Wstęp
Propozycja „Genius Loci” jest zupełnie nową inicjatywą, która przy
odpowiednim wykorzystaniu pozwoli wam zostać prawdziwymi odkrywcami
pól bitewnych. Bez fałszu, bez zmyślanych historii. Sama prawda, bo to ona
jest najciekawsza. Nie traktujcie propozycji jako instrukcji, a jako poradnik który pomoże przekuć waszą kreatywność w realne odkrycie zapisane na kartach
historii.
Hasłem tegorocznej propozycji są miejsca i lokacje. Wykonując swoje
działania będziecie odkrywać prawdziwe miejsca przeszłych zdarzeń. Którędy
przez waszą okolicę maszerowały wojska? Gdzie toczyły się bitwy? Jak zmieniały się granice państw? To wszystko czeka na odkrycie!
W poszukiwaniach cofniecie się do roku 1919, kiedy to rozpoczęła się
wojna polsko-bolszewicka. To ona stanowić będzie tło do odkrywania miejsc
doświadczonych historią, które były świadkami niezwykłych zdarzeń.
Miejsca, które będziecie odkrywać są miejscami pamięci historycznej.
Bardzo więc dobrze, jeśli podkreślicie ich współczesne walory turystyczne,
jednak przede wszystkim skupcie się na poznaniu oraz pokazaniu wydarzeń
tamtego okresu.
Oddajemy w wasze ręce kompletne narzędzie, ale co z jego pomocą
stworzycie - zależy tylko od was.

Zasady
Realizacja propozycji programowej
to nie pomysł na jednorazową zbiórkę. To proces, który będzie wymagał od was nie lada zaangażowania
i kreatywności. Proces, przez który
możecie przejść w trakcie cyklu niecodziennych zbiórek, dobrze zaplanowanego biwaku lub może stanowić trzon całorocznego programu
pracy drużyny. Wykonanie propozycji
można zasadniczo podzielić na dwie
części.
Pierwsza z nich polega na dokładnym zbadaniu wydarzenia, które
wybierzecie jako obiekt swoich działań. Na szczególną uwagę zasługują
wszystkie fakty związane z miejscem,
w którym się odbywało - położenie
umocnień lub budynków, ruchy ludności i wojsk, poszczególne incydenty składające się w większą całość.
Ważne na tym etapie jest zaanga-

żowanie społeczności i partnerów.
Wzbudzenie wśród lokalnej ludności
zainteresowania odkrywaniem może
pomóc wam zdobyć cenne informacje i sojuszników, z którymi wykonanie zadania stanie się prostsze.
Drugą część stanowi stworzenie
mapy, dzięki której odkryte przez
was iejsce będzie mogło być odwiedzane i poznawane przez innych.
Chociaż jak dowiecie się w dalszej części broszury, mapa nie musi
oznaczać wyłącznie rysunku terenu na papierze, to efekt waszej pracy umożliwi podzielenie się zdobytą
wiedzą z każdym, kto tylko będzie
chciał poznać opowieść o tym miejscu. Wykorzystajcie oryginalne formy
przekazu, aby odwzorować topografię i historię lokacji, a efekt waszej
pracy utrwali pamięć o historycznych
wydarzeniach tego miejsca.

Podróż
do źródeł
Poszukiwanie informacji jest to niezbędna część każdego projektu - to przyzna każdy. Jednak przy
projektach historycznych może być
to najciekawsza część pracy. Przypomina to trochę pracę reportera
na tropie zapomnianych wydarzeń
historycznych, które mogą wywołać
sensację w mediach. Każdy reporter
musi opierać się na pewnych źródłach. A jak takie znaleźć?
Przekazy ustne od mieszkańców
Wszyscy słyszeliśmy fascynujące
opowieści o bohaterach przecierających wojenne szlaki. Przekazywane z
pokolenia na pokolenie, historie żyją
własnym życiem, ale w każdej kryje
się ziarno prawdy. Rozmowa to jeden
ze sposobów na pozyskanie niezbędnych informacji- bądźcie dziennikarzami, których podstawowym narzędziem pracy jest wywiad.

