
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

"Czegóż nas nauczyły wieki, 

wsłuchanych w dźwięk daleki?" 

Władysław Broniewski "Dzwon w Płocku" 

 

Pytanie zadawał sobie wiele lat temu Władysław Broniewski, bohater naszej chorągwi. 

Tymczasem przed nami 125. rocznica urodzin poety zakochanego w mazowieckiej ziemi  

i 50. rocznica odsłonięcia jego pomnika w Płocku. Przez pół wieku monument z Tumskiej spogląda góry 

na Królewski Las. Od 30 lat jest też świadkiem działań harcerskich w Chorągwi Mazowieckiej ZHP. 

W tym roku chcemy zaprosić wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów do wspólnego świętowania 

30. Dni Chorągwi w mieście urodzenia Władysława Broniewskiego.  

 

Książęcy stołeczny Płock z radością otworzy swoje gościnne bramy i pozwoli dzielnym 

i wnikliwym poszukiwaczom przygód odkryć wiele tajemnic. Przygoda czeka na Was w pięciu gniazdach 

programowych. Trasy Waszych wędrówek prowadzić będę między murami zamku książąt mazowieckich, 

królewskiej kaplicy będącej sarkofagiem m.in. Bolesława Krzywoustego czy śladów obrońców Płocka 

1920 roku, których bohaterska postawa została doceniona Krzyżem Walecznych przez marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Płock to także kolebka harcerstwa na Mazowszu, gdzie 110 lat temu powstał pierwszy 

zastęp skautowy. Czekamy na Was 16 września, niech na ten jeden weekend Płock stanie się miastem 

mazowieckich harcerzy 

 

Komenda 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP 

 

 

 

 

1. Organizatorzy:  

 Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego 

 Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku  



 

2. Termin:  

16-18 września 2022 r.  

 

3. Miejsce:  

Miasto Płock oraz powiat płocki. 

 

4. Cele: 

1. Inauguracja roku harcerskiego 2022/2023. 

2. Uczczenie 30. rocznicy reaktywowania Chorągwi Mazowieckiej ZHP. 

3. Uczczenie 125. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci oraz 50 lat od odsłonięcia w Płocku pomnika 

bohatera Chorągwi Mazowieckiej ZHP Władysława Broniewskiego. 

4. Uczczenie 110 lat harcerstwa w Płocku. 

5. Świętowanie jubileuszu 75-lecia HZPiT „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke. 

6. Promocja miasta Płocka, poznanie jego historii i zabytków, a także walorów turystycznych i kulturowych. 

7. Doskonalenie technik harcerskich i turystycznych. 

8. Integracja środowisk harcerskich Chorągwi Mazowieckiej ZHP. 

 

 

5. Program ramowy 

16.09.2022 r. (piątek) 

17.00 - 18.00:  Przyjazd i zakwaterowanie 

18.00 - 19.00:  Kolacja w gniazdach 

19.00 - 21.30:   Zajęcia programowe w gniazdach: zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim 

19.00 - 23.00:   Zajęcia programowe w gnieździe wędrowniczym 

19:00 – 22:00: Jubileuszowy koncert HZPiT „Dzieci Płocka” oraz gala podsumowująca  

 plebiscyt Chorągwi Mazowieckiej ZHP „Instruktorzy Godni Naśladowania”  

 (gniazdo instruktorskie) 

22.00:  Cisza nocna w gniazdach: zuchowym, harcerskim i starszoharcerskim 

23:30: Cisza nocna w gnieździe wędrowniczym 

 

17.09.2022 r. (sobota) 

7:00 – 15:00:  Pobudka, śniadanie, przedpołudniowy blok programowy, obiad. 

15:30 – 17:00:  Koncert 

18:00 – 19:00:  Kolacja w gniazdach 

19:45 – 21:15:  Ognisko 

22.00: Cisza nocna w gniazdach 

 

 

18.09.2022 r. (niedziela) 

6.00:  Pobudka w gniazdach, toaleta poranna, sprzątanie terenu gniazd i pakowanie. 

8:45 – 10:00:  Msza święta 

10.00 – 11:30:  Przemarsz na plac apelowy, apel końcowy 

11.30 – 12.00: Zakończenie 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP 



 

PROGRAM GNIAZD 

 

GNIAZDO ZUCHOWE 

 

WAJCZU ZUCHY! 

W gnieździe zuchowym zostaniecie członkami tajemniczej gromady Antka Cwaniaka. Wyruszycie 

w poszukiwaniu skarbów Mazowsza. Sprawdzicie swoją dzielność, wytrwałość, sprawność, czujność 

i odwagę. Chcecie zostać odkrywcami? 

