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1.Ciała Statutowe Hufca 
 

Komenda Hufca w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie: 
           Komendant Hufca                                        - hm. Mirosław Zengiel 
                       Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych      - pwd. Sławomir Bogdanowicz 
           Z-ca Komendanta ds. programowych         - phm. Marcin Tur 
                       Kwatermistrz/Skarbnik                               - hm. Tadeusz Daszkiewicz 
                       Członek ds. logistyki                                   - hm. Wojciech Hercik 
                       Członek ds. kształcenia                               - phm. Katarzyna Jarosz 
                       Członek  Komendy Hufca                           - pwd. Sylwia Lenda  

                         

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie: 
                      Przewodniczący                       - pwd. Grzegorz Pilarski 
                      Z-ca Przewodniczącego           - phm.  Klisowska Mirosława 
                      Członek                                    - pwd. Adam Biegański 
                      Członek                                    - pwd. Dawid Nowakowski 
                      Członek                                    - pwd. Tomasz Januszewicz 
 

 Hufcowy Sąd Harcerski w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: 
                      Przewodniczący                      -  hm. Rudolf Orłowski  do lutego 2009 roku 
                      Z-ca Przewodniczącego         -  hm. Sławomir Pawłowicz  
                      Sekretarz                                 -  hm. Regina Wojtaszewska 
                      Członek                                   -  hm. Piotr Karalus 
                      Członek                                   -  hm. Angela Ramirez 

 

 
   2. Tematyki posiedzeń Komendy Hufca. 
 
 Komenda pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Komendanta i Komendy Hufca Żary. 
Poza tym każdy członek komendy miał za zadanie opracować zakres obowiązków stosownie do potrzeb, funkcji w 
komendzie i zadań wynikających z planu pracy komendy. 

a) od 19.05.2008 r. -   5 posiedzeń 
b)                2009 r. -   8 posiedzeń 
Na posiedzeniach komendy poruszano następujące kwestie: 

� Podział zadań pomiędzy członków komendy wynikający z pracy Komendanta  
       i członków Komendy specyficznej dla Hufca Żarskiego. 
� Dyżury członków Komendy Hufca w tygodniu, 
� Organizacja pracy zespołów Hufca – zakres zadań i kompetencji 

m. in. Namiestnictw Zuchowego i Harcerskiego, zespołu Kadry Kształcącej,  
Komisji Stopni Instruktorskich, zespołu Kwatermistrzowskiego,  
Redakcji gazetki „Goniec”, Sztabu HAL i HAZ, 

� Kursy funkcyjnych na zimowisku, 
� Wnioski składane do Urzędu Miasta Żary i Lubsko, Urzędu Marszałkowskiego w 

Zielonej Górze, Starosty Żarskiego, 
� Zatwierdzenie harmonogramów kursów drużynowych i funkcyjnych, 
� Opracowanie i zatwierdzenie propozycji programowych na zimę 2008, 2009 

- zimowisko w Krakowie, 
- zimowisko w Świbnej, 

� Zatwierdzenie kalendarza imprez -  rok 2008 za okres VI – XII i 2009, 
�   Przygotowanie i podsumowanie, ocena HAZ  w 2008, 2009 i HAL 2008 i 2009,  
�   Omówienie imprez i zadań programowych Hufca w okresie VI.2008 do I.2010, 
�   Składki instruktorskie i harcerskie za 2008 rok, stan realizacji za I i II kwartał     
      2009 - wykonanie, analiza, 
�  Zatwierdzenie rocznych planów  kształcenia w Hufcu 2008 i 2009, 
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�  Udział w uroczystościach pogrzebowych instruktorów:  
  hm. Rudolfa Orłowskiego, hm. Jerzego Wiśniewskiego i hm. Kazimierza Ślempa, 

� Podsumowanie, omówienie i analiza spisu harcerskiego na 2009, 
� Rozliczenie, sprawozdawczość HAZ w 2009, 
� Organizacja biwaków w okresie sprawozdawczym, 
� Różne formy wyjazdowe m. in. Gdańsk, Stuttgart, 
� Uroczystości i spotkania integracyjne m. in. Bal Instruktorski, spotkanie 
      Wigilijne, wyjazd po Betlejemskie Światełko Pokoju, 
� Imprezy: m. in. Hufcowy Festiwal Piosenki w Nowych Czaplach, Żaganiu, 
      Zlot NS w Świbnej, Tydzień Ekologiczny, Powitanie Wiosny, Harcbit,  
      Bieg z okazji 3 Maja, 64 Rocznica Forsowanie Nysy Łużyckiej, 
� Dofinansowanie funkcyjnych i harcerzy na obozach i zimowiskach oraz 
       biwakach – zawarcie umów na zimowisko w Krakowie oraz obozów  
       letnich w Łukęcinie, Świbnej, 
� Dofinansowanie kadry instruktorskiej do różnych form wyjazdowych  
       w czasie kadencji m.in. szkolenia drużynowych, drużynowych NS, 
� Zatwierdzono komendantów obozów i zimowisk oraz kursów i  warsztatów, 
� Ustalenie terminu Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Hufca - problematyka  
      w sprawozdaniu. 

 

3. Odprawy drużynowych  
 
                 Odbyło się 11 odpraw drużynowych i opiekunów z poszczególnych środowisk – systematycznie w 
pierwszą środę miesiąca o godzinie 1530 w Gimnazjum nr 2 w Żarach (poza miesiącami wakacyjnymi). 
Tematyka spotkań wynikała z aktualnych zadań pracy Komendy Hufca Żary, planu pracy na dany rok oraz 
propozycji pracy drużyn. Drużynowi byli powiadamiani, listy obecności do wglądu w dokumentacji KH Żary. 
 
 

4. Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich – tematyki posiedzeń 
 

Komisja Stopni Instruktorskich działająca w Hufcu ZHP Żary 
 

 Komisja Stopni Instruktorskich w okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 
a) hm. Zengiel Krystyna           - Przewodnicząca 
b) phm. Delak Aneta                 - Zastępca Przewodniczącej 
c) hm. Wanda Galicka              - Sekretarz 
d) phm. Marcin Tur                   - Członek 
e) hm. Regina Wojtaszewska   - Członek 
f) pwd.Sylwia Lenda                 - Członek 
g)   hm. Helena Mużyłowska       - Członek 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 4 spotkania na których: 

a) na pierwszym nastąpił podział zadań pomiędzy poszczególnych członków Komisji oraz 
ustalony został plan działania i dyżury 

b) na drugim zamknięto pozytywnie 3 próby na stopień przewodnika i wystąpiono do 
Komendanta Hufca o zamknięcie próby, otwarto 3 próby na stopień przewodnika. 

c) na trzecim zamknięto pozytywnie próbę na stopień przewodnika i wystąpiono do 
Komendanta Hufca o zamknięcie próby. 

d) na czwartym otwarto trzy próby na stopień podharcmistrza i dwie na stopień 
przewodnika. 

Poza realizacją wymogów na poszczególne stopnie instruktorskie Komisja zajmowała się 
następującą problematyką na swoich posiedzeniach: 

� ustalenie regulaminu pracy Komisji, 
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� analiza kadry instruktorskiej, 
� przyjęcie planu pracy Komisji na dany rok, 
� zadaniami wynikającymi z planu pracy Hufca, a możliwymi do realizacji przez 

instruktorów podczas realizacji kolejnych prób na stopień, 
� rozpoczęto pracę nad zadaniami związanymi z wymogami na stopień przewodnika i 

podharcmistrza. 
                  Zamknięto próby na stopień przewodnika n/w druhnom i druhom: 
a)                - dh Ewie Zabawie    - opiekun   hm. Krystyna Zengiel 
b)                - dh Iwonie Zabawie - opiekun    hm. Krystyna Zengiel 
c)                - dh Michałowi Wall       - opiekun  phm. Katarzyna Jarosz 
d)                   - dh Kamilowi Zengiel    - opiekun phm. Bożena Bryś 

             Otwarto próby na stopień przewodnika –  dh Piotrowi Brudnemu, dh Katarzynie Kałuży,  
                                                                dh Emilii   Pieńko, dh Sylwii Ksiuk, dh Lidii Kowalskiej. 
             Otwarto próbę na stopień podharcmistrza  - pwd. Sławomirowi Bogdanowiczowi, 
                                                                       pwd. Danucie Modrzejewskiej, pwd. Halinie Cieślak. 
 

Realizowane były w dalszym ciągu Uchwały XVII Zjazdu Hufca z dnia 05.12.2007 roku i 

strategii rozwoju Hufca na lata 2007 - 2011 

 

5. Zadania programowe wynikające z Uchwały Hufca w okresie sprawozdawczym 

 

Na podstawie programów Związku, Uchwał Zjazdu Związku, Chorągwi i Hufca oraz 

propozycji programowych drużyn realizowane były na terenie  

hufca następujące zadania: 
 

19.05.2008 – 04.11.2009 

 
I. Maj                              
 1. Udział w uroczystościach 21 maja 2008 Powiatowego Dnia Strażaka w Żarach - Rynek. 

 2. Kurs drużynowych i skarbników 23-25.05.2008 w Świbnej. 

 3. Szkolenie kadry do HAL – 29-31.05.2008 w Zielonej Górze 

a) drużynowych – wychowawców, 

b) komendantów obozów, 

c) księgowych i kwatermistrzów, 

d) zastępców komendantów ds. programowych (programowców). 

4. Święto Parku Mużakowskiego w Łęknicy. 

5. 30.05-01.06.2008 V edycja kursy drużynowych. 

II. Czerwiec. 
1.   02.06.2008 – Z okazji „Dni Żar” Turniej „Człowiek – Przyroda – Historia”. Zadania jakie   

wykonują uczestnicy turnieju są następujące: 

                         a)  Honorowi Obywatele Naszego Miasta, 

       b)  Przyroda w naszym mieście, 

       c)  Historia naszego miasta. 

