
Sprawozdanie z Pionierkowej Akcji Szkoleniowej 
zorganizowanej przez Łódzką Szkołę Instruktorek “Krosna”

maj - listopad 2015



Pionierkowa akcja szkoleniowa została zorganizowana przez Łódzką Szkołę Instruktorek “Krosna”
w terminie maj - listopad 2015 roku. Potrzeba jej przeprowadzenia zaistniała w wyniku pogarszania
się poziomu pionierki budowanej przez nasze harcerki na obozach. Wizytacje przeprowadzone przez
referentki  ds.  harcerek  w  okresie  2013-2014  roku  pokazały,  że  harcerki  nie  umiały  zaplanować
pionierki, nie potrafiły także zbudować bezpiecznej pryczy czy półki. Małe harcerki nie były uczone
obsługi  podstawowych  pionierskich narzędzi,  a  brak  nawyku  dbania  o narzędzia  i  utrzymywania
porządku  podczas  budowania  zagrażał  bezpieczeństwu  naszych  harcerek.  Zdobnictwo  niemal
zupełnie  zniknęło  z  podobozów  łódzkich  harcerek.  W  związku  z  powyższym  jednym
z 3 podstawowych celów chorągwi, a co za tym idzie także Szkoły Instruktorskiej, na rok harcerski
2014/2015  było  rozwijanie  puszczaństwa  w  drużynach  harcerek.  Aby  ten  cel  zrealizować  ŁSI
postanowiła  przy  współpracy  z  referatem  harcerek  przygotować  i przeprowadzić  kompleksową,
pionierkową akcję szkoleniową.

Główne cele akcji:
1. Uświadomienie, że pionierka jest niezwykle cennym i wychowawczym elementem programu;
2. Nauka odpowiedzialności funkcyjnych;
3. Zwrócenie uwagi na celowość podejmowanych działań; 
4. Rozwijanie puszczaństwa.

Cele poboczne akcji:
1. Poprawa poziomu pionierki łódzkich drużyn;
2. Zwiększenie bezpieczeństwa: harcerek w trakcie budowy oraz wybudowanych konstrukcji;
3. Wskazanie sposobów w jakie można prowadzić budowę w drużynach;
4. Nauka technik pionierskich;
5. Zwrócenie uwagi na higienę pracy i konieczność przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na

odpoczynek;
6. Rozwijanie zdolności manulanych;
7. Nauka obcowania z naturą, wskazanie sposobów jak wykorzystywać naturalne materiały do

tworzenia przytulnego obozowiska;
8. Zaktywizowanie byłych instruktorów i osób działających w KPH i uświadomienie harcerkom

ile jest osób, z doświadczenia których mogą czerpać;
9. Nauczenie uczestniczek planowania i gospodarowania czasem przeznaczonym na budowę.

Zarys pionierkowej akcji szkoleniowej
Pionierkowa Akcja Szkoleniowa składała się z kilku elementów, wśród których głównym z nich były
weekendowe warsztaty pionierkowe, które odbyły się w maju. Zgodnie ze słowami Baden Powella,
według których zastępowy to najlepsza i najważniejsza funkcja, a wszystko zaczyna się w zastępie -
warsztaty były skierowane do zastępów zastępowych ŁCHH-ek. Przeszkolone zastępowe już po kilku
miesiącach, latem, miały okazję wykorzystać nabyte umiejętności i lepiej pokierować budowaniem
elementów  zabudowy  w  swoich  namiotach.  Chętne  drużynowe  wysłały  fotografie  najlepszych
pionierek  Chorągwianych  fotograficzny  konkurs.  Nagrodzone  zdjęcia  stworzyły  wystawkę,  która
wystawiona  została  w siedzibie  Okręgu Łódzkiego ZHR.  Ponadto  w trakcie  kursu  metodycznego
przyszłe  instruktorki  wzięły  udział  w  zajęciach  warsztatowych  z  budowania.  Pionierkową  akcję
szkoleniową zakończyły warsztaty z makramy przeprowadzone dla zgłoszonych ZZ-tów.



PODSUMOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
 PIONIERKOWEJ AKCJI SZKOLENIOWEJ

Warsztaty pionierki dla Zastępów Zastępowych w Kwiatkowicach Lesie - 15-17 maja 2015 roku

Warsztaty pionierkowe odbyły się w dniach 15 - 17 maja 2015 roku w podłódzkiej miejscowości
Kwiatkowice Las. W trakcie warsztatów odbyły się liczne zajęcia, które miały nauczyć uczestniczki
lepiej budować. Poniżej zamieszczono krótki opis poszczególnych zajęć oraz ich podsumowanie:

Warsztat z planowania wewnątrznamiotowego 
Cel:  nauczenie  projektowania  elementów  wystroju  znajdującego  się  wewnątrz  namiotów,
przypomnienie o wymiarach poszczególnych elementów i wpływu ich wielkości na rozmieszczeniu
obiektów  wewnątrz  namiotu;  położenie  nacisku  na  ergonomię  i funkcjonalność  poszczególnych
elementów wystroju
Podsumowanie: Warsztaty odbyły się w dwóch mniejszych grupach, dawało to czas na zadawanie
pytań i  konsultacje z prowadzącymi  (instruktor, który jest mgr.inż budownictwa oraz instruktorka
studiująca  architekturę).  Owocem  zajęć  była  zaplanowana  pionierka  kadrówek  drużyn
uczestniczących w warsztatach. 

Ognisko “savoir vivre obozowy”
Cel: uświadomienie jak ważna jest pionierka i związana z nią obrzędowość, wskazanie ile można
czerpać ze stylizacji obozowej; zwrócenie uwagi na higienę i odpoczynek na obozie.
Podsumowanie:  Ognisko  poprowadziło  3  instruktorów,  którzy  komendatowali  już  kilkudziesięciu
obozom,  a  w przeszłości  prowadzili  najlepsze  jednostki.  Gawęda  o obozowaniu  przerywana  była
pokazami zdjęć, filmów z ich archiwów oraz licznymi piosenkami. Wielokrotnie powtarzało sięzdanie
“harcerka jest najważniejsza”. Ufamy, że zajęcia zmienią nieco podejście obecnych drużynowych i
poprawią szeroko rozumianą “higienę” obozowania. 



Stylizacja koloni zuchowej - blok dla zuchmistrzyń 
Cel: uświadomienie jak ważną rolę pełni „dekoracja” kolonii zuchowej i związana z nią obrzędowość;
poszukanie ciekawych rozwiązań scenograficznych kolonii.
Podsumowanie:  Zajęcia  dla  zuchmistrzyń  były  bardzo  potrzebne,  wzięły  w  nich  udział  chętne
drużynowe  i  przyboczne,  które  zdobytą  wiedzę  popartą  konkretnymi  przykładami  wykorzystały
w trakcie HAL 2015. W trakcie warsztatów przeprowadzono także kilka ciekawych ćwiczeń.

Korzenioplastyka 
Cel: wykorzystanie darów otaczającego nas lasu, pokazanie jak z korzenia zrobić np. jaszczurkę; 
pokazanie pomysłów na prosty totem)
Podsumowanie:  W  trakcie  zajęć  udało  się  pobudzić  wyobraźnie  uczestniczek,  stworzono  piękne
elementy zdobnictwa obozowego. Dwie harcmistrzynie przekazały harcerkom swoje doświadczenie
i nauczyły  inaczej  patrzeć  na  otaczający  las.  Wizytację  obozów  pokazały,  że  dziewczyny
wykorzystały nabyte umiejętności, a zajęcia były dla nich ogromna inspiracją.

Drobna drewnoplastyka
Cel:  wykonanie drobnych elementów tworzących klimat podobozu, takich jak kwiaty, konewki, 
ptaszki, etc.)
Podsumowanie:  Zajęcia poprowadziły dwie byłe  instruktorki,  których podobozy słynęły z pięknej,
kobiecej  i  drobnej  zabudowy.  Pokazały  jak  wykonać  małe  kominki,  świeczki,  kwiatuszki,  które
dodają podobozowi kobiecego charakteru. W trakcie zajęć stworzono też prześliczną kapliczkę oraz
tablice ogłoszeń. 



