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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁU DS. KSZTAŁCENIA HUFCA
za lata 2015 – 2017
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 HR (BOKK 1053/2017) - Szef Zespołu
2. phm. Kamil STRZELCZYK HO
- członek
3. phm. Kamila WYBRANIEC - JAKÓBIK HO
- członek
4. hm. Andrzej ZAWALSKI HR
- członek
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

phm. Tomasz BUJARSKI HR (BOKK 1053/2017)
phm. Anna CEBRZYŃSKA HR
phm. Kamil STRZELCZYK HO
phm. Kamila WYBRANIEC - JAKÓBIK HO
pwd. Marta Sadowska HO
hm. Andrzej ZAWALSKI HR
phm. Grzegorz BĄK HR

- Szef Zespołu
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek

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 w 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.
Komenda Hufca przy czynnym udziale instruktorów z powołanych hufcowych
zespołów ds. programu i kształcenia co roku jest organizatorem letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z naszego miasta.
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:
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3

FORMA KSZTAŁCENIA
Kurs zastępowych
Kurs przybocznych
Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

2016
25
11
-

2017
26
12
23

4

5

6
7
8
9
10

Kurs dla seniorów w zakresie zdobywania stopni
instruktorskich
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
Kurs przewodnikowski
Kurs drużynowych zuchowych
Kurs drużynowych harcerskich
Kursy metodyczne
Kurs HSR
Razem

26

-

8

8

24
4
12
10
120

24
3
18
10
4
128

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.
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.

phm. Tomasz Bujarski HR
Szef Zespołu ds. Kształcenia Hufca
BOKK 1053/2017