2. 02-03.06.2008 Biwak SP-2 Żary. 

3. 06-08.06.2008 II Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Nowych Czaplach z Obietnicą i  
    Przyrzeczeniem Harcerskim. Wielkie zaangażowanie miejscowego środowiska Wójta – Szkoły. 

4.06-08.06.2008 Biwak SP-10 „Historycznym szlakiem po Łużycach”. 

5. 13.06.2008 rok. Spotkanie pracowników MNBM z Żar w Świbnej. 

6. 14-15.06.2008 rok. II spotkanie „Po latach 19 DSH „Rój” Żary pwd. Marioli Łysy i przyjaciół.  

 7. 19-28.06.2008 rok. Kwaterka w Łukęcinie. 
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III. HAL 2008 Obozy Hufca Żary ZHP  Czerwiec – Sierpień 2008 rok: 

 1. 28.06 – 12.07.2008 –  I turnus w Łukęcinie Komendant phm. Renata Wleklinska. 

 2. 12.07 – 26.07.2008 - II turnus w Łukęcinie Komendant phm. Renata Wleklińska 

                 w tym 50 młodzieży byłych pracowników PGR 

3. 22.06 –  05.07.2008 – Obóz w Świbnej I turnus – Ukraina Komendant hm. Mirosław Zengiel. 

           4. 16.07 –23.07.2008 – Obóz OHP Żary i OHP Niemcy z Berlina Komendant hm. Wojciech Hercik. 

           5. 01.08 – 11.08.2008 – obóz na Ukrainie woj. Tarnopolskie Komendant hm. Mirosław Zengiel.  

           6. 21.08 – 24.08.2008 – XVII Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP w Zielonej Górze 282   

           osoby z 16 Chorągwi, w tym pobyt 1 dniowy grupy 100 osobowej w Świbnej w ramach rekonesansu 

          po Ziemi Lubuskiej – rejon południowy.        

  
IV. Wrzesień. 

          1. 02-05.09.2008 Biwak Zespołu Szkół Budowlanych z Zielonej Góry. 

         2. 13.09.2008 Dzień Harcerskiego Startu w Hufcu ZHP Żary. 

         3. 13-16.09.2008 Zlot 50-lecia Chorągwianych Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej. Zaproszeni  

         goście: 

 a) hm. Stanisława Niemira – Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej Głównej Kwatery w 

                                                          Warszawie. 

            b)    hm. Romualda Jarecka – Cieślak – Członek Sądu Naczelnego GK ZHP w W-wie. 

c)    hm. Leszek Kornosz – Komendant Chorągwi Lubuskiej. 

a) Franciszek Wołowicz – Zastępca Burmistrza Miasta Żary. 

b) Helena Sagasz – Burmistrz Miasta Jasień. 
c) Andrzej Wojtaszek – Biznesmen, właściciel hotelu „Hajduk”. 

d)  Rajmund Czerwonajcio - właściciel firmy budowlanej. 

e) Jan Arkuszewski – instruktor, właściciel firmy dekarskiej. 

f) Wiesław Jamrożek - Rektor Prof. Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach i inni. 

  3. 16.09.2008 – Sesja naukowa w Wyższej Szkole Humanistycznej wraz z wystawą pt. „Tradycje  

  i dzień  współczesny harcerzy Nieprzetartego Szlaku na ziemi Żarskiej”. W Sesji uczestniczyło 2   

profesorów, 2 doktorów, 5 magistrów oraz Kierowniczka wydziału NS z GK ZHP hm. Dorota Kołakowska.  

       Dzień  wcześniej instruktorzy będący na Zlocie zostali przyjęci w Uczelni uroczystą kolacją. W Zlocie  

       uczestniczyło 14 drużyn z terenu chorągwi lubuskiej razem 246 osób. 

  4. 19-21.09.2008 Rajd „Zapałka”. 

  5. 26-28.09.2008 V Edycja Kursu Drużynowych w Świbnej. 

  6. 26-28.09.2008 w Ogólnopolskiej Konferencji „Dorobek pedagogiki harcerskiej w 50 rocznicę   
                               Nieprzetartego Szlaku” w Krakowie uczestniczył hm. Mirosław Zengiel. 

  6. Rozpoczęty został i zakończony remont siedziby Hufca dzięki dużemu zaangażowaniu pwd. Sławomira 

     Bogdanowicza i kilku instruktorów. 

 V. Październik.   
   1. 17-19.10.2008 V Edycja Kursu Drużynowych w Świbnej. 

   2. 24-26.10.2008 XXXI Rajd Osadników Wojskowych do Świbnej. 

  3. 24.10.2008 10-Lecie 40 DH „Korczaki”. 

  4. 31.10. – 02.11.2008 Wszystkich Świętych – Zaduszki – znicze na grobach instruktorów-harcerzy. 

 VI. Listopad. 

   1. 10-11.11.2008 Święto Niepodległości w Żarach.  

  2. 14-15.11.2008 Biwak 41 GZ „Leśne Skrzaty” z Bieniowa i 38 DH „Czarni” z Bieniowa. 

  3. 21–22.11.2008 Chorągwiana Zbiórka Komendantów, Programowców, Skarbników w Świbnej. 

  4. 27.11.2008 Andrzejki w 40 DH „Korczaki”, udział kilku drużyn z hufca. 

  5. 28-30.11.2008 4 Edycja V Kursu drużynowych w Świbnej. 

  6. 28-29.11.2008 Biwak SP-10 z Kunic w Świbnej. 

  7. 31.11.2008 HALLOWIN w DSH Bieniów. 
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VII. Grudzień. 
   1.  05-07.12.2008 Zbiórka Drużynowych w Zielonej Górze.  

   2. 12-13.12.2008 Biwak 8 DH ”Buki” z Górzyna gm. Lubsko.  

   3. 18.12.2008 Betlejemski Światełko Pokoju w Zielonej Górze – 3 autokary. 

4. 19.12.2008 Wigilia hufcowa w Gimnazjum nr 2 w Żarach dla 165 osób. 

5. 23.12.2008 Przekazanie Światełka Betlejemskiego na parafie i Burmistrzowi Miasta Żary. 

6. 31.12-01.01.2009 Sylwester Noworoczny w Świbnej. 
 

 

VIII. Styczeń. 
   1. Remont pompy, silnika i hydroforu. 

  2.  Inwentaryzacja i kasacja – spis z natury. 

  3. 11.01.2009 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

  4. 15.01.2009 ESHD Ewidencja 

  5. 19.01.2009 Rocznica patronatu nad Obeliskiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

IX. Luty. 
  1. 16-27.02.2009  Ferie zimowe w Hufcu Żary. 

 a) 18 – 25 .02.2009 Zimowisko w Krakowie 
 b) 21. – 28.02.2009 Zimowisko w Świbnej. 

 2. 22.02.2009 Dzień Myśli Braterskiej w Gimnazjum nr 2 Żary na sali gimnastycznej - gry i zabawy. 

 

X. Marzec.  
 1. 12-15.03.2009 Kurs pełnomocników ds. zagranicznych- udział pwd. Kamil Zengiel. 

 1. 20-22.03.2009  Biwak „Powitanie Wiosny” w Świbnej. 

3. 20-22.03.2009 I Rajd Harcerski „Wielka Ucieczka”. 

2. 30.03.2009  Spotkanie instruktorskie z władzami samorządowymi i sponsorami w Hajduku.   

 

XI. Kwiecień.  
 1. 02.04.2009 Dzień Papieski- wystawa przed Ratuszem w Żarach. 

 1. 09.04.2009 Lokalizacja obozu w Łukęcinie - podpisanie stosownych umów HAL 2009. 

 2.  „Tydzień Ekologiczny”20-26.04.2009. 

a) foto-konkurs – ptasie osobliwości do 22.04. 

b) plakat – Mój ulubiony ptak do 22.04. 

c) Zwiad Ekologiczny do 22.04 – Dzień Ziemi. 

d) Marsz na Orientację Szlakami Pomników Przyrody po Zielonym Lesie 21.04. 

e) Rajd rowerowy i pieszy do Świbnej (biwak) 24-26.04. 

f) Sesja Ekologiczna 24.04. 

3. 30.04. – 05.05.2009 Wizyta Skautów niemieckich w Żarach – Świbna – Gdańsk. 

 

XII. Maj. 
1. 1-3.05.2009 Wycieczka instruktorska do Gdańska.  

2. 3.05.2009 Święto konstytucji 3 MAJA – Msza Święta. 

3. 14-15.05.2009 Biwak SP-8 w Świbnej. 

4. 14.05.2009 Zbiórka wyborcza delegata na zjazd ZHP w Warszawie.  

5.22-24.05.2009 II Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Nowych Czaplach.  

                             Wielkie zaangażowanie miejscowego środowiska Wójta i szkoły. 

6. 22.05 – 24.05.2009 Biwak 1 JDSH im. Tadeusza Kościuszki i próbnej DSH z Gimnazjum w Bieniowie. 

7. 29-31.05.2009 Szkolenie drużynowych – wychowawców oraz Komendantów 30.05.2009 HAL. 
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XIII. Czerwiec. 
 1.  09.06.2009 Odprawa kadry obozowej HAL 2009 rok.  

 2. 14-15.06.2009 III spotkanie „Po latach 19 DSH „Rój” Żary pwd. Marioli Łysy i przyjaciół.  

 3. 25.06. - 01.07.2009 Kwaterka w Łukęcinie. 

 

XIV. HAL 2009 Obozy Hufca Żary ZHP  Czerwiec – Sierpień 2009 rok: 
 1. 22.06. –   05.07.2009 – Obóz w Świbnej I turnus – Ukraina+Niemcy Komendant hm. Mirosław Zengiel. 

