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Druhny, Druhowie i Zuchy,
przed nami wyjątkowe dla Ojczyzny i harcerstwa wydarzenia. W listopadzie
minie 100 lat od odzyskania wolności przez Polskę po 123 latach niewoli.
W nocy z 1 na 2 listopada minie także 100 lat od zjazdu zjednoczeniowego,
który obradował w Lublinie i w trakcie którego organizacje harcerskie i skautowe działające w trzech zaborach podjęły uchwałę o połączeniu polskich
organizacji harcerskich w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. Wydarzenia,
które wpłynęły na bieg historii, związane były z wieloma postaciami i bohaterskimi czynami. Do dziś wzorujemy się na bohaterach z tamtych lat. Poprzez aktywne działania poznajemy historię naszego kraju i jej bohaterów.
Radośnie promujemy Polskę w świecie, pogodnie i aktywnie uczestniczymy
w obchodach świąt państwowych, znamy osiągnięcia wybitnych Polaków.
Stale podejmujemy wyzwania, które umacniają lokalną wspólnotę i budują
tożsamość obywatelską. Wychowujemy kolejne pokolenia Polaków.
Wiem, że w harcerskich środowiskach nie brakuje działań programowych wzmacniających postawę patriotyczną i przypominających o ważnych wydarzeniach
historycznych, dlatego zachęcam wszystkie gromady zuchowe i drużyny harcerskie do pochwalenia się
tym, w jaki sposób świętujecie.
„Drużyna Niepodległości” – to tytuł, który może zdobyć każda gromada i drużyna. Tytuł, który możecie
zdobyć w roku 100-lecia odzyskania niepodległości i tym samym uczcić ważne dla Polski
i Związku Harcerstwa Polskiego rocznice.
Jestem pewna, że realizacja zadań, zarówno tych już zaplanowanych, jak i tych
z niniejszej propozycji, pozwoli nam radośnie świętować nadchodzące rocznice i umiejętnie dzielić się tą radością
z pozostałymi członkami Waszych
lokalnych społeczności. Tego Wam,
Druhny, Druhowie i Zuchy, życzę!
Czuwaj!
Naczelniczka ZHP
hm. Anna Nowosad
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„Skauting plus niepodległość” – takim mianem u swej genezy określane było polskie harcerstwo. Dążenie do powrotu Polski na mapę
Europy znalazło wyraz w powszechnym udziale harcerzy w ruchach
wolnościowych, walkach i spontanicznych zrywach: Legionach Polskich, Powstaniu Wielkopolskim, powstaniach śląskich, wojnie polsko-bolszewickiej, Bitwie Warszawskiej, heroizmie Orląt Lwowskich
i Przemyskich, odzyskaniu dostępu do morza przez Błękitną Armię
Hallera oraz plebiscycie na Warmii i Mazurach.
11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dzień ten należy do najradośniejszych w dziejach
narodu polskiego. Na placach i ulicach gromadziły się tłumy ludzi,
śpiewając pieśni patriotyczne, wiwatując na widok polskich flag
i pierwszych polskich żołnierzy. Spontanicznie usuwano obce symbole, a młodzi ludzie masowo wstępowali do tworzącego się Wojska
Polskiego.
Ziemie dawnej Polski, nadwyrężone wojnami i systemowym
niszczeniem polskości przez zaborców, połączyło wyrastające z serc
Polek i Polaków przywiązanie do wolności i dążenie do odbudowy
niepodległego państwa. Mimo różnic i politycznych ambicji Polacy
zjednoczyli się w tym wielkim dziele, potrafili błyskawicznie zbudować struktury państwa, a także stoczyć zwycięską walkę o granice
i niepodległość Rzeczpospolitej.
Wyrażamy najwyższą cześć i najwyższe uznanie dla patriotyzmu i odwagi, mądrości i determinacji wszystkich, którzy przyczynili
się do wielkiego dzieła odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dziesięć dni wcześniej, w nocy z 1 na 2 listopada 1918 roku
w Lublinie, przedstawiciele harcerskich środowisk ze wszystkich
zaborów utworzyli wspólną organizację: Związek Harcerstwa Polskiego. Powołanie do życia nowego stowarzyszenia mimo trudne-
