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ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I PROMOCJA HUFCA 

IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, Sosnowieckiego Hufca ZHP,  w dniu 25 listopada 2015r. 

dokonał wyboru Komendanta Hufca oraz Komisji Rewizyjnej Hufca - na kadencje 2015 -2019. 

Na wniosek nowo wybranego Komendanta powołano skład osobowy Komendy Hufca: 

1. phm.– Borecka Edyta komendant hufca 

2. hm. Andrzej Zawalski – z-ca komendanta hufca d/s programowch  

3. pwd. Kędzierska Alicja z-ca komendanta ds. organizacyjnych 

4. phm.  Wiązania Alina – skarbnik hufca 

5. hm. Stojak Michał – kwatermistrz hufca 

 

W trakcie kadencji wpłynęło pismo do sekretatiatu hufca tj. w dniu 25.01.2017r. odnośnie  

rezygnacji z pełnienia funkcji z-cy komendanta d/s programowych i członka komendy hufca 

złożył  dh hm. Andrzej Zawalski (sprawy osobiste i zawodowe).  

 

W tej sytuacji w maju 2017 uzupełniono skład komendy hufca. Na funkcję członka Komendy  

ds. programu i pracy z kadrą mianowano dh pwd. Martę Sadowską .  

 

Od dnia 1.05.2017 do chwili obecnej Komenda hufca funkcjonuje w składzie: 

1. phm.– Borecka Edyta komendant hufca 

2. pwd. Kędzierska Alicja z-ca komendanta ds. organizacyjnych 

3. phm . Wiązania Alina – skarbnik hufca 

4. hm. Stojak Michał – kwatermistrz hufca 

5. pwd. Marta Sadowska – członek komendy hufca ds. programu i pracy z kadrą. 

 W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani: 

  

1. phm. Michał Jastrzębski  Przewodniczący  

2. phm. Tomasz Bujarski  Zastępca Przewodniczącego  

3. phm Kamil Strzelczyk  Sekretarz  

 

W związku z rezygnacją z funkcji sekretarza Hufcowej Komisji Rewizyjnej dh phm. Kamila 

Strzelczyka (sprawy zawodowe) - na funkcję sekretarza Hufcowej Komisji Rewizyjnej 

mianowano dh phm. Józefa Naziemca. 

  

Od 1.06.2017 hufcowa Komisja Rewizyjna funkcjonuje w uzupełnionym składzie: 

 

1. phm. Michał Jastrzębski  Przewodniczący  

2. phm. Tomasz Bujarski  Zastępca Przewodniczącego  

3. phm. Józef Naziemiec Sekretarz 

 



 

Przy komendzie działają zespoły: 

 

Zespół programowy w składzie: 

- hm. Andrzej Zawalski 

- pwd. Marta Sadowska 

- phm. Tomasz Bujarski 

- phm. Anna Cembrzyńska 

- phm. Kamilla Wybraniec – Jakóbik 

- hm. Krystyna Narska 

 

Zespół ds. kształcenia w składzie: 

- phm. Tomasz Bujarski 

- pwd. Marta Sadowska 

- phm. Kamila Wybraniec – Jakóbik 

- phm. Tomasz Bąk 

 

Zespół ds. internetu w składzie: 

- hm. Andrzej Zawalski 

- phm. Tomasz Bujarski 

- pwd. Jacek Opalski 

- Robert Jakóbik 

 

Zespół ds. współzawodnictwa w składzie: 

- pwd. Alicja Kędzierska – przewodnicząca                                                                              

- phm. Alina Wiązania                                                                                                             

- dh Edyta Wybraniec – Kukla 

- phm. Józef Naziemiec                                                                                                                            

- Renata Świerczyńska 

 

Komisja Stopni Instruktorskich w składzie:  

- hm. Krystyna Narska – przewodnicząca 

- hm. Elżbieta Natkaniec 

- phm. Anna Cebrzyńska 

 

Komisja historyczna w składzie: 

- hm. Ryszard Kruszewski - przewodniczący 

- phm. Maciej Sakłak 

- pwd. Jacek Opalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNKCJONOWANIE KOMENDY HUFCA 

 

Na pierwszym posiedzeniu określono zasady działania Komendy Hufca, Komendantka omówiła  

zadania oraz metodykę funkcjonowania Hufca. Komenda przyjęła cele i koncepcję pracy służącą 

realizacji uchwał IX Zjazdu Hufca oraz strategii rozwoju hufca w latach 2015-2019. 

 

Posiedzenia Komendy Hufca odbywały się regularnie w każdą ostatnią środę miesiąca                 

( za wyjątkiem lipca – akcja letnia) 

 

W okresie od 25 listopada 2015r do 8 listopada 2017r Komenda Hufca spotkała się: 

 

2015 – 1 raz 

2016 r – 11 razy 

2017r – 9 razy 

 

Łącznie Komenda Hufca odbyła 20 oficjalnych posiedzeń, nie licząc wielu doraźnych spotkań 

tematycznych. 

  

W każdą środę członkowie Komendy Hufca pełnią dyżury w godzinach 15.00- 17.00. 

 

W czasie trwania kadencji od 25 listopada 2015r wydano 26 rozkazów (w tym 4 specjalne) 

 

Przy Komendzie hufca funkcjonuje Biuro/Sekretariat Komendy Hufca, które jest czynne 

codziennie w godzinach 9.00 – 17.00. Biurem kieruje dh Renata Świerczyńska 

 

Do stałego udziału w posiedzeniach został zaproszony przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Hufca.  

 

Na posiedzenia, w zależności od omawianych spraw - zapraszani są również namiestnicy, 

przewodniczący komisji-zespołów oraz drużynowi lub inni goście. 

 

LOGISTYKA I ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE 

 

Poprzez rozesłanie szeregu zapytań dotyczących wynajmowania autokarów, usług wykonywania 

symbolicznych plakietek i pucharów oraz zapewnienia różnych form cateringu dla obsługi 

organizowanych imprez i działań zuchowo-harcerskich – udało się na stałe wytypować nowe 

firmy i dostawców -  którzy solidnie, terminowo i za bardzo korzystne ceny świadczą nam w tej 

kadencji usługi. 

 

1 - transport uczestników do i z Częstochowy (Światełko Pokoju 2015) 

2 - transport uczestników rajdu, zuchy i harcerze (Kobylica 2016) 

3 - gorący posiłek, biwak, rajd  (Kobylica 2016) 

4 - transport dwóch turnusów na Obóz w Bieszczadach (2016) 

5 - transport uczestników do i z Częstochowy (Światełko Pokoju 2016) 

6 - transport dwóch turnusów na Obóz w Bieszczadach (2017) 

7 - gorący posiłek, biwak, rajd  (Centuria, Kobylica 2017) 



8 - organizacja okolicznościowych zakupów i dostawa gadżetów, plakietek, elementów              

do dekoracji, papieroplastyki i zabaw terenowych, zakupy na akcje letnią (2015, 2016, 2017) 

 

   

WYKAZ DRUŻYN NA KONIEC 2015 ROKU 
Drużyny harcerskie 

1. 11 SDH „Bieszczadzkie Wilki” 

2. 15 SDH „Róża Wiatrów” 

3. 19 SDH „Płomień” 

4. 29 SDH „Zwiadowcy” 

5. 35 SDH „Orzeł” 

6. 65 SDWi „Leśny lud” 

7. 73 PSDWi 

8. 77 SDH „Odkrywcy” 

9. 111 SDWi „Skauci” 

 

Gromady zuchowe 

1. 20 SGZ „Muminki” 

2. 30 SGZ „Szyszkowe Bractwo” 

3. 36 SGZ „Ogniki” 

4. 40 SGZ „Czarne Stopki” 

5. 50 SGZ „Szyszkowe Elfy” 

6. 66 PSGZ 

7. 74 PSGZ 

8. 100 SGZ „Muchomorki Wesołe Stworki” 

9. 102 SGZ „Wesołe Promyczki” 

10. 104 SGZ „Radosna Gromada” 

 

Kręgi seniorów 

1. Krąg seniorów „Korzenie” 

2. Krąg seniorów „Zagłębiacy 
 

WYKAZ DRUŻYN NA KONIEC 2016 ROKU 

 

Drużyny harcerskie 

1. 11 SDH „Bieszczadzkie Wilki” 

2. 15 SDH „Róża Wiatrów” 

3. 19 SDH „Płomień” 

4. 29 SDH „Zwiadowcy” 

5. 35 SDH „Orzeł” 

6. 65 SDWi „Leśny lud” 



