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MISJA W CZASIE  

100-30-15 
 

 

 

W roku 2015 przypadają trzy rocznice związane z bohaterem naszego hufca, hm. S. Dwornickim, 

stulecie jego urodzin, trzydziestolecie śmierci i piętnastolecie nadania imienia hufcowi. Z tej okazji 

przygotowaliśmy dla Was propozycje programowe, które przypomną nam osobę Stefana Dwornickiego, 

a także przybliżą ważne dla niego sprawy. 

Program obchodów rocznic związanych z hm. S. Dwornickim obejmuje okres od stycznia 2015 r. 

do lutego 2016 r. Uroczyste rozpoczęcie cyklu działań rozpocznie Dzień Myśli Braterskiej 2015, 

a zakończy Dzień Myśli Braterskiej 2016. W tym czasie zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy hufca 

będą mogli realizować zadania z dwóch grup.  Pierwsza z nich ma charakter historyczny, związany 

z postacią hm. S. Dwornickiego i jaworznickiego harcerstwa. Druga część oparta jest na tematach 

bliskich bohaterowi hufca i pozwoli Wam na lepsze poznanie Jaworzna, odbycie wędrówek 

w znaczeniu dosłownym i metaforycznym. Zuchom, harcerzom, instruktorom i seniorom, którzy 

zrealizują zadania z obu kategorii przyznane zostaną okolicznościowe plakietki. 

Realizując zadania możecie wzbogacić program Waszych jednostek, a Wasi harcerze i zuchy będą mieli 

okazję do zdobywania sprawności, stopni oraz  plakietki Bohatera Hufca. 
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WAŻNE: 

- zadania realizowane w ramach obchodów rocznic uwzględnijcie w planach pracy Waszych jednostek 

na lata 2014/2015, 

- zadania możecie rozpocząć realizować już od listopada 2014 roku, 

- pamiętajcie o zdobywaniu stopni i sprawności oraz formach pracy w grupie (sprawności grupowe, 

zadania zespołowe, projekty starszoharcerskie, znaki służby), 

- zadania z niniejszych propozycji można uwzględniać podczas rozpisywania prób instruktorskich,  

- zadania związane z turystyką możecie wykorzystać do zdobycia Harcerskiej Odznaki Turystyczna- 

Krajoznawczej (więcej na: http://turystyka.zhp.pl/hotk.html ) 

 

PLAKIETKA OKOLICZNOŚCIOWA: 

Dla osób, które zrealizują przynajmniej po jednym zadaniu z każdej kategorii przewidziana jest 

plakietka okolicznościowa. 

Warunkiem uzyskania plakietki jest złożenie dwóch meldunków z przebiegu realizacji zadań 

w terminach: cząstkowy do dnia 30 maja 2015 r. i końcowy do dnia 30 listopada 2015 r. 

W dalszym ciągu można zdobywać Plakietkę Bohatera Hufca - wg obowiązującego regulaminu. 

Meldunki z realizacji przyjmowane są przez cały rok. Zadania z niniejszych propozycji i z regulaminu 

na Plakietkę Bohatera Hufca można łączyć. 

 

 

 

 

 

 

 

http://turystyka.zhp.pl/hotk.html
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 ZADANIA Z GRUPY I: ZHP Jaworzno -  historia hm. S.  Dwornickiego 
 

1. Zbiórka o dh. Dwornickim ( + konkurs plastyczny) 

Cel: poznanie, przypomnienie osoby bohatera hufca 

Przygotujcie w dowolnej formie zbiórkę o hm. S. Dwornickim. Dowiedzcie się kim był i dlaczego został 

wybrany na bohatera hufca. W trakcie zbiórki możecie wykorzystać materiały znajdujące się 

w zbiorach hufca. Spróbujcie zaprosić gości - mogą to być seniorzy lub instruktorzy. Jako 

podsumowanie zorganizujcie konkurs plastyczny. 

Zadanie: Przeprowadzenie zbiórki nt. hm. S. Dwornickiego 
 

2. Wywiad z seniorami 

Cel: zebranie i utrwalenie pamiątek, zbiorów gawęd, piosenek, zabaw i pląsów sprzed lat. 

Nieważne, czy to piosenki lub zabawy sprzed lat 10 czy 30. Wyruszcie na przygodę z grami i zabawami 

z czasów dzieciństwa Waszych rodziców i dziadków. Spróbujcie odkryć na nowo zapomniane pląsy 

i piosenki. Utrwalcie w dostępnej Wam formie opowieści starszych i materialne  pamiątki, które 

zachowali. 

