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Komenda Hufca w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie: 
  Komendant Hufca                                     -pwd. Mirosław Wywijas 
                       Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych       -hm. Mirosław Zengiel 
  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  ds. promocji                                 -pwd. Sławomir Bogdanowicz  

                         
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 
                      Z-ca Przewodniczącego          -  hm. Sławomir Pawłowicz  
                      Sekretarz                                 -  hm. Regina Wojtaszewska 
                      Członek                                   -  hm. Piotr Karalus 
                      Członek                                   -  hm. Angela Ramirez 

 

   2. Tematyka posiedzeń Komendy Hufca. 
Komenda odbyła 7 posiedzeń, na których poruszono następujące zagadnienia i problematykę: 

a) 2007 rok -   2 posiedzenia 
b) 2008 rok -   5 posiedzeń 

� Podział zadań pomiędzy członków komendy wynikający z pracy Komendanta  
       i członków Komendy specyficznej dla Hufca śarskiego 

(plany zostały opracowane przez pięciu członków brak planu dh W. Hercika  
 i T. Daszkiewicza – zwolniony), 

� DyŜury 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 HAŹ, 

� Kursy funkcyjnych na zimowisku, 
� Wnioski składane do Urzędu Miasta śary i Lubsko (6+3 sztuk), Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze (2 w imieniu KCH i 2 w imieniu KH),  
      4 Starosty śarskiego, 
� Zatwierdzenie planów kształcenia druŜynowych i funkcyjnych, 
� Opracowanie i zatwierdzenie propozycji programowych na zimę 2008 

- zimowisko w Krakowie, 
- zimowisko w Świbnej, 

� Zatwierdzenie kalendarz imprez - rok 2008 za okres I – VIII miesiąc, 
�   Przygotowanie i podsumowanie, ocena HAś  w 2008 roku, 
�   Omówienie imprez i zadań programowych Hufca w okresie XII 2007 
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�   Składki instruktorskie i harcerskie za 2007 rok, stan realizacji za I kwartał     
      2008 rok - wykonanie, analiza, 
�  Roczny plan kształcenia w Hufcu, 

�  Udział w uroczystościach pogrzebowych instruktorów:  
     dh Tadeusza Wójtowicza, dh Kazimierza Chrobrowskiego, 
� Podsumowanie, omówienie i analiza spisu harcerskiego na 2008 rok, 
� Remont pieca – wykonanie nowego – pozyskanie środków, 
� Rozliczenie, sprawozdawczość HAŹ w 2008 roku, 
� Organizacja biwaków w okresie I-VI 2008 rok, 
� RóŜne formy wyjazdowe m. in. w góry Kudowa Zdrój, 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, śaganiu, 
      Zlot NS w Świbnej, Tydzień Ekologiczny, Powitanie Wiosny, Harcbit,  
      Bieg z okazji 3 Maja, 63 Rocznica Forsowanie Nysy ŁuŜyckiej, 
� 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 róŜnych form wyjazdowych  
      w czasie kadencji, 
� Zatwierdzono komendantów obozów i zimowisk oraz kursów i  warsztatów, 
� Ustalenie terminu Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca - problematyka  
      w sprawozdaniu. 

 

Odbyło się odpraw druŜynowych i opiekunów z poszczególnych środowisk: 
a)    09.01.2008 rok 
b) 20.02.2008 rok 
c)   05.03.2008 rok 
d)   02.04.2008 rok 
e) 19.05.2008 rok – dzisiaj będzie 5 spotkanie. 

Tematyka spotkań wynika z aktualnych zadań pracy Komendy Hufca śary, planu pracy na dany rok oraz 
propozycji pracy druŜyn. DruŜynowi byli powiadamiani, listy obecności do wglądu w KH śary. 
 

Komisja Stopni Instruktorskich działająca w Hufcu ZHP śary.  
 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 MuŜyłowska         - Członek 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 2 spotkania na których: 

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

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

 

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

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

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

podharcmistrza. 