Dokumenty
Kto? Gdzie? Kiedy? Te źródła pomogą wam odpowiedzieć na zadane sobie pytania. Przeglądanie ponadczasowych źródeł pozwoli poznać dane
osób urodzonych, mieszkających
i pochowanych na danym obszarze.
W jakim wieku byli to ludzie, jakiego
wyznania, ich imiona i nazwiska - te
informacje zachowują się w dokumentach wojskowych lub parafialnych. Archiwa też często określają
miejsca wydarzeń i ich przebieg.
Internet
Tutaj można znaleźć ogrom wiedzy,
ale jest jedna rzecz na którą trzeba
zwrócić uwagę- wiarygodność informacji. Mimo szerokich zasobów i pozornej łatwości szukania, wasza praca będzie bogatsza o weryfikowanie
informacji i umiejętność rozpoznania
prawdy.
Książki historyczne
Stanowią rzetelne źródło informacji, często napisane przez autorytety
w danej dziedzinie. Są świetną bazą
informacji na temat przyczyn, prze-

biegu i skutków zdarzeń historycznych. Zaglądając do nich, na pewno
wzbogacicie się o szerszy ogląd sytuacji.
Atlasy historyczne- Korzystając z nich
będziecie w stanie dokładnie prześledzić ruchy wojsk na interesującym
was terenie. Prześledźcie cały szlak
oddziału, a zlokalizowanie miejsca
bitwy stanie się prostsze.

PoszukajMY!
Jak sprawić, żeby poszukiwania historycznych danych się powiodły?
Najlepiej włączyć w nie sojuszników!
W tegorocznej propozycji programowej, to nie efekty waszej pracy mają
trafić do społeczności, ale to społeczność pomoże wam je osiągnąć.
Jak to zrobić?
1.

Zainteresujcie ludzi tematem
Sprawcie, żeby w społeczności lokalnej temat wzbudził zainteresowanie.
Przedstawcie
go w sposób ciekawy, pokażcie jego związek z miejsco-

wością lub dzielnicą. Jednak
nie możecie podać wszystkiego na tacy, stwórzcie element zagadki, który przyciągnie osoby z genem odkrywcy.
2. Ustalcie kto może pomóc
Zastanówcie się, do kogo kierujecie swoją ofertę. Czy zależy wam
na wsparciu instytucji miejskich,
a może chcecie współpracować
z młodzieżą szkolną? Czy zależy
wam na pomocy mieszkańców
dzielnicy, czy może porozmawiacie ze specjalistami z całego powiatu? Każda zagadka jest inna,
więc swoją propozycję będziecie
kierować do różnych odbiorców.
3. Wyjdźcie
z
inicjatywą
Zainicjujcie współpracę w formie, którą uznacie za najlepszą
dla waszych działań. Wspólny
spacer po miejscu bitwy, seminarium o lokalnej historii, sąsiedzkie
spotkanie dyskusyjne albo wykład archeologa. Wszystkie ręce
na pokład!

Wspólnie
łatwiej
Wiecie już, że w poszukiwaniach
będziecie potrzebować pomocy.
Ale gdzie jej szukać? Oto kilka naszych propozycji:
Opiekunowie terenu – wszystkie
działania na miejscu zdarzenia historycznego muszą być prowadzone
za zgodą zarządcy terenu. Ale nie musi
to stanowić przeszkody, a wręcz możecie uzyskać tam niezbędną pomoc.
Leśniczy będzie doskonale znał teren
i jego roślinność oraz z pewnością
się tym podzieli. Jeśli poszukiwana
przez was lokacja znajduje się wśród
zabytkowych terenów miejskich, na-

wiążcie kontakt z konserwatorem
zabytków. Być może teren należy do
miasta lub gminy, w takim wypadku możecie się postarać o patronat
i wsparcie samorządu, które z pewnością ułatwi dalsze poszukiwania.
Mieszkańcy - bezcenna może okazać
się pomoc mieszkańców okolicznych
terenów. Być może niektórzy pamiętają opowieści swoich dziadków
albo posiadają rodzinne pamiątki.
Chociaż na przestrzeni lat często dochodziło do przemieszczeń ludności,
nie warto się poddawać. Spróbujcie
nawiązać współpracę z organizacjami sąsiedzkimi, radami dzielnic lub
gmin. Być może uda wam się rozbudzić w ludziach ciekawość i wesprą
was we wspólnym odkrywaniu zagadek historycznych ich okolicy.

