Druhny,
Jako osoby odpowiedzialne za przygotowanie służb na Zlocie wysyłamy Wam folder z
propozycjami dla drużyn. Prosimy o zapoznanie się z poniższym „Bankiem służb” przez
drużyny z gniazd: Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Chorągiew Małopolska, Chorągiew
Pomorska, Namiestnictwo Północno-Wschodnie, Chorągiew Zachodniopomorska.
Następnie prosimy Was o dokonanie zapisów na tę najbardziej Wam odpowiadają.
Drużynowe zapisują całe swoje drużyny na służby przez system na który były prowadzone
zapisy na warsztaty (evenea) w terminie od 29.07.2019 do północy 01.08.2019.
https://www.zhr.pl/zhr30/

Co jeśli ktoś nie zdążcie zapisać swojej drużyny w terminie? To niewielki problem-wystarczy,
że drużynowa przyjdzie wieczorem przed swoim dniem służby do naszego biura i zgłosi taki
problem. Przygotowałyśmy szeroki wybór służb dzięki czemu nie powinno zabraknąć ich dla
nikogo. Pomimo zastosowania dość elastycznego modelu zgłoszeń, zapisy w terminie
znacznie ułatwiłyby nasze zadanie.
Czuwaj,
Dział Służby na Zlocie 30-lecia ZHR
pwd. Maria Wereszko
pwd. Iwona Selonke
pwd. Klaudia Kietryś
pwd. Andżelina Kospat-Pawłowska
phm. Beata Milczyńska

Leśnictwo Jedwabno
Miejsce: Jedwabno

Jesteście ciekawe co skrywa las? Jak możemy o niego dbać? Byłaś kiedyś na spacerze z
leśniczym?
CEL: Dbanie o las. Poznanie otaczającego nas środowiska.
ZADANIE: Wraz z leśniczym wybierzecie się na lekcję dydatkyczną po terenie leśnictwa
Jedwabno, podczas którego zadbacie o estetyke lasu.
PRZYGOTOWANIE: Mundur polowy odpowiedni do pogody.

Leśnictwo Nowa wieś
Miejsce: Nowa wieś

Jesteście ciekawe co skrywa las? Jak możemy o niego dbać? Byłaś kiedyś na spacerze z
leśniczym?
CEL: Dbanie o las. Poznanie otaczającego nas środowiska.
ZADANIE: Wraz z leśniczym wybierzecie się na lekcję dydaktyczną po terenie leśnictwa Nowa
Wieś, podczas którego zadbacie o estetykę lasu.
PRZYGOTOWANIE: Mundur polowy odpowiedni do pogody.

Renowacja śtarego cmentarza
Miejsce: Kurki parafia Maksymiliana Kolbe

”Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych”. Cmentarz przy tej parafii potrzebuje ręki
energicznych harcerek! Jeśli nie boicie się zakasać rękawów, zawalczyć z chwastami i
chciałybyście zrobić coś miłego i pożytecznego to ta służba jest właśnie dla was!
CEL: wysprzątanie starego, bo sięgającego swoją historią aż do XVIII cmentarza
ZADANIE: Ksiądz, który przyjeżdża do tej parafii na niedzielną msze przekazał nam, że teren
cmentarza porastają gęsto chwasty. Waszym zadaniem będzie usunięcie ich oraz
wyczyszczenie znajdujących się tam nagrobków.
PRZYGOTOWANIE: Ubrania do ubrudzenia, szmaty, szczotki

Spacery z śeniorami w domach śtarcow
Miejsce: Laurentius Olsztyn

Lubicie chodzić, podziwiać naturę, weź ze sobą kogoś ze sobą, razem poznajcie okolicę.
CEL: Integracja z osobami starszymi i samotnymi, urozmaicenie im czasu, rehabilitacja
(spacer).
ZADANIE: Rozmowa i wyprowadzenie na spacer.
PRZYGOTOWANIE: Trzeba być sprawnym, nie kontuzjowanym, część osób trzeba pchać na
wózku, tematy do rozmów.

