
Wędrownicza Watra 2022
„Iskra z Podlasia”

Poradnik Watrowicza
 Ostatnia Wędrownicza Watra ukazała „Morze Możliwości”, które roztacza się przed 
wędrownikami z całej Polski. W tym roku pragniemy obrać inny kierunek. Chcemy, abyście 
otworzyli się na naturę, wyszli na jej łono i zobaczyli piękno Podlasia oraz całej Polski.
Pragniemy byście poznali kulturę wschodniej Polski, a także wyszli w świat, swoje środowiska 
oraz społeczności lokalne i dostrzegli to, co często niedostrzegalne czy pomijane. Watra ma być 
procesem, dzięki któremu poczujecie i zrozumiecie, w jakim świecie chcecie żyć, także po 
wyjściu z organizacji.
 Hasłem tegorocznej Watry jest „Iskra z Podlasia”. Właśnie ono ma rozpalić Wasze umysły 
i sprawić, byście ruszyli na odkrywanie zapomnianych miejsc i ludzi. Odważcie się tworzyć
wielkie rzeczy w najbliższym środowisku, odważcie się działać z myślą o naszej wspólnej 
przyszłości. Odkrywajcie samych siebie i otaczające Was piękno ukryte w miejscach, o których 
nikt już nie pamięta. Bądźcie iskrą, która rozpali serca, bądźcie iskrą, która zamieni smutne myśli 
w coś radosnego i twórczego. Nie obawiajcie się stawiania sobie celów i realizowania własnej, 
czasem krętej, ścieżki rozwoju. Podejmujcie działania, które będą was rozwijać w sferze
samorealizacji, hobby czy też pracy zawodowej. Niech ta iskra odwagi do działania w Was rośnie, 
rozpala coraz bardziej i rozprzestrzenia się w Waszych środowiskach.
 Spójrzcie na Waszą okolicę. Gdzieś tam jest Wasze „Podlasie” – miejsce urokliwe, ze
starymi, magicznymi zwyczajami i piękną kulturą, miejsce ze wspaniałymi ludźmi i dawno już 
zapomnianymi profesjami. Zauważcie jak wiele z tych rzeczy odeszło w niepamięć, odkryjcie to 
na nowo i pokażcie nowoczesnemu światu na jakich cudach czas zostawił swoje piętno.
Poznajcie wschód Polski, który pomimo pędzącego świata zachowuje swój pradawny czar. 
Dostrzeżcie, że takie miejsca możecie mieć tuż za rogiem. Niech zapomniane marzenia
i zamierzchłe historie zostaną opowiedziane na nowo i rozbłysną pełnią barw. Znajdźcie własne 
„Podlasie” i pokażcie innym jego naturę.

Komenda Wędrowniczej Watry 2022
“Iskra z Podlasia”



Z nurtem.....
 Rzeka płynie, jest w ciągłych ruchu, bywa nieprzewidywalna, tajemnicza, ale także 
jako źródło życiodajnej wody, niezbędna i pomocna. Symbolizuje proces, który trwa.
Pierwsze cywilizacje powstawały właśnie w dorzeczach rzek, które dzieliły się z ludźmi 
swymi walorami i pięknem. Co ważne, pełniły też funkcję dróg.
 Podobnie jest z Wędrowniczą Watrą. To nie tylko pięciodniowy Zlot, ale całoroczny 
proces mający wspomagać działanie drużyn wędrowniczych. Chcemy by Watra, której 
hasłem przewodnim jest „Iskra z Podlasia”, była jak rzeka, a konkretnie jak rozcinająca
Podlasie Narew. Narew, jest jedyną w Polsce i jedną z nielicznych na świecie rzek
anastomozujących. Oznacza to, że płynie wieloma korytami jednocześnie. I tak w ciągu 
całego roku harcerskiego, chcemy zachęcać Was do poszukiwania różnych dróg, abyście
w końcu mogli wybrać swoją własną ścieżkę i nie zapominali, że podążanie nią także jest 
procesem.

 Aby wziąć udział w Wędrowniczej Watrze 2022 należy zebrać patrol i zgłosić się za
pośrednictwem ankiety zgłoszeniowej na stronie www.watra.zhp.pl. Zgłoszenia będą trwały do 
31 listopada 2021 roku – nie przegapcie tego terminu!

 Patrole mogą się składać z 5-15 wędrowników z jednej drużyny lub kilku drużyn/
środowisk.