7. 73 PSDWi „Maki” 

8. 77 SDH „Odkrywcy” 

9. 111 SDWi „Skauci” 

 

Gromady zuchowe 

1. 20 SGZ „Muminki” 

2. 30 SGZ „Szyszkowe Bractwo” 

3. 36 SGZ „Ogniki” 

4. 40 SGZ „Czarne Stopki” 

5. 50 SGZ „Szyszkowe Elfy” 

6. 66 PSGZ 

7. 74 PSGZ 

8. 100 SGZ „Muchomorki Wesołe Stworki” 

9. 102 SGZ „Wesołe Promyczki” 

10. 104 SGZ „Radosna Gromada” 

 

Kręgi seniorów 

1. Krąg seniorów „Korzenie” 

2. Krąg seniorów „Zagłębiacy 
 

WYKAZ DRUŻYN NA IV KWARTAŁ 2017 ROKU 

 

Drużyny harcerskie 

1. 15 SDH „Róża Wiatrów” 

2. 19 SDH „Płomień” 

3. 29 SDH „Zwiadowcy” 

4. 65 SDWi „Leśny lud” 

5. 73 PSDWi „Maki” 

6. 77 SDH „Odkrywcy” 

7. 111 SDWi „Skauci” 

 

Gromady zuchowe 

1. 20 SGZ „Muminki” 

2. 40 SGZ „Czarne Stopki” 

3. 66 PSGZ 

4. 70 SGZ „Odważne Elfy” 

5. 74 PSGZ „Maczki” 

6. 102 SGZ „Wesołe Promyczki” 

7. 104 SGZ „Radosna Gromada” 



 

Kręgi seniorów 

1. Krąg seniorów „Korzenie” 

 

STAN ILOŚCIOWY HUFCA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH KADENCJI 

Zgodnie z ewidencją stan liczebny hufca w poszczególnych latach wynosił: 

na koniec 2015- 395 osób 

na koniec 2016- 305 osób 

na IV kw. 2017- 289 osób 

 

TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMENDY HUFCA W OKRESIE 2015 - 2017 
 

1. Przyjęcie planu pracy komendy, terminarza imprez  

2. Przyjęcie terminarza i tematyki posiedzeń komendy 

3. Zatwierdzanie planów pracy hufca i planów kształcenia 

4. Zatwierdzenie programu kursu drużynowych 

5. Zatwierdzenie dyżurów członków komendy 

6. Analiza składek za każdy rok w czasie trwania kadencji 

7. Zatwierdzenie i analiza budżetu za każdy rok w czasie trwania kadencji 

      8.  Przygotowania do HAL, NAL, 

      - terminy obozów, planowane rozmiary, zatwierdzanie sztabu HAL, zatwierdzenie   

        komendantów i kwatermistrzów ośrodków           

- zatwierdzanie informatora, przygotowania ośrodków obozowych  

- zatwierdzenie kadry programowej i kwatermistrzowskiej obozów 

- zatwierdzenie preliminarzy obozów, planów pracy obozów 

9. Współpraca z władzami miejskimi 

10. Ocena udziału gromad i drużyn w imprezach chorągwianych 

11. Ocena pracy gromad i drużyn harcerskich - współzawodnictwo drużyn 

12. Przygotowanie arkusza analizy hufca 

13. Zatwierdzanie zadań wynikających z planu rozwoju hufca 

14. Analiza realizacji Uchwał 

15. Ocena sytuacji finansowej hufca 

16. Analiza spisu harcerskiego 

17. Przygotowania do zjazdu sprawozdawczego hufca 

18. Ochrona danych osobowych  

19. Współpraca z władzami samorządowymi 

20. Pozyskiwanie środków (udział w konkursach miejskich) 

21. Podsumowanie pracy zespołu kształcenia 

22. Analiza spisu harcerskiego za każdy rok  

23. Omówienie harcerskiego startu , zakończenie roku harcerskiego 

24. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” 

25. Inwentaryzacja w Hufcu 

26. Omówienie, zatwierdzanie i podsumowanie imprez hufcowych:  

- rajdy i biwaki hufca  

      - harcerskie starty 



- spartakiady  

- harcerskie zloty pokoleń 

- festiwale piosenki harcerskiej i zuchowej  

- współzawodnictwo drużyn 

- sprzątanie świata 

- dzień myśli braterskiej 

- Dzień Papieski 

- udział w miejskich uroczystościach związanych z obchodami rocznic i świąt państwowych 

- andrzejki 

- Płomyk Pamięci - obchody święta zmarłych 

- Betlejemskie Światło Pokoju 

- opłatek - wigilie instruktorskie  

27. Przygotowania do Zlotu ZHP w sierpniu 2018 

28. Sprawozdanie z zebranych 1% podatku 

 

 

BAZA NIERUCHOMOŚCI HUFCA 

     Hufiec dysponuje miejskimi pomieszczeniami wynajętymi poprzez MZZL w Sosnowcu. 

Siedziba komendy hufca znajduje się w centrum miasta. W ostatnim okresie byliśmy zmuszeni 

do zmniejszenia wynajmowanej, użytkowanej powierzchni i w związku z tym                            

do przeorganizowania wykorzystania hufcowych pomieszczeń biurowych w celu właściwego 

zabezpieczenia działalności statutowej.   

            Istotnym problemem do rozwiązania pozostaje uporządkowanie oraz  inne 

zagospodarowanie powierzchni garażowej przy siedzibie Hufca. Przez lata zgromadzono tam 

znaczną ilość starego i mało użytecznego dziś sprzętu. Zagadnienie jest poważne gdyż ponosimy 

koszty wynajmu mało przydatnej nam teraz powierzchni - zorganizowanie generalnych 

porządków wywiezienie i utylizacja złomu, będzie raczej dość kosztowne, choć uzyskana 

powierzchnia, po modernizacji, mogłaby stanowić znakomitą bazę  do działalności zuchowej  

i harcerskiej. 

            Dysponujemy trzema hufcowymi ośrodkami obozowymi. Ośrodki obozowe w Kobylicy  

i w Centurii, położone są na pobliskiej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W ośrodkach tych    

od wczesnej wiosny do późnej jesieni organizowane są rajdy, gry terenowe oraz biwaki drużyn.  

W Centurii od kilku lat, na zasadzie odpłatnego wynajmowania naszej powierzchni leśnej            

i kwatermistrzowskiej -  obozują harcerze z innych hufców. 

 Stanica harcerska w Dwerniczku w Bieszczadach, jednorazowo może pomieścić  

100 osób pod namiotami w każdym turnusie, dysponujemy tam wyposażeniem kuchennym. 

sanitarnym i socjalnym, dla takiej ilości uczestników. W ośrodku tym od lat organizowane są 

obozy harcerskie i kolonie zuchowe.  

             W hufcowych ośrodkach, na bieżąco prowadzone są niezbędne naprawy i remonty, 

wszystko to z konieczności -  ma charakter doraźny i wykonywane jest własnymi amatorskimi,  

siłami instruktorów i wolontariuszy – np. w ośrodku w Kobylicy wykonanao nową          

instalację wodną, przygotowano do podłączenia nowe szambo, zamontowano studzienki  

z zaworami dla uruchomienia w przyszłości, nowego orurowania wodno-kanalizacyjnego. 

             W ośrodku w Dwerniczku wymalowano i naprawiono wszystkie domki, zakupiono nowe 

wyposażenie domków. W Centurii wybudowano toalety i umywalnie na potrzeby biwaków. 

             W najbliższym czasie należy jednak zdobyć środki lub sponsorów na przeprowadzenie  

w hufcowych Ośrodkach,  większych, planowych remontów i modernizacji – upływ czasu       

ma bardzo niekorzystny wpływ, szczególnie na instalacje i obiekty budowlane, większość z nich  

pochodzi z lat 70-80 tych.  



  

HARCERSKA AKCJA LETNIA I ZIMOWA 

 

  Komenda Hufca co roku jest organizatorem letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży z naszego miasta. 

  Harcerze, zuchy oraz młodzież niezrzeszona wypoczywa pod fachową opieką kadry 

instruktorskiej, pedagogicznej, medycznej i kwatermistrzowskiej w ośrodku w Dwerniczku. 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z metodyką harcerską, według wcześniej opracowanych planów 

pracy. Programy obozów nastawione są w szczególności na wypoczynek, rekreację, sport  

i turystykę. Zajęcia prowadzone są w drużynach i zastępach.  