MYSZAPRAZA! 

Zadanie przedzlotowe: 

Zadaniem gromad zuchowych uczestniczących w Dniach Chorągwi Mazowieckiej ZHP jest przygotowanie 

historii powstania jednostki i teraźniejszości gromady zuchowej w formie rymowanki/wiersza/opowieści 

z użyciem rekwizytów. Historia może być wzbogacona oprawą muzyczną. Gromady będą prezentowały 

zadanie przedzlotowe podczas kominka w piątek 16.09.2022 r. Ważne jest, aby każdy zuch wziął udział 

w prezentacji zadania. 

 

GNIAZDO HARCERSKIE 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich harcerzy do stworzenia patroli dziennikarzy i reporterów. 

Przeprowadzicie wywiady z ciekawymi osobami, weźmiecie udział w śledztwie dziennikarskim, nie 

zabraknie także tworzenia relacji na żywo. Jeśli chcecie przeżyć przygodę i stać się dociekliwymi 

reporterami zapraszamy do naszego gniazda. Będziecie mieć okazję odwiedzić najpiękniejsze miejsca 

w Płocku, a zarazem stworzyć niepowtarzalne dzieło. Co to będzie? Sami zobaczycie! 

Zadanie przedzlotowe: 

Zadaniem patroli harcerskich jest przygotowanie stoisk, na których zaprezentują swój hufiec, z którego 

przyjechali na 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Patrole z tego samego hufca przygotowują jedno 

wspólne stoisko. Harcerze powinni zorganizować pamiątki, które będą mogli wymienić z uczestnikami 

z innych hufców. Stoiska będą prezentowane podczas piątkowego wieczoru. 

 

 

 

 



GNIAZDO STARSZOHARCERSKIE 

 

 

Wyobraź sobie, że Twoje wspomnienia mogłyby zniknąć, przepaść na zawsze, a Ty nie mógłbyś do nich 

już powrócić. Nasze wspomnienia tworzą historię, a każde z nich jak element układanki jest niezbędny do 

rozszyfrowania dawnych wydarzeń. Wciel się w rolę prawdziwego detektywa, odkrywaj kolejne poszlaki, 

podążając ulicami Płocka, zmierz się z czekającymi wyzwaniami i odzyskaj wszystkie brakujące fragmenty 

układanki, przedstawiającej niesamowite wspomnienia Władysława Broniewskiego. Czekamy na Ciebie!  

Zadanie przedzlotowe: 

„Nie ma nic piękniejszego niż poznawanie nowych ludzi i miejsc...“  

 

Waszym zadaniem jest przygotowanie stoiska patrolu na Harcerskich Targach, takiego jak to widzimy 

w amerykańskich filmach czy serialach, lub też na własnym podwórku uczestnicząc w różnego rodzaju 

wydarzeniach kulturalnych. Stoisko powinno odzwierciedlać Was jako harcerzy, ludzi - pokażcie jacy 

jesteście, co was charakteryzuje. Możecie przygotować plakaty, postery, przywieźć kroniki. Zaprezentujcie 

też swoje proporce, może macie też jakieś inne elementy obrzędowe, którymi możecie się pochwalić? 

Wszystkie chwyty dozwolone, ważne żebyśmy Was zapamiętali!    

Do dyspozycji będziecie mieli ławki szkolne (jedną lub dwie) i krzesełka. Jeśli chcecie możecie śmiało 

przygotować stelaż samodzielnie - pamiętajcie, że ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia 😉    

Co  powinno znaleźć się na stanowisku?   

1. Nazwa patrolu, skąd jesteście, charakterystyczne elementy jak np. proporzec   

2. 2-3 osoby odpowiadające za stanowisko (pamiętajcie, że będziecie się zmieniać -  w końcu mamy 

poznać się wszyscy!)    

3. Uśmiech i dobra zabawa! Przygotujcie jakąś krótką aktywność, którą będziecie mogli przeprowadzić 

z odwiedzającymi Was patrolami, niech to będzie Wasze - może to być ulubiona piosenka, pląs, 

zwijanie bandaża na czas, lub tworzenie najwyższej wieży z makaronu i pianek. Im bardziej kreatywnie 

tym lepiej. Nie musi to być długie - 5 minut wystarczy 😉    

 

Wymyślcie też swój własny, niepowtarzalny stempel/naklejkę/znaczek - coś, czym będziecie potwierdzać 

obecność innych patroli na waszym stanowisku. Pamiętajcie, żeby nie było to zbyt duże - karty patroli będą 

formatu max A5.  Jeśli nie macie pomysłu poszukajcie go w sieci - na pewno coś znajdziecie!    