 Na każdy patrol, który chce wziąć udział w Wędrowniczej Watrze, czekają cztery zadania 
do wykonania. Są to:  
 napisanie planu pracy jednostki zgodnego z metodyką wędrowniczą,  
 zaplanowanie i zrealizowanie długoterminowej służby (trwającej min. 6 miesięcy i ujętej 
w planie pracy), 
 organizacja wędrowniczego obozu jednostki (wskazane by obóz był wędrowny bądź 
zagraniczny, także należy ująć go w planie pracy), 
 przygotowanie konspektów 2 zajęć i poprowadzenie ich na Zlocie Wędrowniczej Watry. 

 Pierwsze trzy zadania są ze sobą nierozerwalnie połączone, zadbajcie więc o to, aby
w Waszym planie pracy pojawiła się służba i obóz! 

Cały proces rekrutacji jest podzielony na kilka etapów:
 
1. Zbieranie zgłoszeń do 30 listopada 2021 (przesłanie planu pracy, w którym ujęta będzie służba 
i obóz oraz zaproponowanie dwóch wstępnych tematów zajęć).
2. Ogłoszenie wyników pierwszej tury rekrutacji do 20 grudnia 2021.
3. Zbieranie konspektów zajęć do 31 stycznia 2022.
4. Ogłoszenie listy drużyn/patroli zakwalifikowanych na zlot oraz listy rezerwowej do 28 lutego 
2022.
5. Spotkania referatów oraz członków Komendy Wędrowniczej Watry z patrolowymi – marzec
i kwiecień 2022.
6. Zbieranie raportów połówkowych o pełnionej służbie do 30 kwietnia 2022.
7. Wpłata wpisowego przez zakwalifikowane patrole do 10 maja 2022.
8. Wysłanie programu obozu wędrowniczego do 30 czerwca 2022.
9. Zgłoszenie obozów wędrowniczych (do odpowiedniej Chorągwi i Kuratorium) ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PAŃSTWOWYMI.
10.  Zbieranie raportów końcowych o pełnionej służbie do 31 lipca 2022.
11.  Obozy wędrownicze 25 czerwca – 22 sierpnia 2022.
12.  Dzień transferowy 23 sierpnia 2022.
13.  Zlot Wędrowniczej Watry 23 – 27 sierpnia 2022.

Jak zostać częścią Wędrowniczej Watry?



 Jednym z warunków zgłoszenia i kwalifikacji na Wędrowniczą Watrę 2022 jest przesłanie 
planu pracy patrolu zgodnego z metodyką wędrowniczą. W przypadku gdy patrol jest złożony 
tylko z wędrowników z Waszej drużyny, przesyłacie plan pracy swojej jednostki. W przypadku gdy 
patrol składa się z wędrowników z różnych drużyn/środowisk, przesyłacie uproszczony plan 
pracy,w  którym zawieracie tylko te elementy dotyczące Waszej pracy jako patrolu (np. 
zamieszczacie w nim cele, które chcecie osiągnąć jako patrol, a nie cele Waszych jednostek;
w harmonogramie umieszczacie działania patrolu, nie musicie zawierać w nim zbiórek Waszych 
jednostek)
 Każde działanie, które zostanie zaplanowane, powinno wynikać z analizy Waszych potrzeb 
i możliwości, a poprzez konsekwentne realizowanie planu powinniście osiągnąć wyznaczone 
cele. Wskazane jest, by w planie pracy znalazły się elementy charakterystyczne dla metodyki 
wędrowniczej, a zatem:
       SŁUŻBA - świadoma, przemyślana, ambitna i potrzebna, czyli odpowiadająca na potrzeby 
lokalnej społeczności (więcej w dalszej części poradnika).
       OBÓZ WĘDROWNICZY -  podsumowanie całorocznej pracy i zwieńczenie Waszych działań. 
To także świetna okazja do podniesienia kompetencji związanych z organizacją wszystkich 
wędrowników w patrolu (więcej w dalszej części poradnika).
       WĘDRÓWKI - w sercach wędrowników powinny zajmować szczególne miejsce. „Wędrówką 
nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy 
lasu, skupienie wobec wschodów czy zachodów słońca. To wyczucie wędrownik łatwo odszuka 
w sobie” - niech te słowa zapisane w Kodeksie Wędrowniczym staną się inspiracją do podróży 
rozumianych nie tylko jako przemieszczanie się z punktu A do B. 

 Tworząc plan pracy należy również pamiętać o indywidualnym rozwoju każdego 
wędrownika - zdobywaniu stopni, sprawności i uprawnień. Ten element także powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w Waszym planie pracy. Pamiętajcie też, że wyróżnikiem metodyki
wędrowniczej jest wyczyn, niech zatem zadania, które zaplanujecie, będą dla Was wyzwaniem.
 Czy plan pracy można zmieniać w trakcie roku harcerskiego? Oczywiście. Warto do niego 
zaglądać i sprawdzać, czy odpowiada na aktualne potrzeby, ewaluować i weryfikować jego treść 
oraz realizację postawionych na początku roku celów. Plan nie ma być bowiem ograniczeniem
i przykrym obowiązkiem, ale pomocą w funkcjonowaniu drużyny.

