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„ Na początku był chaos..”
/Jan Parandowski/

ZESPÓŁ
Nowy Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR został wybrany 18.05.2014 roku. Na pierwszym
posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się następująco:
phm. Anna Stawiarska HR – przewodnicząca
phm. Magdalena Drabik HR – wice przewodnicząca ( do dnia 1.01.2015)
hm. Paweł Pająk HR – skarbnik
hm. Maciej Sady HR – członek zarządu ( do dnia 30.07.2015)
phm. Katarzyna Sęk HR – członek zarządu
phm. Ewa Żuławska wędr – Okregowy Kierownik KPH ( od 15.01.2016)

z urzędu skład Zarządu uzupełnili
hm. Małgorzata Wczelik HR – Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek
hm. Dominik Skwierawski HR – Komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja
Małkowskiego

W związku z rezygnacją wice przewodniczącej oraz członka do Zarządu zostały dokooptowane
dwie osoby :
hm. Magdalena Czyżowicz HR ( od dnia 12.05.2015) wice przewodnicząca od dnia
(17.11.2015)
pwd. Łukasz Brzeziński ćw ( od dnia 7.09.2015)

WSPÓŁPRACA
1. Biuro Okręgu
Współpraca z pracownikiem biura – Ewą Siemianowską była bardzo dobra. Ewa jest osobą
bardzo rzetelną i samodzielną w działaniu. Wszystkie sprawy załatwiane były sprawnie. Do
obowiązków Ewy należy:
- prowadzenie obsługi kancelaryjnej (zgodnie z instrukcją kancelaryjną),
- przygotowywanie i prowadzenie korespondencji służbowej i okolicznościowej Okręgu,
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- przyjmowanie i rozdzielanie pism, przesyłek oraz korespondencji skierowanej do władz
Okręgu i jednostek mu podległych, prowadzenie wysyłek i ekspedycja korespondencji,
- bieżące przekazywanie informacji członkom Zarządu na podstawie napływającej
korespondencji,
- obsługa poczty elektronicznej,
- przygotowywanie i rozsyłanie Małopolskiego Biuletynu informacyjnego
- bieżąca aktualizacja tablicy biura, Zarządu i witryny lokalu Okręgu,
- administrowanie adresową bazą danych Okręgu,
- prowadzenie niezbędnych ewidencji i rejestrów związanych z funkcjonowaniem biura
(klucze, pieczątki, wypożyczeń sprzętu, rezerwacja holu, itd.),
- utrzymywanie sprawności urządzeń biurowych (telefon, faks, drukarki, ksero, skaner itp.),
- utrzymywanie czystości i porządku w biurze Okręgu i pokoju Zarządu oraz nadzór nad
jednostkami służbowymi w lokalu Okręgu,
- prowadzenie zestawień grantów i ich obsługa pod nadzorem Dyrektora Biura Okręgu,
- archiwizacja dokumentacji,
- przygotowanie techniczno-organizacyjne posiedzeń Zarządu (zbieranie materiałów na
posiedzenie, rozesłanie materiałów członkom Zarządu, przygotowanie listy obecności,
aprowizacja),
- obsługa spotkań organizowanych przez Zarząd Okręgu (spotkania ze Szczepowymi,
komendantami obozów, itd.) – po wcześniejszym, szczegółowym uzgodnieniu terminu i
zakresu,
- powielanie kserograficznie dokumentów oraz materiałów – zlecane przez upoważnione osoby,
- zapewnienie zaopatrzenia biura w niezbędne materiały i wyposażenie (papier, sprzęt biurowy,
itp.),
- realizacja zamówień na wykonanie pieczątek i odznak organizacyjnych oraz ich odbieranie
od wykonawców,
- wystawianie rachunków za pobyt na obozach,
- czuwanie nad przyjmowaniem grup nocujących w lokalu (rezerwacja terminów,
przekazywanie kluczy, odbieranie lokalu),
- utrzymywanie kontaktu z właściwymi urzędami (Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, itd.),
- koordynacja Pól Nadziei,
- obsługa Akcji Znicz – kontakt z ZIKiT, powiadamianie środowisk o obowiązujących
terminach i decyzjach ZIKiT,
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Dodatkowo Ewa też zajmuje się poprawianiem dokumentacji śródrocznych i akcyjnych oraz
ściaganiem tych dokumentacji :)
2. Księgowa
Doświadczenie Gosi bardzo nam pomogło w wdrążeniu się w prace Zarządu. Bez jej wiedzy
co, kiedy, jak i gdzie wiele rzeczy by się nie wydarzyło. Kontakt z Przewodniczącymi innych
Okręgów pokazał mi jak cenne jest posiadanie takiego pracownika jak Gosia :)
Gosia zajmuje się sporą ilością rzeczy, które w innych Okręgach robią Skarbnicy lub inni
członkowie Zarządu.
Zarządy się zmieniają, Gosia nie. Jestem też przekonana, że bez Zarządu Okręg będzie nadal
funkcjonował, ale bez Gosi nie ;)
Kilka słów na temat współpracy z osobami odpowiedzialnymi w jednostkach
(szczepach, drużynach i innych). Układała się ona przez ostatnie dwa lata różnie. Są jednostki,
które oddają wszelkie rozliczenia terminowo, niestety jest ich niewiele. Większość jednostek
ma spore problemy z terminowością. Wiem, że każdy z nas ma wiele, nie cierpiących zwłoki,
zajęć i staram się to zrozumieć. Nie mogę jednak przejść obojętnie wobec faktu, że przesuwanie
wszelkich terminów kończy się na nas w biurze. Niestety jest to ostatnio nagminne. Proszę
pamiętać o tym, że my też mamy swoje inne obowiązki, a niedotrzymywanie terminów przez
Was wiąże się z tym, iż w pewnym momencie musimy w okręgu niemal zamieszkać, żeby
zdążyć z wszystkimi zobowiązaniami sprawozdawczymi.
Innym, nawet większym, problemem jest nieustanna zmiana osób na funkcjach
kwatermistrzowskich. Brak ciągłości pracy, wcześniejszej praktyki powoduje, że osoby, które
przejdą już najgorszy, pierwszy etap, osiągną już swobodę w poruszaniu się po rozległym
temacie kwatermistrzostwa, uciekają i tak w kółko. Nie służy to żadnej ze stron. Mam jednak
nadzieję, że uda nam się w przyszłości to dopracować, żeby było łatwiej nam wszystkim.
Dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o więcej :)
Małgorzata Bochenek

3. Biuro Prasowe Okręgu
Jedną z pierwszych decyzji Zarządu jeszcze w czerwcu 2014 było powołanie Rzecznika
Prasowym Okręgu. Służby tej zgodził się podjąć Druh pwd. Tomasz Rompalski HO z
jego inicjatywy zostało powołane Biuro Prasowe Okręgu. Tomek został powołany na
swoją funkcję 25.06.2014. Na wniosek Rzecznika Prasowego 11.09.2014 zostało
powołane Biuro Prasowe w którego skład poza Rzecznikiem weszli: hm. Aleksander
Rychlik, phm. Ewa Marcinek, wędr. Barbara Przybyszewska i z czasem dołączyli do
zespołu: phm. Paulina Łabuzek, pwd. Maciej Skóra, sam. Nadia Świetek, a ostatnio
pwd. Robert Dyjas oraz druhna Joanna Wronka. Praca Rzecznika i biura prasowego
bardzo mnie odciążyła. Więcej przeczytacie poniżej w sprawozdaniu Rzecznika.
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4. KPH – Niestety od początku kadencji nie mieliśmy Okręgowego Kierownika KPH który
mógłby się bardziej zaangażować w działania kół. Mimo to zauważyłam, że powstało sporo
nowych kół i ożyło parę takich, które wcześniej nie działały zbyt prężnie. Takie zjawisko
cieszy, bo współpraca z rodzicami jest dla nas niezwykle ważna. Zgodnie z pierwotnym
podziałem obowiązków KPH zajmował się hm Maciej Sady. Udało się zorganizować jedno
spotkanie w którym wzięła udział Przewodnicząca KPH z Obwodu Tatrzańskiego,
Przewodniczący KPH przy Szczepie Wagabundy, Wichry, przy 3PgDH Wilki oraz
Przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów,
Wychowanków i Sympatyków Szczepu PUSZCZA na którym poruszone zostały bieżące
sytuacje kół. Przewodniczący wszystkich KPH otrzymali od Przewodniczącej Zarządu
dokumenty do uzupełnienia – deklaracje przynależności. Itp. Po rezygnacji ze służby w
Zarządzie hm Macieja Sady za współpracę z KPH odpowiedzialna była Przewodniczącą, a
następnie hm. Magdalena Czyżewicz. Pod przewodnictwem hm. Magdaleny Czyżewicz
odbyło się drugie spotkanie Przewodniczących KPH w którym uczestniczył
Przewodniczący KPH przy 3PgDH Wilki, przy 3PDH Gniazdo oraz w zastępstwie za
Przewodniczącego KPH przy Szczepie Zielona Trójka Druhna Katarzyna Onderka. Po tym
spotkaniu została podjęta przez Zarząd Okręgu uchwała w sprawie zniesienia opłaty składek
członków KPH. Dzięki niej dobrowolne składki wpłacane przez członków KPH zostają do
dyspozycji jednostki przy której dane KPH działa. Podczas bieżącej pracy Szczepów
mieliśmy też okazję współpracować z KPH przy Szczepie Arkona18 oraz Szczepie Zielona
Trójka. W styczniu został wybrany też Okręgowy Kierownik KPH, którym została phm.
Ewa Żuławska wędr z urzędu wchodząc do Zarządu Okręgu.


Naczelnictwo

Współpraca z Naczelnictwem przebiegała bardzo dobrze. Dostaliśmy od samego początku
spore wsparcie od ustępującej skarbniczki hm. Moniki Kobus, oraz od Skarbnika hm.
Grzegorza Karczmarczyka. W bieżącej pracy wspierała nas także hm. Urszula Kret.
6. Z koordynatorem ds. remontów harcówek
Koordynatorem ds. remontów harcówek przez ostatnie dwa lata była hm. Maria Godyń.
Pieniądze na remonty harcówek zostały wpisane do budżetu miasta w kwocie 100 tys
złotych na każdy rok. Druhna Maria zajmowała się zbieraniem potrzeb remontowych od
Krakowskich środowisk, opiniowała je i przekazywała do Zarząd. Po zatwierdzeniu ich
przez Zarząd zajmowała się koordynacją przebiegu remontów oraz kontaktami z
inspektorami nadzoru budowlanego. W ciągu minionych dwóch lat zostały wyremontowane
harcówki następujących środowisk:
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Rok: 2014
Huragan 28
Zielona Gromada
Dąbie
Czarna Trzynastka Krakowska
Ruczaj
Żurawie
Fioletowa Trójka
Lokal Okręgu Małopolskiego, dolne pomieszczenie Chorągwi harcerek i harcerzy
Rok 2015:
Huragan 28
Fioletowa Trójka
Dąbie
Czarna Trzynastka Krakowska
Ruczaj
Lokal Okręgu Małopolskiego – pomieszczenie dla HOPRu, remont toalet, remont
pomieszczenia piwnicznego harcerek, odgrzybienie

PODZIAŁ ZADAŃ I ICH REALIZACJA
Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu ustaliliśmy kto będzie za co odpowiedzialny zgodnie
z naszymi umiejętnościami i możliwościami.
Przez całą kadencję funkcję Przewodniczącej Zarządu Okręgu pełniła phm. Anna Stawiarska
HR a funkcję Skarbnika hm. Paweł Pająk HR. Do końca 2014 roku funkcję wice
przewodniczącej pełniła Druhna phm. Magdalena Drabik HR po jej rezygnacji przez prawie
rok był vacat na tej funkcji. Od dnia 17.11.2015 podjęła się tej funkcji hm. Magdalena
Czyżewicz HR
Sekretarzem Okręgu do dnia 7.09.2015 była Druhna phm. Katarzyna Sęk HR , która z dniem
dokooptacji do Zarządu Okręgu przekazała swoja funkcję pwd. Łukaszowi Brzezińskiemu.
Członkiem Zarządu do dnia 30.07.2015 był hm. Maciej Sady HR który
zawodowych z dniem 30.07.2015 złozył rezygnację z funkcji.

ze względów
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Na koniec kadencji do zespołu dołączyła phm. Ewa Żuławska wędr – w styczniu została
wybrana przez Przewodniczących KPH Okręgowym Kierownikiem KPH
Poniżej przedstawiamy Wam sprawozdanie z działań podejmowanych przez każdego z nas.
Mamy świadomość, że są zadania z których wykonania jesteśmy bardzo zadowoleni, ale są i
takie nad ktorymi trzeba jeszcze sporo popracować.
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Lp

Imię i nazwisko

20.05.

26.05.

2.06.

25.06.

3.09.

11.09.

25.09.

8.10.

16.11.

18.11.

3.12.

11.12.

2015

11.01

12.02.

18.03.

27.04.

5.05

12.05

28.05

15.06

16.06

30.06.

3.09.

Zarząd Okręgu:
1

A. Stawiarska

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

P. Pająk

+

NU

NU

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

M. Drabik

+

+

+

+

NU

+

+

NU

+

+

NU

NU

+

4

K. Sęk

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NU

NU

+

NU

+

+

+

+

+

+

+

5

M. Sady

+

+

+

+

+

+

+

+

NU

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

M. Wczelik

+

+

+

+

+

+

+

NU

NU

+

NU

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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D. Skwierawski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NU

+

+

NU

8

M. Czyżewicz

+

+

+

+

+

9

Ł. Brzeziński

10

E. Żuławska

W sumie

7

6

6

7

6

7

7

5

5

7

5

6

6

5

6

5

0

6

7

6

7

7

Komisja Rewizyjna:
1

D. Romanowicz

+

2

P. Rabiej

+

Lp Imię i nazwisko 21.09.

+

+

+

+

+

+

+
+

05.10.

19.10.

21.10.

5.11.

17.11.

1.12.

10.12.

15.12.

2016

14.01

4.02

19.02

+
+

Zarząd Okręgu:
1

A. Stawiarska +

+

+

+

+

+

+

+

NU

+

+

+

2

P. Pająk

+

+

+

NU

+

+

+

+

+

+

+

+

3

M. Drabik

4

K. Sęk

+

+

+

NU

+

+

NU

+

NU

+

+

+

5

M. Sady

6

M. Wczelik

+

+

+

+

+

NU

NU

+

+

+

+

+

7

D. Skwierawski +

+

+

+

NU

+

NU

+

+

+

+

+

8

M. Czyżewicz NU

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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9

Ł. Brzeziński

+

+

+

NU

+

+

+

+

NU

+

10 E. Żuławska
W sumie

W sumie

7

7

4

6

6

4

7

4

7

+

+

+

+

8

8

Komisja
Komisja Rewizyjna:
Rewizyjna:
1

D. Romanowicz

2

P. Rabiej

+
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Na posiedzeniach Zarządu Okręgu gościliśmy:
phm. Przemysława Szymańskiego
pwd. Jana Bresia
hm. Piotra Bielaka
pwd. Mateusza Wąsowicza
phm. Ewelinę Lisowską
phm. Damiana Bernata
pwd. Tomasza Staszewskiego
hm. Rafała Obarzanka
hm. Michała Nowakowskiego
hm. Hannę Tucznio
phm. Karolinę Wierzejską
pwd. Jana Onderkę
pwd. Sylwię Domoń
pwd. Antoniego Ligęzę
pwd. Annę Białas
phm. Ewę Rychtarczyk
pwd. Ninę Wojdę
hm. Marię Godyń
phm. Piotra Białko
pwd. Mikołaja Białko
hm. Bogusława Kośmidera
pwd. Gabrielę Kongstad
phm. Radosława Podkowę
pwd. Joannę Balicką
wędr. Sonię Świątkowską
wędr. Aleksandrę Lenczowską
ćw. Macieja Tomaszewskiego
phm. Andrzeja Dorobisza
pwd. Tomasza Rompalskiego
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hm. Ewę Borkowską-Pastwę
hm. Urszulę Kret
hm. Krzysztofa Wójtowicza
pwd. Sebastiana Liszkę
hm. Aleksandta Rychlika
pwd. Gabrielę Ziernicką
phm. Magdalenę Drabik
hm. Piotra Homę
Małgorzatę Bochenek

Poniższa tabelka przedstawia aktywność Zarządu Okręgu.
Data

Zarząd Okręgu

AS

23.05.

Spotkanie
w
referatu ALiZ

2.06.

Spotkanie
arkuszu
ALiZ

3.06.

Spotkanie z komendantami i
x
kwatermistrzami AL. 2014

4.06.

Spotkanie w Kurii w
sprawie ołtarza pod Idzim

sprawie

PP

x

KS

MS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

w
sprawie
wizytacyjnego x

Spotkanie z księdzem od
wolontariatu ŚDM
14.06
WYKUS
x
Zbiórka sprawozdawczo14/15.06 wyborcza
Obwodu
Świętokrzyskiego

x

Odsłonięcie
tablicy
w
Tarnowie
w
rocznicę
przyrzeczenia harcerskiego
na ręcę JP II

x

MW DS

MC

ŁB

x

x

??.05

8.06

MD

x
x

x

x

x

x

x
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23.06

21.06
3.07
4.07
4.09
06.09.
24.08

31.08

2.09
7.09
9.09
2.09
11.09
22.09
27.09.
9.10
13.10
11.10
16.10
20.10.

Spotkanie robocze w ZBK w
sprawie zadłużenia lokali ul.
Prądnicka 87 i Batorego 5
60-lecie
święceń
kapłańskich harcmistrza o.
Dominika Orczykowskiego
Spotkanie robocze w ZBK w
sprawie zadłużenia lokaku
przy ul. Prądnickiej 87
Spotkanie robocze w ZBK w
sprawie zadłużenia lokalu
przy ul. Prądnickiej 87
Spotkanie
w
sprawie
podsumowania
wizytacji
Akcji Letniej 2014
Złaz Szarych Szeregów na
Lubogoszczy
Spotkanie z Rzecznikiem
prasowym okrgu odnośnie
zakresu obowiązków
Spotkanie z komendantką
kursu phm - w celu
uwspólnienia tematu bycia
komendantka na kursie phm
i kursie kierowników
Spotkanie
z
przedstawicielam
4Stron
Zmian w sprawie projektu
Msza na rozpoczcie roku
harcerskiego
spotkanie z nauczycielkami
z Brzeska w celu powstania
nowych środowisk
Spotkanie z kapelanem
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phm. Anna Stawiarska HR - Przewodnicząca Zarządu Okręgu

1. Reprezentowanie Okręgu w Radzie Naczelnej
Brałam udział w posiedzeniach i pracach Rady Naczelnej, współorganizowałam grudniowe
posiedzenie Rady Naczelnej w Krakowie. Uczestniczyłam w spotkaniach Naczelnictwa z
Przewodniczącymi Zarządów Okręgów, spotkaniach dotyczących Światowych Dni Młodzieży
oraz dwóch posiedzeniach komisji budżetowej Związku podczas której sporządzany był budżet
Związku.
Współpracowałam z byłą Skarbniczką ZHR – hm. Moniką Kobus oraz hm. Grzegorzem
Karczmarczykiem w sprawie oddłużenia Okręgu.
Odbyła się też w tej kadencji wizytacja Okręgu przez Komisję Rewizyjną Związku, która
przebiegła bez zastrzeżeń. Prosiłam też KRZ o wsparcie podczas wizytacji AL.
Chętnie też wymieniałam się doświadczeniami z innymi Przewodniczącymi Zarządów
Okręgów.

2. Organizacja i nadzór nad pracami Zarządu, zwoływanie posiedzeń i
przewodniczenie im. Przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu
Podczas tej kadencji zwołałam 35 posiedzeń Zarządu Okręgu, przed każdym posiedzeniem
sporządzałam i rozsyłałam do członków Zarządu plany posiedzeń. Przewodziłam wszystkim
spotkaniom Zarządu.

3. Współpraca z Komisją Rewizyjną Okręgu
Współpraca przebiegała bardzo dobrze. Cenie sobie taką współpracę. Komisje Rewizyjna była
dla mnie dużym wsparciem. Na bieżąco konsultowałam problematyczne sprawy dotyczące
pracy Zarządu. Członkowie KRO uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
oraz trudnych spotkaniach z instruktorami. Również mocno wspierała nas podczas wizytacji
AliZ i pracach nad zmianami w arkuszach wizytacyjnych.

4. Współpraca z obwodami
W ramach współpracy z Obwodem Świętokrzyskim w czerwcu 2014 roku uczestniczyłam w
Wykusie, w wakacje byłam na wizytacji AL, w grudniu tego samego roku uczestniczyłam w
zbiórce sprawozdawczo-wyborczej Obwodu. Na początku 2015 roku odbyło się spotkanie
Zarządu Okręgu z Zarządem Obwodu Świętokrzyskiego podczas którego została omówiona
miniona AL i w związku z licznymi zakazami dla organizatorów tej akcji planowana AL 2015,
wsparcie finansowe Obwodu w sprawie rozliczenia dotacji pozyskanej na Wykus, kwestia
obniżenia składek członkowskich oraz planowany Wykus. Miałam też systematyczny kontakt
telefoniczny i e-mailowy z Przewodniczącym Zarządu – hm. Michałem Nowakowskim,
któremu bardzo serdecznie dziękuję za współpracę. Po zmianie składu Zarządu Obwodu
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współpraca była mniej systematyczna, ale również poprawna. Skarbniczka Obwodu phm.
Ewelina Lisowska wykazała się bardzo dużą rzetelnością i sumiennością w pełnieniu swojej
służby.
W ramach współpracy z Obwodem Tatrzańskim odbyło się spotkanie z Przewodniczącą i
Członkiem Zarządu Obwodu w celu poznania bieżącej sytuacji Obwodu. Uczestniczyłam
dwukrotnie w spotkaniach opłatkowych Obwodu oraz byłam w odwiedzinach na dwóch
obozach.

5. Organizacja pracy referatu ALiZ
Referat jako referat został rozwiązany w tej kadencji w związku z brakiem osób, które chciały
podjąć się tej służby. Koordynacją przygotowań do ALiZ zajmowali się członkowie Zarządu
Okręgu. W temacie ALiZ zajmowałam się następującymi rzeczami:
- zbieraniem zgłoszeń na akcję, kontaktem z proponowanymi komendantami i kwatermistrzami
akcji
- wraz z Zarządem zatwierdzaniem kadry zgrupowań
- rozsyłaniem druków preliminarzy przed akcjami
- koordynowaniem zmian w arkuszach wizytacyjnych
- koordynowaniem wizytacji akcji letnich i zimowych
- przeprowadzaniem wizytacji, oraz spotkania podsumowującego wizytacje i jeśli zaszła taka
potrzeba zapraszałam na spotkania z Zarządem kadry zgrupowań co do których mieliśmy
uwagi.
- organizowaniem spotkania dla komendantów i kwatermistrzów AliZ
- koordynowaniem przygotowanie wzorów zakresów obowiązków oraz regulaminów
przydatnych na akcjach.
- wydawaniem zgody na AliZ
- i wszystkimi innymi bieżącymi sprawami

6. Współpraca z Kapelanem Okręgu
Współpraca z Kapelanem Okręgu przebiegała bez zastrzeżeń. Ojciec Jacek chętnie brał udział
w proponowanych akcjach. Wspólnie ustalaliśmy terminarz działań duszpasterskich: Mszy
harcerskich, rekolekcji, rorat. Przewodził dwukrotnie Mszy za Małkowskich, na rozpoczęcie i
zakończenie roku, Pasterce. Uczestniczył w spotkaniach dla komendantów i kwatermistrzów,
spotkaniu z Naczelnictwem w sprawie Światowych Dni Młodzieży. Chętnie odwiedzał
środowiska podczas akcji letnich i zimowych.

7. Współpraca z Rzecznikiem Prasowym Okręgu – tak jak pisałam powyżej działania
Rzecznika i Biura Prasowego bardzo mnie odciążyły. W sierpniu 2014 ustaliłam z
16
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Tomkiem zakres jego obowiązków, w trakcie kadencji parę razy się spotykaliśmy w
bieżących sprawach. Uczestniczyłam też w jednym spotkaniu biura prasowego. Tomek
chętnie współpracował z Rzeczniczką Prasową Związku hm. Anią Malinowską. Z
inicjatywy Wydziału Komunikacji ZHR zostały przeprowadzone w Okręgu warsztaty
medialne dla kadr obu chorągwi w grudniu 2015 roku. Warsztaty prowadziła hm.
Magdalena Masiak HR oraz hm. Anna Malinowska HR

8. Nadzór i koordynacja działań Okręgu, nad pracą biura, wydawanie
pełnomocnictw, dysponent lokalu
Nadzorowałam prace biura Okręgu, wydawałam na bieżąco potrzebne pełnomocnictwa,
podpisywałam dokumenty, odpowiadałam na pisma, pilnowałam terminów, prosiłam i
próbowałam wydobyć od Was dokumentacje, zapraszałam na spotkania, uczestniczyłam w
spotkaniach dotyczących Światowych Dni Młodzieży, spotkaniach z KPH, z przedstawicielami
środowisk, spotkaniach ze Szczepowymi, brałam udział w imprezach okolicznościowych.
Byłam obecna na dyżurach Zarządu, nadzorowałam przepływ informacji – wysyłka e-maili,
informacji na stronę internetową, fb, sprawdzanie MBI. Wymyślałam sprawdzałam, liczyłam,
rozmawiałam i wiele innych sympatycznych. Starałam się robić co było trzeba najlepiej jak
potrafiłam.