 

A jak to wszystko będzie wyglądać i jak będą przebiegać nasze Harcerskie Targi? Dowiecie się jak się już 

spotkamy 😊   W razie wątpliwości i pytań piszcie śmiało, jesteśmy do Waszej dyspozycji: pwd. Adrianna 

Łuksa: adrianna.luksa@zhp.net.pl – koordynatorka Harcerskich Targów. 

Małe ułatwienie - żebyście o niczym nie zapomnieli     

Chcecklista 😊   Przygotujcie:   

1. Stoisko patrolu (plakat, poster, kronika itp.)   

2. Krótka aktywność dla odwiedzających   

3. Stempelek/znaczek/naklejkę 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:adrianna.luksa@zhp.net.pl


 

GNIAZDO WĘDROWNICZE I INSTRUKTORSKIE 

 

Drodzy wędrownicy i instruktorzy, dla Was przygotowaliśmy dwa gniazda, spośród których możecie 

wybrać te, których opis najlepiej odpowie na Wasze potrzeby. Niech nie zmylą Was nazwy gniazd. W 

programie gniazda wędrowniczego mogą wziąć udział także instruktorzy, a w programie gniazda 

instruktorskiego także wędrownicy. 

 

GNIAZDO WĘDROWNICZE 

Zapraszamy do wzięcia udziału w niezapomnianej 

przygodzie jaką oferuje nasze gniazdo na 30. Dniach 

Chorągwi Mazowieckiej. Nasza trasa będzie 

połączeniem gry z wieloma wyzwaniami ze służbą. 

Nie zabraknie aktywności stacjonarnych, wędrówki 

w promieniach słońca i blasku księżyca oraz 

aktywnej służby. Przybywajcie licznie, czekamy na 

Was! 

Poziom trudności: średnio-trudna, wymagająca 

aktywności fizycznej. 

Zadanie przedzlotowe:  

Zadaniem każdego patrolu jest przygotowanie dwóch 

mat węchowych dla psów oraz skompletowanie 

gadżetów, którymi będzie się można wymienić 

z innymi patrolami w piątkowy wieczór. Każdy patrol 

będzie prezentował swoje środowisko i hufiec, 

z którego pochodzi na stworzonym przez siebie 

stoisku. 

Zgłoszenia patrolami. 

GNIAZDO INSTRUKTORSKIE 

Chcesz lepiej poznać Stołeczny Książęcy 

Płock? Jego historię z niezwykłymi 

opowieściami o ludziach, miejscach 

i zdarzeniach? Pokażemy Ci, jak przeszłość 

łączy się tu z teraźniejszością. Wyjedziesz 

z Płocka z przeświadczeniem, że to miasto 

przyjazne, ważne dla harcerstwa, historii 

i kultur. 

Poziom trudności: bez dodatkowych 

trudności, nie wymaga nadmiernej aktywności 

fizycznej. 

Zgłoszenia indywidualne. 

6. Warunki uczestnictwa: 

1. W Dniach Chorągwi mogą brać udział reprezentacje gromad zuchowych, drużyn harcerskich 

i starszoharcerskich, a także wędrowniczych, jak również instruktorzy, starszyzna oraz seniorzy ZHP.  

2. Patrole powinny liczyć od 7 do 10 osób z pełnoletnim opiekunem. Zgodę na inną liczebność patrolu 

wyraża Komenda 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP. 

3. Wpłacenie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej: 

a) Dla uczestników gniazd: zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego i wędrowniczego DSCZ 

wynosi 35 zł 

b) Opiekunowie patroli nie płacą wpisowego. 

c) Dla uczestników gniazda instruktorskiego wynosi 90 zł, 

d) Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy załączyć do zgłoszenia udziału w Dniach Chorągwi 

Mazowieckiej ZHP. 



4. Uzyskanie zgody komendanta hufca i załączenie jej do zgłoszenia udziału. 

 

7. Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia należy wysyłać (w nieprzekraczalnym terminie do 7.09.2022 r.) za pomocą formularza 

dostępnego pod adresem http://idz.do/dchm2022  

2. Zgłoszenie patrolu zostanie przyjęte po wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza. Każdy patrol 

otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą elektroniczną. 

