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REGULAMIN 
 ZDOBYWANIA PLAKIETKI  

„BOHATER HUFCA” 
 
1. W zdobywaniu plakietki Bohater Hufca mogą brać udział członkowie jednostek 
podstawowych Hufca ZHP Jaworzno – zuchy, harcerze, instruktorzy oraz starszyzna. 
 
2. Uczestnicy wykonują zadania poprzez realizację stopni, sprawności, zadań zespołowych, 
projektów starszoharcerskich, znaków służby, odznak, uprawnień – zgodnie z metodyką 
pionu jednostki. 
 
3. Warunkiem otrzymania plakietki jest wykonanie przez jednostkę przynajmniej 2 zadań,  
w tym zdobycie przynajmniej 1 dowolnej sprawności lub dostosowanego do wieku zadania 
o charakterze pracy zespołowej.  
 
4. Realizowane zadania powinny stanowić formę pracy z bohaterem hufca. Mogą być 
zaczerpnięte z proponowanego katalogu lub inne, zbliżone. 
 
5. Członkowie gromad zuchowych zdobywają sprawności zespołowe, harcerze – 
indywidualne. W przypadku wędrowników dopuszczalne jest zastąpienie sprawności przez 
zdobycie uprawnień państwowych lub certyfikatu. W stosunku do starszyzny wystarczające 
jest zrealizowanie dwóch dowolnych, zróżnicowanych zadań nawiązujących do sylwetki hm. 
Stefana Dwornickiego. 
 
6. Jednostka zdobywająca plakietkę składa meldunek w hufcu, w którym podaje wykaz 
uczestników i zadania, jakie każdy z nich wykonał. 
 
7. Przyznanie plakietki „Bohater Hufca” ogłasza rozkazem Komendant Hufca. 
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ZADANIA DLA GROMAD 
 
I. Turystyka 
- rajd po Jaworznie 
- odwiedzenie tablicy, ulicy, grobu S. Dwornickiego 
- odwiedzenie siedziby PTTK 
- spotkanie z przewodnikiem 
- odwiedzenie Muzeum Miasta Jaworzno 
 
II. Sprawności zespołowe (str. 6): 
- Łazik 
- Wszędobylski 
- Podróżnik 
- Sprzedawca 
- Przedsiębiorca 
- Niewidzialna ręka 
- Ambasador przyjaźni 
- Mój region 
  
III. Postać bohatera 
- konkurs plastyczny „Bohater Hufca” 
- kronika miejsc i faktów związanych z bohaterem 
 
Podczas realizacji zadań możliwe jest zdobycie odznak PTTK: 
- „Miłośnika Ziemi Jaworznickiej” (str.16) 
- „Siedmiomilowe Buty” 
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ZADANIA DLA DRUŻYN 
 
Turystyka 
- udział w rajdzie organizowanym przez PTTK 
- gra miejska „śladami bohatera” – okazja do poznania miejsc w Jaworznie związanych w 
postacią hm Dwornickiego, zagadki, listy z fragmentami odnoszącymi się do postaci bohatera 
- rajd (cykl rajdów) w miejsca związane ze Stefanem Dwornickim 
- odszukanie tras wytyczonych z inicjatywy Stefana Dwornickiego 
- zdobywanie odznak PTTK ( „Miłośnik Ziemi Jaworznickiej”) 
 
Bohater: 
- złożenie kwiatów na grobach instruktorów harcerskich, żołnierzy AK (także 1.11) 
- wywiad o bohaterze (np. w siedzibie PTTK, kręgu seniora, z osobą znającą 
S. Dwornickiego) 
- dokumentacja fotograficzna odznak, wpisów Stefana Dwornickiego (każdej z osobna) 
- dotarcie do nieznanych informacji, przedmiotów związanych z bohaterem 
- obejrzenie filmu z udziałem Stefana Dwornickiego 
- wieczornica (np. „Bohater w życiu drużyny”, z zaproszonym gościem), kuźnica (dla 
wędrowników) 
 
Społeczność: 
- album „śladami bohatera” (zdjęcia, notatki, rysunki, komiks dokumentujące zwiad zastępu 
w poszukiwaniu bohatera) 
- konkurs fotograficzny „śladami bohatera” (zdjęcia ilustrujące przebyte trasy, odwiedzone 
miejsca) 
- wystawa nt. bohatera – prezentujące zebrane materiały 
- „Poznajcie naszego bohatera” – projekt prezentujący postać w środowisku - reportaż, blog, 
strona, audycja, film o bohaterze albo prezentujący przebieg kampanii w drużynie (np. 
odwiedzone miejsca) 
- dyskusja o roli autorytetu, wzorcach osobowych 
 
Sprawności (str. 11,13), znaki służb (str. 15):  
Oszczędny – oszczędna * 
Obserwator – obserwatorka * 
Wskazidroga * 
Łazik * 
Starsza siostra/starszy brat * 
Pomocna dłoń * 
 
 
Skarbnik – skarbniczka ** 
Przewodnik, przewodniczka po… ** 
Terenoznawca ** 
Tramp ** 
Znawczyni własnej miejscowości/znawca własnej miejscowości * * 
Przewodniczka po regionie/przewodnik po regionie ** 
Piastunka/piastun ** 
Uczynna/uczynny ** 
Historyk rodzinny ** 
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Topograf *** 
Krajoznawca *** 
Wędrowiec *** 
Znawczyni regionu/znawca regionu *** 
Poszukujący autorytetu *** 
 
- znak służby pamięci 
- znak służby wspólnocie lokalnej: 
- znak służby turystyce 
- odznaki PTTK („Miłośnik Ziemi Jaworznickiej” str. 16) 
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ZADANIA DLA KRĘGÓW SENIORA  
ORAZ KRĘGÓW INSTRUKTORSKICH 

 
Członkowie kręgów zdobywają plakietkę Bohater Hufca poprzez realizację zadań 
przybliżających postać hm Dwornickiego. 
 
Przykładowe zadania: 
- złożenie kwiatów, opieka nad grobami instruktorów 
- gawęda o patronie (np. spisanie zbiorku gawęd) 
- uzupełnienie zbiorów hufca o dodatkowe materiały o patronie, zdjęcia, pamiątki 
- spotkania z harcerzami, wywiady, gawędy, opowieści, nauka piosenki, zabawy 
- przygotowanie zbiorku wspomnień związanych z bohaterem 
- przygotowanie zbiorku „historia jaworznickiego harcerstwa pisana wspomnieniami przygód 
harcerskich, anegdot, piosenek, wesołych historyjek” 
- wieczornice tematyczne 
- wyjazdy, wycieczki, np. wyjazd do dolinek krakowskich lub w inne miejsca związane 
z patronem 
- udział w przedsięwzięciach hufca związanych z kampanią 
 
Warunkiem zdobycia plakietki jest wykonanie co najmniej 2 zadań w ramach kampanii.  
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Załącznik nr 1 

SPRAWNOŚCI ZUCHOWE ZESPOŁOWE 

Łazik  

1. Uczestniczyliśmy w różnorodnych wycieczkach. Na trasie naszej wędrówki potrafiliśmy odczytać kilka 
śladów ptaków i zwierząt, a także znaków topograficznych.  