Samorządy i instytucje – lokalne władze i instytucje kultury z
pewnością ucieszy inicjatywa wychodząca od młodzieży. Szukajcie tam wsparcia, patronatu oraz
jeśli są wam potrzebne, funduszy.
Historycy - chodząca skarbnica wiedzy to historycy, archiwiści i muzealnicy. To oni posiadają najwięcej informacji o lokalnej przeszłości, którymi
na pewno się podzielą. Nawet jeśli
wasz temat nie jest im dobrze znany, ich doświadczenie i umiejętności
mogą być bardzo przydatne w poszukiwaniach, a nawiązanie dobrych
relacji może wam się przydać w przyszłości.

Co dalej?
Poszukiwania zakończone, niezbędne informacje zdobyte, i co dalej?
Teraz czas na pokazanie swojej pracy światu! A jak najlepiej przedstawić
miejsce, jeśli nie za pomocą mapy?

Waszym zadaniem będzie stworzenie własnej
mapy, prezentującej odkryte miejsce wybranego przez was wydarzenia historycznego.
Jednak nie myślcie, że słowo „mapa”
oznacza wyłącznie obraz terenu
na kartce papieru. Połączenie nowoczesnych technologii i harcerskich
form pracy pozwala na stworzenie
mapy niezwykłej. Która będzie niosła
za sobą walory edukacyjne lub stanowiła motyw przewodni dla wydarzenia. Być może będzie dostępna
dla każdego za pomocą kilku kliknięć
albo pozwoli na interaktywne zwiedzanie. Pamiętajcie, że tutaj liczy się
pomysłowość i jakość wykonania.

Nie taka mapa
straszna,
jak ją kartują
Wpisując hasło „mapa” w Wikipedię
otrzymujemy, nie dla wszystkich zrozumiały, opis mówiący o odwzorowaniach, płaszczyźnie ziemi i ciałach
niebieskich. Ale czym tak naprawdę
jest mapa? Najprościej mówiąc jest
to po prostu obraz tego co w danym
czasie znajdowało się w konkretnym miejscu. Mapy mogą przybierać
różne formy w zależności od tego,
co chcemy przekazać. Najczęściej
korzystamy z map drogowych, turystycznych, polityczno-administracyjnych. Różni specjaliści korzystają z różnych rodzajów map – inną
będzie czytał nawigator na morzu,
a inną geolog w górach.
Spójrzmy jednak trochę szerzej i zastanówmy się jaki jest cel mapy.
Z pewnością jest to przekazanie
pewnych informacji bezpośrednio

związanych z miejscami. Pomimo,
że wasza mapa może przybierać
przeróżne formy, cel przyświeca ten
sam. Korzystając z wybranych przez
was technik musicie przekazać odkryte informacje o zdarzeniu historycznym, nawiązując do opisywanego miejsca.

Wyjdź poza
linię
Wyjątkowość naszej mapy polega
na tym że oprócz znajomości położenia i topografii obszaru, po zapoznaniu się z jej treścią, odbiorca
zobaczy co ciekawego wy w tych
miejscach zauważyliście i jaką historię one za sobą niosą. Ma ona posiadać walory edukacyjne, pokazywać
jak poruszały się wojska w okresie
wydarzenia, jak przemieszczała się
ludność lub jakie były przyczyny oraz
skutki zdarzenia, które odkrywacie.
Sposób wykonania mapy ma być
waszym sposobem wyrazu, a forma

dostosowana do tego, co chcecie
przekazać. Idealną mapą byłaby taka,
że ktokolwiek się z nią zapozna, będzie czuł potrzebę pójścia jej śladem
i poznania odkrytej przez was historii. Z powyższych uwag wynika fakt,
że efekt waszej pracy nie musi wcale
przypominać tradycyjnej mapy. Nie
bójcie się odrzucić znanych z geografii siatek kartograficznych na rzecz
dużej wartości merytorycznej i przyjaznego dla odbiorców wykonania.

bezpośrednie porównanie tego, jak
dane miejsce wyglądało dawniej,
a jak wygląda dziś. Z pomocą przychodzi fotografia porównawcza,
która przy niewielkiej wprawie może
stanowić bardzo atrakcyjną wizualnie formę pracy. Możecie przedstawić stare zdjęcia obok nowych albo
dokonać sprawnego fotomontażu,
umieszczając historyczne postaci lub
elementy krajobrazu na dzisiejszych
zdjęciach.