Budowa bramy obozowej/świetlica
Cel: nauczenie budowania dziewczyn efektownej, prostej bramy składającej się z dwóch żerdzi; 
zaplanowanie jej budowy w czasie; zaprojektowanie bramy nawiązującej do stylistyki tegorocznego 
obozu; nauka wykorzystania płótna, sznurka, drobnego zdobnictwa.
Podsumowanie: W trakcie zajęć kolejne grupy warsztatowe wykonywały elementy bramy, stojaki na
proporce,  ławeczki  i  stoliki.  Mistrzowie  pionierki  przynieśli  liczne  zdjęcia  i  uczyli  dziewczyny
budowania w praktyce poprzez pomaganie im w tworzeniu zabudowy. w tym roku bramy obozowe
były znacznie lepsze!

Tablica ogłoszeń/ P-Poż/ totemy
Cel:  zaprojektowanie fajnych,  prostych  i  efektownych  stałych  elementów pionierki  w podobozach
dostosowanych do tegorocznej stylistyki.
Podsumowanie: w trakcie warsztatów dziewczyny mogły obejrzeć liczne zrealizowane projekty tych
elementów zabudowy obozowej ponieważ prowadzący przywiózł ze sobą ogromne zaplecze. Pokazał
nietuzinkowe  rozwiązania  i  “nauczył”  inaczej  patrzeć  na  otaczające  dary  lasu  i  je  doskonale
wykorzystwać.



Warsztat praktyczny - budowa jednego z obozowych elementów przez każdy z zastępów pod okiem 
prowadzących sobotnie warsztaty mistrzów 
Cel: praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności
Podsumowanie: w trakcie warsztatu niektóre z ZZtów zbudowały pod okiem specjalistów elementy
zabudowy obozowej takie jak: ławeczka, huśtawka, stolik. W trakcie budowy zaproszeni “mistrzowie
pionierki” pomagali  zastępowym i wskazywali  jak wykonać niektóre elementy prościej lub lepiej.
Zwracano uwagę na bezpieczeństwo wybudowanych elementów

Warsztat jak dbać o narzędzia i sprzęt pionierski
Cel: przygotowanie sprzętu pionierskiego – naostrzenie pił,  siekier;  uświadomienie jak ważny jest
sprzęt na, którym pracujemy oraz uświadomienie druhnom, iż sprzęt na którym stoimy na obozach
jest naszym dobrem wspólnym, o który wszyscy musimy dbać



Podsumowanie:  zajęcia  poprowadził  doświadczony  szczepowy,  wieloletni  instruktor.  Warsztaty
uświadomiły  harcerkom  jak  ważne  jest  dbanie  o  sprzęt  oraz  przekazały  niezbędne  praktyczne
informacje jak właściwie sprzęt konserwować po obozie. 

Zajęcia nt. budowania na Kursie Metodyki Harcerek “Semafor 2015” Lutomiersk 23 sierpnia 
2015 roku

Tegoroczny kurs metodyki harcerek odbył się w oddalonej o kilka kilometrów od Łodzi miejscowości
-  Lutomiersk.  W  trakcie  zajęć,  prowadzonych  przez  byłego  drużynowego,  który  znany  był  z
niezwykle  estetycznej  i  przemyślanej  pionierki,  dziewczyny zbudowały totemy,  tablice ogłoszeń i
inne elementy podobozu. Czas na zajęcia był ograniczony ale budowanie pod okiem doświadczonego
instruktora  było  dla  dziewczyn  niezwykle  pouczające,  rady  jakie  otrzymywały  nawet  przy
wykonywaniu tych najprostszych czynności  (piłowanie,  wbijanie gwoździ) na pewno pomogły im
wyeliminować  błędy,  miały  też  okazję  nauczyć  się  robić  np.  zaciosy  na  wymiar.  Takie  zajęcia
pokazały  też  przyszłym  drużynowym  jak  uczyć  sztuki  budowania.  Należy  zaliczyć  je  do  jak
najbardziej udanych i powtórzyć w przyszłości.

