Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy,
Chcemy, aby setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
była w szczególny sposób ujęta w pracy drużyn Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Niech każda drużyna i gromada harcerek i harcerzy ZHR
podejmie wyzwanie zdobycia miana Drużyny Niepodległej!
I
Miano Drużyny Niepodległej zdobywają żeńskie i męskie drużyny
wędrownicze, harcerskie i gromady zuchowe uczestnicząc w programie ZHR
Niepodległa 1918-2018 realizowanym oddzielnie przez Organizację Harcerek i
Organizację Harcerzy.
II
Miano jest przyznawane okolicznościowo, wyłącznie tym jednostkom
ZHR, które przystąpiły do programu do 11.11.2017.
III
Rozpoczęcie programu i zdobywania miana Drużyny Niepodległej - 11
listopada 2017, Zakończenie programu – 11 listopada 2018.
Tytuł i miano Drużyny Niepodległej zostanie przyznany tylko tym
drużynom które:
1. Zarejestrują się na stronie programu.
2. Zrealizują wymagania programu w Organizacji – odpowiednio:
•
Skry Niepodległości w Organizacji Harcerek,
•
Płomień Niepodległości w Organizacji Harcerzy.
3. Wykonają okolicznościowe zadania Drużyny Niepodległej związane
z przygotowaniem i
uczczeniem Trzech Świąt Rzeczypospolitej:
•
11
listopada
2017
–
określone
w
programie
Skry
Niepodległości/Płomień Niepodległości,
•
3 maja 2018,
•
15 sierpnia 2018,
•
11 listopada 2018 – otrzymane w ramach programu Niepodległa
1918-2018.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
e-mail: niepodlegla@zhr.pl
www: niepodlegla.zhr.pl

Druhowie – Przyjaciele,
99 lat temu Polska po 123 latach zaborów odzyskała suwerenność.
Polska młodzież mogła na powrót uczyć się po polsku, modlić się po polsku i
myśleć po polsku. Ale zanim do tego doszło, kilka pokoleń Polaków
pielęgnowało swoją tożsamość narodową na wiele różnych sposobów. Nie
doszłoby do odzyskania niepodległości w roku 1918, gdyby nie powstania
narodowe, gdyby nie kultywowanie tradycji rodzinnych, gdyby nie ukryte
obchodzenie świąt narodowych, gdyby nie Msze Święte w języku polskim…
Dziś to my, młodzi Polacy, a w szczególności członkowie Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, odpowiedzialni jesteśmy za poznanie, dalsze
kultywowanie i przekazanie naszej spuścizny narodowej następnym pokoleniom.
Chcemy godnie świętować 100-lecie odzyskania Niepodległości i dlatego
zapraszamy wszystkie nasze gromady i drużyny oraz wszystkich zuchów, harcerzy,
wędrowników, harcerzy starszych i instruktorów do podjęcia trudu realizacji
Programu „Płomień Niepodległości”, który ma nas przygotować do tej okrągłej
rocznicy.
Dzięki temu programowi wszyscy lepiej zrozumiemy, jak wiele zawdzięczamy
minionym pokoleniom.
Mam nadzieję, że dzięki realizacji poszczególnych cyklów, zadań czy
projektów lepiej poznamy znaczenie słowa Ojczyzna zarówno w wymiarze
ogólnokrajowym, jak i w wymiarze naszych małych Ojczyzn – wsi, dzielnic,
miasteczek, powiatów. Zobaczmy, jak bardzo możemy być dumni z faktu, że
jesteśmy Polakami.
Czuwaj!
hm. Robert Kowalski
Naczelnik Harcerzy