Formy pracy

Analiza map
Nie warto ograniczać się tylko do porównania zdjęć, można w tym celu
wykorzystać także historyczne oraz
współczesne mapy. Wielu budynków
już dzisiaj nie ma, a drogi zmieniły
swój bieg. Kierując się elementami
przyrody i śladami historii, możliwe
jest jednak dokładne odnalezienie
danej lokacji. Z pomocą mogą przyjść
programy graficzne, pozwalające nakładać na siebie różne warstwy map.
Przedstawcie jak okolica wyglądała
kiedyś, co i jak się zmieniało na przestrzeni lat oraz co możemy tam znaleźć dziś.

Jak już zauważyliście, mapa jest hasłem, pewnego rodzaju uogólnieniem. Wasza “mapa” może przybierać
najróżniejsze formy. Mapa szlaku?
Czemu nie! Mapa utworzona z fotografii? Pewnie! A może zamiast rysować “mapę” ją przeczytacie? Wszystko zależy od waszych pomysłów, a w
międzyczasie możecie się zainspirować kilkoma naszymi:
Fotografia porównawcza
Interesujące efekty może przynieść

Panorama sferyczna
Nowoczesny rodzaj fotografii, który
w przeciwieństwie do zwykłych zdjęć
ograniczonych w kadrze, obejmuje cały widok wokół aparatu. Dzięki
temu odnosimy realistyczne wrażenie
przebywania w miejscu wykonania
fotografii z możliwością swobodnego rozglądania się wokół. Połączenie
kilku takich zdjęć daje nam dobre rozeznanie w terenie, dostępne z każdego miejsca na świecie.
Model 3D
To trójwymiarowa forma prezentacji terenu metodami komputerowymi. Dużym atutem modelów 3D jest
precyzyjna i nieszablonowa forma
przedstawienia danych terenu, dzięki jej trójwymiarowości i atrakcyjności. Umieszczona w sieci pozwoli na
zapoznanie się z miejscem każdemu
zainteresowanemu. Przy odrobinie
umiejętności i możliwości będzie też
świetną bazą pod makietę wydrukowaną na drukarce 3D.
Makieta
Trójwymiarowa forma prezentacji te-

renu. W przeciwieństwie do modeli
3D, nie potrzebujemy tu znajomości
obsługi programów komputerowych,
a jedynie cierpliwości, dokładności
i szczypty zdolności plastycznych.
Metoda bardzo tradycyjna, ciągle
jednak znajdująca wielu amatorów
dzięki niezwykłej wartości artystycznej. Decydując się na tę formę pracy,
musicie zadbać o atrakcyjność waszej
makiety. Wieże z rolek po papierze
toaletowym robiliśmy w przedszkolu,
teraz czas postawić na profesjonalne
materiały i pełne szczegółów wykonanie.
Turystyczno-Rekreacyjna Impreza
na Orientację (TRInO)
Jest to forma imprezy na orientację, gdzie zamiast biało-czerwonych
lampionów, punktami kontrolnymi
są konkretne obiekty stałe. TRInO
polega na przebyciu dowolnej trasy
pomiędzy zaznaczonymi na specjalnie przygotowanej mapie punktami
kontrolnymi oraz ich odpowiednie potwierdzenie przez odpowiedź
na szczegółowe pytanie, dopasowanie zdjęcia lub inna forma zagad-

ki, dlatego istotne jest odnalezienie
odpowiedniego miejsca. Odpowiedzi
przesyła się za pomocą specjalnego
formularza internetowego.
Szlak turystyczny
To wytyczona i oznakowana trasa wędrówki, zapewniająca bezpieczne jej
przebycie turyście. Dobrze, aby szlak
niósł ze sobą także wartości krajoznawcze lub edukacyjne. Każdy szlak
musi mieć także swoją mapę – ślad
GPS, który informuje m.in. o jego dokładnym przebiegu i długości. Szlaki
są nieodłącznym elementem map
turystycznych, a często opowiadają
historię pewnej osoby lub regionu.
Tablica informacyjna lub pamiątkowa
Specjalnie przygotowana tablica

