A. Cel zadania:
Poznanie przez harcerzy historii walk o Niepodległość i granice Rzeczypospolitej - szczególnego momentu
(szczególnych momentów) w procesie odzyskania przez Polskę Niepodległości - z wykorzystaniem
konkretnego przykładu wydarzenia lub postaci związanej z miejscem lub szeroką okolicą obozowania.
B. Forma:
Wykonanie zwiadu/ gry/ rajdu/ wycieczki lub innej formy - której treścią (niekoniecznie jedyną) będzie
wydarzenie lub postać związana z walką o Niepodległość Rzeczypospolitej lub jej granice. W zakresie treści
zadania mieszczą się wydarzenia pomiędzy 1794 rokiem (Insurekcja Kościuszkowska) po rok 1921 (ostatnie
Powstanie Śląskie).
Wybrana forma działania powinna uwzględniać - warunki wykonania zadania:
1. Odwiedzenie historycznego miejsca (związanego z postacią lub wydarzeniem).
2. Wykorzystanie danego wydarzenia lub postaci przy realizacji minimum 3 prostych form pracy (np. gra,
zwiad, sprawność, przedstawienie - drama, piosenka, służba itd.)
3. Wykonanie go tak aby harcerze mieli kontakt ze społecznością zamieszkującą miejsce, którego dotyczy
zadanie (np. wywiady, służba, wspólna gra, zaproszenie na ognisko).
4. Wykorzystanie realizacji zadania do przedstawienia chłopcom historii walk o Niepodległość lub granice
Rzeczypospolitej (np. w formie podsumowującej gawędy).
Namawiamy też, aby zrealizować to zadanie z uwzględnianiem dodatkowych (opcjonalnych) elementów.
5. Wykonanie służby na rzecz lokalnej społeczności (służby związanej z realizacją zadania).
6. Wykorzystania przez osoby organizujące program zadania różnych dostępnych źródeł (literatura
historyczna, dokumenty, relacje osobiste, przewodniki i reportaże itp.).
7. Organizacja zadania (lub jego części) jako element prób na stopnie harcerskie (np. biegów końcowych).
C. Termin wykonania:
Ostateczny termin wykonania - do końca obozu stałego drużyny (ale nie później niż do 15.08.2018).
D. Ocena zadania:
Do uznania zadania za wykonane konieczne jest spełnienie wszystkich warunków jego wykonania (warunki
1-4). Zadanie ocenia w trakcie wizytacji drużyny Zespół Wizytacyjny GKH i podejmuje decyzję o spełnieniu
warunków lub ich niespełnieniu. W wyjątkowych przypadkach Zespół Wizytacyjny może zatwierdzić zadanie
które jest w trakcie realizacji - jeśli będzie miał uzasadnione przekonanie, że wszystkie warunki jego
wykonania zostaną spełnione. W przypadku niewykonania zadania lub jego nieuznania przez Zespół
Wizytacyjny drużyna ma prawo przedstawić raport z jego wykonania nie później niż do
20.08.2018 (maksymalnie 1800 znaków + ewentualne załączniki w formie elektronicznej) na adres
kategoryzacja.harcerze@zhr.pl - w tej sytuacji decyzja o uznaniu zadania zostanie podjęta przez Zespół
Wizytacyjny na podstawie raportu.

