SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA
ZHP "PIAST” POZNAŃ - STARE MIASTO
za okres XI. 2007 - X. 2011
Komenda Hufca "PIAST" Poznań Stare Miasto została wybrana 18 listopada 2007 roku w
składzie:
phm. Krzysztof Wilczyński - komendant
hm. Katarzyna Stryła - z-ca komendanta d/s programowych
hm. Mateusz śurek - z-ca komendanta d/s organizacyjnych
phm. Maria Kolbusz - namiestniczka zuchowa
phm. Janusz Błaszczyk - namiestnik harcerski
hm. Sławomir Urbaniak - skarbnik
phm. Tomasz Radke - kwatermistrz
Wszyscy członkowie komendy w ciągu kadencji 2007-2011 pracowali społecznie,
łącząc obowiązki zawodowe, rodzinne i harcerskie.
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły Ŝadne zmiany w składzie Komendy Hufca.
Wszyscy członkowie komendy hufca zostali przeszkoleni i przygotowani do pełnienia
funkcji.
Do głównych zadań Komendy naleŜały:
 pomoc programowa, finansowa oraz materialna w działaniach gromad zuchowych i
druŜyn harcerskich
 kształcenie i rozwój kadry instruktorskiej
 wspieranie organizacji HAL i HAZ,
 dbanie o posiadany Ośrodek Biwakowo-Obozowy w Rogalinku
 reprezentowanie ZHP w kontaktach z władzami miasta, samorządami lokalnymi oraz
innymi organizacjami pozarządowymi,
 dbanie o dobry wizerunek harcerstwa,
 organizacja pracy hufca,
W Hufcu działają następujące zespoły:
Komisja Rewizyjna Hufca
Komisja Stopni Instruktorskich
Zespół Kadry Kształcącej
Namiestnictwo Zuchowe
Namiestnictwo Harcerskie
Zespół pozyskiwania środków

Obszar Zarządzanie
Komenda Hufca działała w oparciu o swój regulamin i zawarty w nim podział
obowiązków. Za obieg informacji w hufcu komendant wyznaczył hm. Katarzynę Stryłę.
Drogą komunikacji jest poczta elektroniczna , strona internetowa hufca oraz strona na
portalu społecznościowym facebook.
Elektroniczną skrzynkę pocztową hufca sprawdzali codziennie komendant i jego
zastępcy. W okresie sprawozdawczym odebrano ok. 3500 maili, wysłano ok. 2400
listów elektronicznych.
Komendant wydawał systematycznie rozkazy , publikując je na stronie hufca oraz
rozsyłając pocztą elektroniczną.
w roku 2007 – od listopada wydano 3 rozkazy,
w roku 2008 – 11 rozkazów,
w roku 2009 – 14 rozkazów
w roku 2010 – 9 rozkazów
w roku 2011 do października 8 rozkazów
W okresie kadencji Komenda Hufca obradowała na posiedzeniach:
w roku 2008 - 10 razy
w roku 2009 - 8 razy
w roku 2010 – 9 razy
w roku 2011 – 5 razy
Biuro i harcówka Komendy Hufca w dalszym ciągu jest miejscem spotkań
instruktorskich (namiestnictwa, kręgi seniorów), gdzie moŜna wypić herbatę,
skorzystać z łącza internetowego. W celu ułatwienia pracy i stworzenia nowych
moŜliwości pracy dla wszystkich instruktorów dokonano zakupu komputera typu
laptop, kserografu, kolorowej drukarki laserowej, ekranu i rzutnika, który był
regularnie wypoŜyczany na zbiórki i biwaki jednostek hufca.
DyŜury członków komendy były na bieŜąco wpisywane do kalendarza na stronie
internetowej hufca oraz wywieszone w gablocie hufca.
Dodatkowo członkowie komendy umawiali się z członkami Hufca w innych terminach
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu .
Ze względów osobistych i zdrowotnych zdarzały się sporadyczne odwołania dyŜurów.
Ze względu na skrócone godziny pracy w MDK nr 2 w okresie wakacyjnym problemem
było korzystanie z siedziby Hufca po godzinie 15.
Rozwiązanie bazujące na kalendarzu internetowym zastosowano takŜe w przypadku
rezerwacji miejsc w ośrodku harcerskim w Rogalinku. KaŜdy moŜe sam sprawdzić na
stronie www, jakie terminy są wolne bez zbędnego dopytywania się w biurze komendy

o wolny termin. KaŜdy z członków komendy ma dostęp do ww. kalendarzy, a dane
nanoszone są błyskawicznie. Usprawniono równieŜ moŜliwość zgłaszania biwaków i
podczas kaŜdego dyŜuru po wcześniejszym wysłaniu niezbędnych danych zgodnych z
przyjętymi standardami, taki biwak moŜe być zatwierdzony na kaŜdym dyŜurze przez
kaŜdego członka komendy.
Niewątpliwym problemem w Hufcu pozostaje sprawa harcówek. Na szczęście
współpraca środowisk ze szkołami, samorządami pomocniczymi oraz osiedlowymi na
dzień dzisiejszy przynosi skutek – wszystkie lokale, z których korzystają środowiska są
utrzymane i dobrze funkcjonują.
DuŜym wyzwaniem podczas kadencji 2007-2011 było zarządzanie Ośrodkiem
Biwakowo-Obozowym w Rogalinku. Mimo uczestnictwa w ogólnopolskich targach baz i
ośrodków harcerskich pozyskano stosunkowo małą liczbę jednostek harcerskich
chcących skorzystać z Ośrodka. Rozsyłano równieŜ drogą elektroniczną oferty do
wszystkich Hufców w kraju. Kierownik Ośrodka osobiście jeździł równieŜ do szkół
oferując wycieczki do Rogalinka.
Komenda Hufca kontynuowała tzw. biwaki wiosenne, na których prowadzone
były prace na rzecz Ośrodka. Obejmowały one głównie porządkowanie terenów wokół
budynków, porządkowanie magazynów, naprawy sprzętu itp

Obszar Wizerunek
Biuro Komendy Hufca mieści się w MDK nr 2. Nadal udaje się nie ponosić z tym
Ŝadnych kosztów finansowych w zamian za drobne prace na rzecz Domu Kultury
(koszenie trawy, strzyŜenie Ŝywopłotu, grabienie liści, pomoc w odśnieŜaniu).
Komendant w czasie minionej kadencji reprezentował Hufiec “Piast” przed
następującymi jednostkami:
- Wydział Sportu i Turystyki UM
- Wydział Ochrony Środowiska UM
- Wydział Rozwoju UM
- Wydział Kultury i Sztuki UM
- Wydział Zdrowia UM
- Urząd Marszałkowski
- MDK nr 2
- Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia
- Organizacja SIC!
- organizacja JANUN (Niemcy)
- Miasto Hanower

-

Urząd Gminy Mosina
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powiatowa Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej
Komenda Chorągwi
Hufce Poznańskie