ustawiona w miejscu upamiętniającym konkretne wydarzenie historyczne. Zdarza się, że oprócz informacji historycznej czy zdjęć, zawiera
również mapę. Takie tablice przyciągają uwagę turystów i ułatwiają zwiedzanie.
Mural
Atrakcyjny malunek na ścianie budynku, może pełnić funkcję zarówno
artystyczną, jak i edukacyjną. Często

umieszczane w pobliżu interesujących miejsc, przypominają o ich historii. Samorządy przyjaźnie patrzą
na wszelkie inicjatywy upiększające
okolice, a umieszczenie mapy w widocznym miejscu sprawi, że zapozna
się z nią każdy przechodzień.
Audioprzewodnik
Jeśli dzięki audiobookom można słuchać książki, czemu nie można słuchać map? Audioprzewodniki królują w muzeach oraz historycznych
zakątkach miast, których zwiedzanie
z tradycyjnym przewodnikiem jest
niepraktyczne. „Mapa” w formie audioprzewodnika doskonale sprawdzi
się w waszym miejscu historycznym i
będzie dostępna zawsze, dla każdego
zwiedzającego.
To oczywiście jedynie ułamek możliwości, jakie czekają na wykorzystanie.
Możecie z nich korzystać, przeplatać
ze sobą i uzupełniać o swoje pomysły. Wykorzystajcie swoje pokłady
kreatywności, a uda wam się stworzyć własną, niepowtarzalną formę
mapy!

Kontekst
Lata 20 XX wieku były okresem niezwykle burzliwym w historii Europy i Świata. Pierwsza wojna chyli się
ku końcowi, rozpoczyna się długotrwały, a jednocześnie niezwykle
gwałtowny proces ustalania granic
państw. Patrząc jedynie na mapę
kształtującej się II Rzeczypospolitej
możemy zaobserwować całkowicie
różne losy terenów spornych. Kaszubi znaleźli się w granicach Polski
dzięki wersalskim negocjacjom Antoniego Abrahama, Wielkopolanie
swoje granice wywalczyli w powstaniu, natomiast na Warmii i Mazurach
mieszkańcy decydowali o swojej
przynależności państwowej na drodze głosowania. Jednak już rok później, także wschodnie granice Polski
nie pozostawały pewne. Rozpoczęła
się wojna polsko-bolszewicka, która postawiła pod znakiem zapytania
suwerenność odrodzonej Rzeczypospolitej. Z każdą bitwą i potyczką linia
frontu ulegała zmianie, a szala zwy-

cięstwa przechylała się na jedną lub
drugą stronę.
Chociaż niejednokrotnie zmieniali
się mieszkańcy i przynależność państwowa, bezpośredni świadkowie
zdarzeń trwają. Tereny noszą znamiona wszystkich wydarzeń, które
przez nie przeszły i jeśli będziecie
wiedzieć jak je odczytywać - opowiedzą wam swoją historię.

Czego
szukamy?
Wiecie już jak zdobyć potrzebne wam
informacje, wiecie także jak wykonać
swoją oryginalną mapę. Teraz pozostaje wybrać tematykę działań, czyli
wasz odkrywczy cel.

Celem propozycji jest odkrycie i poznanie miejsc bitew
i potyczek lat 1919-1921.

Wszyscy słyszeli o Bitwie Warszawskiej, jednak wojna polsko-bolszewicka pełna była starć, które nie
zapisały się na kartach historii tak dużymi literami. Dlatego podejmujemy
wyzwanie odkrycia mniej znanych
bitew i przypomnienia o nich mieszkańcom okolicznych terenów. Linia
frontu rozciągała się setki kilometrów i na całej jej długości odbywały
się starcia. Od Grodna po Przemyśl,
od zwiadowczych potyczek po bitwy
wielu pułków. Po obu jej stronach
znajdują się ślady starć oraz mogiły
żołnierzy wielu narodowości. Niejedna wioska skrywa tajemnicę, która
czeka na was!
Oczywiście rozumiemy, że nie każda
drużyna może na swoim terenie odnaleźć pozostałości wojny, dlatego
w takim wypadku możecie wybrać
wydarzenie historyczne z innego
okresu. W celu ułatwienia wyboru,
podzieliliśmy drużyny na trzy obszary
tematyczne:

I Obszar – pola bitew wojny polsko-bolszewickiej
Drużyny z województw Podlaskiego, Lubuskiego, Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego, Podkarpackiego będą bezpośrednio kontynuować zadania
Rajdu Odkrywców 2019. Waszym wyzwaniem będzie odkrycie w swoim regionie nieznanych lub zapomnianych miejsc, które były świadkami potyczek
lat 1919-1921.