Plan pracy

 Służba, obok wyczynu, to kluczowa dla wędrowników forma aktywności. Ważne, by 
służba była przemyślana, świadoma, długoterminowa i odpowiadała na potrzeby środowiska 
lokalnego. W ramach realizacji Wędrowniczej Watry powinna trwać min. 6 miesięcy.
 Zachęcamy, byście podczas planowania i realizowania służby, skorzystali przede
wszystkim z INSTRUMENTÓW METODYCZNYCH – ZNAKÓW SŁUŻB lub TROPÓW,  jeśli
zdecydowaliście się od tego roku działać zgodnie z nowym Systemem Instrumentów
Metodycznych. Wsparciem okazać się mogą również:
 projekt „Zwolnieni z teorii”, czyli ogólnopolskiej olimpiady, która wspomaga młodzież 
w tworzeniu własnych projektów społecznych i umożliwia zdobycie międzynarodowego
certyfikatu (więcej na https://zwolnienizteorii.pl/)
     Odznaka Skautów Świata (SWA), czyli prestiżowe odznaczenie dla wędrowników, którzy 
odbędą 80 godzin służby w wybranym obszarze. Odznaka ta inspiruje młodych ludzi na całym 
świecie, by zastanowili się nad globalnymi problemami i spróbowali je rozwiązać w swoim 
środowisku (więcej na https://zhp.pl/sluzba/odznaka-skautow-swiata)
     Poradnik o służbie, czyli najważniejsze informacje o służbie, zbiór inspiracji i dobrych
praktyk (http://surl.li/amblv)
     Cele Zrównoważonego Rozwoju, czyli plan działań, które dążą do zmiany świata na 
lepsze, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i uwzględnieniu potrzeb 
obecnych i przyszłych pokoleń (więcej na http://www.un.org.pl/)

Służba



 Poniższe etapy realizacji służby zostały oparte na Dewizie Wędrowniczej.
Wykorzystajcie właśnie ją w uporządkowaniu działań, aby służba (cytując za „Poradnikiem
o służbie”) na pewno była świadoma, profesjonalna, nie naiwna, długoterminowa i pożyteczna. 
Wszelkie działania związane ze służbą ujmijcie w planie pracy Waszego patrolu. Aby było to dla 
nas bardziej czytelnie, możecie zaznaczyć wszystkie te działania jednym kolorem.

Analiza potrzeb i wybór pola działania

 Zacznijcie od analizy swojego środowiska i opiszcie potrzeby, które dostrzegacie w swojej 
okolicy. Aby ułatwić sobie to zadanie możecie porozmawiać z mieszkańcami czy przeprowadzić 
zwiad. Następnie wybierzcie, w którym obszarze chcielibyście działać.

Etapy realizacji służby

Wyjdź w świat, zobacz...

Wyznaczenie celu, harmonogramu i podział zadań

Jeśli wiecie już, komu chcecie pomagać, wyznaczcie cel swojego działania. Pamiętajcie, że cel 
powinien być SMART, a zatem: konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. 
Następnie określcie jakie zadania chcecie wykonać, aby ten cel osiągnąć, kiedy chcecie je
realizować i kto będzie odpowiedzialny za każde z nich. Pamiętajcie też o wyznaczeniu daty 
zakończenia projektu.

Pomyśl...

Realizacja działań, sprawdzenie realizacji i ewentualna modyfikacja planu

Gdy wszystko już zaplanowane, czas na działanie! Pamiętajcie o tym, by na bieżąco
przeprowadzać ewaluację projektu. Jak idzie Wam realizacja zadań? Czy realizujecie
wyznaczony cel? Co już udało Wam się osiągnąć, a nad czym jeszcze pracujecie? Jakie są Wasze 
dalsze plany? Odpowiedzi na te pytania pozwolą Wam sprawdzić, czy konieczna będzie
modyfikacja Waszego początkowego planu. Jeśli tak, w porządku! Nie bójcie się tego –
w projektach długoterminowych często jest to konieczne. Pamiętajcie tylko, aby ewentualne 
zmiany nanieść w planie pracy patrolu.
 Połówkowy raport z realizacji służby wyślijcie na adres program.watra@zhp.pl w kwietniu 
2022 (najpóźniej do 30 kwietnia 2022). Chcemy, byście wzbogacili go o zdjęcia z prowadzonych 
działań.

Pomóż, czyli działaj...

