W dniu 28 listopada 2015
w składzie:
Komendant Hufca
Z-ca Komendanta Hufca
Skarbnik Hufca

r. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca wybrał Komendę
– hm. Cezary Huć
– hm. Roman Kaczmarek
– phm. Anna Drużyńska

oraz Komisję Rewizyjną Hufca w składzie:
Przewodnicząca
– phm. Kazimiera Fatyga
Wiceprzewodniczący
– hm. Zbigniew Hermanowicz
Członek
– hm. Anna Resiak
Obecnie po dwóch latach kadencji nadszedł czas na podsumowanie i ocenę działalności Hufca
w połowie kadencji władz Hufca. Celem przypomnienia działań Hufca w okresie sprawozdawczym
przedkładamy niniejsze sprawozdanie.
I. Działalność
zagadnień:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

programowa Hufca w okresie sprawozdawczym skupiała się wokół następujących
coroczne działania związane z kalendarzem patriotycznym i harcerskim,
biwaków tematycznych Hufca i drużyn,
wydarzenia i projekty realizowane z innymi
kształcenie i praca z kadrą
HAL
Działalność PH 158 „Ósemka” Szczekociny

Ad. 1. Do corocznych działań związanych z kalendarzem patriotycznym i harcerskim możemy
zaliczyć:
1) Betlejemskie Światło Pokoju.
W dniach 11- 13 grudnia 2015 r. delegacja naszego Hufca uczestniczyła w uroczystościach związanych z przekazaniem w Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem.
Komendantem wyjazdu była pwd. Elżbieta Makuch, drużynowa 1 DH w Żytnie. Kilka
dni później odbyło się hufcowe przekazanie BŚP, przez 1 DH z Żytna, w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie.
W roku 2016 delegacja Hufca w liczbie 57 osób wyjechała na wycieczkę do Wiednia
w dniach 9-11 grudnia, by w dniu 10 grudnia uczestniczyć w przekazaniu BŚP
przez skautów austriackich innym organizacjom skautowym. Przy okazji uczestnictwa
w przekazaniu BŚP uczestnicy zwiedzili Wiedeń. Uczestnicy wycieczki to: zuchy,
harcerze, instruktorzy członkowie świetlic podwórkowych. Komendantem wyjazdu
był hm. Adam Kania.
Dnia 16 grudnia 2016 r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie odbyło się przekazanie przywiezionego
z Wiednia Betlejemskiego Światła Pokoju gromadom zuchowym i drużynom harcerskim z naszego Hufca. Mszę Św. koncelebrował ks. pwd. Sebastian Nocoń w asyście
dwu księży.
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2)

3)

4)

5)

Obecnie organizowany jest wyjazd na kolejne przekazanie BŚP do Wiednia
w dniach 14-16 grudnia, a na dzień 17 grudnia planowane jest hufcowe przekazanie
i Wigilia harcerska.
W dniach hufcowego przekazania BŚP po Mszy Św. organizowaliśmy Wigilie harcerskie, czyli spotkanie z delegacjami drużyn, przyjaciółmi Hufca i sojusznikami.
W 2015 r. Wigilia odbyła się w lokalu 8Niebo we Włoszczowie.
W 2016 r. Wigilia również odbyła się w lokalu 8Niebo, uczestniczyło w niej ponad
200 osób łącznie z zaproszonymi gośćmi.
W bieżącym roku trwają już przygotowania do hufcowego spotkania przy wigilijnym
stole w dniu 17 grudnia 2017 r.
Coroczny udział delegacji drużyn w obchodach Konstytucji 3 Maja w swoich środowiskach, a w szczególności w Szczekocinach i Włoszczowie.
W dniu 2.05.2016 roku hufiec był współorganizatorem „Święta Flagi” i konkursu
na potrawę z grilla w ramach „Majówki Europejskiej” na terenie „Folwarku Podzamcze” we Włoszczowie. W ramach tej imprezy byliśmy bezpośrednio odpowiedzialni
za zorganizowanie „Parady Schumana” oraz układanie największej flagi narodowej
w powiecie włoszczowskim.
Ponownie w roku 2017 byliśmy odpowiedzialni za organizację „Majówki Europejskiej”, tym razem na włoszczowskim rynku. Zakres naszych zadań nie uległ zmianie.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Delegacje gromad zuchowych i drużyn
harcerskich uczestniczyły w dorocznych obchodach na terenie swojego działania.
W 2016 r. i 2017 r. współorganizowaliśmy z LGD „Region Włoszczowski”
V i VI Powiatowy Bieg Niepodległości na włoszczowskiej Belinie k. leśniczówki.
W 2016 r. i 2017 wspólnie z Nadleśnictwem Miechów i SIT Everest
współorganizowaliśmy IV i V Miechowski Bieg Niepodległości w lesie Strzyganiec koło
Miechowa.
od 12 do 16 maja 2016 r. drużyna reprezentująca nasz hufiec przebywała na Zlocie
Skautów InterCamp 2016. w Josefovie w Czechach. Uczestniczyło w nim ponad dwa i
pół tysiąca skautów z Europy i Ameryki oraz ponad 300 osób obsługi. komendantem
wyjazdu był hm. Adam Kania.

