
100 LAT 
TO ZA MAŁO

JUBILEUSZ 100-LECIA
HARCERSTWA NA
ZIEMIACH MOSIŃSKICH

Propozycja programowa dla gromad zuchowych, drużyn harcerskich,
starszoharcerskich i wędrowniczych z Hufca ZHP Mosina



SŁOWO WSTĘPU

Sto lat temu harcerstwo było absolutną nowością w całej Polsce.
Wszędzie bardzo szybko powstawały drużyny, organizowano
zbiórki i obozy. Ten nowy sposób życia zagościł także
w Mosinie, kiedy to w 1921 roku druhowie założyli Drużynę
Harcerską im. Bolesława Chrobrego. A dziś, chyba niemalże w
każdej mosińskiej rodzinie znajdzie się choć jedna osoba, która
w jakimś momencie życia nosiła harcerski mundur.  

Wraz z rokiem 2021 nadchodzi dla nas bardzo ważny
czas świętowania! Świętowania, do którego warto się
dobrze przygotować.

Na czym to przygotowanie ma polegać? Warto dokładnie
dowiedzieć się, co będziemy świętować, przecież nie tylko samą
liczbę, ale tego naszego ducha – harcerskiego, mosińskiego! 

Dlatego też szczególnie polecam propozycję programową na
nasz jubileusz, która pomaga w gromadach i drużynach
poznać dzieje mosińskiego harcerstwa, podpowiada sposoby
świętowania i inspiruje do wyjątkowych pomysłów na nasze
URODZINY.

hm. Magdalena Jakubowska
Komendant Hufca ZHP Mosina



Droga druhno, drogi druhu ta propozycja programowa
pozwoli Ci i Twojej gromadzie, drużynie dobrze przygotować
się do finału obchodów 100-lecia, czyli zlotu we wrześniu
2021 roku. Serdecznie Cię zapraszamy, by każda zbiórka
gromady/drużyny była dobrym przygotowaniem do zlotu,
okazją do poznania mosińskiego harcerstwa, poznania i
nawiązania nowych relacji, relacji międzypokoleniowych.
Podejmijcie to wyzwanie, niech ten nowy rok harcerski będzie
czymś dla Was wyjątkowym i niepowtarzalnym.

Zdobycie sprawności jubileuszowej 

Konkurs ,,100 i tak za mało” – współzawodnictwo jednostek

Hufca o miano GROMADY/DRUŻYNY JUBILEUSZOWEJ

Konspekty zbiórek

1.
     ,,Znawca mosińskiego harcerstwa”

1.

2.

Jezioro Góreckie 1959 r.

ROK HARCERSKI 2020/2021
TO BĘDZIE ROK
SZCZEGÓLNY!

Propozycja składa się z trzech działów:

Rok w którym, uczestnicząc w wielu wydarzeniach Hufca,
będziemy świętować sto lat od założenia pierwszej drużyny
harcerskiej w Mosinie. 



Propozycja programowa rusza od rozpoczęcia
Roku Harcerskiego w Hufcu ZHP Mosina, a
kończy się z dniem zakończenia roku
harcerskiego w czerwcu 2021 roku. Tylko
gromady i drużyny, które zdobędą sprawność,
zrealizują konspekty zbiórek lub skorzystają 
z inspiracji oraz przystąpią do konkursu będą
mogły walczyć o miano 
Jubileuszowej Gromady i Jubileuszowej
Drużyny Hufca. Sprawność Jubileuszowa
zostanie przyznana rozkazem komendanta
Hufca podczas Jubileuszowego Zlotu. 

Cele jakie zostaną osiągnięte dzięki zaangażowaniu się

i zrealizowaniu propozycji programowej:

Wzmocnienie identyfikacji z Hufcem ZHP Mosina

Integracja i wzajemne poznawanie siebie podczas brania

udziału w wydarzeniach hufcowych

Zdobycie wiedzy bądź jej poszerzenie na temat historii

harcerstwa na ziemiach mosińskich

Wzmocnienie w Hufcu więzi międzypokoleniowej

i kształtowanie braterskiego stosunku do wszystkich

uczestników ruchu harcerskiego.