Podsumowanie realizacji projektu

 Macie racje, w dewizie wędrowniczej nie pojawiają się słowa „Zainspiruj innych”, ale czy 
każde nasze działanie nie powinno być właśnie inspiracją? Podsumujcie swój projekt, co udało 
Wam się zrobić, co poszło dobrze, a co można by dopracować i poprawić. Czy poprzez wszystkie 
Wasze zadania zrealizowaliście wyznaczony cel? Jeśli w ciągu trwania projektu, zmieniliście go, 
co było tego powodem? Z czego jesteście najbardziej dumni? Raport z realizacji służby wyślijcie 
na adres watra.program@zhp.pl do 31 lipca 2022. Pamiętajcie dodać w nim zdjęcia.
 Wróćmy jeszcze do inspiracji – chcemy stworzyć na Zlocie Wędrowniczej Watry
przestrzeń do podzielenia się Waszymi pomysłami na przemyślaną służbę, byście mogli
zainspirować wędrowników z całej Polski! O szczegółach tej „giełdy pomysłów” będziemy
informować bliżej terminu Zlotu.

Zainspiruj innych!



 Każdy uczestnik zakwalifikowany na Wędrowniczą Watrę 2022 zobowiązany jest do
organizacji i udziału w obozie wędrowniczym. Obóz może być obozem wędrownym,
zagranicznym bądź stacjonarnym zgodnym z metodyką wędrowniczą.  Ważne, aby był
zorganizowany wspólnymi siłami członków patrolu. Możecie go odbyć tuż przed samym Zlotem, 
ale również na początku wakacji. Jeśli nie macie możliwości samodzielnego zorganizowania 
obozu, przygotujcie program wędrowniczy podczas obozu środowiska np. szczepu czy hufca.
 Komenda Wędrowniczej Watry NIE ODPOWIADA za organizację, a tym bardziej zgłoszenie 
Waszego obozu w Kuratorium Oświaty i Komendzie Hufca/Chorągwi. To Wasz organizator 
obozu, czyli kierownik wypoczynku, zobowiązany jest zgłosić wypoczynek, a w celu
potwierdzenia przesłać do biura Wędrowniczej Watry 2022 kopię formularza zgłoszenia 
wypoczynku oraz certyfikat zgłoszenia wypoczynku. Ostateczny termin przesyłania
dokumentów to 31 lipca 2022 r., jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
 Gdy zaplanujecie swój obóz tak, że zakończycie go w dniu rozpoczęcia Zlotu
Wędrowniczej Watry w Kamiennej Nowej, wtedy zgłaszacie jeden wypoczynek, obejmujący
i obóz, i Zlot (technicznie rzecz biorąc, Zlot traktujecie wtedy jako część Waszego obozu). Jeśli 
natomiast obóz zorganizujecie w innym terminie, to Zlot Wędrowniczej Watry musicie zgłosić 
jako osobny wypoczynek.
 Wszystkie niezbędne  dokumenty potrzebne do zgłoszenia Zlotu Wędrowniczej Watry (czy 
to jako części Waszego obozu, czy też osobnego wypoczynku)  zostaną przesłane przez biuro do 
końca maja 2022.
 Obozy muszą zostać zorganizowane zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz 
Instrukcją HALiZ obowiązującą w ZHP. Kierownik wypoczynku podczas obozu musi być obecny 
na wypoczynku przez cały czas jego trwania.

 Organizując obóz, koniecznie zajrzyjcie do poradnika o wędrowniczych wyjazdowych 
formach pracy, który już niebawem będzie dostępny na stronie Wędrowniczej Watry. Oprócz 
tego będą się także pojawiać broszury informacyjne. W udostępnionych materiałach znajdziecie 
wiele odpowiedzi i wskazówek, istotnych podczas organizacji obozu. Oczywiście, jeśli coś nadal 
będzie niejasne, będziemy służyć radą, a wszelkie problemy pomożemy przekuć w wyzwania do 
podjęcia.
 Jeśli w tym zadaniu problemem okaże się brak zaplecza kadrowego, pomożemy Wam 
znaleźć komendanta albo inna potrzebną osobę. Najpierw oczywiście będziemy szukać osoby
z Waszej chorągwi, a jeśli nie będzie to możliwe, poszukamy na Podlasiu (jeśli będzie trzeba, 
nawet bezpośrednio w watrowym zespole).
  Z chęcią podsuniemy Wam również pomysły w kwestii miejsc do zwiedzania, tras oraz 
oczywiście baz, bo każda z nich umiejscowiona jest we wspaniałych okolicach. Chcemy
oczarować Was pięknem Podlasia, pokazać gdzie można robić ciekawą służbę oraz gdzie znaleźć 
przeżyciowe szlaki. Będziemy publikować dla Was szczegółowe informacje w postaci map, zdjęć 
i filmików, aby pokazać Wam, że warto odwiedzić nasz rejon jeszcze przed Zlotem.
 Zapraszamy do baz w Stańczykach, Garbasiu, Zawadach czy Suchej Rzeczce, które 
wysunięte są najbardziej na północ. W środkowej części naszej krainy znajdziecie bazy w
Kamiennej Nowej, Okartowie, czy Borkach. Warto wspomnieć również o bazie w Doktorcach, 
blisko  siedlisk żubrów, i bazie hufca Kolno na zachodzie. Każda z nich ma unikalny klimat, 
historię i atrakcje.