 2. 05.07. – 18.07.2009 – obóz w Świbnej II turnus Komendant hm. Mirosław Zengiel 

 3. 01.07. – 14.07.2009 –  I turnus w Łukęcinie Komendant phm. Renata Wleklinska. 

 4. 14.07. – 27.07.2009 - II  turnus w Łukęcinie Komendant phm. Renata Wleklińska. 

5. 2009- Doprowadzenie wody bieżącej z ujęcia miejskiego do Ośrodka w Świbnej. 
 
XV. Wrzesień. 

 1. 02-04.09.2009 Biwak Zespołu Szkół Budowlanych z Zielonej Góry w Świbnej. 

 2.18-20.09.2009 Biwak sportowy w Świbnej Gimnazjum nr 2 w Żarach. 
 
XVI. Październik. 
1. 08-10.10.2009 Chorągwiany Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej. 

2. 23-25.10.2009 Biwak SP-2 Lubsko, 1JDSH im. Tadeusza Kościuszki i DSH z Bieniowa.  

3. 31.10. – 02.11.2009 Wszystkich Świętych i Zaduszki – lampiony na grobach. 
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6. Gazetka „Goniec” 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HUFCOWEJ GAZETKI 

GONIEC 

 
 

Redakcja gazetki w okresie 05.12.2007-04.11.2009 pracowała w składzie: hm. Regina 
Wojtaszewska, o.phm. Sławomir Bogdanowicz, dh Tomasz Górzyński, pwd. Grzegorz Pilarski, pwd. 
Mirosław Wywijas, pwd. Tomasz Januszewicz i od 12.2009 pwd. Artur Jankowiak.  

Członkowie Redakcji Gońca są właścicielami domen: www.goniec.org, www.zhpzary.org i 
www.lesnydwor.org. Wszystkie trzy domeny po wpisaniu w przeglądarkę internetową  są kierowane na 
stronę Gońca. Goniec i wszystkie dane na tej stronie umieszczone są na serwerze firmy Pyko S.C. 
nieodpłatnie. 

Gazetka od 69 nr składana jest przez grafika komputerowego dzięki czemu jest bardziej estetyczna 
i czytelna. W wersji kolorowej wydawana jest na stronie internetowej www.goniec.org.  

Od Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego dnia 05.12.2007 roku zostało wydanych 10 numerów 
hufcowej gazetki Goniec numery od 62 do 71. W 2008 roku 7 nr, w roku 2009 roku 3 numery. Nakłady 
były różne od  100 do 150 sztuk. W gazetce są umieszczane rozkazy komendanta, tematyki wszystkich 
posiedzeń hufca i odpraw funkcyjnych, opisy większości imprez harcerskich organizowanych w naszym 
hufcu oraz imprez innych w których uczestniczyli nasi harcerze. W 2008 roku Goniec był współtwórcą 
specjalnego wydania gazetki zlotowej z okazji 50 lecia Nieprzetartego Szlaku. Zlot odbył się 13-
16.09.2008, podczas zlotu Goniec stworzył specjalne stoisko w którym można było dostać m.in. Gazetkę 
zlotową, 66 nr Gońca, długopisy z logiem Gońca i znaczkiem zlotowym NS, wizytówki KH, specjalne 
naklejki zlotowe NS w różnych formatach. Stoisko było odwiedzone przez wszystkich gości i uczestników 
zlotu. 
Największym sukcesem redakcji jest strona internetowa która została stworzona i prowadzona jest od 
11.2004. Jednak najwięcej udało się zrobić w ostatnim okresie od 2007 roku. Strona internetowa gazetki 
Goniec została stworzona z myślą o archiwizowaniu nr Gońca. Jednak ze względu na brak strony 
internetowej hufca jest oficjalną stroną www. Dlatego została przebudowana. Zostały stworzone 
dodatkowe działy takie jak Hufiec Żary, Leśny Dwór, Galeria zdjęć, Archiwum zdjęć, Forum, Chat, 
Linkownia. O każdym z tych działów można by dużo pisać, ponieważ osobno trzeba było go 
rozbudowywać. Najważniejsze jest to, że każdy może tam znaleźć wszystkie najważniejsze informacje 
dotyczące naszej działalności. Strona jest aktualizowana co kilka dni. Strona jest administrowana przez 
firmę zewnętrzna SimpleWeb. 
Koszty jakie ponosi podstawowy skład redakcji:  

• Domeny 150 zł. rocznie 
• Miejsce na serwerze jest sponsorowane 0 zł. 
• Grafik komputerowy 150 zł. jeden nr gazetki 
• Administracja strony internetowej 200 zł. miesięcznie 
• Druk w kolorze pierwszych stron około 180 zł. jeden nr gazetki 

Są to koszty stałe jakie ponosi redakcja żeby wszystko mogło w takiej formie funkcjonować. 
Na stronie internetowej www.goniec.org od 11.2004 zamontowany jest licznik odwiedzin, stan licznika na 
dzień 27.10.2009 to 672611 odwiedzin. 

                                     Redaktor Naczelny Gońca  

pwd. Sławomir Bogdanowicz 
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7. Bazy Hufca, stan ilościowy Hufca, wykaz prac i zadań wykonanych na terenie baz 
Hufca 

 
 

 I. Bazy Hufca 
a) Harcerski Ośrodek „Leśny Dwór” w Świbnej- stała baza 
b) teren obozowy w Łukęcinie- baza stała 
Harcerski Ośrodek w Świbnej funkcjonuje przez cały rok, odbywają się tam kursy, szkolenia, biwaki, obozy, 
zimowiska szkoleniowo-wypoczynkowe, oraz obozy międzynarodowe podczas HAL i HAZ. 
Doposażenie bazy w Łukęcinie: 2 ławy, 5 stołów oraz 10 ławek do stołówki, 5 małych namiotów, 1 świetlica, 
umywalka przy łaźni. 
W Świbnej – remont pompy, silnika, nowa nitka wodna do Ośrodka. Wymieniony został piec centralnego 
ogrzewania oraz zakupiono 1 ławę. 
 
II.  Stan ilościowy Hufca. 
 

Rok Zuchy  Harcerze  Harcerze 
Starsi 

Nieprzetarty 
Szlak 

Instruktorzy  Kręgi Razem  

2009 54 162 42 74 61 4 393 
 
 
III.  Ilość drużyn działających na terenie Hufca. 

 
Rok  Gromady  

Zuchowe 
Drużyny 

Harcerskie 
Drużyny 

Wielopoziomowe 
Drużyny  

Starszoharcerskie 
  Razem  

 
2009 4 16 6 2 28 

 
IV. Wykaz drużyn i kręgów jakie działały w okresie sprawozdawczym. 
 
LP JEDNOSTKA KTO KIEROWAŁ MIEJSCOWOŚĆ 

1 1 GROMADA ZUCHOWA „LEŚNE SOWY” JUSTYNA GANCZAR ŻARKI WIELKIE 
2 1 JASIEŃSKA DSH IM T. KOŚCIUSZKI HM. PIOTR KARALUS JASIEŃ 
3 1 KRĄG INSTRUKTORSKI „SENEX” HM. JERZY WIŚNIEWSKI ŻARY 
4 1 ŻARSKA DRUŻYNA HARCERSKA ”WILKI” PWD. MICHAŁ WALL ŻARY 
5 2 DRUŻYNA HARCERSKA DOROTA GRZEBYK LUBSKO 
6 2 GROMADA ZUCHOWA „GOSIACZKI” MAŁGORZATA LEWICKA LUBSKO 
7 2 KRĄG INSTRUKTORSKI „WATRA” HM.MAŁGORZATA 

MARKOWSKA 
BIENIÓW 

8 3 DRUŻYNA HARCERSKA „LEŚNE MRÓWY” PWD. EWA ZABAWA OLSZYNIEC 
9 3 KRĄG INSTRUKTORSKI „ŁEMKEM” PHM. MARCIN TUR ŻARY 
10 4 KRĄG INSTRUKTORSKI „SZANIEC” PHM. ELŻBIETA HAŚCIŁO LUBSKO 
11 5 GROMADA ZUCHOWA „GUMISIE” PWD. DANUTA 

MODRZEJEWSKA 
LUBSKO 

12 6 ŻARSKA DH „ESKA IV” IM A. KAMIŃSKIEGO O.PWD. KATARZYNA KAŁUŻA ŻARY 
13 9 DRUŻYNA HARCERSKA „BUKI” PWD. KATARZYNA 

GRABOWSKA 
GÓRZYN 

14 13 ŻARSKA DRUŻYNA HARCERSKA „TYGRYSY” O.PHM. ADAM BIEGAŃSKI ŻARY 
15 14 DRUŻYNA HARCERSKA NS „TURYSTYCZNA” PWD. MARZENA ŁABUDA ŻARY 
16 16 DRUŻYNA HARCERSKA „DRAGONI” LIDIA KOWALSKA LUBSKO 
17 18 DRUŻYNA HARCERSKA „POTOK” MAŁGORZATA CUDYK - ŻABA NIWICA 
18 20 DRUŻYNA HARCERSKA „PRZYRODNICY” IWONA GRZESZCZUK TRZEBIEL 
19 21 DRUŻYNA HARCERSKA „MĄDRE SOWY” PWD. EWA MIELNICZUK MIROSTOWICE 
20 24 DRUŻYNA HARCERSKA „LAMPART” O.PWD. EMILIA PIEŃKO PRZEWÓZ 
21 26 DRUŻYNA HARCERSKA „SOKOLE OKO” ANNA BABUSKA NOWE CZAPLE 
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22 27 DRUŻYNA HARCERSKA „KRĄG” MAREK MICKIEWICZ LUBSKO 
23 29 DRUŻYNA HARCERSKA NS „DIABLIKI” KATARZYNA GRUBER ŻARY 
24 36 DRUŻYNA HARCERSKA NS „CICHA STOPA” PHM. HALINA WIECZYŃSKA MIŁOWICE 
25 38 DRUŻYNA HARCERSKA „CZARNI” MIROSŁAWA SKIBA BIENIÓW 
26 37 DRUŻYNA HARCERSKA NS „LEŚNA 

