Żywiec, dnia 5.10.2017r.

Sprawozdanie
Komendanta i Komendy Hufca ZHP im. WOP w Żywcu
za okres od dnia 17.08.2015r. do dnia 04.10.2017r.
Wprowadzenie.
Druhny i Druhowie!
2 lata działania komendantki i komendy zmierzały do jak najlepszej realizacji
zadań zawartych w PROGRAMIE ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015-2019
przyjętego przez Zjazd Wyborczy Hufca ZHP Żywiec w dniu 17 sierpnia 2015r.
Praca Komendy HUFCA im. WOP w Żywcu.
W dniu 17.08.2015r. Komenda Hufca pracowała w następującym składzie:
-

pwd. Agnieszka Michalec – komendant hufca
hm. Wiesław Tomiczek – z-ca komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Jacek Pietrasina – z-ca komendanta ds. programowych
hm. Aleksandra Kosela – skarbnik
pwd. Albin Kłodnicki – kwatermistrz hufca
pwd. Paweł Kabat – członek komendy
pwd. Anna Wilas – członek komendy, szef biura

We wrześniu 2017 r. z pracy w komendzie odwołano:

pwd. Annę Wilas

pwd. Jacka Pietrasinę
We wrześniu 2017 r. w skład komendy weszła dh pwd. Justina Kubieniec.
Komenda działała wg. ustalonego Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy
Hufca. W okresie sprawozdawczym komenda odbyła ... posiedzeń. Komendant wydał
ogółem ... rozkazów.
Zespoły wspierające pracę komendy hufca:
-

Hufcowy Zespół Metodyczno-Programowy Hufca;
Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich;
Hufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego;
Hufcowy Zespół Pozyskiwania Środków Finansowych;
Hufcowy Zespół Historyczna;
Hufcowy Zespół Kwatermistrzowski;
Hufcowy Zespół Zagraniczny;
Hufcowy Zespół Promocji i Internetu.
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Pracę komendanta i komendy oraz wymienionych zespołów wspierała i nadzorowała
HUFCOWA KOMISJA REWIZYJNA.
HUFCOWY ZESPÓŁ METODYCZNO-PROGRAMOWY aktywnie włączał się
w organizację imprez skierowanych zarówno do wszystkich członków hufca jak i dla
poszczególnych grup wiekowych. Zespół wspiera komendę hufca w organizacji
przedsięwzięć na poziomie hufca oraz przygotowuje drużyny do udziału w imprezach
chorągwianych i ogólnopolskich.
HUFCOWA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH pod kierownictwem dh hm. Jana
Tomiczek wspiera wędrowników oraz pomaga im w prawidłowym rozpisaniu prób. Komisja
prowadzi również konsultacje z opiekunami prób oraz zainteresowanymi zdobywaniem
stopnia instruktorskiego.
HUFCOWA KAPITUŁA NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO pod kierownictwem
dh pwd. Konrada Mazgaj wspiera wędrowników naszego hufca zarówno w drużynie
wędrowniczej jak i skupiających się w drużynach wędrowniczych. W hufcu działa jedna
drużyna wędrownicza.
ZESPÓŁ PROMOCJI I INTERNETU dba o wygląd zaproszeń, plakatów, dyplomów i
innych rzeczy promujących nasz hufiec. Zespół aktywnie prowadzi facebooka hufca,
przekazując tam najważniejsze fakty z życia hufca. We wrześniu tego roku ruszyła również
strona internetowa hufca.
Działalność szkoleniowa:
Hufiec nie posiada aktualnie Zespołu Kadry Kształcącej. Komenda stara się pomagać w
wyszukiwaniu kursów i szkoleń odpowiadających oczekiwaniom harcerzy, wędrowników i
instruktorów.
Kursy w których uczestniczyli członkowie naszego hufca:
- kurs podharcmistrzowski
- kurs drużynowych wędrowniczych organizowany przez Hufiec Beskidzki
- kurs drużynowych wędrowniczych na Kubie
- szkolenie tutorów SWA
W hufcu organizowane były różnego rodzaju warsztaty m.in.:
- cykl warsztatów mających na celu poprawienie działania drużyn
- cykl warsztatów z zasad prowadzenia drużyny
- warsztaty dotyczące zasad obowiązujących przy zatwierdzaniu placówek letniego i
zimowego wypoczynku
- warsztaty z pisania projektów na dofinansowanie
Prace remontowe:
W przeciągu ostatniego roku przeprowadzony został remont 3 pomieszczeń (biura i nowa
zuchówka), pomieszczenia między zuchówką i harcówką, oraz korytarza i ścian na klatce
schodowej. W najbliższym czasie czeka nas gruntowny remont dachu.
Hufiec w liczbach:
Stan liczebny hufca waha się mniej więcej na tym samym poziomie co w latach poprzednich.
Pion działania zmieniły dwie drużyny:
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15 RDW Nieśmiertelni – wcześniej DSH
4 WDH Szerszenie – wcześniej DSH