Wnioski na przyszłość:

- Okręg Małopolski jest drugim największym Okręgiem ZHR posiadającym osobowość
prawną. Zadań jakie mają do wykonania pracownicy oraz Zarząd Okręgu jest całe mnóstwo.
Według mnie to nie są zadania dla 5 osób. Sugeruję, abyśmy się zastanowili nad wyborem
większego niż 5 osobowego Zarządu. Każdy poza pełnieniem służby w Zarządzie ma też wiele
innych obowiązków, które czasem cierpią przez nadmiar Zarządowych obowiązków.
- Wybierzmy też Komisję Rewizyjną w takim składzie, aby była oparciem dla Zarządu jakim
była ta która teraz ustępuje.
- Wesprzyjmy jak tylko się da Komendę ŚDM
- Wiele się zadziało w temacie organizacji Akcji Letniej i Zimowej, szkoleń pomocnych przy
przygotowaniu i przeprowadzaniu akcji warto to rozwijać i kontynuować.
- Czerpmy od innych środowisk, wymieniajmy się doświadczeniami
- Chciejmy pozyskiwać fundusze na naszą działalność
- Rozważmy spotkanie z nowym Kuratorem Oświaty
- Kontynuujmy współpracę z biurem Prasowym Okręgu

Podziękowania
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Bardzo dziękuję za współpracę wszystkim z którymi miałam przyjemność współpracować w
tej kadencji. Tym którzy nas wspierali i bez których chaos trwałby wciąż!
Przepraszam tych którzy poczuli się niedocenieni, zabrakło mi dla nich czasu czy cierpliwości.
Więcej się to nie powtórzy ;)

Gosi Bochenek – bez której nic byśmy nie wiedzieli :) chyba każdy członek Zarządu czerpał z
doświadczenia Gosi.
Ewie Siemianowskiej – za skuteczność w działaniu, rzetelność.
hm. Monice Rudnickiej, która cierpliwie odpowiadała na wszystkie moje pytania,
konsultowała i pomagała.
hm. Monice Kobus – za podjęcie próby wprowadzanie mnie( niestety bez skuteczne ;) w bużet,
obliczanie składek, plan oddłużenia Okręgu, ciasto marchewkowe i kawe. Oraz hm.
Grzegorzowi Karczmarczykowi – za bardzo dobra współpracę i pizze.
hm. Uli Kret za bardziej i mniej konstruktywną krytykę :) za pilnowanie Nas i doradzanie.
Biurze Prasowemu – na czele z Rompkiem : Basi, Nadi, Paulinie, Olkowi, Maćkowi, Ani,
Robertowi – za chęci, sprawne działanie nawet na ostatnią chwilę.
phm. Ewie Marcinek – za pomoc przy opracowaniu arkuszy wizytacyjnych i wielu innych
dokumentów oraz prowadzenie strony
phm. Malwinie Birczyńskiej – za wsparcie Zarzadu w pracach „referatu”
hm. Dominice Romanowicz i phm. Pawłowi Rabiejowi – za wsparcie i czuwanie nad nami.
Michałowi – za wytrwanie
Kasi Zawalskiej – za pomoc techniczną :)
Zarządowi – za współpracę, czasem burzliwe dyskusje, chęć do działania i podejmowania
nowych wyzwań oraz poczucie humoru :)
Pawłowi za rzetelność i spokój
Magdzie i Łukaszowi– za podjęcie wyzwania i chęć dołączenia do nas
Maćkowi – za podjęcie się wszystkich trudnych spraw, którymi nikt nie chciał się zająć, za
doprowadzenie wielu spraw do końca.
Kasi – za pracę w referacie i zorganizowane szkolenia
Ewie – za podjęcie się zadania, które tak długo na nią czekało
Małyszowi – za podjęcie wyzwania, determinacje i dobre decyzje
Komendantom – za współpracę

hm. Paweł Pająk HR - Skarbnik Zarządu Okręgu
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Na początku chciałbym podziękować, że na Zjeździe Okręgu Małopolskiego w dniu 18 maja
2014 obdarzyliście mnie tak ogromnym zaufaniem, gdy kandydowałem do Zarządu Okręgu było to dla mnie bardzo duże zobowiązanie. Mam nadzieję, że Was nie zawiodłem.
W Zarządzie została mi w tej kadencji powierzona funkcja skarbnika z następującym zakresem
obowiązków:
- nadzór nad gospodarką finansową i majątkową Okręgu
- przygotowanie projektu budżetu
- kontrola realizacji budżetu przez Okręg
- nadzór finansowy nad działaniami jednostek Okręgu
- współpraca ze Skarbnikiem ZHR, skarbnikami chorągwi i obwodów
- współpraca z Kwatermistrzami Szczepów
- pilotowanie spraw związanych z ubezpieczeniem
- nadzór nad składkami członkowskimi i instruktorskimi Okręgu

W ramach realizacji przedstawionego zakresu obowiązków wykonałem następujące działania:


Nadzór nad gospodarką finansową i majątkową Okręgu.

Majątek Okręgu to środki trwałe w lokalu okręgu, środki trwałe w jednostkach okręgu oraz
finanse Okręgu. W ramach poprawy sprzętu, jaki posiadamy w Okręgu w minionej kadencji
udało się wymienić ksero w biurze Okręgu, oraz wymienić komputery dla pracowników biura.
Ksero, komputer dla księgowej z nowym monitorem oraz monitor dla pracownika biura zostały
zakupione z oszczędności i bieżących wpływów do kasy okręgu. Komputer dla pracownika
biura został pozyskany w wyniku darowizny. Ale majątek Okręgu to również sprawy
finansowe. Na końcu mijającej kadencji Okręg cały czas posiada płynność finansową, oraz
posiada środki na dalszą bieżącą działalność. Są to głównie środki ze składek członkowskich i
instruktorskich oraz koszty pośrednie od AL i AZ. Okręg Małopolski nie jest nigdzie zadłużony,
na bieżąco realizuje zobowiązania wobec pracowników oraz wobec instytucji zewnętrznych
(ZBK, Urząd Skarbowy, ZUS). Minusem jest to, że za wyjątkiem AL i (sporadycznym
działaniem Chorągwi oraz działaniem obwodów) nie są pozyskiwane fundusze z dotacji. Jest
to duża praca do wykonania na kolejne kadencje.



Przygotowanie projektu budżetu i kontrola realizacji budżetu przez Okręg

Przygotowałem projekty budżetu Okręgu na rok 2015 i 2016. W wyniku prac nad budżetem w
roku 2015 została podjęta decyzja o obniżeniu kosztów pośrednich od AZ, obniżeniu kosztów
telefonów komórkowych (obecnie są to trzy telefony: pracownicy Okręgu oraz Przewodnicząca
Zarządu Okręgu). W ramach budżetu zostały uwzględnione minimalne podwyżki dla
pracowników Okręgu. W ramach przygotowań budżetu na rok 2016 została przeanalizowana
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realizacja budżetu za rok 2015, oraz zrównanie kwoty składek członkowskich wpływających
do kasy okręgu jak i kwoty składek instruktorskich( obecnie jest to kwota 4 zł). Obniżone
zostały również koszty obsługi konta bankowego poprzez znalezienie lepszej oferty bankowej.
Minusem obydwu budżetów jest fakt, że opiera się on tylko na stałych kosztach funkcjonowania
Okręgu nie ma w nim funduszy na rozwój, oraz opiera się on głównie na wpływach od naszych
beneficjentów (składki oraz koszty pośrednie).


Nadzór finansowy nad działaniami jednostek Okręgu

W ramach realizacji tego punktu zakresu obowiązków muszę podziękować Małgorzacie
Bochenek i Ewie Siemianowskiej, gdyż to one mobilizują środowiska do oddawania
dokumentacji, oraz to one poświęcają bardzo dużo ze swojej pracy na sprawdzanie i
poprawianie dokumentacji. Wielkie dzięki! Gosiu oraz Ewo - bez Was bym nie dał rady. Z
mojej strony w tym zakresie była doraźna pomoc - w tym głównie rozmowy i wyjaśnianie
zaistniałych problemów. W ramach tego punktu zakresu obowiązków pomagam również
jednostkom w zakładaniu kont bankowych oraz nadzoruje, aby na tych kontach nie pojawił się
debet, który by nadszarpnął dobre imię Okręgu Małopolskiego.



Współpraca ze Skarbnikiem ZHR, skarbnikami chorągwi i obwodów

Współpracę ze Skarbnikiem ZHR oceniam bardzo dobrze. Z obu stron była widoczna duża chęć
współpracy i zrozumienie.
U skarbników chorągwi widziałem bardzo duży zapał do pracy, chęć nauki i bardzo dużą
determinację do wywiązywania się ze swoich obowiązków. Olu, Asiu i Wojtku - bardzo
dziękuję Wam za Wasz zapał w działaniach i służbę na posterunku nawet w trudnych chwilach.
Współpraca ze Skarbnikami obwodów bywała różna. Skarbnik Obwodu Tatrzańskiego jest
doświadczoną w kwatermistrzostwie osobą i bez większych problemów pogodził funkcję
skarbnika obwodu i członka zarządu Okręgu, ale Obwód Tatrzański nie wywiązał się z
przekazania części składek instruktorskich do kasy Okręgu. W minionej kadencji było trzech
Skarbników Obwodu Świętokrzyskiego. U Ewy widziałem dużą determinację do działania, ale
jak wielu z nas, odkładała dużo działań na ostatnią chwilę, co czasem może zgubić. Ewelina bardzo sumienna i terminowa instruktorka i współpraca między nami układała się bardzo
dobrze. Zbyszek dopiero zaczyna swoją funkcją, dlatego mogę mu tylko życzyć powodzenia.



Współpraca z Kwatermistrzami Szczepów

W ramach wywiązywania się z zakresu obowiązków tego punktu przez pierwszy rok służby na
funkcji skarbnika służyłem radą, pomagałem, gdy ktoś miał jakieś problemy z prowadzeniem
dokumentacji. W drugim roku również realizowałem te działania, oraz poprowadziłem kurs
kwatermistrzowski, w ramach którego wyszkoliłem siedmiu nowych kwatermistrzów. Cały
czas wspieram zainteresowanych radą i jak jest potrzeba - doradzam zainteresowanym przy
organizacji AL i AZ, biwaków i przy prowadzeniu dokumentacji finansowych.
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Pilotowanie spraw związanych z ubezpieczeniem

Związkowa polisa NNW prowadzona jest na bieżąco na poziomie Okręgu. Cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem. Jednostki na bieżąco mogą dołączać do ubezpieczenia oraz
korygować ilość osób ubezpieczonych. Poprzez udział we wspólnym ubezpieczeniu dla
wszystkich jednostek Okręgu stawka ubezpieczenia jest bardzo korzystna.



Nadzór nad składkami członkowskimi i instruktorskimi Okręgu

W ramach bardzo dużej determinacji podjętej przez wszystkich skarbników chorągwi i
obwodów, oraz przez rygorystyczne sprawdzanie przez komendantów chorągwi czy jednostki
nie zalegają ze składkami członkowskimi, udało się doprowadzić do tego, że zbieralność
składek w Okręgu klasyfikuje się między 70 a 80%. Dzięki temu Zarząd Okręgu mógł na
bieżąco realizować zobowiązania wobec Naczelnictwa, oraz mógł wynegocjować zasady
umorzenia długu w Naczelnictwie. Z końcem 2015 roku umowa z Naczelnictwem została
zrealizowana i obecnie Okręg Małopolski nie posiada żadnych długów w Naczelnictwie, oraz
na bieżąco realizuje bieżące zobowiązania składkowe. Jest to wielki plus dla naszego Okręgu,
ale są też minusy, gdyż cały czas „kuleje” przekazywanie do Zarządu rozkazów o zmianie
statusu drużyn w hufcach, oraz wiele jednostek zapomina w spisie napisać, że są jednostką
próbną. Gdyby nie bardzo duży nadzór ze strony skarbników chorągwi i skarbnika okręgu oraz
zrozumienie po stronie skarbnika ZHR, warunków umowy nie udałoby się zrealizować, gdyż
musielibyśmy odprowadzać do Naczelnictwa składki za nieistniejące jednostki. Są to aspekty
nad którymi trzeba cały czas pracować, tak, aby nie trzeba było ponownie szukać rozwiązań na
oddłużanie Okręgu.
Na końcu pragnę podziękować Małgorzacie Bochenek i Ewie Siemianowskiej za wielką pomoc przy pracy z dokumentacjami oraz, że
w każdej chwili mogłem na Was liczyć. Całemu Zarządowi (Ani, Magdzie, Magdzie, Gosi, Kasi, Maćkowi, Dominikowi i Łukaszowi) za super współpracę w minionej kadencji. Skarbnikowi ZHR – Grześku, dzięki za pomoc i zrozumienie. Skarbnikom chorągwi i
obwodów (Oli, Asi, Ewelinie, Ewie, Maćkowi, Wojtkowi i Zbyszkowi) - dzięki za współprace. Dzięki za pomoc w prowadzeniu kursu Dominiko, Kasiu, Gosiu, Ewo i Pawle bez was bym sobie nie poradził. Dziękuję wszystkim za współpracę w tej kadencji i poddaje się
ocenie Zjazdowi Okręgu.
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Razem
Wyszczególnienie

1

2

1

wyposażenie

2

materiały biurowe

3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

12 m-cy

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
2 460,00 zł

13

14

15

65,40 zł

materiały programowe

169,98 zł

97,98 zł

30,00 zł

4

energia elektryczna

645,10 zł

5

telefony stacjonarne + internet

182,42 zł

614,09 zł
182,04 zł

7

najem lokalu

2 137,50 zł 2 146,36 zł 2 146,36 zł 2 146,36 zł 2 146,36 zł

8

usługi pocztowe
opłaty)

9

usługi bankowe

11

pracownicy etatowi

12

ubezpieczenie majątku

13

koszty podróży służb. Okręg

14

transport

15

wyżywienie

16

pozostałe
Suma

783,15 zł

182,04 zł

806,50 zł

usługi pozostałe

792,76 zł

184,93 zł

telefony komórkowe

10

764,29 zł

197,05 zł

779,37 zł

50,00 zł

458,70 zł

63,50 zł

311,50 zł

77,80 zł

116,00 zł

120,00 zł

108,00 zł

102,00 zł

114,00 zł

276,75 zł

276,75 zł

126,70 zł

499,00 zł

4 615,89 zł 4 615,89 zł 4 986,57 zł 4 789,01 zł 4 724,84 zł

103,92 zł
120,00 zł

500,70 zł

695,43 zł

6

(znaczki,

33,21 zł

370,44 zł

182,04 zł

650,39 zł

1 114,66 zł 1 110,62 zł 709,07 zł

183,47 zł

131,49 zł

2 146,36 zł 2 146,36 zł 2 146,36 zł 2 146,36 zł
47,50 zł
138,20 zł

18,00 zł

1 082,07 zł

145,95 zł

99,80 zł

6 080,50 zł 8 488,03 zł 4 986,57 zł 4 986,57 zł

367,78 zł
530,38 zł

3 588,51 zł

131,49 zł

131,49 zł

2 001,99 zł

443,47 zł

-160,74 zł

314,52 zł

8 108,06 zł

2 146,36 zł 2 146,36 zł 2 146,36 zł 25 747,46 zł
203,00 zł

1 279,20 zł

96,30 zł

90,30 zł

85,94 zł

1 335,44 zł

43,05 zł

241,85 zł

118,85 zł

2 683,02 zł

4 986,57 zł 4 986,57 zł 4 986,57 zł 63 233,58 zł

235,00 zł
133,30 zł

1 266,48 zł 86,08 zł

1 544,69 zł

401,56 zł

1 344,97 zł 4 506,17 zł

235,00 zł
104,35 zł

132,00 zł
31,35 zł

1 013,60 zł

131,49 zł

67,20 zł
104,00 zł

124,70 zł

119,80 zł

602,81 zł

182,04 zł

160,90 zł

2 460,00 zł

173,97 zł

9 561,57 zł
132,00 zł

39,10 zł

256,61 zł

327,06 zł
0,00 zł

15 044,53 13 344,50 11 256,10
9 869,73 zł
9 024,81 zł 9 619,16 zł 9 441,14 zł 9 988,34 zł 9 589,28 zł
8 018,36 zł 8 062,54 zł 8 815,78 zł 122 074,27 zł
zł
zł
zł
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Razem

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

2 592,00 zł

209,00 zł

12 m-cy
zł
2 801,00 zł

1

wyposażenie

2

materiały biurowe

3

materiały programowe

4

energia elektryczna

643,40 zł

5

telefony stacjonarne + internet

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

131,49 zł

1 577,88 zł

6

telefony komórkowe

314,90 zł

311,14 zł

311,14 zł

310,54 zł

310,06 zł

308,73 zł

312,09 zł

309,33 zł

310,74 zł

308,98 zł

308,73 zł

316,25 zł

3 732,63 zł

7

najem lokalu

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

2 147,87 zł

25 774,44 zł

8

usługi pocztowe
opłaty)

32,15 zł

74,00 zł

127,70 zł

11,00 zł

84,00 zł

283,50 zł

836,85 zł

9

usługi bankowe

83,00 zł

83,00 zł

83,00 zł

83,00 zł

83,00 zł

10

usługi pozostałe

11

odbitki ksero Kserkop

12

212,99 zł

24,11 zł
92,23 zł

(znaczki, 14,50 zł
83,00 zł

509,24 zł

210,00 zł

122,63 zł

281,70 zł

23,96 zł

106,30 zł

235,00 zł

566,83 zł

560,42 zł

83,00 zł

83,00 zł

83,00 zł

232,47 zł

24,60 zł

106,20 zł

87,59 zł

83,62 zł

71,14 zł

44,59 zł

121,86 zł

pracownicy etatowi brutto

4 300,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

13

pracownicy etatowi narzuty

891,84 zł

891,84 zł

891,84 zł

891,84 zł

886,24 zł

14

ubezpieczenie NNW

658,08 zł

273,60 zł

15

ubezpieczenie majątku

16

koszty podróży służb. Okręg

17

transport

18

wyżywienie

19

pozostałe

138,77 zł

15,98 zł

27,98 zł

Suma

9 643,04 zł

8 684,98 zł

10 530,11 zł 8 703,31 zł

473,19 zł

351,19 zł
482,50 zł

3 235,58 zł

83,00 zł

83,00 zł

83,00 zł

996,00 zł

450,00 zł

740,67 zł

158,67 zł

255,00 zł

2 075,43 zł

108,67 zł

98,15 zł

116,67 zł

120,02 zł

128,49 zł

1 087,00 zł

8 950,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

56 250,00 zł

1 844,60 zł

886,24 zł

886,24 zł

886,24 zł

886,24 zł

886,24 zł

886,24 zł

11 615,64 zł

214,02 zł

943,50 zł

1 875,18 zł
250,00 zł

2 019,33 zł

556,05 zł

41,01 zł

1 753,46 zł

3 568,15 zł

250,00 zł
174,44 zł

258,20 zł

224,00 zł

403,00 zł

125,00 zł

208,75 zł
9 115,81 zł

8 997,64 zł
125,00 zł

18,80 zł
87,00 zł

747,73 zł

46,85 zł
38,01 zł

13 671,47 zł 11 392,45 zł 12 404,71 zł 8 590,97 zł

1 424,63 zł

70,00 zł

13 506,45 zł 9 121,52 zł

236,62 zł

302,27 zł

157,00 zł

2 168,12 zł

9 434,76 zł

124 799,58 zł
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phm. Magdalena Drabik HR - Wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu

1.Współpraca z HOPR
2. zmiana wyglądu i aktualizacja bieżąca strony Okręgu
3. zarządzanie fb Okręgu
4. zmiana wizualizacji komunikatów Okręgu, bieżące ich wydawanie
5. animowanie działań związanych z Dniami Młodzieży
6. pozyskanie i współpraca z koordynatorami projektów grantowych

Do końca 2014 roku wsparcie koordynatorki HOPR OM – pwd. Aleksandry Połączak, a
następnie przejęcie ten funkcji od niej.

Zaktualizowanie i ożywienie funpagu Okręgu Małopolskiego, zmiana logo Okręgu.

Od początku kadencji została zmieniona nazwa oraz wygląd Małopolskiego Biuletynu
Informacyjnego, została podjęta decyzja o zmianie częstotliwości ich wydawania – raz na dwa
tygodnie. Do września 2014 był on wydawany przeze mnie, a następnie obowiązki te zostały
przekazane pracownikowi biura okręgu.

Do grudnia 2014 angażowałam się w sprawy związane ze Światowymi Dniami Młodzieży.
Uczestniczyłam w spotkaniach z Komitetem Organizacyjnym, Skautami Europy,
Naczelnictwem. W grudniu zrezygnowałam z funkcji Komendantki ŚDM.

hm. Magdalena Czyżewicz HR – Wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu

Sprawozdanie z działalności od maj 2015 do lutego 2016 rok. Funkcja w Zarządzie po phm.
Magdalenie Drabik HR.
Zakres obowiązków:
1. współpraca z KPH
- odtworzenie dokumentacji KPH
- czuwanie nad procesem powoływania oraz rozwiązywania KPH
- współpraca z Przewodniczącymi
2. Kwestie prawne, regulaminowe, statutowe, nowości w obowiązujących przepisach
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3. Wizytacje akcji letnich i zimowych
3. pomoc w przeprowadzeniu zajęć na kursie kwatermistrzowskim
4. Odznaczenia

W kończącej się kadencji odbyły się również dwa spotkania z Przewodniczącymi KPH
działającymi na terenie Małopolskiego Okręgu ZHR.
Został wybrany Okręgowy Kierownik KPH – Druhna Ewa Żuławska.

W ramach pracy w Zarządzie Okręgu przeprowadziłam w latach 2014-2016 wizytacje AZ i AL
jednostek podległych Okręgowi. Brałam udział w pracach nad nowymi arkuszami
wizytacyjnymi oraz w spotkaniach planujących i podsumowujących wizytacje.

Zarząd Okręgu Małopolskiego w latach 2014-2016 wnioskował o następujące oznaczenia:
- opiekun miejsc pamięci Narodowej dla Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w
Krakowie- dh. hm. Barbara Pajor , dh.hm . Władysław Zawiślak.
- Honoris Gratia – dh.hm . Władysław Zawiślak ; Stowarzyszenie Szarych Szeregów dh. hm.
Barbara Pajor ; Ojciec hm . Dominik Orczykowski.
- Order Uśmiechu dh. hm. Władysław Zawiślak
 ZHR –Rodzicom dla : Magdaleny Bocheńska , Wojciech Radecki, Bohdan
Twardowski, Dariusz Źbik.
Dziękuje za współpracę w tym temacie hm. Marcinowi Kapuście, phm. Marcinowi Tatarze oraz
phm. Pawłowi Lisowskiemu.

hm. Maciej Sady HR – Członek Zarządu Okręgu
Sprawozdanie z działalności „referatu ds. trudnych i niemożliwych”

Podczas podziału obowiązków mnie przypadły następujące zadania:
1. Współpraca z KPH
2. Kwestie związane z telefonami
3. Animowanie kontaktów zewnętrznych
4. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej imprez Okręgu
5. Inwigilacja przepisów i regulaminów (pod kątem zmian)
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6. Opracowanie uchwał Zarządu Okręgu
7. Opracowanie nowej formuły kursów kwatermistrzowskich
8. Przygotowanie i organizacja kursów kwatermistrzowskich
9. Inne: długi Okręgu, remont lokalu, nowy wzór książki finansowej.

1. Współpraca z KPH
Koła Przyjaciół Harcerstwa istnieją przy kilku środowiskach. W większości są to jednostki
stworzone i działające w zgodzie z Regulaminem kół przyjaciół harcerstwa, ale istnieją również
przy szczepach niezależne stowarzyszenia spełniające podobną rolę, co KPH. Niestety
Regulamin kół jest bardzo nieprecyzyjny w kwestii związanej z rejestracją kół, nadzorem nad
nimi oraz prowadzeniem szeroko rozumianej statystyki tych jednostek. Z tego też powodu nie
istnieją (lub nie zostały przekazane przez poprzedni Zarząd) spisy kół, w szczególności dane
kontaktowe do przewodniczących wraz z wskazaniem przy których jednostkach koła działają.
Zgodnie z Regulaminem o powstaniu koła przy jednostce powiadamia Zarząd Okręgu szef tej
jednostki (drużynowy, szczepowy, przewodniczący obwodu). Zarząd natomiast formalnie nie
powołuje KPH – przyjmuje tylko do wiadomości fakt, nie prowadzi ich ewidencji oraz nie
zbiera danych statystycznych dotyczących liczebności kół. Sugeruję, by nowy Zarząd
zaproponował Naczelnictwu rozwiązanie dające możliwość zaprowadzenie formalnego
porządku w temacie powoływania i rozwiązywania kół oraz zbierania przynajmniej przez
jednostkę nadrzędną danych statystycznych (w tym osobowej listy przyznanych odznak i
legitymacji).
Podczas mojej kadencji udało się zorganizować jedno spotkanie z przewodniczącymi kół oraz
stowarzyszeń. Odbyło się ono w grudniu 2014 roku i miało charakter zapoznawczo-formalny.
Zarząd Okręgu poznał dotychczasowy dorobek kół, dowiedział się o ich zdolności
organizacyjnej, chęci do pomocy zarówno dla środowisk przy których działają, jak i dla innych
jednostek ZHR. Zarząd zadeklarował też pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
drużyn, zwłaszcza lokalowych. Do kolejnego spotkania nie doszło, choć było ono zaplanowane
na początek roku.
W tym zakresie pozostaje dużo do zrobienia, a moja praca nie przyczyniła się do rozwiązania
problemów związanych z funkcjonowaniem kół.
Sugestie na przyszłość:
- zmiana Regulaminu kół, dająca uprawnienia do powoływania, rozwiązywania, zawieszania
koła oraz nadzorcze jakiejkolwiek jednostce w okręgu (drużyna, hufiec, chorągiew, zarząd
okręgu) względem koła
- doprowadzenie do wyboru okręgowego kierownika kół, a w przypadku braku takiej
możliwości powołanie koordynatora ds. kół przyjaciół harcerstwa; głównym jego obowiązkiem
powinno być ewidencjonowanie działających kół oraz stały kontakt z przewodniczącymi
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2. Kwestie związane z telefonami
Po poprzednim Zarządzie odziedziczyliśmy w sumie 12 aktywacji GSM. W śród nich były
również aktywne karty sim do Internetu mobilnego. Dotychczas telefon służbowy posiadali
wszyscy członkowie zarządu, pracownicy biura, komendanci chorągwi i przewodniczący
obwodów. Jedna aktywacja przekazana była do użytku członka Naczelnictwa – rozliczenia
następowały aportem ze składkami członkowskimi. Łącznie koszty utrzymania aktywacji
wynosiły od około 600 zł w okresie promocji, do ponad 1.200 zł miesięcznie poza promocją.
Moje działania zmierzały do maksymalnego ograniczenia aktywnych kart sim, a co za tym idzie
do zmniejszenia wydatków związanych z telefonami w Okręgu. Wszyscy członkowie Zarządu
zrzekli się prawa do posiadania dodatkowej aktywacji służbowej – w większości posiadamy
własne telefony z abonamentami bez limitów zarówno na połączenia, jak i wiadomości
tekstowe sms. W dyspozycji Zarządu pozostały 3 aktywne numery telefonów komórkowych –
dla przewodniczącej zarządu, kierownika biura/księgowej oraz asystentki zarządu. Ze względu
na potrzebę wymiany urządzeń na nowsze technologicznie i sprawniejsze jakościowo została
przedłużona umowa na okres 24 miesięcy z nowymi słuchawkami telefonicznymi. Abonament
obejmuje rozmowy telefoniczne i smsy bez limitu do wszystkich oraz pakiet internetowy. Okres
promocji kończy się w czerwcu 2016 roku.
Również na naszym rachunku widnieje abonament członka Naczelnictwa. Sprawy związane z
cesją telefonu utknęły w martwym punkcie ze względu na brak chęci Naczelnictwa do
przygotowania potrzebnych dokumentów. Po kilku próbach uzyskania stosownych
dokumentów zrezygnowałem z tego zadania. Abonament i połączenia wykonywane na tym
numerze są rozliczane wraz ze składkami należnymi.
Oszczędności związane z likwidacją aktywacji pozwoliły Zarządowi na zakup nowego
(używanego, ale w dobrym stanie i po przeglądzie serwisowym) urządzenia kopiującodrukującego.
Sugestie na przyszłość:
- przy aktualnych ofertach sieci komórkowych dotyczących kart przed płacowych (prepaid) i
szerokich możliwości ich zakupu wydaje się bardziej opłacalny (w przypadku organizacji dużej
akcji) zakup kart tego typu z doładowaniem kilkudziesięciu złotych lub nawet kilkuset dla szefa
przedsięwzięcia, niż wiązanie się umowami długoterminowym z operatorem komórkowym
- nie stać nas na utrzymywanie bizantyjskich wymysłów pochodzących z końca XX wieku
mających na celu „uatrakcyjnienie” służby w zarządzie

3. Animowanie kontaktów zewnętrznych
Zawiłość tego zadania uniemożliwiła mi jego wykonanie. Jedyne zainicjowane przeze mnie
kontakty zewnętrzne to rozmowy z ZBK oraz Orange.
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4. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej imprez Okręgu
Nie prowadziłem dokumentacji fotograficznej imprez Okręgu.
Sugestie na przyszłość:
- tego typu dokumentację powinna prowadzić jednostka wydzielona działająca przy Zarządzie,
np. biuro prasowe; członek zarządu nie powinien zajmować dokumentowaniem fotograficznym
swoich działań

5. Inwigilacja przepisów i regulaminów (pod kątem zmian)
W okresie sprawowania przeze mnie funkcji członka zarządu opiniowałem zmiany w
regulaminach gospodarczych Związku. Wprowadzenie ich przez Naczelnictwo było
koniecznym krokiem dającym nam nowe zapisy dostosowane do bieżących potrzeb oraz
wymagań prawnych. Wprowadzony został również nowy plan kont księgowych.