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go czasu i niesprzyjających warunków było dowodem dojrzałości
społecznej, odwagi i patriotyzmu ówczesnych harcerek i harcerzy.
Harcerstwo dało odradzającej się Polsce wybitnych specjalistów:
naukowców, wojskowych, działaczy społecznych, sumiennych pracowników, ludzi oddanych idei budowania silnego i sprawiedliwego państwa. Harcerze, dla których sprawa odzyskania przez Polskę
niepodległości była najważniejszą ideą, karnie stanęli do pracy przy
odbudowie ojczyzny. Jesteśmy dumni z ich postawy, ich oddania
i ofiarności. Marszałek Józef Piłsudski nigdy nie zapomniał roli żołnierzy wychowanych w skautowych i harcerskich mundurach. Przyjmując rolę pierwszego honorowego protektora ZHP, dał początek
tradycji podtrzymywanej przez Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej do dnia dzisiejszego.
Dziś, u progu drugiego stulecia niepodległości Polski oraz
drugiego stulecia Związku Harcerstwa Polskiego, harcerstwo jest
inne niż sto lat temu. Pamiętamy o tych, którzy tworząc naszą organizację, jednocześnie walczyli o wolność ojczyzny, i kontynuujemy
ich dzieło, odkrywając nowe obszary społecznego działania. Ucząc
się, studiując, pracując, realizując cele i zadania Związku Harcerstwa
Polskiego, dokładamy kolejne cegiełki do wielkiego wspólnego dzieła, jakim jest wolna Polska – Ojczyzna, która wymaga dzisiaj sumienności i uczciwości, otwartości i dialogu, kreatywności i wielkich idei,
globalnego myślenia i lokalnego działania. Idąc za słowami pierwszego honorowego protektora, żyjemy w czasach, „których znamieniem
jest wyścig pracy. (…) Kto do tych zawodów bardziej przygotowany
będzie, kto w tym wyścigu większe dowody wytrzymałości złoży, ten
w najbliższych czasach będzie zwycięzcą”.
Stojąc u progu drugiego stulecia Związku Harcerstwa Polskiego, mamy świadomość wielu nowych wyzwań, ale także jesteśmy
przekonani, że harcerstwo jest potrzebne współczesnemu społeczeństwu, ponieważ łączy klarowny system wartości ze sprawdzoną
i skuteczną metodą wychowania oraz systematycznie modyfikowanym, atrakcyjnym dla młodych ludzi programem.
Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będą świętem radości i dumy dla wszystkich Polaków, a dla
nas, członków Związku Harcerstwa Polskiego, szczególnym czasem
służby (...). Niech oba stulecia pozostawią trwały ślad harcerskiej
służby.
Część treści uchwały XL Zjazdu ZHP nr 3 z dnia 9 grudnia 2017 r.
w sprawie obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz
stulecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego
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Zapraszamy Cię do szczególnego uczczenia obu setnych rocznic,
które przypadają na rok 2018, czyli ustanowiony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rok Harcerstwa. Związek Harcerstwa Polskiego przygotował z tej okazji wiele różnych przedsięwzięć, a jednym
z nich jest propozycja „Drużyna niepodległości”. Zainspiruje Cię ona
do realizacji w drużynie/gromadzie programu, który rozbudzi ciekawość otaczającego świata, umocni postawy patriotyczne, podniesie
świadomość obywatelską oraz uświadomi potrzebę pielęgnowania
pamięci o bohaterach walczących o wolną, niepodległą Ojczyznę
i umocni szacunek do symboli i tradycji narodowych. Ponadto dzięki realizacji propozycji członkowie Twojej drużyny/gromady poszerzą
wiedzę dotyczącą historii odzyskania niepodległości przez Polskę, historii Związku Harcerstwa Polskiego, a także twórczo zaangażują się
w życie Waszej społeczności lokalnej oraz naszej organizacji. Jednak
przede wszystkim będzie to radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia istnienia Związku
Harcerstwa Polskiego.