2. Wstąpiliśmy do klubu łazików.  
3. Założyliśmy kronikę łazika, do której wpisywaliśmy trasy naszych wędrówek, wklejaliśmy widokówki 

i zdjęcia, opisywaliśmy najciekawsze przygody.  
4. Braliśmy udział w grze terenowej. Poruszaliśmy się sprawnie w terenie i pokonywaliśmy przeszkody 

( rowy, pnie, kładki).  
5. Organizowaliśmy wyprawy zuchów-łazików.  
6. Samodzielnie przygotowaliśmy posiłek w terenie.  
7. Spotkaliśmy się z przewodnikiem.  
8. Zdobyliśmy odznakę PTTK "Siedmiomilowe buty". 

Uwagi: 

Celem sprawności "łazik" jest organizowanie dla zuchów różnorodnych wypraw. Sprawność jest przeznaczona 
dla tych, którzy lubią przebywać na świeżym powietrzu, ćwiczą wytrwałość podczas wędrówek, kochają 
przyrodę i chronią jej piękno, są uprzejmi na szlaku. Należy tak zaplanować cykl, aby w czasie jego trwania 
zuchy mogły uczestniczyć w kilku wycieczkach całodniowych lub nawet wypadach 2-lub 3-dniowych (dogodną 
więc pora na zdobywanie sprawności jest późna wiosna, lato i wczesna jesień). Sprawność "łazika'' nauczy 
zuchy, jak należy maszerować, by zachować siły na cały czas wędrówki, nauczy rozpoznawać znaki 
topograficzne, posługiwać się mapą przygotować ekwipunek na wycieczkę.  

Przygotowując się do cyklu pamiętajmy o skompletowaniu apteczki (należy zabierając ją na każdą wycieczkę), 
zapewnieniu odpowiedniej liczby opiekunów (jeden pełnoletni opiekun na 15 zuchów). Należy tez przygotować 
mapy i plany miejscowości, zdobyć informacje na temat sposobu dotarcia do konkretnego miejsca. Pamiętajmy 
również o kontaktowaniu się z rodzicami i przedstawieniu im calu wycieczki, zgromadzeniu funduszy.  

Przy okazji sprawności "łazik" zuchy mogą zdobywać odznakę PTTK "Siedmiomilowe buty".  

Wszędobylski  

1. Zorganizowaliśmy Zuchowe Towarzystwo Miłośników Naszej Miejscowości.  
2. Wędrowaliśmy szlakami „nowych domów", „ważnych instytucji", legend, „słomianych strzech".  
3. Odwiedziliśmy miejsca starych legend, najstarsze domy , zabytki historyczne i nowe obiekty przemysłowe.  
4. Prowadziliśmy „Dzienniki wypraw". Wpisywaliśmy do niego wrażenia z wycieczek.  
5. Zorganizowaliśmy kurs przewodników.  
6. Zorganizowaliśmy biuro informacji o naszej okolicy.  
7. Braliśmy udział w konkursie „Nasza miejscowość za 20 lub 100 lat" lub „Nasza miejscowość teraz".  
8. Wykonaliśmy pożyteczne prace: pomagaliśmy w zazielenianiu naszej okolicy, załataliśmy dziurę w płocie, 

naoliwiliśmy skrzypiąca furtkę, podwiązaliśmy złamane drzewa. Zrobiliśmy drogowskaz lub tablicę 
informacyjną na przystanku PKS.  

9. Poznaliśmy legendy związane z naszą miejscowością lub układaliśmy własne.  
10. Byliśmy z wizytą u burmistrza lub wójta. 

Uwagi:  

Celem sprawności „wszędobylski" jest pokazanie zuchom wszystkiego, co ciekawe w danej miejscowości 
i okolicy. Zaspokaja ona dziecięcą ciekawość świata, wprowadza w życie środowiska i jego problemy - „otwiera 
oczy".  
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Wartość wychowawcza i poznawcza tej sprawności stwarza, bowiem liczne okazje do wzbogacania wiedzy 
zuchów. Znakomicie służy kształtowaniu postawy współgospodarzy środowiska w którym mieszkają. Pomaga 
wyrabiać umiejętność obserwacji i wnioskowania. Dzieci kształtują takie cechy, jak: koleżeńskość, uczynność, 
zdyscyplinowanie, gościnność, chęć społecznego działania. Zuchy stają się dumne ze swojej miejscowości, 
okolicy i regionu.  

Cykl zbiórek „wszędobylskich" to szereg wypraw, wycieczek, zwiadów, oczywiście organizowanych 
„po zuchowemu", a to pokazuje, że drużynowy nie prowadzi zuchów za rączkę i nie pokazuje im wszystkiego, 
ale daje ćwiczenia pomagające samodzielnie obserwować i uzyskiwać potrzebne informacje.  

Charakter oraz cel wypraw i wyciecze zuchów zależy od stopnia ich umiejętności.  Jeżeli zuchy dopiero 
rozpoczynają pracę w gromadzie, na wyprawach i wycieczkach będą poznawały ciekawych ludzi i instytucje 
w najbliższym środowisku.  Jeśli zuchy bawiły się już w pocztowców, strażaków, kolejarzy, czyli były 
na poczcie, stacji kolejowej, w remizie strażackiej... teraz pójdą tam jeszcze raz, ale uwagę ich zwrócimy 
na współdziałanie tych wszystkie instytucji i ludzi. Pozwoli to zuchom zrozumieć funkcjonowanie organizmu 
społecznego. Będzie to niejako wprowadzenie ich w świat, w życie. „Wszędobylski" jest sprawności ściśle 
związana z miejscowością, w której działa gromada zuchów, i jej problemami. Wszystkie, zatem zbiórki 
powinny wynikać ze specyfiki tej miejscowości. Gawędy, jakich wysłuchają zuchy, będą związane z jej 
przeszłością, teraźniejszością, folklorem ( historie, anegdoty lub legendy o ich mieście czy miejscowości). Zuchy 
mogą też wykonać wiele użytecznych prac dla swojej miejscowości.  

Podróżnik ...  

Sprawność „podróżnika" można zdobywać kilka razy, zmieniając cel podróży. Może być więc:  

 Podróżnik po Polsce.  
 Podróżnik po Europie.  
 Podróżnik po kontynentach  
 Podróżnik do siedmiu cudów świata  
 Podróżnik śladami dawnych cywilizacji  
 Podróżnik po stolicach europejskich itd.  