6. Opracowanie uchwał Zarządu Okręgu
Przygotowałem nowy wzór „papieru firmowego” na którym prowadzona jest korespondencja
zewnętrzna oraz wewnętrzna Zarządu. Przy okazji wzór został wykorzystany jako podkład pod
uchwały Zarządu.
Opracowałem również nowe wzory pełnomocnictw i zapisów kompetencyjnych dla zarządów
obwodów.

7. Opracowanie nowej formuły kursów kwatermistrzowskich
Dotychczasowa formuła kursów kwatermistrzowskich serii "Książka finansowa bez tajemnic",
która doczekała się ponad 30 edycji, a jej założenia pamiętają końcówkę poprzedniego wieku,
choć spełniała podstawowe założenie, czyli kształcenia nowych kwatermistrzów pozbawiona
była ducha harcerskiej przygody. Kwatermistrzowie po ukończeniu kursu posiadali odpowiedni
patent umożliwiający im prowadzenie obozu pod kątem księgowym, ale pozbawieni byli
przekonania do potrzeby działań kwatermistrzowskich w charakterze służby. Byli z pewnością
świetnymi księgowym, ale nie byli w stanie zająć się sprawami czysto kwatermistrzowskimi,
takimi jak choćby zbudowanie realnego preliminarza, rezerwacja transportu dla uczestników,
przygotowanie kalorycznych jadłospisów, a na ich podstawie listy zakupów.
"Książka finansowa bez tajemnic" miała jeszcze jedną dużą wadę. Bardzo dużo przeszkolonych
osób można było nazwać dość ogólnie "jednosezonówkami". Były to osoby bardzo często na
wylocie z harcerstwa, które macierzyste środowiska wypychały celowo, ale bez przekonania o
sukcesie, na szkolenie. Najczęściej przyczyna takiego zachowania i motywacja opisywana była
krótkim stwierdzeniem "jak nie ty, to obóz się nie odbędzie, bo potrzebujemy kogoś z
patentem". Osoby takie pozbawione wsparcia ze strony środowiska, a często również
28

Sprawozdanie Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR 18.05.2014-28.02.2016
komendanta zgrupowania, rzucane były na bardzo głęboką wodę i równie często tonęły jeszcze
przed rozpoczęciem na dobre obozu. Po akcji czym prędzej "rozliczały" ją i znikały nie
odbierając telefonów i nie zadając sobie trudu by poprawić błędy lub skompletować resztę
dokumentów, czasami bardzo potrzebnych do rozliczenia dotacji. To oczywiście bardzo
drastyczny przykład działania, ale stanowi jedną z przyczyn, dla których poszukiwane było
rozwiązanie w nowej formule.
Powstała idea zmiany sposobu szkolenia kwatermistrzów, gdzie poprzez metodyczną ciągłą
pracę w formule wędrowniczej (praca nad sobą i podnoszenie swoich kwalifikacji) oraz bardzo
mocne zaakcentowanie patrzenia na kwatermistrzostwo w charakterze służby uzyska się
zadowalający efekt w postaci zgranej grupy (rocznik szkoleniowy), wykwalifikowanych
harcerzy gotowych do pracy, a przede wszystkim ludzi czujących swoją wartość dla środowiska
chcącego dalej się rozwijać. Ze względu na potrzebę kształcenia również skarbników drużyn
zaproponowane zostało obniżenie wieku przystąpienia do kursu na ukończone 15 lat
(rocznikowo rozpoczęte 16).
Zaproponowana zmiana polegała również na skróceniu do jednej rocznie edycji szkolenia dla
kwatermistrzów akcyjnych i jednocześnie śródrocznych, odbywającej się na jesieni każdego
roku, a przy wyraźnej potrzebie przeszkolenia śródrocznego tworzenie grupy wiosennej. Takie
rozwiązanie daje więcej czasu na zajęcia dla kwatermistrzów akcyjnych (od października do
stycznia) oraz tworzy możliwość "przetestowania" przyszłych kwatermistrzów podczas akcji
zimowej w formie pomocników kwatermistrza - praktykantów, działających na AZ
samodzielnie, ale pod nadzorem osoby doświadczonej.
Podstawowym założeniem do kursu było jego "uharcerzowienie". Odbywać się to powinno
bynajmniej nie przez zakładanie mundurów przed zajęciami, a poprzez wprowadzenie metody
pracy zbliżonej do zbiórek. Przodować powinna więc przemienność form zarówno kursu jako
całości, jak i każdego spotkania. Biwak, ognisko, wyjście do muzeum, czy kina, wspólne
śniadanie przed całodziennymi zajęciami, a podczas zajęć czas na piosenkę, luźne rozmowy i
dyskusje, przerwy kawowe to podstawa kursu nazwanego roboczo SUPERkwatermistrz. Skoro
nasi kwatermistrzowie są harcerzami, noszą takie same mundury jak reszta braci i zdobywają
te same stopnie oraz sprawności ich kształcenie nie może bardzo odbiegać od kształcenia
zastępowego czy drużynowego. Potrzebna jest formacja instruktorska i uświadamianie na
każdym kroku jak ważna jest to służba dla drużyny, szczepu, obwodu, hufca, czy okręgu i
Związku.
Uczestnicząc jako szkoleniowiec w poprzednich edycjach kursu "Książki finansowej bez
tajemnic" zauważyłem, że bardzo dużo z przypisanego mi tematu zajęć uczestnicy już znają,
gdyż było to już wyjaśnione wcześniej przy omawianiu jakiegoś innego problemu. Robiąc
dobrą minę do złej gry i kontynuując zajęcia zastanawiałem się dlaczego tak się dzieje.
Odpowiedź jest bardzo prosta - brak wyraźnego podziału tematycznego wśród wykładowców
przy jednoczesnym przeplataniu się tematów pokrewnych oraz brak nadzoru merytorycznego
nad zajęciami osoby będącej "profesorem" wśród doświadczonych kwatermistrzów.
Rozwiązanie tego problemu zaproponowane przeze mnie jest również proste. Ograniczenie do
minimum szkoleniowców oraz kierowanie kursem przez osobę znająca dokładnie każdy
omawiany temat. Również oczekiwania co do wykładowców są bardzo wysokie pod względem
wiedzy. Powinni być to mistrzowie kwatermistrzowskiego fachu.
Takie założenia wstępne przyświecały idei nowego kursu. Zarząd nie znał szczegółów nowego
kursu powierzając jego organizację mojej osobie. Dlatego już w tym punkcie dziękuję za
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zaufanie jakim mnie obdarzyli członkowie ówczesnej władzy Okręgu. Mam nadzieję, że
przynajmniej w części spełniłem te założenia i danego zaufania nie zawiodłem.
8. Przygotowanie i organizacja kursów kwatermistrzowskich
Możliwe, że część osób to zmartwi, a innym da pretekst do kopania zarządu, ale
przystępując do organizacji kursu nie miałem jego planu. Istniał zarys, był określony
bardzo wyraźnie cel, ale zajęcia przygotowywane były na bieżąco. A gdy się odbyły
zostawały zapisane w dzienniku kursu. Dopiero zapiski oraz późniejsze konsultacje
pozwoliły na napisanie konkretnego planu pracy z podziałem na zajęcia tematyczne.
Pierwszy kurs w nowej formule SUPERkwatemistrz odbył się jesienią 2014 roku.
Zgłosiło się na niego 20 osób, z czego w zajęciach uczestniczyło około 14, a egzamin
zaliczyło 9. Spośród abiturientów szkolenia trzy osoby były kwatermistrzami podczas
AZ 2015, a jedna spośród nich prowadziła również kwatermistrzostwo obozu letniego.
Wypada w tym miejscu zaznaczy
, że był to najmłodszy uczestnik kursu - zaledwie 16 letni - ale zarówno egzamin zaliczył
z najwyższą oceną, jak i jego dokumentacja po akcyjna miała najmniej uwag (w
większości były to uwagi merytoryczne do wyjaśnienia ustnego).

9. Inne: długi Okręgu, remont lokalu, nowy wzór książki finansowej.
Od wielu lat pojawiał się problem zadłużenia składkowego Okręgu względem Naczelnictwa.
Najczęściej usłyszeć można było podczas Zjazdu Okręgu od władz ustępujących, że "się nie
da". Przy takiej sile argumentów było dość prosto przekonać Przewodnicząca i Skarbnika by
rozpoczęli rozmowy z Naczelnictwem o umorzeniu długu. Została wytyczona prosta droga
dająca nam szansę na likwidację kilkudziesięciu tysięcy złotych zaległości. Przez czas mojej
służby w Zarządzie zmierzaliśmy tą drogą bardzo dokładnie.
Kolejnym trudnym tematem były rozmowy z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie
w sprawie zadłużenia dwóch lokali wynajmowanych przez nasze środowiska. Pomimo dużej
życzliwości ze strony pracowników ZBK spotkałem się z bardzo dużą niechęcią do załatwienia
tej sprawy ze strony przedstawicieli jednego z dłużników. Drugi szczep był bardziej ugodowy
i jeszcze przed akcją letnią 2014 zawarta została umowa pomiędzy szczepowym, a zarządem
okręgu dotycząca spłaty części zobowiązań. Po wstępnych ustaleniach z ZBK wyznaczyliśmy
drogę, którą później zmierzaliśmy. Najpierw wpłata 6.000 zł tytułem zaległych faktur, a
następnie pismo z prośbą o umorzenie reszty zaległości - ponad 9.600 zł. Na jesieni 2014
podpisane zostało porozumienie pomiędzy ZBK, a Zarządem reprezentującym szczep o
umorzeniu pozostałych zaległości czynszowych wraz z należnymi odsetkami. Przy trwającym
cały czas bardzo mocnym sprzeciwie drugiego szczepu, który uważał że wszystkie faktury
zostały zapłacone, ale nie posiadają potwierdzeń przelewów lub że został źle naliczony czynsz
- ZBK skorygował kilka faktur na kilka złotych - zostałem upoważniony przez Zarząd do
wynegocjowania podobnej umowy umorzeniowej. W jej wyniku szczep wpłacił kwotę w
wysokości 2.643,19 zł, a ZBK umorzył pozostałą kwotę wraz z odsetkami w wysokości 4.000
zł. Po 12 miesiącach od wyborów z maja 2014 oba szczepy zostały oddłużenie, a nasze konto
w ZBK oczyszczone z zaległych długów. Oczywiście można było nadal kwestionować zaległe
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nieopłacone faktury, udawać że to nie nasze długi tylko poprzedniego zarządu lub
szczepowego, a na dokładkę wytoczyć proces sądowy, ale warto zauważyć dwie kwestie. 1. Co
miesiąc zadłużenie rosło o około 100 zł z tytułu odsetek. 2. Prawo Harcerskie nie zwalnia nas
z obowiązku płacenia za odebrane usługi, ale zobowiązuje nas do moralnego postępowania, co
raczej powinno wykluczać próby wymuszeń ukryte w prawniczym haśle "dług uległ
przedawnieniu".
Od kilku lat otrzymujemy pieniądze z "miasta" na remont harcówek. Do tej pory większość
pieniędzy inwestowana była w harcówki środowisk lub w lokale chorągwi (głównie harcerzy).
Ze względu na fakt, że spora część środków nie została rozdysponowana w 2014 roku
przeprowadzony został remont holu głównego pomieszczeń Okręgu oraz remont instalacji
elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w harcówkach obu chorągwi. Na rok 2015
zaplanowany został remont obu toalet oraz przebudowa jednego pomieszczenia dająca
możliwość wydzielenie odrębnego lokalu magazynowego z przeznaczeniem na potrzeby
HOPR. Owszem, lokal stracił swój urok "sklepu z harcerzami", ale zyskał nowy charakter
pokazujący, że harcerstwo mimo ponad stu lat tradycji nie utknęło na stałe w latach
sześćdziesiątych poprzedniego wieku. Uważam, że należy kontynuować remont lokalu,
głównie holu, i poprzez likwidację "akwarium" oraz sklepowego magazynu uzyskać przestrzeń
dającą wiele możliwość adaptacji zarówno tymczasowej (np. wystawa zdjęć po akcyjnych,
organizacja konferencji dla ponad 100 osób itp.), jak i trwałych (np. nowoczesna szklana
przesuwna zabudowa dla referatu ds. akcji letnich i zimowych, dwupoziomowa zabudowa dla
celów tymczasowego noclegu dla grup odwiedzających Kraków itp.)

Wnioski, uwagi i propozycje na przyszłość:
Ze względu na moją pracę mogę być z Wami tylko duchowo podczas Zjazdu, ale materialnie
chciałem się podzielić kilkoma uwagami, według mnie cennymi. Może trafią na odpowiedni
grunt i pomogą otworzyć się na Przyszłość.
1. Należy poważnie zastanowić się nad wykupieniem od Miasta lokalu przy ul. Grzegórzeckiej
w Krakowie. Po wykonaniu studium opłacalności należy ten pomysł zrealizować. Proponuję
podobnie postąpić z harcówką Obwodu Tatrzańskiego przy ul. Słonecznej w Zakopanem.
2. Poprzednie zarządy zastanawiały się nad powołaniem fundacji. Uważam, że fundacja jest
nam potrzebna, mam w tym temacie bardzo poważne przemyślenia i jeżeli zbierze się grupa
osób chcących sfinalizować pomysł służę swoją pomocą i radą. Przy czym zwracając uwagę,
iż fundacja ma być pomocą w realizacji naszych celów, a nie celem naszych działań decyzję o
jej powstaniu powinni podjąć instruktorzy, a nie Zarząd Okręgu. Może to być kilka osób, a nie
całe czcigodne grono instruktorskie.
3. Oglądając co kilka miesięcy podczas różnych spotkań instruktorskich młode twarze
zastanawiam się jak to się dzieje, że na początku XXI wieku żyjemy w przekonaniu z początku
wieku XX. Żyjemy w przekonaniu i sposobie myślenia. Mam nadzieję, że będzie wśród nas
coraz więcej osób myślących o harcerstwie wieku XXII i wprowadzających ten wiek w nasze
szeregi. Zarówno pod względem myślenia, jak i sposobie działania, a do tego zachowując
piękne tradycje i wiekową spuściznę.
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4. Ktoś kiedyś powiedział "chcieć to móc". Rozwijając to hasło twórczo można bardzo dużo
zdziałać, przy czym efekty tego działania w większości będą dobre i pozytywne. Zachęcam do
twórczego działania.
5. Większość uczelni kształci rzesze ekonomistów. Powinniśmy podążać za nimi i kształcić
rzesze kwatermistrzów. Bez osób potrafiących sprostać organizacyjnej zawiłości obozu lub
zlotu za kilka lat zamiast jeździć na obozy będziemy wykupywać dla naszych harcerzy wczasy
i kolonie w biurach podróży (często zresztą prowadzonych przez byłych harcerzy). Ale
kształcić to znaczy również dawać wiedzę praktyczną, bo samo wymaganie teorii nie
wystarczy.
6. Wróćmy do podstaw harcerskiej metody. Wychowujmy młodych Polaków przez przykład
własny. Nie da się być przykładnym instruktorem przez 2 godziny w tygodniu. Nasza służba,
ta harcerska, a w szczególności instruktorska, trwa non stop - 24h/7 dni w tygodniu. Warto też
pamiętać o niesieniu chętnej pomocy i stałym podnoszeniu swoich umiejętności by stawać się
coraz lepszym Polakiem, wychowawcą, mistrzem-harcu.

Podziękowania:
Bardzo dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście podczas poprzednich wyborów. Te kilka
miesięcy służby dla Was było dla mnie bardzo ważne i pracowite, choć wiem że stać mnie na
więcej. Mam nadzieję, że pozostawiam po sobie choć trochę lepszy Okręg, Nasz Okręg.
Dziękuję Ani za podjęty trud przewodzenia małopolsko-świętokrzyskiej harcerskiej braci. Było
mi bardzo miło wykonywać twoje polecenia. Bardzo dziękuję!!
Dziękuję członkom Zarządu (zarówno tym rozpoczynającym kadencję w maju 2014, jak i tym
kończącym ją dzisiaj) za wspólną służbę, liczne uwagi i konstruktywne dyskusje. Bez rozmów,
bez wzajemnej komunikacji, nasza praca byłaby mdła i bez polotu.

phm. Katarzyna Sęk HR – Sekretarz Zarządu Okręgu

- kursy wychowawców i kursy kierowników

Od maja 2014 do lutego 2016 roku Okręg Małopolski ZHR dwukrotnie złożył wniosek
i zachował uprawnienia do organizacji kursów przygotowawczych dla kandydatów na
wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kursów instruktażowych dla
kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kursy odbywały się pod nadzorem
Kuratorium Oświaty i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania nadzorowania (Dz. U. z dnia 10
lutego 1997 r. z późniejszymi zmianami).
W sumie w tym czasie odbyły się 3 kursy kierowników placówek wypoczynku i 4 kursy
wychowawców kolonijnych.
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Szczegółowe zestawienie z datami kursów oraz liczbą osób, które je ukończyły przedstawia
poniższa tabela:

Data

Kurs kierowników

Kurs wychowawców

24-26.10.2014

9 osób

7 osób

22-24.05.2015

nie odbył się ze względu na
14 osób
za małą liczbę zgłoszeń

29-31.05.2015
- kursy organizowane w
ramach
współpracy
z 8 osób
Zakonem Braci Mniejszych
Kapucynów

34 osoby

24-25.10.2015

5 osób

nie odbył się ze względu na za
małą liczbę zgłoszeń

27-29.12.2015

-

4 osoby

9-10.01.2016
– kurs organizowany na
16 osób
prośbę
nauczycieli
szkolnych

-

W sumie przeszkolono 59 osób w kierunku pełnienia roli wychowawców kolonijnych i
38 osób w kierunku kierownika wypoczynku. Uczestnicy brali w nich udział nieodpłatnie.
1 lipca 2015 roku Okręg Małopolski ZHR został skontrolowany przez Kuratorium
Oświaty w Krakowie po kątem prowadzenia kursów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej. Nie wniesiono żadnych uwag.
Zajęcia na obydwu kursach prowadzone były przez instruktorów Okręgu
Małopolskiego ZHR. Są to głównie osoby z doświadczeniem organizowania akcji letniej lub
zimowej dla większych lub mniejszych środowisk.
Dziękuję wszystkim osobom, które zgodziły się poprowadzić zajęcia podczas
organizowanych przez Okręg kursów!

Koordynacja Akcji 1%

Szczepowi, przewodniczący obwodów oraz drużynowi drużyn samodzielnych mieli
możliwość zweryfikowania kodów jednostek działających w Okręgu Małopolskim ZHR. Kody
były aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie Okręgu.
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Suma przekazana jednostkom w ramach 1% za rok 2013 to: 24 350,17 zł , za rok 2014:
36 617,69 zł.

Współpraca ze szczepowymi i drużynowymi drużyn samodzielnych

Podczas tej kadencji współpracę z wodzami jednostek rozpoczęliśmy od
indywidualnych spotkań z kadrami szczepu. Spotkania te odbyły się w miesiącach czerwiec wrzesień 2014 roku. Głównym założeniem było rozeznanie się w sytuacjach jednostek Okręgu
i zaktualizowanie bazy danych o nich. Rozmowy te przyniosły wiele znaczących dla Zarządu
informacji. Główne wnioski to:
- Duża liczba szczepów ma problemy z magazynowaniem sprzętu - nie mają na to miejsca
lub posiadają je daleko i płacą za nie duże kwoty.
- Spora część środowisk nie ma usystematyzowanej sytuacji z ilością i stanem sprzętu.
Nie jest prowadzona solidna dokumentacja w tym celu, stan sprzętu (często ze względu na
częste przenosiny lub brak miejsca) pozostawia wiele do życzenia. Brakuje magazynierów
sprzętu.
- Środowiska są bardzo różnorodne - w niektórych akcje szczepu są co najmniej raz na
miesiąc, a w niektórych raz na rok.
- Problemem jest funkcja kwatermistrza - w wielu środowiskach szczepowy spełnia
podwójną role.
- Problematyczna staje się współpraca z dyrektorami placówek, przy których działają
jednostki. Dyrektorzy nie zawsze są przychylni harcerzom, niechętnie dzielą się z nimi
dostępnymi pomieszczeniami. Wiele środowisk nie posiada umów o współpracę ze szkołą - być
może w niektórych przypadkach mogłoby to być dużym zabezpieczeniem przed
“wyrzuceniem” harcerzy ze szkoły. Faktem jest, że nie wszystkie środowiska dbają o dobre
relacje z dyrekcją szkół i placówek. Zawsze milej widziane jest nie tylko przychodzenie raz na
rok przy okazji zaciągu, ale też np. wspomaganie szkoły przy jej akcjach, wysyłanie pocztówek
z wyjazdów, itp
- Zdecydowana większość nie wyraziła dużej aprobaty na częste spotkania szczepowych,
drużynowych drużyn samodzielnych i przewodniczących obwodów. Przebijała się prośba o
kontakt mailowy lub indywidualny.
- Większość środowisk nie boryka się z problemami finansowymi, a wręcz są środowiska,
które dysponują wysoką nadwyżką finansową. Głównym wpływem są pieniądze pozostałe po
akcjach zimowych i letnich.
- Niektórzy szczepowi zgłosili problem braku przygotowania ich do pełnienia tej funkcji
przez poprzedników. Niektóre kadry pracowały już razem od wielu miesięcy, a nadal nie były
oficjalnie przekazane w Okręgu albo mianowane na funkcje.
- Środowiska widzą zasadność organizowania akcji letnich i zimowych własnymi siłami
i dążą do tego celu.
- Niektóre środowiska nie posiadały konta w banku lub miały problemy z istniejącym.
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W odpowiedzi na potrzeby i problemy wynikające z powyższych wniosków w czasie
kadencji 2014-2016 podjęto poniższe działania:
Większość szczepowych i przewodniczących obwodów była także organizatorami akcji
letnich, na spotkaniach których Zarząd omawiał większość spraw bieżących. Osobne spotkania,
jedynie dla szczepowych, przewodniczących i samodzielnych drużynowych odbyły się
13.10.2014 i 21.06.2015. Pozostałe kontakty odbywały się drogą mailową lub indywidualnie.
Wspólnie z kadrami środowisk ustalony został grafik służb - zarówno na rok 2014/2015
jak i 2015/2016. Służbami tymi były :
- Sprzątanie lokalu Okręgu przy ulicy Grzegórzeckiej
- Oprawa Mszy Świętej w kościele Św. Idziego. Służba obejmowała stawienie się na
mszy całym szczepem, śpiew, czytania, służbę przy ołtarzu. Dotychczas Okręg Małopolski nie
przeprowadzał takiej służby. Została ona wprowadzona, aby zwrócić uwagę harcerzy na kościół
świętego Idziego jako ważne miejsce w historii i tożsamości małopolskiego harcerstwa i
wzbudzić poczucie odpowiedzialności w jednostkach za harcerski charakter tego miejsca.
Do końca roku 2015 udało się uaktualnić sprawę przekazywania się jednostek odbywało się to (oczywiście poza wyjątkami) w miarę systematycznie. Odpowiednia
dokumentacja została posegregowana i umieszczona w lokalu Okręgu. Wnioski o mianowania
i zwolnienia na funkcjach były przygotowywane i przekazywane na bieżąco. Na ten moment
(luty 2016) 2 kadry środowisk, pomimo ich ewidentnych działań na tym polu, nie dokonały
oficjalnych przekazań się - wynika to z rozbieżności zdań pomiędzy przekazującym a
przyjmującym. Zarząd Okręgu w jednym i drugim przypadku pozostaje w kontakcie z
zainteresowanymi, odbyły się spotkania z przedstawicielami tych jednostek.
Udało się rozwiązać problemy z zadłużeniami dwóch środowisk (zadłużenia względem
Zarządu Budynków Komunalnych) - zostały one spłacone lub w części umorzone.
Małopolskie środowiska coraz częściej korzystają z kont bankowych. By wspomóc je
w tym zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące księgowania operacji bankowych,
prowadzenia książki bankowej.