W ramach współpracy z innymi hufcami, organizacjami, w zakresie spójnej
promocji harcerstwa w Poznaniu, komenda hufca zaangaŜowała się w przygotowanie
od strony organizacyjnej zlotu Chorągwi.
Komendant brał udział w pracach organizacji pozarządowych inicjowanych
przez organizację SIC! omawiających problemy młodzieŜy Starego Miasta i działań
zapobiegawczych.
Corocznie pomagamy w organizowaniu festynu dla mieszkańców miasta
Poznania organizowanego przez Wydział Zdrowia, gdzie mamy równieŜ moŜliwość
promocji harcerstwa. Na część z naszych przedsięwzięć zapraszane były media (np.
Piast Cup, festiwale piosenki), wzmianka o akcji na Trakcie Królewsko-Cesarskim
pojawiła się na stronach Urzędu Miasta. Instruktorzy naszego hufca uczestniczyli w
audycji nt. dzisiejszego harcerstwa w radiu BIS.
Od początku kadencji podjęto działania zmierzające do unowocześnienia strony
internetowej hufca oraz ośrodka, na bieŜąco aktualizowanej. WaŜnym jej atutem jest
interaktywny kalendarz wydarzeń i dyŜurów, oraz moŜliwość sprawdzenia na bieŜąco
stanu rezerwacji w Rogalinku. Strony cały czas podlegają modernizacjom. Do tej pory
stronę hufca odwiedzana była ponad 112 000 razy, strona Ośrodka ponad 285 000
razy.
Do wsparcia działań w tym obszarze powołano Zespół Promocji, w którego
składzie byli: pwd. Katarzyna Pfeiffer, pwd. Alicja Biernacka, pwd. Gilbert Szafer
(webmaster), phm. Marin Szaliński, phm. Jakub Król, pwd. Paweł Wojtczak pełniący
funkcję szefa zespołu. Członkowie zespołu uczestniczyli w formach szkoleniowych:
pwd. Katarzyna Pfeiffer w warsztatach z promocji organizowanych przez Chorągiew
Wielkopolską,
pwd Paweł Wojtczak w kursie promocji organizowanym przez Centralną Szkołę
Instruktorską.
W latach 2008 -2011 zespół pracował nad następującymi tematami:
1.
Dwukrotna zmiana szaty graficznej oraz aktualizacja stron www hufca. W
ramach zadania zostały wykonane następujące czynności:
- Unowocześnienie szaty graficznej oraz kompozycji strony hufca oraz ośrodka w
Rogalinku.
- Dokonanie retuszu logo hufca oraz stworzenie nowego baneru na stronie hufca.
- Częściowa aktualizacja starych informacji na stronach

- Stworzenie galerii oraz bieŜące aktualizowanie zdjęć.
2.
Zaprojektowanie smyczy oraz koszulek polo z logo hufca.
3.
Stworzenie projektu ulotki reklamującej ośrodek w Rogalinku.
4.
Opracowanie regulaminu konkursu na nowe logo ośrodka.
5.
Stworzenie baneru oraz postera hufca
Warto zaznaczyć iŜ oprócz nowej strony hufca oraz ośrodka, powstała teŜ
strona na portalu społecznościowym facebook. Oklejony został samochód Hufca
reklamujący bazę w Rogalinku.
Nie udało się opracowywanie informacji dla wszystkich dyrekcji szkół oraz rad osiedli
na temat jednostek harcerskich i zuchowych działających na ich terenie.
Niestety Zespół Promocji w trakcie kadencji zaprzestał działalności. Niezmiennie
jednak działa webmaster stron hufcowych: phm. Gilbert Szafer.

Obszar Rozwój liczebny
Środowiska działania Hufca "Piast" Poznań Stare Miasto dzielą się na:
Gromady zuchowe - 13 jednostek obecniepodstawowym przydziałem do jednostek:

składające się z

200 członków z

Gromady Zuchowe
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nazwa jednostki
5 SGZ "Dzióbdzióby"
8 SGZ "Dzielni Indianie"
10 SGZ "Piotrusia Pana"
12 SGZ "Jastrzębie"
15 SGZ "Dreptusie"
18 SGZ "Kolorowe Nutki"
28 SGZ "Leśne Skrzaty"
30 SGZ "Chruptaczki"
34 SGZ "Zuchy Niepokonane"
40 SGZ "Polne Skrzaty"
Próbna SGZ XXII Szczep
Próbna SGZ ul. Garbary

liczba członków ogółem
(z podstawowym przydziałem)
17
21
14
14
13
16
12
45
22
19
6
1

13 Próbna SGZ os. Wł. Łokietka
Razem

0
200

DruŜyny harcerskie - 20 jednostek w tym 3 wędrownicze łącznie skupiające w swoich
szeregach 299 członków (przydział podstawowy).

DruŜyny harcerskie
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

nazwa jednostki

5 PDH "Elstera"
16 PDH
21 PDH
30 PDH "Chruptaki"
64 PDH "Ułani"
67 PDH "Biedronki i Skarabeusze"
68 PDH "Be Prepared"
70 PDH
111 PDH "Kamyk"
148 PDH "Biała RóŜa"
149 PDH "Bzura"
157 PDH
160 PDH "Kaduceusz"
164 PDH "Wataha"
173 PDH "Turew"
174 PDH "Hetman"
177 PDH "Baszta"
Próbna PDH XXII Szczep
102 PDH
Próbna PDH działająca przy SP nr 29 os.
20
Pod Lipami
razem

liczba członków ogółem
(z podstawowym przydziałem)
23
10
19
18
15
29
12
1
23
12
14
20
12
13
9
23
35
8
3
0
299

Pozostałe jednostki hufca to:

L.p.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

nazwa jednostki
Harcerski Krąg Piątaków
Seniorów "Piątacy"
Harcerski Krąg
Szesnastaków "Bemak"
Próbny Krąg Akademicki
Krąg Instruktorski "Nihil
Novi"
Krąg Instruktorski
"Winogradzka Pasieka"
II Szczep DruŜyn
Harcerskich i Zuchowych
"Dziadek"
III Szczep DruŜyn
XXII Szczep DruŜyn
hufiec Kadra
RAZEM

Pozostałe jednostki
liczba członków ogółem
(z podstawowym
przydziałem)

podstawowy
przydział do hufca
40
9

6
1
2

5
2
1
146
152

W okresie kadencji odnotowano spadek liczby jednostek hufca o dziesięć. W
większości były to jednostki rozwiązane na wniosek członków komendy hufca
posiadające wieloletnie problemy z liczebnością oraz systematycznym regulowaniem
naleŜności. śadne działania nie pomagały w poprawie ich statusu. Mając na uwadze
powyŜsze koniecznym było podjąć radykalne decyzje dotyczące przedmiotowych
jednostek. Jest to działanie zamierzone prowadzące do utrzymywania druŜyn
posiadających wymaganą wg instrukcji liczbę członków (druŜyna harcerska i
starszoharcerska – 16 członków, druŜyna wędrownicze 12 członków). Nie oznacza to,
Ŝe druŜyny, które nie posiadają wymaganej ilości członków zostaną natychmiastowo
rozwiązane. Komenda wspólnie z namiestnictwem podejmowała działania zmierzające
do utrzymania jednostek. Niemniej jednak nie zawsze było to moŜliwe. Decyzje
dotyczące likwidacji jednostek rozwiązały kilkuletnie problemy związane z fikcyjnymi
druŜynami sztucznie podnoszącymi statystyki hufca.