Rozgrywać się będzie od września 2020 r. do czerwca 2021 r.
Podczas jego trwania każda jednostka Hufca będzie wykonywać
zadania dotyczące propozycji z listy podanej w konkursie oraz
wg własnego pomysłu. Każde zadanie ma określoną wartość
punktową, która po jego wykonaniu i udokumentowaniu
zostaje dopisana dla danej jednostki.

KONKURS ,,100 I TAK ZA MAŁO”

Nagrody

Wszystkie gromady i drużyny biorące udział w konkursie
otrzymają pamiątkowe upominki. Udział w konkursie przyczynia
się do zdobycia miana Jubileuszowej gromady/drużyny Hufca.

Jak wykonywać zadania?

Gromada / drużyna wybiera zadanie/zadania i realizuje je od
września 2020 r. do końca czerwca 2021 r. Każde zadanie
można zrealizować tylko raz. Zadania można realizować 

Na jednej zbiórce można zrealizować kilka zadań, jeśli jest to
możliwe. W przygotowaniu i wykonaniu każdego zadania
powinna uczestniczyć w miarę możliwości cała drużyna.
Natomiast zadania mogą być wykonywane również przez
zastępy. Nie ma możliwości realizacji zadań w jedną lub dwie
osoby (np. Drużynowy lub drużynowy i przyboczny). Część
zadań opiera się na sumowaniu zadań wykonanych przez
poszczególnych harcerzy, zuchy;
Zadania warto zaplanować w planie pracy jednostki
przynajmniej te wymagające większego wkładu pracy, wtedy
będzie można się do nich przygotować wcześniej;

Zadania są związane z setną rocznicą, dlatego dotyczą wykonania
minimum stu powtórzeń, sztuk, elementów itp. 

      z dowolną częstotliwością.



Jednego działania nie można liczyć jako kilku zadań, jedno
zadanie to jeden cel osiągnięty
Jeśli drużyna ma pomysł na zadanie spoza listy przed
przystąpieniem do jego realizacji, drużynowy zgłasza opis
zadania na maila do instruktora koordynującego konkurs.
Dane działanie zostaje dopisane do listy (może być
realizowane przez inne jednostki) oraz zostaje mu przypisana
wartość punktowa;
Koordynatorem jest phm. Natalia Tomaszewska, do niej
można kierować wszelkie pytania w sprawie programu,
pomysły na nowe zadania i opisy z realizacji na 

Aby punkty zostały przyznane jednostce, należy przysłać do
instruktora koordynującego kilka zdjęć obrazujących
wykonanie zadania z krótkim opisem.

      e-maila: tomaszewska.natalia@zhp.net.pl

KONKURS ,,100 I TAK ZA MAŁO”

Jak wykonywać zadania?
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KONKURS ,,100 I TAK ZA MAŁO”

ZADANIA I ICH PUNKTACJA 

ZADANIE OPIS PKT.

100 nauczonych lub

zaśpiewanych

piosenek

Kto nie lubi wieczornych ognisk czy
świecznisk  z ulubionymi piosenkami? 
W tym roku jest najlepsza okazja, by
razem z gromadą lub drużyną, podczas
zbiórek zaśpiewać kilka różnych znanych
piosenek: harcerskich, szanty, o tematyce
wędrownej, górskiej itd., lub nauczyć się
nowych. To zadanie można realizować
cały rok i zsumować ilość zaśpiewanych
piosenek.

5

100 spotkanych

mieszkańców Gminy

Mosina

,,Co wiesz o mosińskim harcerstwie?" –
zadajcie to pytanie 100 napotkanym
mieszkańcom Gminy Mosina i dowiedzcie
się co oni o naszej historii wiedzą.
Spiszcie odpowiedzi.