Ad 2. Biwaki tematyczne to już tradycyjny element kalendarza imprez Hufca. W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące biwaki:
1) Biwak Co by było bez kobiet? Nic by nie było!!! w Olesznie w dniach 4-6 marca 2016 r.
W ramach biwaku uczestnicy wzbogacili swoja wiedzę związaną z tradycją Dnia Kobiet.
Wzajemnie przekazali sobie wiedzę o osiągnięciach znanych Polek na przestrzeni XX
i XXI w. A wszystko w formie zabaw, gier i na świecowisku. W biwaku uczestniczył
ok. 70 członków naszego Hufca.
2) Udział harcerek z 31 Drużyny Wędrowniczej przy ZSP nr 2 we Włoszczowie w:
➢ XXIII Ogólnopolskim Zlocie Druha Szarego w dniach 11-13.03.2016 r. w Łomży
➢ XXIV Ogólnopolskim Zlocie Druha Szarego w dniach 10-12.03.2017 r. w Łomży
➢ LIX Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim Kraina latających mioteł –
Bodzentyn 2017.
3) I Biwak Stulecia Sto lat harcerskiej służby w Żytnie w dniach 3-5.06.2016 r. z okazji
setnej rocznicy powstania harcerstwa na terenie działania Hufca.
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Uczestniczyło 90 członków naszego Hufca. Poza wspomnieniami z historii harcerstwa i
grami większość uczestników brała udział w Rajdzie Nordic Walking. Wszystko
zakończył Festyn Stulecia.
4) II Biwak Stulecia Sto lat harcerskiej służby w Szczekocinach w dniach 21-23.10.2016 r.
z okazji setnej rocznicy powstania harcerstwa na terenie działania Hufca.
W apelu uczestniczyło 145 osób.
Przybyli, zuchy, harcerze i instruktorzy oraz członkowie świetlic podwórkowych,
których działalność na terenie Hufca zainaugurowano dnia 1 lipca 2016 r., uczestniczyli
w świecowisku, grze miejskiej Zawiszacy – tropem powstańczej przesyłki, Mszy Św.
oraz uroczystym apelu przy pomniku harcerskim pomniku. W czasie apelu zostały
wręczone odznaki i odznaczenia dla instruktorów naszego Hufca.
5) Udział w Zlocie Chorągwi Kieleckiej ZHP – Tokarnia 2017
W dniach 15-17.09.2017 r. delegacja Hufca w liczbie 55 osób uczestniczyła w Zlocie
Chorągwi w podkieleckiej Tokarni. W skład delegacji wchodzili członkowie gromad
zuchowych, drużyn harcerskich i wędrowniczych oraz instruktorzy. Nasz Hufiec był
metodycznie odpowiedzialny za gniazdo wędrownicze Zlotu, obowiązki komendanta
gniazda pełniła phm. Justyna Molęda. Prowadziliśmy także cztery punkty programowe
zlotu.
6) Biwak we Włoszczowie w dniach 10-12.2017 r. z okazji Narodowego Święta
Niepodległości
Biwak połączony z obchodami Narodowego Święta Niepodległości na terenie
Włoszczowy. W czasie biwaku: świecowisko związane z naszymi tradycjami
narodowymi, gra miejska, udział w festynie na włoszczowskim Rynku, projekcja filmu
o tematyce harcerskiej, kibicowanie uczestnikom i udział (uczestników biwaku od 16 r.
życia) w VI Powiatowym Biegu Niepodległości. W biwaku wzięło udział 160 zuchów,
harcerzy, instruktorów i członków świetlic podwórkowych.
7)Udział Drużyny Wędrowniczej „3 DSH” następujących wydarzeniach:
58 harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim 2-5 czerwca 2016r.
59 Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim 1-4.czerwca 2017r.
Służba podczas IV Miechowskich Dni Jerozolimy. 17-18.09.16r.
Służba podczas niedzieli miłosierdzia w sanktuarium w Łagiewnikach w 2016 i 2017
