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Druhno, Druhu
Podstawowym zadaniem Związku Harcerstwa Polskiego jest
wychowanie dzieci i młodzieży działających w gromadach i drużynach. Zależy
nam na wzmacnianiu wychowawczego charakteru organizacji, chcemy doskonalić
treści i jakość harcerskiego działania ,tak jak to określa nowy program ZHP
„Barwy Przyszłości”.
Najważniejszym zadaniem programowym Chorągwi Dolnośląskiej jest
realizacja programu Kampanii Bohater. 22.02.2003r. oficjalnie rozpoczęliśmy
działania zmierzające do otrzymania imienia Druha hm. Stefana Mirowskiego –
wspaniałego człowieka, który swoim życiem udowodnił, że „harcerzem być” to
kierować się Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Odznaka Chorągwiana
stanowi element Kampanii Bohater i jest pomyślana jako propozycja
programowa do pracy z bohaterem w przyszłości.
Postać Druha hm. Stefana Mirowskiego trwale wiąże się z Szarymi
Szeregami. Kiedy poszukujemy wzorców postępowania, autorytetów, przykładów
dzielności, powinniśmy także sięgać do pięknych kart historii harcerstwa. Młodzi
ludzie w szarych mundurach w trudnym czasie wojny potrafili czerpać siłę z tego,
co dla każdego harcerza najważniejsze, z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego drogowskazu i obrazu harcerskiego stylu życia. Wartości określone Prawem
i Przyrzeczeniem są podstawą, na której budujemy nasze harcerskie działania, by
wychować harcerki i harcerzy na ludzi prawych, odpowiedzialnych, gotowych do
podejmowania służby, dbających o jakość życia. Pragniemy kształtować postawy
patriotyzmu i otwartości na świat.
Program Odznaki Chorągwianej daje się łatwo wpisać w całoroczne
działania gromady, drużyny czy kręgu. Może być pomocny do budowania planu
pracy. Liczymy, że zechcesz włączyć się w program zdobywania Odznaki.
Życzymy Ci wytrwałości, sumienności oraz wielkiej satysfakcji i radości
z realizowania zadań i otrzymania Odznaki Chorągwianej.
Czuwaj !
Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP
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część I
Regulamin Odznaki
CELE ODZNAKI

wspieranie drużynowego w pracy wychowawczej;

praca z Bohaterem Chorągwi w kształtowaniu systemu wartości;
ukazywanie autorytetów;

promowanie harcerskich wzorców osobowych i autorytetów;

podkreślenie roli służby i pracy nad sobą w harcerskim
wychowaniu;

aktywizowanie środowisk do podejmowania nowych zadań;

realizacja programu Barwy Przyszłości;

motywowanie do współzawodnictwa;
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Zadania Odznaki są wytyczone przez trzy kierunki programowe:
- hm. Stefan Mirowski – bohater Chorągwi
- Szare Szeregi - postacie, zdarzenia, idea
- Prawo i Przyrzeczenie – harcerski system wartości
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Odznakę zdobywa się co roku, natomiast jej program jest określony
w systemie trzyletnim.

Odznakę mogą zdobywać zuchy, harcerze, harcerze starsi,
wędrownicy i instruktorzy realizując jej zadania zespołowo w
gromadach, drużynach, kręgach.

Decyzję o przystąpieniu do zdobywania Odznaki podejmuje krąg
rady, rada drużyny, rada kręgu.

Gromady, drużyny, kręgi opracowują własny program - określają
zadania realizujące każdy z kierunków programowych. Należy
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obowiązkowo zrealizować wszystkie zadania ogólne (w tym
minimum trzy wybrane ze szczegółowych określonych
regulaminem Odznaki).
Program zatwierdza powołana w hufcu Kapituła Odznaki
Chorągwianej ( w razie niepowołania Kapituły - Komenda Hufca)
Następnie drużynowy przesyła meldunek do Komendy Chorągwi a
jego kopię zostawia w Hufcu.



Odznaka jest trzystopniowa :
1. rok - pierwszy stopień - symbol -znaczek na żółtym tle
2. rok - drugi stopień - symbol -znaczek na zielonym tle
3. rok - trzeci stopień - symbol -znaczek na granatowym tle

Zdobywanie każdego stopnia Odznaki przebiega w trzech etapach :
I etap - złożenie meldunku o przystąpieniu do zdobywania,
opracowanie programu (do 31 października);
II etap - praca programem Odznaki (do 30 stycznia meldunek do KH
z realizacji dotychczasowych zadań);
III etap - podsumowanie realizacji programu, przesłanie meldunku o
zakończeniu programu do Komendy Hufca i Komendy Chorągwi (do 30
kwietnia). Udokumentowanie realizacji zadań Odznaki Chorągwianej
powinno znaleźć się w kronice drużyny.

Odznakę przyznaje rozkazem Komendant Chorągwi na wniosek
Komendanta Hufca.

Odznaki wręczane będą podczas zbiórki/zlotu chorągwi.

Odznaka jest ważna jeden rok.
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część II
ZADANIA OGÓLNE
( dla wszystkich środowisk) - obowiązkowe





Poznanie życia, działalności, dorobku Druha hm. Stefana
Mirowskiego.
Poznanie historii Szarych Szeregów.
Dokładne poznanie , zrozumienie i stosowanie Prawa i
Przyrzeczenia Harcerskiego (Prawa i Obietnicy Zucha,
Zobowiązania Instruktorskiego)
Wzięcie udziału w przynajmniej jednym przedsięwzięciu hufca
dotyczącym Kampanii Bohater.
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część III
Propozycje zadań szczegółowych ( wybrać należy przynajmniej
jedno dotyczące każdego kierunku programowego )
Gromady Zuchowe
1.

2.
3.

4.

5.

W Kręgu Rady opowiadaliśmy o takich sytuacjach z naszego
życia, kiedy postąpiliśmy zgodnie z Prawem Zucha; każdy zuch
opisał lub narysował taką sytuację i tak powstała Księga Zucha.
Wiemy, kim był hm. Stefan Mirowski, i dlaczego chcemy by został
naszym patronem. Rozmawialiśmy, jakie cechy ma bohater.
Od harcerzy dowiedzieliśmy się, co to były Szare Szeregi;
potrafimy opowiedzieć, jak działały, rozumiemy określenia :
„Pasieka”, „UL”, „Roje”, „Dziś, Jutro, Pojutrze".
Wiemy, że jesteśmy częścią rodziny skautowej, wiemy jak
nazywają się zuchy w innych krajach i jakie mają zabawy.
Bawiliśmy się w nie z innymi gromadami na imprezie hufca.
Zgodnie z tym, że ”Wszystkim z zuchem jest dobrze”
rozpoczęliśmy działania Niewidzialnej Ręki.

Drużyny harcerskie ( zastępy harcerskie w drużynach
wielopoziomowych )
1.

2.
3.
4.

Zatępy przygotują w ciekawej formie informację o życiu Druha
hm. Stefana Mirowskiego ( na podstawie przygotowanych przez
Radę Drużyny materiałów).
Weźmiemy udział w ognisku / kominku poświęconym postaci
Druha hm. Stefana Mirowskiego.
Wraz z inną drużyną rozegramy grę terenową nt. Szarych
Szeregów.
Nauczymy się śpiewać pieśń "Hymn Szarych Szeregów".
Regulamin dostępny na stronie www.dolnoslaska.zhp.org.pl
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5.

6.
7.
8.

9.