5

100 zadanych pytań Przygotujcie z gromadą lub drużyną na
jednej z waszych zbiórek/ zbiórek
zastępów listę pytań do mieszkańców
Gminy Mosina na temat mosińskiego
harcerstwa, sprawdźcie ile o nas wiedzą
nasi sąsiedzi i mieszkańcy. Zapiszcie sto
samodzielnie przygotowanych pytań
i ciekawe odpowiedzi.

5

Zaproście do Was, odwiedźcie sami
stu byłych harcerzy, działających 
w mosińskim harcerstwie. Tutaj Wasz
pomysł i kreatywność się bardzo liczy!

100 byłych harcerzy 10
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KONKURS ,,100 I TAK ZA MAŁO”

ZADANIA I ICH PUNKTACJA 

3

ZADANIE OPIS PKT.

100 zdań o historii

mojego Hufca

Wspólnymi siłami spróbujcie napisać
historię Hufca ZHP Mosina, wybierając, to
co dla Was jest najważniejsze 
i najciekawsze.

7

100 słów o mojej

gromadzie/ drużynie

Wybierzcie sto słów, które jak
najciekawiej, jak najlepiej opiszą Waszą
gromadę czy drużynę.

7

100 wersów wiersza Jubileusz to wspaniała i jedyna taka
okazja do wspólnego świętowania. 
Napiszcie wiersz o dowolnym tytule, ale 
w tematyce Jubileuszowej. 
Otwartość umysłu, kreatywność, tutaj się
bardzo sprawdzi :)

7

Mogą to być krótsze lub dłuższe wierszyki
o Was, o gromadzie, drużynie, o Hufcu,
szczepie, czy ogólnie o harcerstwie. Mogą
być poważne lub zabawne. Może niektóre
idealnie dopasują się jako wierszyki na
kartki pocztowe lub życzenia.

100 wierszyków 

o harcerstwie

10

Zaproście na swoją zbiórkę gromadę lub
drużynę, którą nie za bardzo znacie, a
dzięki temu bliżej się poznacie, nawiążecie
nowe ciekawe relacje. 
Podzielcie się nawzajem swoją historią,
idźcie na wspólny rajd – pomysł na taką
zbiórkę jest wiele, drużynowi do dzieła!

100 minut z inną

gromadą lub drużyną 

z Hufca ZHP Mosina
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KONKURS ,,100 I TAK ZA MAŁO”

ZADANIA I ICH PUNKTACJA 

4

ZADANIE OPIS PKT.

100 zdjęć 

i eksponatów

Podczas naszego Jubileuszu odbędzie się
wystawa eksponatów, zdjęć ciekawych
harcerskich gadżetów. 
Możecie wspomóc organizatora tego
przedsięwzięcia, poszukać, zorganizować i
przynieść to, co można wystawić. Możecie
taką Jubileuszową wystawę zorganizować
sami w swoich harcówkach, szkołach.

10

100 zdjęć jednostki

wykonanych podczas

uczestnictwa w

wydarzeniach

Jubileuszowych

Udział w różnych wydarzeniach
Jubileuszowych to okazja, by uwiecznić
ten historyczny moment na zdjęciach,
róbcie sobie takie zdjęcia i zostawcie w
kronice drużyny czy gromady na pamiątkę

10

100 wysłanych kartek Okazji do wysyłania kartek z życzeniami,
pozdrowieniami jest wiele. Mogą to być
święta, DMB czy obóz, biwak. Wyślijcie je
nie tylko rodzinie, ale też innym
drużynom, gromadom spoza Hufca,
Waszym sojusznikom, przyjaciołom,
rodzinom Waszych bohaterów czy
zasłużonym druhnom i druhom z Hufca.