 Uczestnicy poznają podstawowe techniki harcerskie takie jak: pionierka, 

terenoznawstwo, samarytanka. Biorą udział w wielu grach terenowych, poznają walory 

krajoznawcze Jury i Bieszczad, przyczyniają się do działań na rzecz ochrony środowiska.  

 W czasie kolonii i obozów uczestnicy zdobywają stopnie i sprawności harcerskie. Mimo 

dużego zaangażowania w organizację HAL członków Komendy i drużynowych, przygotowanie 

atrakcyjnego planu pracy obozu, zbilansowanego kosztu, dofinansowania ze środków Urzędu 

Miasta zainteresowanie udziałem w obozach harcerskich nie wzrasta.  

 

WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI ADMINISTRACYJNYMI I SAMORZĄDOWYMI . 

 

 W okresie ostatniej kadencji Komenda Hufca podejmowała szereg inicjatyw służących 

tworzeniu sprzyjającego klimatu wokół harcerstwa w naszym mieście.  

 Komendant Hufca i członkowie Komendy spotykali się z Prezydentem i zastępcami 

Prezydenta miasta Sosnowca, omawiając sytuację ruchu harcerskiego, problemy organizacji, 

możliwość pozyskania środków na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci                

i młodzieży. W celu rozpropagowania harcerstwa wśród młodzieży i pozyskania nowych 

członków nawiązano współpracę z dyrektorami szkół, która zaowocuje powstaniem nowych 

drużyn harcerskich i zuchowych.  

 Obecnie stopniowo zwiększa się zainteresowanie współpracą z ZHP ze strony 

nauczycieli. Ważne jest, aby nauczyciele czynnie włączali się w działalność organizacji. 

Zyskaliśmy sojuszników dla harcerskich poczynań w przedstawicielach Rady Miejskiej.  

 Braliśmy czynny udział w uroczystościach miejskich.  

 W roku 2017 dzięki pomocy finansowej Urzędu Miejskiego harcerze, zuchy oraz 

młodzież niezrzeszona wypoczywała na obozach pod fachową opieką kadry instruktorskiej, 

pedagogicznej, medycznej i kwatermistrzowskiej.  

 Tradycją stało się przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju Władzom Miasta , 

Ordynariuszowi Diecezji Sosnowieckiej i mieszkańcom Sosnowca. Harcerze roznoszą 

Betlejemskie Światło Pokoju do kościołów, domów seniora, szkół i zakładów pracy. 

Braliśmy udział w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miejski takich jak:  

1. Rajd turystyczny 

2. Gra miejska „Cudze chwalicie swego nie znacie”,  

3. Gra miejska „Młody Sosnowiczanin”  

4. Rajd turystyczny po Jurze krakowsko – częstochowskiej,  

5. Festiwal piosenki harcerskiej i piosenek Jacka Cygana,  

6. Festiwal piosenki harcerskiej i rockandrollowej.  



7. Harcerska Akcja letnia. Programy z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnień 

wśród dzieci i młodzieży (corocznie) 

8. Biwak dla zuchów i harcerzy 

 

 Urząd Miasta dofinansowując nasze imprezy przekazuje środki z zaznaczeniem, że mogą 

być one wykorzystane tylko i wyłącznie na nagrody dla uczestników. Wyjątek stanowi 

dofinansowanie do HAL. W roku 2016 nie otrzymaliśmy dotacji na wypoczynek, a w roku 

2017 Komenda Hufca otrzymała dofinansowanie dla 30 uczestników. Pozostałe koszty 

imprez pokrywamy ze składek członkowskich, składek zadaniowych oraz 1 % podatku. 

 

STOWARZYSZENIE RUCHU HARCERSKIEGO 

 

Od wielu lat przy Komendzie Hufca działa prężnie Krąg Terenowy, Stowarzyszenia 

Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ”  

Jest to jeden z najbardziej aktywnych Kręgów tego Stowarzyszenia a jego członkowie, 

nasi byli i obecni instruktorzy - pełnili i pełnią szereg odpowiedzialnych funkcji w Zarządzie  

na szczeblu wojewódzkim SRH. 

Komenda Hufca w wielu formach pracy statutowej aktywnie współdziała z Zarządem 

sosnowieckiego SRH – łączą nas wspólne zasady i cele określone statutem ZHP, dlatego 

Komenda Hufca priorytetowo podejmowała szereg inicjatyw służących dobrej współpracy         

ze Stowarzyszeniem Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.  

Komendant Hufca i członkowie Komendy wielokrotnie spotykali się z zarządem 

Stowarzyszenia omawiając sytuację ruchu harcerskiego w mieście.  

Ze strony Zarządu Kręgu SRH „Czuwaj”, jego doświadczonych instruktorów, 

wielokrotnie otrzymywaliśmy duże wsparcie całego szeregu uroczystości, imprez i działań Hufca 

- organizacji Rajdów wiosennych na Kobylicy, Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turnieju 

strzeleckiego. 

Instruktorzy wspomagali nas bardzo aktywnie stojąc na punktach czy pomagając w biegu 

patrolowym. Stowarzyszenie zorganizowało dla członków drużyn harcerskich Turniej Strzelecki, 

Członkowie Stowarzyszenia pomogli Komendzie Hufca w przeprowadzeniu gry miejskiej 

„Młody Sosnowicznin”.  

Co rok wspólnie organizujemy Pikniki instruktorskie na Kobylicy, Spotkania wigilijne     

i Płomyki Pamięci. 

W hufcu prowadzone jest współzawodnictwo gromad i drużyn. W ramach nagrody 

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” corocznie funduje „symboliczne czeki”              

w wysokości 1000 zł dla najlepszej gromady i drużyny harcerskiej.  

Szczególnie doceniamy że członkowie Stowarzyszenia licznie wspierają sosnowieckich harcerzy 

odpisem 1% podatku. 

W niniejszym sprawozdaniu, serdecznie i oficjalnie dziękujemy Zarządowi                        

i poszczególnym członkom Stowarzyszenia za wieloletnią współpracę, wsparcie,  

bezinteresowną pomoc w przygotowywaniu, organizowaniu przedsięwzięć oraz imprez dla 

naszych instruktorów, zuchów i harcerzy - w imieniu wszystkich zuchów, harcerzy                        

i instruktorów chcielibyśmy bardzo podziękować za wszystkie wpłaty, które wpłynęły na nasze 

konto w ramach akcji 1% i prosić, żeby pamiętać o naszym hufcu Sosnowiec przy wypełnianiu 

PIT-ów. 



           Ponieważ nasza wzajemna współpraca i braterskie współdziałanie leży we wspólnym 

interesie dla dobra sosnowieckich Zuchów i Harcerzy – korzystając z okazji prac 

modernizacyjnych, w budynku gdzie Hufiec ma siedzibę – Komenda Hufca udostępni                 

w najbliższym terminie, jedno z oddzielnych pomieszczeń,  do nieograniczonego użytkowania 

przez SRH „Czuwaj” Krąg Sosnowiec. Pomieszczenie to ma niezależne wejście, nie wymaga 

przejścia przez jakiekolwiek pokoje czy magazyny użytkowane przez Hufiec, nie wymaga 

dostosowania się Stowarzyszenia do godzin funkcjonowania Hufca  - co rokuje dalszą, owocną 

współpracę z SRH. 

 Jesteśmy przekonani że w ten sposób zostaną rozwiązane wszelkie drobne niedogodności które, 

wprawdzie bardzo rzadko, ale  jednak miały miejsce.    

.  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ  

HUFCA ZHP SOSNOWIEC OD 25.11.2015 DO 8.11.2017 

 

Działalność statutowa Hufca ZHP to: 

1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, 

emocjonalnego, fizycznego rozwoju człowieka. 

2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy 

poszanowaniu jego prawa do wolności godności, w tym wolności od wszelkich nałogów. 

3. Upowszechnianie, umacnianie w społeczeństwie przywiązanie do wartości: wolności, 

prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji, 

przyjaźni. 

4. Stwarzanie warunków do nawiązywania, utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 

podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. 

5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez 

cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. 

 

Obecnie drużyny harcerskie i gromady zuchowe funkcjonują w: SP nr 8, SP nr 10, SP nr 15,     

SP nr 20, SP nr 21, SP nr 33, SP nr 35, SP nr 39. 

Funkcje drużynowych pełnią przeszkoleni drużynowi – wśród nich są również doświadczeni 

nauczyciele. 

W ramach działalności programowej drużyny realizowały następujące zadania, które są zawarte 

w planie pracy hufca.  