1. Urządziliśmy biuro podróży. 
2. Prowadziliśmy dziennik podróży, w którym zamieszczaliśmy relacje z podróży, ciekawostki o odwiedzanych 
miejscach. 
3. Podróżowaliśmy różnymi środkami lokomocji.  
4. Podczas podróży korzystaliśmy z mapy, potrafiliśmy na niej wskazać trasę podróży.  
5. Pakowaliśmy plecaki, przygotowując się do wypraw w różnych warunkach.  
6. Przygotowaliśmy potrawę charakterystyczną dla danego miejsca.  
7. Zorganizowaliśmy bal narodów, regionów lub kultur, gdzie główną uwagę skupimy na strojach i zwyczajach, 
jedliśmy charakterystyczne potrawy, używaliśmy odpowiedniego języka.  
8. Urządziliśmy turniej tańca różnych narodów (regionów).  
9. Urządziliśmy zuchową odprawę graniczna.  
10. Prowadziliśmy kantor wymiany walut.  
 
Uwagi: 
  
Sprawność zaspokaja dziecięcą ciekawość świata daje możliwości poznania innych kultur, innych narodów. 
Zuch-podróznik jest koleżeński, uczynny, wie jak powinien się zachowywać podróżnik, szanuje religię, kulturę 
i zwyczaje innych ludzi. Podczas całego cyklu warto nauczyć zuchy kilku słów w języku danego kraju 
(lub regionu), ułożyć słownik podstawowych wyrazów i zwrotów.  
Podróżując po... możemy wykorzystywać różne środki transportu. Na majsterce zuchy mogą zrobić sobie 
paszporty , stemple, wizy, pieniądze (od kamieni - przez handel wymienny - do monet i banknotów).  Kolejne 
zbiórki cyklu można ułożyć tak, aby na każdej zbiórce zuchy poznawały nowa krainę.  
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Podróżnik po Polsce (dodatkowe propozycje)  

1. Ułożyliśmy słownik gwar.  
2. Wykonaliśmy stroje danego regionu.  
3. Zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o regionach ( stroje, gwara, charakterystyczne potrawy, zwyczaje, 
obrzędy, umiejscowienie na mapie Polski, życie dzisiejsze14. Przeżywaliśmy lub inscenizowaliśmy legendy.  
4. Zbadaliśmy, z czego słynie dany region.  
5. Podczas podróży odwiedziliśmy wszystkie „naj" miejsca w Polsce ( największe, jezioro, najwyższą górę, 
najniższa depresję, najwyższy budynek ...).  

Sprzedawca  

1. Byliśmy w domu towarowym, hurtowni, sklepie, obserwowaliśmy pracę zatrudnionych tam osób, 
rozmawialiśmy z nimi.  

2. Bawiliśmy się w karawanę wędrownych kupców lub zorganizowaliśmy słowiańskie targi.  
3. Urządziliśmy zuchowy dom towarowy.  
4. Zorganizowaliśmy wyprawę do hurtowni po towary do naszego sklepu.  
5. Bawiliśmy się w sklep, targ, dom towarowy.  
6. Zorganizowaliśmy kiermasz książek lub własnych wyrobów połączony z loterią.  
7. Uczestniczyliśmy konkursie na najlepszego sprzedawcę.  
8. Urządziliśmy międzynarodowe targi zuchowe.  
9. Zorganizowaliśmy konkurs na najładniejsza wystawę sklepowa.  
10. Prowadziliśmy agencję reklamy. 

Uwagi: 
  
Sprawność „sprzedawcy" może być zdobywana zarówno przez młodsze, jak i starsze zuchy.  
W zabawach w szerszym stopniu uwzględnić należy problematykę zaopatrywania ludzi w towary codziennego 
użytku. Warto więcej czasu poświęcić przygodom dawnych kupców.  
•  Młodsze zuchy będą bawić się w sklep, sprzedając umowne towary, płacąc zrobionymi przez siebie 
pieniędzmi. Starsze zuchy mogą podjąć prace w sklepiku uczniowskim. W każdej sytuacji należy zadbać, 
by dzieci zapoznały się z nowoczesną organizacją handlu. Jeżeli gromada działa w małej miejscowości i nie ma 
okazji do zwiedzania ciekawi i nowocześnie urządzonych stoisk w dużych domach towarowych, byłoby rzeczą 
bardzo wskazaną, by zuchy zdobyły wiadomości na ten temat z filmów, telewizji lub pojechały na wycieczkę.  
•  Sprawność dostarcza okazji do pożytecznego działania. Zuchy mogą zorganizować kiermasz lub loterię.  
•  Zabawa w „sprzedawców" sprzyja kształtowaniu i ugruntowaniu pożądanych wychowawczo postaw i cech 
charakteru. Jest bowiem rzeczą naturalną wymaganie od zuchów- sprzedawców dokładności w liczeniu 
i ważeniu, uczciwości i sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy obsługuje się ulubionego kolegę czy koleżankę 
skarżypytę. Uprzejmość dobre maniery wymagane są od sprzedawcy niezależnie od wieku. Podczas zabawy 
zuchy mogą dowiedzieć się, jak dawniej ważono, liczono, mierzono.  
•  Sprawność można zdobywać z równym powodzeniem w zimie i w lecie, w ciągu roku szkolnego i na kolonii. 
Zależnie od pory roku i sytuacji, w jakiej znajduje się gromada, zmieniać się będą towary sprzedawane w czasie 
zabaw.  

Przedsiębiorca  

1. Odwiedziliśmy bank lub przedsiębiorstwo.  
2. Założyliśmy Zuchowy Bank, w którym funkcjonował dział obsługi klienta indywidualnego, obsługi firm, 

kasy, kantor wymiany walut. Emitowaliśmy własne pieniądze, z których korzystaliśmy przez cały czas 
zdobywania sprawności.  

3. Stworzyliśmy Kodeks Etyki Biznesu.  
4. Bawiliśmy się w Zuchowe Przedsiębiorstwo Rozmaitości, gdzie każdy zuch miał swoją rolę (szef 

marketingu, prezes zarządu, dział produkcji, dystrybucja, sprzedaż itp.).  
5. Przygotowaliśmy kampanię reklamową naszej firmy oraz promocje wybranych produktów.  
6. Wyjechaliśmy na międzynarodowe targi biznesu, na których przygotowaliśmy swoje stanowisko (plakaty, 

pokazy itp.).  
7. Zorganizowaliśmy aukcję „rozmaitości" wyprodukowanych przez nasze przedsiębiorstwo.  
8. Uczestniczyliśmy w turnieju na Najlepszego Biznesmena Roku.  
9. Braliśmy udział w balu Przedsiębiorców. Dochód z balu przekazaliśmy na wspólnie wybrany cel.  
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Uwagi:  

•  Sprawność „Przedsiębiorca" przeznaczona jest dla zuchów starszych. Może być zdobywana o każdej porze 
roku. Znakomicie nadaje się na deszczowe dni, gdyż zbiórki mogą odbywać się w pomieszczeniu.  
•   Dzięki tej sprawności zuchy uczą się gospodarności, oszczędności, samodzielności finansowej 
i przedsiębiorczości przy jednoczesnym pokreśleniu ofiarności i umiejętności dzielenia się z innymi.  
•   W trakcie trwania cyklu zuchy powinny poznać podstawowe pojęcia ekonomiczne. Powinny potrafić 
wypełnić blankiety przelewów i wpłat bankowych, wiedzieć, na czym polega sprzedaż walut obcych. Zuch - 
Przedsiębiorca wie, jak zaplanować swoje wydatki i jak „sprzedać" swoje umiejętności.  
•  Przy przeprowadzeniu akcji zarobkowej - aukcji „rozmaitości" należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe 
wykorzystanie przez zuchy uzyskanych funduszy.  
 