Rozwiązane zostały:

1 PDH Watra

Samodzielny Zastęp Harcerski Czujni Łowcy
Warunki działania:
2 lata trwającej kadencji dla komendanta i komendy hufca szczególnym wyzwaniem. Naszym
głównym zadaniem wynikających z Programu Rozwoju Hufca było podnieść rangę
harcerstwa żywieckiego, tak aby społeczeństwo na Żywiecczyźnie postrzegało nas jako ludzi
prawych, odpowiedzialnych, szlachetnych i zaangażowanych, jako wychowawców, którym
rodzice ze spokojem mogą powierzyć swoje pociechy. Stawały przed nami różnego rodzaju
wyzwania, zarówno przez całą komendą jak i przed poszczególnymi członkami komendy.
Komenda jest otwarta na potrzeby drużyn i instruktorów. Należy wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom młodych ludzi, bo to właśnie oni są przyszłością tego hufca, każdy na swój
czas i swoje miejsce w tej organizacji.

Druhny i Druhowie!
Pragniemy w kilku zdaniach przypomnieć, co nam się udało zrealizować w tej kadencji oraz z
czym mamy problemy i jak zamierzamy je rozwiązać.
Do najważniejszych zadań, które realizowaliśmy, realizujemy i będziemy nadal skutecznie
realizować zaliczamy rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny i duchowy wszystkich
członków naszego hufca.
Służy temu nie tylko praca w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich ale również
zadania realizowane przez hufiec, do których zaliczyć należy między innymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szerokie wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą metodyki zuchowej
i harcerskiej oraz wędrowniczej.
Festiwale Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej i Turystycznej (2017r.).
Uroczyste obchody Dnia Myśli Braterskiej – kominek organizowany na szczeblu
hufca (2016r., 2017r.).
Rajdy „BESKIDZKICH TRAMPÓW” (2015r., 2016r.)
Udział harcerek, harcerzy oraz instruktorów w uroczystościach religijnych (coroczne
warty przy Grobie Pańskim w Kościele pw. św. Floriana w Żywcu-Zabłociu).
Warsztaty metodyczne, plastyczne.
Zloty Hufca
Zbiórki (warsztaty) drużynowych i przybocznych.
Udział naszych harcerek i harcerzy w imprezach chorągwianych m.in. HIP w
Chorzowie (2015r. - pierwsze miejsce na trasie wędrowniczej, 2016r. - pierwsze
miejsce na trasie wędrowniczej, drugie miejsce na trasie harcerskiej).
Biwak mikołajkowy
Biwak andrzejkowy
Organizacja Trasy Żywieckiej podczas Wędrowniczej Watry 2016.
Pomoc w organizacji Zlotu kadry ZHP.
Odkrycie SWA
Gra upamiętniająca Wybuch II Wojny Światowej
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Mówiąc o rozwoju społecznym mam tu na uwadze podejmowanie przez nasz hufiec wiele
inicjatyw, które przynoszą wymierne korzyści dzieciom, młodzieży i społeczeństwu powiatu
żywieckiego. Do nich zaliczyć można:
1. Coroczny udział w Finałach WOŚP (oprócz kwestowania do puszek wspólnie
z rejonową Radą Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
w Żywcu organizujemy w hufcu akcję poboru krwi).
2. Harcerki i Harcerze oraz instruktorzy naszego hufca biorą aktywny udział
w uroczystościach państwowych: „3 MAJA”, „11 LISTOPADA” oraz innych
patriotycznych uroczystościach na szczeblu miasta, gmin i powiatu.
3. Organizacja wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gronie” w Żywcu Dnia
Dziecka w Żywieckim Amfiteatrze
4. W miesiącu grudniu dla mieszkańców miasta, mieszkańców gmin oraz władz
samorządowych, pacjentom Szpitala Powiatowego w Żywcu, Hospicjum
w Żywcu i pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej w Żywcu wraz
z „Betlejemskim Światłem Pokoju”
przekazujemy harcerskie świąteczne
i noworoczne życzenia.
Biuro hufca zostało wyposażone w:
-

