Płomień Niepodległości – baza zadań dla drużyn harcerzy, stan na dzień 11.11.2017 roku

i. Zastęp zastępowych z Waszej drużyny wziął udział w akcji Ogień Niepodległości w
dniu 10.11.2017 (2pkt) lub 10.11.2018 (2pkt)
ii. Drużyna wzięła udział w akcji „Ogień Niepodległości” w dniu 10.11.2018 (3pkt)
iii. Całą drużyną spotkaliście się ze stulatkiem! Oczywiście zrobiliście sobie zdjęcie i
spytaliście go o jego spojrzenie na historię, której jest żywym świadkiem. A może przed
spotkaniem miała miejsce krótka gra prezentująca harcerzom życie w czasach jego
młodości? (3pkt)
iv. W ramach zimowego biwaku drużyny złożyliście całą drużyną kwiaty i zmówiliście
modlitwę w intencji poległych na cmentarzu związanym z okresem I Wojny Światowej
i odzyskaniem przez Polskę Niepodległości (1pkt)
v. Rozwiesiliście na klatkach schodowych Waszej miejscowości min. 100 ręcznie
robionych plakatów przypominających mieszkańcom o rocznicy dokładnego
wyzwolenia Waszej miejscowości w 1918 roku. Jeśli Wasza miejscowość leży na
terenach, które w 1918 roku nie odzyskały Niepodległości, przypomnieliście swoim
sąsiadom o innej ważnej, lokalnej rocznicy związanej z okresem I Wojny Światowej i
odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. (4pkt)
vi. Całą drużyną odwiedziliście w trakcie śródrocznej pracy Muzeum związane z okresem
I Wojny Światowej i odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. (2pkt)
vii. Zadbaliście wspólnie z drużyną o grób bohatera walk o Niepodległość RP (w latach
1914-1921) albo o zaniedbany Pomnik świadczący o tamtych wydarzeniach. (3pkt)
viii. Całą Drużyną przeprowadziliście w szkole grę dla uczniów przybliżająca w iście
„harcerskim” stylu okres I Wojny Światowej i odzyskania przez Polskę Niepodległości
(5pkt)
ix. W trakcie wędrówek obozowych cała drużyna miejsce związane z czasem I Wojny
Światowej. (1pkt)
x. Wasza tematyka obozowa drużyny nawiązywała do Legionów Piłsudskiego (liczymy,
że wymyśliliście min. 10 punktów obrzędowości obozowej!). (5pkt)
xi. Zorganizowaliście lub współorganizowaliście Mszę Świętą w intencji Ojczyzny (3pkt)
xii. Nawiązaliście lub rozwinęliście współpracę z Wojskiem Polskim; Zrealizowaliście z nimi
konkretne działania, np. zajęcia na strzelnicy, piknik, manewry. (np. WOT) (4pkt)
xiii. Wzięliście udział w zajęciach na strzelnicy. Każdy harcerz oddał co najmniej 10
strzałów (2pkt)
xiv. Wzięliście udział w rekonstrukcji historycznej związanej z okresem 1914-1921 (4pkt)
xv. Nauczyliście się 5 piosenek legionowych (2pkt)
xvi. Nauczyliście się 10 piosenek legionowych (4pkt)

xvii. Drużyna wzięła udział w publicznym śpiewaniu piosenek przy okazji rocznicy związanej
z rocznicami historycznymi (2pkt)
xviii. Drużyna organizowała lub współorganizowała akcję lokalną związaną ze śpiewaniem
piosenek (dotyczy dowolnego wydarzenia historycznego) (5pkt)
xix. Drużyna odbyła rajd rowerowy odwiedzając co najmniej 3 miejsca związane z
wydarzeniami z lat 1914-1921 (4pkt)
xx. Zorganizujecie debatę oksfordzką z ZZ-tem innej drużyny nt. konieczności
przygotowania młodych mężczyzn w Polsce do służby wojskowej. (4pkt)
xxi. Co najmniej 3 członków ZZ-tu odda jeden skok spadochronowy.(5pkt)
xxii. Odwiedzicie uczelnie wyższe działające w II Rzeczypospolitej (po 1 pkt za każdą
uczelnię w Polsce, po 3 punkty za każdą uczelnię za granicą) (maks. 5pkt)
xxiii. Zapoznacie się z państwowotwórczą rolą schronisk górskich w okresie II
Rzeczypospolitej. Odwiedzicie schroniska górskie działające w czasach II
Rzeczypospolitej. (po 2pkt za każde schronisko; max 6pkt)
xxiv. Każdy harcerz w drużynie potrafi zaśpiewać Rotę (2pkt). Drużynowy wyjaśnił rolę tej
pieśni w II Rzeczypospolitej
xxv. Drużyna zorganizowała grę terenową lub miejską dla harcerzy związaną z wiedzą o
wydarzeniach z okresu budowania II Rzeczypospolitej (3pkt)
xxvi. Drużyna zorganizowała grę terenową lub miejską dla osób spoza harcerstwa
związaną z wiedzą o wydarzeniach z okresu budowania II Rzeczypospolitej (5pkt)
xxvii. Zastęp zastępowych zorganizował wyjazd na Kresy na minimum 2 noce, gdzie
odwiedził miejsce istotnie świadczące o polskości tamtych terenów (4 pkt)

Serdecznie zachęcamy Was także, do poszukiwania i uczczenia lokalnych miejsc
bitew, wydarzeń i postaci. Jako przykład, podajemy zadania dotyczące Powstania
Wielkopolskiego, na których możecie się wzorować przygotowując własne,
oryginalne zadania!

xxviii. Przygotowaliście i przeprowadziliście wspólnie z drużyną harcerek grę terenową dla
młodzieży spoza harcerstwa na temat Powstania Wielkopolskiego (4 pkt)
xxix. Odbyliście jednodniowy rajd "szlakiem fortecznym" w Poznaniu poznając historię i
założenia techniczne Twierdzy Poznań. (2 pkt)
xxx. Poznaliście historię i przybliżyliście w swoim środowisku np. w formie wystawy, dzieje
Pierwszej Wojskowej Kompanii Skautowej (3 pkt)
xxxi. Tematyka waszego obozu będzie nawiązywać do Powstania Wielkopolskiego
(obrzędowość, odwiedzanie miejsc walk powstańczych, mogił powstańców czy
zobaczenie pamiątek w regionalnych izbach pamięci; liczymy, że wymyśliliście min.
10 punktów obrzędowości obozowej!) (5 pkt)
xxxii. Zorganizowaliście zastępem/drużyną jednodniowy rajd rowerowy lub pieszy "Szlakiem
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919". (2 pkt)

