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Krąg Instruktorski 

przy II Szczepie Harcerskim CHMURA

im. hm. J. Pukowca w Pszczynie
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I. Postanowienia ogólne

1. Harcerska Odznaka Ziemi Pszczyńskiej, zwana dalej HOZP, została utworzona przez

członków  Kręgu  Instruktorskiego  przy  II  Szczepie  Harcerskim  CHMURA

im. hm. J. Pukowca w Pszczynie.

2.  Odznakę  ustanowiono  z  myślą  o  krzewieniu  patriotyzmu  lokalnego

oraz motywowaniu do prowadzenia czynnej służby harcerskiej.

3.  Harcerską  Odznakę  Ziemi  Pszczyńskiej  nosi  się  na  patce  prawej  kieszeni

regulaminowego munduru ZHP. Na bluzie mundurowej specjalności wodnej noszona

pod lokalizacją prawej patki z oznaczeniem stopnia harcerskiego.

4.  Odznaka  jest  dwustopniowa  (brązowa  oraz  srebrna)  z  możliwością  przyznania

odznaki honorowej (złotej). Przyznawanie odznaki odbywa się raz w roku.

5. Odznakę w stopniu brązowym oraz srebrnym zdobywa się poprzez realizację zadań

wymaganych w karcie próby.  Odznaka honorowa (złota) może zostać przyzna tylko

i wyłącznie za zasługi na rzecz harcerstwa ziemi pszczyńskiej. 

6. Próbę na odznakę weryfkuje Kapituła Harcerskiej Odznaki Ziemi Pszczyńskiej.

7.  Odznakę  przyznaje  Przewodniczący  Kręgu  Instruktorskiego  przy  II  Szczepie

Harcerskim CHMURA w rozkazie na wniosek Kapituły HOZP.

8. Odznaka jest nieodpłatna.

9. Okres realizacji zadań na odznakę w stopniu brązowym podlegający weryfkacji trwa

jeden  rok  (począwszy  od  1  lipca).  Okres  realizacji  zadań  na  odznakę  w  stopniu

srebrnym podlegający weryfkacji trwa dwa lata (począwszy od 1 lipca). 

10.  Okres  próbny  na  HOZP  rozpoczyna  się  z  dniem  1  lipca  br.  po  wcześniejszym

zgłoszeniu  kandydata  przez  bezpośredniego  przełożonego.  Przełożony  kandydata

zobowiązany  jest  przekazać  wniosek  o  otwarcie  próby,  wraz  z  listą  kandydatów,

Przewodniczącemu Kapituły  HOZP do 30  czerwca br.  Zgłoszenia  po wyznaczonym

terminie rozpatrywane są na rok następny.

11.  Wniosek  o  zamknięcie  próby  wraz  z  materiałami  do  weryfkacji  oraz  wnioski

o  nadania  honorowe  wraz  z  uzasadnieniem  przyjmowane  są  do  30  czerwca  br.

Wnioski składane po wyznaczonym terminie rozpatrywane są na rok następny.

12.  Wnioski  oraz  zapytania  należy  kierować  do  Kapituły  Harcerskiej  Odznaki  Ziemi

Pszczyńskiej za pomocą adresu mailowego kapitulahozp@gmail.com.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kapituły HOZP.



II. Warunki zdobywania odznaki w stopniu brązowym

Odznaka jest indywidualna i może zdobywać ją osoba, która:

1. Ukończyła 13 lat (w chwili przyznania odznaki),

2. Złożył/a Przyrzeczenie Harcerskie,

3. Jest członkiem jednostki ZHP działającej na terenie Ziemi Pszczyńskiej.

Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami ZHP.

III. Wymagania

1.  Bierze  czynny  udział  w  obchodach  uroczystości  patriotycznych  na  terenie  Ziemi

Pszczyńskiej. (min. 2 w trakcie realizacji próby).

2. Poznaje historię oraz tradycje miasta lub regionu. W tym celu odwiedził 10 miejsc

związanych historycznie z  Ziemią Pszczyńską.  Uzasadnił  wybór jednej  z  wybranych

pozycji  oraz  zaprezentował  je  w  wybrany  sposób  w  środowisku. Lista  miejsc

podlegających weryfkacji znajduje się w punkcie X Regulaminu HOZP. 

3.  Bierze  czynny  udział  w  działaniach  swojej  jednostki. Uzyskał  pozytywną  opinię

bezpośredniego przełożonego.

4.  Bierze  czynny  udział  w  akcjach  harcerskich  i/lub  akcjach  wolontariackich

(min. 2 w trakcie realizacji próby) organizowanych na terenie Ziemi Pszczyńskiej.

5.  Przyczynia  się  do  rozwoju  i/lub  promowania  harcerstwa  na  terenie  swojej

miejscowości lub regionu.