II Obszar – formowanie granic II Rzeczypospolitej
Ci z was, których obszarem działania są województwa Śląskie, Warmińsko-Mazurskie, Opolskie, Wielkopolskie, Małopolskie, Łódzkie, Świętokrzyskie
czy Pomorskie skupią się na wydarzeniach związanych z kształtowaniem się
granic II Rzeczpospolitej. Gdzie zawiązywano pierwsze regionalne ośrodki
władzy państwowej, w jakich budynkach obradowały tymczasowe rządy, jak
przebiegały plebiscyty? Na te pytania postaracie się odpowiedzieć, tworząc
mapę najważniejszych miejsc.

III Obszar - działania wojenne do 1945 roku
Natomiast jeśli pochodzicie z województw Zachodniopomorskiego, Lubuskiego czy Dolnośląskiego, jako swój temat możecie wybrać działania wojenne lub ważne wydarzenia historyczne, który miały miejsce do zakończenia
drugiej wojny światowej, tj. do 8 maja 1945 roku.

Zainspiruj się!
Na północy Mazowsza znajduje
się miasto Chorzele, którego historia skrywa pewną tajemnicę z
okresu wojny polsko-bolszewickiej. 23 sierpnia 1920 roku polscy żołnierze świeżo uformowanej Brygady Syberyjskiej stoczyli
nierówną bitwę z cofającymi się
oddziałami kozackimi III Korpusu Konnego Gaj-Chana. Pomimo
wysokich morale żołnierzy z Pomorza, zabrakło im jednak doświadczenia wojennego. W trakcie ciężkich walk wielu młodych
ochotników straciło życie i na zawsze już pozostało na polach pod
Chorzelami. Po przejściu frontu
miejscowa społeczność pochowała wszystkich poległych we

wspólnej mogile i szybko przystąpiła do budowy pomnika.
Niestety, skromne środki, którymi wówczas dysponowano, pozwoliły jedynie na wystawienie
niewielkiego monumentu i ogrodzenie całej kwatery. Dzięki temu
dzisiaj wiemy, gdzie żołnierze zostali pochowani. Zagadką jednak
nadal pozostaje, gdzie dokładnie
toczyły się walki. Które wzgórza
były zdobywane przez oddziały,
przez którą rzekę przeprawiały się
wojska i które drzewa mogły być
świadkami tamtych wydarzeń.
Takich miejsc jest wiele, a każde
skrywa własną, niepowtarzalną
historię. Wszystkie czekają na odkrycie...

Co po zrealizowaniu
propozycji programowej
Jeśli do 31 maja 2020 r. prześlecie za pośrednictwem formularza
na stronie odkrywcy.zhp.pl raport, czyli relację tekstową
ze zdjęciami, link do reportażu, w którym przedstawicie swoje
osiągnięcia i skan artykułu prasowego zostaną one ocenione
zgodnie z kryteriami przez mentorów. Pamiętajcie też,
że mentorzy służą Wam pomocą przez cały czas realizacjo
propozycji.
Do zdobycia jest maksymalnie 120 punktów. Osiągnięcie progu
50 punktów jest równoznaczne ze zdobyciem miana Drużyny
Odkrywców i uzyskaniem członkostwa w Programowym
Ruchu Odkrywców wraz z prawem noszenia prze każdego
członka Waszej jednostki chusty PRO i metalowego Pierścienia
Odkrywcy w kolorze brązowym.
Z członkostwa w Programowym Ruchu Odkrywców można w
każdym czasie zrezygnować. Chętni mogą pozostać w ruchu,
realizować kolejne zadania, pnąc się w górę w rankingu drużyn
i osiągając wyższe poziomy zaawansowania, które otwierają
drogę do następnych misji, dedykowanych doświadczonym
członkom ruchu.