                  Próby zamknięto na stopień przewodnika n/w druhnom i druhom: 
a) rok 2008 - dh Ewie Zabawie    - opiekun   hm. Krystyna Zengiel 
b)                - dh Iwonie Zabawie - opiekun    hm. Krystyna Zengiel 
c)                - dh Michał Wall       - opiekun  phm. Katarzyna Jarosz 
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Realizacja Uchwały XVII Zjazdu Hufca z dnia 05.12.2007 roku i propozycji programowej na lata 2007 - 2011. 
                Na podstawie programów Związku, Uchwał Zjazdu Związku, Chorągwi i Hufca oraz propozycji 
programowych druŜyn realizowane są na terenie hufca następujące propozycje programowe: 
1. Grudzień  

a) 19.12.2007 rok – Betlejemskie Światełko Pokoju w ParadyŜu – dwa autokary, 
b) 20.12.2007 rok – Hufcowa Wigilia w Gimnazjum nr 2 w śarach, 
c) 21.12.2008 rok – przekazanie Światełka Betlejemskiego Burmistrzowi i Parafią, 
d) 31/1.01.2008 rok - Instruktorski Bal Sylwestrowy w Świbnej – 59 osób. 

2. Styczeń  
a) udział w Ogólnopolskiej Akcji Jurka Owsiaka – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  
      m. in. kwesta uliczna, pomoc sztabowi, Światełko do Nieba, 
b)  19.01.2002 roku Hufiec ZHP śary objęliśmy patronat nad obeliskiem poświęconym  
     Kardynałowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu. Od tej pory wszystkie biegi harcerskie   
     odbywające się w śarach mają stały punkt kontrolny przy Obelisku. Podczas uroczystości, biegów, rocznic  
     są palone lampiony i składane kwiaty, 
b) 25.01-  02.02.2008 rok kurs funkcyjnych w Świbnej – 41 osób, 
c) 30.01.- 06.02.2008 rok zimowisko w Krakowie – 20 osób. 

3. Luty 
a) 23.02.2008 rok -Cykliczny Hufcowy Turniej „HARCBIT”- sportowo-metodyczny  
      dla druŜyn harcerskich i zuchowych. 

4. Marzec 
 a) 07-09.03.2008 rok – warsztaty z gier i zabaw w Świbnej – biwak trzydniowy,    

         b) 28-30.03. 2008 rok – „Powitanie Wiosny” –  biwak w Świbnej, turnieje, konkursy. 
5. Kwiecień 
 a) 11-13.04.2008 wycieczka w góry Stołowe – Kudowa-Zdrój, 
 b) 15.04.2008 – 63 rocznica Forsowania Nysy ŁuŜyckiej uroczystość w Przewozie-3 DH ”Leśne Mrówy”, 

         c)  15-25.04.2008 rok „Tydzień Ekologiczny”, składający się z cyklu imprez takich jak: 
a) Marsz Szlakiem Pomników Przyrody, 
b) Marsz po Zielonym Lesie, 
c) Rajd Rowerowy i Pieszy do Świbnej (w tym roku pieszy i autokarowy), 
d) Konkurs fotograficzny, 
e) Konkurs Plastyczny „Moja Ziemia”, 
f) Zwiad Ekologiczny, 
g) „Dzień Ziemi” – Sesja Ekologiczna, systematycznie organizowana przez  
      Szkołę Podstawową nr 1 w śarach pod kierunkiem mgr Izabeli śemojtyl. 
      W tym roku poświecona ptakom – sowie, 
h) program multimedialny o parku MuŜakowskim w Łęknicy, 
i) 18-20.04.2008 rok – biwak ekologiczny 46 osób.  

          d) 26.04.2008 rok Chorągwiany Przegląd Piosenki Harcerskiej w śaganiu, 
          e) wycieczka do Sttudgartu 27.04.-2.05.2008 rok. 
6. Maj  
            4. 3 Maj – Bieg Harcerski – poświęcony Konstytucji 3 Maja zakończony udziałem we  
                Mszy Świętej za Ojczyznę i Miasto (tak było w poprzednich latach !) oraz jego  
                mieszkańców w Kościele Garnizonowym.  
          6.  15-17.05.2008 rok Chorągwiany Zlot DruŜyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej, 
 

Co nas czeka : 
 1. Udział w uroczystościach 21 maja 2008 Powiatowego Dnia StraŜaka w śarach – Rynek. 