Gromady/drużyny muszą zrealizować 4 zadania (w tym minimum po 1 z 3 wskazanych kategorii) oraz wziąć udział w zadaniu
obowiązkowym – obchodach odzyskania niepodległości.
Wszyscy, którzy spełnią powyższe minimum, otrzymują przypinkę „Gromady niepodległości” / „Drużyny niepodległości”. Dodatkowo za najciekawsze zadania własne komisja konkursowa powołana przez Naczelniczkę ZHP przyzna nagrody za zajęcie miejsc I-III.
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Po pierwsze – ZDOBĄDŹ WIEDZĘ:
Zapewne każdy z nas wie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, ale
czy wiecie, że w pewnym okresie obchodzenie Święta Niepodległości
było zakazane, albo które miasto jako pierwsze odzyskało niepodległość? Pewnie niewielu z Was wie również, kto był inicjatorem ogłoszenia niepodległości Polski. W tym roku obchodzimy setną rocznicę
odzyskania niepodległości, dlatego koniecznie wykonajcie zadanie
związane z pogłębieniem Waszej wiedzy odnośnie historii tego ważnego, wieloetapowego wydarzenia w dziejach naszego kraju.
Po drugie – ODKRYJ SWOJĄ OKOLICĘ:
Zapewne w miejscu, w którym mieszkacie, albo w niedalekiej okolicy znajdziecie ślady historii odzyskania niepodległości przez Polskę.
A może jakaś postać, która zapisała się na kartach historii, pochodzi
z Waszego miasta? Odkryjcie swoją miejscowość. Poszukajcie pomników, muzeów, szklaków poświęconych odzyskaniu niepodległości, a także ulic nazwanych imieniem postaci, które przyczyniły się do
odzyskania niepodległości.
Po trzecie – DZIAŁAJ:
Kiedy będziecie już asami jeżeli chodzi o historię odzyskania niepodległości, a także będziecie wiedzieli już wszystko o swojej okolicy, zacznijcie dzielić się swoją wiedzą z innymi. Podejmijcie służbę na rzecz
społeczeństwa. Przygotujcie festyn dla uczniów ze szkoły, w której
działacie, grę patrolową dla mieszkańców Waszej miejscowości, rozdajcie ulotki informacyjne, a wszystko po to, żeby jak największa liczba osób przyswoiła jak największą ilość informacji dotyczących historii odzyskania niepodległości przez Polskę.
A na koniec – UROCZYSTOŚCI:
Jeżeli wykonaliście zadania z każdej wcześniej wymienionej kategorii,
jesteście gotowi, żeby świadomie wziąć udział w obchodach setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Brawo!
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ZDOBĄDŹ
WIEDZĘ
Poniżej prezentujemy przykładowe zadania, które stanowią
jedynie propozycję działań w poszczególnych kategoriach.
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ZUCHY
1.