 Dzień Transferowy (23 sierpnia 2022) jest dniem na dotarcie z miejsca zakończenia 
obozów na miejsce Zlotu. Za transfer odpowiedzialni są komendanci obozów. Transfer może 
wiązać się z dodatkowymi kosztami transportu, więc weźcie je pod uwagę w swoich budżetach. 
Wpisowe na Wędrowniczą Watrę nie pokrywa transferu. Patrole powinny dotrzeć na miejsce 
Zlotu najpóźniej do godziny 16:00. 

Obóz



 Zlot Wędrowniczej Watry to wydarzenie, w którym każdy uczestnik ma wpływ na 
jego program. Program wędrowniczy jest tworzony w całości przez Was dla Was. Waszym 
zadaniem jest przygotowanie dwóch konspektów i przeprowadzenie zajęć na Zlocie.

Etapy przygotowania zajęć programowych:
1. Wybór obszarów tematycznych i wstępne tematy zajęć – do 30 listopada 2021, wraz          
        ze zgłoszeniem.
2. Przygotowanie konspektów zajęć do 28 lutego 2022.
3. Konsultacje konspektów i ich akceptacja do 31 marca 2022.
4. Przygotowanie materiałów.
5. Próbne przeprowadzenie zajęć do 30 czerwca 2022.
6. Przeprowadzenie zajęć na Zlocie Wędrowniczej Watry 2022.

1. Wybór obszarów tematycznych i wstępne tematy zajęć – do 30 listopada 2021, wraz ze 
zgłoszeniem.
 To wybór obszarów tematycznych, których będą dotyczyły Wasze zajęcia. Wszystkie 
obszary zostały wymienione i opisane na początku poradnika. Jeden obszar to jedne
zajęcia. Należy przeprowadzić zajęcia z dwóch różnych obszarów.
Same tematy zajęć powinny być:
Czytelne - bezpośrednio odnosić się do treści i tego co się na nich wydarzy.
Adekwatne - zbieżne z tym co będzie działo się na zajęciach - tak, aby uniknąć 
rozczarowania uczestników związanego z tym, że temat nie odnosił się do treści
przeprowadzonych zajęć.
Atrakcyjne - żeby przyciągnąć uwagę potencjalnych uczestników, bo to najczęściej po tym 
uczestnicy wybierają zajęcia na jakie pójdą.
Zwięzłe - szerszy opis umieścicie w opisie zajęć.

 Wstępne tematy wysyłacie wraz ze zgłoszeniem na Wędrownicza Watrę. Postaramy 
się, aby tematy nie powtarzały się, a zajęcia nie były monotematyczne. Jeśli zgłoszenie
nastąpi zbyt późno, może się okazać, że konieczna będzie zmiana tematu zajęć ze
względu na wyczerpanie treści przez innych uczestników Watry. Jak przesłane tematy będą 
zaakceptowane (dostaniecie taką informację do 31 grudnia 2021), możecie rozpocząć 
przygotowywanie konspektów.

2. Przygotowanie konspektów zajęć do 31 stycznia 2022.

 Konspekty będziecie przygotowywać we wzorze, który zostanie udostępniony na 
stronie Wędrowniczej Watry do końca listopada 2021. Plik wysyłacie jako dokument
tekstowy. Znajdą się w nim informacje o Waszym patrolu i prowadzącym, cele zajęć,
szczegółowy plan, niezbędne materiały oraz załączniki.
 Tworząc konspekt warto sięgnąć do idei tegorocznej Watry i poszukać w swojej
okolicy ciekawych osób, specjalistów, którzy mogą pomóc Wam w przygotowaniu
atrakcyjnych zajęć, spełniających przy tym misję ZHP, która powinna przyświecać nam
w każdym podejmowanym działaniu.