Niewidzialna ręka 

1. Uczestniczyliśmy pięciu czynach Niewidzialnej Ręki ( pięć palców dłoni).  
2. Bawiliśmy się w drużynę Niewidzialnej Ręki lub brygadę pożytecznego działania, Stowarzyszenie Pomóż 

Samemu Sobie, Pogotowie Ekologiczne, Izbę Kontroli Pomocy Rodzicom.  
3. Byliśmy na wielkiej wyprawie rozpoznawczej Niewidzialnej Ręki.  
4. Ustaliliśmy Statut Niewidzialnych.  
5. Byliśmy u terenowego opiekuna społecznego lub w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.  
6. Pomagaliśmy ludziom potrzebującym pomocy, a sprawy trudne dla nas przekazywaliśmy dorosłym.  
7. Przygotowaliśmy inscenizację, „Bo my robimy cuda". 

Uwagi:  

•  Istota sprawności dotyczy pożytecznego działania zarówno zespołowego, jak i indywidualnego. Niektóre 
prace wykonują zuchy same, inne pod nadzorem starszych czy w gromadzie. Drużynowy powinien nauczyć 
zuchy znajdować radość w pożytecznym działaniu i pokazać, że każda praca musi mieć cel.  
•  Trudno jest dawać propozycje konkretnych zabaw i działań. O ile przy innych sprawnościach istnieje pewna 
możliwość wskazania, co konkretnie robić na zbiórkach, to w przypadku „Niewidzialnej Ręki" drużynowy sam 
musi wybrać pole działania (szkoła, osiedle, wieś, miasto, własny dom, podwórko, przedszkole, dom dziecka). 
Zależy ono od warunków lokalnych, od tego, co zuchy zauważą i co zafrapuje je najbardziej, a drużynowemu 
stworzy najlepszą okazję do działań wychowawczych.  
•  Sprawność „Niewidzialna Ręka" powinna być realizowana w każdej gromadzie. Pora roku nie odgrywa tutaj 
żadnej roli. Sprawność można zdobywać w cyklu kolejnych zbiórek, ale można także organizować zabawy 
„niewidzialnych" realizując inny cykl.  

Ambasador przyjaźni 

1. Zorganizowaliśmy spotkanie przyjaźni z cudzoziemcami, skautami z innych krajów.  
2. Urządziliśmy akcję zarobkowa dla potrzebujących dzieci z innych krajów ( wykonanie z papeterii, 

pamiątek).  
3. Urządziliśmy Dzień Polski, na który zaprosiliśmy naszych zagranicznych rówieśników.  
4. Zorganizowaliśmy spotkanie UNICEF-u, uczestniczyliśmy w debatach, podjęliśmy pewne postanowienia 

i decyzje. Najważniejsze z nich przekazaliśmy do Polskiego Komitetu UNICEF-u.  
5. Ułożyliśmy własną deklarację praw dziecka.  
6. Zorganizowaliśmy turniej gier z różnych krajów.  
7. Zorganizowaliśmy „Bal u ambasadora".  
8. Byliśmy ambasadorami przyjaźni w szkole i na osiedlu.  
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Uwagi: 

•  Sprawność „ambasador przyjaźni" uczy tolerancji wobec innych, daje możliwość poznania tradycji 
i zwyczajów innego kraju, poznania wielkiej rodziny skautowej. Podczas zabawy należy starać się uświadomić 
zuchom problemy współczesnego świata: brak tolerancji, rasizm, antysemityzm.  
•  Przed spotkaniem przyjaźni należy poznać tradycję danego kraju, nauczyć się kilku słów i zwrotów w tym 
języku.  
• Sprawność „ambasador przyjaźni" przeznaczona jest szczególnie dla zuchów, które mają kontakt z dziećmi 
z innych krajów, (kolonia lub zimowisko za granicą. Udział w koloni lub zimowisku, w którym uczestniczą 
dzieci z innych krajów, spotkanie w zuchówce, korespondencja).  

Mój Region  

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 minikurs przewodników po naszym regionie.  
6. Wykonaliśmy pożyteczną pracę dla naszego regionu.  
7. Urządziliśmy turniej miast lub gmin.  
8. Zorganizowaliśmy wieczór pieśni i tańców regionalnych.  
9. Bawiliśmy się w pracownię ludową. Wykonaliśmy różne elementy stroju ludowego, hafty, wycinanki, 

zabawki, albumy o regionie, pocztówki.  
10. Urządziliśmy wystawę twórczości ludowej, na którą zaprosiliśmy naszych rodziców kolegów.  
11. Odwiedziliśmy miejsca „naj" w naszym regionie: najstarsza budowla, najmłodsza dzielnica, najwyższa góra 

itp.  
12. Byliśmy w muzeum naszego regionu lub naszej miejscowości. 

Uwagi:  

•  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 dzień 
dzisiejszy. Jeśli planujemy w przyszłości zdobycie sprawności „etnografia" lub już ja zdobyliśmy, to podczas 
zdobywania sprawności „mój region" większy nacisk połóżmy na dzień dzisiejszy regionu.  
•  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), pokazać jego dzień dzisiejszy. Wskazane byłoby wprowadzenie 
zwyczajów obrzędów związanych z regionem.  
•  Najdogodniejszą porą na zdobywanie sprawności jest jesień lub wiosna. Przy okazji zdobywania sprawności 
„mój region" zuchy mogą zdobywać odznaki regionu.  
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Załącznik nr 2 

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE PODSTAWOWE 

Oszczędny, Oszczędna * 

1. Wie, jakie są podstawowe miesięczne opłaty domowe.  
2. Zaoszczędził/a pieniądze na wybrany przez siebie cel.  
3. Współuczestniczył/a w organizowaniu akcji zarobkowej.  
4. Wymienił/a surowce wtórne, które zbierał/a i segregował/a.  
5. Oszczędnie gospodaruje wszelkimi materiałami.  

Skarbnik , Skarbniczka * * 

1. Poznał/a przepisy finansowe ZHP obowiązujące drużynę.  
2. Opracował/a preliminarz finansowy imprezy drużyny.  
3. Zorganizował/a akcję zarobkową zastępu.  
4. Przyjął/przyjęła składki członkowskie zastępu i prawidłowo je wpisał/a do książki finansowej drużyny.  
5. Nauczył/a się prawidłowo wypełniać książkę finansową drużyny. 