Każdy zuch zgodnie z 1 punktem Prawa Zucha „[…] kocha Boga
i Polskę”. Aby dowiedzieć się więcej na temat wydarzeń związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zaproście na swoją zbiórkę osobę, np. historyka, który opowie Wam o tym, co działo się 100
lat temu. Zainspirowani opowieściami przygotujcie szóstkami plakat
o tym, czego się dowiedzieliście. Może on dotyczyć odzyskania przez
Polskę niepodległości, historii ruchu zuchowego, historii harcerstwa.
Zaznaczcie na nim, że w tym roku obchodzimy stulecie odzyskania
niepodległości oraz stulecie ZHP. Pochwalcie się innym swoimi talentami!

2.

Wykonajcie minimum 3 kartki pocztowe z pozdrowieniami do
żyjących osób związanych z historią ZHP i odzyskaniem niepodległości oraz wyślijcie je. A może pójdziecie o krok dalej? Przygotujcie nagranie z pozdrowieniami lub wybraną przez Was pieśnią patriotyczną.
Wyślijcie nagranie na płycie CD wraz z kartkami.

3.

Wykonajcie megamemory z postaciami związanymi z historią
odzyskania przez Polskę niepodległości, historią Związku Harcerstwa
Polskiego, historią najbliższej okolicy. Zorganizujcie plenerowe rozgrywki pomiędzy szóstkami.

4.

Zrealizujcie sprawność zuchową „Piłsudczyk”.
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HARCERZE
1.

Każdy zastęp powinien umieć równo maszerować. Ułóżcie piosenkę, która umili i ułatwi marsz. Utrudnieniem jest tematyka związana
ze Świętem Niepodległości oraz fakt, że musi ona zawierać słowa takie
jak: Polska, harcerz, maszerują, dziś, stulecie. Pamiętajcie, że maszerowanie łączy się z wędrowaniem, więc i wy wyruszcie na wędrówkę
w rytm ułożonej piosenki.

2.

Przygotujcie w zastępach plakaty/komiksy związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, historią harcerstwa, które zamieścicie w szkole, przy której działacie lub z którą współpracujecie.
Zaznaczcie na nich, że w tym roku obchodzimy stulecie odzyskania
niepodległości oraz stulecie ZHP.

3.

Weźcie udział w biwaku drużyny dotyczącym odzyskania niepodległości. Pamiętajcie, że biwak powinien być czasem spotkania
harcerzy z naturą, nie zapomnijcie również o pracy zastępami.

4.

Podczas zbiórki drużyny weźcie udział w quizie dotyczącym
odzyskania niepodległości, wprowadźcie element współzawodnictwa
pomiędzy zastępami. Wykorzystajcie ciekawe formy wzorując się na
np.: Milionerach, Familiadzie, grze Timeline, dużej krzyżówce lub plenerowej grze w Chińczyka z pytaniami.
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HARCERZE STARSI
1.

Legiony Piłsudskiego były inspiracją dla wielu artystów. Stwórzcie album o sztuce związanej z Legionami. Przygotujcie obrazy, teksty
piosenek, wierszy, opowiadań, tytuły filmów związanych z tematyką
niepodległości i opracujcie do nich krótkie opisy i recenzje. Swoją
pracę możecie umieścić na stronie www drużyny, szczepu, hufca lub
wydrukować i przekazać np. bibliotece szkolnej lub nauczycielowi historii i WOS-u.

2.

Zorganizujcie zbiórkę drużyny związaną z historią odzyskania
niepodległości przez Polskę oraz historią harcerstwa. Podzielcie się
wcześniej na zastępy, które przygotują po krótkiej ciekawej formie,
dzięki której przekażą wspomnianą tematykę. Przygotujcie quiz na
podstawie zdobytej wiedzy.

3.

Zróbcie zdjęcia w mundurach z osobą związaną z historią harcerstwa lub odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Udostępnijcie
je na portalach społecznościowych z hasztagiem #drużynaniepodległości. Nie zapomnijcie pod zdjęciami dodać opisów tych osób.

4.

Podczas zbiórki drużyny opracujcie grę terenową dotyczącą odzyskania niepodległości przez Polskę. Wprowadźcie element
współzawodnictwa pomiędzy zastępami. Niech każdy zastęp przygotuje punkt na podstawie kawałka historii z wykorzystaniem ciekawych
rekwizytów, wydrukujcie z Internetu mapy, zdjęcia, gazety i inne „pamiątki” związane z historią odzyskania niepodległości.
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5.