3. Konsultacje konspektów i ich akceptacja do 28 lutego 2022.

 Przesłane konspekty będą sprawdzane przez osoby z chorągwi, które będą się z Wami 
kontaktować i udzielą informacji zwrotnej. Pomogą ulepszyć zajęcia oraz wprowadzić 
poprawki, tak aby na program na Zlocie Wędrowniczej Watry był jak najlepszy.

Zajęcia



 Program Watry Wędrowniczej 2022 skupia się na trzech obszarach tematycznych, które 
przemyślano tak, aby przygotować Was do wyjścia z organizacji i życia w społeczeństwie.
Zrozumienie własnej okolicy i odkrywanie jej piękna mają być podstawą do tego, żeby zaszła w 
Was realna zmiana, zwłaszcza w sposobie myślenia, na który we wszechobecnym pędzie często 
wpływ ma konsumpcjonizm. Poznawanie świata, służba i czerpanie inspiracji z niepozornych 
oczywistości, to elementy, których nie może zabraknąć w całorocznej pracy drużyny.
A Wędrownicza Watra jest procesem, który ma skłaniać Was do przemyśleń, poszukiwań, nauki.
 Obszary zostały podzielone tak, aby obejmować swoimi zagadnieniami polana watry 
wędrowniczej, a przez to wpływać na wizję świata wędrowniczego.
 

Praca nad sobą.
„Wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę”.

 Każdy człowiek powinien kroczyć ścieżką prowadzącą do osiągnięcia mistrzostwa. 
Wędrownika taki obowiązek powinien dotyczyć po tysiąckroć. Każda osoba, która zapisała się w 
historii jako twórca, zaczynała od pasji. Chęć odkrycia i zrozumienia świata pchała ludzi do coraz 
to głębszego pojmowania natury danego dzieła. Ciągła nauka, setki prób i upór pomimo porażek 
pozwoliły wielu z nich osiągnąć mistrzostwo. Chcemy, abyście poszukiwali w sobie iskier, które 
rozniecą miłość do poznawania, działania, tworzenia oraz oświetlą Waszą drogę dążenia do
mistrzostwa.

Przykładowe tematy zajęć w obszarze 1.: pasji, hobby, nauka, eksperymenty, sposoby
przyswajania wiedzy, rozwój osobisty, przedstawienie sylwetek znanych naukowców,
sportowców, podróżników itp.

4. Przygotowanie materiałów.

 Gdy zajęcia będą zaakceptowane, pamiętajcie o wydrukowaniu załączników
i przygotowaniu materiałów do zajęć - to Wy jesteście za to odpowiedzialni. Pamiętajcie
o zabraniu ich na Zlot. Komenda Wędrowniczej Watry zapewnia tylko podstawowe materiały: 
kartki białe A4, długopisy, flipcharty, markery oraz taśmę klejącą.

5. Próbne przeprowadzenie zajęć do 30 czerwca 2022.

 Zanim przyjedziecie na Zlot, przeprowadźcie ułożone zajęcia na zbiórce np. drużyny lub 
patrolu. Przeanalizujcie co Wam się podobało, a co można poprawić. Postarajcie się, żeby Wasze 
zajęcia były jak najwyższej jakości. Jeśli w wyniku „próbnych” zajęć wprowadzicie zmiany do 
konspektu, koniecznie wyślijcie zaktualizowany dokument i skontaktujcie się z osobą do
kontaktu w Waszej chorągwi. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i konspekt zostanie bez zmian, 
również czekamy na maila z informacją, że zajęcia wypadły pomyślnie.

6. Przeprowadzenie zajęć na Zlocie Wędrowniczej Watry 2022.

 Wszystkie zajęcia zostaną ułożone w harmonogram, a Wy zostaniecie poinformowani
o miejscu i czasie Waszych zajęć (w miarę możliwości będziemy uwzględniać Wasze uwagi, które 
zawarliście w konspektach). Pamiętajcie o zabraniu wszystkich potrzebnych Wam materiałów.
 W konspekcie warto zarezerwować kilka minut na ewaluację - pozwala to na uzyskanie 
informacji zwrotnej od uczestników i ulepszenie zajęć w przyszłości.

Trzy polana

Obszar 1. Pasja, nauka, mistrzostwo



Szukanie miejsca w społeczeństwie.
„Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat”.