GROMADA” 
HM. ELŻBIETA KURKIEWICZ MIŁOWICE 

27 40 DRUŻYNA HARCERSKA „KORCZAKI” PHM. KATARZYNA JAROSZ ZŁOTNIK 
28 41 GROMADA ZUCHOWA „LEŚNE SKRZATY” O.PHM. HALINA CIEŚLAK BIENIÓW 
29 54 DRUŻYNA HARCERSKA „KORCZAKOWCY” HM. MARIA GONIA LUBANICE 
30 DSH  -DRUŻYNA PRÓBNA O.PWD. PIOTR BRUDNY BIENIÓW 
31 DH  -DRUŻYNA PRÓBNA O.PWD.  SYLWIA KSIUK TRZEBIEL 

 
 

V.  Akcja Zimowa 2009 
 

 

 
VI.  Akcja Letnia 2009 

 

 

 

8. Dotacje i subwencje - składki – ubezpieczenia członków 

 

DOTACJE W ROKU 2009 

I.  Urząd Miasta Żary - 2009.                                                                                                                                                                  
1. 12.000 Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciw działanie patologią społecznym   
                                                        Zimowisko w Świbnej 21.02.-  28.02.2009.              
2.  5.800 Ścieżki aktywności – „Ruch to zdrowie” – cztery biwaki w Świbnej –SPORT    
                                                          Biwaki w ramach obozu    22.06. - 25 .06.2009.     
3.    1.200 Światełko Betlejemskie XVII raz w Żarach            10.12. – 24.12.2009. 
4.    2.000 Harcerskie Ideały – kurs spotkania tematyczne      31.03. – 31.10.2009.  
5. 20.250 Harcerska Akcja Letnia – Łukęcin  I turnus   01.07. – 14.07.2009. 
6.   9.650 Harcerska Akcja Letnia – Świbna II turnus 14.07.  – 27.07.2009. 

II. Urząd Miasta Lubsko 2009. 
1. 2.000 Organizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej ZHP przy SP-1.      
2. 2.000 Organizacja cyklu działań związanych z rozwojem harcerstwa lubskiego SP-2. 
3. 2.500 Ekologia – SP – 1 Lubsko. 
4. 2.000 Festiwal Piosenki Harcerskiej – SP –1 Lubsko.  

 
III. Marszałek Lubuski.  2009 rok. 
 1.    5.000 „Bądź reżyserem swojego życia” biwaki, kwiecień – wrzesień 2009. 

2. 4.500  Obóz letni w Świbnej dla młodzieży z Ukrainy 22.06. – 06.07.2009.                                                                                       
IV. SENAT RP 18.794  Obóz letni w Świbnej 22.06. –  06.07.2009. 
 
 
 
 

Akcja Kraków Świbna Kadra 
HAZ 22 Polacy +14 Ukraina + 6 =42     48+9=57 15 

Akcja Łukęcin – uczestnicy   Kadra Świbna  - uczestnicy Kadra  Ogółem 
HAL - I turnus 
        -  II turnus 

61 
33   

    17 
  11 

 37 Ukraina +11 Niemcy + 13 Polacy = 61  
                                                            = 40 

       12  
     10 

    151 
    94 

    94     28                                                   101        22     245 
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                      Składki Harcerskie i Instruktorskie w tym ubezpieczenie OC zucha – harcerza – instruktora – 36 

złotych roczna. Zwolnieni ze składek członkowie drużyn Nieprzetartego Szlaku – drużynowi płacą składkę. 
 Od dwóch lat Komenda Hufca ubezpiecza wszystkich członków tj. zuchów – harcerzy i instruktorów 

składką OC poza składką zuchowa – harcerska i instruktorską jednorazowo w kwocie 1615 złotych. 

To zwalnia nas z podawania listy wg której należałoby każdorazowo ubezpieczyć uczestników biwaków, 

rajdów, wycieczek oraz zajęć czy zbiórek. 
 

Rok                                Rok                     2009 

Plan   ►  Realizacja I Kwartał II Kwartał 
Harcerskie 1620 zł. 3417 zł. 

Instruktorskie 1305 zł. 1911 zł. 
OC – Zucha – Harcerza - Instruktora    1615 zł. za harcerzy i instruktorów naszego Hufca za dany rok 
 300 zł. 1315 zł. 

 

 

hm. Mirosław Zengiel 
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9. Sprawozdania członków Komendy 
 

Sprawozdanie Z-cy Komendanta Hufca ZHP Żary do spraw organizacyjnych 

pwd. Sławomira Bogdanowicza za okres 05.12.2007 do 04.11.2009 

 
     Zakres obowiązków: 

1. Wydawanie papierowej i internetowej wersji gazety hufcowej „Goniec”  www.goniec.org 

2. Wykorzystywanie „Gońca” i jego strony internetowej jako kanału przepływu informacji  

     w Hufcu. 

        3.   Promowanie wizerunku harcerstwa w środowisku lokalnym oraz w mediach. 

        4.   Współpraca z mediami. 

5. Dbanie o sprawny przepływ informacji między Komendą Hufca, a podległymi jednostkami     

      organizacyjnymi. 

        6.  Opracowywanie materiałów promocyjnych. 

        7.  Organizacja balu sylwestrowego. 

        8.  Przygotowywanie organizacyjne posiedzeń Komendy Hufca i innych spotkań instruktorskich. 

9. Nadzór nad przebiegiem spisu harcerskiego „EWIDENCJA ZHP” w Hufcu, opracowuje  

     kompletną analizę spisu harcerskiego.  

 
Ad. 1 

W okresie 05.12.2007-04.11.2009 gazetka wydana była dziesięć razy nr od 62 do 71. Ten punkt 
szczegółowo jest opisany w sprawozdaniu, który został napisany przez pwd. Sławomira Bogdanowicza 
na cele zjazdu sprawozdawczego, który odbędzie się w dniu 04.11.2009. 

 

Ad. 2, 3, 4 i 5 

Strona internetowa www.goniec.org została w tym czasie przebudowana tak żeby mogła stać się 
oficjalna stroną hufca. Oficjalny adres gazetki Goniec to www.goniec.org, a strony hufca 
www.zhpzary.org. Obydwie domeny łączą się z jedną stroną www. Na stronie zostały stworzone takie 
działy jak Hufiec Żary, Leśny Dwór, Galeria Zdjęć, Archiwum Zdjęć, Forum, Chat, Linkownia, Licznik 
który odlicza dni do najważniejszych imprez w naszym środowisku. Zakładka Hufiec Żary zawiera 
wszystkie informacje jakie są potrzebne dla dobrego kontaktu między KH a drużynowymi. Wszystko 
jest wprowadzane na bieżąco. Stworzona jest baza danych harcerzy, drużynowych i instruktorów 
którzy posiadają dostęp do internetu, dlatego wszystkie informacje wysyłane są droga elektroniczną. 
Stworzona została kronika która nosi nazwę „ARTYKUŁY PRASOWE Dotyczące działalności KH 
ZHP ŻARY. OD 05.11.2007”, w tej kronice zbierane są wszystkie materiały prasowe jakie ukazały się 
w prasie regionalnej.  

W miesięczniku instruktorów ZHP „CZUWAJ” nr 8 (246) Sierpień 2008 strona internetowa 
www.goniec.org została opisana w konkursie „najlepsze www sieci”, strona została opisana przez 
hm. Mirosława Zengiela. 

 

 



www.zhpzary.org 
 

Strona | 14  
 

 

Ad. 6 

Na potrzeby organizacyjne Sylwestra 2007 zostały wydrukowane ulotki reklamowe i      zaproszenia 
na bal. Na stronie internetowej został stworzony specjalny baner reklamowy o balu. 
W roku 2008 została zaprojektowana i wydrukowana oficjalna wizytówka hufca, która zawiera 
wszystkie nasze informacje adresowe, nip i inne. Wizytówki zostały wydrukowane w ilości 1000 sztuk 
i są dostępne w siedzibie KH.  
Udało się również stworzyć pieczątkę okolicznościową gazetki Goniec z datownikiem, pieczątkę 
można używać na wszystkich imprezach harcerskich, pieczątka dostępna jest w siedzibie hufca. 
W roku 2007 na potrzeby zjazdu wyborczego i w roku 2008 na potrzeby 50 lecia NS zostały wykonane 
w ilości 1000 sztuk specjalne długopisy okolicznościowe. Wszystkie te materiały zostały rozdane dla 
uczestników tych imprez. 
W lutym 2008 specjalnie na DMB dla członków KH zostały zaprojektowane i wydrukowane specjalne 
kartki w ilości 200 sztuk. Członkowie KH rozdawali je w śród drużyn harcerskich.  
Na potrzeby 50 lecia NS zostały zaprojektowane i wydrukowane banery 2 sztuki, kalendarzyki 
okolicznościowe 1000 sztuk, naklejki. 
Na HAL 2008 zaprojektowane i wydrukowane zostały ulotki w ilości 1000 sztuk. Były to 
profesjonalne ulotki zamówione w drukarni. Na stronie internetowej hufca stworzone zostało specjalne 
okno w którym były wszystkie informacje o HAL 2008, regulaminy, karty kwalifikacyjne oraz 
wszystkie informacje jakie były potrzebne, żeby można było zapisać dziecko na wybrany turnus- obóz. 
Została zaprojektowana koszulka obozowa. 
Bal sylwestrowy 2008 zostały wydrukowane ulotki reklamowe i zaproszenia na bal. Na stronie 
internetowej stworzony został specjalny baner reklamowy. 
W lutym 2009 na okoliczność DMB, w ilości 500 sztuk wydrukowane zostały specjalne kartki które 
KH rozdawała wśród drużyn naszego środowiska. 250 sztuk kartek zostało odłożonych na DMB który 
będzie w  lutym 2010. 
HAL 2009 stworzony został projekt ulotki reklamowej naszych obozów, ulotki wydrukowane były w 
ilości 1000 sztuk. Na stronie internetowej podobnie jak w roku 2008 stworzony został specjalny panel 
w którym były zamieszczone wszystkie informacje o terminach i dokumentach potrzebnych na udział 
w obozie. Została zaprojektowana plakietka HAL 2009 oraz koszulka obozowa.Wszystkie informacje 
o imprezach harcerskich w naszym hufcu rozsyłane są drogą elektroniczna i umieszczane na stronach 
www hufca po uprzednim przygotowaniu graficznym przez grafika komputerowego. 