Do druŜyn, które zaprzestały swojej działalności naleŜy zaliczyć:
1. 1 PDH „Szczerbiec”
2. 1 SGZ „Słoneczna Gromada”,
3. 4 PDH „śuawi”
4. 19 PDH „Skrót”
5. 41 PDH „Bilip”
6. 80 PDH „Commando” im. Samodzielnej Kompani Komandosów
7. 97 PDH
8. 143 PDH
9. 182 PDH „Alta Pentut”
10. Próbną druŜynę wędrowniczą działająca na os. Wł. Łokietka
Okres ten nie opiewał jedynie w zanik jednostek. Na przełomie 2008-2011 powołano
równieŜ 8 nowych jednostek:
1. 102 PDH – druŜyna wędrownicza działającą na os. RóŜany Potok
2. 16 PDH działającą na os. Zwycięstwa
3. Próbna Wędrownicza działająca przy XXII Szczepie
4. Próbna SGZ działająca przy Przedszkolu nr 131 o. Przyjaźni
5. Próbna SGZ działająca przy SP nr 40 ul. Garbary 82
6. Próbna SGZ działająca na os. Wł. Łokietka
7. Próbna DruŜyna Harcerska działająca na os. Pod. Lipami przy SP. 29
8. Próbny Krąg Akademicki
Spadek ilości druŜyn oraz weryfikacja stanu liczebnego w stosunku do danych
zawartych w Elektronicznym Spisie Harcerskich Danych spowodowały spadek ilości
członków hufca. Widać wyraźnie, iŜ kryzys ilościowy, jaki dotyka ZHP odnotowano
równieŜ w naszym hufcu. Niemniej jednak w dalszym ciągu plasujemy się na drugiej
pozycji w Chorągwi pod względem liczebności członków w hufcu.
Ilości:
2008 – 705 członków
2009 – 719 członków
2010 – 621 członków – weryfikacja w ewidencji ZHP
2011 – 651 członków
Hufiec Piast Poznań Stare Miasto –stan liczebny na przełomie kadencji 2008-2011
członkowie
jednostki
Rok Zuchy harcerze instruktorzy seniorzy gromady druŜyny Szczepy kręgi
2008 206
358
84
57
11
26
3
4
2009 222
353
96
52
11
21
3
4
2010 180
292
101
48
12
20
3
5
2011 200
305
97
49
12
19
3
5

Zmiany pokoleniowe i społeczne sprawiły, iŜ wyraźnie odchodzi się od modelu
wieloletniego druŜynowego. W okresie 4 letniej kadencji odnotowano zjawisko rotacja
na funkcji druŜynowych. Jest to związane z wychowaniem nowej młodej kadry oraz
powierzaniem jej kolejnych coraz bardziej odpowiedzialnych zadań, jakim na pewno
jest funkcja druŜynowego.
Przez ostatnie cztery lata na funkcji druŜynowych dokonano zmiany w następujących
jednostkach (w niektórych kilkakrotnie):
1. 67 PDH „Biedronki i Skarabeusze” – pwd Katarzyna Pfeiffer przekazała druŜynę
pwd Magdalenie Pietrzyckiej
2. 177 PDH „Baszta” – phm Anna Kaszczyk przekazała druŜynę pwd Jarosławowi
Redlińskiemu,
3. 15 SGZ „Dreptusie” – pwd Weronika Jastrzębowska przekazała gromadę pwd
Noemi Grządziela,
4. 41 PDH „Bilip” – pwd Wojtek Wieland przekazał druŜynę pwd Adamowi
Dąbrowskiemu; pwd Adam Dąbrowski przekazał druŜynę pwd Monice Fabiś,
5. 70 PDH – pwd Wojciech Szamański przekazał druŜynę HO Sławomirowi
Strycharczyk (opiekun druŜyny phm. Marcin Szaliński); HO Sławomir
Strycharczyk przekazał druŜynę pwd Magdalenie Zacharyasz
6. 21 PDH – pwd Gilbert Szafer – w związku z słuŜba wojskową opiekę nad
druŜyną przekazano phm Michałowi Osięgłowskiemu przekazał druŜynę pwd
Annie Sitz
7. 10 SGZ „Piotrusia Pana” – phm Maria Kolbusz przekazała gromadę pwd
Małgorzacie Stelmachowskiej,
8. 8 SGZ „Dzielni Indianie” – hm Katarzyna Piksa przekazała gromadę pwd
Agnieszce Adamczyk,
9. 148 PDH „Biała RóŜa” – phm Krzysztof Wojciechowski przekazał druŜynę pwd
Adrianowi Orlikowi,
10. 149 PDH „Bzura” – phm Łukasz Buziak przekazał druŜynę pwd Annie Kiepś,
11. Próbna DruŜyna Wędrownicza działająca przy XXII szczepie HO Krzysztof
Zelmański (opiekun pwd Adam Lubik) przekazał druŜynę HO Kinga Panek
(opiekun pwd Adam Lubik) – przekazała druŜynę HO Radosławowi Rosiejka
12. 164 PDH „Wataha” pwd Adam Jastrzębowski przekazał druŜynę dh Karolowi
Antkowiakowi (opiekun phm Marcin Szaliński)

Obszar Program
Za pracę programową Hufca odpowiedzialny był Zespół Programowy w składzie:
z-ca komendanta ds. programowych, namiestniczka zuchowa oraz namiestnik
harcerski. Wsparcie metodyczne prowadzone było podczas spotkań namiestnictw,
indywidualnych rozmów oraz przez przygotowanie imprez hufcowych, wzbogacających

program druŜyn. W celu ewaluacji imprez wprowadziliśmy narzędzia internetowe ankiety, które w większości przedsięwzięć znalazło swe zastosowanie.
Na większość przedsięwzięć programowych hufca udało się pozyskać dodatkowe
środki, w celu zwiększenia ich atrakcyjności.
Dla poszczególnych grup metodycznych zorganizowane zostały następujące imprezy:
a) w ramach namiestnictwa zuchowego, przeznaczone dla zuchów:
Balik Zuchowy
Rajdy Pieczonego Ziemniaka „Pyra”
Festiwale Piosenki Zuchowej „Ćwirek”
Człap-Rajdy
Świadome zredukowanie ilości imprez do trzech w ciągu roku doprowadziło do
zwiększenia liczby gromad biorących w nich udział.
Oprócz cyklicznych imprez odbyły się takŜe jednorazowe imprezy:
- wizyta zuchów w skansenie pszczelarskim w Swarzędzu (”Piastowe Pszczółki”)
- biwaki ekologiczne „Śmieciozaklinacze”, „Eko-harce”, „Energetyczni Eksperci”
b) w ramach namiestnictwa harcerskiego:
tylko dla wędrowników:
Nawigator
Wielka Gra Wędrownicza
Międzynarodowa Konferencja MłodzieŜowa w Hanowerze
Spotkania MłodzieŜy w Hanowerze u organizacji JANUN
Kuźnice z okazji Dnia Myśli Braterskiej
Wieczór poezji u Małkowskich (z okazji Roku Małkowskich)
Noc śpiewana
dla wszystkich grup metodycznych:
Biegi Zimowe
HTKosz
Piast Cup
Baszta Cup
Festiwale Piosenki Fermata
Biegi o Buławę 174 PDH
Rajdy Pieczonego Ziemniaka „Pyra”
Obóz międzynarodowy w Rogalinku
Obóz międzynarodowy w Kirscheim
Biwaki ekologiczne „Śmieciozaklinacze”, „Eko-harce”, „Energetyczni Eksperci”