Czytanie śeniorom
Miejsce: Laurentius Olsztyn

Czytacie książki i lubicie opowiadać gawędy, to to jest coś dla Was. Pamiętacie jak Wam
czytano do snu i jakie potem mieliście piękne sny? Teraz Wy możecie poczytać komuś
innemu.
CEL: Integracja z osobami starszymi i samotnymi, urozmaicenie im czasu.
ZADANIE: Rozmowa i czytanie książki
PRZYGOTOWANIE: Książki, butelka wody jak by zaschło w gardle.

Koncert dla śeniorow
Miejsce: Laurentius Olsztyn

Lubicie śpiewać, tańczyć albo gracie na jakimś instrumencie? Podzielcie się swoimi
talentami ze staruszkami spędzającymi całe dni samotnie w ośrodku, niech na ich ustach
zagości uśmiech.
CEL: Integracja z osobami starszymi i samotnymi, urozmaicenie im czasu
ZADANIE: Zaraźcie śpiewem jak najwięcej osób, wspólnie śpiewajcie, rozmawiajcie
PRZYGOTOWANIE: Swój sprzęt muzyczny, teksty piosenek dla innych, tematy do rozmów

Granie z śeniorami
Miejsce: Laurentius Olsztyn

Jesteście kreatywni, lubicie tworzyć coś z niczego i macie wszystkie sprawności rąk albo
gracie w różne gry?
CEL: Integracja z osobami starszymi i samotnymi, urozmaicenie im czasu
ZADANIE: Rozmowa, granie, robienie czegoś manualnego
PRZYGOTOWANIE: Tematy do rozmów, gry, papier itp.

Warminśki Zwierzyniec - Dbanie o
porządek
Miejsce: Nikielowo

Nie boicie się zwierząt ani chwastów? Możecie spędzić dzień wśród różnych zwierząt i
pomoc zadbać o ich czystość
CEL: Poznanie różnych gatunków zwierząt, nauka dbania o gospodarstwo
ZADANIE: Sprzątnięcie, skoszenie, malowanie i inne prace w mini Zoo
PRZYGOTOWANIE:

Cmentarz orzechowo
Miejsce: Orzechowo

Nie boicie się wymagającej pracy? Chcecie mieć bezpośredni wpływ na otoczenie w
społeczeństwie mniejszej miejscowości? Ta służba jest właśnie dla was!
CEL: porządkowanie cmentarzu w Orzechowie
ZADANIE: Oczywistym jest, że w mniejszych miejscowościach potrzeba zaangażowania
znacznie większej ilości osób po to, by przywrócić ładny, schludny wygląd miejscom
odgrywającym w tych społecznościach znaczącą rolę. Takim miejscem jest właśnie cmentarz
w Orzechowie - bardzo duży zarośnięty teren, który trzeba przywrócić do pierwotnego stanu
tak, aby mieszkańcy i przyjezdni mogli w zadbanym otoczeniu wspominać osoby dla nich
ważne. W trakcie służby będziecie wykonywały razem z księdzem różnego rodzaju prace
porządkowe. Praca czasochłonna i wymagająca, ale jak bardzo potrzebna dla tej mikro
społeczności.
PRZYGOTOWANIE: Nie zapomnijcie zabrać ze spore ilości wody do picia, prowiant i
koniecznie nakrycie głowy!