5 reguł
Drużyny Odkrywców
1. Nie kopiemy w ziemi i nie używamy wykrywaczy
metalu bez zgody właściciela terenu i wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2. Nie wchodzimy nigdzie i nie robimy zdjęć bez
zgody właściciela terenu.
3. Z odwiedzanych miejsc nie zabieramy niczego
oprócz naszych fotografii, a pozostawiamy po
sobie najwyżej ślady stóp. Zostawiamy odwiedzane miejsca w nie gorszym stanie, niż je zastaliśmy.
4. Zdobytych informacji i materiałów nie zatrzymujemy dla siebie. Dzielimy się nimi z lokalną społecznością i innymi pasjonatami.
5. Nie zapominamy o bezpieczeństwie. Z nogą
w gipsie albo z urwaną ręką przeżywanie kolejnych przygód jest dużo trudniejsze.

Aplikacja
Jaki jest najprostszy sposób, aby pokazać wasze dzieło światu? Oczywiście wrzucić je do internetu! Aby
dotarło do jak najszerszego grona
osób możecie wykorzystać Mapy
Google. Dodanie miejsca, jego zdjęć
i historii z pewnością zainteresuje
okolicznych mieszkańców i amatorów turystyki lokalnej. Jeśli jednak
chcielibyście podzielić się waszą pracą z innymi drużynami takimi jak wy,
teraz będzie to możliwe. Ruszamy z
aplikacją PRO! Umożliwi wam ona
zwiedzanie miejsc, w których inne
drużyny ruchu PRO wykonały swoje
zadania i odkryły ich historię. Jedziecie na biwak i planujecie program?
Spójrzcie na mapę w aplikacji i udajcie się w zaznaczone punkty. W ten
sposób poznacie niezwykłą historię
miejsca w którym przebywacie, zapoznacie się z pomysłami innych
drużyn na zadania oraz zdobędziecie kilka punktów w rankingu PRO!
Możecie też dodawać nowe miejsca,
którymi chcecie się podzielić z in-

nymi. Wystarczy wypełnić specjalny
formularz, a nowa lokacja do zdobycia pojawi się w aplikacji. Przygotujcie siły, aby w dniu premiery aplikacji
rozpocząć zdobywanie.

Programowy Ruch
Odkrywców
czyli Programowy Ruch Odkrywców,
to
ruch
programowo-metodyczny
w ZHP. Ma charakter ogólnopolski, zajmuje się odkrywaniem i promowaniem
dziedzictwa narodowego oraz wychowaniem obywatelskim.
Ruch działa w cyklach rocznych, w każde wakacje publikując nową propozycję
programową. Zainteresowanym drużynom zapewnia wsparcie doświadczonych instruktorów, możliwość wymiany
doświadczeń z innymi drużynami, a także
uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez profesjonalistów z różnych
dziedzin.
W lipcu ruch organizuje Rajd Odkrywców
– pięciodniową wakacyjną wędrówkę,
pełniącą rolę terenowego laboratorium
odkryć i innowacyjnych metod harcerskiej
pracy, które uczestnicy testują w czasie
rajdu, a następnie mogą wzbogacić nimi
śródroczną pracę swoich drużyn.

Zdobycie miana Drużyny Odkrywców
jest równoznaczne z uzyskaniem prawa noszenia na chustach metalowego
Pierścienia Odkrywcy oraz członkostwa
w Programowym Ruchu Odkrywców.
Z udziału w PRO można w każdym czasie zrezygnować, a chętni mogą pozostać
w ruchu, realizować kolejne misje, pnąc
się w górę w rankingu drużyn i osiągając
wyższe poziomy zaawansowania, które
otwierają drogę do następnych zadań,
dedykowanych doświadczonym członkom ruchu.
Członkostwo w PRO mogą uzyskiwać nie
tylko jednostki organizacyjne, ale również
instruktorzy i wędrownicy pełniący funkcje instruktorskie – włączając się w działania ruchu na poziomie centralnym. Po
zrealizowaniu zadań okresu próby zyskują
prawo noszenia srebrnego Pierścieni Odkrywcy.

odkrywcy.zhp.pl