moŜliwość pełnienia słuŜby:
Poznan Maraton
Poznan PółMaraton
Festiwal Sztuki Naszych Dzieci
Festyn Niebiescy Dzieciom
Festyn Zdrowotny Urzędu Miasta Poznania
Oprócz przedsięwzięć adresowanych do zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i
wędrowników, nie brakowało równieŜ propozycji dla instruktorów:
- Biwaki Instruktorskie
- Spływy Instruktorskie
- Mikołajki Instruktorskie
- Rajd Samochodowy
Tradycyjnie 27 grudnia wszyscy mieliśmy moŜliwość spotkania pod Pomnikiem
Harcerskiej Pamięci, na inscenizacjach upamiętniających Bohatera Hufca.
Ponadto reprezentacje hufca uczestniczyły w imprezach zewnętrznych takich jak:
- przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju,
- Zlocie Jednostek noszących imię Powstańców Wielkopolskich (64 PDH)
- Watrze
- Zlocie Chorągwi z okazji Rocznicy Powstania Wielkopolskiego podsumowującym
realizację Propozycji Programowej Czas Bohaterów. (KH zaangaŜowała się w
przygotowania Zlotu)
- Lednicy
- Zlocie DruŜynowych
- II Ogólnopolskim Rajdzie Komend Hufców, na którym KH zajęła VI miejsce.
- III Ogólnopolskim Rajdzie Komend Hufców, na którym KH zajęła IV miejsce.
W porozumieniu z KSI i ZKK, Zespół Programowy sukcesywnie stara się pozyskiwać
materiały metodyczne opracowywane w ramach prób na stopnie instruktorskie i
publikowania ich na stronie hufca w Banku Wiedzy.
W ramach biwaków ekologicznych opracowane zostały konspekty zajęć o tematyce
ekologicznej.
W Biurze KH dostępne jest czasopismo CZUWAJ oraz moŜliwość skorzystanie z
komputera i Internetu. Informacja o propozycjach programowych zarówno hufcowych
jak i ogólnozwiązkowych odbywa się drogą mailową oraz poprzez stronę internetową
hufca. Na bieŜąco aktualizowany jest kalendarz hufca dostępny na stronie www oraz
w gablocie w hufcu.

Podsumowanie Namiestnika Harcerskiego
Stan liczebny jednostek:
W przeciągu ostatniej kadencji w latach 2007 – 2011 zostało rozwiązanych 8
druŜyn harcerskich (1, 4, 19, 80, 97, 143, 144, 182 PDH). W większości przypadków
były to juŜ jednostki widma które nie spełniały minimalnych wymagań Instrukcji
Działania DruŜyny lub notorycznie zaniedbywały swoje obowiązki jak złoŜenie
odpowiedniej dokumentacji lub płatność składek harcerskich. Wyjątkiem są druŜyny
wędrownicze które w naszym środowisku były poniekąd eksperymentami
metodycznymi i liczono się z moŜliwością ich rozwiązania.
W tym samym czasie powołano cztery nowe druŜyny z czego pozytywnie okres
próbny zamknęły 16 i 102 PDH. Pozostają jeszcze Próbna DruŜyna Harcerska na os.
Przyjaźni oraz powołana ostatnim rozkazem Próbna DruŜyna Harcerska na os. Pod
Lipami.
Warte odnotowania jest przekształcenie się 41 PDH w Próbny Harcerski Krąg
Akademicki który jest jedyną taką jednostką aktualnie działającą na terenie hufca.
Odniesione sukcesy:
Jednym z największych sukcesów namiestnictwa było powołanie dh. Agnieszki
Pydzińskiej na funkcję Instruktora Namiestnictwa ds. Wędrowniczych oraz dh.
Konrada Fuczkiewicza na funkcję Instruktora Namiestnictwa ds. organizacji. Efektem
tego jako Namiestnik zostałem odciąŜony z części zadań i zaowocowało to
aktywniejszą postawą środowisk wędrowniczych hufca oraz stworzenie maila
namiestnictwa oraz Biuletynu Informacyjnego.
Ostatecznie współpraca ta pozwoliła wskazać pwd. Konrada Fuczkiewicza na mojego
następcę.
Rozwijając wątek Biuletynu Informacyjnego to odpowiedział on na prośby kadry
druŜyn która skarŜyła się na zbyt duŜą ilość korespondencji mailowej. Dzięki
stworzeniu biuletynu mogliśmy uporządkować przesyłane informacje, a ciekawa forma
zachęciła instruktorów do sięgania po informacje z hufca. Otrzymaliśmy duŜą ilość
zgłoszeń o dopisanie nowych osób to listy mailingowej.
Kolejnym duŜym sukcesem namiestnictwa jest zaangaŜowanie środowisk
harcerskich we współorganizację Poznań Maraton. Impreza ta angaŜuje aktualnie
ponad 100 członków naszego hufca od harcerzy poprzez wędrowników z instruktorami
włącznie.

Kontynuując temat imprez i przedsięwzięć hufcowych to wspaniałe jest
zaangaŜowanie środowisk w organizację Święta Bohatera Hufca gdzie co roku moŜemy
przeŜywać ten dzień w coraz to bardziej artystycznej formie i większym rozmachem.
Ciekawym i wartym kontynuacji jest pomysł na organizację Warsztatów
Zastępowych które są organizowane na dwa tygodnie przed Zimowym Biegiem
Zastępów Hufca. Ciekawe zajęcia wciągają zastępowych lub kandydatów na
zastępowych co w oczywisty sposób pomaga druŜynom w rozwoju systemu małych
grup. Dodatkowo pozwala rozwinąć Bieg Zimowy i zwiększyć frekwencję.
W druŜynach jest coraz więcej młodej kadry która potrzebuje przygotowania
do funkcji, a niestety system szczepowy w naszym hufcu jest bardzo wątły to
Namiestnictwo Harcerskie wraz z Zuchowym podjęły się organizacji w 2010 roku Kursu
Przybocznych. Odbiór zajęć oraz atmosfera kursowa bardzo zmotywowała młodzieŜ do
zaangaŜowania w swoich druŜynach i jest to zadanie które powinno być kontynuowane
by polepszyć jakoś pracy druŜyn.
Odbyły się równieŜ imprezy które póki co nie weszły na stałe do kalendarza
hufcowego. Jednymi z nich były Śpiewogranie, Wielki Wyścig Wędrowniczy, Rajd
Samochodowy, Spływ Kajakowy.
Zdecydowanie sukcesem jest utrzymanie co rocznych przedsięwzięć takich jak
BUŁAWA, BIEG ZASTEPÓW, BILIP FESTIWAL, BASZTA CUP, FERMATA, HTKOSZ, PIAST
CUP, KUŹNICA WEDROWNICZA
Odniesione poraŜki:
DuŜą klapą ze strony namiestnika jest bardzo mała ilość odwiedzonych zbiórek
druŜyn. W Ŝaden sposób nie moŜna tego usprawiedliwić. Jest zaniedbanie
podstawowych kontaktów z druŜynowymi oraz ich środowiskami.
Jedną z większych poraŜek Namiestnictwa Harcerskiego są Warsztaty
Metodyczne. Z początku warsztaty organizowane były sukcesywnie, a kierowane były
do druŜynowych oraz kadry druŜyn. Niestety ze względu na bardzo małą frekwencję
ostatecznie zarzucono prowadzenia tych zajęć. Bywało, Ŝe w przygotowanie
warsztatów było zaangaŜowanych więcej osób niŜ było uczestników.
Przeciągnięte okresy próbne druŜyn. Zamiast konsekwentnie po 6 miesiącach
zakończyć okres próbny negatywnie lub pozytywnie to druŜyny istnieją przeszło 1,5
roku.
Ze względu na złą organizację pracy namiestnictwa Narady DruŜynowych
odbywały się bardzo nieregularnie. Jedynym usprawiedliwieniem pozostaje dość
szeroka korespondencja mailowa i wymiana zdań w ten sposób. Jednak spotkanie
całego grona druŜynowych jest z pewnością duŜo bardziej korzystne.
Jako piętę achillesową z pewnością moŜna wymienić terminowość i jakość
planów pracy.