PARAFIA św. Jozefa
Miejsce: Olsztyn

Służba dla drużyn, które nie boją się żadnej pracy i lubią działać na rzecz lokalnej
społeczności parafialnej.
CEL: uporządkowanie terenu przy kościele
ZADANIE: Zadaniem podczas tej służby będzie uporządkowanie terenu przy kościele a także
w kościele, do czego wliczają się wszlekie prace porządkowe i ogrodnicze. Praca dla
wytrwałych osób, które satysfakcjonuje wykonanie dokonanie każdej zmiany w lokalnym
społeczeństwie.
PRZYGOTOWANIE: Nie zapomnijcie zabrać ze sobą wody do picia i prowiantu do jedzenia

Odnawianie drogi krzyzowej
Miejsce: Gietrzwałd

Praca dla drużyny, która jest gotowa do stawienia czoła wszelkim pracom porządkowym i
pielęgnacyjnym.
CEL: uporządkowanie terenu przy sanktuarium, odświeżenie drogi krzyżowej
ZADANIE: Do Gietrzwałdu co roku zjeżdza się sporo osób, które chcą odwiedzić miejsce
objawień, dlatego też ważne jest by teren sanktuarium stale był uporządkowany. Właśnie to
będzie podstawowym zadaniem podczas służby. Przykładowe prace do wykonania to:
pielęgnacja ogródka, odświeżenie drogi krzyżowej
PRZYGOTOWANIE: Nie zapomnijcie zabrać ze sobą wody do picia i prowiantu do jedzenia

Cmentarz wilcza
Miejsce: Olsztynek

Stare, zapomniane, zniszczone cmentarze potrzebują pomocy, pokażmy że pamiętamy o
ludziach tam pochowanych
CEL: Dbanie o miejsce pamięci.
ZADANIE: Sprzątanie, pielenie.
PRZYGOTOWANIE: wygodne ubranie, woda.

Cmentarz I WS
Miejsce: Olsztynek

Stare, zapomniane, zniszczone cmentarze potrzebują pomocy, pokażmy że pamiętamy o
ludziach tam pochowanych
CEL: Dbanie o miejsce pamięci.
ZADANIE: Sprzątanie, pielenie.
PRZYGOTOWANIE: wygodne ubranie, woda.

Cmentarz Jencow wojennych
Miejsce: Sudawa

Stare, zapomniane, zniszczone cmentarze potrzebują pomocy, pokażmy że pamiętamy o
ludziach tam pochowanych
CEL: Dbanie o miejsce pamięci.
ZADANIE: Sprzątanie, pielenie.
PRZYGOTOWANIE: wygodne ubranie, woda.

Ptaśiarnia
Miejsce: Olsztyn

Tobie i Twojej drużynie bliskie są zwierzęta i chciałybyście zrobić dla nich coś dobrego? Ta
służba właśnie na Was czeka!
CZAS: Dbanie o zwierzęta i ich środowisko
ZADANIE: Pomoc przy ptakach
PRZYGOTOWANIE: Ciuchy do wybrudzenia

Prace porządkowe Kościoł J. Chrzciciela
Miejsce: Orzechowo

Praca dla drużyny, która jest gotowa do stawienia czoła wszelkim pracom porządkowym i
pielęgnacyjnym.
CEL: uporządkowanie terenu przy parafii
ZADANIE: Podczas służby będziecie mogły zadbać o uporządkowanie terenu przy kościele a
także w kościele. Jednak musicie być też gotowe na podjęcie się wszelkiej służby, którą zleci
wam proboszcz tej parafii
PRZYGOTOWANIE: Nie zapomnijcie zabrać ze sobą wody do picia i prowiantu do jedzenia

Leśnictwo Orzechowo
Miejsce: Orzechowo

Dbałość o przyrodę jest na trwałe wpisana w harcerską służbę. Jeśli Tobie i twojej
drużynie leży na sercu ochrona środowiska to poniższa służba będzie dla Was w sam raz!
CEL: Posprzątanie lasu oraz brzegu rzeki
ZADANIE: Pomoc może być potrzebna głównie w zakresie sprzątania lasu i brzgu rzeki.
PRZYGOTOWANIE: : ubierzcie się adekwatnie do zadania-nie zapomnijcie o nakryciu głowy
oraz czymś do picia