Zorganizujcie biwak drużyny dotyczący odzyskania niepodległości przez Polskę. Postarajcie się zorganizować go w pobliżu miejsca związanego z historią odzyskania niepodległości. Niech każdy zastęp wcześniej przygotuje propozycję miejsca biwaku z krótką notą
historyczną – zagłosujcie, gdzie pojedziecie. Pamiętajcie, że biwak
powinien być czasem spotkania harcerzy z naturą, nie zapomnijcie
również o pracy zastępami.
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WĘDROWNICY
1.

Zróbcie zdjęcia w mundurach z osobą związaną z historią harcerstwa lub odzyskaniem przez Polskę niepodległości i udostępnijcie
je na portalach społecznościowych z hasztagiem #drużynaniepodległości. Nie zapomnijcie pod zdjęciami dodać opisów dotyczących
tych osób.

2.

Zorganizujcie biwak szczepu lub kilku drużyn dotyczący odzyskania niepodległości. Zorganizujcie go w pobliżu miejsca związanego z historią odzyskania niepodległości. Niech każdy członek drużyny
zaproponuje miejsce, w które moglibyście pojechać i przedstawi jego
rys historyczny. Ponadto zróbcie rozeznanie w noclegach oraz dojeździe w proponowane okolice. Zagłosujcie na miejsce biwaku i wybierzcie się tam! Pamiętajcie, że biwak powinien być czasem spotkania harcerzy z naturą.

3.

Opracujcie pytania do sondy ulicznej dotyczącej odzyskania
przez Polskę niepodległości i przeprowadźcie ją. Wykorzystajcie do
tego ciekawe rekwizyty, wydrukujcie z Internetu mapy, zdjęcia, gazety
i inne „pamiątki” związane z historią odzyskania niepodległości.

4.

Zorganizujcie zbiórkę drużyny z wykorzystaniem wędrowniczych form pracy i udziałem osoby związanej z historią Polski lub
harcerstwa. Dowiedzcie się wcześniej trochę o historii tej osoby. Zaskoczcie ją swoim profesjonalizmem!
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ODKRYJ SWOJĄ
OKOLICĘ
Poniżej prezentujemy przykładowe zadania, które stanowią
jedynie propozycję działań w poszczególnych kategoriach.
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ZUCHY
1.

Zorganizujcie zbiórkę gromady, której gościem będzie osoba
związana z historią Polski lub harcerstwa z Waszej miejscowości.

2.

Zorganizujcie zwiad zuchowy do miejsc pamięci narodowych
związanych z historią harcerstwa oraz historią odzyskania niepodległości.

3.

Zorganizujcie turniej wiedzy dotyczący działań niepodległościowych na terenie waszej miejscowości. Która szóstka okaże się najlepsza?

4.

Stwórzcie mapę miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy
związanych z historią harcerstwa i odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech każda szóstka zajmie się poszczególnym elementem
mapy, aby na koniec skleić je w jedną całość.

5.

Wybierzcie kilka postaci związanych z odzyskaniem niepodległości, poznajcie ich biografie oraz narysujcie ich portrety. Użyjcie dowolnej techniki, np. wydrapywanki na podkładzie kredek świecowych,
techniki frotażu, wyklejanki lub innych. Zorganizujcie wystawę wykonanych portretów.
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HARCERZE
1.

Zorganizujcie zbiórkę zastępu/drużyny z osobą związaną z historią Polski lub harcerstwa. Przed zbiórką przygotujcie pytania, które
zadacie Waszemu gościowi. Dowiedzcie się trochę o historii tej osoby.
Zaskoczcie ją swoim zainteresowaniem!

2.

Weźcie udział w grze terenowej po miejscach pamięci w Waszym mieście związanych z odzyskaniem niepodległości. Który zastęp
okaże się najlepszy?

3.

Odnajdźcie w swoim mieście nazwy ulic związane z odzyskaniem niepodległości. Dowiedźcie się, co oznaczają, z jaką historią się
łączą. Następnie niech każdy zastęp ułoży swoją trasę i wybierze się
wybranymi ulicami na „spacer z historią”. Ciekawe, czy plany trasy
grup będą podobne. Przygotujcie fotorelację i stwórzcie pamiątkowy
kolaż. Udostępnijcie go!