 2. Kurs druŜynowych i skarbników 23-25.05.2008 rok w Świbnej. 
 3. Szkolenie kadry do HAL – 29-31.05.2008 rok w Zielonej Górze 

a) druŜynowych – wychowawców, 
b) komendantów obozów, 
c) księgowych i kwatermistrzów, 
d) zastępców komendantów ds. programowych (programowców). 

4.   04.06.2008 rok – Z okazji „Dni śar” organizujemy cyklicznie 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. 
5. 6-8.06.2008 Hufcowy Festiwal Piosenki harcerskiej w Nowych Czaplach. 
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6. Biwaki w Świbnej: 
 a) 30.05.-01.06.2008 rok biwak G-2 śary sportowy. 

b) 02-03.06.2008 rok biwak SP-2 śary. 
            c) 06-07.06.2008 rok biwak SP-10 śary.  
 d) 13.06.2008 rok Spotkanie zakładu pracy ZBM, 

e) 14-15.06.2008 rok 19 DH „Rój” - biwak po latach ok. 40 osób. 
          5. Harcerska Akcja Letnia – LATO *2008 

a) Łukęcin – I turnus 28.06. – 12.07.2008 rok, 
         II turnus 12.07. – 26.07.2008 rok. 
b) Świbna – I turnus międzynarodowy polsko-ukraiński  23.06.-  6.07.2008 rok 
        II turnus międzynarodowy polsko-niemiecki 16.07.-23.07.2008 rok. 
c) Ukraina-Rumunia 1-11.08.2008 rok – obóz wędrowny autokarowy. 
  

 Od listopada 1999 roku przy Komendzie Hufca działa redakcja hufcowej gazetki „Goniec” redagowana 
przez Redakcję „Czerwone Bractwo”. Gazetka jest wydawana systematycznie co miesiąc lub co dwa miesiące. 
Zamieszczane są w niej rozkazy Komendanta, materiały metodyczne i programowe dla druŜyn, prezentacja 
druŜyn na łamach pisma, ich dorobek, wywiady z instruktorami i naszymi przyjaciółmi m.in. przedstawicielami 
władz samorządowych i oświatowych, dyrektorami szkół. Dokonywane są opisy odbytych uroczystości, zbiórek i 
róŜnych zadań programowych realizowanych na terenie Hufca oraz Chorągwi. W gazetce teŜ jest miejsce na 
humor, krzyŜówkę i pamiątkowe zdjęcie. 

Wydanych zostało 3 numery, gazetka jest bezpłatna. Składa się z około 20 stron, przy nakładzie 120-180 
egzemplarzy. Wydawana poprzez kserowanie, dlatego jakość jest nie najlepsza. NaleŜy uczynić wszystko, Ŝeby 
jakość wydania zmienić w najbliŜszym czasie. Przykładem dobrej jakości (strony drukowane na drukarce 
laserowej) jest strona 1,2,19 i 20 gdzie autorzy prezentują zdjęcia z bieŜących wydarzeń z Ŝycia naszego Hufca. 
Jedynym mankamentem jest mała liczba piszących do „Gońca” o swoich imprezach, zbiorkach, zajęciach z Ŝycia 
druŜyn czy udziału w róŜnych uroczystościach Związkowych oraz u naszych przyjaciół. 