 
Ad. 7 

Bal sylwestrowy 2007. Grupa 60 osób bawiła sie wyśmienicie w SALOONIE „ Leśny Dwór” w 
Świbnej. Pierwszy raz wystrój, oprawa muzyczna oraz menu, powiązane było jednym przewodnim 
tematem: WESTERN! Trzeba przyznać, że goście nie zawiedli organizatorów i na zabawę wszyscy 
przybyli przebrani. Wyobraźnia zadziałała: byli kowboje, rewolwerowcy, kowbojki, Indianie, 
„saloonki” i wszystko czego dusza zapragnie, do wyboru, do koloru. Nawet się nie obejrzeliśmy, a 
Nowy Rok przywitaliśmy z szampanem w ręku, życzeniami na ustach i fajerwerkami, które 
rozświetlały niebo. Szalone tance przy gorących rytmach trwały do białego rana. Zabawa, taniec, 
życzenia, uściski, wszystko to zostało utrwalone na zdjęciach i kamerze. Dzięki nim, jeszcze długo 
będziemy wspominać Sylwestrową Noc, wyjątkową atmosferę i wystrzałową, iście szampańską 
zabawę. 

Bal sylwestrowy 2008. 
Tematyka balu HOLLYWOOD, w balu uczestniczyło 20 par czyli 40 osób, Był to kolejny bal który 
wyszedł doskonale i wszyscy mile go wspominają. 
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Wszystkie bale sylwestrowe organizowane są przez dh Krystynę Zengiel, dh Mirosława Zengiela i 
dh Sławomira Bogdanowicza oraz grono przyjaciół. Każdy ma swoje ściśle określone zadania. Na 
balach sylwestrowych zatrudniony jest Dj, kucharki, kelnerki. Bale są profesjonalnie zorganizowane. 
W roku 2009 fabułą na balu będzie „Świat bajki”. Zdjęcia ze wszystkich balów można obejrzeć w 
galerii zdjęć na www.zhpzary.org.  
 
Ad. 8 
Przed każdym posiedzeniem KH rozsyłane są meile z tematyką jaka będzie poruszona na spotkaniu. 
Posiedzenia KH w okresie 05.12.2007 do 04.11.2009 odbywały się w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca. Z każdego posiedzenia komendy napisany jest protokół. 
Spotkania funkcyjnych odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca z każdego spotkania do 
dokumentacji dołączona jest lista obecności. Na stronie internetowej hufca stworzona jest tabela z 
godzinami dyżurów członków komendy.  
Prowadzona jest dokumentacja KH za która od dnia 05.12.2007 odpowiedzialny jest dh Sławomir 
Bogdanowicz. Dokumentacja zawiera m.in. listy obecności, wykazy członków komendy, regulamin 
komendy, zakresy obowiązków członków komendy, porządek posiedzeń, protokoły i uchwały, plany 
pracy poszczególnych członków, sprawozdania. 
 
Ad. 9 
 W grudniu 2008 Komendant Hufca wyznaczył jako administratora hufca do programu ewidencja 
ZHP pwd. Sławomira Bogdanowicza. Do 01.02.2009 zostały uzupełnione dane o strukturze ZHP, w 
tym: nazwy jednostki, dane szczegółowe dotyczące jednostki, usytuowanie w strukturze, przypisanie 
do jednostki, liczba członków mających przydział do jednostki. Do 15.02.2009 uzupełnienie danych z 
kartotek instruktorów i członków zwyczajnych pełniących funkcje instruktorskie w tym: pesel, imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, tel., e-mail, przydział służbowy, data wstąpienia do ZHP, data 
przyrzeczenia, data zobowiązania instruktorskiego, aktualny stopień instruktorski z datą przyznania i 
nr rozkazu, pełnione aktualnie funkcje podlegające wprowadzeniu do systemu Ewidencja z datą 
mianowania i nr rozkazu, informacje o posiadanej odznace kadry kształcącej i dacie jej ważności. To 
zostało wykonane. W najbliższych dniach będą wprowadzane następne etapy systemy Ewidencja z 
panelami dla drużynowych. Po spisie Ewidencja 2009 dnia 15.02.2009 został wydany ROZKAZ 
L1/2009 który zawiera aktualny stan drużyn hufca żary i instruktorów. 

Prócz zadań z zakresu obowiązków został wykonany i nadzorowany przez pwd. Sławomira  
Bogdanowicza remont siedziby hufca. W dokumentacji KH jest raport z maja 2008 który opisuje co i 
za ile zostało zrobione. Prócz podłogi hufiec został całkowicie odnowiony. Koszt remontu był na 
kwotę 5761 zł. (kwotę 2400 zł udało się zebrać od sponsorów). 

W roku 2009 dodatkowo zostały zamontowane na korytarzach przy ul. Rynek 17 tabliczki 
informujące jak trafić do siedziby hufca, oraz nad drzwiami została zamontowana tablica 
informacyjna z ważnymi informacjami. 
Na potrzeby spotkań KH w innych miejscach niż KH zakupiony został ROLL UP-U z logami gazetki 
Goniec i KH. 

W Styczniu 2009 roku została wydrukowana i oprawiona w formie kroniki EWIDENCJA 
KSIĄŻECZEK HARCERSKICH I INSTRUKTORSKICH. Prowadzona jest od 01.01.2009 zastąpi 
stary system prowadzenia ewidencji. 

pwd. Sławomir Bogdanowicz 
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Sprawozdanie Z-cy Komendanta Hufca ZHP Żary do spraw programowych 

phm. Marcina Tura za okres 05.12.2007 do 04.11.2009 
 

Zakres obowiązków: 

1. Odpowiada za realizacje Strategii Rozwoju Hufca na lata 2007 - 2011. 

2. Sprawuje nadzór nad powstaniem i funkcjonowaniem systemu monitoringu pracy gromad 

zuchowych i drużyn harcerskich. 

3. Inicjuje i kieruje wspólnie z Namiestnictwami zadania programowe Hufca. 

4. Opiniuje i przedkłada Komendzie programy zaproponowane przez zespoły Hufca 

5. Odpowiada za funkcjonowanie systemu motywowania instruktorów. 

6. Pozyskuje środki na działalność programową . 
7. Przygotowuje wraz z Namiestnictwami program pracy wychowawczej dla jednostek 

organizacyjnych Hufca. 

8. Sprawuje nadzór nad pracami Namiestnictw Hufca. 

9. Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta Hufca (np. prowadzi biuro 

Komendy). 

10. Uczestniczy z ramienia Komendy w pracach Komisji Stopni Instruktorskiej. 

 Ustalając nowy program pracy drużyn i propozycji programowych wspierających ich codzienną 
pracę kierowałem się intencją realizacji strategii rozwoju naszego hufca na 2007/2011. Wszelkie zadania 
przygotowywane do realizacji w harcerskich szeregach nosiły się z zamiarem podnoszenia standardów 
pracy i dążenia do ciągłego rozwijania się w dobie współczesnego świata pełnego nowatorskich rozwiązań 
i ciągle to nowych technologii ułatwiających współczesne codzienne życie każdemu człowiekowi. 
 

 Od początku objęcia funkcji z-cy komendant odpowiedzialnego za program na terenie hufca 
żarskiego dokładałem wszelkich starań w opracowanie, wdrażanie i realizację programu motywującego 
działalność środowisk harcerskich dalej zwanego „Rankingiem drużyn”. 
 

Wspólnie z członkami namiestnictw opracowałem program hufca.  Poszczególne przedsięwzięcia 
które wspólnie składały się na całość programu hufca adresowanego do zuchów, harcerzy, harcerzy 
starszych i wędrowników oraz  instruktorów były wspólnym dziełem poszczególnych namiestnictw; Rajd 
Osadników Wojskowych w 2008, Biwak Powitanie Wiosny 2008, biegi jesienne i zimowe, akcje 
świąteczne – boże narodzenie / akcja znicz / warty przy grobie pańskim / patronat nad obeliskiem kard. S. 
Wyszyńskiego, uroczystości kościelne i państwowe, biwaki drużyn i klasowe szkół, wspomożenie części 
zajęć prowadzonych w ramach akcji szkoleniowej.  
Namiestnictwa w chwili ich powołania do pracy rozpoczęły swoją pracę w należyty i zwarty sposób co 
dobrze wróżyło na dalsze ich powodzenie. Z biegiem czasu okazało się, że pod natłokiem nowo objętych 
osobistych zadań i tym samym czasem wejścia w „samodzielne życie” było przyczyną z mojej strony  
pogłębiającej się dezorganizacji w pracy z podległymi jednostkami. Z punktu widzenia obecnego czasu 
jestem w stanie wyciągnąć spore wnioski dot. mojej dotychczasowej pracy z tymi namiestnictwami. Mimo 
wielu udanym i ciekawym pomysłom, przedsięwzięciom nie udało się podtrzymać pracę tych pionów na 
należytym poziomie. Ten czas „błędów” daje mi czas i powód do głębszego zastanowienia się nad sensem 
pracy tych że ludzi i tym bardziej staje się to motywujące do pobudzenia ich do należytej postaci na 
nadchodzące miesiące, z przed kilku miesięcy. Może już w nowym składzie. 
 