 Zadanie: (podzielone jest wg kryterium wieku) 

 - seniorzy i instruktorzy:  

Propozycja dla najstarszych członków hufca opiera się na bogactwie Ich wspomnień. Ceniąc 

doświadczenie życiowe seniorów i starszych instruktorów naszego hufca, chcielibyśmy utrwalić Ich 

opowieści dla nas samych oraz dla młodszych pokoleń harcerskich. Szczególnie ważne jest zebranie 

śladów, pamiątek, zdjęć po dh hm. Dwornickim od osób, które go pamiętają. Interesują nas pamiątki, 

zdjęcia, wspomnienia. Chcielibyśmy, żeby seniorzy i instruktorzy opowiedzieli nam o przeszłości – 

a my to spiszemy. 

Zadanie: sporządzenie listy osób, które chcą opowiedzieć o dh. Dwornickim i historii hufca. Na liście 

należy wyszczególnić, które osoby gotowe są na spotkanie z większą grupą młodzieży lub dzieci 

(np. przyjdą na zbiórkę), a które mogą podzielić się swoimi wspomnieniami z oddelegowanymi 

“kronikarzami”. 

 - wędrownicy, instruktorzy:    

Osobom w wieku wędrowniczym i młodszym instruktorom proponujemy zadanie opierające się na 

bezpośrednim kontakcie z seniorami, którzy wyrazili chęć pomocy przy projekcie. Spróbujcie jak 

najstaranniej zgromadzić i utrwalić wspomnienia i pamiątki, którymi zechcą podzielić się starsi. 

Pomyślcie także nad formą elektroniczną (zdjęcia, skany, nagrania). Potraktujcie to zadanie 

odpowiedzialnie tak, by wypracowane przez was materiału mogły stanowić trwały dorobek hufca. 

Pamiętajcie o znakach służb. 

Zadanie: pozyskanie, przetworzenie i utrwalenie informacji i pamiątek ( w tym digitalizacja) 
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- zuchy, harcerze,  harcerze starsi: 

Działanie młodszych członków hufca wymaga współpracy ze starszymi. Nauczcie się gawęd 

lub piosenek harcerskich sprzed lat. Spróbujcie zaprosić na swoją zbiórkę seniora. Swoje działania 

dostosujcie do Waszej grupy wiekowej i możliwości swojej jednostki. Realizując to zadanie 

pamiętajcie o zdobywaniu stopni i sprawności.  

 

Zadanie: gromadzenie i utrwalanie gawęd, piosenek, pląsów, pamiątek. W tym zadaniu każda forma 

jest dobra. Wykażcie się pomysłowością i świeżym spojrzeniem. 

3.  Historia hufca ZHP 

Propozycja opiera się na pozyskaniu i utrwaleniu działalności swojego środowiska. Realizując 

to zadanie, kręgi seniorów mogą spisać swoją historię - od momentu powstania do chwili obecnej, 

albo wybrany, ważny okres. Dla zuchów i harcerzy to okazja do poznania trochę starszych od siebie,  

już nie działających, albo  wciąż aktywnych instruktorów i harcerzy (może poszukacie także wśród 

rodziców, nauczycieli?), założycieli Waszych drużyn. Instruktorzy mogą wspomnieć o nieżyjących już, 

lecz wciąż pozostałych w pamięci instruktorach - tych, z którymi mieli okazję współpracować 

lub takich, którzy byli przed nimi. 

Zadania: 

- seniorzy: spisanie historii poszczególnych kręgów, 

- instruktorzy: wspomnienie, zebranie pamiątek po zmarłych instruktorach hufca, 

- zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy: poznanie starszego pokolenia harcerskiego 

w swoim środowisku działania - w formie i zakresie dostosowanym do wieku i możliwości.  
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ZADANIA Z GRUPY II: Przygoda – wędrówka- poznawanie Jaworzna 

 

1.  Spotkanie z ekspertem 

Cel: zapoznanie członków jednostki z dziedziną, która będzie stanowiła temat przewodni późniejszych 

wędrówek 

Przed odbyciem wędrówek w terenie spróbujcie poznać miasto z innej perspektywy. Zaproście 

na swoją zbiórkę osobę zawodowo lub amatorsko związaną z interesującą Was dziedziną (np. górnika, 

hutnika, leśnika). Postarajcie się, by działalność waszego gościa była charakterystyczna dla naszego 

miasta - obecnie lub w przeszłości. A może będziecie w stanie spotkać się z kimś, kto waszym zdaniem 

reprezentuje “zawód przyszłości”? 