Odrębnej uwagi wymaga strona naszego Hufca www.zhpzary.org , której jakość w ostatnim okresie 
wzrosła zdecydowanie!, co zarówno uŜytkowników, naszych przyjaciół oraz gości jak i przypadkowych osób 
bardzo cieszy. Jest w tym wielka zasługa całego zespołu Redakcyjnego „Gońca” – chłopaki tak TRZYMA Ć. 
MoŜliwość zobaczenia znacznej ilości zdjęć z danej uroczystości, imprez cieszy nas wszystkich oraz kalendarz 
imprez i wydarzeń jaki się ukazuje jest dla nas odbiorców niezbędny w naszej pracy. Ilość osób jaka zajrzała na 
naszą stronę przekroczyła magiczną liczbę 100 000 tysięcy co jest bardzo wysokim wynikiem nawet dla wielkich 
firm!!! Na dzień 18 maja 2008 roku godzinę 1111 wynosi 112574 odwiedzin.  
 Kolejna piękna inicjatywa „młodych wilków” to remont siedziby Komendy Hufca – inicjatywa  
pwd. Sławomira Bogdanowicza i jego przyjaciół spowodowała, Ŝe został przeprowadzony remont ze środków 
pozyskanych od sponsorów i instruktorów naszego Hufca. Inicjator i wykonawca ulotek HAL 2008 pwd. 
Sławomir Bogdanowicz. Ulotki na stronie internetowej Hufca www.zhpzary.org oraz wersja papierowa ulotki 
1000 sztuk kolorowe. 
 

Bazy Hufca. 
I.  Ośrodek Harcerski Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Świbnej Hufca ZHP śary – „Leśny Dwór”. 

Hufiec posiada bazę stałą – HOSW w Świbnej i bazę letnie w Łukęcinie. 
             HOSW w Świbnej funkcjonuje przez cały rok, odbywają się tam kursy, szkolenia, biwaki oraz obozy i 
zimowiska szkoleniowo-wypoczynkowe podczas HAL i HAŹ. 
             W czasie zimowiska nastąpiła awaria pieca, którego Ŝywotność ok. 15 lat nie pozwalała pomimo prób 
naprawy na jego dalsze funkcjonowanie. Poczyniono starania w pozyskaniu środków z Urzędu Miasta dzięki 
Ŝyczliwości Burmistrza Miasta śary Pana Romana Pogorzelca za co jesteśmy bardzo wdzięczni w imieniu 
zuchów, harcerzy i instruktorów oraz młodzieŜy niezorganizowanej korzystającej z naszej bazy w ciągu roku. 

Dane Ilościowe. 
I.  Stan Hufca. 

 

Rok Zuchy  Harcerze  Harcerze 
Starsi 

Nieprzetarty 
Szlak 

Instruktorzy  Razem  

2008 54 162 42 74 61 393 
 

II.  Ilość druŜyn działających na terenie Hufca. 
 

Rok  Gromady  
Zuchowe 

DruŜyny 
Harcerskie 

DruŜyny 
Wielopoziomowe 

DruŜyny  
Starszoharcerskie 

  Razem  
 

2008 6 12 4 3 25 
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III.  Akcja Zimowa 2008 rok 
. 

 

 

Wycieczka autokarowa w góry uczestników zimowiska w Świbnej do Karpacza. jednodniowa. 
 

IV.  Dotacje i subwencje w okresie styczeń – maj 2008  roku. 
 

L.p.      Dotacje i Subwencje Stan na dzień 18.05.2008 rok  (wysokość w złotówkach) 

1. Dotacje otrzymane z samorządu 
terytorialnego Miasta śary 

                       10.000 – piec CO w Świbnej 
                         2.800 – Tydzień Ekologiczny 
                         3.100 – Szkolenie Kadry 
                         4.000 – Zlot DruŜyn Nieprzetartego Szlaku 

2. Dotacje otrzymane z Kuratorium. - 
3. Urzędu Marszałkowskiego - 

                        OGÓŁEM                         19.900 
 

                      Składki Harcerskie i Instruktorskie w tym ubezpieczenie OC zucha – harcerza – instruktora  
 

Rok                                        2008 
Plan   ►     5.817,60,-    Realizacja  ►   31.03.08   I-kwartał  II – IV-kwartał 

Harcerskie     4.627,20         723,20        - 3.904,00 
Instruktorskie     1.190,40         363,60        -    826,40 

OC – Zucha - Harcerza 
             - Instruktora     

    1.420,00 
     

        720,00  
    za I półrocze           

       -    720,00 
   

 

hm. Mirosław Zengiel 

Akcja Kraków Świbna 
HAś 21+7=28     41+5=46 


