
26 DH  „LEŚNI PRZYJACIELE” DZIAŁAJĄCA PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W SWORACH 

W ROKU 2012/ 2013

DH „Leśni Przyjaciele” działa już od kilkunastu lat. W obecnym roku 
szkolnym drużyna tworzy dwa zastępy; „Diskorobaczki” i „Seniorzy” 
pod  opieką  pwd.Iwony Gałamaga i phm. Barbary Filipiuk. 

Naszym  nadrzędnym  celem  pracy  w  harcerstwie  jest  wychowanie 
młodego   człowieka,  kształtowanie  jego  osobowości  poprzez  stawianie 
wymagań  etycznych  i  moralnych,  uczenie  samodzielności,  zaradności, 
przekazywanie  wiadomości  z  różnych  obszarów  edukacyjnych.   Harcerze 
pracują, bawią się i uczą, czyli krótko mówiąc realizują program edukacyjno- 
wychowawczo - rekreacyjny. Niosą pomoc ludziom starszym, udzielają się w 
akcjach charytatywnych, akademiach i imprezach szkolnych. 

W  roku  2012/2013  roku  odbyliśmy  rajd  rowerowy  do  wsi  Pojelce, 
odwiedziliśmy naszą podopieczną Panią B. Maleńczyk dzięki, której mogliśmy 
uczestniczyć w żywej lekcji historii- opowieści z lat wojny na naszym terenie 
i Bitwy Warszawskiej.

Ponadto, zorganizowaliśmy we współpracy z rodzicami harcerzy „Święto 
pieczonego ziemniaka”.

Bierzemy aktywny udział w życiu szkoły;

• Rocznica  Odzyskania  Niepodległości,  przygotowaliśmy  gazetki  na 
korytarzu szkolnym,

• Andrzejki  -  przygotowaliśmy  część  artystyczną,  wróżby  i  zabawy, 
zabawy dla najmłodszych,

• rekolekcje harcerskie - byliśmy współgospodarzami w ich organizacji,
• przygotowaliśmy czytanie bajek klasie zerowej,
• opiekujemy  się  grobem  nieznanego  żołnierza  we  wsi  Pojelce, 

pomnikiem  w Sworach
• udział w organizacji „Światełka Pokoju”.

Udział w akcjach charytatywnych;

• WOŚP, włączyliśmy się  jako  wolontariusze,
• zbieraliśmy nakrętki dla niepełnosprawnej Ani z naszego terenu,
• akcja  „Góra  grosza”  -  zbieraliśmy  grosze  na  pomoc  dzieciom 

wychowującym  się  poza własną rodziną,
• opiekowaliśmy się i nadal opiekujemy się naszą podopieczną,
• włączyliśmy  się  do  akcji  zbiórki  paczek  dla  dzieci  z  rodzin 

najuboższych.



Zorganizowaliśmy  wspólną  Wigilię  harcerską,  obchodziliśmy  Dzień 
Myśli  Braterskiej,  mamy  pod  opieką  również  harcerską  gazetkę  szkolną  na 
korytarzu, z której uczniowie mogą dowiedzieć się czegoś więcej o harcerstwie.

Ponadto  spotykamy się kilka razy w miesiącu (w harcówce, którą sami 
urządziliśmy), na zbiórkach harcerskich, podejmując decyzje do dalszej pracy, 
wspólnie uczymy się, śpiewamy i pląsamy. 

CZUWAJ! 