 Harcerski start 

 Andrzejki 

 Mikołajki 

 Dzień Myśli Braterskiej 

 Betlejemskie Światło Pokoju 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 Konkurs na ozdobę wielkanocną i bożonarodzeniową 

 Harcerski karnawał 

 Dzień papieski 

 Współzawodnictwo drużyn 



 Rajdy, wycieczki, biwaki 

 Festiwale i konkursy o różnorodnej tematyce na szczeblu hufca 

 Harcerska Akcja Letnia i Zimowa. 

Drużyny działające przy Komendzie hufca podejmują szereg inicjatyw organizując różnego typu 

imprezy zarówno dla zuchów i harcerzy, jak też dla dzieci niezrzeszonych. 

Regularnie, odbywały się Kręgi Pracy Drużynowych.  

 

Rok 2016 

           W styczniu harcerze czynnie włączyli się w organizację i zbiórkę WOŚP. 29 lutego 

odbyły się Imienin Zucha (które przypada raz na cztery lata) gromady zuchowe  z Hufca 

Sosnowiec wykonywały różne zadania: spacerową krzyżówkę, układanie hasła, odszukiwanie 

informacji z encyklopedii, kalambury itp., robiły tort (którego na zakończenie zjadły), uczyły się 

piosenki i oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnych pląsów. 

           29 SDH „Zwiadowcy” przy Szkole Podstawowej nr 15 włączyła się w realizację 

Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę". Patronami honorowymi programu 

są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu 

Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów. Celem programu 

"Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków 

wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.  

Podczas zbiórki wykonano plakaty, które pozwolą szkolnym kolegom dbać o swój wygląd           

i zdrowie.  

Harcerze włączyli się także w realizację projektów przygotowanych przez komendę hufca oraz 

chorągiew. Dnia 16 kwietnia w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury już po raz dziewiąty odbył się 

festiwal zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Sosnowiec. Głównym celem konkursu było 

rozpowszechnienie piosenki harcerskiej i zuchowej oraz promocja twórczości Jacka Cygana. 

Występy poprzedziły warsztaty muzyczne.  

           27 kwietnia 2016 roku w Muzie odbyły się miejskie obchody 1050. rocznicy Chrztu 

Polski połączone z otwarciem trzech szkolnych klubów historycznych im. Armii Krajowej. 

Patronat honorowy uroczystości objęli: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz 

Biskup Diecezji Sosnowieckiej ks. bp Grzegorz Kaszak. 29 SDH „Zwiadowcy” aktywnie 

włączyli się w ceremonię, podczas której godnie prezentowali sztandar przedwojennej drużyny 

harcerskiej.  

           28 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu odbyły się Harcerskie 

Teatrałki. Hasło przewodnie występów teatralnych brzmiało: „W zdrowym ciele - zdrowy druh”. 

W sobotę 14 maja w Sosnowcu-Kazimierzu Górniczym odbył się Festiwal Organizacji 

Pozarządowych. Była to okazja, aby działające w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego 

stowarzyszenia, kluby i fundacje zaprezentowały swoje formy działalności oraz wymieniły się 

doświadczeniami. Nie mogło, więc zabraknąć naszego Hufca ZHP Sosnowiec. Nasze drużyny 

mogły zaprezentować się z harcerskimi piosenkami na scenie amfiteatru. 

21 maja 2016 r reprezentanci drużyn udali się na Strzelnicę Pneumatyczną Dąbrowskiego 

Strzelectwa Sportowo- Rekreacyjnego do Parku Rozkówka w Grodźcu na zawody strzeleckie     

o Puchar Przewodniczącego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego CZUWAJ w Sosnowcu. 

Zawody przeznaczone były dla młodzieży harcerskiej zrzeszonej w hufcu będzińskim                  

i sosnowieckim. Główną konkurencją tych zawodów było strzelenie z wiatrówek do tarczy 



oddalonej od zawodnika o 10 metrów. Harcerze zwiedzili także okoliczną stadninę koni oraz 

mini zoo.  

3 - 4 czerwca zuchy i harcerze uczestniczyli w rajdzie zorganizowanym przez Komendę 

Hufca ZHP Sosnowiec. Zuchy uczestniczyły w grach i zabawach w „Indiańskiej wiosce”           

na Kobylicy, natomiast harcerze uczestniczyli w rajdzie z Rabsztyna na Kobylicę Przy ruinach 

zamku odbyła się zbiórka, podczas której otrzymali kopertę z zadaniami, które wykonali             

w drodze do ośrodka. Następnego dnia odbył się bieg patrolowy i pokaz karate członków 

sosnowieckiego klubu.  

Środowiska harcerskie czynnie brały udział w uroczystościach patriotycznych  

tj. 1 i 3 maja. W maju niektóre drużyny brały udział w ogólnopolskiej akcji „Oflaguj się”, 

związanej z Dniem Flagi. 

Na początku września harcerze i zuchy czynnie uczestniczyli w uroczystościach miejskich            

i wojewódzkich związanych z wybuchem II wojny światowej.  

„Zapal znicz pamięci 2016”- Drużyny harcerskie i gromady zuchowe przyłączyły się      

do zadania programowego pod hasłem „Zapal znicz pamięci 2016”, która miała miejsce             

w niedzielę 23 października 2016 roku. 

Instytut Pamięci Narodowej wraz z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia             

w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Gdańsku i Katowicach pod honorowym patronatem Wojewody 

Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna i Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka 

Woźniaka zorganizował VIII edycję akcji społecznej „Zapal znicz pamięci”. Partnerem akcji jest 

Muzeum Historii Polski i portal historyczny dzieje.pl. 

Akcja organizowana jest po raz ósmy. Celem jest przywrócenie pamięci bohaterów ginących      

w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej    

za uparte podtrzymywanie polskości, za aktywność społeczną, za patriotyzm. Celem akcji jest też 

przypomnienie o warunkach okupacyjnych na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. 

Reprezentanci „Zwiadowców”, „Szyszkowego Bractwa” oraz Klubu Historycznego im. Armii 

Krajowej udali się na ulicę Niwecką 1. Na tym terenie w latach 1944-1945 znajdowała się filia 

obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Nosiła nazwę Arbeitslager Sosnowitz. Więźniowie 

pracowali tam niewolniczo przy odlewie luf do dział przeciwlotniczych oraz przy produkcji 

granatów. W grudniu 1944 r. rozpoczęła się likwidacja obozu i ewakuacja więźniów na zachód. 

Ostatnich więźniów wyprowadzono z obozu 5 stycznia 1945 r. Poszli oni "Marszem Śmierci"    

do Opawy, skąd 17 stycznia wagonami towarowymi przewieziono ich do innego obozu. 

Większość z tych więźniów zginęła podczas "Marszu Śmierci”. W czterdziestą rocznicę 

zwycięstwa nad faszyzmem pracownicy huty upamiętnili te tragiczne wydarzenia tablicą 

pamiątkową. 

Harcerze, zuchy i członkowie klubu najpierw uporządkowali teren wokół płyty, następnie 

odczytali widniejący na niej napis, drużynowa przypomniała wydarzenia historyczne, które 

miały tu miejsce. Zapalono znicze i minutą ciszy oddano hołd poległym. 

4 listopada 2016 roku odbył się konkurs współorganizowany przez Komendę Hufca wraz            

z Urzędem Miejskim w Sosnowcu „Cudze Chwalicie, swego nie znacie...”. Konkurs miał na celu 

promowanie sosnowieckiej historii oraz sławnych/zasłużonych postaci dla miasta i zabytków.        

W rejonie siedziby sosnowieckiego hufca odbył się bieg patrolowy, połączony z konkursem. 

Nagrody w postaci namiotów dla harcerzy oraz chust Klanza ufundował Urząd Miejski              

w Sosnowcu.  



W ramach obchodów Święta Niepodległości, drużyny włączyły się do akcji „Mamy 

Niepodległą”. Jest to akcja społeczna organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego. Polega 

ona na radosnym świętowaniu kolejnych rocznic odzyskania niepodległości przez Polskę.  

W grudniu jak co roku środowiska harcerskie oczekiwały i przygotowywały się na czas 

Bożego Narodzenia.  

W dniu 11 grudnia sosnowieccy harcerze w klasztorze jasnogórskim podczas uroczystej 

mszy świętej odebrali Betlejemskie Światło Pokoju. 14 grudnia podczas Wizyta w Kurii 

Biskupiej odbyło się przekazanie BŚP Biskupowi Diecezji Sosnowieckiej Grzegorzowi 

Kaszakowi.  