Pamiętajcie, żeby przygotować się do zbiórki. W trakcie zajęć jak najlepiej poznajcie wybraną 

dziedzinę. Trasa waszej wędrówki powinna być związana z tematyką, którą przedstawi wam gość 

(np. trasa przyrodnicza - leśnik). Jeśli wasz ekspert nie może przyjść na zbiórkę, przeprowadźcie ją 

sami. Wcześniej koniecznie skonsultujcie się z odpowiednią osobą (może przeprowadzicie wywiad lub 

nagracie krótki film?) 

Zadanie: 

Zapoznanie członków jednostki z wybraną dziedziną działalności ludzkiej (pracy, zainteresowań) 

związanej w Jaworznem. Zadanie powinno być zrealizowane z uwzględnieniem kontaktu 

z przedstawicielem tej działalności - “ekspertem”. 

Uwagi: Instruktorzy i seniorzy mogą zrealizować to zadanie także w roli eksperta. 

2. Wędrówki:   (+ konkurs fotograficzny)  

Istotą tego zadania jest wędrówka - w przestrzeni, ale także poprzez poznawanie nowych dziedzin, 

bezpośredni kontakt z tym, co w naszym mieście jest szczególnie ciekawe, warte poznania  

lub dla niego najbardziej charakterystyczne. Tematyka, którą wybierzecie powinna być związana z tą, 

którą poznawaliście w ramach pierwszego zadania. 

Działania w ramach tej propozycji podzieliliśmy na dwa etapy. Bardzo ważne jest pierwsze z nich, 

gdyż jego realizacja jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia drugiego.  

+ Etap I - wędrownicy i instruktorzy 

Opracujcie mapy Jaworzna, na których zaznaczycie obiekty warte odwiedzenia zgodnie z wybranym 

przez was kluczem (np. mapa zabytków, przyrodnicza, przemysłowa, kulturalna itp). Nie wyznaczajcie 

gotowych tras do przejścia, lecz wskażcie miejsca, które warto odwiedzić. Pamiętajcie, że mapa musi 

być aktualna, dlatego należy rzetelnie sprawdzić każdy obiekt. Przygotowując mapę sporządźcie też 

bazę kontaktów do specjalistów (ekspertów), z którymi będziecie się spotykali. W przypadku miejsc, 

do których wejście możliwe jest w określonych godzinach lub odpłatnie, zbierzcie także te 

informacje. 

Zadanie:  
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Sporządzenie map Jaworzna, na których zaznaczone zostaną obiekty warte odwiedzenia – 

wg wybranego kryterium. Do map należy załączyć informacje pomocne dla osób chcących odwiedzić 

polecone przez was miejsce. 

Odpowiedzialny: namiestnik wędrowniczy (wraz z drużynami wędrowniczymi)  

+ Etap II - zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy i seniorzy 

Drugi etap zadania bazuje na tym, co zostanie sporządzone w trakcie etapu wcześniejszego. Jest ono 

przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych.  

Zorganizujcie wędrówkę na podstawie map z I etapu zadania. Trasę w obrębie danej dziedziny 

dostosujcie do swoich możliwości i zainteresowań. Następnie opiszcie to, co poznaliście. Możecie robić 

zdjęcia, nagrywać filmy itp. 

Zadanie: 

Wyznaczenie i przejście trasy tematycznej po Jaworznie. Utrwalenie swojej wycieczki. 

3. Przewodnik po Jaworznie  

Opracujcie kartę do harcerskiego przewodnika po Jaworznie. Zaznaczcie szlak, który przeszliście 

i wskażcie, dla jakich pionów jest on odpowiedni (wydolnościowo i pod kątem atrakcyjności). Pokażcie 

innym, co ciekawego zobaczyliście podczas waszej wędrówki. 

Zadanie: 

Opracowanie karty do harcerskiego przewodnika po Jaworznie, ze wskazaniem wyznaczonego przez 

siebie szlaku i opisem atrakcyjnych punktów. 

Uwagi: 

Przed sporządzeniem karty upewnijcie się, że będzie ona spełniała wymogi techniczne - wszystkie 

prace powinny być jednego formatu. 
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ZADANIA DLA KOMENDY HUFCA 

 

1. Dzień Myśli Braterskiej  2015  

Odpowiedzialny:  II Pogodny Szczep Harcerski  „Tormenta” 

Termin: luty 2015 r. 

Uwagi: 

+ rozpoczęcie kampanii 

+ wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania 

2. Harcerska gra miejska:   

Odpowiedzialni: namiestnicy 

Termin: wrzesień 2015 r. 