Pomoc w Caritaś Warminśki
Miejsce: Olsztyn Caritas

Służba jest dla osób, które aktywnie chcą kreować rzeczywistość, łagodzić podziały
społeczne i nieść pomoc ludziom bezdomnym i odrzuconym, ale też gotowym do
odpowiadania na bieżące potrzeby ośrodka.
CEL: pomoc przy wydawaniu posiłku osobom bezdomnym
ZADANIE: Jednym z zadań warmińskiego Caritas jest przygotowywanie posiłków dla osób
ubogich i bezdomnych w specjalnych jadłodajniach. Takie miejsca często odwiedza sporo
osób, dlatego przydaje się także wiele rąk do pracy. Podczas służby będziecie przede
wszystkim roznosiły posiłki. Jednakże z uwagi na to, że w takich miejscach trudno określić
ilość osób, która danego dnia pojawi się na miejscu, musicie być też gotowe na podjęcie
zadań, które na bieżąco będzie zlecała wam siostra ze zgromadzenia prężnie działającego w
warmińskim oddziale Caritas.
PRZYGOTOWANIE: Nie zapomnijcie zabrać ze sobą wody, suchego prowiantu

Dom pomocy śpołecznej
Miejsce: Jonkowo

Pierwsze wrażenie jest ważne. Ta służba jest dla osób, które chcą czynnie pomóc i zadbać
o dobrą wizytówkę Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie.
CEL: Odnowienie zaniedbanego ogrodzenia.
ZADANIE: Waszym zadaniem będzie odmalowanie ogrodzenia na posesji Domu Pomocy
Społecznej.
PRZYGOTOWANIE: Ciuchy do wybrudzenia.

Eko Torby dla Matek z Domu Samotnej
Matki w Olśztynie
Miejsce: Zlot 30-lecia

Okażmy kobiecą solidarność i wspólnie przygotujmy małe upominki dla Matek z Domu
Samotnej Matki w Olsztynie. Jeżeli Twoja drużyna ma zdolności manualne i chciała by
sprawić przyjemność innym kobietom będącym w trudnej sytuacji życiowej to ta służba
jest zdecydowanie dla Was!
CEL: Sprawienie małej przyjemności kobietom w trudnej sytuacji
Okazanie kobiecej solidarności i wsparcia
ZADANIE: Waszym zadaniem jest uszycie toreb materiałowych według określonego wzoru
(wykroje dostaniecie na zlocie), a następnie ozdobienie ich przyrodniczymi motywami
(odciśniecie różnych rodzajów liści)
PRZYGOTOWANIE: Zabierzecie ze sobą nożyczki oraz igły i nici

Eko kośmetyki
Miejsce: Zlot 30-lecia

Okażmy kobiecą solidarność i wspólnie przygotujmy małe upominki dla Matek z Domu
Samotnej Matki w Olsztynie. Podczas gdy inne harcerki szyją materiałowe torby, wy
postarajcie się wypełnić je organicznymi kosmetykami!
CEL: Sprawienie małej przyjemności kobietom w trudnej sytuacji
Okazanie kobiecej solidarności i wsparcia
ZADANIE: Waszym zadaniem jest przygotowanie ekologicznych kosmetyków
PRZYGOTOWANIE: Miejsce na terenie swojego podobozu.

Eko Plecaki dla Matek z Domu
Samotnej Matki w Olśztynie
Miejsce: Zlot 30-lecia

Okażmy kobiecą solidarność i wspólnie przygotujmy małe upominki dla Matek z Domu
Samotnej Matki w Olsztynie. Jeżeli Twoja drużyna ma zdolności manualne i chciała by
sprawić przyjemność innym kobietom będącym w trudnej sytuacji życiowej to ta służba
jest zdecydowanie dla Was!
CEL: Sprawienie małej przyjemności kobietom w trudnej sytuacji. Okazanie kobiecej
solidarności i wsparcia.
ZADANIE: Waszym zadaniem jest uszycie plecaków materiałowych według określonego
wzoru (wykroje dostaniecie na zlocie), a następnie ozdobienie ich przyrodniczymi motywami
(odciśniecie różnych rodzajów liści)
PRZYGOTOWANIE: Zabierzecie ze sobą nożyczki oraz igły i nici

