Druhny!
W dniu 11 listopada 2018 r. będziemy świętować 100-lecie odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Żeby się dobrze przygotować do tego
ważnego wydarzenia, proponujemy Tobie i Twojej drużynie/gromadzie
włączenie się do programu Skry Niepodległości i wykonanie poniższych
zadań.
Jako Organizacja Harcerek w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
przez niepodległości stworzymy wspólnie, tj. zuchenki, harcerki,
wędrowniczki, harcerki starsze i instruktorki ATLAS NIEPODLEGŁOŚCI, na
który składać się będą:
● mapa etnograficzna „100 powodów, dla których zuchenka kocha
Polskę”,
● mapa „100-lecie odzyskania Niepodległości oczami harcerki ZHR”,
● mapa turystyczna „biało-czerwony szlak wędrowniczy
Niepodległości”,
● instruktorska „Myśli-mapa dla Niepodległej”

W ramach poszukiwań historycznych wykorzystamy metodę harcerską.
Przygotowując materiały, trwałe ślady, będziemy chciały, aby nasze
pomysły mogły służyć innym. Chcemy pokazać, jak bogate są formy pracy
harcerskiej oraz że wychowanie to rozwój młodego człowieka przez
działanie. Na meldunki z wykonanych przez Was zadań czekamy do dnia
30 września
2018roku.
Program Skry Niepodległości ma następujące cele:
● uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości,
● poznanie historii dochodzenia do Niepodległości w kontekście
społecznym,
● poznanie małych ojczyzn – mojego lokalnego środowiska, jego
historii, tradycji,
● kultury, a także Polski – poznanie kultury, tożsamości, Polski w
wymiarze bogactwa

● geograficznego i etnograficznego,
● wyjście na zewnątrz do społeczeństwa – służba dla innych,
● pokazanie współczesnego patriotyzmu.

Zadanie dla gromad zuchenek
Pozostawcie ślad mapy „100 powodów, dla których zuchenka kocha
Polskę”.Podczas cyklu zabawowego lub jednej ze zbiorek odwiedźcie
historyczne lub etnograficzne miejsce na terenie swojej chorągwi. Niech każda
zuchenka doświadczy historii lub tradycji swojego regionu (przygotuje
tradycyjną potrawę, pozna legendę, nauczy się tańca ludowego). Po
zakończeniu cyklu zabawowego wybierzecie pięć symboli będących
odpowiedzią na pytanie: dlaczego zuchenka kocha Polskę?
Postarajcie się, aby wyszukane przez was symbole były jak najmniej znane,
ale bardzo ciekawe. Meldunek z wykonania zadania złóżcie nie później niż do
30 września 2018roku za pomocą formularza zamieszczonego na stronie
www.skry.zhr.pl
W swojej pracy z gromadą pamiętajcie także o pozostawieniu „śladu daru” oraz
zdobyciu sprawności okolicznościowej „Skry Niepodległości”

Zadanie dla drużyn harcerek
Pozostawcie ślad mapy „100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę
oczami harcerki ZHR.” Na geograficznym obszarze swojej chorągwi poszukaj
wraz z drużyną pięciu symboli (miejsc patriotycznych) wśród: postaci,
wydarzeń, miejsc bitew, historycznych, pamiątek związanych ze
współtwórcami Niepodległości, mogił i tablic itp.
Postarajcie się, aby miejsca te były jak najmniej znane, żeby były oddalone,
dające pretekst do wędrówki, zorganizowania biwaku, gry i przeżycia przygody.
Do wybranych przez Was miejsc należy dotrzeć, wykonać zdjęcie lub szkic. Im
będzie ciekawsze, niepowtarzalne, tym lepiej. Meldunek z wykonania zadania
złóżcie nie później niż do 30 września 2018roku za pomocą formularza
zamieszczonego na stronie www.skry.zhr.pl
W swojej pracy z drużyną pamiętajcie także o pozostawieniu „śladu daru” oraz
zdobyciu sprawności okolicznościowej „Skry Niepodległości”

Zadanie dla drużyn wędrowniczek
Pozostawcie ślad mapy „ Wędrówki z historią niepodległości”. Drużyną
opracujcie trasę i zorganizujcie w trakcie roku harcerskiego trzydniowy biwak,
w czasie którego odwiedzicie i poznacie miejsca historycznie związane z
odzyskiwaniem przez Polskę Niepodległości. Pamiętajcie, że mogą to być
miejsca związane zarówno z osobami, jak i z wydarzeniami, bitwami itp.
Inspirujcie się też ciekawymi blogami podrożniczymi.
Pamiętajcie, że wasz szlak (fragment trasy) może być: pieszy, rowerowy,
wodny, konny itp. Przebytą trasę opiszcie w formie karty do przewodnika
Meldunek z wykonania zadania złóżcie nie później niż do 30 września 2018
roku za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.skry.zhr.pl
W swojej pracy z drużyną pamiętajcie także o pozostawieniu „śladu daru” oraz
zdobyciu sprawności okolicznościowej „Skry Niepodległości”

Zadanie dla instruktorek
Pozostawcie ślad mapy „ Instruktorska Myśli- mapa dla Niepodległej”
Druhno, najbliższe miesiące to czas wyzwań, poszukiwań i odkryć.
Podejmij wyzwanie i zorganizuj zbiórkę, weź czynny udział w spotkaniu
instruktorek swojego hufca, chorągwi, referatu czy innej społeczności
instruktorskiej, którą tworzysz na co dzień, o współczesnym rozumieniu
patriotyzmu, wolności, o którą trzeba dbać, żeby jej nie utracić, wiedzieć, jak ją
utrzymać. Włącz do swojej próby instruktorskiej/próby na stopień Harcerki
Rzeczypospolitej zadania związane z Niepodległą. Poszukaj konferencji,
spotkań, wystaw, które zainspirują Cię do dalszych przemyśleń i działań.
Zachęć grono swoich znajomych do wspólnych poszukiwań i wędrówek. Odkryj
w sobie twórcę – napisz artykuł, nakręć film, przygotuj happening… możliwości
są wprost nieograniczone. Meldunek z wykonania zadania złóż nie później niż
do 30 września 2018 roku za pomocą formularza zamieszczonego na stronie:
www.skry.zhr.plPodejmij kolejne wyzwanie i zdobądź okolicznościową
sprawność „Skry Niepodległości”