Obserwator, Obserwatorka* 

1. Wyznaczył/a strony świata za pomocą busoli, słońca, gwiazd i drzew.  
2. Poruszał/a się bezszelestnie po pomieszczeniu zamkniętym i w terenie, czołgając się i maskując swoją 

obecność.  
3. Rozpoznał/a w lesie ślady ludzi, zwierząt i pojazdów.  
4. Uczestniczył/a w biegu terenowym poruszając się według znaków patrolowych.  
5. Zapamiętał/a przebytą drogę w terenie leśnym i w mieście, wrócił/a nią samodzielnie bez błądzenia.  

Terenoznawca * * 

1. Ocenił/a prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu wykorzystując zasady określania odległości 
w terenie.  

2. Dokonał/a pomiaru niedostępnych obiektów w terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki.  
3. Trafił/a do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie szkicu lub mapy.  
4. Poprowadził/a patrol w terenie posługując się busolą i bezbłędnie docierając do miejsca oznaczonego 

na mapie.  
5. Wytypował/a w nowym terenie miejsce na biwak drużyny, rozplanowując jego rozbicie.  

Topograf * * * 

1. Wyznaczył/a strony świata według przedmiotów terenowych w nocy i w dzień oraz wg słońca 
i zegarka.  

2. Trafił/a według mapy do odległego o kilka kilometrów obiektu, wykonując w czasie marszu szkic drogi 
z zastosowaniem właściwej skali.  

3. Naniósł/naniosła na powiększony przez siebie wycinek mapy lub planu miasta uzyskane w czasie 
zwiadu terenowego informacje o znajdujących się tam ważnych obiektach.  

4. Uzyskał/a informacje o ważnych obiektach w nieznanym terenie, korzystając z możliwości Internetu i 
naniósł/naniosła je na przygotowywany dla potrzeb drużyny fragment planu miasta.  

5. Przeszkolił/a młodszych w zakresie znajomości znaków patrolowych i topograficznych. 

Wędrowiec * * * 

1. Przedstawił/a na zbiórce drużyny najpiękniejsze regiony turystyczne w Polsce.  
2. Zorganizował/a dla drużyny wycieczki o różnej tematyce, m.in. krajoznawcze, przyrodnicze, 

historyczne.  
3. W czasie obozów wędrownych zainteresował/a się historią poznawanych miejsc i ludzi tam żyjących.  
4. Zorganizował/a rajd według opracowanego przez siebie programu i nieznanej dla uczestników trasy. 
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Wskazidroga 

1. W czasie gry lub zwiadu terenowego poprowadził/a zastęp do określonego miejsca odległego o ok. 2-3 
km, odszukał/a wyznaczony obiekt.  

2. Na planie zaznaczył/a nazwy ulic i placów oraz ważne obiekty – ośrodek zdrowia, aptekę, pocztę, straż 
pożarną, posterunek policji itp.  

3. Poznał/a najbliższy obiekt godny zwiedzenia (zabytek historyczny, muzeum, osobliwość przyrodniczą 
itp.) i opowiedział/a o nim na zbiórce zastępu.  

4. Wyszukał/a interesujące informacje o swojej miejscowości w przewodniku, encyklopedii, Internecie 
oraz przedstawił/a je zastępowi w dowolnej formie.  

Przewodnik, przewodniczka po... * * 

mieście, okolicy, miejscach pamięci narodowej, muzeach itp.  

Kanon wymagań sprawności: 

1. Poznał/a historię swojego regionu. W sposób szczególny interesuje się wybranym okresem 
lub miejscem.  

2. Opracował/a trasę kilkugodzinnej wycieczki i wykonał/a projekt folderu turystycznego o niej.  
3. Nawiązał/a niezbędne kontakty z gospodarzem terenu oraz obiektów i placówek ujętych w opracowaniu 

propozycji trasy wycieczkowej.  
4. Przeprowadził/a dla kolegów/koleżanek ze swojego środowiska lub przyjezdnych wycieczkę 

opracowaną przez siebie trasą.  

Krajoznawca * * * 

1. Oprowadził/a trzy wycieczki po swoim mieście (okolicy), wykazując się znajomością jego historii, 
zabytków i ciekawych obiektów.  

2. Pokierował/a sporządzeniem informacji o walorach turystycznych okolicy na podstawie zajęć 
terenowych i literatury (geografia i historia okolicy, system połączeń komunikacyjnych, przemysł 
i rolnictwo, obiekty historyczne i przyrodnicze, sztuka, zwyczaje ludowe itp. )  

3. Zaplanował/a cykl wycieczek do miejsc ciekawych pod względem historycznym, przyrodniczym 
lub geograficznym, posługując się mapami i przewodnikami.  

4. Zorganizował/a dla młodszych zwiad etnograficzny lub konkursy np.: znajomości stylów 
architektonicznych, z zakresu historii ruchu krajoznawczego, historii sztuki regionu, itp.  

5. Uczestniczył/a w trzech wycieczkach krajoznawczych w różnych regionach Polski. 

Łazik * 

1. Skompletował/a ekwipunek turystyczny.  
2. Uczestniczył/a w kilku wycieczkach, ubierając się stosownie do warunków terenowych i pogodowych, 

zabezpieczając się przed przegrzaniem i przemoczeniem oraz otarciem stóp.  
3. Poprawnie spakował/a plecak, zabierając tylko rzeczy przydatne na tej wyprawie.  
4. Poznał/a zasady poruszania się po drogach.  
5. Uczestnicząc w wycieczkach i rajdach, zawsze zachował/a pogodę ducha, mimo trudów wędrowania.  

Tramp * * 

1. Odbył/a co najmniej 5 samodzielnych wypraw w promieniu kilku kilometrów od miejsca zamieszkania.  
2. Poznał/a zasady bezpiecznego marszu (tempo, odpoczynek, obciążenie, przepisy ruchu drogowego).  
3. Nocował/a w lesie bez namiotu oraz w nieznanej miejscowości, korzystając np. ze schroniska PTSM.  
4. Zorganizował/a biwak zastępu (drużyny), rozbijając go, a następnie likwidując bez pozostawienia 

śladów.  



 13

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE 

 
Znawczyni własnej miejscowości/znawca własnej miejscowości * * 
 

1. Na podstawie wywiadów z mieszkańcami ustaliła/ił najważniejsze wydarzenia w swojej miejscowości 
w XX wieku. 

2. Dowiedziała/ał się, czy istnieje w jej/jego  miejscowości lista honorowamieszkańców. Kto jest na tej 
liście i dlaczego? 