4.

Wybierzcie się do biblioteki miejskiej i zapytajcie o pozycje książkowe dotyczące Waszej okolicy i historii odzyskania niepodległości
na tych ziemiach. W czytelni przeanalizujcie fragmenty pozycji i „wyłuskajcie” ciekawą historię związaną z Waszym miastem w interesującym Was okresie. Może warto jako ciekawostkę udostępnić ją w sieci!
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HARCERZE STARSI
1.

Przygotujcie dla zaprzyjaźnionych drużyn grę terenową po miejscach pamięci w Waszym mieście związanych z odzyskaniem niepodległości. Niech każdy zastęp będzie odpowiedzialny za poszczególny
element gry. Wykorzystajcie przy tym nowoczesne technologie lub
ciekawe rekwizyty historyczne.

2.

Zorganizujcie zbiórkę drużyny z osobą związaną z historią Polski
lub harcerstwa. Przed zbiórką spróbujcie w zastępach zebrać jak najwięcej informacji o tej osobie i przygotujcie dla niej komiks z wydarzeniami związanymi z jej życiem.

3.

Przeprowadźcie sondę uliczną dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości i historii harcerstwa. Wybierzcie najlepsze pytania
z puli przygotowanych przez zastępy na zbiórce poprzedzającej. Wynikami sondy podzielcie się z innymi drużynami.

4.

Odnajdźcie w swoim mieście nazwy ulic związane z odzyskaniem niepodległości. Dowiedzcie się, co oznaczają, z jaką historią się
łączą. Następnie niech każdy zastęp ułoży swoją trasę i wybierze się
wybranymi ulicami na „spacer z historią”. Ciekawe, czy plany trasy
grup będą podobne. Przygotujecie fotorelacje i stwórzcie kolaż pamiątkowy.
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WĘDROWNICY
1.

Odszukajcie wraz z drużyną ciekawe historie i zwyczaje związane z Waszą miejscowością, odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Następnie w oparciu o wybrane miejsca przygotujcie trasę, na której
rozstawcie tabliczki z kodami QR, będące odnośnikami do zebranych
przez was informacji.

2.

Nagrajcie filmik promujący działalność harcerską w Waszej okolicy oraz przedsięwzięcie związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i udostępnijcie go w mediach społecznościowych z hasztagiem #drużynaniepodległości.

3.

Zorganizujcie wystawę pamiątek związanych z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości i stuleciem ZHP. Pozyskajcie pamiątki od
osób związanych z Waszą okolicą.

4.

Przygotujcie otwarte spotkanie z osobą związaną z historią Polski, np. w miejskiej bibliotece, na uniwersytecie trzeciego wieku itp.

5.

Przeprowadźcie wywiad z osobą związaną z historią Polski lub
harcerstwa i udostępnijcie go w mediach społecznościowych oraz lokalnych mediach.
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DZIAŁAJ
Poniżej prezentujemy przykładowe zadania, które stanowią
jedynie propozycję działań w poszczególnych kategoriach.
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ZUCHY
1.

Zorganizujcie zbiórkę tematyczną poświęconą symbolom narodowym, podczas której wykonajcie kokardy narodowe. Podczas zwiadu po najbliższej okolicy rozdajcie je przechodniom z wyjaśnieniem
Waszych intencji.

2.

Zadbajcie o miejsce pamięci narodowej związane z historią harcerstwa oraz odzyskaniem przez Polskę niepodległości w najbliższej
okolicy.

3.

Przygotujcie wielki teatr zuchowy tematycznie związany z historią odzyskania przez Polskę niepodległości i przedstawcie go w hufcu
lub uczniom z waszej szkoły.

4.

Zorganizujcie festiwal piosenek legionowych, do udziału w którym zaproście rodziców, dziadków, kolegów i koleżanki ze szkoły, sąsiadów, a także przechodniów, którym wcześniej rozdacie zaproszenia.
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HARCERZE
1.