3. O zakwalifikowaniu patrolu na Dni Chorągwi decyduje Komenda Dni Chorągwi. 

4. Liczba miejsc jest ograniczona. W uzasadnionym przypadku Komenda Dni Chorągwi może zdecydować o 

zakwalifikowaniu patrolu do innego gniazda niż wybrane w zgłoszeniu. 

5. Każdy patrol w dniu przyjazdu na 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP wypełni kartę zgłoszeniową oraz 

deklarację odpowiedzialności w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.  

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po potwierdzeniu zgłoszenia, wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

8. Sposób płatności: 

Płatność należy dokonywać na konto o numerze: 

82 1160 2202 0000 0001 3283 4329 

Chorągiew Mazowiecka ZHP 

09-402 Płock, ul. Krótka 3A 

z dopiskiem DCHM 2022 i nazwa patrolu 

 

9. Komenda: 

Komendant 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP – hm. Janusz Banasiak 

Zastępca komendanta ds. programowych – hm. Mariusz Fabiszewski 

Zastępca komendanta ds. logistyki – phm. Robert Elwertowski 

Członek Komendy odpowiedzialny za finanse – hm. Michał Bagiński 

Członek komendy odpowiedzialny za zabezpieczenie – phm. Maciej Tarka 

Członkini Komendy - phm. Agnieszka Gruber  

Członkini Komendy - phm. Anna Muszyńska 

Komendantka Gniazda Zuchowego - hm. Anna Habaj  

Komendant Gniazda Harcerskiego -  pwd. Kacper Pietrzak 

Komendant Gniazda Starszoharcerskiego - phm. Kamil Czwartek 

Komendant Gniazda Wędrowniczego - hm. Artur Brzyski 

Komendant Gniazda Instruktorskiego - hm. Krzysztof Krajewski 

 

10. Ekwipunek: 

 Każdy uczestnik powinien posiadać mundur harcerski a w przypadku jego braku z uzasadnionej 

przyczyny inny element odzieży z harcerskim logo, a ponadto strój sportowy oraz ubiór i wyposażenie 

turystyczne. 

 Wszyscy uczestnicy powinni być wyposażeni w menażkę lub naczynia do spożywania posiłków, kubek 

oraz sztućce. 

 Uczestnicy gniazda zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego i wędrowniczego muszą posiadać 

apteczkę (jedna na patrol), śpiwór, karimatę, szkolne obuwie na zmianę. 

 Uczestnicy gniazda instruktorskiego mogą zabrać ze sobą na wszelki wypadek śpiwór. 

http://idz.do/dchm2022


 Uczestnicy gniazda wędrowniczego latarkę oraz ubiór dostosowany do udziału w wędrówce w nocy 

z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. 

11. Zakwaterowanie: 

 Gniazdo Zuchowe 

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Brzozowa 3, 

 Gniazdo Harcerskie 

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Piasta Kołodzieja 7, 

 Gniazdo Starszoharcerskie 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, ul. 3 Maja 4, 

 Gniazdo Wędrownicze 

Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Jana Kochanowskiego 11   

 Gniazdo Instruktorskie 

 Pokoje gościnne przy Kościele Starokatolickim Mariawitów w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 27a. 

 Sztab 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP 

Stanica Harcerska im. Geni Majdeckiej, ul. Krótka 3a. 

 

12. Wyżywienie: 

 Patrole przygotowują jedzenie we własnym zakresie. 

 Organizatorzy zapewniają obiad w sobotę 17.09.2022 r. i wrzątek w piątek, sobotę i niedzielę w miejscu 

zakwaterowania. 

 Uczestnicy gniazda instruktorskiego mają zapewnione wszystkie posiłki. 

 

14. Postanowienia końcowe: 

1. W wydarzeniu mogą wziąć udział uczestnicy, którzy są zdrowi w dniu przyjazdu, u których nie 

występuje infekcja oraz objawy chorobowe sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegać niniejszego regulaminu, przepisów o ochronie 

przyrody, bezpieczeństwa ppoż., przepisów ruchu drogowego oraz Prawa Harcerskiego. 

3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP ponoszą 

uczestnicy oraz ich opiekunowie. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz ostatecznej jego 

interpretacji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, w przypadku wystąpienia czynników 

uniemożliwiających realizację 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP. 

 

15. Kontakt: 

Komenda Hufca ZHP PŁOCK    hm. Janusz Banasiak tel. 602-574-280 

ul. Krótka 3a, 09-402 Płock    hm. Mariusz Fabiszewski, tel.: 502-596-956 
e-mail: dchm@mazowiecka.zhp.pl  
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