roku.
Zdobycie wyróżniania za realizację odznaki chorągwianej „Jodła” w kategorii drużyn
wędrowniczych
W dniach 29 czerwca – 8 lipca 2017r we współpracy z Gminą Miechów organizujemy
pobyt i zajęcia i całość programu grupie 29 skautów z partnerskiego miasta Herve
z Belgii. Koordynatorem akcji jest phm. Kinga Pasternak.
Ad 3. Hufiec tradycyjnie realizuje wydarzenia i projekty we współpracy z innymi w okresie
sprawozdawczym były to:
1) Marzec 2016 i 2017 – wspomaganie organizacji Powiatowego Rajdu Śladem Żołnierzy
Wyklętych (31 DW przy ZSP nr 2)
2) Organizacja I Ogólnopolskiego Rajdu Reymontowskiego – Kobiele Wielkie 2017,
w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Stanisława Władysława Reymonta,
we współpracy z Gminą Kobiele Wielkie, Lokalną Grupą Działania „Region
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Włoszczowski” i Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Włoszczowskiej w dniach
4-7.05.2017 r.
3) 11 listopada 2016 i 2017 współorganizacja z Lokalną Grupą Działania „Region
Włoszczowski” V i VI Powiatowego Rajdu Niepodległości na podwłoszczowskiej Belinie.
4) 11 listopada 2017 r. organizacja wspólnie z lokalnymi władzami samorządowymi,
Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski”, Domem Kultury i in. Festynu
Niepodległości na włoszczowskim Rynku.
5) 23-24.września 2016 r. - III Powiatowy Rajd Szlakami Ziemi Miechowskiej "Śladem
Gryfa" - organizowany przez DW „3 DSH” z SIT Everest. Komendantką Rajdu była pwd.
Agnieszka Soczówka. Udział wzięli harcerze z hufców Miechów i SzczekocińskoWłoszczowskiego.
Ad 4. Kształcenie i praca z kadrą:
1) Organizacja kursu przewodnikowskiego i drużynowych przez HZKK na przełomie roku
2015/2016 w formie spotkań weekendowych. Komendantka kursu – phm. Justyna
Molęda.
W kursie wzięło udział 13 osób, kurs przewodnikowski ukończyli wszyscy.
Kurs drużynowych ukończyło 10 osób, w tym w poszczególnych metodykach:
starszoharcerskie – 6, wędrowniczej – 4. Zajęcia i zakwaterowanie uczestników
w pomieszczeniach OSiR Włoszczowa – Basen „Nemo”.
2) Organizacja międzyhufcowego kursu przewodnikowskiego Róża Wiatrów:
Kurs trwał przez 45h (38h zajęć stacjonarnych +7h e-learning) w weekendy w
następujących terminach: 24-26 luty – Miechów, 10-12 marzec – Busko-Zdrój plus 2426 marzec – Kielce. Komendant kursu – hm. Adam Kania. W kursie uczestniczyło 15
osób w tym: Hufiec Busko Zdrój – 4; Ostrowiec Świętokrzyski – 4; Skierniewice – 2;
Szczekocińsko-Włoszczowski – 5. Wszyscy ukończyli kurs.
3) Organizacja Kursów pierwszej pomocy w dniach 5-7.02.2016 r. i 7-9.04.2017r.
prowadzonych przez Harcerską Grupę Ratowniczą z Buska Zdroju.
4) Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich:
Komisja działa w składzie:
Przewodnicząca
– hm. Ewa Huć
Członkowie
– hm. Anna Resiak
– hm. Zbigniew Hermanowicz
– hm. Adam Kania
– hm. Roman Kaczmarek
W okresie sprawozdawczym odbyła 6 posiedzeń.
Poniższa tabela przedstawia ilości otwartych i zamkniętych prób na stopnie:
Przewodniczka/Przewodnik
Podharcmistrzyni/Podharcmistrz
Rok
Otwarcia
Zamknięcia
Otwarcia
Zamknięcia
2015
3
1
1
1
(grudzień)
4
2
0
0
2016
6
1
1
0
2017