Zadbajcie o sprzątanie grobów harcerzy poległych w walce
o niepodległość Polski.

2.

Zadbajcie o miejsce pamięci narodowej związane z historią harcerstwa oraz odzyskaniem przez Polskę niepodległości w najbliższej
okolicy.

3.

Opiekujcie się starszą potrzebującą osobą związaną z historią
harcerstwa oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.

4.

Przeprowadźcie w zaprzyjaźnionej szkole quiz dotyczący odzyskania niepodległości (ten sam, w którym braliście udział w kategorii
ZDOBĄDŹ WIEDZĘ).
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HARCERZE STARSI
1.

Całą drużyną zorganizujcie grę miejską z okazji 11 listopada.
Niech mieszkańcy Waszego miasta włączą się w radosne obchody
Święta Niepodległości, uczestnicząc całymi rodzinami w grze.

2.

Zdobądźcie minimum dwa szczyty górskie, na których zrobicie zdjęcie z flagą Polski. Spotkanym na szlaku turystom opowiedzcie
o akcji, którą podejmujecie z okazji stulecia odzyskania niepodległości
oraz stulecia ZHP.

3.

Stwórzcie ramkę do zdjęć – na zasadzie np. ramki z Instagrama z opisem i hasztagami dotyczącymi odzyskania niepodległości,
historii Polski i stulecia harcerstwa. Udostępnijcie ją do zdjęć w czasie
uroczystości związanych z odzyskaniem niepodległości i zachęcajcie
do udostępnienia zdjęć w niej zrobionych w mediach społecznościowych.

4.

Przeprowadźcie w zaprzyjaźnionej szkole quiz dotyczący odzyskania niepodległości (opracowany w ramach zadania w kategorii
ZDOBĄDŹ WIEDZĘ).
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WĘDROWNICY
1.

Opracujcie trasę, która wiedzie przez ciekawe miejsca w waszej
okolicy. Trasa może prowadzić wybranymi ulicami w ramach zadania
w kategorii ODKRYJ SWOJĄ OKOLICĘ. Zachęćcie do spacerów nią
mieszkańców Waszej okolicy oraz zaprezentujcie opracowaną trasę
na forum lokalnym (szkoły, stowarzyszenia turystyczne, strony internetowe, portale społecznościowe).

2.

Podejmijcie służbę na rzecz osób lub miejsc związanych z historią odzyskania niepodległości przez Polskę i historią ZHP.

3.

Zorganizujcie dla mieszkańców happening związany z odzyskaniem niepodległości.

4.

Wykorzystajcie nowe technologie do promowania rocznicy
odzyskania niepodległości. Zorganizujcie grę terenową dla chętnych
osób z otaczającej Was społeczności opartą np. o kody QR.

5.

Zdobądźcie minimum trzy szczyty górskie, na których zrobicie
zdjęcie z flagą Polski. Spotkanym na szlaku turystom opowiedzcie
o akcji, którą podejmujecie z okazji stulecia odzyskania niepodległości
oraz stulecia ZHP.
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6.

Przygotujcie skrzynkę geocachingową dotyczącą rocznicy niepodległości, umieśćcie ją w miejscu związanym z historią polski i zarejestrujcie na stronie www.geocaching.pl
---------------------------------------------------------------Więcej pomysłów na patriotyczne zbiórki znajdziecie m. in. w następujących propozycjach programowych:
•
•

Raduje się serce
www.cbp.zhp.pl/propozycje/raduje-sie-serce
2014 kroków do wolności
www.cbp.zhp.pl/propozycje/2014-krokow-do-wolnosci

a także serii materiałów z okazji Dnia Flagi:
•
•

Dzień Flagi 2012
www.cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej
Dzień Flagi 2013
www.cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-flagi-2013
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REGULAM