Uwagi: 

+ rozpoczęcie roku harcerskiego 2015/2016 

+ gra po Jaworznie dotycząca ważnych dla harcerstwa miejsc 

+ ognisko ze śpiewankami, nocleg przy ognisku 

 

3. Rajd Górski im. hm. Stefana Dwornickiego / Rajd Miłośników Ziemi Jaworznickiej 

Odpowiedzialny: namiestnik harcerski (wraz z XIX Szczepem Harcerskim „Grodzisko”)/ namiestnik 

zuchowy 

Termin: październik 2015 r./ maj 2015 

4. Wystawa w muzeum  

Odpowiedzialny: namiestnik starszoharcerski 

Termin: listopad/grudzień 2015 r. 

Uwagi:  

+ wystawa prac plastycznych 

+ wystawa fotograficzna 

+ wystawa pamiątek po dh. hm. S. Dwornickim 

+ śpiewnik dawnych lat 

+ gawędy seniorów (spisane/ nagrane na dyktafon) 

+ wystawa kronik środowisk i hufca 

5. Przewodnik po Jaworznie harcerskim okiem  

 - Odpowiedzialny: namiestnik zuchowy 

- Termin: październik/ listopad 2015 

 

Uwagi:  

+ podsumowanie wędrówek, tras, map, spotkań ze specjalistami 
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6. Spotkanie harcerskich pokoleń 

Odpowiedzialny: Komenda Hufca wraz z hm. Pawłem Duda 

Termin: maj/czerwiec 2015 r. 

Uwagi: 

+ historia hufca - kalendarium dat i osób –(odpowiedzialny: Komisja Historyczna Hufca wraz z hm.  

Renatą  Frankowicz) 

+ historia swojego środowiska  (odpowiedzialny: środowiska harcerskie) 

+ kronika pamięci zmarłych instruktorów –(odpowiedzialny: Kręgi Instruktorskie ) 

7. Dzień Myśli Braterskiej 2016  

Odpowiedzialny: II Pogodny Szczep Harcerski „Tormenta” 

Termin: luty 2016 r. 

Uwagi: 

+ podsumowanie kampanii 

+ filmy podsumowujące działania kampanii każdej jednostki 

+ QUIZ wiedzy o Jaworznie 

+ ORAKA- koncert dawnych piosenek harcerskich
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KALENDARIUM ZADAŃ 

 

Lp. Zadanie Termin Odpowiedzialny Uwagi 

1. 
Dzień Myśli Braterskiej 

2015 
luty 2015 

II Pogodny Szczep 

Harcerski  „Tormenta” 
inauguracja 

2. Zbiórki o druhu Dwornickim 
listopad 2014- 

marzec 2015 
drużynowi konkurs plastyczny 

3. Spotkanie z „ekspertem” marzec 2015 drużynowi  

4. Wędrówki 

I Wędrownicy 
marzec/kwiecień 

2015 

namiestnik 

wędrowniczy 
wykonanie mapy 

II Harcerze 
kwiecień/ wrzesień 

2015 
drużynowi 

konkurs 

fotograficzny 

5. 
Rajd Miłośników Ziemi 

Jaworznickiej 
maj 2015 namiestnik zuchowy zuchy 

6. Harcerska Gra Miejska 
wrzesień  

2015 
namiestnicy harcerski start 

7. 
Rajd Górski im.  

hm. S. Dwornickiego 

październik  

2015 

namiestnik harcerski + 

XIX Szczep Harcerski 

„Grodzisko” 

harcerze, harcerze 

starsi, wędrownicy 

8. 
Przewodnik po Jaworznie 

harcerskim okiem 
październik 2015 

namiestnik  

zuchowy 

podsumowanie 

wędrówek 

9. Wywiad z seniorami 
listopad 2014- 

październik 2015 

Komenda Hufca-  

hm. Renata Frankowicz 

digitalizacja 

wspomnień 

10. Historia Hufca 
listopad 2014- 

październik 2015 
Komenda Hufca  

11. 
Spotkanie harcerskich 

pokoleń 

listopad 

2015 

Komenda Hufca-  

hm. Paweł Duda 
 

12. Wystawa w muzeum 
listopad/grudzień 

2015 

namiestnik 

starszoharcerski 
 

13. 
Dzień Myśli Braterskiej 

2016 
luty 2016 

II Pogodny Szczep 

Harcerski  „Tormenta” 

uroczyste 

podsumowanie 

 