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia przekazaliśmy BŚP władzom miejskim 

Sosnowca Z rąk zuchów i harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju otrzymali – Prezydent Miasta 

Sosnowca Arkadiusz Chęciński, przedstawiciele władz miasta oraz służby mundurowe.  

Dla zuchów i harcerzy to niewątpliwe wyróżnienie! Betlejemskie Światło Pokoju             

to symbol nadziei, miłości i pokoju, chcemy się nim dzielić z każdym, bez względu na język, 

wiek czy stanowisko. Mamy nadzieję, że ten święty płomień pomoże naszym włodarzom godnie 

sprawować władzę w mieście. Dziękujemy za umożliwienie spełnienia naszej posługi 

harcerskiej!. BŚP trafiło również do sosnowieckich instytucji, kościołów i do mieszkańców.  

Ponadto drużyny harcerskie i gromady zuchowe we własnym zakresie realizują swoje 

plany pracy pracując zgodnie z metodyką harcerską i zuchową 

W naszej pracy szczególną uwagę zwraca się na stworzenie warunków do odkrywania                   

i poszukiwania swoich uzdolnień i zainteresowań przygotowujących do aktywności fizycznej, 

indywidualnej i zespołowej (rodzinnej, rówieśniczej i społecznej), rozwijanie umiejętności 

współżycia i współdziałania w grupie, postępowanie zgodne z Prawem harcerskim, 

propagowanie zdrowego stylu życia, a także zdobywanie nowych doświadczeń poprzez aktywne 

działanie.  

Członkowie drużyn uczestniczyli w różnych formach zajęć z różnych dziedzin: sport, 

zdrowie, rekreacja, zdrowe życie, współdziałanie w grupie, udział w imprezach 

okolicznościowych, poznawanie innych sposobów spędzania czasu wolnego niż oglądanie 

telewizji i gra na komputerze. 

W czasie zbiórek zuchy i harcerze poznawali Prawo zucha i Prawo harcerskie, uczyli się 

pracować w zastępach, poznawali różne techniki harcerskie, poznawali podstawowe wiadomości 

z zakresu terenoznawstwa, samarytanki, zdobywali sprawności zuchowe i harcerskie, nauczyli 

się wielu pląsów i piosenek, a przede wszystkim doskonale bawili się. Udział w zbiórkach 

drużyn pozwalał zuchom i harcerzom za rozwijanie swoich zainteresowań, zdolności oraz 

stanowił atrakcyjna formę spędzania wolnego czasu. 

Corocznie Komenda Hufca ZHP Sosnowiec jest organizatorem wypoczynku letniego 

dzieci i młodzieży. Obozy letnie organizowane są w stałej bazie obozowej w Dwerniczku           

w Bieszczadach. Harcerze, zuchy oraz młodzież niezrzeszona wypoczywa pod fachową opieką 

kadry instruktorskiej, pedagogicznej, medycznej i kwatermistrzowskiej. Zajęcia prowadzone  

są zgodnie z metodyką harcerską, według wcześniej opracowanych planów pracy. 

Podsumowaniem naszej całorocznej pracy było zorganizowanie wspólnej instruktorskiej wigilii.  

Przy Komendzie Hufca prężnie działają dwa kręgi Seniorów „Zagłębiacy” i „Korzenie”. 

Seniorzy uczestniczą w większości imprez organizowanych przez Komendę Hufca i Śląską 

Komendę Chorągwi.  

W roku harcerskim 2015/2016 we współzawodnictwie hufca najlepszymi gromadami 

zuchowymi okazały się : 



I miejsce - 104 PSGZ drużynowa Beata Wybraniec-Kukla 

II miejsce - 102 SGZ „Wesołe Promyczki” drużynowa Elżbieta Szyjka 

III miejsce - 30 SGZ „Szyszkowe Bractwo” drużynowa Joanna Czerw-Chmura 

Najlepsze drużyny harcerskie to: 

I miejsce - 29 SDH „Zwiadowcy” drużynowa pwd. Małgorzata Kapalczyk 

II miejsce - 19 SDH „Płomień” z druhnami Ewelina Wojniak Beata Wawro  

III miejsce - 15 SDH „Róża Wiatrów” drużynowa Karolina Federowicz-Kuś 

 

Rok 2017 

           Rok 2017 dla drużyn i gromad rozpoczął się udziałem w koncercie WOŚP podczas finału 

wojewódzkiego w Sosnowcu. Zuchy i harcerze uczestniczyli w imprezach WOŚP w Sosnowcu. 

Organizowali pląsy, pomagali w organizacji koncertów, przygotowali ozdoby na kiermasze 

WOŚP. Harcerska społeczność naszego hufca czynnie włącza się w obchody rocznic związanych 

z naszym miastem i wszelkich uroczystości miejskich. W styczniu 2017 harcerze i seniorzy 

uczestniczyli w obchodach 72 rocznicy zamordowania rodziny Piwowarczyków w Ostrowach 

Górniczych i w miejskich obchodach 154 rocznicy Powstania styczniowego. W uroczystości 

wziął udział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, członkowie Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej, Rycerze Kolumba oraz przedstawiciele władz samorządowych            

i młodzież szkolna.  

Ważnym dniem w każdej drużynie jest Dzień Myśli braterskiej. Z tej okazji w drużynach 

przygotowano wieczornice, wykonano kartki okolicznościowe z życzeniami.  

W miesiącu lutym 2017 członkowie drużyn uczestniczyli w wyprawie historyczno – 

regionalnej szlakiem powstańców powstania styczniowego. 

Zuchy i harcerze, a także seniorzy nie zapominają o ludziach samotnych. Organizują dla nich 

spotkania uświetnione występami artystycznymi i zabawami. Takie spotkanie z pensjonariuszami 

Domu pomocy Społecznej nr 2 zorganizowała 30 SGZ Szyszkowe Bractwo”. 

Corocznie Komenda Hufca jest organizatorem konkursu ozdób wielkanocnych, także           

i w tym roku odbył się taki konkurs. Gospodarzem tegorocznej edycji Konkursu ozdób 

wielkanocnych były 102 SGZ „Wesołe Promyczki” i 15 SDH „Róża Wiatrów” ze Szkoły 

Podstawowej nr 8. Przedstawiciele 15 SDH uczestniczyli w Mistrzostwach Pływania Sosnowca 

Szkół Podstawowych "O Puchar Prezydenta Miasta". Członkowie tej drużyny wzięli również 

udział w Rajdzie „Arsenał”. 1 marca 2017 przedstawiciele drużyn i Komendy hufca w marcu 

2017 wzięli udział w uroczystościach związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Harcerze sosnowieckich drużyn uczestniczyli również w „Otwartej lekcji historii” 

prowadzonej przez autora książki „Okręg Śląski Armii Krajowej” Wojciecha Kempę. 

Tradycyjnie , od 10 lat Komenda hufca jest organizatorem festiwalu piosenki. Na tegorocznym 

festiwalu harcerze prezentowali piosenki harcerskie i rockandrollowe. Zwycięzcy otrzymali 

nagrody, które zostały zakupione dzięki dofinansowaniu imprezy ze środków urzędu Miasta. 

Harcerze czynnie włączyli się w miejskie obchody 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej. 

Uczestniczyli w uroczystościach na cmentarzu przy ul. Smutnej. Na zbiorowym grobie Polaków 

rozstrzelanych w dniach 4 – 8 września 1939r złożono wiązanki i zapalono znicze.  

22 maja 2017r. Komenda Hufca zorganizowała grę miejską „Młody Sosnowiczanin”. 

Najważniejszym celem gry było poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych 

oraz zachowanie się w sytuacjach kryzysowych. Harcerze mieli okazję zobaczyć, jak wygląda 

codzienna praca ważnych instytucji. W czasie gry harcerze i zuchy odwiedzili: Urząd Miejski, 

Komendę Policji, Komendę Straży pożarnej, siedzibę Straży Miejskiej, Pogotowie Ratunkowe. 



W czasie gry jej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin: 

samarytanki, orientacji w terenie, szyfrowania i śpiewania. Poprzez udział w grze harcerze mieli 

możliwość lepszego poznania swojego miasta, poznania pracy najważniejszych instytucji            

w mieście, zdobyli umiejętność prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach z jakimi 

można się zetknąć w codziennym życiu. Na zakończenie imprezy w parku przy urzędzie 

Miejskim odbył się odbył się kończący grę. Gra zorganizowana była w ramach udziału w akcji 

„Kręć się bezpiecznie”. 

