pawłowska  "Druhna Basia"

Urodziła się 19 czerwca w 1928 roku w Brzozowie miasteczku w województwie podkarpackim. 
Tam uczyła się i rozwijała. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpiła 10 września 1938 
w Brzozowie. Po zakończeniu II wojny światowej, 15 listopada 1945, reaktywowała II Drużynę
Harcerek im. Marii Konopnickiej działającą przy Gimnazjum i Liceum w Brzozowie, zostając jej
drużynową. W dniu 28 czerwca 1946 złożyła Przyrzeczenie Harcerskie na ręce hm. Bronisława
Nogi.W latach 1948–1952 studiowała w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując
dyplom na Wydziale Handlowym. Po ukończeniu studiów wróciła do rodzinnego Brzozowa, gdzie
podjęła pracę. Kontynuowała również działalność harcerską. Rozkazem Głównej Kwatery Harcerstwa 
L. 8/59 z dnia 1 kwietnia 1959 została mianowana harcmistrzynią, następnie została powołana na
funkcję Komendantki Hufca ZHP Brzozów. Z podkarpacia ścieżka życiowa skierowała ją na ziemie
warmińsko-mazurskie. W październiku 1962 przeprowadziła się z Brzozowa do Działdowa. 
Od 1964 była komendantką Szczepu przy Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Ekonomicznym 
w Działdowie, objęła również kierowanie referatem starszoharcerskim w Komendzie Hufca ZHP
Działdowo. W latach 1967–1973 uczestniczyła w Operacji 1001 – Frombork. Od 1969 kierowała
Sztabem Kopernikowskim przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, pełniła również
funkcję komendantki Zgrupowania Obozów Olsztyńskich we Fromborku. W uznaniu pracy na rzecz
Fromborka została wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Fromborka oraz Złotą Odznaką
Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1973).     
Harcerską działalność związała z Grunwaldem – miejscem wielkiej bitwy 
z 15 lipca 1410. W 1966 uczestniczyła wraz z działdowskimi harcerzami w kampanii „Bohater”, 
w związku z nadaniem Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP imienia „Grunwaldu”.
Opracowała program akcji szkoleniowej „Godni imienia Grunwaldu”, realizowanej w latach 1976–
1980, współorganizowała akcję „Harcerze – Grunwaldowi”. Zainicjowała powstanie Harcerskiego
Klubu Archeologicznego. 
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W latach 1985–1988, jako delegatka na VIII Zjazd ZHP, a następnie członkini Rady Naczelnej
ZHP, była rzecznikiem idei grunwaldzkich na forum całego ZHP. Działania te doprowadziły do
organizacji w dniach 9–23 lipca 1988 na terenie Warmii i Mazur Zlotu ZHP 1988, nazywanego
popularnie Zlotem Grunwaldzkim, z udziałem ponad 21 tys. harcerzy.
Była inicjatorką powstania „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”– największego ogólnopolskiego
ruchu programowo-metodycznego w ZHP. 
Przez 20 lat – od 12 maja 1991 do 15 stycznia 2011 – pełniła funkcję przewodniczącej
„Wspólnoty”. Potrafiła skupić wokół siebie liczne grono instruktorów z całej Polski. Autorka
kolejnych programów i publikacji metodycznych, organizatorka cyklicznych sejmików
grunwaldzkich. Była komendantką kilku Ogólnopolskich Harcerskich Zlotów Grunwaldzkich,
odbywających się każdego roku w lipcu na polu bitwy pod Grunwaldem. Inicjatorka wystawy
„Grunwald 
w tradycji Związku Harcerstwa Polskiego” eksponowanej w Muzeum Harcerstwa w Warszawie
(2007), a także przyniesienia przez Drużyny Grunwaldzkie na Kopiec Jagiełły ziemi z pól
bitewnych, na których walczono o wolną Polskę, oraz postawienia głazu upamiętniającego to
wydarzenie (2011).
W uznaniu swej pracy na rzecz Grunwaldu została pierwszym w historii Honorowym Obywatelem
Gminy Grunwald. Od 15 stycznia 2011 była Honorową Przewodniczącą „Wspólnoty Drużyn
Grunwaldzkich”.
Zmarła 8 listopada 2012 w Olsztynie. 

Źródło: Wikipedia
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Opracowanie: hm. Joanna Lewandowska

strona www: Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

https://grunwald.zhp.pl/