Wnioski na przyszłość:
- Warto poszukać rozwiązania problemu ciągłego braku odpowiednich miejsc dla
sprzętów środowisk. Niektóre jednostki połączyły siły i poszukały czegoś wspólnie, ale
problem nadal istnieje.
- Dobrze jest mieć ciągłą pieczę nad przekazywaniem się jednostek - w przypadku jej
braku mogą zdarzyć się duże nieporozumienia między przekazującym a przyjmującym. W
szczególności warto zwrócić uwagę na dokładne przeliczenie finansów i dopilnowanie by
przekazujący miał aktualną, zrobioną na bieżąco książkę finansową w momencie
przekazywania.
- Służby w kościele Świętego Idziego dają pozytywne skutki - kościół stał się miejscem
zbiórek, niektóre środowiska organizowały tam msze w swoich intencjach. Sugeruje się
kontynuowanie tej służby.
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- Coraz bardziej widać problem we współpracy między organizacjami harcerskimi zgłoszono do Zarządu przypadki, gdzie w szkole pojawiali się harcerze z ZHP pomimo tego,
że od lat działa tam nasza organizacja. Warto utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami
ZHP i systematycznie rozmawiać na temat terenów działań.
Wsparcie działań związanych z organizacją Akcji Letniej i Zimowej

We wrześniu 2014 został opracowany nowy formularz zgłoszenia biwaków - na
podstawie wytycznych Kuratorium Oświaty i Instrukcji Organizowania Obozów i Biwaków
ZHR. Uprościliśmy system składania formularzy Bi-R, można go teraz wysyłać pocztą
mailową na specjalnie w tym celu utworzony adres Referatu: mlp.referataliz@zhr.pl. Ze
względu na to, że wiadomość trzeba wysłać z kopią do przełożonego pozwala to na większą
kontrolę wyjazdów śródrocznych. Jest widoczny postęp ze zgłoszeniami biwaków - coraz
więcej jednostek robi to w wymaganym terminie i poprawnie. Warto jednak dalej promować
zgłaszanie biwaków i uświadamiać w tym temacie hufcowych.
Zmieniony został też system zgłaszania wyjazdów zimowych i letnich. Zgłoszenie
rozpoczyna się wypełnieniem elektronicznej ankiety, dzięki której Zarząd ma w jednym pliku
kto, gdzie, z kim i kiedy chce wyjechać. Jest to szybszy sposób na rozeznanie się, które
środowiska mają problem np. ze znalezieniem komendanta, albo które środowiska nie mają z
kim jechać. Jak dotąd wszystkie pierwsze zgłoszenia były papierowe - trzeba było przyjść do
lokalu Okręgu z wstępnym preliminarzem i zebrać sporo podpisów (także od wychowawców).
Następny etap zgłoszenia akcji też się zmienił - zatwierdzeni przez Zarząd komendanci
poprzez link internetowy mieli dostęp do pliku z elektronicznym preliminarzem, raportem
obozowym, terminarzem akcyjnym oraz dokumentami potrzebnymi do oddania przed i po
akcji. Uzupełnione elektronicznie preliminarze finansowe były przeglądane przez wyznaczone
do tego osoby (raz był to Maciej Sady, raz Małgorzata Bochenek, podczas jednej akcji się to
nie udało), co dawało możliwość skonsultowania z komendantem przewidzianych wydatków
jeszcze w fazie planowania akcji. Dopiero po tej fazie organizatorzy mieli przyjść do lokalu
Okręgu, a wymagane podpisy składała tylko ścisła kadra zgrupowania.
Zmienił się też sam wygląd preliminarzy i raportu a do elektronicznego pliku z czasem
dodawane zostały inne zakładki – np. wykaz kadry. Głównie są to dokumenty potrzebne do
oddania przed akcją.

Wnioski na przyszłość:
- W ankiecie zgłoszeniowej umieszczane były propozycje warsztatów dla kadr akcji niektóre środowiska z nich skorzystały. Warto tematy warsztatów aktualizować względem
teraźniejszych potrzeb i kontynuować spotkania.
- Możliwość elektronicznego zgłoszenia akcji spotkała się z aprobatą większości
środowisk.
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- Warto kontynuować sprawdzanie preliminarzy jeszcze na etapie planowania akcji
(przed oddaniem je w wersji papierowej do Okręgu). Trzeba jednak pamiętać by robić to na
bieżąco, wyznaczyć do tego odpowiednie osoby.
- Najbardziej problematycznym elementem okazywało się uzyskanie zgody z Kuratorium
Oświaty. Niektóre środowiska faktycznie nie wypełniały formularzy odpowiednio lecz często
była to sytuacja od nas niezależna - długo czekano na odpowiedź z Kuratorium lub pismo
zostało wysłane pod zły adres (nie ten oznaczony do korespondencji). Dobrze by było
przemyśleć sprawę w przyszłości - może przypominać kadrom o jak najwcześniejszym
zgłoszeniu lub przeprowadzać szkolenia z uzupełniania formularzy.
- Drugim najczęstszym problemem przy zgłaszaniu akcji był brak personelu obozowego.
Zdarzały się sytuację, w których środowisko podejmowało współpracę z ratownikiem tuż przed
samym wyjazdem. Zarząd uczulał na to by szukać personelu odpowiednio wcześnie lecz nie
zawsze to było problemem - pracownicy czasem rezygnowali z wyjazdu na tydzień przed.
- Środowiska nadal spóźniają się z oddawaniem dokumentacji zarówno przed jak i po
akcji. Nie składają książek finansowych na czas, co jest bardzo problematyczne szczególnie
przy rozliczanych dotacjach. Głównie z przyniesieniem dokumentów spóźniają się te kadry
zgrupowań, które robią to pierwszy lub drugi raz.
Inne

Do września 2015 roku pełniłam funkcję sekretarza Zarządu i do tego czasu wszystkie
protokoły były robione na bieżąco, notowałam też obecność członków Zarządu na spotkaniach.
Byłam też odpowiedzialna za zorganizowanie mszy za Małkowskich w roku 2015
i 2016.

Podziękowania

Dziękuję wszystkim szczepowym, przewodniczącym obwodów oraz drużynowym
drużyn samodzielnych za owocną współpracę oraz zaangażowanie w życie środowisk.
Dziękuję:










pwd.Grażynie Aondo-Akaa
pwd. Joannie Balickiej
phm. Grzegorzowi Baziurowi
hm. Piotrowi Bielakowi
pwd. Katarzynie Bilskiej
phm. Bernadecie Birczyńskiej
phm. Malwinie Birczyńskiej
pwd. Janowi Bresiowi
phm. Andrzejowi Dorobiszowi
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hm. Marcinowi Doroszowi
hm. Marii Godyń
pwd. Agnieszce Grządziel
pwd. Maciejowi Hałoniowi
phm. Piotrowi Hausnerowi
pwd. Przemysławowi Kalecie
Krzysztofowi Kolbuszowi
pwd. Antoniemu Ligęzie
pwd. Sebastianowi Liszce
phm. Paulinie Łabuzek
phm. Helenie Michaluk
phm. Aleksandrze Mioduszewskiej
phm. Michałowi Musiałowi
pwd. Grzegorzowi Nodze
hm. Michałowi Nowakowskiemu
pwd. Janowi Onderce
phm. Radosławowi Podkowie
phm. Wojciechowi Przybylskiemu
phm. Pawłowi Rabiej
pwd. Tomaszowi Rompalskiemu
pwd. Stanisławowi Rościszewskiemu
phm. Ewie Rychtarczyk
pwd. Barbarze Sabal
pwd. Tomaszowi Semenowiczowi
pwd. Annie Sułkowskiej
phm. Przemysławowi Szymańskiemu
phm. Grzegorzowi Urbanowi
phm. Annie Warzyńskiej
pwd. Gabrieli Ziernickiej

pwd. Łukasz Brzeziński – Sekretarz Zarządu Okręgu
Opracowanie protokołów po posiedzeniach Zarządu i pilnowanie ich
dokumentowania
1. Dystrybucja

uchwał i pilnowanie ich dokumentowania

2. Przygotowanie

i organizacja Zbiórki Delegatów na Zjazd ZHR

3. Przygotowanie

i organizacja Zbiorki Sprawozdawczo-Wyborczej Okręgu

Małopolskiego
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Po przejęciu od Kasi obowiązków Sekretarza Zarządu na bieżąco była prowadzona
dokumentacja.
Byłem Przewodniczącym Komisji Wyborczej Okręgu i terminowo wywiązałem się z tej
funkcji.
Na bieżąco zajmuje się tematem Zbiórki Sprawozdawczo-Wyborczej Okręgu.

2.1. Sprawozdanie kapelana Okręgu Małopolskiego Jacka Siepsiaka SJ
Działania kapelana Okregu małopolskiego ZHR w ostatnich dwóch latach (dokładnie
dwa i pół) nie przedstawiają się jakoś imponująco. Ale proszę wziąć pod uwagę to , że jestem
początkującym kapelanem harcerskim.
Po rocznym okresie koncelebrowania z dominikanami mszy św. o 9.00 u św. Idziego
przejąłem całkowicie odpowiedzialność za te eucharystie. Również przewodniczę
uroczystościom takim jak triduum paschalne czy pasterka. Raz w miesiącu mamy mszę św. z
uroczystą oprawą harcerską przygotowywaną przez wyznaczone środowisko. Poza tym cyklem
bywałem szereg razy proszony o przewodniczenie eucharystii podczas rocznic i świąt w
różnych szczepach, corocznej celebracji za Małkowskich u św. Anny, 11 listopada (dla
dziewcząt), na palcu przed Idzim (lub u jezuitów) na zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego.
Przygotowywaliśmy też ołtarz na Boże Ciało (z moim komentarzem).
Wyjeżdżałem na obozy i kolonie zuchowe: każdego lata na kilkanaście a zimą na kilka
lub kilkanaście.
Spowiadam co niedzielę przed godz. 9.00 u Idziego. Cieszy to, że coraz więcej harcerzy
i instruktorów umawia się ze mną indywidualnie na spowiedź. Przychodzą też na rozmowę w
ramach wykonywanych zadań.
Udało się nam przeprowadzać rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Zmieniliśmy ich
termin, co wyraźnie podniosło frekwencję. Roraty środowe cieszą się zadziwiającą
popularnością.
Zdarzało się, choć sporadycznie, że byłem proszony na zbiórki, by porozmawiać na
zadany temat z harcerzami. Brałem też udział kilka razy w spotkaniach HAK-u przy
Ignatianum.
Przez pół roku prowadziłem spotkania biblijne po Mszy św. u Idziego w salkach przy
kościele św. Barbary na Małym Rynku. Rozważaliśmy tam czytania z niedzieli. Ale
zrezygnowałem z tego, ponieważ zainteresowanie było minimalne (i pewnie termin niezbyt
szczęśliwy). Rozpoczęliśmy też harcerski DKF. Ale jakoś się nie rozkręca, mimo dużej chęci.
Nie powstała żadna rada duszpasterska. Trochę się wokół tego kręciłem, rozmawiałem
z paroma osobami (głównie klerykami), lecz pomimo początkowych deklaracji nie mogli oni
brać w tym udziału. Moje kontakty z innymi kapelanami i duszpasterzami są dość sporadyczne.
Dzięki moim kontaktom zawodowym mogłem dość obficie uzupełnić biblioteczkę dla
harcerek. Doszły mnie słuchy, że cieszy się ona powodzeniem.
Wnioski: poszukać lepszego ;-).
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2.2. Sprawozdanie Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
przy Okręgu Małopolskim – phm. Magdalena Drabik HR
Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwane dalej „HOPR”, powołane na
podstawie § 37 Statutu ZHR z dn. 2 kwietnia 1989 r. z 40op. Zm. jest ruchem programowometodycznym działającym w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Misją HOPR jest
wsparcie wychowania członków ZHR w służbie bliźniemu poprzez nauczanie pierwszej
pomocy, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zdobywanie i wykorzystywanie
umiejętności ratowniczych.
Okręg Małopolski HOPR został reaktywowany na przełomie 2011/2012 roku i działa
nieprzerwanie do teraz. W tym czasie dwa razy zmieniła się struktura HOPR, co powodowało
lekką dezorganizację pracy. Rada Naczelna zatwierdziła 22.03.2015 roku nowy regulamin
HOPR, który jasno określa nową strukturę i zadania poszczególnych organów. I tak
Komendantem Głównym HOPR został hm. Adam Niemkiewicz HR, Pełnomocniczką
Naczelniczki hm. Agata Mrall-Markowicz HR, a Pełnomocnikiem Harcerzy Jan Stachurski. W
czasie obecnej kadencji Zarządu Okręgu Małopolskiego najpierw funkcję Koordynatorki OM
HOPR pełniła pwd. Aleksandra Połączak HR, która pod koniec 2014 roku przekazała OM
HOPR w ręce phm. Magdaleny Drabik HR.
Jesienią 2014 roku miało miejsce ważne wydarzenie jakim były „Warsztaty
Ratowników HOPR” nasi małopolscy „hoprowcy” mieli możliwość uczestniczyć w
warsztatach GOPR, WOPR być w CPR oraz współpracować z Ochotniczą Strażą Pożarną w
Kostrzu. Ćwiczenia były sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Krakowa. Każdy uczestnik
nie dość, że nabył nowe umiejętności ratownicze to i otrzymał nową apteczkę osobistą. W
grudniu 2014 odbył się pierwszy po reaktywacji OM HOPR kurs instruktora. W ciągu 2015
roku wyszkolonych zostało ok. 80 nowych Sanitariuszy HOPR oraz 8 ratowników
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poziom znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy
przez „hoprowców” z małopolski jest na najwyższym poziomie. Podczas zeszłorocznych
Manewrów HOPR w Bieszczadach na podium znalazły się patrole, którym dowodzili
ratownicy z OM HOPR. W lutym 2016 stery nad Małopolskim HOPRem przejmie pwd. Paweł
Szczerbiński HO, który aktualnie jest szefem działu szkoleń w OM HOPR oraz zastępcą
koordynatorki.
Okręg Małopolski HOPR w najbliższym czasie najwięcej uwagi będzie musiał skupić
nad przygotowaniami do ŚDM, zwłaszcza w kwestii wyposażenia patroli KPP oraz
wyszkoleniu nowych ratowników KPP. Myślę, że pod wodzą nowego koordynatora oraz
Komendy Głównej HOPR zabezpieczenie medyczne podczas ŚDM, będzie dorównywało
profesjonalnym jednostkom ratowniczym.
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2.3. SPRAWOZDANIE BIURA PRASOWEGO OKREGU MAŁOPOLSKIEGO
 pwd. Tomasz Rompalski HO



Powołanie Rzecznika Prasowego oraz Biura Prasowego Okręgu Małopolskiego ZHR.
Uchwałą Zarządu Okręgu Małopolskiego nr 11 z dnia 25.06.2014 r. na funkcję
Rzecznika Prasowego Okręgu Małopolskiego został powołany pwd. Tomasz Rompalski
HO.

Na podstawie wniosku Zarządu Okręgu Małopolskiego z dnia 11.09.2014 r. powołane
zostało Biuro Prasowe Okręgu Małopolskiego.



Zakres obowiązków Rzecznika Prasowego Okręgu.

- ustalanie wspólnie z Zarządem Okręgu stanowiska w poszczególnych kwestiach
i prezentowaniego w kontaktach z mediami i grupami opinii
- koordynowanie wystąpień władz Okręgu w ramach działań planowych i kryzysowych.
- budowanie, zgodnego z ustaleniami Zarządu Okręgu, wizerunku Okręgu
- wspieranie Zarządu w reprezentowaniu Okręgu na uroczystościach
- zarządzanie informacją bieżącą oraz planowanie działań komunikacyjnych przez
realizowanie, stworzonego we współpracy z Zarządem Okręgu, kalendarza aktywności
- współpraca z Rzecznikiem Prasowym ZHR
- prowadzenie podstrony w serwisie zhr.pl (stałe informacje prasowe i materiały fotograficzne,
okazjonalne komunikaty, kontakt do rzecznika prasowego)
- tworzenie dokumentacji fotograficznej z imprez Okręgu
- przygotowywanie i kolportowanie do mediów informacji, materiałów prasowych
(komunikatów), na temat wybranych wydarzeń w Okręgu Małopolskim) oraz wystąpień,
oświadczeń na potrzeby działań informacyjnych i PR Władz Okręgu
- wsparcie w obsłudze medialnej organizatorów imprez na poziomie Okręgu
- nadzór nad obsługą medialną wydarzeń na poziomie Okręgu
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- budowanie trwałych i pozytywnych relacji z mediami
- aktywne uczestnictwo w ważnych dla Okręgu wydarzeniach
- analiza doniesień medialnych pod kontem planowania działań komunikacyjnych
i reakcji na krytykę - monitoring efektów – monitoring mediów
- stworzenie pakietu informacji podstawowych (pigułka) dla grup odbiorców
- regularne kontakt z kierownikami jednostek (ZO, Szczepowi, Przewodniczący Obwodów,
Drużynowi samodzielnych jednostek) celem pozyskania informacji
- reprezentowanie Okręgu Małopolskiego (uczestnictwo) w akcjach i programach
redakcyjnych, udzielanie wywiadów itp.…
- zbudowanie zespołu prasowego stanowiącego wsparcie dla pracy rzecznika – współtworzenie
standardów pracy i materiałów pomocniczych.



Skład Biura Prasowego Okręgu Małopolskiego ZHR w latach 2014-2016.

2014-2016
- hm. Aleksander Rychlik HR
- phm. Ewa Marcinek wędr.
- phm. Paulina Łabuzek HR
- pwd. Maciej Skóra HO
- wędr. Barbara Przybyszewska
- sam. Nadia Świętek
2015-2016
- wędr. Joanna Bronka
2016
- pwd. Robert Dyjas HO



Zadania i działania Biura Prasowego w latach 2014-2016
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- prowadzenie strony internetowej Okręgu (www.malopolska.zhr.pl). Osoba
odpowiedzialna: phm. Ewa Marcinek wędr. Zadania: publikowanie informacji
w aktualnościach, umieszczanie zdjęć i dokumentów, aktualizacja strony
o nowe informacje.
- prowadzenie strony Okręgu na facebook-u (fanpage). Osoby odpowiedzialne: pwd.
Tomasz Rompalski HO, phm. Paulina Łabuzek HR., sam. Nadia Świętek. Zadania:
umieszczanie
postów
z
aktualnymi
informacjami,
wstawianie
zdjęć
i dokumentów, zmiany zdjęcia w tle i zdjęcia profilowego, prowadzenie korespondencji,
promowanie aktywnych drużyn i środowisk (umieszczanie informacji na osi czasu).
Przykładem może być promocja na facebook-u Okręgu wyprawy rowerowej przed Nową
Zelandię pwd. Wisza Orłowskiego HO oraz Krzysztofa Michaluka o nazwie „Brothers In
law NZ’15”.
- promocja i obsługa medialna wydarzeń Okręgu (fotograficzna, dziennikarska). Biuro
Prasowe
każde
ważne
wydarzenie
Okręgu
promowało
i przygotowało relację fotograficzną i notatkę informacyjną, które następnie zostały
opublikowane na stronie internetowej oraz na facebook’u. Osoby odpowiedzialne za
fotografowanie: hm. Aleksander Rychlik HR, pwd. Tomasz Rompalski HO, sam. Nadia
Świętek. Osoby odpowiedzialne za notatki informacyjne: hm. Monika Domagała HR, pwd.
Maciej Skóra HO, sam. Nadia Świętek, wędr. Barbara Przybyszewska. Przykładowe
wydarzenia, które promowaliśmy i z których przygotowaliśmy relacje:
- Złazy Stowarzyszenia Szarych Szeregów na Lubogoszczy (wrzesień 2014, 2015)
- Obchody 75 rocznicy powstania Szarych Szeregów, otwarcie wystawy „Harcerze Szarych
Szeregów w okupowanym Krakowie”.
- Obchody 75 i 76 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
- spotkania wigilijne Stowarzyszenia Szarych Szeregów (styczeń 2015 i 2016)
- obchody 70-lecia „Huraganu”, otwarcie wystawy Jubileuszowej w lokalu Okręgu.
- Święto Niepodległości 11 listopada (2014, 2015)
- mianowania instruktorskie Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (2014, 2015)
- harcerskie konferencje historyczne (2014, 2015)
- Wigilia dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych u Franciszkanów (2014, 2015)
- uroczystości pogrzebowe śp. hm. Ryszarda Wcisło (2015)
- rekolekcje w kościele św. Idziego.
- sprawdzenie stron internetowych środowisk (drużyn i szczepów) pod kątem wizerunku,
prezentowanych treści (teksty, zdjęcia), wyglądu, symboliki harcerskiej, estetyki oraz
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aktualności. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Sprawdzonych zostało około 1/3 stron
internetowych. Po zakończeniu sprawdzania każde środowisko otrzyma plik z uwagami i
zaleceniami odnośnie danej strony – co trzeba zmienić i poprawić, jak to zrobić. Ponadto
zostanie utworzony poradnik prowadzenia stron internetowych wraz z przydatnymi plikami
(np. aktualne logo ZHR i Okręgu).
- współpraca z mediami – udzielanie mediom informacji w razie potrzeby, komunikacja z
nimi, rozsyłanie komunikatów prasowych, udzielanie wywiadów. Biuro Prasowe zajmowało
się promocją i rozsyłaniem informacji prasowych do mediów w sprawie Obchodów 75rocznicy
Powstania
Szarych
Szeregów
i otwarcia wystawy „Harcerze Szarych Szeregów w okupowanym Krakowie” (2014). Z tego
wydarzenia w TVP Kraków ukazał się materiał. Rzecznik Prasowy pwd. Tomasz Rompalski
wziął
udział
w
programie,
który
został
wyemitowany
w TVP Kraków z okazji 11 listopada (2014 r.) i dotyczył dążenia Polaków do odzyskania
niepodległości, obchodów Święta Niepodległości (w harcerstwie również) oraz edukacji
patriotycznej w Polsce (w rodzinie, szkole i harcerstwie). Biuro Prasowe było w kontakcie
z mediami w kwestii pogrzebu śp. hm. Ryszarda Wcisło (2015) i udzielało wszystkich
potrzebnych informacji. Po pogrzebie w TVP Kraków ukazał się materiał o Druhu
Ryszardzie.
- akcja 1 % w Okręgu. W 2015 roku z powodu nie otrzymania materiałów promocyjnych
1%
od
Naczelnictwa,
Biuro
Prasowe
zaprojektowało
i wydrukowało ulotki 1% dla wszystkich środowisk, które zgłosiły chęć ich otrzymania. W
roku 2016 sytuacja jest podobna. Wszystkie chętne środowiska otrzymają ulotki 1 % w
zamówionej przez siebie ilości.
- wykonanie kartek okolicznościowych Okręgu z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2014 i
2015, Świąt Wielkanocy 2015 oraz DMB 2015.
- organizacja konkursów Okręgu. W latach 2014 i 2015 Biuro Prasowe zorganizowało
kilka konkursów dla całego Okręgu Małopolskiego. Były to kolejno:
- konkurs na najlepsze zdjęcie Akcji Tabliczka (akcja została zainicjowana przez
Organizację Harcerzy i polegała na tym, że harcerze robili sobie zdjęcia
z wydrukowanymi „tabliczkami”, na których widniały różne harcerskie, motywujące hasła).
- konkurs na kartkę świąteczną na Boże Narodzenie 2014.
- konkurs obozowy akcji letniej 2015 (filmowy i fotograficzny). Kategorie: najciekawszy
film z obozu, najlepszy portret harcerki harcerza, najlepsze zdjęcie dowolne, najlepsze
zdobnictwo puszczańskie, najlepsze urządzenie obozowe.
- udział w szkoleniu medialnym 25/3 organizowanym w 2014 r. przez Wydział
Komunikacji ZHR w Warszawie. Zakres szkolenia: Public Relations, social media,
dziennikarstwo, marketing, fotografia i inne powiązane tematy. Wzięli udział: pwd. Tomasz
Rompalski HO, pwd. Maciej Skóra HO, wędr. Barbara Przybyszewska.
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- promocja środowisk przy okazji akcji letnich i akcji zimowych Okręgu. Podczas akcji
letniej 2015 Biuro Prasowe ogłosiło na facebook-u akcję oznaczania zdjęć i postów z
małopolskich obozów #obózmałopolska2015. Dzięki temu wszystkie publikowane posty i
zdjęcia z obozów Okręgu w 2015 roku można znaleźć na facebook-u w jednym miejscu.
Biuro Prasowe publikuje również zdjęcia i relacje z obozów i zimowisk małopolskich
środowisk na swoim facebook-u.
- praca nad nową stroną internetową Okręgu. Biuro Prasowe podjęło
w październiku 2014 r. działania mające na celu stworzenie nowej strony internetowej
Okręgu. Zrobienia strony za połowę planowanego budżetu podjął się ćw. Janisław Juszczyk.
W porozumieniu z członkiem Zarządu Okręgu phm. Magdaleną Drabik ustalono główne
założenia przy tworzeniu nowej strony. Po kilku miesiącach szablon szablon strony był
gotowy, Biuro Prasowe rozpoczęło sprawdzanie i testowanie strony i przygotowywało się
do zamieszczania na niej informacji. Po pewnym czasie jednak kontakt z Druhem
Janisławem urwał się, co niestety uniemożliwiło kontynuowanie dalszych prac nad stroną
(ze względu na błędy i niedopracowania, którym Biuro Prasowe nie było w stanie zaradzić).
Kontaktu z Druhem Janisławem nie udało się odzyskać. W listopadzie 2014 r. Biuro Prasowe
poprosiło o pomoc ćw. Oskara Korzonka, który ma duże doświadczenie zawodowe w
projektowaniu stron internetowych. Po rozmowach zdecydował się na wykonanie nowej
strony Okręgu (listopad 2015 r.). Nowa strona Okręgu zostanie zaprezentowana do końca
lutego 2016 r. Trwa jej sprawdzanie i przygotowania do umieszczenia przeniesienia danych
i informacji z obecnej strony.



Plany do zrealizowania:
- warsztaty fotograficzne
- warsztaty filmowe
- warsztaty wizerunkowe, PR, social media
- konkurs na puszczańskie zdobnictwo w lokalu Okręgu, realizacja zwycięskiego projektu
- stworzenie mapy środowisk w formie plastycznej w lokalu Okręgu
- organizacja wystaw dorobku harcerskiego środowisk przy okazji okrągłych rocznic
powstania środowisk
- stworzenie spójnego wizerunku w Okręgu (wspólne elementy stron internetowych
wszystkich środowisk)
- wypracowanie dobrej komunikacji w Okręgu (głównie ze środowiskami)
- nawiązanie dobrych relacji z konkretnymi dziennikarzami i stała współpraca
z nimi
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2.4. Sprawozdanie Krakowskiego Ośrodka Studiów nad Dziejami Harcerstwa
przy Zarządzie Okręgu Małopolskiego ZHR 2014-2016 – hm. Wojciech Hausner
Przewodniczący Rady Programowej
1. Krakowski Ośrodek Studiów nad Dziejami Harcerstwa (KOSnDH), jako zespół historyczny,
był koordynowany przez Radę Programową w składzie:


hm. Wojciech Hausner, przewodniczący



phm. Marcin Kapusta, hm. Urszula Kret, hm. Bolesław Leonhard, hm. Katarzyna Onderko,
ś.p. hm. Katarzyna Ryblewska-Marewicz – członkowie.

2.

W okresie od kwietnia 2014 roku do marca 2016 roku KOSnDH zrealizował następujące
przedsięwzięcia:



przygotowanie i wydanie X tomu „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa” w
nakładzie 300 egz., liczącego 144 strony, z 11 artykułami historycznymi (w tym kroniką
Okręgu Małopolskiego ZHR za rok 2013);



przygotowanie i wydanie XI tomu „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa” w
nakładzie 300 egz., liczącego 168 stron, z 11 artykułami historycznymi (w tym kroniką
Okręgu Małopolskiego ZHR za rok 2014)



15.11.2014 współorganizacja konferencji "Krakowskie harcerstwo z lat 1939-1945 w
służbie Polskiego Państwa Podziemnego"



21.11.2015 organizacja sesji historycznej "Harcerstwo niepokorne - w 35-lecie Kręgów
Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego" w Krakowie



1-15.03.2015 organizacja wystawy "Harcerstwo niepokorne w sztafecie pokoleń walki o
niepodległość"

3.

W roku 2015 zakończono prace i wydano przez IPN O/Kraków i Wydawnictwo Avalon
książkę M .Kapusty, W. Hausnera i M. Koniecznej „Epizody harcerskiej niepodległościowej
konspiracji na ziemi krakowskiej w latach 1944-1953. Wybór dokumentów”.