Forma zbierania dobrych uczynków zależy
od Was. Możecie je zapisywać na
osobnych karteczkach i zamknąć 
w ozdobionej skrzyneczce lub podzielić
się z innymi i stworzyć plakat.  Dobrymi
uczynkami przecież warto się dzielić

100 dobrych

uczynków

15
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KONKURS ,,100 I TAK ZA MAŁO”

ZADANIA I ICH PUNKTACJA 

5

ZADANIE OPIS PKT.

100 posadzonych

drzew

Piękna akcja oraz 6. punkt Prawa
Harcerskiego w działaniu. Poszukajcie
szkółki leśnej, osób, które mogą Wam
udostępnić teren i posadźcie drzewa.

15

100 km pokonanych

przez członków

jednostki

Lubicie chodzić? W taki sposób też można
uczcić rocznicę hufca! Zorganizujcie
wycieczkę/ rajd – do innej drużyny, do
ciekawego miejsca, ciekawego miejsca,
muzeum – pomysłów może być mnóstwo
– a im więcej osób w drużynie, tym
łatwiej.

15

100 dzieci, dla których

przygotowaliśmy

zabawy

Może jako szczep, Hufiec czy Wy sami
angażujecie się w pomoc przy organizacji
festynów szkolnych, przy której macie
harcówkę, a może co roku organizujecie
coś razem z Mosińskim Ośrodkiem Kultury
czy innymi instytucjami lub firmami?  Jeśli
tak to sprawa ułatwiona, jeśli nie to może
warto zdobyć nowe kontakty, nowych
partnerów do współpracy.

Jesteście czynnymi wolontariuszami?
Pomagacie osobom starszym,
niepełnosprawnym, młodszym,
zwierzętom? Może zaangażowana jest
jedna osoba, która ma teraz okazję
wprowadzić pozostałych członków
gromady/drużyny? 
Wspaniała inicjatywa!

100 godzin

wolontariatu

15
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KONKURS ,,100 I TAK ZA MAŁO”

ZADANIA I ICH PUNKTACJA 

6

ZADANIE OPIS PKT.

100 posprzątanych

nagrobków

Kiedy zbliża się listopad, zaczynamy
wspominać tych, których już z nami nie
ma, kupujemy znicze, kwiaty by 1.11 pójść
na cmentarz. Jest wiele nagrobków, 
o których nikt już nie pamięta – znajdźcie
je i posprzątajcie, może gdzieś znajdzie się
grób znanego druha lub druhny – zapal
znicz i wspomnij.

15

100 upieczonych

ciasteczek, pierników

lub babeczek

Szykujecie z gromadą lub drużyną wigilię/
urodziny gromady/ drużyny/szczepu?
Upieczcie ciasteczka, pierniki lub babeczki.
Smacznego!

5

100 powtórzeń

wybranego ćwiczenia

gimnastycznego

Zaprawa poranna na biwaku/
kursie/obozie? 
Bądź mistrzem  w wybranym ćwiczeniu 
i powtórz je sto razy

Okazja do akcji zarobkowej gromady czy
drużyny, może to być sprzedawanie
zniczy przed 1.11, czy własnych wyrobów,
wypieków. Sprzedawanie różnych prac
wykonanych własnoręcznie, podczas
kiermaszy świątecznych, tutaj liczy się
pomysł.

100 sprzedanych

przedmiotów lub

własnych wyrobów

podczas akcji

zarobkowej

10
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KONKURS ,,100 I TAK ZA MAŁO”

ZADANIA I ICH PUNKTACJA 

7

ZADANIE OPIS PKT.

100 zdobytych fantów

na WOŚP

Harcerze i zuchy co roku wspierają Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
w Mosińskim Ośrodku Kultury i  w tym
roku harcerskim zostańcie
wolontariuszami i ruszcie w poszukiwania
ciekawych fantów, może znajdą się 
i harcerskie, które zasilą licytacje.