IV. Warunki przyznania odznaki w stopniu brązowym

Odznaka może zostać przyznana osobie, która:

1.  Spełnia  wszystkie  warunki  zdobywania  brązowej  HOZP,  zawarte  w  puncie

II Regulaminu,

2.  Zrealizowała  wszystkie  wymagania  na  brązową  HOZP,  zawarte  w  punkcie

III Regulaminu,

3.  Przedłożyła  Kapitule  HOZP  wypełnioną  kartę  próby  wraz  z  potwierdzeniem

wykonania  wymaganych  zadań  oraz  wniosek  bezpośredniego  przełożonego

o przyznanie odznaki w stopniu brązowym.



V. Warunki zdobywania odznaki w stopniu srebrnym

Odznaka jest indywidualna i może zdobywać ją osoba, która:

1. Ukończyła 16 lat.

2. Zdobył/a naramiennik wędrowniczy.

3. Odbył/a co najmniej roczny staż pracy w drużynie.

Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami ZHP.

VI. Wymagania

1.  Bierze  czynny  udział  w  kształceniu  młodych  pokoleń  harcerzy  na  terenie  Ziemi

Pszczyńskiej.

2. Reprezentował/a środowisko podczas imprezy ogólnozwiązkowej.

3. Zapoznał się z folklorem lokalnym.

4. Zapoznał się z historią regionu. Opracował w dowolny sposób wybrane wydarzenie

z dziejów regionu/środowiska i zaprezentował je w wybrany sposób w środowisku.

5.  Jest świadom zagrożeń ekologicznych na terenie Ziemi Pszczyńskiej, poznał różne

sposoby zapobiegania im.

VII. Warunki przyznania odznaki w stopniu srebrnym

Odznaka może zostać przyznana osobie, która:

1.  Spełnia  wszystkie  warunki  zdobywania  brązowej  HOZP,  zawarte  w  puncie

V Regulaminu,

2.  Zrealizowała wszystkie zadania wymagane na brązową HOZP, zawarte w punkcie

VI Regulaminu,

3.  Przedłożyła  Kapitule  HOZP  wypełnioną  kartę  próby  wraz  z  potwierdzeniem

wykonania  wymaganych  zadań  oraz  wniosek  bezpośredniego  przełożonego

o przyznanie odznaki w stopniu srebrnym.



VIII. Warunki przyznania odznaki honorowej

Odznaka przyznawana jest indywidualnie. Może zostać przyznana osobie, która:

1. Ukończyła 18 lat,

2. Spełnia jedno lub więcej wymagań zawartych w punkcie IX Regulaminu.

Wniosek o przyznanie osobie odznaki Honorowej mają prawo złożyć członkowie Kręgu

Instruktorskiego  przy  II  Szczepie  Harcerskim  CHMURA  oraz  każdy  instruktor  ZHP

działający  na  terenie  Ziemi  Pszczyńskiej  (pozostający  w  czynnej  służbie).  W  razie

konieczności  wnioski  o  przyznanie  odznaki  honorowej  mogą  być  rozpatrywane

na  spotkaniu  Kręgu  Instruktorskiego  przy  obecności  przynajmniej  dwóch  członków

Kapituły HOZP (w tym przewodniczącego) oraz osoby składającej wniosek.

IX. Wymagania

1. W znaczącym stopniu przyczyniła się do rozwoju harcerstwa Ziemi Pszczyńskiej.

2. Pełniła wieloletnią służbę instruktorską na rzecz harcerstwa Ziemi Pszczyńskiej.



X. Lista miejsc

(dotyczy wymagań punktu III Regulaminu)

1. Muzeum Zamkowe.

2. Muzeum Prasy Śląskiej.

3. Skansen „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”.

4. Ratusz – siedziba Urzędu Miejskiego,

5. Brama Wybrańców,

6. Ulica Piastowska

7. Apteka pod Murzynkiem,

8. Budynek dworca PKP,

9. Budynek Starostwa Powiatowego,

10. Budynek Sądu Grodzkiego,

11. Kościół Ewangelicko-Augsburski,

12. Kościół Katolicki pw. Wszystkich Świętych.

13. Muzeum Zamkowe,

14. Muzeum Prasy Śląskiej

16. Kościół pw. Wszystkich Świętych – pl. Ks. Józefa Kuczery,

17. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,

18. Kościół Ewangelicko-Augsburski,

19. Kościół pw. Św. Jadwigi,

20. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego,

21. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,

22. Kapliczka „Bądź Wola Twoja”,

23. Kapliczka z XVIII w. – ul. Katowicka.

24. „Trzy Dęby” – obelisk z tablicą pamiątkową, upamiętniającą zebranie się i złożenie

przysięgi  przez  powstańców  powiatu  pszczyńskiego,  przed  wybuchem  pierwszego

powstania śląskiego w 1919r.,

25.  „Trzy  Dęby”  –  pomnik  i  tablica  w  miejscu  straceń  powstańców  śląskich,

mieszkańców powiatu pszczyńskiego, rozstrzelanych przez hitlerowców w 1939r.,

26.  Pomnik  i  tablica  upamiętniająca  miejsce  rozstrzelania  harcerzy  polskich  przez

hitlerowców w 1939r.,



27.  Pomnik  Zwycięstwa  wzniesiony  dla  uczczenia  poległych  i  pomordowanych

powstańców w latach 1919-1921 oraz  Polaków w czasie  II  wojny światowej  – Plac