Czapeczka dla niemowlaka
Miejsce: Zlot 30-lecia

Wiesz, że najwięcej ciepła ucieka przez głowę? Po wakacjach czeka nas okres
chłodniejszych dni, a zaraz zimowych. Wspomóżmy niemowlaczki i ich mamy z domu
samotnej matki i obdarujmy je ciepłem.
CEL: Przekazanie ciepła niemowlakom. Wsparcie matek w trudnej sytuacji.
ZADANIE: Uszycie czapeczek dla niemowlaków.
PRZYGOTOWANIE: Zabierzecie ze sobą nożyczki oraz igły i nici

Wygodna poduśzka
Miejsce: Zlot 30-lecia

Jeżeli szycie nie sprawia wam problemu, a chciałybyście sprawić małą niespodziankę
nieznajomym, potrzebującym. Ta służba jest dla Was
CEL: uszycie wygodnych poduszek
ZADANIE: Już na zlocie otrzymacie wykroje na poduszki, sprawdźcie by były najbardziej
kolorowe i wygodne.
PRZYGOTOWANIE: Zabierzecie ze sobą nożyczki oraz igły i nici

Uśmiech za pluśzaka
Miejsce: Zlot 30-lecia

„Sztuka dawania podarunku polega na tym aby ofiarować coś czego nie można kupić w
żadnym sklepie”-Kubuś Puchatek. Jeżeli zatem szycie nie sprawia wam problemu, a
chciałybyście sprawić małą niespodziankę dzieciom przechodzącym ciężkie chwile to na
pewno spodoba wam ta służba.
CEL: uczycie jak najładniejszych pluszaków dla potrzebujących dzieci
ZADANIE: Już na zlocie otrzymacie wykroje na trzy różne rodzaje pluszaków- jeże, króliki i
wiewiórki. Niech każda z was wybierze sobie jeden z tych wzorów i bardzo starannie go
wykona
PRZYGOTOWANIE: Zabierzecie ze sobą nożyczki oraz igły i nici

Gry terenowe dla dzieci ze świetlicy
Miejsce: Pluski

Dzieci spędzające wakacje w swojej miejscowości na zajęciach w świetlicy wiejskiej z całą
pewnością ucieszą się jeśli ktoś pokaże im jakieś nowe zabawy albo przeprowadzi grę
terenową…..
CEL: umilenie czasu dzieciom mieszkającym w okolicy, rozpowszechnianie technik
harcerskich jako ciekawych form spędzania czasu
ZADANIE: Przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej dla dzieci.
PRZYGOTOWANIE: Mundury oraz materiały potrzebne na waszą grę.

Ośrodek pomocy-magazyn odziezy
Miejsce: Stawiguda

Macie wyczucie stylu? Niestraszne wam nawet duże wyzwania? Jesteście zorganizowane
i działacie sprawnie? Oto zadanie wprost dla Was?
CEL: Posortowanie i uporządkowanie ubrań w magazynie
ZADANIE: Waszym zadaniem będzie uporządkowanie ubrań dla podopiecznych ośrodka w
magazynie odzieży używanej
PRZYGOTOWANIE: coś do picia

Uporządkowanie pośeśji
podopiecznych ośrodka
Miejsce: Bartąg

Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim”-w życiu każdego człowieka nadchodzi czas
kiedy to on potrzebuje pomocy nawet w codziennych sprawach. Pokażmy, że 3 punkt
naszego Prawa to nie tylko puste słowa…
CEL: ułatwienie życia podopiecznym ośrodka
ZADANIE: pozbierajcie odpady, poukładajcie sprzęty, zgrabcie teren.
PRZYGOTOWANIE: ciuchy do pobrudzenia ,coś na głowę, coś do picia.