3. Przedstawiła/ił historię swojej miejscowości w formie pisanej (artykuł w gazecie) lub ustnej (gawęda 
na zbiórce). 

4. Zorganizowała/ał wraz z zastępem grę miejską dla drużyny.  
5. Dowiedziała/ał się, jak przedstawia się aktualna sytuacja mieszkańców (z czego się utrzymują, jak 

spędzają czas wolny, co robią najmłodsi mieszkańcy itd.). 
 
Przewodniczka po regionie/przewodnik po regionie ** 
 

1. Wzięła/ął udział w zwiadzie etnograficznym zastępu w wybranej okolicy. Dokonała/ał obserwacji stylu 
budownictwa, elementów sztuki ludowej, języka mieszkańców.  

2. Na ognisku drużyny zaprezentowała/ał swoje spostrzeżenia, zdjęcia, szkice oraz co najmniej jeden 
przedmiot będący wyrobem rzemiosła ludowego z wybranej okolicy. 

3. Skompletowała/ał biblioteczkę zawierającą pozycje opisujące interesujący ją/go region. 
4. Poznała/ał co najmniej jeden taniec lub piosenkę, przyśpiewkę ludową z wybranego regionu. 

 
Znawczyni regionu/znawca regionu *** 
 

1. Zwiedziła/ił wraz z zastępem muzeum regionalne lub skansen. 
2. Potrafi wskazać atuty kulturowe swojego regionu. Zna zagrożenia dla jego rozwoju.  
3. Poznała/ał główne problemy ochrony środowiska swojego regionu. Podejmuje wraz z drużyną działania 

zmierzające do ich rozwiązania.  
4. Dowiedziała/ał się, jaki jest adres internetowy własnego województwa. Śledzi na bieżąco informacje 

tam się ukazujące. 
5.  Nawiązała/ał kontakt z redakcją lokalnego radia lub gazety, pomogła/pomógł w przygotowaniu cyklu 

artykułów o ciekawostkach regionu.  
 
Starsza siostra/starszy brat * 
 

1. Opiekowała/ał się młodszym dzieckiem przez kilka godzin umiejętnie je zabawiając 
2. Pozostając pod opieką rodziców zadbała/ał o powierzone dziecko 

-  przestrzegała/ał godzin karmienia, 
- przygotowała/ał do wyjścia na spacer w odpowiednim ubraniu, 
- towarzyszyła/ył przy toalecie porannej i wieczornej, 
- ułożyła/ał  do snu. 

3. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo zabawy w domu i na spacerze. 
4. Przygotowała/ał grę lub zabawę dla dzieci w wieku przedszkolnym, przeprowadzając ją z rodzeństwem 

własnym lub przyjaciół albo z dziećmi na podwórku 
 

Piastunka/piastun ** 
 

1. Systematycznie opiekowała/ał się młodszym dzieckiem (rodzeństwem, dzieckiem sąsiadów)  przez 
dłuższy okres ( miesiąc, wakacje): 
-przygotowała/ał odpowiednie posiłki  
- wyprowadzała/ał na spacer w odpowiednim ubraniu 
-myła/ył i kładła/ał do snu 
-zapewniała/ał bezpieczną zabawę 
-pomagała/ał w nauce (w przypadku opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym). 

2. Własnoręcznie przygotowała/ał niespodziankę dla dziecka (zabawka, ubranko, ulubiony podwieczorek).  
3. Opracowała/ał krótką bibliografię książek dotyczących opieki nad dzieckiem. Zapoznała/ał  zastęp 

z jedną z nich.  
4. Opracowała/ał kilka interesujacych zabaw i gier dla dzieci. 
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Pomocna dłoń * 
 

1. Opiekowała/ał się młodszym rodzeństwem lub innym dzieckiem pod nieobecność rodziców 
zapewniając bezpieczeństwo i przygotowując posiłki 

2. Pomagała/ał rodzicom w organizacji dużego rodzinnego wydarzenia (remont, uroczystość, pakowanie 
na wakacje). 

3. Opiekowała/ał się chorym domownikiem lub sąsiadem podając posiłki i lekarstwa, umilając czas. 
4. Wyręczyła/ał inną osobę w wykonaniu jakiegoś jej obowiązku. 

 
Uczynna/uczynny ** 
 

1. Samodzielnie lub razem z zastępem dotarła/dotarł do osób potrzebujących pomocy w okolicy (osoby 
starsze, niepełnosprawne, samotne), przedstawiła/ił wykaz takich osób radzie drużyny. 

2. Sprawdziła/ił, jakiej pomocy potrzebują od niego członkowie rodziny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo), 
przyjęła/przyjął na siebie kolejny, nowy obowiązek rodzinny (np. pomoc w nauce rodzeństwu 
lub kuzynostwu, pomoc w prowadzeniu ogrodu dziadków, mycie samochodu)            i wypełniała/ał go 
rzetelnie przez co najmniej miesiąc. 

3. Przez dłuższy okres, np. zimą, w wakacje, pomagała/ał osobie starszej, niepełnosprawnej, samotnej, 
potrzebującej opieki. 

4. Pełniła/ił służbę w szkolnej stołówce, świetlicy lub bibliotece, pomagając młodszym. 
 
Historyk rodzinny ** 
 

1. Poznała/ał historię swojej rodziny, wykonała/ał wykaz ważnych rodzinnych dat. 
2. Uporządkowała/ał  album rodzinny, opisała/ał zdjęcia, ułożyła/ał je chronologicznie. 
3. Odtworzyła/ył drzewo genealogiczne swojej rodziny przynajmniej trzy pokolenia wstecz, korzystając 

np. z ksiąg kościelnych lub dokumentów rodzinnych uporządkowała/ał  dokumentację i pamiątki 
rodzinne (świadectwa, dyplomy,  listy, pamiątki. 

4. Prowadziła/ił kronikę rodziny, zapisała/ał w niej np. kilka ciekawych przygód rodziny, wywiadów 
przeprowadzonych ze starszymi członkami, słowniczek pierwszych słów młodszego rodzeństwa.  

5. Współorganizowała/ał i uczestniczyła/ył w rodzinnej wycieczce do miejsc dla rodziny ważnych 
(np. miejscowość, z której pochodzą dziadkowie, kościół, w którym brali ślub, miejsce, gdzie poznali 
się rodzice, miejsce walki, w której uczestniczyli członkowie rodziny). 
 

Poszukujący autorytetu *** 
 

1. Zapoznała/ał się z biografią osoby, znanej z etycznego postępowania, której życiowe dokonania 
inspirują do podążania tą samą drogą, np. sławne osobistości, święci, mędrcy, autorytety moralne. 

2. Zapoznała/ał się z filozofią życia, poglądami tej osoby oraz z metodami pracy nad sobą, które stosowała 
ona w swoim życiu. 

3. Opracowała/ał na tej podstawie plan osobistego rozwoju duchowego i zastosowała/ał ten program 
w swoim życiu. 

4. Zorganizowała/ał kominek, na którym w sposób ciekawy przedstawiła/ił biografię tej osoby harcerzom 
swojej drużyny. 

5. Przeczytała/ał jedną lekturę z zakresu duchowości, np. Andrzeja Glassa Podstawy duchowości 
instruktora harcerskiego, dzienniki Św. Tereski od Dzieciątka Jezus, pisma Raniero Cantalamessa, 
opowiadania Bruno Ferrero. 
 



