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,
jednostkom ZHR, które
przystąpiły do programu do 11.11.2017.

wyłącznie

tym

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 rękawa- tuż 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 #plomienniepodlegloscii #zhrniepodlegla.
Zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań odnośnie programu:
plomien.niepodleglosci@zhr.pl
Koordynator Programu
Płomień Niepodległości
phm. Marcin Pluta

GROMADY ZUCHÓW
Założenia:
1. Gromada od lutego 2018 roku do listopada 2018 roku bierze udział we
wspólnym fabularnie programie całego Wydziału Zuchowego.
Program zawiera gotowe cykle zabawowe, wytyczne do kolonii oraz,
dla
ambitniejszych
wodzów,
wytyczne
do
samodzielnego
opracowania cykli i podążania za fabułą programu. Będą one
związane z drogą do odzyskania niepodległości przez Polskę i składać
się będą z czterech segmentów: Militarystycznego, Kulturowego,
Gospodarczego i Dyplomatycznego.
2. Zadania realizowane w ramach Trzech Świąt Rzeczypospolitej mają na
celu wspólne przeżycie świąt narodowych w łączności z innymi
organizacjami harcerskimi i całym Narodem.
3. Realizacja programu będzie w oparciu o cykle zabawowe (zuchy
zdobywają sprawności, nie odznaki). Wydział Zuchowy GKH-y
wprowadzi kilkanaście nowych sprawności związanych z programem.
Wymagania dla gromady do zdobycia Miana Gromady Niepodległości:
1. Gromada do 11.11.2017 zgłosiła się do udziału w programie poprzez
wypełnienie formularza: https://goo.gl/forms/esS65tLaIFHQXFpb2
2. Gromada zrealizowała trzy zadania na Trzy Święta Rzeczypospolitej 3.05, 15.08 i 11.11.2018
3. Gromada zrealizowała wszystkie cztery cykle zabawowe programu wg
gotowych materiałów lub określonych wytycznych, co udowodniła
relacjami wysłanymi na maila na adres plomien.niepodleglosci@zhr.pl,
tytułując maile: „nazwa gromady – cykl X
” (np. 1OGZ „Rycerze Króla
Kazimierza” – cykl 1).
Kryteria przyznania drużynowemu i przybocznemu odznaki:
1. Zdobycie miana przez gromadę.