 Nasz dom jest pierwszym miejscem, w którym czujemy się bezpiecznie. Tam uczymy się 
stawiać pierwsze kroki, kochać i szanować swój kraj, walczyć o świat. Dom to nie tylko budynek. 
To rodzina, społeczność lokalna, a idąc dalej wieś czy miasto, w którym żyjemy, czujemy się 
dobrze i wiemy, że będziemy tam zawsze wspierani. Każdy z nas stara się znaleźć dla siebie 
właśnie takie idealne miejsce. Patrząc jeszcze szerzej widzimy ojczyznę, która powinna dawać 
szansę i przestrzeń na rozwój, wymianę myśli oraz działania, które mimo różnic w myśleniu, 
pozwolą wypracować wspólnie piękne rzeczy z miłości do ojczyzny, ludzi i tradycji. Podnosząc 
głowę jeszcze wyżej można spojrzeć na świat jak na globalną wioskę i nici jakimi jesteśmy
wszyscy połączeni. Jeśli na jednym kontynencie wydarzyło się coś ważnego, konsekwencje 
mogą być widoczne na trzech kolejnych. Warto o tym pamiętać, aby budować lepszy świat. Dla 
wszystkich.

Przykładowe tematy zajęć w obszarze 2.: lokalna kultura, regionalizm (potrawy, stroje, tańce, 
język itd.), tradycje rodzinne, tradycje miejskie i krajowe (np. parady, jarmarki itd.), problemy
w kraju, ciekawe inicjatywy lokalne i ogólnopolskie, kultura i sztuka, kultury poszczególnych 
państw, różnice kulturowe na świecie.
W tym obszarze możecie zaplanować zajęcia w języku angielskim związane z kulturą polską dla 
gości zagranicznych. Jeśli nie czujecie się pewnie w posługiwaniu językiem obcym, bez obaw. 
Wesprzemy Was i pomożemy przeprowadzić takie zajęcia.

Służba.
„Wędrownik jest zawsze gotów nieść pomoc. Wędrownik jest przyjacielem całego świata”.

 Pracy nad polepszeniem jakości życia społeczności lokalnej i dbaniem o jej rozwój to 
sztuka niezwykle satysfakcjonująca, ale także trudna. Każde nasze działanie niesie za sobą różne 
konsekwencje. Pokój to część obszaru, w którym odpowiadamy sobie na pytanie jakimi ludźmi 
jesteśmy. W dzisiejszych czasach, gdy świat jest tak mały i wiemy o wojnie, zniszczeniach,
kataklizmach oraz nieposzanowaniu godności ludzkiej musimy odpowiedzieć, gdzie jest nasze 
miejsce jako wędrowników. Wspieranie się, dbanie o sąsiada, aktywne działanie na rzecz
potrzebujących i rozwój społeczności to część służby potrzebna nam i zawarta w Celach
Zrównoważonego Rozwoju. Ostatnim elementem obszaru jest przyroda będąca niezwykle
istotną częścią naszego życia. Nie możemy istnieć bez niej i nie możemy pozwolić na powolne jej 
zabijanie. Jako pokolenie wchodzące w dorosłość musimy zadbać o przyszłość naszych bliskich 
i naszej planety.

Przykładowe tematy zajęć w obszarze 3.:  leave no trace, poznawania przyrody i propagowanie 
działań na jej rzecz, bytowanie w lesie, dbanie o przyrodę, ekologia, pomoc drugiemu
człowiekowi, samarytanka, praca z uchodźcami, praca z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 
zaburzenia i choroby, jak pracować z osoba cierpiącymi na nie, jak im pomóc, ciekawe przykłady 
służby, ciekawe formy wolontariatu.

 Obszar 2. Dom, kraj, świat 

 Obszar 3. Pokój, rozwój, przyroda 



 Każdy uczestnik zakwalifikowany na Wędrowniczą Watrę 2022 zobowiązany jest do
organizacji i udziału w obozie wędrowniczym. Obóz może być obozem wędrownym,
zagranicznym bądź stacjonarnym zgodnym z metodyką wędrowniczą.  Ważne, aby był
zorganizowany wspólnymi siłami członków patrolu. Możecie go odbyć tuż przed samym Zlotem, 
ale również na początku wakacji. Jeśli nie macie możliwości samodzielnego zorganizowania 
obozu, przygotujcie program wędrowniczy podczas obozu środowiska np. szczepu czy hufca.
 Komenda Wędrowniczej Watry NIE ODPOWIADA za organizację, a tym bardziej zgłoszenie 
Waszego obozu w Kuratorium Oświaty i Komendzie Hufca/Chorągwi. To Wasz organizator 
obozu, czyli kierownik wypoczynku, zobowiązany jest zgłosić wypoczynek, a w celu
potwierdzenia przesłać do biura Wędrowniczej Watry 2022 kopię formularza zgłoszenia 
wypoczynku oraz certyfikat zgłoszenia wypoczynku. Ostateczny termin przesyłania
dokumentów to 31 lipca 2022 r., jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
 Gdy zaplanujecie swój obóz tak, że zakończycie go w dniu rozpoczęcia Zlotu
Wędrowniczej Watry w Kamiennej Nowej, wtedy zgłaszacie jeden wypoczynek, obejmujący
i obóz, i Zlot (technicznie rzecz biorąc, Zlot traktujecie wtedy jako część Waszego obozu). Jeśli 
natomiast obóz zorganizujecie w innym terminie, to Zlot Wędrowniczej Watry musicie zgłosić 
jako osobny wypoczynek.
 Wszystkie niezbędne  dokumenty potrzebne do zgłoszenia Zlotu Wędrowniczej Watry (czy 
to jako części Waszego obozu, czy też osobnego wypoczynku)  zostaną przesłane przez biuro do 
końca maja 2022.
 Obozy muszą zostać zorganizowane zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz 
Instrukcją HALiZ obowiązującą w ZHP. Kierownik wypoczynku podczas obozu musi być obecny 
na wypoczynku przez cały czas jego trwania.