Na początku kadencji nowego zespołu komendy hufca, z nowym rokiem harcerskim, został 
opracowany program, który był owocem wspólnej pracy namiestnictw z terenu naszego hufca. Cel, 
zadania, propozycje programowe były w optymalny sposób opracowany do potrzeb środowisk harcerskich 
by mogły one się rozwijać poprzez aktywne działanie na rzecz siebie i innych. 
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 Głównym założeniem tego zadania na tę kadencję było stworzenie jednolitego i w miarę 
możliwości sprawnego systemu który miałby możliwość na skuteczne motywowanie i wspieranie w 
ciągłej pracy instruktorów z terenu naszego hufca. Uważam że to zadanie nie zostało w całości przeze 
mnie zrealizowane w należyty sposób. Swoim działaniem do tej pory objąłem głównie  instruktorów z 
własnego kręgu instruktorskiego którego jestem przewodniczącym. 
 
 Od powołania nowego składu komendy hufca, każdy z członków posiadał wybrany przez siebie 
termin swojego dyżuru w siedzibie hufca gdzie należał do bezpośredniej dyspozycji osób 
zainteresowanych daną tematyką lub różnymi innymi problemami. 
W trakcie były realizowane przeze mnie takie zadania: opracowanie plakietki, logo festiwalu piosenki w 
Nowych Czaplach na 2008 i 2009 rok jak również na same akcje letnie i zimowe; certyfikat ukończenia 
kursu funkcyjnych. 
 

 Podczas dotychczasowej kadencji uczestniczyłem w kilku spotkaniach Hufcowej Komisji Stopni 
głównie gdy rozpatrywała otwarcia lub zamknięcia prób instruktorskich. 
 

 

phm. Marcin Tur 
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Sprawozdanie członka Komendy Hufca ZHP Żary do spraw kształcenia 

phm. Katarzyna Jarosz za okres 05.12.2007 do 04.11.2009 

 

 

Zakres obowiązków: 
1. Odpowiada za realizację Programu Rozwoju Hufca na lata 2007 – 2011. 

2. Wspiera rozwój i prowadzi kształcenia: drużynowych, funkcyjnych. 

3. Prowadzi politykę kadrową Hufca przy współpracy z Komisją Stopni 

Instruktorskich, z Namiestnikami oraz innymi zespołami. 

4. Tworzy i realizuje plany kształcenia Hufca. 

5. Gromadzi i upowszechnia dorobek wypracowany w ramach prowadzonego 

kształcenia i innych prac zespołu. 

6. Prowadzi dokumentację kształcenia. 

7. Przedstawia do zatwierdzenia Komendzie roczny plan kształcenia oraz 

sprawozdanie z każdego przeprowadzonego kursu. 

8. Przekazuje corocznie Zespołowi Kadry Kształcącej Chorągwi zatwierdzony plan 

kształcenia oraz sprawozdanie ze swojego działania. 

9. Dokonuje corocznej analizy potrzeb kształcenia i przedstawia Komendantowi. 

10. Pozyskuje środki na szkolenie w Hufcu. 

 
Ad. 1 

Program rozwoju hufca na lata 2007 – 2011 jest realizowany systematycznie. Dzięki pracy mojej 
oraz zespołu kształcenia przy współpracy innych ciał hufca zrealizowano pod względem kształcenia 
następujące zadania: 
1. S tworzono plany kształcenia na rok 2008, 2009 
2. Stworzono plany kursów drużynowych, warsztatów, kursów zastępowych, 
3. Opracowano sprawozdania z form kształceniowych, 
4. Uzupełniono teczkę regulaminów dostępną w Komendzie, 
5.Przeprowadzono zajęcia na kursach i warsztatach, 
6. Ułożono plany biwaków dla uczniów szkół, 
7. Wspomagano drużynowych i uczestników kursów poprzez  uczestnictwo w zbiórkach drużyn na terenie 
naszego hufca – 6 ŻDH „ESKA IV”, DSH z Bieniowa, 1 ŻDH „Wilki”, 13 ŻDH „Tygrysy”, 
8. Przygotowano płyty z materiałami dla drużynowych na kursie, 
9. Wspierano rozwój drużynowych i funkcyjnych poprzez wystąpienia na naradzie drużynowych na temat 
naboru do drużyny oraz składek harcerskich i celowości ich zbierania, 
10. Wspomagano drużynowych podczas konsultacji  
11. W trakcie realizacji jest przygotowanie warsztatów dla drużynowych i skarbników dotyczących 
prowadzenia dokumentacji finansowej, pozyskiwania środków i elektronicznej ewidencji ZHP 
 
Dodatkowo , aby lepiej pełnić swoją funkcję dokształcałam się poprzez uczestnictwo w warsztatach dla 
Kadry kształcącej, prowadzenia zajęć na kursie Woodbadge i KKK oraz pełnienie funkcji programowca 
na zimowisku.  
 

 

Ad. 2 
Podczas okresu sprawozdawczego napisałam harmonogramy V edycji kursu drużynowych, kursów 

zastępowych, warsztatów doskonalących „Rola gier i zabaw w pracy z  drużyną”. 
Na kursie drużynowych pełniłam funkcję Komendanta kursu a na kursach zastępowych funkcję 
programowca. Prowadziłam również zajęcia na warsztatach doskonalących i pełniłam tam rolę 
komendanta. Dodatkowo pomagałam w stworzeniu programu na biwaki dla uczniów szkól ponad 
gimnazjalnych i gimnazjalnych.  
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Ad. 3 
Dzięki bardzo dobrej współpracy z Komisją Stopni Instruktorskich 4 osoby zamknęły próby na 

stopnie instruktorskie, a 8 osób otworzyło próby. Próbę zamknął pwd. Michał Wall, którego byłam 
opiekunem, a otworzyli próbę na stopień pwd.: dh Piotr Brudny i dh Emilia Pieńko, których jestem 
opiekunem. Obydwoje otworzyli próbę bezpośrednio po zakończeniu Kursu Drużynowych. Po kursie 
również powstały dwie nowe drużyny.  
 

Ad. 4 i 7 
Podczas okresu sprawozdawczego przygotowałam dwa plany kształcenia. Jeden zrealizowałam a 

drugi nadal realizuję do końca 2009 roku.  
 

Ad. 5 
Podczas swojej pracy stworzyłam scenariusze imprez, plany biwaków oraz konspekty zajęć, które 

zostały udostępnione uczestnikom kursu drużynowych. Materiały te będą tez dostępne w komendzie po 
utworzeniu segregatorów dotyczących prowadzenia zajęć podczas kursu drużynowych i zastępowych.  
 

Ad. 6 
Plany kształcenia, harmonogramy kursów i warsztatów oraz sprawozdania z przeprowadzonych 

form kształceniowych są dostępne w siedzibie KH.  
 

Ad. 9 
Przygotowane zostały analizy potrzeb kształcenia w Hufcu i przedstawione na posiedzeniach 

komendy.  
 

Ad. 10 
Nie pozyskałam środków na szkolenie w Hufcu. Program na szkolenie Hufca napisał dh hm. 

Mirosław Zengiel, i tego programu korzystałam. 
 
 

 

phm. Katarzyna Jarosz 
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Sprawozdanie Komendanta Hufca Żary im. II Armii Wojska Polskiego 

hm. Mirosława Zengiela za okres 05.12.2007 do 04.11.2009 

 

Zakres obowiązków: 
1. Odpowiada za realizację Programu Rozwoju Hufca na lata 2007 – 2011.  

2. Odpowiada za kontakty z władzami i środowiskiem. 

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących gospodarki sprzętowej w  jednostkach 

    organizacyjnych Hufca. 

4. Inicjuje i organizuje współpracę międzynarodową w Hufcu, 

5. Sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bazy obozowej w Łukęcinie. 

6. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem i realizacją programu wychowania gospodarczego  

    w jednostkach Hufca. 

7. Sprawuje nadzór nad dokumentacją Hufca. 

8. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji ciągłej i okresowej w Hufcu. 

9. Odpowiada za kontakty  zagraniczne  w tym  z Senatem RP w sprawie pomocy  

    Polakom na Wschodzie. 

10. Wykonuje inne zadania powierzone przez Komendanta Chorągwi. 

11. Opracowuje projekty budżetu Hufca i nadzoruje wraz z Skarbnikiem Hufca jego realizacje. 

12. Udziela wszelkich informacji na temat działań prowadzonych  Hufca w  mediach. 

13. Szkolenie funkcyjnych obozów i koloni. 

14. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania HAL i HAZ. 

15. Koordynacja organizacji i realizacji zadań HAL i HAZ. 

16. Wspieranie drużynowych w organizowaniu różnorodnych form wypoczynku. 

17. Zatwierdzanie dokumentacji formalno-organizacyjnych obozów i zimowisk.  

 
 
Ad.1 

Na Zjeździe Hufca w dniu 05.12.2007 roku podjęto Uchwałę dotyczącą Programu Rozwoju Hufca 
na lata 2007-2011. Za jej realizację odpowiadają poszczególni członkowie Komendy oraz każdy instruktor 
będący w ewidencji naszego hufca. 