Coraz więcej jednostek prowadzonych jest przez osoby, które nie są
instruktorami przez co muszą mieć nad sobą dodatkowo opiekunów.
Podsumowanie:
Obecnie naleŜy jak najszybciej unormować sytuację gdzie druŜyna prowadzona
jest przez osoby bez stopnia instruktorskiego lub wręcz bez kursu druŜynowych.
W namiestnictwie jest sporo osób, które chcą pomóc niestety prawnie nikt nie chce
wziąć na siebie odpowiedzialności poprzez przyjęcie konkretnej funkcji.
W najbliŜszym czasie naleŜy jak najszybciej dokonać wizytacji druŜyn oraz podczas
Narady DruŜynowych ustalić spotkania z dyrektorami szkół w których działają nasze
jednostki. Spotkania te mają zbliŜyć szkołę do ZHP oraz przekazać certyfikaty
druŜynowych.
Warto zorganizować warsztaty z planowania zarówno finansów jak i zajęć na
biwaku. Tak by wyjazdy naszych jednostek były wychowawcze i jeszcze bardziej
bezpieczne oraz zgodne z metodą harcerską. Wskazane równieŜ by z początkiem
nowej kadencji rozpocząć akcję wprowadzenia Kategoryzacji DruŜyn.
phm. Janusz Błaszczyk
namiestnik harcerski

Podsumowanie Namiestniczki Zuchowej
W hufcu działa 13 gromad zuchowych:
5 Staromiejska Gromada Zuchowa „Dzióbdzióby”,
8 Staromiejska Gromada Zuchowa „Dzielni Indianie”,
10 Staromiejska Gromada Zuchowa „Gromada Piotrusia Pana”,
12 Staromiejska Gromada Zuchowa „Jastrzębie”,
15 Staromiejska Gromada Zuchowa „Dreptusie”,
18 Staromiejska Gromada Zuchowa „Kolorowe Nutki”,
28 Staromiejska Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty”,
30 Staromiejska Gromada Zuchowa „Chruptaczki”,
34 Staromiejska Gromada Zuchowa „Zuchy Niepokonane”,
40 Staromiejska Gromada Zuchowa „Polne Skrzaty”,
Próbna Staromiejska Gromada Zuchowa na ul. Garbary – powołana w trakcie minionej
kadencji,
Próbna Staromiejska Gromada Zuchowa na os. Przyjaźni – powołana w trakcie
minionej kadencji,

Próbna Staromiejska Gromada Zuchowa na os. Pod Lipami – powołana w trakcie
minionej kadencji.
Podczas minionej kadencji została rozwiązana jedna gromada: 1 SGZ „Słoneczna
Gromada”.
Kadra gromad wchodzi w skład namiestnictwa zuchowego hufca. Namiestnictwo
spotykało się na comiesięcznych zbiórkach, które najczęściej przyjmowały formę
warsztatową i podejmowały bieŜące problemy występujące w gromadach. W ostatnim
roku częstotliwość warsztatów spadła, z powodu niskiej frekwencji na spotkaniach.
W ramach kształcenia kadry zuchowej w latach 2008 i 2010 odbyły się kursy
druŜynowych zuchowych. Na prośbę druŜynowych gromad zuchowych w trakcie
trwania kadencji odbyły się takŜe dwa kursy przybocznych gromad zuchowych (w
latach 2009 i 2010).
W ramach namiestnictwa w ciągu roku odbywały się trzy imprezy przeznaczone dla
zuchów. Były to: Rajd Pieczonego Ziemniaka „Pyra”, Festiwal Piosenki Zuchowej
„Ćwirek” oraz Człap-Rajd. Zredukowanie ilości imprez do trzech w ciągu roku miało
na celu zwiększenie liczby gromad biorących w nich udział. Cel został osiągnięty.
Oprócz cyklicznych imprez odbywają się takŜe jednorazowe imprezy, na które udało
się pozyskać fundusze z grantów, np. wizyta zuchów w skansenie pszczelarskim w
Swarzędzu (”Piastowe Pszczółki”) bądź biwaki ekologiczne.
Pozostałe „święta” obchodzone są przez gromady w ramach współpracy między
gromadami. Wprowadzono system obrzędowych świeczek namiestnictwa, który miał
pomóc w nawiązaniu kontaktów między poszczególnymi gromadami (wspólne zbiórki,
rajdy, wyjazdy). System początkowo sprawdzał się bardzo dobrze, jednak w ostatnim
roku większość gromad wolała utrzymywać kontakty z zaprzyjaźnionymi gromadami.
Podjęto próbę wprowadzenia kategoryzacji w namiestnictwie, jednak na etapie
planowania pomysł się zakończył.
phm. Maria Kolbusz
namiestniczka zuchowa

Obszar Praca z kadrą
Za pracę z kadrą hufca odpowiadała jej Komenda. Do wsparcie tych działań
powołane zostały: Zespół Kadry Kształcącej oraz Komisja Stopni Instruktorskich.
Rozwój kadry oparty jest o pełnione przez nią funkcje, oraz coraz odpowiedzialniejsze
zadania przed nią stawiane.
Warto zauwaŜyć zjawisko znacznego "odmłodzenia" druŜynowych; od 2007 do chwili
obecnej 12 jednostek zmieniło swoich druŜynowych. KH doceniając ich pracę,
wnioskowała o przyznanie wyróŜnień Naczelniczki. Listy pochwalne otrzymali:

Katarzyna Cieślik, Paweł Wojtczak w 2008 roku, Noemi Grządziela i Jarosław Redliński
w 2009 roku, pwd. Aleksandra Płaczek oraz pwd. Paulina Chudyk w 2010,
phm. Jakub Derdziński , pwd. Monika Gozdecka, pwd. Maria Ogrodowczyk, pwd.
Małgorzata Stelmachowska w 2011 roku.
Pozytywnym jest fakt, iŜ nasi instruktorzy chętnie podnoszą swoje kwalifikacje
na kursach takŜe wyŜszych szczebli. Nie przekłada się to niestety na chęć
podejmowania coraz to bardziej odpowiedzialnych funkcji na szczeblach wyŜszych niŜ
druŜyna.
Wszelkie prośby o dofinansowanie szkoleń rozpatrywane były indywidualnie przez
komendę lub komendanta hufca i w przypadku stwierdzenia, Ŝe szkolenie miało
związek z pełnioną funkcją lub przygotuje do jej pełnienia, były rozpatrywane
pozytywnie. Poziom dofinansowania uzaleŜniony był od priorytetów szkoleń.
Zarówno w 2008, 2009 jak i 2010 roku odbył się kurs druŜynowych harcerskich,
w 2008 i 2010 roku kurs druŜynowych zuchowych. Niestety w kolejnych latach nie
doszedł on do skutku , z powodu znikomej liczby zgłoszeń. W reakcji na to,
zorganizowane zostały kursy przybocznych zuchowych. Wszystkie hufcowe kursy
rokrocznie w duŜej części dofinansowywane są ze środków hufca.
Informacje o pracach poszczególnych zespołów instruktorskich hufca prezentowane
były podczas corocznych Biwaków Instruktorskich, będących takŜe okazją do
integracji kadry oraz momentem uroczystego przyjęcia do grona instruktorskiego
nowych osób. Podczas kadencji zobowiązanie złoŜyło 36 nowych instruktorów.
Natomiast 11 przewodników otrzymało stopień podharcmistrza, a 2 podharcmistrzów stopień harcmistrza. Ogólnie liczba instruktorów w hufcu wzrosła o ok. 15%.
Informacje o potrzebach szkoleniowych kadry instruktorskiej zbierane były na
podstawie ankiet w namiestnictwach. Plan szkoleń opracowywany był przez ZKK i
namiestników. Część z nich realizowana była na polu namiestnictw. I tak :
a) w ramach namiestnictwa zuchowego odbyły się następujące warsztaty:
Praca z zuchem 3 gwiazdki
Praca z przybocznym
Gry i pląsy zuchowe
Plan pracy kolonii
Obrzędowość w gromadzie
Jak korzystać z propozycji programowych ZHP?
Trudne sytuacje w gromadzie
Jak rozmawiać z rodzicami zuchów
Akcja naborowa
Kategoryzacja

Bezpieczeństwo w gromadzie, ewaluacja
Praca szóstkami w gromadzie
Majsterka i filcowanie
OUTDOOR –jak się ubrać
Samorozwój

b)W ramach namiestnictwa harcerskiego odbyły się następujące warsztaty:
Gospodarowanie czasem
Plan pracy obozu
Plan pracy druŜyny
Spotkanie z ... (alpinistą)
Przygotowania do Biegu zimowego
A co Ty wiesz o chruściku?
Strony WWW
Warsztaty taneczne
Część form szkoleniowych powstała z inicjatywy Zespołu Kadry Kształcącej.( o czym w
podsumowaniu ZKK - poniŜej)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU KADRY KSZTAŁCĄCEJ
w okresie XI 2007- X 2011
ZKK Hufca ZHP „PIAST” Poznań Stare Miasto powołana w składzie :

hm. Magdalena Radke – szefowa -BOKK

hm. Katarzyna Piksa - BOKK
phm. Maria Kolbusz - BOKK

hm. Katarzyna Stryła - SOKK

phm. Karolina Ciechanowska-śurek - BOKK

hm. Mateusz śurek - BOKK

phm. Janusz Błaszczyk - BOKK
Rezygnacja na własną prośbę w 2011 r. – phm. K. Ciechanowska – śurek
podczas okresu sprawozdawczego spotkała się 15 razy.
NajwaŜniejsze działania podjęte przez Zespół Kadry Kształcącej:
Kursy zorganizowane przez ZKK:

Kurs DruŜynowych Zuchowych I Harcerskich „PRZEJMIJ STER” 2008– komendantka hm.
K.Stryła– dyplom ukończenia otrzymało 17 os.
Kurs Przybocznych Zuchowych 2009 – komendantka hm. K.Piksa - dyplom ukończenia
otrzymało 7 os.
Kurs DruŜynowych Harcerskich „PRZEJMIJ STER” 2009 –komendant phm. J. Błaszczykdyplom ukończenia otrzymało 18 os.
Kurs DruŜynowych Zuchowych i Harcerskich 2010 – komendant phm. K. Wojciechowski
– dyplom ukończenia otrzymało 10 osób
Kurs Przybocznych Zuchowych 2010 – komendantka phm. M. Kolbusz - dyplom
ukończenia otrzymało 8 osób
Kurs Przybocznych Harcerskich 2010 – komendant phm. Janusz Błaszczyk - dyplom
ukończenia otrzymało 8 osób
Warsztaty zorganizowane przez ZKK, oparte na przeprowadzonych wcześniej
ankietach sondujących potrzeby(zaznaczeni prowadzący):

Zorganizuj obóz- hm. M. śurek -grudzień 2007

Pozyskiwanie środków - Biwak Instruktorski 2008

Promocja ZHP - Rzecznik ZHP- Biwak Instruktorski 2008

Instruktorka bezpieczna - wiosna 2008- specjalista z Policji, Dominikańskiego
Centrum Informacji o Sektach, phm. J. Maternik, phm. Tomasz Radke

Praca z dziećmi z ADHD - specjalista ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z
ADHD- wiosna 2009 (pozyskana dotacja)

Kurs tańca -instruktorzy tańca- zima 2008 (pozyskana dotacja)

Profilaktyka narkotykowa

Komunikacja - Biwak Instruktorski 2009- hm. K. Stryła

Obsługa narzędzi google - Biwak Instruktorski 2009 - hm. M. Radke

Warsztaty ekologiczne (cykl biwaków) - jesień 2008, jesień 2009, wiosna/jesień
2010 (pozyskane 2 dotacje)- materiały przygotowane przez hm. K. śurek, pwd. K.
Chudyk, pwd, Z. Sajkowską, phm. M. Kolbusz

Warsztaty „w zdrowym ciele zdrowy duch” 2010, 2011 (pozyskane 2 dotacje) –
zajęcia przeprowadzone przez specjalistów

Promocja szkoleń organizowanych przez Chorągiew Wlkp. i inne jednostki ZHP (liczba
uczestników z naszego hufca):
- Kurs Komendantów Hufców: 1 osoba
- Kurs dla Zastępców Komendantów ds. Organizacyjnych: 2 osoby
- Kurs Skarbników: 2 osoby

-

Kurs Dla Członków Komisji Rewizyjnych: 1osoba
Kurs Podharcmistrzowski Woodbage: 8 osób
Kurs Namiestników: 1 osoba
Kurs Kadry Kształcącej: 4 osoby
Warsztaty dla opiekunów prób: 9 osób
Warsztaty dla Kadry Kształcącej: 2 osoby (członkowie ZKK)
Szkolenie dot. „Ochrony Danych Osobowych”: 1 osoba
kurs tandemowy języka niemieckiego: 1 osoba
Kurs linowy: 4 osoby
Kurs instruktorski HSR: 7 osoby
Szkolenie dot. profilaktyki uzaleŜnień: 7 osób
Kurs z zakresu promocji : 2 osoby
Warsztaty dot. promocji: 1 osoba
Warsztaty zagraniczne : 1 osoba
Szkolenie „Projekt” : 2 osoby