W związku z obchodami Dnia Strażaka członkowie Komendy Hufca uczestniczyli w miejskich 

obchodach Dnia Strażaka połączonych z wręczeniem sztandaru Komendzie Miejskiej Straży 

Pożarnej.  

Harcerze wzięli również udział w miejskiej uroczystości z okazji 115 rocznicy urodzin 

słynnego polskiego tenora okresu międzywojennego Jana Kiepury. Zuchy natomiast 

uczestniczyły w Marszu Nadziei organizowanym przez Hospicjum św. Tomasza Apostoła          

w Sosnowcu. 

W czerwcu 2017 Komenda hufca wzięła udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych 

organizowanym przez Sosnowieckie centrum organizacji Pozarządowych. Mieliśmy tam swoje 

atrakcyjne stoisko. Udział w Festiwalu był formą promocji sosnowieckiego harcerstwa w mieście 

i propagowania idei harcerskich wśród mieszkańców. Laureaci naszego hufcowego festiwalu 

piosenki występowali na scenie prezentując piosenki harcerskie.  

Komenda hufca włączyła się czynnie również w organizację Miejskiego Dnia 

Bezpieczeństwa. Zuchy i harcerze wraz z drużynowymi pomagali w obsłudze imprezy. Harcerzy 

brali róznież udział w uroczystości miejskiej z okazji 95 rocznicy przyłączenia części Górnego 

Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego. 

Członkowie naszych drużyn brali udział w obchodach uroczystości związanych                

z rocznicą wybuchu II wojny światowej. W dniu 5 września 2017r przy skwerze INKI, odbyła się 

uroczystość z okazji 89 rocznicy urodzin sanitariuszki AK Danuty Siedzikówny ps „Inka”. 

Harcerze uczestniczyli również w obchodach rocznicy napaści ZSRR na Polskę, uroczystościach 

poświęconych pamięci o żołnierzach pomordowanych w sosnowieckiej katowni przy                

ul. Ostrogórskiej 5 
 

           W dniach 15 – 17 września 2017 odbył się Rajd po Jurze krakowsko- częstochowskiej,               

w którym wzięło udział wiele drużyn. Tegoroczny rajd odbywał się w Centurii. Dla zuchów 

natomiast zorganizowano biwak „Jesienne zuchowanie” w Kobylicy. Pomimo niesprzyjającej 

pogody obie imprezy były bardzo udane.  

We wrześniu odbyła się harcerska Impreza plenerowa organizowana przez Komendę 

Śląskiej Chorągwi ZHP. W imprezie wzięły udział drużyny reprezentujące nasz hufiec.  

  2 października 2017r. przedstawiciele 29 SDH „Zwiadowcy” udali się na miejscowy 

cmentarz parafialny, aby na grobie phm. Tamary Labochy-Zacharow zapalić znicz i złożyć 

bukiet jesiennych kwiatów. Postanowili w ten sposób uczcić pamięć mieszkańców dzielnicy, 

którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim.  

 

Najważniejsze akcje i programy w których wzięły udział drużyny to: 

- WOŚP 

- Ogólnopolski Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę" 

- akcja „Nie bądź obojętny” i „Ogrzej Mruczka i Azora” 

- akcja „Pomaganie przez odkręcanie – zbiórka plastikowych nakrętek 

- wirtualna akcja internetowa – „klikasz – pomagasz”: Pajacyk i Pusta Miska 

- charytatywna akcja „Tak pomagam... 



- z realizacja programu „Bezpiecznie tu i tam”, 

- udział w ogólnopolskiej akcji „Oflaguj się”. 

- Święto Ziemi. „Harcerz kocha przyrodę i stara się ją poznać” 

- akcja „Pomagamy Zwierzętom”  

- udział zuchów w akcji „Pola nadziei” 

 

Najważniejsze imprezy w roku 2016 

1. Warsztaty dla drużynowych i przybocznych „Dopalaczom STOP”. 

2. Zorganizowanie uroczystość dla zuchów z okazji „Imienin zucha” 

3. Udział w uroczystościach rocznicowych Powstania Styczniowego w Zagłębiu 

Dąbrowskim w Sosnowcu. 

4. Organizacja Konkursu na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną dla dwóch pionów 

wiekowych 

5. Udział harcerzy w Mistrzostwach pływackich chorągwi śląskiej 

6. udział instruktorów w VII Gali Mistrzów Harcerstwa 

7. Konkurs na ozdobę wielkanocną 

8. Festiwal piosenki harcerskiej i piosenek Jacka Cygana 

9. Turniej strzelecki. 

10. Harcerskie teatrałki” pod hasłem W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

11. Współorganizacja i udział harcerzy i instruktorów w miejskich uroczystościach 

związanych z 1050 rocznicą Chrztu Polski 

12. Udział w festiwalu organizacji pozarządowych 

13. Udział harcerzy w zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego Stowarzyszenia 

Ruchu Harcerskiego CZUWAJ w Sosnowcu.  

14. Zorganizowanie biwaku dla zuchów „W wiosce indiańskiej” 

15. Zorganizowanie Rajdu „Na szlakach Jury Krakowsko – Częstochowskiej 

16. Zorganizowanie „Zlotu Bieszczadników 

17. Udział w obchodach 115 – lecia Sosnowca. 

18. Współorganizacja Pikniku instruktorskiego w ośrodku w Kobylicy 

19. Udział drużyn w HIP 

20. Udział drużyn w miejskich obchodach związanych z rocznicą wybuchu II wojny 

światowej. 

21. Harcerski Start – gra terenowa o tematyce regionalnej w Maczkach 

22. Udział w miejskich uroczystościach 11 listopada  

23. Płomyki Pamięci 

24. Konkurs plastyczny „Ozdoby Bożonarodzeniowe”. 

25. Gra Miejska „Cudze chwalicie, swiego nie znacie – Sosnowiec miejscowośc naszych 

dziadków i pradziadków 

26. Wspólny wyjazd do Częstochowy po BŚP 

27. Przekazanie BŚP władzom miasta i członkom rady miasta 

28. Świąteczne spotkanie intruktorskie. 

 

Najważniejsze imprezy w roku 2017 

1. Udział drużyn w zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Pomocy Świątecznej. 

2. Jasełka przygotowane przez drużynę harcerską i Krąg Seniorów „Korzenie”. 

3. Zorganizowanie kursu zastępowych i przybocznych. 



4. Festiwal piosenki zuchowej, harcerskiej i piosenki rockandrollowej, warsztaty muzyczne, 

występ zespołu tanecznego z Klubu im. J. Kiepury. 

5. Udział w obchodach 115 – lecia Sosnowca. 

6. Gra miejska „Młody Sosnowiczanin”. 

7. Udział w miejskich obchodach Dnia Strażaka. 

8. Udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych. 

9. Udział w Miejskim Dniu Bezpieczeństwa 

10. Udział w Harcerskiej Imprezie Plenerowej w Chorzowie. 

11. Udział w HAL w Dwerniczku. 

12. Udział w miejskich uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. 

13.  Piknik Instruktorski na Kobylicy dla drużynowych, seniorów, członków 

         Stowarzyszenia „Czuwaj”. 

14. Rajd po Jurze krakowsko – częstochowskiej. 

15. Biwak dla zuchów „Jesienne zuchowanie”. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZESPOŁU DS. KSZTAŁCENIA HUFCA 

 

 

           Działalność kształceniowa Hufca przebiega zgodnie z wcześniej ustalonymi założeniami               

i uchwałami ZHP i VIII Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Sosnowiec. Praca kształceniowa przebiega 

zgodnie z Programem Rozwoju Hufca na lata 2015-2019. Do tej pory przez kilka lat w hufcu nie 

działał HZKK. Kształcenie prowadzone było przez Zastępcę Komendanta ds. organizacji  

i kształcenia.  

           Po ostatnim IX Zjeździe Zwykłym Hufca ZHP Sosnowiec, rozkazem Komendantki Hufca 

został powołany do życia 

 Zespół ds. Kształcenia Hufca w składzie: 

1. phm. Tomasz Bujarski (BOKK 1053/2017)- przewodniczący 

2. phm. Kamil Strzelczyk    

3. phm. Kamila Wybraniec-Jakóbik    

4. hm. Andrzej Zawalski       

           Przez ostatnie dwa lata udało się zebrać zespół zainteresowany prowadzeniem kształcenia  

w sosnowieckim hufcu oraz przeprowadzić kursy i szkolenia zgodne z zapotrzebowaniem 

środowiska.  