nowy komputer stacjonarny
drukarkę
laptopa przeznaczonego co celów wykorzystania programu RAX
w Domu Harcerza od strony południowej wymieniliśmy okna oraz
wyremontowaliśmy pomieszczenia w całym hufcu, pozyskując nową
harcówkę, tzw. Zuchówkę,
aktualnie najpilniejszą potrzebą jest remont dachu, który bardzo mocno
przecieka
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Druhny i Druhowie
Jesteśmy przekonani, że to właśnie od zaangażowania wszystkich instruktorów,
wędrowników, harcerek i harcerzy zależy jakość działania naszego hufca. Przed nami jeszcze
2 lata tej kadencji, a co za tym idzie czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy.
Kończąc dziękuje wszystkim instruktorkom i instruktorom, którzy wspierali mnie przez
minione 2 lata, przede wszystkim członkom komendy: dh hm. Aleksandrze Koseli – za to, że
tak dobrze zarządza finansami naszego hufca, dh hm. Wiesławowi Tomiczek – za czuwanie
nad remontem i wszelakimi sprawami organizacyjnymi, dh phm. Albinowi Kłodnickiemu
oraz dh pwd. Pawłowi Kabat za czuwanie nad stanem technicznym bazy i hufca i wszelakie
działania kwatermistrzowskie, dh pwd. Jackowi Pietrasina i dh pwd. Annie Wilas na czas
który poświęcili na wykonywanie swoich obowiązków w czasie pełnienia swoich funkcji.
Dziękuję również wszystkim szefom Zespołów, członkom zespołów i instruktorom naszego
hufca za poświęcenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Jednak największa odpowiedzialność spoczywa na drużynowych i to właśnie Wam dziękuje,
za czas jakie poświęcacie na przygotowanie co tygodniowych zbiórek, za Wasz wkład
w każdy biwak i wszelakie działania Waszych drużyn. Szczególe podziękowania kieruję do:
dh hm. Renaty Orawczak, dh phm. Łucji Konior, dh phm. Gabriela Droździk, phm. Beacie
Barcik, dh phm. Halinie Klimczak, dh phm. Bernadettcie Walaszek, dh Izabeli Pietrasina, dh
Anecie Szewczyk, dh Katarzynie Tracz.
Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem drużyny wędrowniczej
„NIEŚMIERTELNI” która bardzo aktywnie pełni służbę wędrowniczą, systematycznie
podnosi swoje kwalifikacje harcerskie oraz za to, że realizuje wzorowo szereg zadań
wspierając nasz hufiec. Postawa drużynowej Dh Aleksandry Sadowskiej zasługuje na uznanie
i szczere podziękowanie.
Komenda Hufca:
pwd. Agnieszka Michalec

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

hm. Aleksandra Kosela

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

pwd. Justina Kubieniec

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

hm. Wiesław Tomiczek

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

phm. Albin Kłodnicki

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

pwd. Paweł Kabat

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

5