Fotograficzny konkurs pionierki w Łódzkiej Chorągwi Harcerek HAL 2015

ŁSI “Krosna” zorganizowała fotograficzny konkurs pionierki w wymienionych poniżej  kategoriach.
W  konkursie  ocenie  podlegały  elementy  pionierki,  a  nie  walory  artystyczne  zdjęcia.  Pionierka
konkursowa  oceniana  była  przez  kadrę  warsztatów.  Jury wyłaniając  zwycięzców poszczególnych
kategorii  oceniało  estetykę  wykonania,  ergonomię,  funkcjonalność,  dostosowanie  do  stylistyki
obozowej, pomysłowość, twórczość, dbałość o szczegóły.
 1.Najlepiej zaplanowana i wykonana pionierka namiotowa (można stworzyć kolaż zdjęć);
2. Element pionierki, który najlepiej wykorzystuje korzenioplastykę;
3. Drobne zdobnictwo obozowe;
4.Najciekawsza  i  najlepiej  wykonany  element  zabudowy  obozowej:  tablica
ogłoszeń/p- poż/kapliczka;



5. Najlepsza brama;
6. Najładniejsza i najwygodniejsza świetlica;
7. Najlepsza dekoracja stylizacji kolonijnej;
Z nadesłanych zdjęć stworzona została wystawka wywieszona w pomieszczeniach łódzkiej chorągwi
harcerek

Warsztaty z Makramy 21 listopada 2015 roku

21  listopada  2015  roku  w  siedzibie  okręgu  łódzkiego  odbyły  się  warsztaty  z  makramy  dla
zgłoszonych na nie ZZ- ów jako uzupełnienie szkolenia pionierkowego prowadzonego w ŁCHH-ek
w roku  harcerskim  2014/2015.  W  trakcie  warsztatów  zastępowe  pod  okiem  specjalistki  w  tej
dziedzinie  rękodzieła  nauczyły  się  wiązać  i  łączyć  różne  węzły  i  sploty.  Ćwiczenia  prowadziły
tworząc małe plecione breloki, bransoletki, ale wykonanie tych samych wiązań na dużych, grubszych
sznurkach nie będzie problemem. 

Poakcyjna spuścizna - czyli co zostało:

Skrypt pionierkowy
Przed majową akcją szkoleniową członkinie kadry zgromadziły liczne publikacje dotyczące pionierki
i budowania. Zebrane materiały zostały opatrzone dodatkowymi zdjęciami pionierek łódzkich drużyn
i wydane w formie skryptu, który otrzymał każdy Zastęp Zastępowych biorący udział w warsztatach.
Skrypty włączono w biblioteczki drużyn i stanowiły wsparcie i inspirację podczas obozowej budowy. 

Film wspomnieniowy -  po  warsztatach  stworzono prezentację  pełną  zdjęć  i  fragmentów filmów,
na których  uwieczniono  najważniejsze  momenty  warsztatów.  Nie  zabrakło  także  wesołych
fragmentów z przymrużeniem oka, dzięki czemu film ogląda się z jeszcze większą przyjemnością.

Internetowa galeria zdjęć z warsztatów
W  trakcie  warsztatów  wydelegowano  2  osoby  odpowiedzialne  za  uwiecznienie  warsztatów  na
zdjęciach. Wszystkie zdjęcia opublikowano w galerii Łódzkiej Chorągwi Harcerek i są dostępne dla
wszystkich  zainteresowanych.  Sfotografowane  elementy  pionierki  mogą  być  źródłem  pomysłów
następnych harcerskich pokoleń. 

Wystawka pionierkowa w siedzibie Okręgu Łódzkiego ZHR
W  siedzibie  okręgu  wywieszono  wystawkę  zdjęć  przedstawiających  elementy  pionierki,  które
zwyciężyły w fotograficznym konkursie pionierki. W konkursie wzięły udział tylko chętne jednostki,
dlatego niestety nie dotarły. Każda z harcerek korzystająca z pomieszczenia miała okazję zapoznać
się  ze  zdjęciami.  Mamy nadzieję,  że  obejrzana wystawka  będzie  inspiracją  dla  kolejnych drużyn
i zastępów i przyczyni się do podniesienia poziomu pionierki w ŁCHH-ek. 

Na zakończenie warto dodać,  że większość elementów wybudowanych  na majowych  warsztatach
pionierki została zabrana na Konferencję Organizacji Harcerek ZHR “Rozwiń się”, która odbyła
się  w Łodzi  w dniach 4-6 grudnia  2015 r. Pionierka doskonale  uzupełniła  pozostałą  dekorację
przygotowana  na konferencję  przez łódzkie  instruktorki.  Mamy nadzieję,  że  nasze budowle będą
inspiracją  także  dla  harcerek  z  innych  miast  w Polsce.  Poniżej  przedstawiamy  kilka  zdjęć
z konferencji.