4.

W roku 2015 W. Hausner wspólnie z M. Wierzbickim zakończył prace, a IPN wydał książkę
"Sto lat harcerstwa".

5.

M. Kapusta był zaangażowany we współpracę ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów.
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Sprawozdanie z działalności
Małopolskiej Chorągwi Harcerek
za okres
18 maja 2014 – 27 lutego 2016
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Kraków, 27. Lutego 2016 r.
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KOMENDA CHORĄGWI
Komendantka Chorągwi – hm. Małgorzata Wczelik HR
Wice komendantka – hm. Hanna Feczko (Tucznio) HR
Komendantka Małopolskiej Szkoły Instruktorek SILOE – hm. Laura Rabiej HR
Referentka ds. zuchów – phm. Karolina Kapica HR
Referentka ds. organizacyjnych – phm. Anna Warzyńska HR
Członkini Komendy - phm. Małgorzata Porębska HR (od maja 2015)

Małopolska Chorągiew Harcerek
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Małopolska Chorągiew Harcerek skupia w swoich szeregach około 300 zuchenek, 800
harcerek, 85 wędrowniczek i 116 czynnych instruktorek (18 harcmistrzyń, 26 podharcmistrzyń,
72 przewodniczki), działające w 16 gromadach zuchowych, 32 drużynach harcerek i 7
drużynach wędrowniczek. Chorągiew obejmuje drużyny działające w Krakowie,
Niepołomicach, Skarżysku, Skawinie, Sromowcach i Nowym Targu. Na naszym terenie działają
2 hufce zuchowe, 5 hufców harcerek, 2 związki drużyn oraz 1 hufiec wędrowniczek:











Hufiec Zuchowy Kraków – Śródmieście – p.o. hufcowa: pwd. Iga Niemiec wędr.
Hufiec Zuchowy Kraków – Krowodrza „Tajemniczy Ogród” – hufcowa: phm.
Aleksandra Łuszczyńska wędr. (do kwietnia 2015 phm. Karolina Kapica HR)
Hufiec Harcerek Kraków – Śródmieście II „Orle Gniazdo” – hufcowa: phm.
Emilia Sygulska HR
Hufiec Harcerek Kraków – Śródmieście III „Flanka” – hufcowa: phm. Julia
Bednarek wędr. (do czerwca 2014 hm. Hanna Tucznio HR)
Hufiec Harcerek Kraków – Krowodrza „Rzeka” – hufcowa: phm. Karolina
Frankowska HR (do stycznia 2015 phm. Małgorzata Porębska HR)
Hufiec Harcerek Kraków – Podgórze – hufcowa: phm. Barbara Mioduszewska
HR
Tatrzański Hufiec Harcerek „Wywierzysko” – hufcowa: phm. Renata Janczy
wędr.
Niepołomicki Związek Drużyn Harcerek i Zuchów „Świt” – p.o. hufcowa: pwd.
Nina Wojda wędr. (do grudnia 2014 hm. Aleksandra Popek HR)
Skarżyski Związek Drużyn Harcerek i Zuchów „Jodła” – p.o. komendantka:
pwd. Magdalena Bernat HR
Hufiec Wędrowniczek Kraków – hufcowa: phm. Anna Hajduk wędr. (do
listopada 2014 hm. Estera Klima HR)

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ
ZA OKRES OD MAJA 2014 DO LUTEGO 2016 R.
hm. Aleksandra Popek HR

1. Skład Komisji
 hm. Aleksandra Popek HR - Przewodnicząca, Członkini z wyboru
 hm. Dominika Romanowicz HR - Członkini z wyboru
 hm. Małgorzata Wczelik HR - Komendantka Chorągwi, Członkini Komisji.
 hm. Olga Rzońca HR - Sekretarz Komisji, powołana do składu przez Komendantkę
Chorągwi w maju 2014
 phm. Malwina Birczyńska HR - Członkini Komisji powołana do składu przez
Komendantkę Chorągwi w maju 2014
 hm. Estera Klima HR - Członkini Komisji, powołana do składu przez Komendantkę
Chorągwi w marcu 2015
 hm. Anna Wróbel HR - Członkini Komisji, powołana do składu przez Komendantkę
Chorągwi w marcu 2015, zwolniona na własną prośbę we wrześniu 2015
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2. Spotkania Komisji
Od maja 2014 do stycznia 2015 odbyły się 33 spotkania Komisji Instruktorskiej, w tym 7
spotkań roboczych i 25 spotkań z kandydatkami. Lista obecności poszczególnych członkiń
Komisji została zamieszczona w tabelce poniżej. Spotkania do września 2015 odbywały się w
prawie pełnym składzie, a od tego okresu w nieco mniejszym gdyż większość z nas zmieniła
swoje obowiązki życiowe.
Skład komisji przez ten okres zmieniał się następująco: od maja 2014 do marca 2015 (10
miesięcy) pracowałyśmy w 5 osobowym składzie. W marcu 2015 dołączyły do nas: hm. Estera
Klima i hm. Anna Wróbel. Niestety hm. Anna Wróbel musiała zrezygnować we wrześniu 2015.

DATA
Olga
SPOTKANIA Rzońca

Dominika
Aleksandra Małgorzata Malwina
Estera
Romanowicz Popek
Wczelik
Birczyńska Klima

Anna
Wróbel

2014-06-16

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

2014-07-15

1

0

1

1

1
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1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1
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1

1

1

1

0
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1

1

1

1

0
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1

1

1

1
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1

1

1

1
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1
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0

1

1

2014-11-03

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1
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1

0

1

1

1
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1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1
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1

0

1

1

1

1

0

2015-03-16

1

0

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

0

0

0

2015-04-21

1

1

1

1

1

1
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1

2015-09-28

1

0

0

1

1

1

2015-10-12

1

1

0

1

0

1

2015-11-23

1

0

0

1

1

1

2015-11-30

1

0

1

1

0

1

2015-12-07

1

1

0

1

1

1

2015-12-21

0

0

0

1

1

1

SUMA

31

23

27

33

28

13

2

udział
procentowy

94%

70%

82%

100%

85%

81%

33%

3. Stopnie Instruktorskie
Podczas 33 spotkań odbyło się, aż 47 rozmów z kandydatkami w tym 1 spotkanie w pół drogi
do stopnia przewodniczki, jedna konsultacja próby przewodniczki z opiekunką oraz jedno
spotkanie przywracające do służby podharcmistrzyni. Komisja rozpatrzyła pozytywnie 27 prób
przewodniczek, a 3 próby są w trakcie realizacji. Stopień podharcmistrzyni zdobyło w tym
czasie 8 instruktorek, 1 próba jest skonsultowana, ale nie została jeszcze rozpatrzona
pozytywnie.
Na spotkania Komisji Instruktorskiej mogą przychodzić jedynie osoby posiadające stopień
wędrowniczki.

4. Działania Komisji
Na początku swojej działalności postawiłyśmy sobie kilka celów, które w większości udało nam
się zrealizować. Oto one:

Cele
polepszenie
kontaktu
hufcowymi

Formy realizacji, osoby odpowiedzialne


z



warsztaty o stopniu pwd dla hufcowych - marzec 2015, Malwina
i Ola P.
wysłanie życzeń noworocznych do hufcowych - 01.2015, 01.2016,
Olga, Ola
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nawiązanie
kontaktu
opiekunkami
phm



rozmowa z hufcową - opiekunką podczas spotkania z
kandydatką,



zbiórka z opiekunkami o stopniu podharcmistrzyni - kwiecień
2015, Gosia i Dominika

z

praca
nad
postawą
instruktorek,
integracja
instrukorek
MCHH

organizacja ognisk instruktorskich wraz z mianowaniami.
Tematami były poszczególne punkty prawa harcerskiego. Formy
pracy dobierane były tak aby druhny potrafiły się otworzyć i aby
można było porozmawiać na nurtujące nas tematy, a przy tym się
poznać. Tematyka została dobrana na podstawie rozmów z
kandydatkami o postawie instruktorskiej.
Tematy poszczególnych mianowań:










zmiana
atmosfery/
wystroju
spotkań
z
kandydatkami







uczestnictwo
szkoleniu
Instruktorek

1 września 2014 - ostatnie 10 lat z życia Chorągwi, przygotowanie
do Jubileuszu XX - lecia - Ola i Olga
11 listopada 2014 - spotkanie jubileuszowe - Gosia i Dominika
16 stycznia 2015 - Harcerka jest zawsze pogodna - Malwina
3 maja 2015 - Harcerka jest oszczędna i ofiarna - Ola i Olga
1 września 2015 - Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i
wszystkim swoim przełożonym - Gosia
11 listopada 2015 - Harcerka kocha Boga i Polskę - Estera i Olga
16 stycznia 2016 - Harcerka postępuję po rycersku – Malwina

rozpoczęcie spotkania w kreatywny i przyjemny sposób - udało
się tylko częściowo zrealizować, w okolicach świąt były
pierniczki,
podarowanie
opiekunkom i
kandydatkom
“praktycznej
pamiątki” ze spotkania - harcerki dostawały kartki z cytatami,
które mogły gdzieś wykorzystać, kartki były wybierane przez
podopieczne podczas obrad KI - Ola, Gosia,
wystrój piwnicy: zmiana kominka, przymocowane zostały
brzozowe klosze na żarówkach, zrobiono półeczki na świeczki
oraz skrzynię KI, została pomalowana również część ściany w
lilię małopolską, uszyte zostały zasłony w oknach. Posiadamy
również dwa kwiatki - Ola, Olga

w



udział członkiń KI w warsztatach (pwd, phm), w prowadzaniu
zajęć na kursie pwd i phm - prowadzenie zajęć na kursie phm
2014, 2015 o stopniu pwd i phm (Ola, Gosia, Estera)

lepsza
relacja
/poznanie
z
kandydatką



od września 2015 podopieczna jest obecna podczas rozmowy KI
z opiekunką,
wzór sprawozdania na stronie KI - nie zrealizowano
opis członkiń Komisji na stronie KI - w celu lepszego poznania
członkiń przed spotkaniem - zrealizowano częściowo,
odwiedziny zimowisk przed spotkaniem z kandydatką - podczas
akcji Al 2015 i 2016 członkinię KI odwiedziły przyszły kandydatki
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w celu lepszego poznania kandydatek, druhny te były wskazane
przez hufcowe.
5. Wnioski
Dobrą praktyką dla części z nas było umawianie się na spotkania z maksymalnie dwiema
osobami. Osobiście uważam, że praktykę tę należy kontynuować ponieważ rozmowy są trudne
i długie, a harcerki nie powinny przychodzić do domów późno, członkinie komisji zaś powinny
mieć jasny umysł przy rozmowach.
Optymalną ilością członkiń na spotkaniu jest liczna 5, ponieważ wraz z opiekunką i kandydatką
jest już to 7-osobowe grono i kandydatka może czuć się przytłoczona większą ilością osób
(zostało nam to zgłoszone w sytuacji kiedy było 7 członkiń KI na spotkaniu, razem 9 osób). Aby
zebrać 5 osobowy skład dobrze mieć min. 7 osób w komisji. Taki stan rzeczy podczas naszej
kadencji był tylko przez moment, i właśnie w tym krótkim czasie można było się czuć
komfortowo umawiając się na spotkania.
Kandydatki przychodzące na spotkania są mocno zestresowane, aby rozluźnić atmosferę, tak
by rozmowa była dialogiem, a nie monologiem KI postanowiłyśmy wdrożyć kilka zmian, które
przytaczałam w tabelce powyżej. Z największym uznaniem spotkał się wystrój naszej piwnicy,
ale jak wiadomo to nie jedyne zmiany w tym kierunku. Komisja na spotkaniu obdarza gości
kartką z myślą, prowadzi rozmowę cały czas przy kandydatce. Staramy się odwiedzać
zimowiska i kursy pwd, po to, aby te najmłodsze harcerki poznały nas i aby spotkanie z KI nie
było im obce. Stwierdzam, że powinno zwracać się dużą uwagę na to, aby harcerka czuła się
dobrze w miejscu, w którym musi dużo mówić o swoich działaniach, postawie.
W czasie pracy Komisji tej kandencji kontynuowano zwyczaj przekazywania informacji
zwrotnej kandydatce po spotkaniu, dodatkowo przekazujemy różne sugestie odnośnie działań
kandydatek (inspiracje, pomysły, dobre rady) podczas rozmowy.
W dalszym ciągu należy prowadzić pracę z opiekunkami stopni. Zarówno z hufcowymi
(opiekunki stopnia pwd) jak i z harcmistrzyniami (opiekunki stopnia phm). Grono to często się
zmienia (zwłaszcza hufcowe) dlatego dobrze, aby minimum raz w roku odbyły się warsztaty z
prowadzenia stopnia pwd, oraz spotkanie z harcmistrzynami, aby wymienić się praktykami
przy zdobywaniu stopnia phm. To ostatnie zostało zapoczątkowane w tej kadencji i uczestniczki
spotkania same poprosiły o regularne (coroczne) spotkania.
Jakość i ilość przewodniczek - drużynowych w ogromnej mierze zależy od prowadzenia próby
pwd przez hufcową, dlatego też działania KI powinny być mocno nakierowane na pracę z
hufcowymi. Dodam, że przez minioną kadencję większość prób rozpatrzonych pozytywnie to
były próby przybocznych, lub świeżych drużynowych.

hm. Aleksandra Popek HR
Przewodnicząca Komisji Instruktorskiej
maj 2014- luty 2016

54

Sprawozdanie Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR 18.05.2014-28.02.2016

SPRAWOZDANIE MAŁOPOLSKIEJ SZKOŁY INSTRUKTOREK
„SILOE“
hm. Laura Rabiej HR

Naszym wspólnym założeniem ostatnich dwóch lat pracy było uzyskanie większej
spójności pomiędzy poszczególnymi kursami, przy jednoczesnym zachowaniu ich
unikatowości i dorobku. Dzięki wspólnemu planowaniu udało nam się zbliżyć do siebie
przyszłe małopolskie instruktorki, nauczyć je lepszej współpracy i pokazać, że wszystkie „gramy
do jednej bramki”, czyli razem wychowujemy w zgodzie z harcerskimi ideałami.

Naszą mocną stroną jest to, że kadry kursów tworzą instruktorki zajmujące się kształceniem
od jakiegoś już czasu. Jednocześnie są to często hufcowe – osoby, które w bardzo bezpośredni
sposób znają potrzeby drużyn i przyszłych instruktorek.
Określiłyśmy wspólne postanowienia, które były realizowane na każdym z kursów:
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1. Kształtowanie cech dobrego wodza, liderki, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności wśród
przyszłych drużynowych;
2. Wykorzystanie form, które będą wzorcowymi formami działania drużyn i gromad, nacisk na
doświadczenie i uczenie się w działaniu;
3. Uświadomienie istoty współpracy pomiędzy poziomami (zuchy, harcerki, wędrowniczki),
wychowanie tej samej osoby na rożnych poziomach, świadomość ciągłości pracy harcerskiej,
świadomość odpowiedzialności za całość wychowania na różnych etapach jej życia (od zucha
do harcerki);
4. Zapoznanie z zasadami wychowania w ZHR, położenie nacisku na celowość naszych działań
wychowawczych;
5. Pokazanie przyszłym drużynowym, jakie korzyści mogą czerpać z bycia harcerkami
(kompetencje, przygotowanie do życia);
6. Zapewnienie kursantkom dobrej zabawy i wspólnych przeżyć;
7. Poznanie historii Polski i Małopolskiej Chorągwi Harcerek;
8. Zbudowanie szerokiej perspektywy i kontekstu działania ZHR i harcerstwa w ogóle.

KURSY INSTRUKTORSKIE
W minionej kadencji odbyło się pięć planowanych kursów instruktorskich. Trzy kursy
przewodniczek: W drodze 2014, W drodze 2015, W drodze 2016 oraz dwa kursy
podharcmistrzyń: Watra 2014, Watra 2015. W pracę nad kształceniem instruktorek włączyło
się dziesięć osób, które kolejno tworzyły kadry kursów (6 instruktorek tworzących kadry
kursów przewodniczek oraz 4 – kadry kursów podharcmistrzyń) jak również kilkadziesiąt
instruktorek prowadzących poszczególne zajęcia.
Szczegółowe sprawozdania oraz wnioski z każdego kursu znajdują się w archiwum
szkoły. Poniżej znajdują się informacje dotyczące kadr poszczególnych kursów oraz terminów
ich realizacji.

KURSY PRZEWODNICZEK

Kurs przewodniczek W drodze 2014:
Termin: 14.08- zbiórka kursowa, 25-28.08- biwak
Miejsce: Kraków, Łazy
Komendantka: phm. Karolina Wierzejska
Członkinie kadry: phm. Karolina Kapica, phm. Renata Janczy, pwd. Paulina Łabuzek,
pwd. Aleksandra Kozik wędr.
Kurs przewodniczek W drodze 2015:
Termin: 03.09.2015- zbiórka rozpoczynająca kurs, 11-13.09- biwak, 02-04.10.2015- biwak,
18.10.2015- ostatnia zbiórka kursu
Miejsce: Kraków, Lubomierz, Łazy
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Komendantka: phm. Karolina Kapica
Członkinie kadry: pwd. Paulina Łabuzek, pwd. Aleksandra Mróz

Kurs przewodniczek W drodze 2016:
Termin: 12.02 - zbiórka rozpoczynająca kurs, 19-21.02- biwak, 11-13.03- biwak
Miejsce: Kraków, Lubomierz, Kudłacze
Komendantka: phm. Karolina Frankowska
Członkinie kadry: phm. Renata Janczy, phm. Aleksandra Kozik

KURSY PODHARCMISTRZYŃ

Kurs podharcmistrzyń Watra 2014:
T e r m i n : 24.06, 1.09, 4-7.09, 24.10, 9.11, 15-16.11, 10.12
Miejsce: Kraków, Polana Malinowe, Kraków, Dobra
Komendantka: hm. Hanna Tucznio
Członkinie kadry: phm. Ewa Staszewska, phm. Małgorzata Porębska

Kurs podharcmistrzyń Watra 2015:
T e r m i n : 1-4.10, 23-25.10, 21-22.11, 5-6.12
M i e j s c e : K r a k ó w , L u b o m i e r z , Rudawy Janowickie, Łódź
Komendantka: hm. Hanna Feczko
Członkinie kadry: phm. Małgorzata Porębska, hm. Estera Klima

KURSY METODYCZNE
W minionej kadencji odbyło się pięć kursów metodycznych, po dwa kursy metodyki zuchowej
i harcerek oraz jeden kurs metodyki wędrowniczek. Do kadr dwóch kursów (Polano ’14 oraz
Pryzmat ’15) dołączyły instruktorki z innych chorągwi. Nad funkcjonowaniem kursów w
ostatnich dwóch latach czuwało w sumie 16 instruktorek (6- kurs metodyki zuchowej, 6- kurs
metodyki harcerek, 4- kurs metodyki wędrowniczek). Obecnie ciągłym wyzwaniem jest jednak
zapewnienie ciągłości kadry w przyszłości (szczególnie w przypadku kursu metodyki
wędrowniczek). Kursy metodyczne kształtują myśl metodyczną i odpowiadają na potrzeby
poszczególnych poziomów, a na tej podstawie tworzą nowe rozwiązania.
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Szczegółowe sprawozdania oraz wnioski z każdego kursu znajdują się w archiwum
szkoły. Poniżej znajdują się informacje dotyczące kadr poszczególnych kursów oraz terminów
ich realizacji.

KURSY METODYKI ZUCHOWEJ

Kurs Metodyki Zuchowej Pryzmat 2014:
Termin: 31.05-1.06-biwak, 14-25.08- obóz wędrowny
Miejsce: Kraków, Bene, Maciejowa, Hala Łabowska
K o m e n d a n t k a : phm. Barbara Danecka
Członkinie kadry: pwd. Katarzyna Sęk, pwd. Anna Heilman

Kurs Metodyki Zuchowej Pryzmat 2015:
Termin: 29-31.05- biwak, 15-26.08- obóz wędrowny
Miejsce: Lubomierz, kolonie kursantek, Bystra, Bene, Gorczańska
Chata, Sromowce Wyżne
K o m e n d a n t k a : phm. Katarzyna Sęk
Członkinie kadry: pwd. Małgorzata Boligłowa, pwd. Sylwia Domoń, phm. Maria Botor
(Górnośląska Chorągiew Harcerek)

KURSY METODYKI HARCEREK

Kurs Metodyki Harcerek Ekwinokcjum 2014:
Termin: 30.05-1.06- biwak, 15-26.08- obóz wędrowny
Miejsce: Kraków, Wilkowice, Bucze, Sromowce Wyżne, Bene, Łazy
K o m e n d a n t k a : phm. Emilia Sygulska
C z ł o n k i n i e k a d r y : phm. Barbara Mioduszewska, pwd. Magdalena Periy, pwd. Natalia
Kołodziej, pwd. Julia Bednarek, pwd. Aleksandra Żmuda

Kurs Metodyki Harcerek Eufrazja 2015:
Termin: 11.04- zbiórka, 29-31.05- biwak, 16-27.08 obóz wędrowny
Miejsce: Kraków, Malinowe, Hala Krupowa, Bene, Szaflary
Komendantka: phm. Barbara Mioduszewska
Członkinie kadry: pwd. Julia Bednark, pwd. Natalia Kołodziej, pwd.
Magdalena Periy, pwd. Aleksandra Żmuda
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KURSY METODYKI WĘDROWNICZEK

Kurs Metodyki Wędrowniczek Polano 2014:
Termin: 15-25.08
Miejsce: Bieszczady
K omendantka: hm. Estera Klima
C z ł o n k i n i e k a d r y : p w d . Anna Hajduk, pwd. Barbara Sabal, pwd. Maja Stelmach
(Mazowiecka Chorągiew Harcerek)

KURS KADRY KSZTAŁCĄCEJ
W ostatniej kadencji odbył się jeden kurs dla kadry kształcącej oraz kilka spotkań
poświęconych planowaniu przyszłości szkoły, a także podsumowania działań szkoły na
biwakach z hufcowymi. Spotkania te były przede wszystkim miejscem na wymianę
doświadczeń, dobrych praktyk kursowych i inspiracji na przyszłość. W dużej mierze wspólne
spotkania były okazją do planowania części wspólnych kursów, ustalania podziału minimum,
wspólnych założeń.

KKK 2015
Termin: 11-12 kwietnia 2015
Miejsce: Niepołomice
Kadra: hm. Laura Rabiej, phm. Emilia Sygulska

Podczas biwaku wszystkich kadr kursów, w dniach 11-12 kwietnia pochyliłyśmy się nad
realizacją naszych celów (spotkanie odbyło pod hasłem: wspólne planowanie i uczenie się). Ten
czas był okazją nie tylko do uwspólnienia programów poszczególnych kursów, ale także
możliwością rozwijania warsztatu metodycznego członkiń kadr i przygotowania ich do
prowadzenia kursów i zajęć. Rozmawiałyśmy także o optymalizacji czasu na kursie, co
połączone było z doświadczeniem szukania 12 kluczy, o cyklu Kolba, szkołach
demokratycznych, czy o potrzebach kursantek. Wieczorem usiadłyśmy przy watrze i
wypracowałyśmy wspólnie trzy potencjalne misje MSI Siloe:
1) "Zapewnić ciągłość kształcenia przyszłych i obecnych instruktorek, stwarzać przestrzeń do
wymiany doświadczeń i poprzez przygodę motywować do osobistego rozwoju"
2) "Budowanie w przyjaźni zespołu instruktorek kształtujących dobrych wychowawców
otwartych na świat i ludzi"
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3) "Dbamy o poziom kształcenia przyszłych i obecnych instruktorek- świadomych i silnych
kobiet, aby były gotowe do prowadzenia innych ku dobru i pięknu. Czynimy to pielęgnując
oraz zaszczepiając wartości oraz przekazując wiedzę poprzez doświadczenie."
Po kursie dla kadry kształcącej powstał materiał, który został rozesłany uczestniczkom.