 Organizując obóz, koniecznie zajrzyjcie do poradnika o wędrowniczych wyjazdowych 
formach pracy, który już niebawem będzie dostępny na stronie Wędrowniczej Watry. Oprócz 
tego będą się także pojawiać broszury informacyjne. W udostępnionych materiałach znajdziecie 
wiele odpowiedzi i wskazówek, istotnych podczas organizacji obozu. Oczywiście, jeśli coś nadal 
będzie niejasne, będziemy służyć radą, a wszelkie problemy pomożemy przekuć w wyzwania do 
podjęcia.
 Jeśli w tym zadaniu problemem okaże się brak zaplecza kadrowego, pomożemy Wam 
znaleźć komendanta albo inna potrzebną osobę. Najpierw oczywiście będziemy szukać osoby
z Waszej chorągwi, a jeśli nie będzie to możliwe, poszukamy na Podlasiu (jeśli będzie trzeba, 
nawet bezpośrednio w watrowym zespole).
  Z chęcią podsuniemy Wam również pomysły w kwestii miejsc do zwiedzania, tras oraz 
oczywiście baz, bo każda z nich umiejscowiona jest we wspaniałych okolicach. Chcemy
oczarować Was pięknem Podlasia, pokazać gdzie można robić ciekawą służbę oraz gdzie znaleźć 
przeżyciowe szlaki. Będziemy publikować dla Was szczegółowe informacje w postaci map, zdjęć 
i filmików, aby pokazać Wam, że warto odwiedzić nasz rejon jeszcze przed Zlotem.
 Zapraszamy do baz w Stańczykach, Garbasiu, Zawadach czy Suchej Rzeczce, które 
wysunięte są najbardziej na północ. W środkowej części naszej krainy znajdziecie bazy w
Kamiennej Nowej, Okartowie, czy Borkach. Warto wspomnieć również o bazie w Doktorcach, 
blisko  siedlisk żubrów, i bazie hufca Kolno na zachodzie. Każda z nich ma unikalny klimat, 
historię i atrakcje.

 Dzień Transferowy (23 sierpnia 2022) jest dniem na dotarcie z miejsca zakończenia 
obozów na miejsce Zlotu. Za transfer odpowiedzialni są komendanci obozów. Transfer może 
wiązać się z dodatkowymi kosztami transportu, więc weźcie je pod uwagę w swoich budżetach. 
Wpisowe na Wędrowniczą Watrę nie pokrywa transferu. Patrole powinny dotrzeć na miejsce 
Zlotu najpóźniej do godziny 16:00. 

 Watrowicze! Zachęcamy Was też gorąco do realizowania propozycji programowej 
„Iskra Podlasia” (do pobrania na stronie watra.zhp.pl). Nie jest ona obowiązkowa, ale część 
zadań pokrywa się z zadaniami, które przygotowujecie na potrzeby Wędrowniczej Watry. 
Propozycja to narzędzie, które jeszcze lepiej pozwoli zrozumieć ideę Wędrowniczej Watry 
2022. Pragniemy abyście spojrzeli na swoją okolicę z innej perspektywy i znaleźli
magiczny świat tuż za progiem własnego domu.

Iskra z Podlasia

 Wędrownicy! Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik rozświetlił Wasze myśli
i rozświetli też Wasze drogi, które będziecie przemierzać jako uczestnicy Wędrowniczej 
Watry. Pamiętajcie jednak, że najważniejsza jest komunikacja, więc jeśli w trakcie czytania 
pojawiły się pytania czy niejasności, piszcie do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania,
a jeśli nie będziemy znali odpowiedzi, znajdziemy ją dla Was, bo u nas, na Podlasiu,
wszystko jest możliwe!

      

U nas, na Podlasiu, wszystko jest możliwe!

Zespół Programowy Wędrowniczej Watry 2022


