BRĄZOWA SZYSZKA.
40) Warunki dopuszczenia do próby:
a. Posiada przynajmniej jedną sprawność wędrowniczą.
b. Brał udział w kilkudniowym złazie wędrowników.
c. Brał udział w innych spotkaniach wędrowników.
d. Zapoznał się z higieną i techniką marszu.
e. Posiada pełny ekwipunek polowy.
Program próby.
41) Przejdzie w pełnym ekwipunku polowym trasę 24/48 km drogami
bocznymi, leśnymi lub ścieżkami, wyznaczoną miejscowościami z
przynajmniej jednym noclegiem pod namiotem i gotowaniem
posiłków, [albo przepłynie kajakiem trasę 30/60 km, lub przejedzie
rowerem 110/180 km].
42) Prowadzi dziennik marszu, zapisując czas, dystans, gdzie jest, co
robi oraz ciekawsze spostrzeżenia i własne uwagi.
43) Przeprowadzi przynajmniej dwa
wyznaczonych miejscowościach.

wywiady

na

trasie

w

A. Wywiad historyczno-kulturalny, n.p.
a. Kiedy miejscowość powstała i czemu, z czego była
znana.
b. Sławni mieszkańcy w przeszłości.
c. Kościoły, zabytki historyczne i inne ciekawostki.
d. Szkic/obrazek
budynku.

lub

plan

ważnego

lub

B. Wywiad ekonomiczno-społeczny, n.p.
a. Plan miejscowości.
b. Środki komunikacji.
c. Zajęcia mieszkańców.
d. Zakłady pracy, przemysł, możliwości rozwoju.
e. Usługi publiczne /szpital, poczta, policja/.
f.

Inne ciekawostki.
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ciekawego

Tematyka powyższa może być podzielona, ze względow
praktycznych, na kilka mniejszych wywiadów w różnych
wyznaczonych miejscowościach.
Wywiady należy przeprowadzać raczej przez rozmowy z
mieszkańcami lub z własnych obserwacji, nie korzystając z
miejscowej biblioteki lub t.p.
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komenda Chorągwi Harcerzy w............................................
Referat Wędrowników

(wzór)

PROTOKÓŁ PRÓBY
Na BRĄZOWĄ SZYSZKĘ - Wędrownik Łazik
Druh:
............................................................................................................
Data urodzenia
..................................... Stopień: ....................................
Przydział służbowy
..................................... Funkcja......................................
Sprawności wędrownicze:(min 1).............................................................................
..................................................................................................................................
Brał udział w:
Złazie Wędrowników
a.
Data:
..............................
Miejscowość: .............................................
Innych spotkaniach wędrowniczych
b.
Data:
..............................
Miejscowość: .............................................
Stwierdzam spełnienie warunków i dopuszczam do próby na BRĄZOWĄ
SZYSZKĘ.
Data:

.......................

...........................................
Podpis dopuszczającego

PRÓBA
L.p.
1.

2.
3.
4.

Wymagania

Ocena

Podpis
i data

Marsz w pełnym ekwipunku 24/48 km [lub 30/60
km kajakiem, lub 110/180 km rowerem], z
noclegiem pod namiotem i gotowaniem posiłków
Opis trasy, uwagi i spostrzeżenia zapisane w
dzienniku/logu
Wywiad historyczno-kulturalny
Wywiad ekonomiczno-społeczny

Data rozpoczęcia próby:...................................
Data zakończenia próby:..................................
Do:

KOMENDANTA CHORĄGWI HARCERZY ..............................................
Na podstawie odbytej próby i przedłożonej dokumentacji wędrówek
stawiam wniosek o przyznanie
druhowi:..................................................................BRĄZOWEJ SZYSZKI
Data:............................................................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji

