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REGULAMIN ODZNAKI CHORĄGWIANEJ „JODŁA” 2019

I OPIS ODZNAKI

1. Odznaka ZHP Chorągwi Kieleckiej nosi nazwę Odznaka Chorągwiana „Jodła”.

2. Tegorocznym motywem przewodnim odznaki jest hasło „Nasz bohater”.

3. Odznaka jest trzystopniowa i w 2019 roku można realizować ją na wszystkich etapach: 

brązowym, srebrnym oraz złotym. W przypadku gromad i drużyn, które w ubiegłych latach 

zrealizowały 2 wcześniejsze stopnie (brązowy oraz srebrny) istnieje możliwość ubiegania 

się o otrzymanie specjalnej nagrody Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej.

II CEL ZDOBYWANIA ODZNAKI

Podstawowym celem zdobywania Odznaki Chorągwianej „Jodła” jest aktywizacja środowisk 

harcerskich ZHP Chorągwi Kieleckiej. Dodatkowo chcemy kształtować postawy obywatelskie 

poprzez pracę z lokalnymi bohaterami.

III KTO MOŻE ZDOBYWAĆ ODZNAKĘ?

1. Odznakę Chorągwianą „Jodła” może zdobywać każdy zuch, harcerz, harcerz starszy, 

wędrownik oraz instruktor.

2. Zadania realizuje cała gromada lub drużyna.

3. Odznaka przyznawana jest indywidualnie każdemu uczestnikowi, na podstawie udziału 

w zaliczonych zadaniach.

4. Warunkiem przyznania Odznaki „Jodła” jednostce, jest zrealizowanie zadań przez 

przynajmniej 75% stanu gromady lub drużyny. Drużynowy jest zobowiązany 

do przedstawienia list uczestników realizujących poszczególne zadania w końcowym 

sprawozdaniu.

IV TERMINY ODZNAKI JODŁA 2019

do 30 maja 2019 roku – zgłoszenie gromady/drużyny przez elektroniczną ankietę aplikacyjną,

1 czerwca – 8 grudnia 2019 roku – realizacja zadań

13 grudnia 2019 roku – ostateczny termin nadsyłania sprawozdań z realizacji zadań

20 grudnia 2019 roku – ostateczny termin oceny zadań przez Kapitułę i przyznanie Odznak.

V ZASADY I WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1. W celu zgłoszenia chęci zdobywania odznaki należy wypełnić ankietę aplikacyjną (https://

tiny.pl/trs8p) w terminie do 30 maja 2019 roku.

2. Przed wysłaniem zgłoszenia do Komendy Chorągwi należy o tym poinformować właściwą 

Komendę Hufca. Jednostka zgłasza fakt uczestnictwa w zdobywaniu Odznaki Chorągwianej 

„Jodła” do Komendy Hufca, a Komenda Chorągwi po otrzymaniu zgłoszenia weryfikuje je 

w Komendzie Hufca.



3. Szczegółowe warunki zdobywania poszczególnych odznak są różne zależnie od kategorii 

wiekowej oraz stopnia odznaki, dlatego zostały dokładnie opisane przy zadaniach dla 

poszczególnych stopni oraz metodyk.

4. Drużyny wielopoziomowe realizują zadania z grupy metodycznej do której należy 

większość członków drużyny.

5. Drużynowy sporządza listę uczestników biorących udział w realizacji zadań i załącza ją do 

końcowego sprawozdania. Na podstawie listy przyznawane są odznaki.

VI MELDUNEK Z REALIZACJI ZADAŃ

1. Sprawozdanie z realizacji zadań wraz z załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną 

zgodnie z instrukcją, która pojawi się na stronie Chorągwi 1 grudnia 2019 roku.

2. Ocena realizacji zadań zostanie dokonana przez 3-osobową Kapitułę Odznaki Chorągwianej 

„Jodła” do 19 grudnia 2019 roku. 20 grudnia 2019 roku na stronie Chorągwi pojawi się lista 

jednostek, które uzyskały Odznakę.

3. Odznakę przyznaje swoim rozkazem Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej.

4. Gromady zuchowe i drużyny harcerskie oprócz pamiątkowych odznaczeń uzyskają 

Certyfikat potwierdzający zdobycie Odznaki.

5. Jednostki, które w ubiegłych latach zrealizowały wcześniejsze etapy odznaki (w 2017 brąz, 

w 2018 srebro) mogą ubiegać się o uzyskanie specjalnej nagrody Komendanta Chorągwi 

Kieleckiej.

6. O miejscu oraz terminie przekazania Odznak oraz Certyfikatów poinformujemy osobnym 

komunikatem.

Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze zgłoszenia do realizacji zadań Odznaki Chorągwianej 

„Jodła” 2019!

Czuwaj!



ZADANIA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ „JODŁA” 2019

dla gromad zuchowych

W tym roku tematem przewodnim Odznaki jest hasło „Nasz bohater”. 

Chcielibyśmy, aby gromady zuchowe w ramach realizacji wszystkich stopni odznaki poznały 

lepiej wartościowe postacie, które przyczyniły się do rozwoju naszego kraju lub regionu. 

Chętnie dowiemy się także więcej o „bohaterach” gromad – większość jednostek ma bowiem 

wybraną nazwę, która odzwierciedla charakter oraz wartości na które gromada kładzie 

największy nacisk!

Do zdobycia Odznaki w stopniu brązowym wystarczy realizacja wymagań do jednej 

z poniższych sprawności grupowych. Przypominamy, że cykl sprawnościowy to 4-6 zbiórek, 

które łączy ze sobą fabuła, temat, bohater i obrzędowość! 

Poniżej zaproponujemy Wam kilka sprawności, które idealnie pasują do zapoznawania 

zuchów z postaciami, które zapisały się na kartach historii Polski. Do zrealizowania sprawności 

grupowej wymagane jest wykorzystanie min. 6 zaproponowanych zadań. 

Pamiętajcie, że do sprawozdania końcowego niezbędne będą konspekty oraz zdjęcia ze 

zbiórek!

PROPOZYCJA 1 – BIAŁY ORZEŁ

Celem sprawności „Biały orzeł” jest zapoznanie zuchów z historią państwa polskiego oraz 

historią naszego godła narodowego. Podczas zdobywania sprawności zuchy przenoszą się 

w czasy, gdy państwo polskie dopiero się kształtowało.

Zuchy powinny poznać historię początków państwa polskiego, poznać pierwszych władców 

– Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Należy też zwrócić szczególna uwagę na Chrzest Polski 

i jego znaczenie oraz kształtowanie się herbu od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.

Sprawność ta może mieć bogatą obrzędowość. Na zbiórkach można wykorzystać zawołania, 

staropolskie zwroty i nazwy, zaprezentować średniowieczne stroje (możemy wybrać się w nich 

np. na uczte do króla). Możemy przeczytać zuchom treść Bogurodzicy lub fragmenty Kazań 

Świętokrzyskich, aby pokazać im jak brzmiał ówczesny język polski. 

Sprawność tę można realizować o każdej porze roku, ale drużynowy musi się do niej 

solidnie przygotować i orientować się w historii Polski. Sprawność przeznaczona jest dla 

wszystkich zuchów.

ODZNAKA BRĄZOWA



Przykładowe zadania:

1. Poznaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie.

2. Zbudowaliśmy gród słowiański.

3. Wiemy jakie miasto było pierwszą stolicą Polski.

4. Wiemy jak wygląda i co symbolizuje godło naszego kraju. Zorganizowaliśmy w gromadzie 

konkurs o godle Polski.

5. Wykonaliśmy godło do naszej zuchówki.

6. Wiemy jak zmieniało się godło na przestrzeni wieków. Urządziliśmy wystawę ukazujące 

godło Polski na przestrzeni wieków.

7. Wraz z władcą Polski Mieszkiem I braliśmy udział w uroczystości Chrztu Polski.

8. Braliśmy udział w uczcie u pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego.

PROPOZYCJA 2 – PIŁSUDCZYK

Realizując ten cykl możemy w naszych zuchach wyrabiać karność i odwagę. Na zbiórkach 

tych można wprowadzić musztrę, należy jednak traktować ją zabawowo, tzn. bez pedanterii.

W gawędach można opowiadać o róznych przygodach bohaterów narodowych, o powstaniach 

narodowych i legionach. Można zaprezentować zuchom strój legionisty, śpiewać z nimi 

żołnierskie piosenki. Jeśli istnieje taka możliwość można zabrać zuchy na zwiad do muzeum 

wojska polskiego lub muzeum regionalnego, w którym znajdują się pamiątki z okresu walk 

niepodległościowych.

Bawiąc się w legionistów najlepiej prowadzić zajęcia w terenie – gdzie zuchy będą mogły 

obserwować otoczenie, pełnić wartę, ćwiczyć podchodzenie itp. Sprawność tę najlepiej 

zdobywać na przełomie października i listopada – ze względu na bliskość Święta Niepodległości, 

ale można ją też realizować w innym okresie – wtedy jednak należy pamiętać by odwiedzić 

z zuchami miejsce pamięci narodowej lub groby żołnierzy, walczących o odzyskanie 

niepodległości.

Przykładowe zadania:

1. Uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości.

2. Wiemy jaki tytuł nosi Hymn Polski i w jakich okolicznościach został napisany oraz kto jest 

jego autorem. Wystawiliśmy spektakl opowiadający o powstaniu Hymnu Polskiego.

3. Potrafimy zaśpiewać Hymn Polski, wiemy jak należy się zachować podczas jego śpiewania.

4. Słuchaliśmy opowieści o bohaterach walk niepodległościowych.

5. Wykonaliśmy czapki i pasy legionistów.

6. Wstąpiliśmy do Legionów, ćwiczyliśmy musztrę, staliśmy na warcie.

7. Wiemy kim był Marszałek Piłsudski. Spotkaliśmy się z osobą (historykiem) która opowiedziała 

nam o Marszałku Pisłudskim.

8. Inscenizowaliśmy wiersz S. Bełzy pt. Kto ty jesteś?

9. Zrobiliśmy biało-czerwone chorągiewki.



PROPOZYCJA 3 – MIŚ WOJTEK

Sprawność jest oparta na prawdziwej historii niedźwiedzia brunatnego, który trafił pod opiekę 

polskich żołnierzy podczas II wojny światowej. Miś towarzyszył żołnierzom od Iranu, przez 

Irak, Palestynę, Egipt aż po kampanię włoską i pobyt w Wielkiej Brytanii. Podczas trudów 

wojennych stał się uosobieniem i symbolem odwagi oraz lojalności, a także pogody ducha. 

Miś nie tylko służył, ale był również wiernym przyjacielem.

Sprawność może być znakomitą okazją do zapoznania zuchów z historią II wojny światowej, 

a także udziału w niej innych zwierząt - koni, psów, gołębi.

Przykładowe zadania:

1. Wraz Wojtkiem podróżowaliśmy przez Iran, Irak, Palestynę i Egipt oraz przez Morze 

Śródziemne aż do Włoch

2. Znaleźliśmy zdjęcia i filmy o Wojtku, stworzyliśmy na ich podstawie własne prace plastyczne.

3. Braliśmy udział w misiowej musztrze wojskowej.

4. Zaprojektowaliśmy mundur wojskowy dla żołnierza Wojtka.

5. Czytaliśmy książkę Ł. Wierzbickiego Dziadek i niedźwiadek. Historia prawdziwa.

6. Braliśmy udział w misiowych zapasach, ustaliliśmy ich zasady.

7. Zorganizowaliśmy wyścigi ciężarówek wojskowych.

8. Bawiliśmy się w misiowy szpital polowy.

9. Wystawiliśmy przedstawienie o przygodach niedźwiedzia Wojtka

10. Zorganizowaliśmy ucztę misiowych przysmaków (owoce, soki, marmolada, miód).

Odznaka srebrna wymaga większego zaangażowania ze strony kadry gromady. Bowiem 

ich zadaniem będzie dostosowanie wymagań sprawności „Mój region” do miejscowości 

w których funkcjonują gromady (przerobienie ich np. na Kielczanina/Kielczankę). Chcielibyśmy, 

aby w trakcie realizacji cyklu sprawnościowego gromada została zapoznana z dokonaniami 

przynajmniej jednej postaci historycznej znaczącej dla ich regionu. Do realizacji sprawności 

niezbędne jest także zostanie bohaterem dla swojego środowiska lokalnego i wykonanie na jego 

rzecz pożytecznych prac! Oprócz tego konieczne jest wykonanie min. 6 z zaproponowanych 

poniżej przykładowych zadań.

Pamiętajcie, że do sprawozdania końcowego niezbędne będą konspekty oraz zdjęcia ze zbiórek!

WYMAGANIA SPRAWNOŚCI „MÓJ REGION”

Celem sprawności „Mój region” jest pokazanie zuchom regionu, w którym mieszkają. 

Sprawność zaspokaja ciekawość dzieci, uczy szacunku dla ludzi starszych, pozwala poznać 

historię i zabytki regionu i jego stan dzisiejszy. 

ODZNAKA SREBRNA



Program sprawności realizujemy przede wszystkim poprzez zwiady. Przygotowując się do nich 

należy zadbać o wystarczającą liczbę opiekunów i bezpieczny przejazd, a także obmyślić trasy 

wycieczek. Warto przy okazji zbiórek pokazać zuchom, jak wygląda ich region w porównaniu 

z innymi regionami naszego kraju (kultura, kraina geograficzna, kraina etnograficzna). Wskazane 

byłoby wprowadzenie zwyczajów i obrzędów związanych z regionem.

Najdogodniejszą porą na zdobywanie sprawności jest jesień lub wiosna. Przy okazji zdobywania 

sprawności „mój region” zuchy mogą zdobyć odznaki regionalne.

Przykładowe zadania:

1. Byliśmy na wycieczkach krajoznawczych. Wysłuchaliśmy gawędy przewodnika.

2. Wykonaliśmy mapę miejsc pamięci, pomników przyrody, zabytków historycznych 

lub ciekawostek naszego regionu.

3. Spotkaliśmy się ze starszymi mieszkańcami naszej miejscowości.

4. Układaliśmy własne legendy.

5. Urządziliśmy mini kurs przewodników po naszym regionie.

6. Urządziliśmy turniej miast lub gmin.

7. Zorganizowaliśmy wieczór pieśni i tańców regionalnych.

8. Bawiliśmy się w pracownię ludową. Wykonaliśmy elementy stroju ludowego, hafty, 

wycinani, zabawki, albumy o regionie.

9. Urządziliśmy wystawę twórczości ludowej, na którą zaprosiliśmy naszych rodziców 

i kolegów.

10. Odwiedziliśmy miejsca „naj” w naszym regionie: najstarsza budowla, najmłodsza dzielnica, 

najwyższa góra itp.

11. Byliśmy w muzeum naszego regionu lub naszej miejscowości.

Poziom złoty jest niewątpliwie najbardziej wymagający. 

Każda gromada zuchowa zgodnie z metodyką jeszcze w trakcie okresu próbnego powinna 

wybrać sobie nazwę gromady. Nazwy te najczęściej odnoszą się do tego jakie zuchy chcą 

być w przyszłości oraz co lubią robić. Często nazwy odnoszę się do lubianych przez nie bajek. 

W związku z tym chcielibyśmy, aby w ramach zdobywania Odznaki złotej kadra gromad 

opracowała oraz zrealizowała własny, autorski cykl sprawności związany z „bohaterami” 

danej gromady. Cykle nie muszą odnosić się do konkretnych bohaterów – wystarczy, że będą 

opierały się na wartościach, na które stawia gromada (np. odwagę, pogodę ducha, czy bliskość 

zuchów z naturą).

Do sprawozdania końcowego niezbędne będzie opracowanie wymagań do sprawności wraz 

z jej nazwą (w oparciu o sugerowane powyżej przykłady) oraz konspekty i zdjęcia ze zbiórek.

ODZNAKA ZŁOTA



Przy tworzeniu własnych cykli sprawnościowych pamiętajcie, że sprawność ma na celu:

• wszechstronne kształtowanie charakteru - poprzez rozwijanie i gruntowanie samodzielności, 

gotowości do pomocy innym, dzielności czy prawdomówności

• rozwój intelektualny – poprzez wprowadzanie nowych, ciekawych informacji 

i wszechstronne wzbogacanie wiedzy

• wyrobienie fizyczne – wynikające z zagwarantowania zuchom na zbiórce ruchu (gier 

i ćwiczeń) oraz przebywania na świeżym powietrzu

• ćwiczenia praktyczne – z zakresu danej sprawności

Nie zapominajcie, że sprawność ma się przyczynić do rozwijania wybranej postawy!



ZADANIA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ „JODŁA” 2019

dla drużyn harcerskich

Tematem przewodnim odznaki jest hasło „nasz bohater” – harcerze z bohaterami spotykają 

się na każdym szczeblu struktury. W związku z tym postanowiliśmy, że zdobycie Odznaki dla 

tej metodyki będzie możliwe dopiero gdy jednostka zrealizuje kampanię bohater chorągwi, 

hufca, szczepu, drużyny lub znajdzie ciekawą, nieznaną, lokalną postać godną miana bohatera 

i rozpowszechni o niej wiedzę w swoim środowisku.

STEFAN ŻEROMSKI

Chyba każdy, kto zdobywał naszą Odznakę miał okazję poznać się z tą niesamowicie ważną 

dla naszej Chorągwi postacią. Jednak tak naprawdę niewiele osób wie o nim coś więcej niż to, 

że był pisarzem pochodzącym z naszego regionu.

W ramach realizacji brązowego poziomu Odznaki chcielibyśmy, abyście lepiej poznali oraz 

polubili naszego bohatera Chorągwi. Dlatego prosimy Was o wykonanie poniższych zadań 

(do zdobycia odznaki wymagane jest wykonanie min. 3 zadań):

1. Przygotujcie konspekt oraz przeprowadźcie zbiórkę o Stefanie Żeromskim.

2. Wybierzcie się na wycieczkę lub rajd śladami Stefana Żeromskiego – możecie odwiedzić 

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Ciekoty, czy Kapliczkę Żeromskiego w Świętej 

Katarzynie. Pamiętajcie, że to doskonała okazja, aby przy okazji przejść się naszą puszczą 

jodłową! 

3. Jeśli przypadkiem wybierzecie Ciekoty to zachęcamy Was do odwiedzenia Centrum Edukacji 

i Kultury „Szklany Dom” i wzięcia udziału w ich grze miejskiej Azymut na Żeromskiego.

4. Stwórzcie mapę turystyczną naszego województwa na której naniesiecie miejsca związane 

z naszym bohaterem. Nie zapomnijcie o stworzeniu legendy, która podpowie dlaczego 

dane miejsca są tak istotne.

5. Stefan Żeromski zadebiutował wierszem pt. Piosenka rolnika. Chcielibyśmy, żebyście także 

zabawili się w pisarzy i stworzyli utwór/wiersz/piosenkę pt. Piosenka harcerza. 

6. Wiecie, że wiele drużyn wybierając swojego bohatera wybiera właśnie znanego pisarza? 

Chcielibyśmy, żebyście spróbowali nawiązać kontakt z taką właśnie drużyną i dowiedzieli 

się nieco więcej o ich bohaterze. Dopytajcie przede wszystkim o to czym przysłużyła się ta 

postać, że właśnie jej/jego imię nosi ich drużyna.

Pamiętajcie o zbieraniu materiałów (tekstów, zdjęć, skanów) do sprawozdania końcowego!

ODZNAKA BRĄZOWA



BOHATER JEDNOSTKI

Nieco bliższy Waszym sercom powinien być bohater hufca, szczepu lub drużyny. Nadawanie 

imion jest zwyczajem pozaharcerskim, niejedna instytucja nosi imię jakiegoś bohatera. Wiemy 

jednak, że często zapomina się o regularnej pracy z tą bardzo ważną postacią. 

Dlatego zachęcamy Was, aby w ramach realizacji srebrnej Odznaki powrócić do swoich 

korzeni i popracować nieco z własnym bohaterem. Jeśli Wasze środowisko ma kilku bohaterów 

to zachęcamy do wyboru jednego z nich. Aby uzyskać srebrną Odznakę konieczne jest 

zrealizowanie min. 3 zadań:

1. Opracujcie sylwetkę bohatera wybranej przez Was jednostki, pamiętajcie żeby zadbać 

o estetykę pracy – może być wykonana ręcznie lub na komputerze. Nie zapomnijcie o 

dodaniu zdjęć.

2. Napiszcie konspekt oraz przeprowadźcie zbiórkę, która przybliży harcerzom wybraną 

postać. Koniecznie opowiedzcie na niej gawędę o bohaterze, a także zróbcie jako jej 

podsumowanie burzę mózgów, w czasie której to harcerze określą jakie cechy charakteru 

lub promowane przez bohatera wartości są najważniejsze.

3. Odwiedźcie z drużyną miejsce związane z Waszą postacią, jeśli będą to mogiły lub pomniki 

to uprzątnijcie je i odpalcie na miejscu symboliczny znicz.

4. Skontaktujcie się drogą elektroniczną lub osobiście z inną jednostką noszącą to samo imię, 

spróbujcie dowiedzieć się, dlaczego wybrali właśnie taką nazwę.

5. Przeprowadźcie w drużynie bieg patrolowy lub konkurs wiedzy, na którym harcerze będą 

mieli okazję pochwalić się swoją wiedzą o bohaterze.

Pamiętajcie o zbieraniu materiałów (tekstów, zdjęć, skanów) do sprawozdania końcowego!

JAKI POWINIEN BYĆ BOHATER?

Realizacja Odznaki złotej będzie od Was wymagała głębszej zadumy nad bohaterem. 

Niejednokrotnie zdarza się, że bohater jednostki jest bohaterem ogólnopolskim, którego 

dokonania znane są w całym kraju. Chcielibyśmy, żebyście samodzielnie znaleźli kogoś, kto 

będzie cichym, mało znanym bohaterem w Waszej małej ojczyźnie. Chcielibyśmy, aby Wasi 

harcerze poznali nieznane postacie i utrwalali wspomnienia o nich. Bo ludzka pamięć jest 

niestety bardzo ulotna.

Do zdobycia złotej Odznaki konieczne jest zrealizowanie wszystkich wymienionych zadań:

1. Zróbcie z harcerzami burzę mózgów, która wyłoni cechy współczesnego bohatera dla 

osób w ich wieku. Porozmawiajcie z nimi, kto jest dla nich wzorem do naśladowania – 

pamiętajcie, żeby nie narzucać odpowiedzi. Spiszcie wnioski do sprawozdania.
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2. Zorganizujcie konkurs zastępów (lub powołanych na potrzebę realizacji zadań grup), 

które w oparciu o wyłonione wcześniej cechy przygotują sylwetki lokalnych bohaterów 

i później przedstawią je na forum drużyny. Wspólnie wybierzcie, który bohater będzie 

najbardziej odpowiedni dla Waszej drużyny.

3. Spróbujcie dotrzeć do krewnych, przyjaciół lub osób znających wybranego przez Was 

bohatera. Przeprowadźcie z tą osobą wywiad, zapiszcie go lub nagrajcie. Jeśli nie ma takiej 

możliwości opracujcie sylwetkę opierając się o materiały dostępne w gazetach, książkach 

itp.

4. Stwórzcie razem mapę miejsc związanych z bohaterem – koniecznie pamiętajcie 

o legendzie wyjaśniającej czemu dane miejsce jest ważne. Zróbcie jednodniowy rajd, 

na którym odwiedzicie zaznaczone na mapie miejsca. Jeśli będziecie odwiedzać groby, 

lub pomniki pamiętajcie o ich uprzątnięciu i zapaleniu symbolicznego znicza.

5. Stwórzcie kartki pamiątkowe, rysunki, listy z podziękowaniami za dokonania bohatera 

i następnie przekażcie je do rodzin, przyjaciół. Jeśli nie ma takiej możliwości urządźcie 

w szkole lub miejscu, w którym działa drużyna wystawę o bohaterze.

Pamiętajcie o zbieraniu materiałów (tekstów, zdjęć, skanów, wniosków) do sprawozdania 

końcowego!



ZADANIA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ „JODŁA” 2019

dla drużyn starszoharcerskich

Tematem przewodnim odznaki jest hasło „nasz bohater” – harcerze z bohaterami spotykają 

się na każdym szczeblu struktury. W związku z tym postanowiliśmy, że zdobycie Odznaki dla 

tej metodyki będzie możliwe dopiero gdy jednostka zrealizuje kampanię bohater chorągwi, 

hufca, szczepu, drużyny lub znajdzie ciekawą, nieznaną, lokalną postać godną miana bohatera 

i rozpowszechni o niej wiedzę w swoim środowisku.

STEFAN ŻEROMSKI

Chyba każdy, kto zdobywał naszą Odznakę miał okazję poznać się z tą niesamowicie ważną 

dla naszej Chorągwi postacią. Jednak tak naprawdę niewiele osób wie o nim coś więcej niż to, 

że był pisarzem pochodzącym z naszego regionu.

W ramach realizacji brązowego poziomu Odznaki chcielibyśmy, abyście lepiej poznali oraz 

polubili naszego bohatera Chorągwi. Dlatego prosimy Was o wykonanie poniższych zadań 

(do zdobycia odznaki wymagane jest wykonanie min. 3 zadań):

1. Przygotujcie konspekt oraz przeprowadźcie zbiórkę o Stefanie Żeromskim.

2. Wybierzcie się na rajd śladami Stefana Żeromskiego, odnajdźcie w znanych Wam 

utworach opisy miejscowości gór domowych – dla uatrakcyjnienia trasy zachęcamy 

Was do spróbowania swoich sił w geocashingu. Idealnym na rajd będzie czerwony szlak 

turystyczny im. E. Massalskiego prowadzący z Gołoszyc do Kuźniaków, dokładniej fragment 

z Nowej Słupi do Świętej Katarzyny. Na trasie znajdziecie 4 skrzynki:

a. Łysiec – Gołoborze, oznaczona GC4BM1 – typu EarthCache (nie posiada fizycznego 

pojemnika, ale w tym miejscu możecie poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą tego 

jak powstawała nasza planeta oraz dowiedzieć się więcej o tym jak formowały się góry 

świętokrzyskie),

b. Kakonin – Świętokrzyska Chata, oznaczona GC5X0YA – skrytka tradycyjna (niewielki 

pojemnik – rozmiar micro, w którym możecie zostawić swój wpis),

c. Łysica, oznaczona GC5PE73 – skrytka tradycyjna (niewielka skrzynka – rozmiar small, 

w którym możecie zostawić swój wpis),

d. Kapliczka Żeromskiego, oznaczona GC6E9VD – skrytka tradycyjna (niewielki pojemnik 

– rozmiar micro, w którym możecie zostawić swój wpis).

Zachęcamy Was do zapoznania z ideą geocashingu, szczegóły (dokładne dane lokalizacyjne, 

kontakt do poprzednich znajdujących skrzynki) znajdziecie na stronach:

• https://www.geocaching.com/ (wymagana jest bezpłatna rejestracja, strona jest bardziej 

szczegółowa),
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• https://www.geocaching.pl/ (strona mniej szczegółowa).

3. Stefan Żeromski w swoim utworze Przedwiośnie opowiadał wiele o szklanych domach, 

była to niestety mityczna wizja Polski mająca zachęcić do przyjazdu do naszej ojczyzny. 

Chcielibyśmy, żebyście nie musieli opowiadać o szklanych domach kiedy zachęcacie 

innych do przyjazdu do swojej miejscowości, dlatego chcielibyśmy, żebyście zebrali jak 

najwięcej informacji turystycznych o swojej małej ojczyźnie, a następnie zastanowili się co 

byłoby potrzebne do jej uatrakcyjnienia (zarówno pod kątem turystów jak i mieszkańców). 

Docenione będzie także przekazanie tych pomysłów do nas oraz do Waszych władz 

(miejskich lub gminnych). Być może już niebawem któryś pomysł uda się wprowadzić 

w życie! Wypracowane przez Was materiały zbierzcie w formie albumu, folderu lub 

poradnika pt. „Moja miejscowość dziś – moja miejscowość jutro”.

4. Nasz bohater w utworach docenia nie tylko świętokrzyskie widoki, ale także świętokrzyskie 

smaki! Dlatego chcielibyśmy, żebyście dowiedzieli się z jakich dań obecnie słynie nasz 

region i na zbiórce spróbowali sił we wspólnym przygotowaniu przynajmniej jednego 

z nich! 

5. Zorganizujcie dla rodziców Waszych harcerzy starszych lub uczniów pobliskich szkół 

podstawowych piknik/grę miejską/event w klimacie powrotu do kraju lat dziecinnych. 

Pamiętajcie, że takie wydarzenie możecie wykorzystać jako nabór do swojej jednostki lub 

jako element pracy drużyny z rodzicami!

Pamiętajcie o zbieraniu materiałów (tekstów, zdjęć, skanów, przepisów) do sprawozdania 

końcowego!

BOHATER JEDNOSTKI

Nieco bliższy Waszym sercom powinien być bohater hufca, szczepu lub drużyny. Nadawanie 

imion jest zwyczajem pozaharcerskim, niejedna instytucja nosi imię jakiegoś bohatera. Wiemy 

jednak, że często zapomina się o regularnej pracy z tą bardzo ważną postacią. 

Dlatego zachęcamy Was, aby w ramach realizacji srebrnej Odznaki powrócić do swoich 

korzeni i popracować nieco z własnym bohaterem. Jeśli Wasze środowisko ma kilku bohaterów 

to zachęcamy do wyboru jednego z nich. Aby uzyskać srebrną Odznakę konieczne jest 

zrealizowanie min. 3 zadań:

1. Opracujcie sylwetkę bohatera wybranej przez Was jednostki, pamiętajcie żeby zadbać 

o estetykę pracy – może być wykonana ręcznie lub na komputerze. Nie zapomnijcie 

o dodaniu zdjęć.

2. Zorganizujcie grę terenową, rajd lub biwak, na którym przybliżycie uczestnikom postać 

wybranego bohatera. Koniecznie podsumowując zajęcia opowiedzcie gawędę o nim.

3. Odwiedźcie z drużyną miejsce związane z Waszą postacią, jeśli będą to mogiły lub pomniki 

to uprzątnijcie je i odpalcie na miejscu symboliczny znicz.

4. Skontaktujcie się drogą elektroniczną lub osobiście z innymi jednostkami noszącymi 
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to samo imię, spróbujcie stworzyć mapę Polski z zaznaczonymi na niej jednostkami 

mającymi tego samego bohatera.

5. Przeprowadźcie sąd nad Waszym bohaterem, podzielcie drużynę na obrońców i oskarżycieli, 

a kadrą wczujcie się w rolę sądu. Wspólnie zasądźcie, czy Wasz bohater jest nadal aktualnym 

wzorem dla młodzieży.

Pamiętajcie o zbieraniu materiałów (tekstów, zdjęć, skanów, wniosków) do sprawozdania 

końcowego!

JAKI POWINIEN BYĆ BOHATER?

Realizacja Odznaki złotej będzie od Was wymagała głębszej zadumy nad bohaterem. 

Niejednokrotnie zdarza się, że bohater jednostki jest bohaterem ogólnopolskim, 

którego dokonania znane są w całym kraju. Chcielibyśmy, żebyście samodzielnie znaleźli 

kogoś, kto będzie cichym, mało znanym bohaterem w Waszej małej ojczyźnie. Chcielibyśmy, 

aby Wasi harcerze poznali nieznane postacie i utrwalali wspomnienia o nich. Bo ludzka pamięć 

jest niestety bardzo ulotna.

Do zdobycia złotej Odznaki konieczne jest zrealizowanie wszystkich wymienionych zadań:

1. Zorganizujcie klimatyczną zbiórkę, kominek lub ognisko, na którym porozmawiacie 

z harcerzami starszymi o obowiązujących wartościach oraz cechach jakimi powinien 

odznaczać się wzór godny naśladowania. Poproście zastępowych (lub wyznaczone osoby) 

o przygotowanie kilku sylwetek o których będziecie rozmawiać.

2. Harcerze starsi poszukują, dlatego liczymy, że uda im się samodzielnie znaleźć lokalnych 

bohaterów. Wyznaczcie osoby, które w ramach zadania międzyzbiórkowego skontaktują się 

z Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, Instytutem Pamięci Narodowej i spróbują 

zdobyć informacje o lokalnych bohaterach. Pozostałych poproście, aby poszukali informacji 

u swojej rodziny. Przygotujcie zbiórkę, na której podzielą się zdobytymi informacjami. 

Poproście, aby opowiedzieli nieco o poznanych postaciach. 

3. Stwórzcie mapę Waszego regionu, na której zaznaczycie istotne miejsca powiązane 

z poznanymi przez harcerzy starszych postaciami. Postarajcie się odwiedzić je wszystkie – 

jeśli są wśród nich mogiły lub pomniki uprzątnijcie je i postawcie symboliczny znicz.

4. Stwórzcie i zrealizujcie projekt starszoharcerski mający na celu promowanie lokalnych 

bohaterów. Jako inspirację możecie potraktować projekt BohaterON, szczegóły znajdziecie 

na stronie: https://bohateron.pl/o-akcji/.

Pamiętajcie o zbieraniu materiałów (tekstów, zdjęć, skanów, wniosków) do sprawozdania 

końcowego! 
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ZADANIA ODZNAKI CHORĄGWIANEJ „JODŁA” 2019

dla drużyn wędrowniczych

Tematem przewodnim odznaki jest hasło „nasz bohater” – harcerze z bohaterami spotykają 

się na każdym szczeblu struktury. W związku z tym postanowiliśmy, że zdobycie Odznaki dla 

tej metodyki będzie możliwe dopiero gdy jednostka zrealizuje kampanię bohater chorągwi, 

hufca, szczepu, drużyny lub znajdzie ciekawą, nieznaną, lokalną postać godną miana bohatera 

i rozpowszechni o niej wiedzę w swoim środowisku.

STEFAN ŻEROMSKI

Chyba każdy, kto zdobywał naszą Odznakę miał okazję poznać się z tą niesamowicie ważną 

dla naszej Chorągwi postacią. Jednak tak naprawdę niewiele osób wie o nim coś więcej niż to, 

że był pisarzem pochodzącym z naszego regionu.

W ramach realizacji brązowego poziomu Odznaki chcielibyśmy, abyście lepiej poznali oraz 

polubili naszego bohatera Chorągwi. Dlatego prosimy Was o wykonanie poniższych zadań 

(do zdobycia odznaki wymagane jest wykonanie min. 3 zadań):

1. Stwórzcie grę terenową (na min. 1,5 h) dla harcerzy lub harcerzy starszych, która będzie 

opowiadała o Stefanie Żeromskim. Nie zapomnijcie jej później przeprowadzić dla dowolnej 

drużyny harcerskiej lub starszoharcerskiej!

2. Nasz bohater w swoich utworach zachwycał się urokiem naszych gór domowych. 

Chcielibyśmy, żebyście Wy także mieli okazję, aby odkryć lub docenić ich urok. Zadanie 

to niewątpliwie będzie wyzwaniem – ale chcielibyśmy, żebyście w ramach zdobywania 

Odznaki zrealizowali pełną trasę czerwonego szlaku z Gołoszyc do Kuźniaków (długość 

92 km). Sami określcie co będzie dla Was wyzwaniem – może po prostu przejście całości, 

może zdobycie szlaku w 3 dni, a może w 24 godziny. Trasa jest jedna, ale w tym jak ją 

zrealizujecie ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia i możliwości fizyczne.

3. Wiecie, że Żeromski był określany mianem sumienia polskiej literatury lub sumienia 

narodu? Tymczasem wędrownicy to najbardziej rozmowna metodyka, dlatego zachęcamy 

Was do znalezienia innej drużyny lub zastępu wędrowniczego i przeprowadzenia sądu. 

A będziecie sądzić nie byle kogo – musicie bowiem wybrać jednego z bohaterów 

lub bohaterek powieści Żeromskiego. Czy to będzie Cezary Baryka z Przedwiośnia, 

czy może Paweł Obarecki z Siłaczki? Zdecydujcie sami. Nie zapomnijcie zebrać wniosków 

z przebiegu procesu!

4. Nawiążcie kontakt z kilkoma drużynami skautowymi z 5 różnych krajów i dowiedzcie się 

jak u nich wyglądają nazwy jednostek – czy podobnie jak u nas są im nadawane imiona 

bohaterów? Jeśli tak, to jak wygląda ich przyznawanie? Napiszcie sprawozdanie z tego co się 

dowiedzieliście i zaznaczcie w nim z jakimi drużynami, z jakich krajów się skontaktowaliście.
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Pamiętajcie o zbieraniu materiałów (tekstów, zdjęć, skanów, wniosków) do sprawozdania 

końcowego!

BOHATER JEDNOSTKI

Nieco bliższy Waszym sercom powinien być bohater hufca, szczepu lub drużyny. Nadawanie 

imion jest zwyczajem pozaharcerskim, niejedna instytucja nosi imię jakiegoś bohatera. Wiemy 

jednak, że często zapomina się o regularnej pracy z tą bardzo ważną postacią. 

Dlatego zachęcamy Was, aby w ramach realizacji srebrnej Odznaki powrócić do swoich 

korzeni i popracować nieco z własnym bohaterem. Jeśli Wasze środowisko ma kilku bohaterów 

to zachęcamy do wyboru jednego z nich. Aby uzyskać srebrną Odznakę konieczne jest 

zrealizowanie min. 3 zadań:

1. Zorganizujcie dla min. 2 różnych drużyn zbiórkę, rajd lub biwak, na którym stworzycie 

i zrealizujecie program przybliżający postać Waszego bohatera. W ramach zajęć wieczornych 

stwórzcie ogniobranie. 

2. Odwiedźcie z drużyną miejsce związane z Waszą postacią, jeśli będą to mogiły lub pomniki 

to uprzątnijcie je i odpalcie na miejscu symboliczny znicz.

3. Skontaktujcie się drogą elektroniczną lub osobiście z innymi jednostkami noszącymi 

to samo imię, spróbujcie stworzyć mapę Polski z zaznaczonymi na niej jednostkami 

mającymi tego samego bohatera.

4. Urządźcie kuźnicę pt. Jaki powinien być aktualny bohater dla wędrowników? Nie zapomnijcie 

o spisaniu wniosków z Waszej rozmowy.

Szczegóły dotyczące organizacji wymienionych form znajdziecie w dokumencie dostępnym 

na stronie: http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2018/01/Formy-pracy-w-dru%C5%BCynie-

w%C4%99drowniczej.pdf

JAKI POWINIEN BYĆ BOHATER?

Realizacja Odznaki złotej będzie od Was wymagała głębszej zadumy nad bohaterem. 

Niejednokrotnie zdarza się, że bohater jednostki jest bohaterem ogólnopolskim, 

którego dokonania znane są w całym kraju. Chcielibyśmy, żebyście samodzielnie znaleźli 

kogoś, kto będzie cichym, mało znanym bohaterem w Waszej małej ojczyźnie. Chcielibyśmy, 

aby Wasi harcerze poznali nieznane postacie i utrwalali wspomnienia o nich. Bo ludzka pamięć 

jest niestety bardzo ulotna.

Do zdobycia złotej Odznaki konieczne jest zrealizowanie wszystkich wymienionych zadań:

1. Zaplanujcie i zorganizujcie debatę dla licealistów lub swoich wędrowników, 
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w której opierając się o schemat debaty oksfordzkiej spróbujecie ustalić kim są i jakie mają 

cechy współczesne wzorce młodzieży. 

2. Największą skarbnicą wiedzy z dawnych czasów są seniorzy, dlatego Waszym zadaniem 

jest zorganizowanie 2 spotkań w Domu Seniora, Świetlicy dla Seniorów lub Domu Opieki 

na których spróbujecie dowiedzieć się czegoś o lokalnych bohaterach oraz o tym kto ich 

zdaniem zasługuje na opinię bohatera.

3. Wyznaczcie osoby, które skontaktują się z Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, 

Instytutem Pamięci Narodowej i spróbują zdobyć informacje o lokalnych bohaterach. 

Pozostałych poproście, aby poszukali informacji u swojej rodziny. Na podstawie 

pozyskanych informacji stwórzcie folder z sylwetkami lokalnych bohaterów – zdobądźcie 

zdjęcia, metryczkę oraz najważniejsze informacje dotyczące ich osiągnięć. 

4. Postarajcie się odwiedzić miejsca związane z wybranymi przez Was postaciami. Jeśli są to 

mogiły lub pomniki, posprzątajcie je i zapalcie symboliczny znicz.

5. Stwórzcie i zrealizujcie zadanie zespołowe mające na celu promowanie lokalnych 

bohaterów. Jako inspirację możecie potraktować projekt BohaterON, szczegóły znajdziecie 

na stronie: https://bohateron.pl/o-akcji/.
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