Zwycięstwa i Wolności,

28. Grób ks. biskupa wrocławskiego J. B. Bogedaina, cmentarz Św. Jadwigi,

29. Pomnik przed cmentarzem żołnierzy radzieckich, wzniesiony w 1953 r.,

30. Rzeźba w ogrodzeniu przy ul. Chopina, wykonana przez Grzegorza Kozika,

31. Głowa żubra przy ul. Bielskiej, wykonana przez Joachima Krakowczyka,

32.  Tablica poświęcona Georgowi  Philipowi Telemannowi,  kompozytorowi baroku –

Brama Wybrańców,

33.  Tablica  na  Ratuszu,  upamiętniająca  60  rocznicę  powrotu  ziemi  pszczyńskiej  do

Macierzy,

34. Tablica upamiętniająca wydanie pierwszej gazety na Górnym Śląsku – Rynek 5,

35. Tablica upamiętniająca pobyt w Pszczynie Józefa Piłsudzkiego – ul. 3-go Maja 1,

36. Tablica upamiętniająca „Marsz Śmierci” – ul. Bogedaina,

37. Pałacyk „Bażantarnia” w Porębie,

38. Pałacyk w Rudołtowicach,

39. Pałacyk w Promnicach,

40. Kościół drewniany w Ćwiklicach,

41. Kościół drewniany w Górze,

42. Kościół drewniany w Grzawie,

43. Kościół drewniany w Łące,

44. Kościół drewniany w Miedźnej,

45. Kościół drewniany w Pielgrzymowicach,

46. Kościół drewniany w Wiśle Małej,

47. Pomnik Jana Kupca w Łące,

48. Zapora i zbiornik na rzece Pszczynka w Łące,

49. Zapora i zbiornik na rzece Wisła w Goczałkowicach,

50.  Centrum Goczałkowic Zdroju,

51. Pomnik Poległych żołnierzy września w Ćwiklicach,

52. Tablicę Poświęconą Karolowi Miarce w Pielgrzymowicach – ul. Karola Miarki 10.

Opracował: phm. Mikołaj Piórko – Przewodniczący Kapituły HOZP.



Związek Harcerstwa Polskiego ……….….……...…..……., …………...………..
(miejscowość) (data)

..…….….….…….….….…….…….….….....….…..….
       (jednostka)

Wniosek o otwarcie próby 
na Harcerską Odznakę Ziemi Pszczyńskiej

Ja…………………………………………………………….…   …………………………………………..
                (imię i nazwisko)           (pełniona funkcja)

………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa jednostki)

wnioskuję o otwarcie próby na odznakę brązową / srebrną* dla niżej wymienionych
harcerek i harcerzy.

lp. stopień imię i nazwisko

      Podpis członka Kapituły HOZP Podpis wnioskującego

         ……………….………………………         ………………………...……………
(data i podpis) (data i podpis)

*niepotrzebne skreślić



Związek Harcerstwa Polskiego ……….….……...…..……., …………...………..
(miejscowość) (data)

..…….….….…….….….…….…….….….....….…..….
       (jednostka)

Wniosek o przyznanie
Harcerskiej Odznaki Ziemi Pszczyńskiej

Ja…………………………………………………………….…   …………………………………………..
                (imię i nazwisko)           (pełniona funkcja)

………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa jednostki)

wnioskuję o pozytywne zamknięcie próby na odznakę brązową /  srebrną* dla niżej
wymienionych harcerek i harcerzy.

lp. stopień imię i nazwisko

      Podpis członka Kapituły HOZP Podpis wnioskującego

         ……………….………………………         ………………………...……………
(data i podpis) (data i podpis)

*niepotrzebne skreślić



Związek Harcerstwa Polskiego ……….…….………...….…..……., …………….………..
(miejscowość)   (data)      

..…….….….…….….….…….…….….….....…..……
      (jednostka)

Wniosek o przyznanie
 honorowej Harcerskiej Odznaki Ziemi Pszczyńskiej

Ja…………………………………....………członek Kręgu Instruktorskiego / Instruktor ZHP*
   (imię i nazwisko)

wnioskuję  o  przyznanie  Honorowej  Harcerskiej  Odznaki  Ziemi  Pszczyńskiej

…………………………………      …….....………..…………………………………...………………………… .
       (Pani / Panu / stopień*) (imię nazwisko)

Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

…………………………………………….…………………………………………….……………….…………………….

      Podpis członka Kapituły HOZP Podpis wnioskującego

         ……………….………………………         ………………………...……………
(data i podpis) (data i podpis)

*niepotrzebne skreślić