Załącznik nr 3 
Wyjątki z regulaminów znaków służby 

 
- znak służby pamięci można zdobyć np.. 
  

obejmując stałą opieką lokalne miejsca pamięci narodowej, groby zmarłych instruktorów harcerskich, 
nauczycieli z waszego środowiska 

nawiązując kontakt z ludźmi, którzy uczestniczyli w walkach o niepodległość i pracowali w latach pokoju, 
zbieranie ich wspomnień; 

katalogując miejsca pamięci narodowej: cmentarze, tablice pamięci, miejsca martyrologii, obiekty 
historyczne; 

dokumentując historię harcerstwa, zbierając kroniki, wydawnictwa, fotografie, sztandary, proporce, 
informując o takich działaniach i nawiązując współpracę z hufcowymi i chorągwianymi komisjami 
historycznymi oraz z Muzeum Harcerstwa; 

 
- znak służby turystyce można zdobyć np.. 
 

porządkując, znakując lub konserwując trasy turystyczne, opracowując mini-przewodniki, popularyzując 
wędrówkę (wystawy, audycje w radiowęźle szkolnym, artykuły w pisemkach szkolnych i prasie młodzieżowej); 

uprawiając turystykę kwalifikowaną, zdobywając odznaki turystyczne (np. OTP, GOT) i krajoznawcze 
własnego miasta, regionu, Polski; 

opracowując folder, informator, album o swojej miejscowości (także w języku obcym, z przeznaczeniem 
dla zaprzyjaźnionej drużyny skautowej 

 
- znak służby wspólnocie lokalnej można zdobyć np... 
 

odkrywając historię swojego domu, ulicy, osiedla, miasta; 
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Załącznik nr 4 
REGULAMIN 

REGIONALNEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ 
„MIŁOŚNIK ZIEMI JAWORZNICKIEJ” (MZJ) 

§ 1 

W celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna Ziemi Jaworznickiej i okolicy, jej 
historii, zabytków kultury, pomników, przyrody i miejsc martyrologii Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie 
ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Jaworznickiej”, zwanej dalej odznaką MZJ. 

§ 2 

Odznakę MZJ może zdobywać każdy, kto ukończył 6 lat i spełnił warunki niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Odznaka MZJ posiada trzy stopnie turystyczne: brązowy, srebrny, złoty oraz Odznaka Honorowa. Zdobywanie 
odznaki odbywa się w kolejności stopni. Odznakę MZJ można zdobywać w dowolnym czasie. 

§ 4 

1. Dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki należy, w trakcie wycieczek, spełnić warunki wymienione w 
tabeli: 

Lp. Grupy obiektów krajoznawczych Stopień odznaki 
Brązowa Srebrna Złota 

1. Pomniki, obeliski i tablice (wg zał. nr 1) 4 8 12 

2. Muzea i izby regionalne  – Muzeum 
Izba Pamięci 

Jaworznickiego 
Więzienia 

3. Zabytki (wg zał. nr 2) 4 8 12 
4. Pomniki przyrody (wg zał. nr 3) 3 6 9 

5. Rezerwaty, parki krajobrazowe – Rezerwat „Żabnik” 
Obszar Chronionego 
Krajobrazu „Dobra-

Wilkoszyn” 

6. Ciekawe miejsca 

1. Grodzisko, 
2. Ośrodek Jeździecki 

w Ciężkowicach, 

3. Rudna Góra 

1. Równa Górka, 
2. Sosina, 
3. Góra Wielkanoc 

1. Sodowa Góra, 
2. Góra Bielany, 
3. Centrum Nurkowe 

„Orka” 

7. Uczestnictwo w rajdach po Jaworznie 
lub przebycie znakowanych szlaków 

1 2 3 
10 km 20 km 30 km 

2. Odznaka Honorowa 
Odznakę Honorową „Miłośnik Ziemi Jaworznickiej” przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie 
na wniosek jednostek organizacyjnych PTTK, innych organizacji lub jednostek administracji samorządowej 
za wybitne osiągnięcia w turystyce i krajoznawstwie po Ziemi Jaworznickiej. Odznaka Honorowa 
przyznawana jest z okazji Jubileuszu O/PTTK Jaworzno lub „Dni Jaworzna”. Odznaczony otrzymuje 
odznakę i dyplom. 

§ 5 

Odznaka MZJ przyznawana jest na podstawie przedłożonych książeczek wycieczek pieszych, narciarskich lub 
kolarskich z odpowiednio dokonanymi wpisami i potwierdzeniami lub na podstawie specjalnie prowadzonej 
kroniki indywidualnej. 

§ 6 

Dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej (klasa, drużyna harcerska) zdobywających odznakę MZJ 
dopuszcza się prowadzenie jednej kroniki, pod warunkiem sporządzenia każdorazowo listy uczestników 
wycieczki oraz załączenia zdjęcia, rysunków lub szczegółowego opisu. 
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§ 7 

Wykonanie zadań regulaminowych potwierdzają przodownicy turystyki pieszej PTTK, przodownicy turystyki 
kolarskiej PTTK, instruktorzy krajoznawstwa PTTK oraz organizatorzy imprez zbiorowych. W przypadku braku 
możliwości potwierdzenia pobytu lub wykonania zadania należy załączyć zdjęcia, rysunki lub opis szczegółowy. 
Pieczątki potwierdzające można uzyskiwać również w sklepach, szkołach, kościołach itp. 

§ 8 

Odznakę MZJ przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie poprzez Referat Weryfikacyjny. 

§ 9 

Po zweryfikowaniu któregokolwiek stopnia odznaki MZJ jej zdobywca otrzymuje legitymację, która upoważnia 
Go do wykupienia odznaki w siedzibie Oddziału PTTK Jaworzno. Posiadanie odznaki MZJ daje możliwość 
automatycznego zweryfikowania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym (IV. pkt. 22 
regulaminu Odznaki Krajoznawczej). 

§ 10 

Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK w Jaworznie nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać w trakcie zdobywania odznaki MZJ, jak 
również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę MZJ osobom trzecim. 

§ 11 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2007 r. Równocześnie traci moc poprzednia wersja Regulaminu 
odznaki MZJ z 1998 r. Osoby, które zaczęły zdobywać odznakę MZJ przed dniem 01.01.2007 r., mogą 
dokończyć jej zdobywanie według regulaminu z 1998 r. z wyłączeniem wymogów § 4 ust. 1 pkt. 6 i 10. 