10

100 nakrętek od

każdego członka

drużyny

Codziennie zużywamy w swoim domu
wiele plastikowych opakowań, butelek, co
robisz z nakrętkami? 
Nie wrzucaj, tylko zbieraj, jeśli uzbierasz
100 nakrętek, zabierz na zbiórkę. Druhna
lub druh na pewno będą mieli pomysł, na
co je zbierać.

5

100 worków śmieci

wyniesionych z lasu

Dzień Ziemii, może akcja Sprzątania
Świata? Każdy powód jest dobry, by idąc
do lasu, na zbiórkę lub do domu,
posprzątać tereny zielone, parki, lasy ze
śmieci. Weź worek, rękawiczki do dzieła!

Każda pora roku jest dobra, by spędzać
czas w lesie? Może wybierzecie się na
zbiórkę do lasu? Na biwak do lasu?

100 godzin w lesie 20
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SPRAWNOŚĆ JUBILEUSZOWA
,,Znawca/ Znawczyni mosińskiego harcerstwa”

Wie, jak powstawało harcerstwo w Mosinie, zna historię jego
początków,
Zna i potrafi wymienić 4-5 druhów, druhen zasłużonych dla
mosińskiego harcerstwa,
Umie opowiedzieć o dwóch wybranych (kiedy działał, co robił w
harcerstwie, czym się zasłużył, jego pasje, zainteresowania),
Uczestniczył w minimum trzech wydarzeniach Jubileuszowych,
Wie, dlaczego harcerstwo jest ważne dla ziemi mosińskiej? 
Zebrał informacje, porozmawiał z tymi, którzy je tworzyli, tworzą.
Przedstawił w sposób ciekawy swoje wyniki,
Zna patrona swojego Hufca (rys historyczny, dlaczego taki
patron, symbolika).

Wymagania

Gromady i drużyny samodzielnie rozpisują
zadania do podanych wymagań, określają
czas na realizację zadań. 
Rozpisaną kartę odsyłają koordynatorowi, 

Komendantka Hufca najbliższym rozkazem
otworzy sprawność.
Sprawność zostanie przyznana na zbiórce
kończącej rok harcerski 2020-2021,  po
uprzednim wysłaniu dokumentów (zdjęć,
opisu relacji) do koordynatora, do końca
czerwca 2020 r. 
Sprawność można otworzyć w dowolnym
momencie roku harcerskiego, ważne  by
otworzyła ją rozkazem komendantka Hufca.
Pierwsza okazja to START HARCERSKI
26.09.2020 r.

      a następnie koordynator  po zatwierdzeniu,
      przesyła komendantce Hufca listę jednostek,
      które wyrażają chęć otwarcia sprawności.

Jak rozpocząć zdobywanie sprawności?

dostępna jest w formie docx. oraz pdf. na
stronie zhpmosina.pl w zakładce JUBILEUSZ

KARTA NA SPRAWNOŚĆ
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Konspekty zbiórek zostały opracowane na podstawie książki pt.
,,Dzieje harcerstwa mosińskiego 1921-2005”, autorstwa
podharcmistrzyni Eweliny Szydłowskiej (obecnie Pawłowicz).
Konspekty są inspiracją do przeprowadzenia zbiórek dla zuchów,
harcerzy czy wędrowników, tzn.  drużynowy/przyboczny może
zmodyfikować sam treść, przeprowadzić zbiórkę dowolnie, 
w całości lub wykorzystać elementy może z konspektu coś
usunąć, lub dodać. Prowadzący zbiórkę sam dostosowuje treści,
jakie chce przekazać gromadzie czy drużynie. Warto przed
zaplanowaniem zbiórki sięgnąć po książkę wcześniej i przeczytać
wybrane fragmenty i wybrać to co najbardziej Was interesuje.