Wstęp do programu Płomień Niepodległości,
czyli garść informacji metodycznych dla drużynowych i instruktorów Organizacji
Harcerzy.
Płomień Niepodległości jest częścią ogólnozwiązkowego programu
Niepodległa 1918-2018 dedykowaną Organizacji Harcerzy ZHR. Elementem
wspólnym dla całego ZHR-u będzie realizacja zadań związanych z
celebrowaniem Trzech Świąt Rzeczypospolitej czyli: Święta Narodowego
Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego oraz Narodowego Święta
Niepodległości. Zadania te będą wspólne dla całego ZHR-u i będą ogłaszane
odpowiednio wcześniej, aby umożliwić odpowiednie ich przeprowadzenie.
Program Płomień Niepodległości zawiera specjalne zadania
dedykowane dla każdego z pionów metodycznych. Pion zuchowy będzie
realizował nowe cykle zbiórkowe, pion harcerski będzie realizował wybrane
zadania oraz współzawodniczył o nagrody za najlepiej zrealizowane programy,
a pion wędrowniczy będzie realizował specjalne projekty. Wszystkie piony będą
realizowały także Trzy Święta Niepodległości. Oznaczeniem przystąpienia do
programu jest naszywka, którą należy naszyć na samej górze prawego rękawatuż nad plakietką kategoryzacyjną( jeśli taka jest posiadana). Naszywki będą
dystrybuowane tylko do tych drużyn i gromad, które przystąpią do programu w
terminie do 11 listopada 2017.
Każda drużyna przystępująca do programu może zdobyć miano
Drużyny/Gromady Niepodległej, ale wymagania są inne dla każdego z pionów
metodycznych. Po zdobyciu tego miana drużyna lub gromada otrzyma także
wyjątkowy gwóźdź pamiątkowy, do przybicia w drzewce proporca lub sztandaru
drużyny. Każdy pion metodyczny posiada także specjalnie przygotowane
wymagania na sprawność Płomień Niepodległości, która jest polecana do
zdobywania w drużynach, ale jej zdobycie nie jest konieczne w celu zdobycia
miana Drużyny/Gromady Niepodległej.
Chcemy, aby zadania realizowane przez nasze drużyny były
dostrzegane przez innych młodych ludzi i były naszym wspólnym świadectwem
młodzieżowego patriotyzmu, dlatego też istotnym elementem realizacji
programu jest wykorzystanie mediów społecznościowych. Umieszczając
materiały z wykonywania zadań w sieci oznaczamy je odpowiednio
#plomienniepodleglosci i #zhrniepodlegla.
Zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań odnośnie programu:
plomien.niepodleglosci@zhr.pl
Koordynator Programu
Płomień Niepodległości
phm. Marcin Pluta

DRUŻYNY HARCERZY
Założenia:
1. Drużyny realizują zadania śródroczne i obozowe o różnym stopniu trudności.
Wybierają je spośród puli dostępnych zadań, kierując się poziomem i
specyfiką pracy drużyny.
2. Jeśli drużynowy ma własną propozycję zadania, którego nie ma w bazie,
może ją zaproponować kierownikowi projektu wysyłając ją na adres
plomien.niepodleglosci@zhr.pl tytułując maila: „nazwa drużyny – propozycja
zadania”, na min. 2 tygodnie przed datą realizacji danego zadania przez
drużynę. W ciągu 3 dni drużynowy otrzyma odpowiedź ws. zastąpienia
danego zadania nowym i wpisaniem go do puli zadań.
3. Zadania realizowane w ramach Trzech Świąt Rzeczypospolitej mają na celu
wspólne przeżycie świąt narodowych w łączności z innymi organizacjami
harcerskimi i całym Narodem.
Wymagania dla drużyny do zdobycia Miana Drużyny Niepodległości:
1. Drużyna do 11.11.2017 zgłosiła się do udziału w programie poprzez
wypełnienie formularza: https://goo.gl/forms/esS65tLaIFHQXFpb2
2. Drużyna zrealizowała trzy zadania na „Trzy Święta Rzeczypospolitej” - 3.05,
15.08 i 11.11.2018
Drużyna zrealizowała do 11.11.2018 pięć zadań z puli i z każdego z nich wysłała
relację,
z
realizacji
za
pomocą
formularza:
https://goo.gl/forms/LUluZay9BH1DiJes1 W przypadku zbieraniu punktów należy
wysłać relację/link do relacji z już osiągniętą liczbą polubieni, reakcji czy
udostępnień.
Kryteria przyznania harcerzowi odznaki:
1. Każdy harcerz, który weźmie udział w dwóch z trzech zadań
obowiązkowych realizowanych przez drużynę oraz weźmie aktywny udział w
realizacji co najmniej 50% zadań wybranych z puli i realizowanych przez
drużynę, zdobywa odznakę N, którą przyznaje mu rozkazem drużynowy.
Drużynowy sam określa oczekiwany poziom zaangażowania w realizacje
poszczególnych zadań na poszczególnych funkcjach w drużynie i sam
potem zalicza harcerzom poszczególne zadania przyznając im odznakę.
Rywalizacja drużyn:
1. Drużyny mogą zaangażować się w rywalizację w oparciu o realizację
programu Płomień Niepodległości. Warunkiem niezbędnym do bycia
klasyfikowanym jest realizacja min. 3 zadań na Trzy Święta Rzeczypospolitej i
8 zadań spośród puli do wyboru oraz wysłanie z nich relacji.
2. Zadania do wyboru będą punktowane w zależności od ich poziomu
trudności od 1 do 5 punktów. Punkty mają znaczenie tylko w rywalizacji. Do
zdobycia miana Drużyny Niepodległej punkty nie mają znaczenia. Liczy się
tylko liczba zrealizowanych zadań.

3.

4.