§ 12 

Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu odznaki MZJ posiada Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie 
w porozumieniu z Referatem Weryfikacyjnym. 
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WYKAZ POMNIKÓW, OBELISKÓW I TABLIC 

1. Pomnik-mogiła żołnierzy AK – ul. Grunwaldzka (Cm. Pechnicki) 
2. Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej – ul. Grunwaldzka (Cm. Pechnicki) 
3. Mogiła żołnierzy niemieckich – ul. Grunwaldzka (Cm. Pechnicki) 
4. Pomnik „Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe 

i społeczne” – ul. Grunwaldzka (Śródmieście) 
5. Pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego – ul. Św. Wojciecha (Śródmieście) 
6. Tablica pamiątkowa ku czci mjr pil. Karola Pniaka – ul. Mickiewicza (Śródmieście-MCK) 
7. Tablica poświęcona pomordowanym nauczycielom Jaworzna – ul. Matejki (SP-1) 
8. Pomnik ofiar strajku 1931 r. – ul. Krakowska 
9. Pomnik w Byczynie – ul. Krakowska 
10. Pomnik Gwardzistów z Byczyny – ul. T. Baranowskiego 
11. Mogiła „Nieznanego żołnierza WP z września 1939 r.” – cmentarz w Byczynie 
12. Pomnik żołnierzy AK-AL. – ul. Turystyczna (Jeziorki) d. Leśniczówka 
13. Pomnik „Nieujarzmionym” – Cmentarz Komunalny (Wilkoszyn) 
14. Pomnik ofiar Ciężkowic z 1939-1945 – ul. Ks. A. Mroczka (SP-18) 
15. Pomnik zamordowanych kolejarzy – ul. Jagiellońska (Szczakowa) 
16. Pomnik „Grunwaldu” – ul. Jagiellońska (Szczakowa) 
17. Obelisk Tadeusza Kościuszki – ul. T. Kościuszki (Szczakowa) 
18. Pomnik „Ofiarom Faszyzmu” – ul. Strażacka (Dąbrowa Narodowa) 
19. Obelisk gwardzistów na zalewie w Łęgu – Zalew Łęg (El. Jaworzno III) 
20. Obelisk – Młodocianym Więźniom Politycznym 1951-1956 – Os. Stałe (Szkoła Muzyczna) 
21. Pomnik „Ofiarom Faszyzmu” z 1939-1945 r. – ul. Katowicka (Os. Stałe) 
22. Pomnik ofiar akcji „Wisła” – Las Podłęże  
23. Pomnik-obelisk Jana Martyniaka – ul. Ławczana (Podłęże) 
24. Pomnik Bohaterów Jelenia 1939-1945 – Jeleń-Rynek  
25. Pomnik 700-lecia Jelenia – Jeleń-Rynek 
26. Pomnik-nagrobek radzieckiego gwardzisty – Sielec  
27. Pomnik w miejscu katastrofy górniczej – Dąbrowa Narodowa 
28. Pomnik „Ostatnia tona z KWK Jan Kanty” – ul. Wiejska (kościół p.w. św. Jana Kantego) 
29. Pomnik Św. Barbary – ul. I. Krasickiego 
30. Tablica Stefana Dwornickiego – ul. Dwornickiego 2 
31. Tablica Młodych Żołnierzy Polski Podziemnej, Kaplica „Jaworzniaków”, Kaplica Lotników Polskich – Os. 

Stałe (Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy) 
32. Tablica na budynku Sądu Rejonowego – ul. Grunwaldzka 

WYKAZ ZABYTKÓW 

1. Kaplica z figurą św. Jana Nepomucena – Plac św. Jana 
2. Zespół willowo-parkowy (dyrekcja PKW S.A.) – ul. Grunwaldzka 37 
3. Kapliczka przydrożna – ul. Krakowska, Rapackiego 
4. Kapliczka przydrożna – ul. Krakowska 119 
5. Kapliczka przydrożna słupowa – ul. Krakowska (Pietrusowa) 
6. Kapliczka przydrożna słupowa – ul. Zelwerowicza 
7. Kaplica słupowa – ul. Grabańka, Zdrojowa 
8. Kapliczka przydrożna słupowa – ul. Ciężkowicka (Górka) 
9. Kapliczka słupowa – ul. Luszowicka 
10. Kapliczka przydrożna słupowa – ul. Dąb 80 
11. Kaplica p.w. św. Barbary – ul. Dąbrowska 
12. Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – Jeleń  
13. Kaplica barokowa – ul. Zwycięstwa 100 
14. Kaplica przydrożna słupowa – ul. Zwycięstwa 48 
15. Kapliczka – ul. Jesienna 20 
16. Studnia – Jeleń-Rynek 
17. Budynek dawnej rzeźni – ul. Ks. A. Mroczka (Skotnica) 
18. Kolegiata św. Wojciecha i Katarzyny – Rynek Główny 
19. Dawna siedziba Towarzystwa gimnastycznego „Sokół” – ul. Mickiewicza 2 (MCKiS) 
20. Kościół św. Elżbiety Węgierskiej – Szczakowa 
21. Zabudowa dawnej huty szkła – Dąbrowa Narodowa 
22. Zabudowa Jerozolimy – ul. Lipowa, Cyprysowa 
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23. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Byczyna  
24. Kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy – Ciężkowice 
25. Osiedle domków „fińskich” – ul. Rodziewiczówny, 1. Maja, Pstrowskiego 
26. Słup graniczny – ul. Celników 
27. Słupy graniczne – nad rzeką Przemszą, za oczyszczalnią ścieków 
28. Cmentarz żydowski – Al. Piłsudskiego  
 
WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY 
1. 4 dęby szypułkowe – ul. Luszowicka 
2. 4 dęby szypułkowe – ul. Luszowicka 
3. Dąb szypułkowy – ul. Dąb 64 
4. Wiąz szypułkowy – ul. Dąb 99 
5. Dąb szypułkowy – ul. Dąb 99 
6. Lipa drobnolistna – ul. Tulipanowa 1 
7. Dąb szypułkowy – ul. Wiosny Ludów 178 
8. Brzoza brodawkowata – ul. Pocztowa 
9. Dąb szypułkowy – ul. Bobrowa Górka 
10. Dąb szypułkowy – ul. Pocztowa (park) 
11. 2 buki pospolite, grab pospolity – ul. Dąbrowska 7a 
12. 2 jarząb szwedzki – ul. Celników 
13. Lipa drobnolistna – ul. Pocztowa (park) 
14. Klon jawor – ul. Pocztowa (park) 
15. Głóg jednoszyjkowy – ul. Sportowa 
16. Lipa drobnolistna – ul. Jodłowa (osada leśna) 
17. 2 lipy drobnolistne – ul. Skalna 25 
18. Lipa drobnolistna – ul. Wilcza 1 
19. Aleja drzew: 6 dębów szypułkowych, 2 jesiony – ul. Moniuszki 
20. Dąb szypułkowy – ul. Skalna 10 
21. Dąb szypułkowy – ul. Grabańka 
22. Sasanka otwarta, dziewięćsił bezłodygowy – Sodowa Góra 
 


