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1. Założenia ogólne 
 

a. Cele  
1) Uczczenie 70 rocznicy harcerstwa na ziemi myśliborskiej i powstania 

Hufca ZHP Myślibórz  
2) Upowszechnienie wiedzy na temat historii harcerstwa na ziemi 

myśliborskiej 
3) Upowszechnienie wiedzy na temat historii harcerstwa na terenach 

obecnego Hufca ZHP Myślibórz 
4) Inicjowanie pracy w drużynach harcerskich na tematy związane z 

historią Hufca ZHP Myślibórz oraz na terenach działań jednostek  
5) Propagowanie idei harcerskich i zasad pracy z młodzieżą w 

środowiskach poza ZHP 
6) Zacieśnienie współpracy z lokalnymi władzami  

b. Formy realizacji, założenia ogólne: 
1) Praca wychowawcza w drużynach w czasie realizacji zadań związanych 

ze zdobywaniem odznaki okolicznościowej 
2) Praca instruktorów związana z realizacją zadań 
3) Praca instruktorów związana z organizacją obchodów centralnych 

c. Formy realizacji, zadania szczegółowe   
1) Organizacja wystawy fotograficznej oraz ekspozycji na temat historii 

hufca 
2) Publikacje: artykuł w prasie lokalnej oraz informacji na lokalnych 

stronach internetowych 
3) Opracowanie Kroniki obchodów 70-lecia – odnajdywanie śladów 

działalności harcerskiej w środowiskach, dokumentowanie działalności 
4) Zbiórki dzieci i młodzieży z seniorami – dokumentowanie historii 
5) Organizacja obchodów w Myśliborzu w formie uroczystego apelu z 

udziałem władz miasta i zaproszonych gości 
 

2. Zadania – opis szczegółowy 
 

a. Wystawa Okolicznościowa obchodów 70-lecia Hufca ZHP Myślibórz (zwana 
dalej Wystawą)– wystawa zostanie wykonana przez powołany zespół z 
materiałów dostarczonych przez drużyny (w rezultacie realizacji zadań 
związanych ze zdobywaniem odznaki) oraz z materiałów będących w 
posiadaniu Komendy Hufca. Wystawa składa się z fotografii, opisów fotografii, 
notatek tematycznych oraz eksponatów. Całość opracowana w formie 
pozwalającej na ekspozycję w różnych miejscach (np. siedziba władz miasta). 
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Wystawa w formie skanów lub zdjęci powinna być także upowszechniona na 
stronach internetowych hufca oraz środowisk lokalnych.  
Termin wykonania 15. 03. 2016 r. Osoba odpowiedzialna: hm. Marek Karolczak  
 

b. Odznaka 70-cio lecia Hufca ZHP Myślibórz (zwana dalej Odznaką) 
1) Założenia ogólne: ideą zdobywania odznaki jest skonkretyzowanie 

działań wokół obchodów rocznicowych na poziomie harcerza/zucha 
wokół symbolu oraz upamiętnienie wydarzenia za pomocą pamiątki 
wzbudzającej dumę. Zadania związane ze zdobywaniem odznaki 
wykonywane są przez zespół harcerzy/zuchów. Odznaka jest 
indywidualna dla osoby a jej zdobycie warunkowane jest wykonaniem 
zadań przez zespół, w pracach którego uczestniczy jednostka. 

2) Warunki konieczne przystąpienia do zdobywania odznaki: indywidualne 
postanowienie, zbiorowe zgłoszenie na poziomie drużyny, pełne prawa 
członka ZHP (Ewidencja i składki), przynależność do Hufca ZHP 
Myślibórz – chęć przystąpienia drużyny do zdobywania zgłasza 
drużynowy podając jednocześnie ilość osób realizujących zadania 

3) Projekt odznaki: opis i logotyp w załączeniu 
4) Zadania: 

1. Odnaleźć i dotrzeć do osób, które tworzyły harcerstwo na Waszym 
terenie i przeprowadzić zbiórkę w toku której harcerze zapoznają 
się działalnością tej osoby (lub osób). Zbiórkę należy 
udokumentować w formie kartki do kroniki rocznicowej – format 
A4 poziomo.  

2. Przygotować przynajmniej jeden eksponat historyczny (z opisem), 
związany z historia ZHP na Waszym terenie, który można 
wykorzystać na wystawie rocznicowej. 

3. Przygotować i opublikować artykuł o historii ZHP na Waszym 
terenie. Treść, forma oraz sposób publikacji dowolny. 

4. Zorganizować dowolne zadanie związane z upowszechnieniem 
działalności ZHP w środowisku lokalnym (foto relacja). 

5) Warunki zdobycia odznaki 
1. Realizacja zadań i przesłanie meldunku do Komendy Hufca, 

meldunek powinien zawierać imienną listę osób realizujących 
zadania. 

2. Odznaka przyznawana jest gdy drużyna zrealizuje wszystkie 
zadania -  udział harcerza/zucha w realizacji przynajmniej 2 
zadań uprawnia do zdobycia odznaki przez harcerza/zucha.  

6) Uwagi końcowe – fakt zdobycia odznaki przez harcerza/zucha zostanie 
odnotowany w rozkazie Komendant Hufca a imienna lista wraz z 
okolicznościowym aktem zostanie przesłana drużynom realizującym 
zadania. 

7) Terminy 
1. Zadanie 1 (kroniki) dostarczyć do hufca do 06. 03. 2016 
2. Zadanie 2 (eksponat) dostarczyć do hufca do 06. 03. 2016 
3. Zadanie 3 (publikacja) przesłać kopię do hufca do 30. 04. 2016 r. 
4. Zadanie 4 (foto relacja) relację fotograficzną przesłać do hufca 

do 20. 05. 2016 r. 
5. Zakończenia zdobywania 31. 05. 2016 r. 

8) Osoba odpowiedzialna pwd. Piotr Piórkowski 
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a. Kronika obchodów rocznicowych 70-lecia Hufca ZHP Myślibórz (zwana dalej 

Kroniką) – opracowanie jest formą udokumentowania działań związanych z 
obchodami 

i. Kronika składa się z: 
1. Części I: ogólna zawierająca rys historyczny hufca 
2. Część II: ogólna zawierająca aktualny opis hufca RT 
3. Część III: karty przygotowywane przez drużyny, a dokumentujące 

działania (zbiórki) związane z odnajdywaniem historii i osób oraz 
utrwalaniem wiedzy w środowisku 

4. Część IV: prezentacja wystawy okolicznościowej i sposobu 
(miejsc) ekspozycji 

5. Część V: prezentacja uroczystości rocznicowych – apel 
6. Część VI: karty pamięci – wpisy okolicznościowe – Księga Gości 

ii. Terminy: I-IV do czerwca  
iii. Osoba odpowiedzialna: pwd. Magda Haba,  

 
b. Publikacje i artykuły – na bieżąco, osoba odpowiedzialna hm. Rafał Topolski 
c. Oficjalne uroczystości rocznicowe, apel – odpowiedzialni: hm. Rafał Topolski,  

hm. Krzysztof Kaliciński, pwd. Piotr Piórkowski, pwd. Joanna Topolska 