CZĘŚCI WSPÓLNE KURSÓW
Części wspólne to miejsca przecięcia się kursowych szlaków. Za każdym razem szukałyśmy jak
najodpowiedniejszej formy do dyskusji nad tematem współpracy, który stanowi myśl
przewodnią zgrupowań. W ostatnich dwóch latach udało się zorganizować spotkanie na szlaku
trzech kursów (metodyki harcerek, metodyki wędrowniczek, metodyki zuchowej), które było
próbą nowego podejścia do kursu przewodniczek (2014), spotkanie kursu metodyki harcerek z
kursem metodyki zuchowej (2015) oraz kursu przewodniczek i kursu podharcmistrzyń (2015).
Zarówno w roku 2014, jak i w roku 2015 udało nam się uzyskać dotację na kursy z Fundacji
Harcerstwa Drugiego Stulecia. Nasze wspólne spotkania zaowocowały stworzeniem jednego
projektu szkoleniowego pt. W drodze do bycia drużynową. Dzieliłyśmy się także naszymi
dobrymi praktykami z innymi kadrami podczas konferencji w Warszawie, na której
reprezentowała nas phm. Zuzanna Wollny.
Część Wspólna Kursów Polano- Ekwinocjum- Pryzmat
Termin: 14 sierpnia 2014
Miejsce: Kraków
Część Wspólna Kursów Pryzmat- Eufrazja
Termin: 22-23 sierpnia 2015
Miejsce: Bene

Cześć Wspólna Kursów: W drodze-Watra
Termin: 3 października 2015
Miejsce: Lubomierz
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PODSUMOWANIE
Największą mocą kursu jest to, że możemy
razem posiedzieć, pobyć i po prostu od
siebie
czerpać.
Nawet
najlepiej
przemyślane tematy i formy zajęć są
jedynie bazą, bez której kurs nie mógłby
istnieć, ale nie jest ona wartością
samoistną -> pwd. Aleksandra Mróz
(członkini kadry kursu przewodniczek)
Myślę, że z tego, że udało nam się stworzyć
kadrą zespół - który w tym roku również
będzie taki sam. To ważne, aby rokrocznie
kontynuować jakąś wizję. Ważne jest to,
aby z kadrą kursu metodyki było jak ze
swoją kadrą w drużynie - należy
przygotowywać następczynię, która w
przyszłości
przejmie
obowiązki
komendantki->
pwd.
Małgorzata
Boligłowa (członkini kadry kursu metodyki
zuchowej)
Myślę, że podczas kursu zdecydowanie
powinien być kładziony nacisk na
PRZYGODĘ i przeżycia
- także
krajoznawcze. To dość zabawne, że ciągle
to odkrywamy choć wydaje się taką
oczywistością. Kolejne zadania, pisane do
późnych godzin nocnych, a nawet
porannych nie zrobią z kursantek
lepszych drużynowych, a pokonywanie własnych słabości w czasie wędrówki, otwarcie na
nowe miejsca i przyrodę już może-> phm. Barbara Mioduszewska (komendantka kursu
metodyki harcerek)
Bardzo ważne było dla mnie to, że znalazły się osoby, które zdecydowały się utworzyć nową
kadrę kursu metodyki zuchowej-> pwd. Anna Pyzik (członkini kadry kursu metodyki
zuchowej)

Bardzo ważny na kursie jest czas na "życiowe rozmowy", o harcerstwie, ale nie tylko. Takie...
spoza programu, wynikające z potrzeby chwili. Uważam, że należy zaplanować na nie czastzn. zaplanować czas "luźny" na dany wyjazd, który w razie potrzeby będziemy
wykorzystywać (nie przeznaczając na to czasu z zajęć)-> phm. Paulina Łabuzek (członkini
kadry kursu przewodniczek)
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Najbardziej jestem dumna z wędrownej formy, którą coraz lepiej udaje się wprowadzić->
phm. Katarzyna Sęk (komendantka kursu metodyki zuchowej)
Jestem dumna z tego, że kadry kursów ze sobą współpracują i wypracowałyśmy spójny
proces kształcenia na kursach metodyki i kursie przewodniczek-> phm. Karolina Kapica
(komendantka kursu metodyki przewodniczek)

Jestem dumna z wprowadzenia zasady, że kursantki same wymyślają zadania za swoją
nieobecność i nie spoczywa to już na kadrze-> hm. Hanna Feczko (komendantka kursu
podharcmistrzyń)
Wyzwania to rozwój kształcenia instruktorek na etapie między przewodniczką a
podharcmistrzynią (poza kursami) - ciągłe doskonalenie ich metody, poszerzanie wiedzy,
stworzenie pola do wymiany doświadczeń-> phm. Karolina Frankowska (komendantka kursu
przewodniczek)
Wyzwania to kontynuowane i rozwinięcie współpracy z innymi szkołami w zakresie szkoleń
dla drużynowych wędrowniczek. Wymiana doświadczeń, kadr, kształtowanie-> hm. Estera
Klima (komendantka kursu metodyki wędrowniczek)
Mam poczucie, że szkołę tworzą instruktorki, które są szczerze i autentycznie zaangażowane w
proces tworzenia kursów i kształcenia. Co roku powstają świeże plany pracy, które zaskakują
obfitością przemyśleń, założeń i form. To bardzo budujące. Wymiana myśli na Kursie Kadry
Kształcącej wiele mi osobiście dała, grono z którym mam zaszczyt pracować to bardzo
profesjonalne i świadome osoby.
Cieszę się, że cały czas poszukujemy nowych form dla realizacji celów i zastanawiamy się, jak
możemy je najlepiej spełnić. Nie chodzimy utartymi ścieżkami, co jest czasami bardzo trudne,
jak próba znalezienia najlepszej formuły dla kursów przewodniczek, ale daje możliwość
wyciągnięcia wniosków i ponownej weryfikacji. Podejście do kształcenia jako procesu jest mi
bardzo bliskie i tak też widzę szkołę- jako miejsce gdzie cały czas się coś dzieje, a my właśnie o
ten proces staramy się zadbać. Cieszę się także, że podczas ostatniej kadencji udało nam się
dwukrotnie pozyskać środki finansowe, co na pewno przyczyniło się również do jakości naszych
działań.
Wyzwaniem jest zachowanie ciągłości wypracowanych rozwiązań przy jednoczesnej otwartości
na zmiany. W chwili obecnej tylko jeden kurs ma zachwianą ciągłość pracy – kurs metodyki
wędrowniczej, ale mam nadzieję, że Polano zapłonie jeszcze i przy jego blasku spotkają się
instruktorki, które znają go najlepiej. Wyzwanie stanowi także całościowe podejście do rozwoju
poszczególnych harcerek, czyli to, co się dzieje z nimi poza czasem spędzonym na kursie- o
czym rozmawiają, co robią, czym się interesują i czy to, co przeżyły na kursie ma odniesienie w
ich codziennym życiu.
Mam też poczucie, że szkoła potrzebuje świeżego powietrza i wydaje mi się, że to bardzo dobry
moment na oddanie jej, po prawie sześciu latach, w dobre ręce. Żałuję, że w ostatniej kadencji
ze względu na nowe obowiązki rodzinne, miałam ograniczoną możliwość uczestnictwa/bycia
na Waszych kursach- w porównaniu z poprzednimi latami, tego mi najbardziej brakowało, ale
mam nadzieję nadrobić tą kwestię w przyszłości.
To też pierwsza moja kadencja (z trzech), w której nie byłam komendantką/w kadrze żadnego
kursu (metodycznego czy instruktorskiego), co też pozwoliło mi popatrzeć z dystansem na to,
co się dzieje. I dumna jestem z tego, że inne osoby jeszcze lepiej, niż ja kiedyś, prowadzą kursy,
a ja mogę stać obok, być i rozmawiać, o tym, co się wydarzy, czy wydarzyło.
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Dziękuję Wam dziewczyny- bardzo.

hm. Laura Rabiej (komendantka MSI Siloe)

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ KAPITUŁY STOPNIA
HARCERKI RZECZYPOSPOLITEJ
hm. Kinga Adamusik HR
Za okres: maj 2014 – styczeń 2016.

Opis zrealizowanego zadania:
Odbyło się 13 spotkań w Krakowie, 1 na Wykusie i 2 zbiórki okolicznościowe oraz 2 spotkania
indywidualne.

Zespół:
hm Kinga Adamusik HR,
hm Agnieszka Dorosz HR,
hm Barbara Danecka HR,
phm Małgorzata Porębska HR,
phm Justyna Gutowska HR.

Wprowadzone zmiany/decyzje /uchwały kapituły:

1. Wprowadzono zmiany na stronie internetowej Chorągwi w zakładce Kapituła.

2 . Utrzymano miejsce spotkań w domu prywatnym. Mieszkanie takie, które może być
inspiracją dla instruktorek. Wprowadzono drugie miejsce spotkań (utrzymując założony
klimat)- wersja letnia.

3. W kolejnym roku, w ramach „poniedziałków u Małopolskiej Kapituły”, utrzymałyśmy
tematy rozmów przy stole. Instruktorka prowadząca spotkanie przygotowuje pole do dyskusji
na zaplanowany temat. Cel, to nauka sztuki rozmowy, dyskusji. Ułatwia to nawiązanie
kontaktu, wymianę myśli z kandydatką i opiekunką. Po analizie dotychczasowych spotkań
zostało ustalone, że kolejne tematy rozmów będą nawiązywały do idei harcerskiej. Temat został
skonstruowany w formie pytania. To trudne wyzwanie. Przykładowe rozmowy przy stole:
"Harcerskie doświadczenie wiary", "Co mogę, co muszę? ", "Tam, gdzie anioł mówi dzień
dobry", "Kto myśli o sobie, traci z oczu świat",
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"Czego nie znajdziesz w Internecie/w sieci? ", "Ile z nich jest w nas? ", "Jak harcerstwo
odpowiada na potrzeby społeczne?", "Lady Ambicja".

4. Wszystkie członkinie kapituły dokonały analizy realizowanych prób stopni HR. Celem
naszym było spisanie najczęściej powtarzających się zadań, problemów i kierunków
wybieranych przy tworzeniu prób przez kandydatki. Po "burzy mózgów" wnioski zostały
spisane i przekazane Komendzie Małopolskiej Chorągwi Harcerek jako wskazówki do pracy z
instruktorkami lub inspiracje do gawęd, kominków.

5. W wyniku rozmów całego zespołu Kapituły zostało ustalone, że "trzecia minigawęda", która
mówiona jest przy obrzędzie zamknięcia stopnia HR zostaje zmieniona na temat "Harcerstwo
zakorzenione w Bogu". Jest to wniosek wynikający z trudnych rozmów na temat 1pkt PH.

Rezultaty:

Otwarto: 18 prób harcerkom, 1 członkini KPH,
Zamknięto: 8.

Akcje:

1. Kapituła uczestniczyła w corocznym spotkanie żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich PonuryNurt, a także ich potomków i sympatyków. Miejscem uroczystości była polana na Wykusie.

2. W ramach jubileuszu Chorągwi Kapituła organizowała zbiórkę Kręgu HR "Czar obozowych
dni". W zbiórce licznie uczestniczyły Harcerki Rzeczypospolitej nie będące w czynnej służbie.
Swoimi wspomnieniami przybliżyły historie z obozów letnich. Wśród pamiątek nie zabrakło:
listów obozowych, proporców zastępów, kronik, biało-czarnych zdjęć i niesamowitych,
wesołych opowieści. Jako zadanie miedzyzbiórkowe podjęłyśmy się wzięcia udziału w akcji
"Pigwinek".

3. Akcja "Pingwinek" - to zadanie, którego celem było zebranie podarunków dla sióstr
Benedyktynek ze Staniątek. Zadanie to "przypomnienie -prośba abyś pomyślała przy kolejnej
kawie lub kubku ciepłej herbaty o siostrach, którym mróz i chłód doskwiera w klasztornych
murach". Kolejny krok, to pomysł na taki podarunek na święta, który naprawdę mniszkom
może się przydać. HR-ki okazały się bardzo oryginalne. Zadziała prawdziwa sieć alarmowa od
Zakopanego przez Kraków aż do Niepołomic. W zimowy wieczór dwa duże pudła pełne
prezentów zostały zawiezione pod klasztorną furtę.

4. Przedstawicielki Kapituły uczestniczyły w Poznaniu, w Programowym Zjeździe
Strategicznym, który został zwołany w celu ustalenia priorytetów na XV Zjazd ZHR.
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Wnioski:

"Dostajemy kamień i to od nas zależy czy zbudujemy mur czy most..."
Za twórcze wieczory i wspólne budowanie dziękuję całemu zespołowi Kapituły Harcerki
Rzeczypospolitej, a w szczególności Agnieszce Dorosz za niezmienne, mocne fundamenty.

Czuwaj!
hm. Kinga Adamusik HR
przewodnicząca Kapituły stopnia HR

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI STOPNIA
WĘDROWNICZKI „PRZEŁĘCZ”
Za okres: 09.2014-06.2015

We wrześniu 2014 roku do komisji wędrowniczki „Przełęcz” należały druhny:








phm. Magdalena Drabik HR,
pwd. Ewa Makieła wędr.,
pwd. Katarzyna Wałek wędr.,
pwd. Agata Andrzejewska HR,
pwd. Paulina Żak wędr.
pwd. Joanna Chachurska wędr.

Ponieważ wędrowniczka wędruje w sensie dosłownym i przenośnym jako komisja
postanowiłyśmy wspólnie zdobyć własną przełęcz, a podczas wędrówki zastanowić się nad
planem działania na najbliższy czas. Udało się nam zdobyć „Przełęcz Liliowe” i tym samym
zdobyć proporzec, który towarzyszył nam podczas kolejnych spotkań. Niestety tylko połowa z
członkiń wzięła udział w wędrówce. Głównym problemem z jakim zmagała się „Przełęcz” w tym
okresie to liczebność członkiń podczas spotkań, niestety nie każdy z hufców wydelegował osobę
do podjęcia tego zadania co sprawiało nam duży problem. Najczęściej podczas spotkań
uczestniczyły Ewa Makieła oraz Katarzyna Wałek, którym dziękuję za wkład i pomoc w
prowadzeniu komisji.
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Plan komisji zakładał, że po roku czasu druhny wchodzące w jej skład podejmą się
utworzenia nowych kapituł we własnych hufcach, niestety ze względu na małe zaangażowanie
wszystkich członkiń pomysł upadł.
Uważam, że warto w przyszłości zorganizować zajęcia dla opiekunek stopnia
wędrowniczki jak rozgryźć pewne zadania tak, aby stopień był na najwyższym poziomie i
najbardziej dopasowany do podopiecznej. Oraz jeszcze raz podjęcia tematu powstania komisji
wędrowniczki w hufcach.

phm. Magdalena Drabik HR

Za okres: 09.2015-01.2016

Komisja wędrowniczki „Przełęcz” została powołana w nowym składzie rozkazem L9/2015 z
dnia 01.09.2015:







Przewodnicząca pwd. Aleksandra Mróz HR
Pwd. Agnieszka Adamczyk wędr.
Pwd. Magdalena Gancarczyk wędr.
Pwd. Julia Łucka wędr.
Pwd. Michalina Kłeczek wędr.
Pwd. Anna Pyzik wędr.

Z poprzedniego składu w komisji pozostała pwd. Katarzyna Wałek wędr. RL 10/2015 z dnia
01.10.2015 do komisji została powołana pwd. Magdalena Czajka wędr.
Naszym celem na pierwsze półrocze roku było wprowadzenie stałej formy spotkań komisji,
która umożliwi pokazywanie przychodzącym na nią harcerkom nieznanych im zakątków
Krakowa, jednocześnie dając im coś więcej, aniżeli tylko miejsce do omówienia próby. Od
września do stycznia odbyło się 6 spotkań komisji, otwarto 10 prób na stopnie, zamknięto 12.
Każde spotkanie odbyło się w innym miejscu, nierzadko nowym nie tylko dla harcerek, ale też
i dla samych członkiń komisji. Dokładny opis
Celem, na którym chciałabym się skupić w kolejnym półroczu, jest wyrównanie i ustalenie
poziomu zdobywanych stopni w chorągwi. Pierwszym krokiem ku temu było wprowadzenie
zasady, że opiekunką wędrowniczki może być mianowana instruktorka lub harcerka, która
posiada ten stopień od co najmniej roku. Kolejnym działaniem będzie rozszerzenie
znajdującej się na stronie bazy materiałów dla opiekunek stopni. Wyzwaniem stojącym przed
nami jest stopniowe sprowadzanie zdobywania stopnia wędrowniczki na poziom hufców. Na
obecną chwilę, gdy stopień wędrowniczki jest otwierany najczęściej przez 16-letnie
przyboczne, niezbędne jest organizowanie 2 spotkań komisji miesięcznie, aby być w stanie na
bieżąco umożliwiać otwarcie i zamykanie stopni.

pwd. Aleksandra Mróz HR
Przewodnicząca KW „Przełęcz”
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Załącznik 1 – sprawozdanie z przebiegu spotkań komisji

Data

Osoba
odpowiedzialna

Miejsce

Bonus

Próby

10.09.2015

Ola Mróz

Strych Natalii
Horak - ul.
Mikołajska 3

Losowanie 3 obiektów, które
następnie rozpoznawano w
panoramie miasta, oglądanej z
klapy wychodzącej na dach

Otwarcie
sam. Emilia Ślusarczyk opiekunka pwd. Katarzyna Spałek
wędr.
sam. Weronika Spólnik opiekunka pwd. Aleksandra Mróz
HR
trop. Monika Smaza (st. wędr.) opiekunka pwd. Magdalena
Gancarczyk wędr.
sam. Joanna Jarzyńska opiekunka phm. Magdalena
Drabik HR

14.10.2015

Kasia Wałek

Helców 23a

Układanie martwej natury,
która miała symbolizować
próbę

Otwarcie:
sam. Julia Skrzypek
opiekunka pwd. W.Kleemann
wędr.
sam. Ewa Antonowicz
opiekunka pwd. M.Czajka wędr.

Zamknięcie:
sam. Martyna Rząsa
opiekunka phm. J.Bednarek wędr.
09.11.2015

Magda Gancarczyk

Staromiejskie
centrum kultury
młodzieży

Zajęcia teatralne - małe formy
powiązane z graniem

Otwarcie:

 sam. Nadia Świętek
opiekunka phm. Bernadeta
Birczyńska HR


sam. Michalina
Sieniawska
opiekunka pwd. Aleksandra
Żmuda wędr.

Zamknięcie:
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sam. Małgorzata
Ojczenasz
opiekunka pwd. Aleksandra
Żmuda wędr.



09.12.2015

Ania Pyzik

Biblioteka
MOCAKu

dddd
Domalowywanie dalszej części
obrazu z rybą (jeden z
warsztatów organizowanych
przez muzeum)

Zamknięcie:






14.12.2015

Agnieszka
Adamczyk

Klasztor
Kapucynów

Wspólne tworzenie opowieści
w oparciu o Story Cubes i
postaci św. Franciszka oraz Św.
Klary.





Ola Mróz / Ania
Pyzik

Mieszkanie
Pyzików, os.
Centrum A

Zejście do schronu w piwnicy

sam. Alicja Moskal
opiekunka pwd.
Katarzyna Wałek wędr.
sam. Urszula Skubik
opiekunka pwd. Anna
Pyzik wędr.
sam. Anna Czesak
opiekunka pwd.
Magdalena Peryi HR
sam. Magdalena
Sułkowska
opiekunka pwd.
Katarzyna Wałek wędr.

Zamknięcie:



13.01.2016

sam. Urszula Tomoń

sam. Klaudia Banaś
opiekunka pwd. Nina
Wojda wędr.
sam. Emilia Janik
opiekunka phm.
Aleksandra Kozik wędr.
sam. Agata Tucznio
opiekunka phm. Julia
Bednarek wędr.

Otwarcie:




sam. Monika Murzyn
opiekunka pwd. Anita
Śliwińska wędr.
sam. Agnieszka
Terczyńska
opiekunka pwd.
Aleksandra Połączak HR

Zamknięcie:





sam. Natalia Szopa
opiekunka pwd.
Agnieszka Dąbrowska
HR
sam. Dominika Mamczur
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opiekunka phm. Julia
Bednarek wędr.

Załącznik 2 – lista obecności na komisjach
Osoba
Agnieszka
Adamczyk
Magdalena
Czajka
Magdalena
Gancarczyk
Julia Łucka
Michalina
Kłeczek
Aleksandra
Mróz
Anna Pyzik
Katarzyna
Wałek

10.09
-

14.10
+

09.11
+

09.12
+

14.12
-

13.01
+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

+/-

-

+

+
+

-

-

-

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

-

+
+

+/-

+
-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REFERATU
ZUCHOWEGO
phm. Karolina Kapica HR
W momencie rozpoczęcia kadencji, na referat zuchowy składał się tylko jeden hufiec zuchowy,
do którego przynależały wszystkie gromady z Krakowa i gromada ze Skawiny, 5 Niepołomicka
Gromada Zuchowa „Zielone Iskierki” oraz 1 Skarżyska Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”. W
latach 2014-2016 została rozwiązana gromada ze Skarżyska, natomiast powstały cztery nowe
gromady. W roku 2015 udało się utworzyć Hufiec Zuchowy Kraków – Śródmieście i podzielić
liczący wówczas 13 gromad Hufiec Zuchowy Kraków – Krowodrza „Tajemniczy Ogród”. W
kwietniu 2015 zuchmistrzynie spotkały się na Akademii Zuchmistrzowskiej, której
komendantką była pwd. Aleksandra Łuszczyńska. Obecnie Hufiec Zuchowy Kraków –
Krowodrza „Tajemniczy Ogród” liczy 9 jednostek, a hufiec Zuchowy Kraków – Śródmieście 6
jednostek, w Niepołomickim Związku Drużyn Harcerek i Zuchów „Świt” działa jedna gromada
zuchowa.
69

Sprawozdanie Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR 18.05.2014-28.02.2016

W obecnej kadencji odbyły się trzy kursu przybocznych i dwa kursy metodyki zuchowej,
których kadrę stanowiły:
- Kurs Przybocznych Gromad Zuchowych „Promień” 2014 (wiosna)
pwd. Iga Niemiec, pwd. Weronika Kleemann i sam. Zuzanna Radziszewska
- Kurs Przybocznych Gromad Zuchowych „Promień” 2014 (jesień)
pwd. Małgorzata Boligłowa, pwd. Sylwia Domoń i wędr. Agnieszka Witczyńska
- Kurs Przybocznych Gromad Zuchowych „Promień” 2015
pwd. Zofia Merecik, pwd. Gabriela Kongstad i sam. Julia Skrzypek
- Kurs Metodyki Zuchowej „Pryzmat” 2014
hm. Barbara Danecka, pwd. Katarzyna Sęk i pwd. Anna Heilman
- Kurs Metodyki Zuchowej „Pryzmat” 2015
phm. Katarzyna Sęk, pwd. Małgorzata Boligłowa i pwd. Sylwia Domoń
Myślę, że przez ostatnie dwa lata udało się wykształcić mocną kadrę hufców i kadrę
kształcącą. Dzięki temu powstała też kadra referatu, która tworzy wspólną strategię pracy
metodycznej z drużynowymi w chorągwi. Dzięki współpracy tego zespołu udało się sprawnie
wprowadzić zmiany związane z Regulaminem Gromady Zuchenek w 2015 roku. W przyszłości
widzę przestrzeń do dalszej pracy referatu w wypracowaniu z hufcowymi hufców harcerek
wspólnej wizji współpracy gromada – drużyna i pracy z przybocznymi gromad. Małopolskie
gromady są stosunkowo liczne i tu pojawia się odwrotny niż dotychczas problem –
ograniczenia ilości zuchenek w gromadzie i odpowiedzialnego podejścia drużynowych do
planowania
zaciągu
i możliwości kadry. Zdarza się również, że do gromad jako opiekunki szóstek trafiają zbyt
młode harcerki, dlatego w dalszej perspektywie potrzebne jest podniesienie wieku harcerek,
które mają wziąć udział w kursie przybocznych, oraz zwracanie uwagi na to, że funkcja
przybocznej w gromadzie, to także funkcja wychowawcza i trzeba mieć do niej odpowiednią
dojrzałość oraz doświadczenie.
Serdecznie dziękuję wszystkim instruktorkom, drużynowym, przybocznym i harcerkom, za
zaangażowanie i pracę metodyczną na świetnym poziomie:
- phm. Oli Łuszczyńskiej za Tajemniczy Ogród, za Tęczową Gromadę, świetną Akademię
Zuchmistrzowską, wszystkie spotkania i długie rozmowy, determinację w pracy z drużynowymi
i autentyczność w kontakcie z zuchenkami
- pwd. Idze Niemiec za kurs „Promień”, za Hufiec Śródmieście, za konkret, jasność w myśleniu,
działaniu i oczekiwaniach, za to, że zawsze wiem na bieżąco co się dzieje, za wspólne wizytacje
i zbiórki
- pwd. Ani Pyzik, za Tajemniczy Ogród, za Tęczową Gromadę, świetną, pełną wrażliwości i
empatii pracę z drużynowymi, za wszystkie wychowane zuchmistrzynie, szczerość i
autentyczność
w działaniu
- phm. Kasi Sęk, za wszystkie absolwentki Pryzmatu, za nowe spojrzenie na sprawy, które
wydają się oczywiste, za świetną organizację i nieoceniony wkład w kształcenie
- hm. Basi Daneckiej za kurs „Pryzmat” 2014 i kształcenie przyszłych podharcmistrzyń
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- pwd. Weronice Kleemann – za „Promień”, za pracę włożoną w tworzenie Hufca Śródmieście,
zaangażowanie i uśmiech, oraz wspólne podróże
- pwd. Zosi Merecik za wychowywanie kadry przez własny, autentyczny przykład, za wspólną
kolonię, za kurs „Promień” 2015, za Tęczową Gromadę i wsparcie dla innych drużynowych
- pwd. Gosi Boligłowie i pwd. Sylwii Domoń za kurs „Pryzmat” 2015 i „Promień” 2014 i
ogromny wysiłek włożony w kształcenie
- pwd. Asi Chachurskiej za wszystkie kolonie, za wsparcie, które nie rzuca się w oczy, a jest
ogromnie potrzebne
- pwd. Agnieszce Witczyńskiej za wyzwanie, za kurs „Promień” 2014, za wspólną kolonię, za
Bluszcz i motywację do działania
- hm. Gosi Wczelik – za wsparcie w każdej trudnej sprawie, rozmowie i motywację do działań,
do których trudno się zabrać
- hm. Anettcie Herdzinie za nieocenioną wiedzę i doświadczenie, którym się ze mną podzieliła
- pwd. Paulinie Łabuzek za wspólną kolonię, wszystkie wizytacje i wsparcie dla drużynowych
gromad
Czuwaj!
phm. Karolina Kapica HR

SPRAWOZDANIE Z HARCÓW SAMARYTANEK CHORĄGWI
Harce samarytanek organizowane przez chorągiew to ważny element próby każdej
samarytanki. Choć harce wpisały się już w kalendarz działań, myślę, że nie mamy niestety
wypracowanego dobrego systemu by harce były sprawne i spełniały swój cel – sprawdzenia się
w umiejętnościach i wiedzy harcerskiej. We wrześniu 2014 r. podczas spotkania komendy i
hufcowych podjęłyśmy decyzję o wprowadzeniu zmian poprzez przełożenie akcentu z „musisz
zaliczyć” na „harce to moment kiedy możesz się sprawdzić, zobacz co potrafisz, a czego nie”.
Celem tej zmiany miało być wpłynięcie na podejście uczestniczek do harców – by nie
podchodziły do tego jak do testu, a by wyzwoliła się w nich własna motywacja i chęć
sprawdzenia swojego poziomu, by otrzymała informację zwrotną która i uczestniczce i jej
drużynowej pozwoli ocenić na jakim etapie jest i czego brak jeszcze do zakończenia próby.
Zaproponowałyśmy formę realizacji tego celu:
- punktowy razem z harcerką podsumowuje dany punkt: jasny komunikat – to zrobiłaś
źle, to dobrze, to potrafisz, tego nie
- wizualizacja – indeks z technikami/dziedzinami i miejscem na informację zwrotną +
forma oceny zielone, żółte, czerwone (indeksy kursantki mogą dostać w zaproszeniu na
harce).

Podsumowując efekty tego założenia po trzech edycjach harców mam takie wnioski:
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- bardzo trudno jest tak zorganizować harce, by uczestniczka otrzymała rzetelną
informację zwrotną – problematyczne w tym jest: brak czasu na taką informację, późny
i czasem losowy dobór osób będących na punktach gry harcowej
- zmiana podejścia organizatorek harców i przestawienie się na system informacji
zwrotnej, bez „rygoru” niezaliczenia harców nie wzbudziła motywacji w druhnach –
wręcz przeciwnie, niektóre jadą na nie z nastawieniem, że przecież nie muszą ich
zaliczyć, więc nie będą się starać
Jednym słowem przed nami jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Zwłaszcza, że problematyczne
jest również znalezienie za każdym razem kadry harców, która poradzi sobie dobrze z tym
zadaniem.
Poniżej wszystkie edycje harców odbywające się w minionej kadencji:

Harce Samarytanek Impossible 2014
Termin: 24-25.05.2014
Miejsce: Myślenice - Kudłacze
Kadra:
pwd. Anna Nenko wędr - komendantka
pwd. Natalia Kołodziej - wicekomendantka
sam. Katarzyna Spałek - oboźna

Tegoroczne harce odbyły się czerwonym szklakiem z Myślenic na Kudłacze. Trasa według
harcowniczek była męcząca, ale piękna. Miejsce ogólnie bardzo fajne. Biorąc pod uwagę
zeszłoroczne wnioski punktowana była tylko konkretna wiedza harcerek (punktowe przed grą
dostały konkretną ocenę punktu). Przed harcami odbyły się dwa spotkania z punktowymi na
których wszyscy wypowiadali się na temat zadań. Większość punktów została zmodyfikowana.
Na harcach druhny mogły uzyskać 79 pkt z 13 technik harcerskich. Zaliczały druhny mające
55pkt. W harcach wzięło udział 21 harcerek. 9 osób nie zdało. 4 osoby zrezygnowały w dniu
wyjazdu.