Przygotujemy zastępami pytania do quizu o hm. Stefanie
Mirowskim, a następnie na zbiórce drużyny weźmiemy w nim
udział.
Zaprosimy inną drużynę na uroczystą zbiórkę z okazji rocznicy
Akcji pod Arsenałem.
Na zbiórce w formie plastycznej ( malowanie, wycinanie,
wydzieranie, rysowanie ) przygotujemy galerię naszych bohaterów.
W drużynie zastanowimy się, z którym z punktów Prawa
Harcerskiego mamy indywidualnie największe problemy i w
wyznaczonym przez nas okresie będziemy pracować nad nim.
Każdy zastęp namaluje plakat obrazujący treść punktów Prawa
Harcerskiego.
Okres ten zakończymy podsumowując go na zbiórce.

Drużyny starszoharcerskie ( zastępy starszoharcerskie w drużynach
wielopoziomowych )
1. Zbierzemy informacje o życiu druha hm. Stefana Mirowskiego.
Przygotujemy dla harcerek i harcerzy "młodszych" wybór
podstawowych wiadomości w formie materiału „ksero”.
2. Przeprowadzimy ognisko/ kominek dla młodszych harcerzy o
Druhu hm. Stefanie Mirowskim.
3. W drużynie zorganizujemy turniej wiedzy o Szarych Szeregach i
postaci druha Mirowskiego.
4. Zorganizujemy dla młodszych harcerzy grę terenową nt. Szarych
Szeregów.
5. Weźmiemy udział w ogólnopolskim Rajdzie „Arsenał”.
6. Przeprowadzimy sondę wśród harcerzy i instruktorów naszego
hufca na temat "Co to znaczy być harcerzem?". Wyniki sondy
omówimy na zbiórce i przygotujemy sprawozdanie.
7. Weźmiemy udział w kuźnicy "Nasze autorytety".
8. Na zbiórce drużyny porozmawiamy o roli Prawa Harcerskiego w
naszym życiu.
Regulamin dostępny na stronie www.dolnoslaska.zhp.org.pl

8

Odznaka Chorągwiana – Harcerzem Być

Drużyny wędrownicze ( zastępy, patrole wędrownicze w drużynach
wielopoziomowych )
1. Przygotujemy dla drużyn harcerskich z naszego hufca bieg
harcerski, który pozwoli poznać historię Szarych Szeregów.
2. Weźmiemy udział w ogólnopolskim Rajdzie „Arsenał”.
3. Opracujemy zbiór krzyżówek dla harcerzy tematycznie
związanych z Szarymi Szeregami.
4. Rozpoczniemy w drużynie kampanię bohater w kierunku zdobycia
imienia „szaroszeregowego”.
5. Zbierzemy materiały o druhu hm. Stefanie Mirowskim. Wydamy
okolicznościowy biuletyn hufca związany z realizowaniem w
hufcu choragwianej Kampanii Bohater.
6. Przeprowadzimy uroczystą zbiórkę drużyny o druhu hm. Stefanie
Mirowskim, podczas której porozmawiamy o tym, dlaczego może
być on dla nas autorytetem.
7. Dla harcerzy starszych i wędrowników zorganizujemy kuźnicę
„Nasze autorytety”.
8. Przeprowadzimy w hufcu debatę dla wędrowników : „Potrzebni są
nam idole czy autorytety”.
9. Patrolami (zespołami zadaniowymi) odnajdziemy i zaprezentujemy
na zbiórce drużyny bohaterów organizacji skautowych na świecie.
Zwrócimy uwagę, co przyczyniło się do tego, że są uważani za
osoby godne naśladowania.
10. Każdy z członków drużyny przygotuje wypowiedź na temat „Kto
dla mnie jest autorytetem?” Zebrane wypowiedzi opracujemy i
powielimy.
11. Zorganizujemy festyn (zabawę, turniej itp. ) dla dzieci (zuchów,
dzieci z osiedla).
12. Podczas ferii zimowych przygotowaliśmy cykl spotkań dla zuchów
lub harcerzy naszego hufca- „Ferie w mieście”.
Regulamin dostępny na stronie www.dolnoslaska.zhp.org.pl
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Kręgi instruktorskie
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Opracujemy scenariusze kominków, ognisk, zbiórek poświęconych
postaci hm. Stefana Mirowskiego (materiał metodyczny dla
drużynowych – przygotowanie do druku, powielenie).
Przygotujemy i przeprowadzimy warsztaty dla drużynowych nt.
„Jak drużyna zdobywa imię? – przygotowanie i przeprowadzenie
kampanii bohater drużyny”.
Opracujemy poradnik dla drużynowych naszego hufca „Praca z
bohaterem w drużynie”.
Przygotujemy materiały dla drużyn hufca „Bank Bohater” –
przedstawiający postacie mogące być bohaterem drużyny.
Przygotujemy i przeprowadzimy rajd hufca z przewodnim tematem
„Szare Szeregi”.
Nawiążemy kontakt z kręgiem instruktorskim z Warszawy
noszącym imię „szaroszeregowe”. Zorganizujemy wyjazd do
Warszawy – spotkanie z kręgiem, uczczenie rocznicy Akcji pod
Arsenałem, złożenie kwiatów na Powązkach.
W porozumieniu z władzami oświatowymi naszego środowiska
zorganizujemy spotkanie dla nauczycieli historii, polonistów ,
instruktorów harcerskich i drużynowych o tym, jak wykorzystać
metodyczny dorobek harcerski przy realizacji tematów
dotyczących Polski Podziemnej, Szarych Szeregów, powstania
warszawskiego
Każdy z członków kręgu weźmie udział w przygotowaniu i
przeprowadzeniu zbiórki dla drużyny harcerskiej nt. ”Harcerskie
autorytety”
Zorganizujemy konferencję otwartą dla przedstawicieli oświaty,
organizacji społecznych, władz naszego miasta (gminy) o roli
autorytetu w wychowaniu.
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10. Przeprowadzimy sondę w dwóch grupach: 1. kadra instruktorskia
naszego hufca, 2. zuchy i harcerze naszego hufca , by otrzymać
odpowiedź na pytanie „Instruktor ZHP – kto to taki?”.
11. Wyniki sondy omówimy na zbiórce kręgu, opracujemy materiał dla
hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
12. Zorganizujemy debatę instruktorską o istocie zobowiązania
instruktorskiego.
13. Każdy z członków naszego kręgu weźmie udział w przynajmniej
jednej formie kształcenia ( kurs, warsztaty, konferencja ).
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( format A4))

.........................................
miejscowość, data
M. E L D U N E K
o przystąpieniu do zdobywania
Odznaki Chorągwianej

...............................................................................................
( pełna nazwa i numer gromady, drużyny, kręgu )
z hufca
.............................................................................................................
melduje o przystąpieniu do realizowania programu Odznaki
Chorągwianej
"Harcerzem być"
Po zapoznaniu się z regulaminem Odznaki wybieramy do realizacji
zadania
zadanie główne - Poznanie życia, działalności, dorobku
Druha hm. Stefana Mirowskiego.
zadania szczegółowe : ................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
zadanie główne - Szare Szeregi - postacie, zdarzenia, idea.
Zadania szczegółowe..................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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zadanie główne : Prawo i Przyrzeczenie – harcerski system wartości
Zadania szczegółowe : ...............................................................................
.....................................................................................................................
...................................................................................................... ...............
zadanie główne : Udział w przedsięwzięciu hufca dotyczącym
Kampanii Bohater
zadania szczegółowe : ................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Dokładny program zdobywania Odznaki został przedstawiony Kapitule
Odznaki Chorągwianej / Komendzie Hufca.
Drużynowy / Komendant Kręgu
Hufca
…………………

Komendant
………………
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Wydział Programowo – Metodyczny
Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
We Wrocławiu
Sztab Kampanii Bohater

Opracowanie
hm. Anna Kirkiewicz
współpraca
hm. Justyna Gachowska
phm. Mariusz Kołodziej
projekt graficzny Odznaki Chorągwianej
pwd. Mariusz Milka
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