 

Skład Zespołu na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco: 

1. phm. Tomasz Bujarski (BOKK 1053/2017)  - przewodniczący 

2. phm. Anna Cebrzyńska     

3. phm. Kamil Strzelczyk   

4. phm. Kamila Wybraniec-Jakóbik   

5. pwd. Marta Sadowska     

6. hm. Andrzej Zawalski     

7. phm. Grzegorz Bąk     



           Niestety na obecną chwilę oficjalnie nie może zostać powołany do życia Hufcowy Zespół 

Kadry Kształcącej, gdyż według nowych obowiązujących instrukcji i regulaminów 

wewnętrznych ZHP do powołania Zespołu w hufcu przynajmniej jeden instruktor musi posiadać 

Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej i jeden instruktor Brązową Odznakę Kadry Kształcącej.  

          Aktualnie na dzień dzisiejszy nasz hufiec jest w posiadaniu jednej BOKK, którą posiada 

Szef Zespołu. W związku z powyższym Zespół wprowadził w życie plan naprawczy kształcenia 

hufca. Dzięki staraniom Zespołu oraz przeprowadzonym przez koalicję ds. Kształcenia  

w zaprzyjaźnionych hufcach kursom przynajmniej dwóch instruktorów spełnia warunki  

do zdobycia BOKK oraz jedna jest w trakcie uzyskania wszelkich wymogów do wnioskowania  

o SOKK. Powołanie do życia HZKK pozwoli na lepsze działania w tym zakresie. 

          Głównymi celami i zamierzeniami, które postawił sobie Zespół ds. Kształcenia Hufca ZHP 

Sosnowiec na lata 2015-2019 są: 

1. Nawiązać współpracę w dziedzinie kształcenia z hufcami Dąbrowa Górnicza  

i Mysłowice. 

2. Wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia drużynowych, przybocznych  

i zastępowych oraz opiekunów prób instruktorskich. 

3. Kształtowanie polityki kadrowej hufca we współpracy z Komisją Stopni Instruktorskich 

oraz innymi zespołami. 

4. Systematyczne pozyskiwanie do działania nowej kadry hufca i dbanie o jej przeszkolenie. 

5. Przygotowanie dobrze przeszkolonej kadry do pełnienia funkcji w gromadach  

i drużynach oraz w hufcu. 

6. Wspieranie drużyn pod względem programowym i organizacyjnym 

oraz zapewnienie kadrze możliwości samodoskonalenia. 

7. Doskonalenie o bogacenie wiedzy i umiejętności drużynowych poprzez organizowanie 

kursów, warsztatów i udział w kręgach pracy drużynowych. 

8. Przeprowadzić kurs przewodnikowski. 

9. Zorganizować kurs drużynowych harcerskich. 

10. Zorganizować kurs drużynowych zuchowych. 

11. Zorganizować kurs drużynowych wędrowniczych. 

12. Zorganizować kurs drużynowych starszoharcerskich. 

13. Utworzyć Hufcową Kapitułę Stopni Harcerskich i Wędrowniczych. 

14. Przeprowadzić warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. 

15. Przeprowadzić warsztaty dla opiekunów prób wędrowniczych. 

16. Przeprowadzić kurs zastępowych. 

17. Przeprowadzić kurs przybocznych. 

18. Organizować comiesięczne spotkania osób z kadry hufca sosnowieckiego 

w ramach kawiarenki instruktorskiej. 

19. Szkolenie HSR. 

           W celu umożliwienia podwyższania swoich kwalifikacji wśród dzieci i młodzieży z terenu 

Sosnowca oraz uzyskania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień na funkcję drużynowego, 

przybocznego oraz zastępowego szef powołanego Zespołu ds. Kształcenia Hufca nawiązał 

współpracę z ościennymi hufcami, który zaowocował powstaniem koalicji ds. Kształcenia 

Hufców Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Mysłowice, dzięki któremu stopniowo zwiększyło się 

zainteresowanie współpracą w zakresie kształcenia. 

           Przez dwuletni okres pracy koalicji znacznie podwyższył się poziom przeszkolenia 

harcerzy, instruktorów, starszyzny, nauczycieli oraz seniorów na terenie działania powyższych 



hufców oraz innych miast i powiatów województwa śląskiego. Ważne jest, aby przeszkolona 

kadra czynnie włączała się w działalność organizacji.  

           Przy Sosnowieckim Hufcu ZHP funkcjonuje Zespół ds. Kształcenia, który nadzoruje          

i wspomaga pracę gromad, drużyn, kręgów seniorów, Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich  

i Wędrowniczych, Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich a także wspiera w pracy nauczycieli 

i młodych drużynowych oraz Zespół Programowy Hufca ZHP Sosnowiec. 

           Harcerze, zuchy oraz młodzież niezrzeszona dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu 

wypoczywa pod fachową opieką kadry instruktorskiej, pedagogicznej i kwatermistrzowskiej. 

Obozy letnie organizowane są na bazie obozowej hufca w Dwerniczku, podczas których 

instruktorzy hufca w ramach kształcenia organizują zajęcia rekreacyjne i sportowe dla dzieci 

 i młodzieży.  

           Zajęcia prowadzone są zgodnie z metodyką harcerską, według wcześniej opracowanych 

planów pracy. Programy obozów nastawione są w szczególności na wypoczynek, rekreację, sport  

i turystykę. Obozy prowadzone są w drużynach i zastępach. Uczestnicy obozów poznają 

podstawowe techniki harcerskie takie jak: pionierka, terenoznawstwo, samarytanka, biorą także 

udział w wielu grach terenowych, poznają walory krajoznawcze Bieszczad, osobiście 

przyczyniając się do działań na rzecz ochrony środowiska. W czasie trwania HAL, na kolonii 

zuchowej lub obozie harcerskim uczestnicy formy wypoczynku zdobywają stopnie, sprawności, 

uprawnienia i odznaki turystyczne GOT.  

           Ponadto od kilku lat w czasie trwania obozów są realizowane programy zakresu 

profilaktyki przeciwdziałania uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Corocznie nasz hufiec staje 

do konkursu na realizację programów profilaktycznych realizowanych ze środków Urzędu 

Miejskiego.  

           W okresie śródrocznej pracy w Hufcu członkowie Zespołu ds. Kształcenia Hufca,  

na bieżąco nadzorują i wspomagają pracę wielu gromad, drużyn, kręgów seniorów, Hufcowej 

Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych, Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, jak 

również wspierają swoją wiedzą w pracy PJO nauczycieli i młodych drużynowych oraz Zespół 

Programowy Hufca Sosnowiec. 

           W drużynach realizowane są zadania zawarte w planach pracy drużyn. W czasie 

śródrocznej pracy członkowie Zespołu ds. Kształcenia Hufca wspólnie z Komisją Rewizyjną 

Hufca indywidualnie zwraca szczególną uwagę w PJO na stworzenie wszelkich warunków 

swoim podopiecznym do odkrywania i poszukiwania swoich uzdolnień i zainteresowań 

przygotowujących do aktywności fizycznej, indywidualnej i zespołowej (rodzinnej, rówieśniczej 

i społecznej). 

           Prowadzone przez Zespół odpowiednie szkolenie oraz kształcenie na poziomie hufcowym 

z zakresu rozwijania u swoich podopiecznych wielu umiejętności współżycia i współdziałania  

w grupie, postępowania zgodne z obowiązującym Statutem ZHP, Ordynacją Wyborczą, Prawem  

i Przyrzeczeniem Harcerskim, Obietnicą Zucha, Kodeksem Wędrowniczym i Zobowiązaniem 

Instruktorskim podczas zdobywania nowych doświadczeń pozytywnie wpływa na ich rozwój 

poprzez aktywne działanie w macierzystych jednostkach. 

           Dzięki temu w czasie odbytych zbiórek zuchy i harcerze poznawali Prawo Zucha i Prawo 

Harcerskie, uczyli się pracować w zastępach, poznawali różne techniki harcerskie, poznawali 



podstawowe wiadomości z zakresu terenoznawstwa, samarytanki, zdobywali sprawności 

zuchowe i harcerskie, nauczyli się wielu pląsów i piosenek, a przede wszystkim doskonale bawili 

się. 

           Członkowie z drużyn i gromad uczestniczyli w różnych kursach, warsztatach oraz innych 

form kształceniowych w dziedzinach: sport, specjalności harcerskie, metoda i metodyka 

harcerska, praca ze stopniami i sprawnościami, rekreacja, zdrowe życie, współdziałanie w grupie, 

system małych grup, organizacja i udział w imprezach szkolnych, drużyny, gromady, hufca czy 

miasta.  