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5) W ramach HAL 2016 zorganizowany został kurs zastępowych, w którym udział wzięło
12 osób. Wszyscy ukończyli kurs.
6) W ramach HAL 2017 zorganizowany został kurs przybocznych i zastępowych, w którym
udział wzięło 13 osób. Kurs przybocznych ukończyło 11 osób, a kurs zastępowych – 2.
Ad 5. Tradycją stało się, że wszystkie turnusy HAL prowadzone przez Komendę Hufca mają atrakcyjną fabułę:
1) HAL 2016
Podróż z Sindbadem Żeglarzem do krainy bajek, to scenariusz turnusów obozowych
w roku 2016, ogółem w dwóch turnusach obozowych Hufca wzięło udział 285 osób.
Oprócz uczestników z terenu działania Hufca uczestniczyły w nich dzieci i młodzież
w ramach akcji zleconej przez OPS-y w Szczekocinach, Seceminie i Włoszczowie
oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.
2) HAL 2017
Rejs z Magellanem dookoła świata, to scenariusz turnusów obozowych w roku 2017,
ogółem w trzech turnusach obozowych Hufca wzięło udział 225 osób.
Oprócz uczestników z terenu działania Hufca uczestniczyły w nich dzieci i młodzież
w ramach akcji zleconej przez OPS-y w Szczekocinach i Włoszczowie oraz Kuratorium
Oświaty w Kielcach.
Ad 6. PH 158 „Ósemka” tradycyjnie prowadziła działalność wydawniczą jak i uczestniczyła
w innych działaniach Naczelnictwa Poczt Harcerskich ZHP oraz współuczestniczyła w działania
Hufca.
Naczelnik PH 158 uczestniczył w następujących działaniach prowadzonych przez Naczelnictwo
Poczt Harcerskich ZHP:
➢ Udział w bieżących pracach Naczelnictwa jako Z-ca Naczelnika Poczt Harcerskich ZHP
➢ Udział w Polowych Zbiórkach Naczelników Poczt Harcerskich w ramach
XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego w dniach 11-13.03.2016 r.
i XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego w dniach 10-12.03.2017 r. w Łomży oraz
we wrześniu 2016 r. w Otwocku i we wrześniu 2017 r. w Przemyślu.
➢ Udział w Sabacie Poczt Harcerskich w ramach LIX Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.
Poniższa tabela zawiera wykaz ilościowy wydawnictw PH 158 „Ósemka”:
Wydawnictwa
Kartki pocztowe
niepocztowe
Okres
E-kartki
pozycje
szt.
pozycje
szt.
2015 (grudzień)
6
60
2
0
0
2016
3
109
4
4
80
2017
7
150
9
0
0

II. Działalność organizacyjna Hufca:
1) Komendant Hufca w roku 2015 po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym wydał
1 rozkaz, a w 2016 – 9 rozkazów, w 2017 — 11 rozkazów.
2) Na dzień 31.12.2015 działało w hufcu 208 zuchów, harcerzy i instruktorów, natomiast
na dzień 31.12.2016 – 207 zuchów, harcerzy i instruktorów.
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3) Ważnym elementem działalności hufca jest utrzymanie i modernizacja bazy obozowej
w Międzywodziu. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane następujące prace:
2016
– remont umywalni,
– zakup materacy i pościeli na łóżka,
– zakup namiotów,
2017
– zakup sprzętu i urządzeń kuchennych,
– remont namiotów,
– wymiana wykładzin podłogowych.
W okresie sprawozdawczym obłożenie bazy wynosiło 100 %, czyli 4 turnusy, część z nich to
turnusy kontrahentów wynajmujących bazę Hufca w całości.

Sprawozdanie przedkłada:
Komenda
Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego
im. Aleksego Dawidowskiego ps. ALEK
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