Na przyszłość:
Śpiewniki (piosenki, które będą na ognisku ).
Pomyśleć o stopniowaniu zadań na punktach ponieważ są harcerki z 2 gimnazjum i z 2 liceum.
Wymyśleć indywidualny bieg dla harcowniczek by nie szły w patrolach (ponieważ osoby, które
trafią na mocną osobę, mają łatwiej.

pwd. Anna Nenko
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Harce samarytanek Iluminacja 2014
Termin: 25-26.10.2014
Miejsce: Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
Kadra:
pwd. Paulina Łabuzek HR- komendantka
pwd. Zofia Merecik wędr.- wicekomendantka
wędr. Anna Sułkowska - kwatermistrzyni
sam. Natalia Szopa - oboźna
pwd. Natalia Kołodziej wędr.- pomoc

Podczas harców wprowadzona została innowacja – uczestniczki poruszały się po
trasie w patrolach na rowerach.
Wnioski i spostrzeżenia kadry:

2. uczestniczki nie były zmotywowane do harców, bo wiedziały, że wszystkie je zaliczą; nie
czuły presji, żeby poruszać się szybko na i między punktami
3. zaliczenie: należy rozważyć jednak jakąś formę zaliczania harców, może dobrym
pomysłem jest próg zaliczonych punktów na grze (ilość punktów, na które dotrą); po
niezaliczeniu harców druhna dostaje propozycje zadań do nadrobienia (z danych
dziedzin) w drużynie lub hufcu, dopiero po ich wykonaniu może mieć przyznany
stopień
4. cel opisów zadań nie został zrealizowany: druhny nie pisały sobie w indeksach uwag
przekazywanych im przez punktowych, ponieważ czuły, że nie mają na to czasu;
punktowi powinni sami wpisywać uwagi do indeksów, jednak ci, którzy wpisywali nie
pisali ich rzeczowo; dobrym pomysłem jest wysłać na każdy punkt przykładową
konkretną informację zwrotną dla uczestniczki, na której będą mogli się wzorować
5. w każdej możliwej okazji zwracać uwagę, gdy ktoś jest nieodpowiednio umundurowany
(na harcach były sytuacje z: zbyt krótkimi spódnicami, spodniami zamiast spódnic,
brakiem nakrycia głowy, kolorowymi paznokciami, nieodpowiednimi okryciami
wierzchnimi)
6. zawsze musi być przygotowany plan B, do każdego działania
7. brakowało na miejscu osób z kadry (komendanta + oboźna + kwatermistrz + ktoś
jeszcze), do samej organizacji harców optymalne jest pięć osób
8. czas na harce był zbyt krótki (24 godz), proponowany czas: dwa dni (pt wieczorem- sob
wieczorem lub sob rano- nd popołudniu)
9. komendantka miała słaby kontakt z drużynowymi, problemem było uzyskanie
odpowiedzi na maile
10. punktowi różnie odpowiadali na wiadomości: część od razu, część po przypomnieniu, a
część wcale nie odpowiadała
11. część punktowych (tych, którzy wpisywali uwagi) nie zrozumiała ich celu: może należy
spotkać się z każdym indywidualnie i to omówić, skoro nie przyszli na odprawę, a mail
to zbyt mały konkret?
12. bardzo dobry pomysł ze stworzeniem grupy na facebook'u: szybki kontakt z
uczestniczkami; fb sprawdzany częściej niż mail
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13. koordynator powinien wiedzieć cały czas, co dzieje się na każdym polu działania (jak
wygląda organizacja, co jest wykonane, co nie, co jeszcze trzeba zrobić)- nie wszystkie
próby kontaktu zakończyły się sukcesem mimo że Paulina starała się dowiadywać jak
sytuacja na wszystkich obszarach. Trzeba odpowiednio wcześniej sprawdzać gotowość
ludzi do akcji
14. trasa musi być dostosowana do dziewczyn, czyli poziom uśredniony; można sugerować
trasy (szlaki zamiast dróg naokoło, ale ostateczny wybór należy do uczestniczek) oraz
najlepiej jak będzie „na kole” z punktem z kuchnią polową w środku, wtedy można tam
dotrzeć kiedy się chce, a nie zaburza to planu drogi
15. reklama harców, szerokie info: w MBI, na fb, osobiście mailem do wszystkich
drużynowych (nie przez hufcowe, gdyż nie do wszystkich hufcowych dotarła
informacja)
16. ważna jest konsekwencja- kto nie zapłacił, nie zgłosił się w terminie, nie wykonał
zadań- nie jedzie
17. należy podawać termin z dużym wyprzedzeniem, gdyż drużyny (i punktowi!) planują
swoje działania, nie chcemy, żeby terminy na siebie nachodziły
pwd. Paulina Łabuzek

Harce Samarytanek „Impugnatio”
Termin: 20-21.03.2015
Miejsce: Skała (koło Krakowa)
Kadra:
pwd. Ewelina Lisowska HR - komendantka
pwd. Anna Sułkowska - kwatermistrzyni
sam. Jagna Olejniczak - oboźna
pwd. Natalia Kołodziej - członek kadry
pwd. Aleksandra Mróz - członek kadry

SŁABE STRONY HARCÓW
1. Liczba osób – ZA DUŻO- niestety nie dało się na tych harcach zmniejszyć tej liczby ponieważ
większość z tych dziewczyn zamyka próbę w maju, czerwcu lub na obozie i gdyby nie pojechały
na te harce to nie miały by tej możliwości. Przez tak dużą liczbę osób (46) był duży tłok, korki
na grze (niektóre patrole bardzo długo czekały na dany punkt, nawet 45 min), problem ze
sprawnym przygotowaniem obiadu, brak wystarczająco indywidualnego podejścia, na pewno
nie było ono takie o jakie nam chodziło.
Proponowane rozwiązanie:



na początku roku drużynowe dostają proponowane terminy harców i już wtedy
zapisują swoje harcerki,
na początku roku hufcowe zbierają informacje od drużynowych ile harcerek i kiedy
zamyka próby i wtedy ustalają kiedy te druhny będą brały udział w harcach i jeżeli
okaże się że na wiosenne jest bardzo dużo chętnych to może warto zrobić dwa razy
harce, znaleźć dwie kadry
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2. Punktowe nie postawiły na komunikację z uczestniczkami, informację zwrotną, ale na
punktowanie i ocenianie pomimo że zwracałyśmy im na to uwagę oraz dostały dokładne
wytyczne czym się mają kierować.
Rozwiązanie:


3.

4.
5.
6.

dłuższe spotkanie ze wszystkimi punktowymi, dokładne osobiste wyjaśnienie na czym
polega „punktacja” i jak powinny udzielać informacji zwrotnej.
 harcowniczki dostają tylko komunikat jak im poszło, na jakim poziomie jest ich wiedza
ale nie wiedzą ile dostają punktów (skala jest dla nich nieznana)
Po zestawieniu wniosków punktowych i przygotowaniu informacji dla drużynowych pojawił
się wniosek, który wysnuła Natalia, że w sumie to z tych informacji nie dowiedziała się niczego
nowego o wiedzy swoich druhen , w związku z tym zastanawiamy się czy robienie takiego
zestawienia ma sens? Tutaj nie przyda się opinia innych drużynowych.
Nie wszystkie punktowe oceniały rzetelnie, obiektywnie,
Nie pomyślałyśmy o wodzie do picia dla harcowniczek (mogłyśmy same zorganizować lub
powiedzieć dziewczynom, żeby sobie wzięły).
Nie wszystkie osoby z kadry poinformowały punktowe wcześniej co będzie na ich punktach,
punktowe nie widziały wcześniej materiałów na punkty.

PLUSY HARCÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Na grze znaczna większość druhen dotarła na wszystkie punkty(tylko jeden patrol nie dotarł
na jeden punkt)- z tego jesteśmy bardzo zadowolone ponieważ przy takiej liczbie osób
ciężko było optymalnie rozłożyć trasę ale na szczęście się udało.
Udało nam się zrealizować cały program, zgodnie z planem pracy. Maksymalne poślizgi
czasowe to 15-20 min, zapewniona została odpowiednia ilość snu dla uczestniczek (ok. ok.
7,5 h).
Udało nam się zorganizować po kilka punktowych na jeden punkt – dobra komunikacja z
punktowymi, z każdą z nich skontaktowałam się osobiście przed harcami.
Wykorzystanie terenu- na punktach nawiązywałyśmy do miejsca.
Bardzo dziewczynom podobał się termin harców – zacząć harce po szkole w piątek, a
skończyć późnym popołudniem/wieczorem w sobotę. Dzięki temu nie opuściły szkoły i
miały niedziele dla siebie.
Panowała miła, przyjazna atmosfera.
Harcowe koszulki – bardzo wszystkim podobały się koszulki i to że same rysowały sobie na
nich logo.
Gra nocna- pozytywne to że rozpoczynała się tuż po kominku, była dość krótka łącznie 40
min i że mogły zdobyć na niej rzeczy na grę.
Gra nocna od razu po zakończeniu ogniska – Nie wybijamy dziewczyn ze snu w środku nocy.
Po za tym 15/16 letnim dziewczynom nie podoba się wstawanie w środku nocy i bieganie po
lesie
Szybka, sprawna, efektywna komunikacja w kadrze, dobry nadzór komendantki.
Udało się stworzyć informacje zwrotne dla drużynowych.
Bardzo dobrze zorganizowane sprawy kwatermistrzowskie (kwatermistrzyni zajmowała się
tylko tym, a reszta kadry przygotowaniem pozostałych elementów harców). Ania Sułkowska
jest super kwatermistrzynią.
Dodatkowe harce- bardzo podobały się harcowniczkom, zdecydowana większość
zrealizowała prawie wszystkie .

POZOSTAŁE
1.

Trzeba opracować konkretne szczegółowe wytyczne, czego oczekujemy od harcowniczek i
jaką wiedzę chcemy sprawdzać na punktach ponieważ hasła z regulaminu np. Wiedza o
Polsce są zbyt ogólne. Niekiedy sprawdzana wiedza nie może być zbyt ogólna ale też zbyt
75

Sprawozdanie Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR 18.05.2014-28.02.2016
szczegółowa (np. to czy harcerka wie, kto napisał nasz hymn narodowy, nie mówi nam o jej
faktycznym poziomie wiedzy i umiejętności. Ale taka wiedza oczywiście również jest ważna.
2. Na zorganizowanie super harców potrzebny jest czas min 2 miesiące. My miałyśmy tylko
miesiąc to zdecydowanie za mało.
3. Uważamy , że na naszych harcach zabrakło formy jaką jest wyczyn, była natomiast świetna
komunikacja i koordynacja działań. Jakby połączyć te dwie rzeczy to wyszły by super harce.
Przepis na super harce: wyczyn + sprawna komunikacja w kadrze oraz koordynacja zadań
przez komendantkę, trzymanie się terminów (plus pomoc kogoś z pionu wędrowniczego )
4.
5.
6.

Uczestniczki bardzo pozytywnie nastawione do harców jednak mimo to przewinął się temat
zaliczenia.
Pojawił się problem umundurowania- harcerki miały za krótkie spódnice, nosiły duże
słoneczne okulary do munduru i nie widziały w tym problemu, jedna druhna miała czerwone
paznokcie.
Współpraca poprzedniej komendantki z następną- mimo wielu prób nie udało mi się
skontaktować z Pauliną a myślę, że takie spotkanie jest potrzebne.
pwd. Ewelina Lisowska

Harce Samarytanek Impossible 2015
Termin: 21-22 listopada 2015r.
Miejsce: Łazy
Kadra:
pwd. Magdalena Gawin wędr. - komendantka
sam. Dominika Mamczur - kwatermistrzyni
Ewa Kaleta - oboźna
sam. Anna Czesak - członkini kadry
pwd. Marta Zając wędr. - członkini kadry
PODSUMOWANIE:
Harce odbyły się w terminie 21-22.11.2016r. w miejscowości Łazy. Początkowo chciałyśmy
jechać do Skały, lecz okazało się, że schronisko jest zamykane na okres zimowy. W kadrze było
5 osób: komendantka: pwd. Magdalena Gawin wędr., pwd. Marta Zając wędr., sam. Anna
Czesak, sam. Dominika Mamczur, sam. Ewa Kaleta (oboźna). Niestety Zuza Bert i Karolina
Krzeptowska - Sabała nie mogły z nami pojechać, aczkolwiek włożyły swój wkład w organizację
harców. Niestety bardzo ciężko było skompletować listę uczestniczek w terminie. Hufcowe,
mimo iż je o to prosiłam nie zrobiły tego w terminie (nie wszystkie). Jeśli ustaliłyśmy z kadrą
jakiś termin to chciałabym, żebyśmy wszystkie się go trzymały, bo jak wiadomo przykład idzie
z góry :). Ostatecznie w harcach wzięło udział 20 harcerek (reszta nie potwierdziła udziału, nie
wiemy dlaczego). Niestety większość z nich nie była przygotowana z większości dziedzin
harcerskich/podstawowej wiedzy co nas zasmuciło. Myślę, że dobrym pomysłem jest, by
drużynowa rzeczywiście sprawdzała przed harcami na jakim poziomie jest harcerka, którą
zgłasza lub by zadbała o odpowiednie przygotowanie. Harcerka, która uzyskała najwyższy
wynik to trop. Bogusława Wrońska, której zaangażowanie widoczne było przez całe harce. Tak
więc to ona otrzymała przywilej pełnienia funkcji oboźnej na kolejnych harcach. Wiele
dziewczyn nie było odpowiednio przygotowanych na harce. Większość nie miała ze sobą
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kompasów (co może być przyczyną dotarcia na tak małą liczbę punktów). Uczestniczki, które
zdobyły poniżej 17 punktów doszły na max. 2 punkty. Trasa była wyjątkowo prosta (pętla),
urozmaicona - dobre usytuowanie punktu z samarytanki pozwoliło na przeprowadzenie
różnych inscenizacji. Punkty na mapie jasno zaznaczone (jednak jedna punktowa nie mogła
trafić), a nam przejście całej trasy zajęło 1,15h. Na przyszłość warto trasę wyznaczyć min.
tydzień wcześniej, już wtedy mieć gotowe mapki. Bardzo fajnym pomysłem jest zorganizowanie
nocnej gry. W naszym wypadku nie była ona planowana, aczkolwiek dziewczynom bardzo się
spodobała. Na przyszłość warto jednak pomyśleć nad jeszcze wnikliwszą organizacją. Niestety
nie do wszystkich uczestniczek dotarły listy (choć Zuza wysyłała je w jednym terminie). Na
punktach tworzyły się kolejki, mimo iż wypuszczałyśmy dziewczyny w dwie strony w różnych
odstępach czasowych. Dobrym pomysłem był również samodzielny dojazd harcowniczek na
miejsce, wykazały tym również swoją samodzielność (i umiejętność organizacji). 5 osób w
kadrze to bardzo dobra liczba, ponieważ każdy miał ciągle coś do roboty (choć podział zadań
ustalałyśmy jeszcze w pierwotnym składzie), szybciej sprawdzało się zadania. Tym co
najmocniej mi przeszkadzało jako komendantce było to, że do samego końca nie wiedziałam,
ile osób tak naprawdę pojawi się na harcach, na tydzień przed dostawałam telefony od
drużynowych (i dziewczyn, które chciałyby pojechać, a nie zostały zgłoszone). Bardzo często
słyszałam wtedy tekst: “A czy coś się stanie jak przyjmiesz jeszcze jedną osobę?”. Niestety
takich osób było ponad 5. Uważam, że to bardzo ważne, aby na kolejnych harcach taka sytuacja
się nie zdążyła, a komendantka mogła spokojnie wszystko z kadrą przygotować (zdecydowanie
łatwiej byłoby nam to zrobić znając min. 2 tygodnie przed dokładną ilość osób). Po harcach,
podliczeniu wszystkich zadań, hufcowe otrzymały informację (mam nadzieję, że drużynowe
również) z dokładną ilością punktów każdej druhny, a także informacje od punktowych
odnośnie poziomu wiedzy. Kadra była również zgodna co do tego, że dobrze byłoby wprowadzić
zasadę harców na zaliczenie. Mogłoby to być dodatkową motywacją do zdania harców (część
dziewczyn miała podejście - wezmę udział, zamknę stopień), a chciałybyśmy, żeby dziewczyny
również coś wyniosły z tych harców, nie jechały z przymusu.
Poniżej znajdują się wnioski, które przekazały nam dziewczyny na zakończenie harców:

Plusy

Minusy




integracja
chodzenie pojedynczo (ale niekoniecznie przy
tej liczbie uczestniczek) x2
“Po raz pierwszy brałam udział w patrolu sama
ze sobą. Pokazało mi to, a także innym, co
potrafimy, co nam jeszcze nie do końca
wychodzi”
 fajna gra nocna, nie za długa, nie za krótka,
ciekawa forma x9
 ciekawie prowadzone punkty podczas gry,
dobrze przygotowane zadania x4
 ekstra komienk x3
----------------------------------------------------------------------------------------------





dobry obiad x3
super ludzie i atmosfera x5
ładne koszulki x5
piękne miejsce x3
Marta Zając x2





brak integracji
chodzenie pojedynczo, a nie w patrolach x7
brak gry nocnej (to napisała ta, co nie chciała
wstać)
 słabe niektóre punkty
 kominek powinien być trochę spokojniejszy myślę, że powinno się okazywać większy
szacunek ogniowi, nawet jeśli to tylko świeca
--------------------------------------------------------------------------------------------------






pogoda, błoto x3
kolejki na punktach x13
mogłaby być lepsza organizacja
przedwyjazdowa, złe informowanie, nie
wszyscy dostali listy x3
bieganie w spódnicach na zimnie
późne otwarcie niektórych punktów
zanim skończyłyśmy jeść śpiewałyśmy
piosenkę na dziękuję
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kadra harców x6
wymiana doświadczeń
gdy czegoś się nie wiedziało na punkcie to
zostało wytłumaczone przez punktową
dobrze rozplanowany dzień
można poznać nowe osoby
powrót z gry przed zmrokiem
organizacja Magdy x2
atmosfera w kadrze
same załatwiałyśmy sobie dojazd







harcerki, które posiadają bardzo małą wiedzę
x2
zdawalność przez każdą harcerkę x2
harcowniczki z 2 gimnazjum są za młode x2
nieterminowość harcowniczek
punktowe nie potrafiły trafić na swój punkt
x2
trochę za mało ciszy

Uwagi i wnioski kadry:
Ewa Kaleta: Moim zdaniem dobrymi stronami tegorocznych harców były pojedyncze patrole, które
stanowiły okazję do wyczynu i sprawdzenia samych siebie, samodzielny dojazd i okolica, która
wypadłaby niesamowicie gdyby nie warunki pogodowe, na które nie miałyśmy wpływu. Dużym plusem
była również gra nocna, zgranie komendy i ogólna atmosfera. Negatywnymi stronami były kolejki na
punktach podczas gry oraz sam niesprawiedliwy system oceniania, który wymaga zmiany- myślę, że w
pozostałych uwagach został już wystarczająco opisany i nie muszę go jeszcze raz tu przytaczać.
Marta Zając: Bardzo zgrana komenda, niektóre druhny nie powinny w ogóle brać udziału w harcach ze
względu na poziom wiedzy, nie wszystkie harcerki powinny je zdawać-przykre że najwyższy wynik 34,
najniższy 3 i i tak zdaje, spóźniająca się harcerka (3h!) również. Bardzo pyszny obiadek, super koszulki,
ekstra ładne miejsce. Mimo pogody, najbardziej chodzi o zimno, to wynagradzał humor, bo było bardzo
wesoło. Bardzo duży minus według mnie, to to, że harcerki, które były na harcach w większości NIE
wiedziały jak nazywa się komendantka chorągwi, co szło za tym, że nie umiały wymienić jej
poprzedniczek.
Dominika Mamczur: Uważam podobnie jak Marta, że komenda była bardzo zgrana przez co
harcowniczki również dobrze się bawiły. Na harce nie powinny jeździć osoby które są w drugiej
gimnazjum są zdecydowanie za młode (nie radziły sobie z orientacja mapy przez co nie doszły na
wszystkie punkty). Harce powinny być na zdawanie i nie zdawanie, bo uważam że to jest trochę nie fair
w stosunku do dziewczyn które uzyskały powyżej 20 punktów że zdały osoby które miały 3 punkty albo
mogłoby być tak, że to drużynowa/hufcowa decyduje o tym czy druhna powinna jechać drugi raz na
harce, a my komenda harców albo daje wynik pozytywny albo negatywny. Bardzo dobre miejsce na harce
i blisko Krakowa (nie ma kłopotu z dojazdem punktowych) minusem było też to że mało osób znalazło
czas żeby nam pomóc w obstawie gry, reszta wszystko na ogromny plus.
Magda Gawin:
Plusy

- miejsce dobre, bliski dojazd z Krakowa, bardzo
fajna okolica pozwalająca ułożyć fajną trasę
- razem z osobami z kadry udało nam się
ostatecznie obsadzić wszystkie punkty na grze
- gra zaczęła się trochę wcześniej niż
planowałyśmy, ale zakończyła się zgodnie z
planem 16. Idealnie przed zmrokiem
- bardzo dobra komunikacja między
dziewczynami, a Domą - wpłacały pieniądze w
terminie (gorzej z samymi zgłoszeniami)
- przez to, że nocleg wyszedł nam taniej niż
liczyłyśmy, mogłyśmy kupić rzeczy obiadowe

Minusy





nie wszystkie zgłaszające kogoś zaangażowały się w pomoc
przy harcach
punktowe z jednego punktu nie potrafiły trafić na miejsce,
mimo bardzo prostej drogi
brak czasu ze strony kadry - trasę wyznaczałyśmy rano w
dzień harców, na przyszłość wypadałoby się tam wcześniej
przejechać lub kogoś o to poprosić
niektóre dziewczyny nie wiedziały podstawowych
informacji, również miały problem z orientacją w terenie.
Myślę, że na przyszłość warto weryfikować na jakim
poziomie harcerka jest rzeczywiście, czy nie warto np.
poczekać na kolejne harce, by druhna mogła się jeszcze
doszkolić
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- dziewczyny ucieszyły się z koszulek - fajnie, że
coś im zostanie po harcach (chociaż mam
nadzieję, że dowiedziały się też czegoś nowego)
- fajnie, że na punkt z samarytanki przyjechały
osoby aż z Zakopanego. Mieli super
przygotowany punkt, fajne insceniazcje i dobrą
charakteryzację
- 20 druhen, bardzo dobra liczba, nie za dużo,
nie za mało, ale mogłyśmy lepiej zorganizować
odwiedzanie po punktach, by nie było takich
kolejek















baaardzo zimno się potem zrobiło, na pewno punktowym,
dziewczyny nie narzekały. Ale przed grą postanowiliśmy z
punktowymi, że wszyscy będziemy w mundurach
mapę załatwiłyśmy w noc przed harcami, ponieważ ta,
którą miałyśmy mieć jednak nie wypaliła. Takie rzeczy
trzeba załatwiać minimum tydzień wcześniej
było bardzo dużo zamieszania przez to, że listy nie dotarły
do kursantek na czas (nawet z dwutygodniowym
opóźnieniem), przez co dziewczyny miały do nas pretensje
(w sumie uzasadnione, ale nie mamy niestety wpływu na
pocztę, a wysłałyśmy tydzień przed 1.11)
okazało się, że dwie osoby z kadry jednak nie mogą
pojechać, ale w ostatniej chwili zgodziła się nam pomóc
Marta
bardzo niesprawiedliwe jest to, że osoby, które dotarły na
wszystkie punkty są traktowane teoretycznie na tym
samym poziomie co druhny, które doszły tylko na jeden
(lub spóźniły się znacząco na harce)
szkoda, że nie wymyśliłyśmy czegoś fajnego dla druhny,
która wygrała. Tak sobie teraz myślę, że poza przywilejem
bycia oboźną na kolejnych harcach i otrzymaniem
dyplomu można by jeszcze o czymś pomyśleć. Może
przywilej przechowywania proporca do następnych
harców? (Jeśli będą pod nazwą Impossible)
mało która druhna miała ze sobą apteczkę, już o kompasie
nie wspominając
zdarzały się na punkcie kolejki nawet do godziny. Niestety
nie wiemy z czego to wynikło, ponieważ druhny były
wypuszczane w dwóch kierunkach co 5 minut. Mimo to
zdarzał się zator
bardzo dużo hufcowych i drużynowych nie zgłosiło
harcerek w terminie. Potem dostawałam telefony, czy
mogę jeszcze kogoś przyjąć. Nawet na kilka dni przed
harcami.

pwd. Magdalena Gawin

SPRAWOZDANIE Z HARCÓW ZASTĘPÓW ZASTĘPOWYCH
HARCE Zastępów Zastępowych
Termin: 7-8.03.2015
Miejsce: Rzepiska
Kadra:
pwd. Bernadeta Birczyńska HR - komendantka
pwd. Agnieszka Musiałowicz wędr.
pwd. Joanna Strumińska wędr.
pwd. Aleksandra Żmuda wędr.
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phm. Malwina Birczyńska HR – kwatermistrzyni

PLUSY:
•Poprosić o pomoc wiele osób, każdy zrobi coś świetnie (np. pudełeczka, karty patrolowe, ciasto
na pierogi, znalezienie poroża, …)
•Dobrze pomyśleć o gościu – specjaliście (Kinga Adamusik, Bartek Szpak (góral, do fabuły gry),
Piotrek Radkiewicz (specjalista od LARP))
•Świetne miejsce! Warto pojechać gdzieś dalej, dla takich pięknych widoków!
•Miejsce znane kadrze – łatwiej wykorzystać jego walory, warto pamiętać o możliwości
google street view w zwiadzie
•Super, by kadra była na miejscu dzień wcześniej i czekała już od rana na harcerki
•Dobrze, że wszystkie informacje harcowniczkom przekazywała tylko oboźna – zapobiegło to
chaosowi
•W domu było bardzo dużo miejsca na szkolenia w grupach, jedzenie posiłków, miejsce
kominkowe było dogodne dla tak dużej grupy, panie w kuchni były bardzo elastyczne do
naszych szalonych pomysłów
•Dobrze wziąć różne dziwne rzeczy uniwersalne – dobrze łatają niedomyślne sprawy
•Dobre łazienki
•Bardzo pozytywnie wpływa na klimat harców jednolita, stylizowana oprawa graficzna
•Fajny element jednoczący – totem harców, który ma być przechodnim elementem
•Bardzo dobrze zorganizowany pierwszy dzień – drugi powinien być luźniejszy, bo stworzył
wrażenie przesytu