Opracowana została strona ZKK, która słuŜyła kursantom jako bank wiedzy
podczas szkoleń.
Wszystkie akcje ZKK są oceniane przez uczestników szkoleń w oparciu o anonimowe
ankiety i następnie analizowane.
W 2011 r. zaplanowano nowa formę – Kurs przewodnikowski - kurs nie odbył się z
powodu braku chętnych.
Warto zauwaŜyć duŜą liczbę instruktorów posiadających Odznaki Kadry Kształcącej :
w stopniu brązowym-10, w stopniu srebrnym-3, w stopniu złotym – 1.
PoraŜki:
- nie powołanie nowych członków ZKK
hm. Magdalena Radke
szefowa ZKK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
ZA OKRES OD 1 GRUDNIA 2007 DO 1 PAŹDZIERNIKA 2011.
Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP „PIAST” Poznań Stare Miasto działająca w
składzie :
hm. Beata Tylewska – Nowak – przewodnicząca
hm. Halina Świtalska – sekretarz
hm. Jadwiga Bogucka – Bąk

hm. Mariusz Wieczorowski
hm. Artur Kołodziejczyk
hm. Katarzyna Piksa (członek komisji od 13.03. 2010 – rozkaz L2/2010)
phm. Joanna Bzdęga –Rugała (członek komisji od 13.03. 2010 – rozkaz
L2/2010)
hm. Magdalena Radke (członek komisji od 16 lutego 2008 – rozkaz L2/2008, zwolniona
na własną prośbę 19 stycznia 2009 roku, rozkazem L1/2009)
spotykała się zwyczajowo raz w miesiącu w poniedziałki o godzinie 18.00, (z
wyłączeniem lipca i sierpnia). Komisja odbywa zbiórki z zainteresowanymi
instruktorami w harcówce Komendy Hufca „PIAST” przy ulicy Za Cytadelą. Terminy
zbiórek w danym roku harcerskim podawane są do wiadomości w rozkazie komendanta
hufca, oraz publikowane w kalendarium Hufca „PIAST” na stronie internetowej.
Wieloletnią tradycją w naszym Hufcu jest zbiórka wyjazdowa KSI, która odbywa się na
biwaku instruktorskim w Rogalinku, gdzie członkowie komisji uczestniczą w
uroczystym mianowaniu instruktorskim.
W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 40 posiedzeń, w tym dwa robocze
(zamknięte).
PRÓBY OTWARTE:
Od grudnia 2007 do października 2011 roku zostało otwartych 46 prób na stopień
przewodnika / przewodniczki, 15 prób na stopień podharcmistrza / podharcmistrzyni.
PRÓBY ZAMKNIĘTE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM:
Komisja zamknęła z wynikiem pozytywnym 36prób na stopień przewodnika /
przewodniczki, 11 prób na stopień podharcmistrza / podharcmistrzyni.
Większość prób realizowanych jest zgodnie z załoŜonym harmonogramem – czas
realizacji próby mieści się w okresie roku lub półtorarocznym. Kandydaci i
opiekunowie starają się przestrzegać terminów wykonywania kolejnych zadań, a same
zadania wykonywane są z reguły z duŜą starannością. MoŜna stwierdzić, Ŝe próby na
stopnie instruktorskie realizowane w Hufcu „PIAST” są na wysokim poziomie, co jest
zasługą przede wszystkim samych realizujących zadania jak i ich opiekunów.
PRÓBY ZAMKNIĘTE Z WYNIKIEM NEGATYWNYM:
W okresie sprawozdawczym Komisja Zamknęła 14 próby z wynikiem negatywnym.
Dwanaście na stopień przewodnika / przewodniczki i 2 na stopień podharcmistrza, w

tym jedna na prośbę zainteresowanego, który obecnie odbywa zagraniczny staŜ w
ramach studiów doktoranckich.
O ile liczba zamkniętych z wynikiem negatywnym prób na stopień podharcmistrza jest
niewielka o tyle niepokojąco wzrosła ilość negatywnie zakończonych prób na stopień
przewodnika/przewodniczki. Podkreślić naleŜy, Ŝe aŜ dziesięć z dwunastu
zamkniętych negatywnie prób przypada na ostatnie dwa lata mijającej kadencji.
CzyŜby świadczyło to o słabnącej kondycji naszego hufca?

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA KSI:
W dniach 23 i 30 marca 2009 roku komisja zorganizowała warsztaty dla opiekunów
prób, w których udział wzięli zainteresowani instruktorzy z naszego hufca.
We wrześniu 2009 roku KSI opracowała nowy regulamin, zgodny z Uchwałą nr 38/XXXV
z dnia 8.marca 2009 roku, zatwierdzony rozkazem komendanta hufca L8/2009 z dnia
14.września 2009.
We wrześniu 2011 roku został znowelizowany regulamin zdobywania stopni
instruktorskich, zgodnie z uchwałą nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP, z dnia
6.03.2011roku, wchodzącej w Ŝycie od dnia 1.09 2011.
Nasza Komisja, jak uprzednio ma uprawnienia do prowadzenia prób na stopnie
przewodnika i podharcmistrza.
PODSUMOWANIE:
Naszym wspólnym sukcesem jest to, Ŝe próby na stopnie instruktorskie realizowane w
Hufcu są na wysokim poziomie. Niepokoi wzrastająca w ostatnim czasie liczba prób
zamkniętych z wynikiem negatywnym. Powinniśmy w swoich środowiskach wzajemnie
mobilizować się do zdobywania kolejnych stopni instruktorskich. Wydaje się teŜ być
konieczne otoczenie szczególną opieką nowych instruktorów, realizujących próby na
stopień przewodnika. Nie powinno być tak duŜo prób zamkniętych z wynikiem
negatywnym. W obecnym czasie, gdzie kaŜdy z nas jest szczególnie obciąŜony róŜnymi
obowiązkami w sposób szczególny powinniśmy pamiętać o harcerskiej idei braterstwa
i wzajemnej pomocy. Udzielona powinna być ona szczególnie tym, którzy są na
początku swojej instruktorskiej przygody.
Czuwaj!
Przewodnicząca KSI Hufca „PIAST”
hm. Beata Tylewska – Nowak