           Na każdą prośbę zainteresowanych drużynowych - udział instruktora Zespołu  

ds. Kształcenia Hufca - w możliwości organizacji oraz przeprowadzenia zbiórek drużyn z danej 

tematyki, pozwalał poszczególnym dzieciom obecnym na danej zbiórce na rozwijanie swoich 

zainteresowań, zdolności oraz stanowił atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. 

           Zespół ds. Kształcenia Hufca ZHP Sosnowiec, samodzielnie jak również wspólnie  

z międzyhufcową koalicją ds. kształcenia był organizatorem następujących form szkoleniowych: 

 

 

           Członkowie Zespołu ds. Kształcenia Hufca starają się na miarę swoich możliwości 

aktywnie uczestniczyć w większości szkoleń w zakresie kształcenia oraz imprez organizowanych 

przez Komendę Hufca ZHP Sosnowiec i Komendę Śląskiej Chorągwi ZHP. 

           W każdym roku przy opracowywaniu planu kształcenia członkowie naszego Zespołu 

starają się coraz bardziej wzbogacać swoją działalność z zakresu kształcenia przy ścisłej 

współpracy z koalicją ds. kształcenia.  

           Na szczególną uwagę zwraca fakt, że została zauważona w chorągwi nasza potężna 

dwuletnia praca w ramach koalicji jako jeden z zespołów odpowiedzialnych za kształcenie     

w hufcach, w wyniku którego - dzięki nominacji Szefowej HZKK z Dąbrowskiego Hufca ZHP 

odpowiedzialnej za kształcenie w ramach koalicji ds. kształcenia - podczas trwania tegorocznej 

Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej ZHP zostaliśmy wyróżnieni jako koalicja  

ds. kształcenia zdobywając statuetkę najlepszego zespołu w pionie kształcenia naszej chorągwi. 

LP FORMA KSZTAŁCENIA 2016 2017 

1. Kurs zastępowych 25 26 

2. Kurs przybocznych 11 12 

3. Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich - 23 

4. 
Kurs dla seniorów w zakresie zdobywania stopni 

instruktorskich 
26 - 

5. 

Kursy szkoleniowe przed HAL-em z zakresu 

obowiązujących „Ustaw i aktów prawnych dotyczących 

wypoczynku dzieci i młodzieży” jako przygotowanie do 

prawidłowej organizacji Harcerskiej Akcji Letniej 

8 8 

6. Kurs przewodnikowski 24 24 

7. Kurs drużynowych zuchowych 4 3 

8. Kurs drużynowych harcerskich 12 18 

9. Kursy metodyczne 10 10 

10. Kurs HSR - 4 

Razem 120 128 



           Podsumowując działalność kształceniową w sosnowieckim hufcu, od czasu powołania    

do życia Zespołu ds. Kształcenia (lata 2015-2017) poprzez organizację różnych kursów, narad, 

warsztatów, spotkań oraz innych form szkoleniowych samodzielnie jako Zespół jak również 

wspólnie w ramach koalicji ds. kształcenia hufców ZHP - członkowie Sosnowieckiego Zespołu 

ds. Kształcenia Hufca - realizując przyjęty na ostatnim Zjeździe Hufca „Program rozwoju Hufca 

ZHP Sosnowiec na lata 2015-2019” - wywiązali się z postawionych przed nimi zadań dla pionu 

odpowiedzialnego za kształcenie w naszym hufcu oraz treści uchwał podjętych przez Delegatów 

IX Zjazdu Hufca ZHP.  

 

SPRAWOZDANIE 

 KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH 

 

 
           Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich działa  w trzyosobowym składzie: 

przewodnicząca  – hm. Krystyna Narska 

sekretarz              - phm. Anna Cebrzyńska 

członek                - hm. Elżbieta Natkaniec 

           Posiedzenia komisji odbywały się  w siedzibie  Komendy Hufca Sosnowiec  

ul. 1 Maja 21/23 w pierwszą środę miesiąca o godzinie 16.00.   

W tym czasie przeprowadzono 28 spotkań , w ramach których realizowano  zadania wynikające 

z wcześniej opracowanych  planów  pracy i terminarza spotkań. Komisja udzielała informacji 

opiekunom prób i ich podopiecznym, monitorowała przebieg otwartych prób, czuwała nad  

prawidłowym prowadzeniem  dokumentacji i dbała o jakość realizowanych zadań.  

Rozpoczęliśmy procedurę potwierdzania stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym 

się o członkostwo w ZHP. Sporządziliśmy listę instruktorów w stopniu harcmistrza   

i podharcmistrza, którzy mogą pełnić funkcję opiekunów prób instruktorskich i skierowaliśmy 

ich na warsztaty, które pozytywnie ukończyli.  

           HKSI  otworzyła łącznie 11prób instruktorskich, w tym  9 na stopień pwd  

i 2 na stopień phm. Pozytywnie zrealizowano 7 prób, 2 na stopień pwd i 1 na stopień  

phm. Wynikiem negatywnym zakończyła się realizacja 2 prób na  stopień pwd i jednej próby 

phm, otwartych  jeszcze w 2013roku. W tym czasie  opiniowaliśmy również do Chorągwianej 

Komisji Stopni Instruktorskich o pozytywne otwarcie prób na stopień  hm  dla dwóch naszych 

instruktorów. Jedna z prób  została już pozytywnie zakończona.   

LATA Otwarte próby  

pwd 

Zamknięte 

próby pwd 

Otwarte próby  

phm 

Zamknięte 

próby phm 

2015  5  1 

2016 1    

2017 8 1 2  

       

           Przewodnicząca KSI systematycznie uczestniczy  w comiesięcznych  Kręgach Pracy 

Drużynowych , a członkowie komisji biorą udział w zbiórkach  

i szkoleniach na które są zapraszani. Sprzyja to lepszemu poznaniu harcerskiego środowiska  

i motywowaniu do otwierania kolejnych stopni.  Współpracujemy z  zespołem ds. internetu, 

który  zamieszcza aktualne informacje dotyczące naszych działań oraz  z  Zespołem  

d.s. Kształcenia zachęcając  instruktorów do udziału w szkoleniach i warsztatach  dla opiekunów 

prób, przybocznych i drużynowych, a od września tego roku z Hufcową Kapitułą  Stopni 

Harcerskich i Wędrowniczych.  Członkowie KSI są zapraszani na imprezy organizowane przez 

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj’. 



           Nasze codzienne działania oraz dorobek prób instruktorskich  są prezentowane  

na stronach gazetki tematycznej „Ładunek korzyści”. Bierzemy udział w szkoleniach  

i seminariach organizowanych przez KSI Chorągwi Śląskiej . 

           Z dniem 1 stycznia 2017 roku pracujemy w oparci u o Uchwałę nr 43/XXXVIII Rady 

Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 roku Zasady Zdobywania Stopni Instruktorskich.  

W związku z tym opracowaliśmy nowy regulamin KSI. Próby otwarte przed 1 stycznia 2017r. 

prowadzone są na dotychczasowych zasadach. 

            HKSI ponosi współodpowiedzialność za rozwój instruktorów naszego hufca, którzy 

świadomie i dojrzale pogłębiają wiedzę i doświadczenie zgodne z ideą stopnia w czasie realizacji 

swoich  prób. Naszą pracę pozytywnie ocenili przedstawiciele Chorągwianej Komisji Stopni 

Instruktorskiej podczas wizytacji odbytej 10 maja b.r. 

HKSI stara się, aby etos instruktorskiego stopnia był przestrzegany. 

 

 

SYTUACJA  FINANSOWA HUFCA 
 

2015 rok 

 

 Składki członkowskie-zebrane 13 496,00 

 1% podatku 8 000,00 

 Urząd Miejski (konkursy) 6 320,00 

 
Składki członkowskie odprowadzone 

do KCH i GK-100% 
8 128,80 

 

Przychody  110 702,51 

Koszty  123 997,53 

 

 2016 rok 

 

 Składki członkowskie-zebrane 18 309,89 

 1% podatku 7 314,58 

 Urząd Miejski (dotacje) 10 329,69 

 
Składki członkowskie odprowadzone 

do KCH i GK-100% 
9 828,00 

 



Przychody  140 501,76 

Koszty  196 888,40 

 

 

 2017 rok 

 

 Składki członkowskie-zebrane 11 373,50 

 1% podatku b.d 

 Urząd Miejski (dotacje) 20 517,20 

 
Składki członkowskie odprowadzone 

do KCH i GK za III kw. 2017r. (75%) 
7 466,40 

 

Przychody 115 330,51 

Koszty  156 813,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