 
Ad.2 

Zależnie od potrzeb i sytuacji inicjuję lub organizuję spotkania z władzami samorządowymi, 
oświatowymi, kombatanckimi, administracyjnymi i organizacjami poza rządowymi działającymi na 
terenie hufca celem popularyzacji i pokazania naszych zadań i przedsięwzięć jakie dokonujemy w trakcie 
realizacji i naszej działalności w poszczególnych latach w naszych środowiskach działania na różnych 
szczeblach. 
Na nasze uroczystości i podczas naszej działalności w ciągu roku, oraz podczas Harcerskiej Akcji Letniej i 
Zimowej zapraszani są w/w przedstawiciele. Systematycznie organizujemy spotkania z naszymi 
przyjaciółmi i sojusznikami. M.in. podczas 50 lecia – Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej 13-
16.09.2008 roku w Świbnej. Gdzie uczestniczyło wiele drużyn z Chorągwi Lubuskiej oraz w apelu 
inaugurującym Zlot uczestniczyło wielu znakomitych gości. Z mojej inicjatywy zorganizowana została 
sesja naukowa na Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach poświęcona tematyce drużyn NS. Dzień 
wcześniej rektor prof. Wiesław Jamrożek przyjął na uroczystej kolacji instruktorów uczestniczących w 
Zlocie. Szczególnym uznaniem cieszą się wigilie organizowane rokrocznie, na które zapraszamy naszych 
przyjaciół i władze. Cyklicznie spotykamy się z władzami w ciągu roku. Uczestniczę w licznych 
imprezach na jakie zapraszają nas organizacje i instytucje różnego szczebla. 
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Ad.3,5,6,7,8,10 

Zgodnie z zaleceniami jednostki nadrzędnej tj. Komendy Chorągwi i Komendanta na bieżąco są 
robione inwentaryzacje, spisy z natury, protokoły kasacyjne. W miarę potrzeb i możliwości finansowych 
czynione są zakupy uzupełniające oraz zwiększające standard na naszych obozach i bazie. Ewenementem 
na skalę ogólnopolską jest utrzymanie naszego ośrodka „Leśny Dwór” w Świbnej. Co wiąże się z wielkim 
wkładem pracy i różnorodnymi działaniami w celu jego właściwego funkcjonowania pod względem 
organizacyjnym, merytorycznym (biwaki, obozy, zimowiska, zloty, złazy, spotkania) i finansowym tj. 
jego utrzymanie zgodnie z wymogami i przepisami obowiązującymi m.in. Straż Pożarna, Sanepid. 
Prowadzona jest systematyczna dokumentacja merytoryczna elektroniczna m.in. sprawozdania, artykuły 
prasowe, audycje  Tele-Żet, informacje zamieszczane w Gońcu oraz dokumentacja w Hufcu.  

Ad.4,9  
Ewenementem na skalę ogólnopolską jest również nasza współpraca ze Wschodem m.in. Młodzież 

z Ukrainy pochodzenia polskiego na obozach Hufca Żarskiego. W okresie sprawozdawczym przyjęliśmy w 
czasie Harcerskiej Akcji Letniej:  
a) 2008 rok w Harcerski Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej – 29 osób ze Starego Skałatu brak dotacji z 
Senatu RP.   
b) 2009 rok 22.06– 05.07.2009 r.) – 37 osób z Tarnopola ze Starego Skałatu w sumie (208 osób). 

W czasie ferii zimowych organizujemy od 25 lat zimowiska w Krakowie, w tym przypadku 
również przyjmować zaczęliśmy młodzież z Podola i Kresów: 
a) 2008 rok w Krakowie – strajk polskich celników nie pozwolił wjechać młodzieży z Ukrainy do Polski.   
b) 2009 rok Kraków – 12 osób ze Starego Skałatu (głównego organizatora z Ukrainy, ale i z Połopanówki, 
Nowosiółki; w sumie w czasie ferii Kraków odwiedziło 66 osób). 
 Na obozach letnich i zimowych od 2003 roku przyjęliśmy 274 osoby.  
 Jest to możliwe dzięki pomocy i wsparciu wielu życzliwych ludzi, darczyńców i sponsorów, aktywnej 
społecznej pracy instruktorów żarskiego hufca oraz kadrze młodzieżowej.  

Ale bez pomocy finansowej ze strony Senatu RP byłoby to nie możliwe. Liczba 274 osób 
uczestniczącej młodzieży w zimowym i letnim wypoczynku, poznawaniu kraju Ojców i Dziadów była by 
nie możliwa. W każdym możliwym miejscu podkreślamy bardzo wymierną i największą pomoc finansową 
jaką uzyskujemy ze strony Senatu RP. Ma to miejsce na spotkaniach z przedstawicielami władzy 
samorządowej m.in. Senatorami m.in. byłym kilkakrotnie Zbyszko Piwonskim, starostami żarskimi: 
Markiem Cieślakiem obecnym, byłym Edwardem Skobelskim. Burmistrzem Romanem Pogorzelcem i 
wójtami Jasienia Helena Sagasz, Michał Morżak w Lipinkach Łużyckich, radnymi szczebla powiatowego 
i miejskiego oraz gminnego. Na wspólne spotkania zapraszamy przedstawicielami Towarzystw 
Kresowych w żarskim powiecie oraz  Organizacji Pozarządowych i Kresowiaków. 

Naszym cele podstawowym w czasie dwutygodniowego pobytu w lecie lub 10 dniowego w zimie 
jest nauka języka polskiego, historii ojczystej ojców i dziadów oraz wycieczki do miejsc wymagających 
pokazania i przekazania określonej wiedzy.   

 
Ad.11 

 Obecnie funkcjonowanie Hufca, utrzymanie baz w tym zakresie, jest możliwe dzięki pisaniu 
licznych programów co jest uwzględnione w sprawozdaniu. Wszystkie poza lubskimi są moim udziałem. 
W przypadku lubskich programów jestem współautorem i rozliczam je. Działalność Hufca opiera się na 
bardzo dużej aktywności wielu instruktorów oraz życzliwości naszych przyjaciół i sojuszników. Celem 
naszym podstawowym jest wychowanie młodzieży w oparciu o wartości jakie niesie ze sobą harcerstwo. 
Realizacja budżetu sprawia wiele problemów z pozyskaniem środków finansowych. Szczególnie wiele 
trudności sprawia ściągalność składek od instruktorów oraz członków poszczególnych drużyn. Mała 
aktywność drużyn w biwakach czy obozach co zwiększyłoby środki finansowe na koncie Hufca i 
pozwoliło realizować więcej i atrakcyjniejsze zadania programowe. Wielka rezerwa tkwi w pozyskiwaniu 
tzw. 1%. 
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Ad.12 
W miarę możliwości kilkakrotnie w ciągu roku o naszej działalności są informowane media „Tele-

Żet” oraz lokalna prasa. Wielkim nośnikiem informacji w środowisku, głównie oświatowym jest gazetka 
Goniec. 

 
Ad.13-17  

Przed każdą akcją HAL lub HAZ ma miejsce intensywna praca organizacyjna, informacyjna,           
naboru kadry, zwierania umów i ustalania zakresu obowiązków. Przed największymi zdaniami wśród 
rocznymi jakie mają miejsce z HAL i Z związanymi z dokumentacją, zawieraniem umów z różnymi 
instytucjami i osobami trwa intensywna akcja naboru uczestników. Dotyczy to zarówno obozów, 
zimowisk jak i biwaków. 

 
hm. Mirosław Zengiel  
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Sprawozdanie Skarbnika Hufca Żary im. II Armii Wojska Polskiego  

hm. Tadeusza Daszkiewicza za okres 05.12.2007 do 04.11.2009 

 
 

     Zakres obowiązków: 
1. Odpowiada za realizację Programu Rozwoju Hufca na lata 2007 – 2011. 

2. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem księgowości w hufcu. 

3. Wspólnie z zespołem kwatermistrzowskim opracowuje program wychowania gospodarczego hufca. 

4. Nadzoruje gospodarkę finansową hufca. 

5. Opiniuje wnioski dotyczące skutków finansowych  przed podjęciem decyzji przez Komendę Hufca. 

6. Nadzoruje przygotowanie projektu budżetu Ośrodka i czuwa nad jego realizacją. 
7. Prowadzi ewidencję składek członkowskich, nadzoruje ich terminowość w przekazywaniu z drużyn do hufca. 

8. Wykonuje inne zadania wskazane przez Komendanta Hufca. 

9. Pełni obowiązki administratora siedziby hufca.  

 

 

Podobnie jak pozostali członkowie komendy i instruktorzy odpowiadam za realizację Programu 
Rozwoju Hufca na lata 2007 -2011. Prowadzę podstawową i kompleksową księgowość w hufcu od 
chwili przyjęcia środków finansowych, ich zaksięgowanie, aż po ich formalne przekazanie do 
odpowiednich instytucji. Odwrotna droga ma swój obieg z chwilą rozliczenia się z danymi osobami 
realizującymi określone zadania, które winne być opłacane. Ma miejsce cała sfera formalno-finansowa 
od umowy, jej zawarcia, formalno-finansowego jej rozliczenia do wypłacenia włącznie. Czuwam nad 
ścisłymi regułami niezbędnymi i obowiązującymi w księgowości. Odpowiadam za stronę formalną, 
rachunkową każdego rachunku, który musi być zgodny z zasadami księgowości.  

Systematycznie prowadzę ewidencję składek, ich księgowanie, systematycznie ewidencjonuję i 
rozliczam całą gospodarkę finansową hufca. Wspólnie z komendantem odpowiadam za jej prawidłowe 
funkcjonowanie. Systematycznie raz w miesiącu do 10 dnia następnego miesiąca ma miejsce 
rozliczanie z działalności finansowej w księgowości jednostce nadrzędnej tj. w księgowości chorągwi 
lubuskiej w formie papierowej i elektronicznej. Przygotowuję budżety obozów, zimowisk i innych 
niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki. Odpowiadam za sprawozdawczość księgową. 
Prowadzę ewidencję sprzętu, nadzoruje i przeprowadza inwentaryzacje i kasację środków trwałych w 
hufcu. Administruję siedzibą hufca w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 1300, w 
innych godzinach zależnie od sytuacji i potrzeb instruktorów. 

 
hm. Tadeusz Daszkiewicz 
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Sprawozdanie członka Komendy Hufca Żary im. II Armii Wojska Polskiego 

hm. Wojciecha Hercika za okres 05.12.2007 do 04.11.2009 
 

Zakres obowiązków: 

1. Odpowiada za gospodarkę sprzętową Hufca. 

2. Nadzoruje gospodarkę sprzętową w gromadach i drużynach harcerskich. 

3. Inicjuje wychowania gospodarczego w gromadach i drużynach harcerskich. 

4. Przeprowadza inwentaryzacje w Hufcu i jego jednostkach. 

5. Organizuje i przeprowadza z zespołem kasacje sprzętu Hufca. 

6. Odpowiada za lokalizacja obozów w Łukęcinie i Ośrodku „Leśny Dwór” Świbna. 

7. Zawiadamia poszczególne instytucje i przygotowuje wszystkie dokumenty 

o prowadzenia obozu. 