Własne, inspirujące zadania, będą przychylniej oceniane przez Jury, a w
trakcie zatwierdzania zadania przez kierownika projektu, zostanie podana
proponowana punktacja zadania.
Przy ocenie wykonania zadania można otrzymać od 0,5 do 5 pkt za
merytorykę zadania, od 0,5 do 2 pkt za formę udokumentowania zadania:
i. informacja tekstowa – 0,5 pkt
ii. informacja tekstowa + zdjęcia udostępnione publicznie - 1 pkt
iii. informacja tekstowa + filmik udostępniony publicznie - 1,5 pkt
iv. informacja tekstowa + zdjęcie/filmik udostępniony publicznie, który
otrzymał
100
polubień/reakcji/udostępnień
w
mediach
społecznościowych – 2 pkt

Zadania:
a)
b)
c)

Ogłoszenie pełnej puli zadań: 10.11.2017
Czas realizacji zadań: do 11.11.2018
Propozycje zadań z puli:
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.

ix.
x.

xi.
xii.

xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

xviii.

xix.
xx.

xxi.
xxii.

xxiii.

xxiv.
xxv.

Całą Drużyną przeprowadziliście w szkole grę dla uczniów
przybliżająca w iście „harcerskim” stylu okres I Wojny
Światowej i odzyskania przez Polskę Niepodległości (5pkt)
W trakcie wędrówek obozowych cała drużyna miejsce
związane z czasem I Wojny Światowej. (1pkt)
Wasza tematyka obozowa drużyny nawiązywała do
Legionów Piłsudskiego (liczymy, że wymyśliliście min. 10
punktów obrzędowości obozowej!). (5pkt)
Zorganizowaliście lub współorganizowaliście Mszę Świętą w
intencji Ojczyzny (3pkt)
Nawiązaliście lub rozwinęliście współpracę z Wojskiem
Polskim; Zrealizowaliście z nimi konkretne działania, np.
zajęcia na strzelnicy, piknik, manewry. (np. WOT) (4pkt)
Wzięliście udział w zajęciach na strzelnicy. Każdy harcerz
oddał co najmniej 10 strzałów (2pkt)
Wzięliście udział w rekonstrukcji historycznej związanej z
okresem 1914-1921 (4pkt)
Nauczyliście się 5 piosenek legionowych (2pkt)
Nauczyliście się 10 piosenek legionowych (4pkt)
Drużyna wzięła udział w publicznym śpiewaniu piosenek
przy okazji rocznicy związanej z rocznicami historycznymi
(2pkt)
Drużyna organizowała lub współorganizowała akcję lokalną
związaną ze śpiewaniem piosenek (dotyczy dowolnego
wydarzenia historycznego) (5pkt)
Drużyna odbyła rajd rowerowy odwiedzając co najmniej 3
miejsca związane z wydarzeniami z lat 1914-1921 (4pkt)
Zorganizujecie debatę oksfordzką z ZZ-tem innej drużyny nt.
konieczności przygotowania młodych mężczyzn w Polsce
do służby wojskowej. (4pkt)
Co najmniej 3 członków ZZ-tu odda jeden skok
spadochronowy.(5pkt)
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)
Zapoznacie się z państwowotwórczą rolą schronisk górskich
w okresie II Rzeczypospolitej. Odwiedzicie schroniska górskie
działające w czasach II Rzeczypospolitej. (po 2pkt za każde
schronisko)
Każdy harcerz w drużynie potrafi zaśpiewać Rotę (2pkt).
Drużynowy wyjaśnił rolę tej pieśni w II Rzeczypospolitej
Drużyna zorganizowała grę terenową lub miejską dla
harcerzy związaną z wiedzą o wydarzeniach z okresu
budowania II Rzeczypospolitej (3pkt)

xxvi.

xxvii.

Drużyna zorganizowała grę terenową lub miejską dla osób
spoza harcerstwa związaną z wiedzą o wydarzeniach z
okresu budowania II Rzeczypospolitej (5pkt)
Zastęp zastępowych zorganizował wyjazd na Kresy na
minimum 2 noce, gdzie odwiedził miejsce istotnie
świadczące o polskości tamtych terenów (4 pkt)

Projekt sprawności „Płomień Niepodległości” dla harcerzy:
1. Razem z drużyną zaangażuje się w program Płomień Niepodległości.
2. Wie, kiedy rozpoczęła się i zakończyła I Wojna Światowa i jaki był jej
wpływ na proces odrodzenia się Polski.
3. Zna minimum trzy postacie związane z procesem odzyskiwania
Niepodległości przez Polskę.
4. Potrafi zaśpiewać 10 pieśni patriotycznych, w tym Bogurodzicę i Rotę,
rozumie ich przesłanie oraz kontekst powstania.
5. Razem z drużyną weźmie udział w lokalnych obchodach 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
6. Razem z rodziną odwiedzi miejsce historyczne związane z dziejami
naszego kraju (np. muzeum, izbę pamięci, cmentarz poległych), które
samodzielnie
wybierze.
Swoje
odkrycia
i doświadczenia dokumentuje w formie zdjęć do albumu rodzinnego
lub drużyny.
7. Razem z zastępem/zastępem zastępowych otoczy opieką miejsce
pamięci poległych Polaków walczących o niepodległość Polski.