Obszar Finanse
Od początku kadencji Komenda Hufca przykładała duŜą wagę na stan finansów hufca.
JuŜ w pierwszych miesiącach kadencji zostały wskazane obszary generujące nakłady
finansowe. W związku z tym podjęto decyzję między innymi o:
1. zbyciu wszystkich pojazdów hufca tj:
 Citroena C-15, który uległ awarii i jego naprawa stała się nieopłacalna,
 Forda Transita, który ze względu na wiek i stan techniczny wymagał znacznych
nakładów finansowych w celu jego dalszego utrzymania i wykorzystania do zadań
harcerskich,
 Skody Felicji, który ze względu na typ zabudowy nie nadawała się do wykorzystania
w Ośrodku Harcerskim w Rogalinku, a jego wykorzystanie śródroczne było niewielkie i
jednocześnie nieopłacalne.
W to miejsce pozyskano nieodpłatnie dwa samochody jednej marki typu mikrobus i
dostawczy. Pojazd do obsługi Ośrodka w Rogalinku został równieŜ bezpłatnie oklejony
logiem Ośrodka w Rogalinku i jeŜdŜąc słuŜy jako reklama ośrodka.
1. Wystąpiono do Telekomunikacji Polskiej S.A. o zmianę planu taryfowego dzięki
czemu rachunki telefoniczne za korzystanie z telefonu i dostępu do internetu w
siedzibie Komendy Hufca jak i Ośrodka w Rogalinku zmalały o 30 % dając
oszczędności w kwocie około 1000 zł rocznie.
2. Wystąpiono do operatora telefonii komórkowej o zmianę planu taryfowego,
dzięki czemu kwoty rachunków zmniejszyły się o 40 %.
3. Na początku kadencji MłodzieŜowy Dom Kultury nr 2 wystąpił z wnioskiem o
zapłatę czynszu za uŜytkowane pomieszczenia zajmowane przez Komendę
Hufca oraz magazyny. Po negocjacjach z Dyrekcją MłodzieŜowego Domu Kultury
doszliśmy do porozumienia stanowiącego o odstąpieniu przez Dom Kultury o
płacenie za uŜytkowane pomieszczenia. W zamian Komenda Hufca zobowiązała
się oddać część pomieszczeń i przekazać je do dyspozycji MDK nr 2. Oddanych
zostało dwa pomieszczenia magazynowe, w których przez lata składowane były
przedmioty i materiały do niczego nieprzydatne. Ponadto zobowiązaliśmy się
do utrzymywania zieleni wokół Domu Kultury, poza tym partycypowaliśmy w
kosztach wymiany okien w pomieszczeniach uŜytkowanych przez Hufiec.
4. Ze środków finansowych gromadzonych na koncie hufca zostały wyodrębnione
lokaty bankowe a odsetki stanowią dodatkowe wpływy na działalność hufca.
Ponadto dzięki duŜemu zaangaŜowaniu Dh Katarzyny Stryły i Magdaleny Radke udało
się pozyskać dotacje na organizacje imprez o charakterze sportowo-turystycznym i
ekologicznym dla zuchów i harcerzy naszego hufca. I tak:

1. w 2008 roku udało się pozyskać 75.458,00 zł.
2. w 2009 roku udało się pozyskać 43.500,00 zł
3. w 2010 roku pozyskano kwotę 66.980,00 zł
4 do września 2011 r. 34.005,00 zł.
Wszystkie pozyskane pieniądze zostały wydatkowane zgodnie z podpisanymi
umowami. Zaznaczyć jednak naleŜy, Ŝe duŜy wpływ na pozyskanie tych środków miało
posiadanie przez nasz Hufiec Ośrodka w Rogalinku, gdzie została przeprowadzona
duŜa ilość imprez. Dzięki temu został dofinansowany ośrodek, w którym moŜna było za
to poczynić kolejne inwestycje.
Dzięki jednemu z grantów został odrestaurowany pomnik ku czci poległych i
pomordowanych harcerzy przed MDK 2.
Działalność Ośrodka w Rogalinku jest kolejnym obiektem zainteresowania
Komendy Hufca pod względem finansowym. Komenda Hufca zdaje sobie sprawę z
duŜej szansy jaka stwarza Ośrodek dla działalność hufca. W latach 2008 i 2009 w
Ośrodku odbywały się zimowiska kolonie i obozy przez cały okres ferii zimowych i
letnich. Dzięki czemu wpływy z tego tytułu wystarczyły na utrzymanie ośrodka i
przeprowadzenie zarówno napraw eksploatacyjnych jak i inwestycji.
W tym czasie zostały wykonane samodzielnie lub zlecone następujące prace:
- usunięcie z magazynów i terenu Ośrodka ogromnych ilości składowanych przez lata
niepotrzebnych materiałów i półproduktów głównie budowlanych,
- dokończenie ocieplania drugiego budynku tzw. małego wraz z kotłownią,
- remont łazienki przy pokojach gościnnych,
- remont biura i łazienki w mieszkaniu słuŜbowym,
- remont pralni,
- wymieniana drzwi wejściowych oraz okien małego budynku,
- przygotowanie budynku Ekochaty do projektu Greenpoint,
- wymiana część okien w duŜym budynku,
- budowa trzeciego prysznica w damskiej łazience duŜego budynku,
- wymiana pieca centralnego ogrzewania,
- wymiana części orynnowania i montaŜ barierek ochronnych zabezpieczających rynny
przed zsuwającym się śniegiem i lodem,
- malowanie połowy dachu duŜego budynku,
- modernizacja kuchni w małym budynku,
- wykonanie betonowego placu za budynkiem magazynowym,
- remont dachu na małym budynku,
- niwelacja terenu boiska,
- modernizacja części instalacji elektrycznej na terenie Ośrodka,

- modernizacja części oświetlenia w duŜym budynku,
Poza wymienionymi pracami na bieŜąco były prowadzone drobne prace remontowe
np: malowanie pokoi oraz utrzymaniowe typu sprzątanie, pielęgnacja zieleni itp.
Do najwaŜniejszych prac, które pozostały do wykonania naleŜą:
- wymiana pozostałych okien w budynku głównym,
- wykonanie ocieplenia duŜego budynku,
- zmiana dachu na budynku magazynowym,
- wykonanie elewacji budynku magazynowego.
Niestety plany wykonania dalszych prac zniweczył kryzys, który dotknął równieŜ nasz
hufiec. W 2010 i 2011 roku Ośrodek w Rogalinku był wykorzystany w stopniu
niewystarczającym a wpływy z tego tytułu nie rekompensowały kosztów związanych z
jego utrzymaniem. W związku z tym działalność inwestycyjna w Ośrodku została
wstrzymana a jej dalsze wykonanie jest uzaleŜnione od ponownych wpływów z tytułu
wynajmu.
W dalszym ciągu, od wielu lat, pozostaje nieuregulowana sprawa Ośrodka w
odniesieniu do dwóch rodzin zamieszkujących teren Ośrodka. Mimo starań Komendy
(prowadzonych rozmów z Gminą Mosina oraz wystosowanych pism) sprawa pozostaje
w zawieszeniu.
W poszczególnych latach kadencji prowadzono w druŜynach dokumentacje finansową.
We wszystkich druŜynach jest ona prowadzona w sposób zadowalający. Z roku na rok
coraz sprawniej następuje roczne rozliczenie druŜyn z działalności finansowej w
danym roku kalendarzowym. Niestety daje się w tym temacie zauwaŜyć brak
wychowania swojego następcy. Kolejni druŜynowi po objęciu druŜyny dopiero
„raczkują’ w sprawach finansowych co później odbija się w niepełnej dokumentacji
finansowej, jej złym prowadzeniu lub brakiem moŜliwości rozliczenia na koniec roku.
Sfera finansowa druŜyn powinna zostać poddana szczególnemu nadzorowi przez
Komisje Rewizyjną Hufca.
Bardzo pozytywnym aspektem jest zaangaŜowanie druŜynowych w rozreklamowanie
akcji 1%. Z roku na rok wpływy z tego tytułu są coraz większe. Dzięki temu nasz
hufiec, a przez to i druŜyny, uzyskują znaczne środki finansowe, które moŜna
przeznaczyć na swoją działalność.