8. Organizuje grupy kwatermistrzowskie i kieruje tymi grupami przed i po obozie. 

9. Organizuje naprawę i konserwacje sprzętu na obozie w czasie HAL i HAZ. 

10. Prowadzi ewidencje składek członkowskich, nadzór nad ich terminowym 

przekazywaniem z drużyn do Hufca. 

 

W okresie sprawozdawczym pełniłem dyżury w hufcu wg ustalonego grafiku. Uczestniczyłem w 

ramach możliwości czasowych w spotkaniach comiesięcznych Komendy Hufca. Pomagałem w organizacji 

Zlotów drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej. Wspierałem działalność drużyn podczas organizacji 

Dnia Myśli Braterskiej. Organizowałem wyjścia na basen „Wodnik” w Żarach dla zainteresowanych 

drużyn. 

 

hm. Wojciech Hercik 
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Sprawozdanie członka Komendy Hufca Żary im. II Armii Wojska Polskiego 

pwd. Sylwii Lendy za okres 05.12.2007 do 04.11.2009 
 
Zakres obowiązków: 
1. Koordynacja udziału drużyn w przedsięwzięciach hufcowych. 

2. Wspieranie drużynowych w organizowaniu różnych form aktywności drużyny. 

3. Inicjowanie i współ organizacja imprez programowych hufca. 

4. Opracowywanie materiałów programowych. 

 

 
 
 
       Pełniąc funkcję członka Komendy Hufca ZHP Żary zrealizowałam następujące zadania: 
W dniach 28-30.03.2008 byłam współorganizatorką biwaku w Świbnej ”Powitanie Wiosny”. 
Przygotowałam fabułę programową biwaku związaną z powitaniem wiosny. W biwaku uczestniczyły 
zarówno gromady zuchowe jak i drużyny harcerskie. 
Kolejnym przedsięwzięciem było przygotowanie regulaminu uczestnika Harcerskiej Akcji Letniej 
załączanego do karty uczestnika. Regulamin był opracowany i dostosowany do potrzeb młodzieży i 
uwzględniał  specyfikę tej formy wypoczynku 
W grudniu 2008 opracowałam przedsięwzięcie pod hasłem „Harcerskie-Anielskie Boże Narodzenie” 
skierowane do drużyn harcerskich i gromad zuchowych. Inicjatywa ta miała charakter konkursu. 
W kwietniu 2008 zaangażowałam bieniowskie środowisko harcerskie w wydarzenia związane z rocznicą 
śmierci papieża Jana Pawła II tym samym włączając się do propozycji  Głównej Kwatery ZHP (Santo 
Subito). 
W marcu 2009 przygotowałam oprawę plastyczną hufcowej uroczystości Podsumowania Roku 
Harcerskiego 2008. 
                                                                           
 

                                                                 pwd. Sylwia Lenda 
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10. Sprawozdanie Zespołu kształcenia 

 

SPRAWOZDANIE ZESPOLU KSZTAŁCENIA Z 

REALIZACJI ZADAŃ W LATACH 2008 – 2009. 
 

Zespół kształcenia działa od grudnia 2007 roku. W skład zespołu kształcenia wchodzą: 
1. phm. Katarzyna Jarosz – przewodnicząca 

2. hm. Helena Mużyłowska 

3. hm. Angela Ramirez 

4. pwd. Emilia Drgas 

 

Zespół kształcenia podjął dotychczas następujące zadania: 
 
 ROK 2008 

1. V edycja Kursu Drużynowych -  Uczestniczyło w niej 16 osób z powiatu żarskiego. Uczestnicy kursu 
zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności które pomogą im w prowadzeniu swoich drużyn harcerskich i 
zuchowych. Zapoznali się z regulaminami obowiązującymi w ZHP, technikami harcerskimi, prawami i 
obowiązkami oraz prowadzeniem dokumentacji. Wiedza ich zdobyta na kursie była sprawdzona podczas 
zajęć praktycznych na których kursanci prowadzili zbiórki, zdobywali stopnie i sprawności harcerskie oraz 
rozpisywali próby na stopnie instruktorskie. Nie zabrakło również kufra pomysłów na przeprowadzenie 
zabaw integracyjnych, tańców, gier terenowych, pląsów i nauki piosenek. Kurs ukończyło z wynikiem 
pozytywnym 7 kursantów. Po kursie dwójka uczestników założyła własne drużyny, które działają do dziś 
oraz dwójka została przybocznymi. Dodatkowo dwójka uczestników otworzyła próby na stopień 
przewodnika. Kursanci otrzymali na płytach najważniejsze dokumenty dotyczące prowadzenia drużyny, 
przykładowe konspekty zbiórek, przykładowe plany biwaków, zabaw integracyjnych, zabaw terenowych 
oraz  poradnik raczkującego drużynowego. Na kolejnej płycie dostali piosenki harcerskie.  
 

2. Kurs zastępowych podczas ferii zimowych  - W dniach 26 stycznia – 2 lutego w Harcerskim Ośrodku 
„Leśny Dwór” w Świbnej odbył się ośmiodniowy kurs zastępowych. W kursie udział wzięły harcerki i 
harcerze z Żar, Mirostowic, Lubska, Przewozu, Nowych Czapli, Mielna, Lubanic, Złotnika oraz 8 osób z 
Domu Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim. Na kursie powstały 3 drużyny. Uczestnicy na zajęciach zostali 
przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy, terenoznawstwa, pionierki, nauki gier i zabaw, roli obrzędowości 
w drużynie i zastępie, strukturze ZHP, historii ZHP, stopni i sprawności, planowania pracy w zastępie. Po 
kursie wiedzą również jaki powinien być zastępowy, jakie są inne funkcje w zastępie i drużynie oraz jakie 
niebezpieczeństwa mogą się czaić na zbiórce i jak ich unikać. Poznali wiele nowych zabaw, pląsów i 
piosenek oraz gier terenowych. Umieją pracować  z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Dwójka 
uczestników złożyła także przyrzeczenie harcerskie, czyli stała się pełnoprawnymi członkami Związku 
Harcerstwa Polskiego.  Po zajęciach odbyła się weryfikacja wiedzy i umiejętności. W wyniku obserwacji i 
weryfikacji wiedzy kadra kursu wyłoniła 13 uczestników, którym przyznała patenty zastępowego. 
Uczestnicy tego kursu mogą wykazywać się na zbiórkach swoją wiedzą i umiejętnościami a także pełnić 
funkcje zastępowych w swoich drużynach. 
 

3. Warsztaty doskonalące dla drużynowych „Rola gier i zabaw w pracy z drużyną” – W dniach 
7-9 marca 2008 w Ośrodku „Leśny Dwór” odbyły się warsztaty dla drużynowych i funkcyjnych. Brało w  
nich udział 14 uczestników. Na warsztatach uczestnicy poznali nowe zabawy integracyjne, przypomnieli 
sobie tańce integracyjne, uzyskali propozycje ćwiczeń na zaprawę poranną, dowiedzieli się jakie można 
stosować zabawy w harcówce oraz jak zorganizować turniej metodyczno sportowy. W niedziele 
uczestniczyli również we Mszy harcerskiej.  
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4. Dh Helena Mużyłowska pomagała przygotować plan i przeprowadzała zajęcia na biwaku zuchów.  
 

5. Pod koniec 2008 roku zespól kształcenia zrobił sondaż na temat zapotrzebowania drużynowych na 
warsztaty i na ich podstawie ułożył plan pracy na 2009 rok.  

 
ROK 2009 

1. Kurs zastępowych podczas ferii zimowych – W dniach 21 – 28.02.2009 odbył się kurs zastępowych 
w Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej. W kursie udział wzięło 49 uczestników z Żar, Lubska, Przewozu, 
Złotnika, Piotrowa. Na kursie powstały 3 drużyny. Uczestnicy na zajęciach zostali przeszkoleni z zakresu 
pierwszej pomocy, terenoznawstwa, pionierki, nauki gier i zabaw, roli obrzędowości w drużynie i zastępie, 
strukturze ZHP, historii ZHP, stopni i sprawności, planowania pracy w zastępie. Po kursie wiedzą również 
jaki powinien być zastępowy, jakie są inne funkcje w zastępie i drużynie oraz jakie niebezpieczeństwa 
mogą się czaić na zbiórce i jak ich unikać. Poznali wiele nowych zabaw, pląsów i piosenek. Umieją 
pracować  z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Dodatkową atrakcja tegorocznego kursu był śnieg i 
zabawy na świeżym powietrzu.  
 

2. Przewodnicząca zespołu brała udział w warsztatach doskonalących dla kadry kształcącej w Imiołkach. 
Dodatkowo prowadziła zajęcia na kursie Woodbedge i Kursie Kadry Kształcącej tam organizowanych.  

 
3. Przygotowywane są warsztaty dla drużynowych i funkcyjnych dotyczące finansów drużyny, pracy ze 

składka oraz elektronicznej ewidencji ZHP.  
 

     phm. Katarzyna Jarosz 

 

 

 

 