,,Początki harcerstwa w Mosinie”

,,Harcerstwo w Mosinie w czasie wojny”

,,Harcerstwo w Mosinie w czasie wojny”

,,Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”*

,,Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”*

,,Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”*

KONSPEKTY ZBIÓREK

Spis konspektów 

*U dh Natalii Tomaszewskiej jest możliwość wypożyczenia płyt Orkiestry Dętej z
Mosiny. Przydać Ci się może do zabawy w "Jaka to melodia?", wysłuchiwaniu
rozpoznawaniu instrumentów, po prostu  w poznawaniu Orkiestry – jako
wprowadzenie do tematu zbiórki, do wspólnego muzykowania na własnoręcznie
zrobionych instrumentach

1



Czy aby na pewno zuchy/ harcerze dobrze znają historię swojej

gromady lub drużyny? Warto to sprawdzić – zrób ciekawy teleturniej

wiedzy, rajd z ciekawostkami i zadaniami, spotkanie z byłymi

drużynowymi czy założycielami gromady/ drużyny, odszukajcie kroniki

drużyn, uzupełnijcie kroniki, obejrzyjcie zdjęcia i powspominajcie rajdy,

biwaki, zbiórki czy obozy.

Co to jest Hufiec? Co to był Ośrodek? Może dla harcerzy, harcerzy

starszych zbiórka o strukturze ZHP? Zamieńcie się w detektywów i

zdobądźcie sami ciekawe informacje. Wyszukajcie kiedy byliśmy

hufcem, kto pełnił funkcję komendanta Hufca, Komendanta Ośrodka?

Jakie drużyny były sto lat temu? 50 lat temu, a jakie są teraz? 

Rajd z gromadą / drużyną w poszukiwaniu ważnych miejsc lub tych,

które kojarzą się z mosińskim harcerstwem na przestrzeni lat np. może

wycieczka rowerowa/ wędrówka do Lubniewic, do miejsc harcówek? 

Zaproszenie rodziny bohaterów drużyn/ szczepów na zbiórkę

poświęconą bohaterom 

Bohaterowie harcerscy: Mieczysław Konieczny, Antoni Jerzak, Dorota

Lisek, Batalion Zośka – Kim byli? Co warto o nich wiedzieć?

Inspiracje na zbiórkę dla drużynowego

KONSPEKTY ZBIÓREK2



Inspiracje na zbiórkę dla drużynowego

KONSPEKTY ZBIÓREK

Poznajcie się  z ich historią i odwiedźcie na pytanie ,,Czy mogą być dla
nas autorytetem?”
Pierwsza drużyna harcerska: 19 Drużyna Harcerska  im. Bolesława
Chrobrego – nie chcesz sam szukać ciekawostek o pierwszej drużynie
w Mosinie? Zapytaj o nie byłych drużynowych: phm. Adama Becha,
phm. Mariusza Guzy, phm. Anitę Walachowską, pwd. Jędrzeja
Szczepaniaka,  hm. Joannę Walachowską,  pwd. Martynę Łubińską
Zaproszenie Instruktorów z Kręgu T.W.A ELITA  i zbiórka z historią w tle
– wspólnie z gromadą lub drużyną wybierzcie wątek historyczny, który
Was interesuje i zapytajcie o to druhów i druhny, na pewno chętnie
taką zbiórkę dla Was przygotują. A może po prostu wspólne śpiewanki
z grą na gitarach? 
Zaproszenie na swoją zbiórkę ,,poznajmy się bliżej” komendy Hufca
ZHP Mosina (nie wizytacja, a zaproszenie do udziału w zbiórce)
Orkiestra Dęta im Antoniego Jerzaka w tym roku harcerskim również
obchodzi swój Jubileusz – poznaj bliżej druhów muzyków, a przy
okazji posłuchajcie znanych utworów i poznajcie instrumenty dęte.
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INFORMACJE DODATKOWE

autorka propozycji programowej : phm. Natalia Tomaszewska

autorka szaty graficznej propozycji programowej : pwd. Martyna Łubińska

W kwestii uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z phm.
Natalią Tomaszewską e-mail: tomaszewska.natalia@zhp.net.pl