IN

1. Informacje ogólne.
1.1. Organizatorem inicjatywy „Drużyna niepodległości” zachęcającej
gromady zuchowe oraz drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze do zdobywania tytułu „Gromada niepodległości” / „Drużyna niepodległości” jest Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP.
1.2. Zadania należy wykonywać w okresie od 01.05.2018 r. do 11.11.2018 r.
1.3. Raporty z wykonanych zadań należy przesłać do 30.11.2018 r. na
adres e-mail: inspiracje@zhp.pl.
1.4. Do raportu należy dołączyć:
•
•
•
•

numer i nazwę jednostki,
imię i nazwisko drużynowego,
liczbę osób w jednostce biorących udział w inicjatywie,
adres do korespondencji.

1.5. W inicjatywie mogą brać udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze oraz wielopoziomowe. Jeśli pracujesz z drużyną wielopoziomową, pamiętaj, że każdy zastęp
powinien wykonać zadania na poziomie odpowiadającym metodyce,
w której pracuje.
1.6. Celem inicjatywy jest:
•
•
•
•
•
•
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nabywanie wiedzy dotyczącej historii odzyskania niepodległości przez Polskę i historii Związku Harcerstwa Polskiego,
radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia istnienia Związku Harcerstwa
Polskiego w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
umacnianie postaw patriotycznych,
pielęgnowanie pamięci o bohaterach walczących o wolną,
niepodległą Ojczyznę,
rozbudzanie ciekawości otaczającego świata,
podnoszenie świadomości obywatelskiej,

•
•

pielęgnowanie szacunku do symboli i tradycji narodowych,
twórcze uczestniczenie w życiu społecznym i organizacji.

2. Zadania.
2.1. Każda jednostka biorąca udział w inicjatywie może zdobyć miano
„Gromady niepodległości” / „Drużyny niepodległości”.
2.2. Aby zdobyć tytuł „Gromady niepodległości” / „Drużyny niepodległości”, należy wykonać po jednym zadaniu z kategorii: ZDOBĄDŹ
WIEDZĘ, ODKRYJ SWOJĄ OKOLICĘ, DZIAŁAJ, plus jedno dodatkowe
z wybranej przez siebie w/w kategorii.
2.3. Jednostka może sama wymyślić, jak zrealizuje daną kategorię
lub skorzystać z puli proponowanych zadań. Zachęcamy do realizacji
własnych zadań wpisujących się w opis kategorii, które będą odpowiadały na potrzeby jednostki oraz Waszej społeczności.
2.4. Po wykonaniu określonych w niniejszym regulaminie zadań, każda jednostka powinna wziąć udział w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości.
2.5. Raport z wykonania każdego zadania musi zawierać krótki opis
oraz minimum 5 zdjęć (przedstawiona dokumentacja może być szersza). Wraz ze zdjęciami należy przesłać zgodę na publikację wizerunku
osób będących na zdjęciach. Wzór zgody dostępny jest w Centralnym
Banku Pomysłów w linku do propozycji.
2.6. Należy w jednej wiadomości mailowej przesłać łącznie 5 raportów, tj. 4 zadania plus raport dokumentujący wzięcie udziału w obchodach Święta Niepodległości.
2.7. Udostępnione materiały w mediach społecznościowych, np. zdjęcia, filmy, artykuły należy oznaczyć hasztagiem #drużynaniepodległości
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3. Podsumowanie.
3.1. Rozstrzygnięcie i podsumowanie inicjatywy nastąpi do końca
grudnia 2018 r.
3.2. Każda jednostka, która wykona 4 zadania, po jednym z kategorii
ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, ODKRYJ SWOJĄ OKOLICĘ, DZIAŁAJ plus jedno
dodatkowe z wybranej przez siebie w/w kategorii oraz weźmie udział
w obchodach Święta Niepodległości, otrzyma plakietkę/przypinkę.
3.3. Organizator przewidział przyznanie nagród dodatkowych za własne inicjatywy w ramach każdej kategorii. Zostaną przyznane miejsca
I-III.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
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