Układanie drewna u podopiecznych
Miejsce: Zezuj

„Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim”-w życiu każdego człowieka nadchodzi czas
kiedy to on potrzebuje pomocy nawet w codziennych sprawach. Pokażmy, że 3 punkt
naszego Prawa to nie tylko puste słowa…
CEL: Ułatwienie życia podopiecznemu ośrodka pomocy społecznej
ZADANIE: Porąbcie i poukładajcie drewno
PRZYGOTOWANIE: ubrania do pobrudzenia, coś na głowę, coś do picia

Przewiezienie drewna podopiecznej
Miejsce: Stawiguda

„Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim”-w życiu każdego człowieka nadchodzi czas
kiedy to on potrzebuje pomocy nawet w codziennych sprawach. Pokażmy, że 3 punkt
naszego Prawa to nie tylko puste słowa…
CEL: Ułatwienie życia podopiecznemu ośrodka pomocy społecznej
ZADANIE: przewiezienie taczką drzewa do piwnicy u podopiecznej w Stawigudzie
PRZYGOTOWANIE: ubrania do pobrudzenia, coś do picia, rękawiczki ochronne

Uporządkowanie pośeśji śzkolnej
Miejsce: Rusi

Lipiec, sierpień, wrzesień…. A co we wrześniu?! Wszystkie znamy odpowiedź na to
pytanie. Na pewno żadnej z nas nie spieszy się teraz do szkoły, ale postarajmy się aby
powrót do niej był przyjemniejszy niż za zwyczaj dla dzieci z Rusi
CEL: uporządkowanie terenu przy współpracy z panem konserwatorem
ZADANIE: Pozbierajcie śmieci, zagrabcie skoszoną trawę
PRZYGOTOWANIE: ubrania odpowiednie do pogody, coś na głowę, coś do picia

Pielenie wazonow z kwiatami
Miejsce: Majdy-Kręsk

Dbałość o przyrodę to coś co leży wam na sercu? Uważacie, że estetyczne otoczenie
wpływa na samopoczucie ludzi którzy się w nim znajdują? Jeśli odpowiedziałyście na te
dwa pytania twierdząco to jest to zadanie dla Was!

CEL: uporządkowanie donic ozdobnych
ZADANIE: zajmijcie się kwiatami zdobiącymi miasto, wyrwijcie chwasty, podlejcie
PRZYGOTOWANIE: ciuchy do pobrudzenia, cos na głowę i do picia

Pośprzątanie paśa drogi
Miejsce: Majdy-Kręsk

Dbałość o przyrodę to coś co leży wam na sercu? Uważacie, że estetyczne otoczenie
wpływa na samopoczucie ludzi którzy się w nim znajdują? Jeśli odpowiedziałyście na te
dwa pytania twierdząco to jest to zadanie dla Was!

CEL: wysprzątanie pasów zieleni
ZADANIE: pozbierajcie wszystkie śmieci na jakie się natkniecie, jeśli wam się uda-postarajcie
się je posegregować
PRZYGOTOWANIE: ubrania do pobrudzenia, coś do picia, coś na drogę

Miaśteczko Zlotowe ZHR
Miejsce: Olsztyn

Lato w mieście. Nie każdy rodzic może pozwolić sobie by wysłać swoje dzieci na obóz.
Wypełnijmy czas dla tych co pozostali w mieście, pokażmy jak super być harcerkom.
CEL: Zaciekawienie dzieci z Olsztyna naszą harcerską przygodą.
ZADANIE: Promocja ZHR, pokazanie jak wyglądają nasze obozy, jak budujemy, gotujemy w
lesie, w jakie gry się bawimy. Obsługa miasteczka zlotowego ZHR.
PRZYGOTOWANIE: Zabierzcie ze sobą mundury.