MINUSY:
•Więcej snu dla kadry!
•Brak czasu dodatkowego
bardzo uważać na obsuwy wyjazd z harców opóźniony godzinę; bardziej realnie planować czas
– pytanie, czy była to raczej konsekwencja spóźnienia ZZ-tów na grę? Na samym końcu
zabrakło wyraźnej informacji, że się spieszymy
- bez sensu przejście 3 razy tym samym asfaltem
- źle wskazane miejsce LARPU (przyczyna opóźnienia powrotu do Krakowa)
- oboźna słabo znała plan harców
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA:
- więcej osób w zapleczu kwatermistrzowskim
- znany termin harców dla kadry minimum pół roku wcześniej
- osoby z kwatermistrzostwa NIE ROBIĄ PROGRAMU (drugi kierowca?)
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•Wcześniejszy termin na realizację zadań przez „podwykonawców”;), informować od razu po
ustaleniu, że jest jakaś rzecz do zrobienia przez kogoś innego, potrzeba minimum 2 tygodnie
•Założyć w planie pracy czas na zdjęcie grupowe (i inne niby krótkie rzeczy)
•Więcej czasu na wytłumaczenie druhnom zasad, gdy gra jest nowa i dość skomplikowana (dać
zasady dzień wcześniej?)
• Sprawdzanie porządku? Bo był straszny bałagan w pokojach, no i nie było zbyt czasu na
sprzątanie, ale nie było też jasno powiedzianego że ma być porządek
- planować czas na obsuwy – planować autobus wczesniej, a informacje podać, ze będzie
późniejszy powrót
- zaplanować czas na mycie
- zaplanować ciszę
- może można było załatwić transport na miejsce LARPU?
- trzeba wskazać precyzyjnie na mapie, a nie tłumaczyć jak tam dojść, Ew. dodatkowo
tłumaczyć
- dobrze by było żeby oboźna była przy współtworzeniu planu, ale dobrze że nic nie
przygotowywała, ułatwiłoby jej to pilnowanie planu dnia i liczenie punktacji, odpowiadanie na
pytania

INNE:
•Planowanie wspólne – od początku do końca, powoduje bardzo spójny plan, każdy z kadry
jest w stanie prawidłowo współtworzyć, dlatego też udało się bardzo gęsty plan zrealizować,
natomiast pochłania to ogrom czasu i można by równocześnie wymyślać kilka zajęć na raz
niezależnie. Pozwoliło to na integrację kadry, która wcześniej nie współpracowała.
•Pilnować czasu przez całe harce
•Dojazd na harce mimo obaw nie okazał się dużą trudnością – dobrze sprawdza samodzielność
ZZ-tu w organizacji
•Fajnie mieć na miejscu komputer i drukarkę, pytanie czy jeśli nie jest to konieczne, to czy nie
zrezygnować ze wzg na to, że jest to mało puszczańskie – w zależności od planu
•oboźna harcowa
+sprawdza się sposób „ulotek z informacją o planie dnia” dla drużynowych
+ super, jeśli może to być osoba zajmująca się tylko tym
- powinna znać regulamin musztry
•każda gra i zajęcia powinny być organizowane przez minimum 2 osoby dla tylu osób, lepiej na
harcach wyszły te elementy, które organizowały minimum 2 osoby
•źle jest prowadzić kilka zajęć pod rząd – bardzo wyczerpujące dla kadry

Kadra harców
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SPRAWOZDANIA Z TURNIEJÓW ZASTĘPÓW CHORĄGWI
Turniej Zastępów Małopolskiej Chorągwi Harcerek „Zastęp Moich Marzeń”
2014
Termin: 31.05-01.06.2014
Miejsce: Zawoja-Markowa
Kadra:
Komendantka - pwd. Aleksandra Mróz HR
Oboźna - pwd. Paulina Żak wędr.
Instruktorka programowa - wędr. Natalia Kowalewska
Kwatermistrz - pwd. Aleksandra Kozik wędr. (nie bierze udziału w turnieju w jego trakcie)

Kadra przed turniejem odbyła 3 spotkania planujące pracę oraz zwiad kwatermistrzowski na
miejscu turnieju. Problemem był słaby kontakt z Natalią, która nie brała udziału w
przygotowaniach i do tygodnia przed turniejem nie wiadomo było, czy na niego pojedzie. Ola
Kozik ze względu na ważne wesele przygotowała turniej od strony kwatermistrzowskiej oraz
przekazała materiały do przeprowadzenia zwiadu na terenie skansenu, natomiast nie wzięła
udziału w turnieju. Na jej miejsce na sam turniej pojechała pwd. Aleksandra Połączak HR,
która przygotowała również część programu turnieju. Wieczorem przed wyjazdem na turniej
Paulina Żak napisała, że niestety nie może pojechać (prawdopodobnie z przyczyn
zdrowotnych), nie przesławszy jednak materiałów, które miała przygotować. Kadra
przeprowadziła zatem turniej w składzie 3osobowym (Ola, Ola, Natalia).

W turnieju wzięło udział 25 osób z 5 zastępów:
Turniej wygrał zastęp Wrzosy.

Wnioski po turnieju:
Organizacyjne:
- turniej powinien odbywać się w miejscu, do którego da się dojechać w większą ilość osób
pociągiem bądź autokarem. Gdy na miejsce można jechać wyłącznie busem, wówczas
wynajęcie transportu który pomieści harcerki znacznie podnosi koszty
- zadbać o estetykę spożywania posiłków i przemyśleć kwestię, aby posiłki (poza ew drugim
obiadem) były przygotowywane przez zastępy i wchodziły w skład punktacji, dając możliwość
zwiększonego udziału oceny za przygotowania
- koszt turnieju w wysokości 50 zł + dofinansowanie z chorągwi jest zbyt wysoki, cena 35 zł jest
taką do której utrzymania powinno się dążyć (nocleg w namiotach, dużo przygotowań przed
– największy wpływ ma dojazd)
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- plan turnieju zdecydowanie powinien zostać wysłany wcześniej; można było wówczas uniknąć
sytuacji w której nie wszystkie zajęcia były przygotowane i brak obecności jednej osoby z
kadry spowodował niemożność przeprowadzenia elementu programu
- ksiądz Andrzej Klem jest osobą, którą można prosić o odprawienie polowej mszy świętej
podczas wyjazdów odbywających się w okolicy Zawoi oraz Makowa w razie braku kapelana
harcerskiego, warto zanotować cenny kontakt na przyszłość
- lepszym pomysłem jest rozdzielenie oprawy mszy świętej między zastępy do przygotowania
w Krakowie i przywiezienie przez nie rzeczy ze sobą
Programowe:
- plusem turnieju jest pojawienie się motywu 25-lecia chorągwi oraz tożsamości małopolskiej
poprzez obecność loga 25-lecia na zadaniach, dyplomach oraz zwiad historycznoetnograficzny na terenie noclegu
- zadania na temat innych zastępów i hufców do przedstawienia na kominku przez zastępy były
mało interesujące dla zastępów, stąd też prezentacje nie wyszły atrakcyjnie. Lepszym
pomysłem jest np.dowiadywanie się konkretnych informacji na temat osób z zastępu.
-

zabrakło elementu nowości, wyzwania dla harcerek (ze względu na nieodbycie się
warsztatów, ale na przyszłość warto zaangażować do przeprowadzenia ich eksperta-gościa, a
nie kadrę turnieju)

- wyznaczyć w kadrze jedną osobę odpowiedzialną za udzielanie informacji zwrotnej po
każdym zadaniu zastępowym
- dziewczynom podobała się duża liczba działań (porównując z zeszłym rokiem – 2 gry zamiast
jednej)
- gra Oli Połączak wykazała słabe umiejętności terenoznawcze w zastępach
- ostateczny wynik odzwierciedlił faktyczny poziom zastępów, natomiast w punktacji dużą rolę
odgrywały gry, zaś mniejszą działania bieżące (kuchnia polowa, obozowisko, dokumentacja
itp.) – w przyszłym roku należy lepiej zbalansować tę proporcję
- mocniej podkreślić w punktacji działanie zastępu bez jego zastępowej – kadra jest w stanie to
zaobserwować w trakcie, ale musi to znajdować odzwierciedlenie w punktach w więcej niż 1
zadaniu
- dobrym pomysłem jest przygotowanie się przez zastęp na turniej/przegląd musztry jako
zadanie przedturniejowe – w tym roku nie miało to miejsca, ale jeden z zastępów przygotował
sobie pokaz, który wprowadził do swojego zadania na turnieju
- warto utrzymywać na turniejach formę zwiadu w miejscu w którym się on odbywa – w tym
roku był to skansen
- zadbać o element wyzwania na turnieju w postaci choćby podchodzenia na miejsce biwaku,
wspólną wędrówkę harcerek – jest to równie ważne jak działania stricte metodyczne, a
wzmacnia element integracji; sprawdzi się to lepiej niż śpiewogranie

Turniej Zastępów Małopolskiej Chorągwi Harcerek „Zastęp Moich Marzeń”
2015
Termin: 30-31.05.2015
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Miejsce: Będkowice
Kadra:
Komendantka - pwd. Agnieszka Dąbrowska HR
Oboźna - wędr. Klaudia Banaś.
Instruktorka programowa - pwd. Michalina Kłeczek wędr.
Instruktorka programowa - sam. Aleksandra Lenczowska
Instruktorka programowa - sam. Barbara Przybyszewska
Instruktorka programowa - sam. Martyna Rząsa
Kwatermistrz - sam. Weronika Karska

Zwyciężył zastęp Szara Grań z X ZDH „Orla Perć”

Wnioski ogólne.







7 osób w kadrze to trochę za dużo, optymalną liczbą przy takiej ilości harcerek byłoby 5
osób.
Koszt turnieju w wysokości 20 zł od osoby – dla harcerek był okej, natomiast
musiałyśmy trochę do turnieju dołożyć z własnych funduszy, ponieważ w ostatniej
chwili wycofał się zastęp z Podgórza.
Kapelan bardzo lubi do nas przyjeżdżać i warto wykorzystać :)
Lokalizacja blisko Krakowa jest dobra, aby koszt turnieju nie był zbyt wysoki dla
harcerek.
Z ankiet po turnieju wynika, że zastępy i zastępowe są zadowolone z udziału w turnieju.
Warto, żeby jedna osoba z tegorocznego turnieju włączyła się w przygotowania
następnego. Organizacyjnie na pewno będzie jej łatwiej niż nam w tym roku :) Matury
nie mają tylko Klaudia i Misia. Klaudia ma bardzo duży potencjał, żeby zbudować wokół
siebie zgrany i dobry zespół z harcerek, których nie zna. Dla Misi dobre byłoby
pokierowanie zespołem pod względem otwarcia się na osoby z którymi wcześniej nie
pracowała.
W imieniu kadry turnieju
pwd. Agnieszka Dąbrowska HR

SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW JUBILEUSZU XXV LECIA
MAŁOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCEREK
2014 rok był rokiem jubileuszu XXV-lecia Małopolskiej Chorągwi Harcerek ZHR, do którego
rozpoczęłyśmy przygotowania 11 listopada 2013 r. W ramach przygotowań od listopada 2013
do końca września 2014 zuchny, harcerki i instruktorki mogły zdobyć odznakę jubileuszową
realizując zadania śródroczne, zimowiskowe i obozowe.
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Ponadto przez rok poprzedzający jubileusz (listopad 2013 r. - listopad 2014 r.)
małopolskie instruktorki i małopolskie drużyny publikowały swoje wpisy na blogu
Małopolanek (malopolanki25.blogspot.com).

Same obchody jubileuszowe skoncentrowały się w dniach 8-11 listopada 2014 r. i były to:

SOBOTA, 08.11.2014 SPOTKANIE NA SZLAKU
Spotkanie komendantek chorągwi, członkiń komend chorągwi i hufcowych 25lecia
Miejsce: Lubomierz, Gorce, ROZPOCZĘCIE g. 9:00

NIEDZIELA, 09.11.2014 CZAR OBOZOWYCH DNI
Krąg HR-ek 25-lecia - Spotkanie wszystkich druhen posiadających stopień
Harcerki Rzeczypospolitej
Czas trwania: 9:00 do 12:00 - kościół św. Idziego, następnie spotkanie przy herbacie w
piwnicach księgarni Bona.
Spotkanie było prowadzone przez Kapitułę stopnia Harcerki Rzeczypospolitej.

PONIEDZIAŁEK, 10.11.2014 SPOTKANIE, INSPIRACJA, PRZYGODA
Warsztaty dla zastępów zastępowych, drużyn wędrowniczek i kadr gromad
zuchowych Małopolskiej Chorągwi Harcerek
Czas trwania: 9:00 do 20:00, Miejsce warsztatów: Kraków i okolice
Warsztaty zakończone zostały kominkiem dla ZZów poprowadzonym przez phm. Basię
Mioduszewską.

WTOREK, 11.11.2014
9:00 - Msza święta w kościele św. Anny
10:00 - Uroczysty apel – harcerki i instruktorki Małopolskiej Chorągwi Harcerek,
Komendantki Małopolskiej Chorągwi Harcerek
18:00 - Kominek instruktorski połączony z mianowaniami instruktorskimi – dla
instruktorek Małopolskiej Chorągwi Harcerek w Kamieniołomie Jana Pawła II przy
kościele św. Józefa w Podgórzu.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HUFCA
WĘDROWNICZEK - KRAKÓW
phm. Anna Hajduk wędr.
Hufiec Wędrowniczek Kraków tworzy aktualnie 7 drużyn. Łącznie to ok. 85
wędrowniczek, w tym 9 instruktorek. Uważam, że dużym sukcesem jest to, że większa część
drużyn (4) w tym roku podlegała kategoryzacji. Aż 3 drużyny otrzymały miano Czerwonego
Płomienia, natomiast jedna Pomarańczowego Płomienia. Pozostałe drużyny nie podlegają
kategoryzacji, głównie ze względu na to, że drużynowe nie są instruktorkami. Z pewnością jest
to jedno z ważniejszych wyzwań hufca na przyszłość – rozwijać kadrę i dążyć do tego, żeby
wszystkie drużynowe były instruktorkami. Ważne jest również to, aby poszerzyć grono
instruktorskie działające na poziomie hufca.
Uważam, że największym naszym sukcesem jest rozwój drużyn. W ostatnim czasie praca i
integracja odbywała się głównie na poziomie jednostek. Efektem tego jest bardzo zadawalający
wzrost liczebności drużyn – każda z nich posiada większą niż regulaminową ilość
wędrowniczek. Uważam, że z drużynowymi tworzymy zgrany zespół, pełen ciekawych osób. Ta
wyjątkowość ludzi i ich aktywność, wiąże sie z pewną niedogodnością jeśli chodzi o działanie
na poziomie hufca, ponieważ każdy jest bardzo zajęty. Mimo wszystko udało nam się znaleźć
czas na wspólne działanie, m.in. poprzez spotkania i wyjazd kadry (na które zapraszane były
również przyboczne), a także pomiędzy drużynami na akcjach hufca podczas 11.11 i 3.05 a także
balach wędrowniczych.
W tym roku kolejnym wyzwaniem będzie Akademia Wędrownicza, która niestety w
poprzedniej edycji nie przyniosła dobrych rezultatów. Chciałybyśmy dzięki temu wydarzeniu
stworzyć przestrzeń do spotkania z harcerkami w wieku wędrowniczym na poziomie Chorągwi,
oraz przybliżyć zainteresowanym specyfikę pionu wędrowniczego. Bogatsza o doświadczenia
z ubiegłych lat, wiem na co należy zwrócić szczególną uwagę przy organizacji tegorocznej
Akademii.
Problemem z którym od dawna boryka się Hufiec Wędrowniczek są wizytacje. Niestety, na
przestrzeni lat, bardzo rzadko się one odbywały. Jednak od roku występuje delikatny progres
– na poprzedniej akcji zimowej wszystkie jednostki były zwizytowane, w tym roku również
kilka się odbyło. Liczę na to, że wzrost aktywności w tym kierunku się utrzyma.

phm. Anna Hajduk wędr.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
pwd. Joanna Bugajska HR

Funkcję skarbnika MChH-ek objęłam z dniem 3.05.2015r.
Saldo początkowe na dzień 1.01.2015r. książki finansowej wynosiło: 3064,04 złotych słownie:
trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote 04/100 groszy, a książki bankowej 8435,84 złotych
słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 84/100 groszy.
Wyszczególnienie składek instruktorskich i członkowskich za rok 2015:

Rodzaj składki
INSTRUKTORSKA
CZŁONKOWSKA
PROGRAMOWA
INSTRUKTORSKA
CZŁONKOWSKA
PROGRAMOWA

KSIĄŻKA FINANSOWA GOTÓWKOWA
wpływy
Przekazane do Okręgu w
2015
4005,00 zł
1553,5 zł
39681,5 zł
34605,5 zł
160,00 zl
KSIĄŻKA BANKOWA
8876,00 zł
1794,00 zł
51395,50 zł
31848,50 zł
165,00 zł
385,00 zł
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Pozostała kwota do przekazania do Okręgu ze składek członkowskich udokumentowanych w
książce finansowej tj 5076,00 zł została przekazana w miesiącu styczniu oraz lutym 2016r, tak
samo została przelana kwota 19547,00 zł ze składek członkowskich udokumentowanych w
książce bankowej na konto Okręgu w miesiącu lutym 2016r.
W tym roku we wpływach pojawiła się składka programowa- w książce finansowej stanowi ona
wpłatę kursantek na kursy, natomiast w książce bankowej jest to oplata za zjazd strategiczny.
Wpływy na zjazd strategiczny wynosiły 165,00 zł , do Okręgu została przekazana kwota
385,00zł, tak więc Chorągiew dofinansowała opłatę na zjazd strategiczny w wysokości 220,00
zł z własnych środków.
W tym roku nasza Chorągiew z darowizn otrzymała kwotę 10 650,25 zł, z czego 9500, 00 zł
stanowił grant przeznaczony w całości na dofinansowanie kursów metodyki oraz
instruktorskich, pozostałą kwotę tj. 1150,25 zł stanowią środki przekazane na rzecz chorągwi
po akcjach letnich hufców i kursów.
Saldo końcowe na dzień 31.12.2016r. książki finansowej wyniosło 6860,13 zł słownie: sześć
tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 13/100 groszy, natomiast książki bankowej 34 050,69 zł
słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 69/100 groszy.

Skarbniczka MChH-ek
pwd. Joanna Bugajska HR

PODSUMOWANIE KOMENDANTKI
MAŁOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCEREK
hm. Małgorzata Wczelik HR

KOMENDA CHORĄGWI
Podejmując się funkcji komendantki chorągwi przyjęłam te obowiązki z chęcią ale i
obawą – być częścią zespołu i uczestniczyć we wspólnych działaniach komendy, to co innego
niż kierować, zarządzać, przewodzić temu zespołowi - komendzie, hufcowym, instruktorkom.
Przekonać się można o tym dopiero, gdy weźmie się sprawę w swoje ręce. Sprawne działanie
komendantki jest zależne od
zespołu
jaki
sobie
zbuduje,
zwłaszcza od tych sobie najbliższych
osób, z którymi współpracuje w
komendzie. Komenda z którą
działałam to zespół, który może na
sobie polegać i stanowi dla mnie
niezbędne wsparcie, co nie znaczy,
że działa on idealnie i nie wymaga
zmian – o czym za chwilę. W pracy z
komendą szczególnie cenna jest dla
mnie samodzielność mojej wice
komendantki hm. Hanki Feczko,
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która poza stałymi zadaniami takimi jak koordynacja wizytacji w chorągwi czy kategoryzacja
drużyn harcerek była i jest dla mnie pierwszym wsparciem w działaniu i wypełnianiu
wszystkich obowiązków.
Cenię sobie też, że Małopolska ma silną szkołę instruktorską, co jest efektem
długoletniej pracy poprzedniej i obecnej komendantki MSI Siloe, wypracowanej ciągłości kadry
kursów. Jest to coś, z czego powinnyśmy być bardzo dumne, a w czym stanowimy dla innych
chorągwi wzór do naśladowania. Szkoła instruktorska, której przewodzi hm. Laura Rabiej to
samodzielne ciało, o które jako komendantka jestem spokojna bo wiem, że szkolenie na
kursach metodyki i instruktorskich w Małopolsce jest na wysokim poziomie, że w kadrach jest
chęć rozwoju i kształcenia się w obszarze metody przekazywania wiedzy innym, że wciąż
chcemy dostosować sposób szkolenia do potrzeb, że nie tkwimy w miejscu, a wprowadzamy
zmiany.
Podobne odczucia mam wobec referatu zuchowego chorągwi – jestem bardzo
wdzięczna phm. Karolinie Kapicy za pokierowanie rozwojem hufców zuchowych oraz
wszystkim instruktorkom jakie zaangażowały się w proces, który doprowadził do powołania na
nowo hufca zuchowego Kraków Śródmieście po okresie, kiedy wszystkie krakowskie gromady
i gromada ze Skawiny stanowiły jeden wielki hufiec. Było to możliwe dzięki stworzeniu zespołu
instruktorek, które wzięły na siebie odpowiedzialność poprowadzenia hufców dalej, a także
dzięki przyzwyczajeniu do tej myśli drużynowych. Karolina pokierowała tym procesem na
przestrzeni roku, by w końcu w kwietniu 2015 r. przekazać obowiązki hufcowej przygotowanym
do tego instruktorkom - pwd. Oli Łuszczyńskiej i pwd. Idze Niemiec. W ich odczuciu zadziało
się to w zaplanowany ale i naturalny sposób. Mam świadomość, że obecność Karoliny na
funkcji referentki jest ogromnie pomocna dla mnie jako dla komendantki chorągwi, ale też
wiem jak wiele pomaga hufcowym zuchowym swoją wiedzą, doświadczeniem, spokojem.
Po czasie całej kadencji widzę jak wiele obowiązków związanych jest z referatem
organizacyjnym i sekretariatem w tak dużej chorągwi - funkcję referentki organizacyjnej
pełniła phm. Ania Warzyńska, która w pewnym momencie z powodów rodzinnych musiała
oddać swoje obowiązki – przejęła je częściowo phm. Gosia Porębska, częściowo dzieliłyśmy je
między siebie. Jest to bardzo ważna, choć może mało wdzięczna część pracy komendy,
pochłaniająca dużo czasu i sił. Z perspektywy minionych miesięcy wiem, że kluczowe jest dobre
rozdzielenie obowiązków. W tym miejscu watro wspomnieć o osobach zaangażowanych
obsługę strony internetowej chorągwi – pwd. Oli Mróz i pwd. Ninie Wojdzie, które pomagają
w administrowaniu. W komendzie zdecydowanie brakuje nam referentki ds. harcerek. Poza
koordynowaniem wizytacji, kategoryzacji, co oczywiście ma miejsce, potrzeba referentki, która
byłaby odpowiedzialna za pracę z hufcowymi harcerek na poziomie metodycznym,

sprawdzenie planu i wykonania harców ZZów, czuwanie nad metodycznym poziomem
pracy w hufcach harcerek, zwłaszcza tych, które potrzebują więcej wsparcia. Takiej
osoby brak, w tym momencie te zadania rozdzielamy pomiędzy siebie, lub realizujemy
je na spotkaniach z wszystkimi hufcowymi
W maju 2014 r. nasza chorągiew była na półmetku roku jubileuszowego – 25cio lecia
swojego istnienia. Przez pierwsze miesiące formował się zespół, który obmyślił i wprowadził w
życie plan obchodów jubileuszu w listopadzie 2015 r., włącznie z pozyskaniem na ten cel
funduszy z grantu. Nieoceniona pomoc hm. Dominiki Romanowicz oraz członkiń poprzedniej
komendy chorągwi, przy wsparciu innych instruktorek (hm. Kasi Bieroń, członkiń Kapituły
HR, phm. Basi Mioduszewskiej) zaowocowała dobrym efektem. Nieformalny komitet
organizacyjny przeprowadził zaplanowane z rozmachem obchody, które dały okazję do
spotkania zarówno byłym jak i obecnym harcerkom i instruktorkom tej chorągwi, w różnych
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gronach, w różnych miejscach. Jestem bardzo dumna, że udało nam się zrealizować obchody
w takim właśnie kształcie.
PRACA Z HUFCOWYMI

Według mnie jednym z najważniejszych zadań komendantki jest praca z hufcowymi. Dobrą
praktyką, której istnienie
zawdzięczam
mojej
poprzedniczce
są
zwyczajowe
już
biwaki
hufcowych – czas, gdy w
gronie hufcowych, czasem
wice hufcowych, komendy
możemy poza obowiązkami
również
naturalnie
być
razem, w warunkach do
rozmów zachęcających i
inspirujących, w chatach, w
lasach, przy piecu. Ogromnie
to lubię i wiem, że hufcowe
również te nasze wyjazdy
cenią. Poza biwakami w
gronie hufcowych i komendy
odbyło się również kilka dłuższych spotkań w Krakowie:

12 czerwca 2014 r. – zbiórka kilkugodzinna, Kraków
5-6 września 2014 r. – biwak, Skrzydlna
7 grudnia 2014 r. – zbiórka, Kraków
9-10 stycznia 2015 – biwak Owczary
20-21 marca 2015 – biwak Lubomierz
28 czerwca 2015 – zbiórka całodniowa, Kraków
24 września i 8 października 2015 r. – zbiórka kilkugodzinna, Kraków
11-13 grudnia 2015 – biwak Zubrzyca Górna

Poza wynikającymi z bieżącego terminarza tematami, zazwyczaj zbiórka lub biwak
koncentrowała się wokół jednego/kilku ważnych tematów (efektem czego niestety zdarzało się,
że nie starczyło nam czasu na wymianę informacji o bieżącej sytuacji w każdym hufcu). I tak
rozpoczynając pracę w hufcowymi, w czerwcu 2014 r. pochyliłyśmy się przede wszystkim nad
formułą działania komisji wędrowniczki, możliwości działania takich komisji w hufcach,
perspektywie na najbliższy rok. Biwak wrześniowy był czasem podsumowania wizytacji akcji
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letnich i zimowych, kursów metodyki, planowania jubileuszu, ale też momentem gdy zrodziła
się potrzeba zmian w formule harców samarytanek poprzez przełożenie akcentu z „musisz
zaliczyć” na „harce to moment kiedy możesz się sprawdzić, zobacz co potrafisz, a czego nie”.
Krótka zbiórka w grudniu 2014 r. była krótkim wstępem do myślenia o programie-planie
działania chorągwi. To czas zaraz po zakończeniu obchodów jubileuszowych, które wypełniły
nam pierwsze miesiące jako de facto program działania zaplanowany dla całej chorągwi. Było
dla nas jasne, że trzeba rozpocząć myślenie nad koncepcją dalszego działania, przemyśleć
potrzeby, cele, metody działania. Stąd już miesiąc później, w styczniu 2015 r. spotkałyśmy się
na biwaku w Owczarach, gdzie wychodząc od sformułowania potrzeb drużyn, hufców,
instruktorek powstał pomysł, a potem plan działania chorągwi na okres od lutego 2015 r. do
maja 2016 r. Podjęłyśmy decyzję, że nie formułujemy działań w program adresowany
bezpośrednio do drużyny/harcerki/instruktorki, a działania realizujemy bazując na
oddziaływaniu pośrednim przede wszystkim poprzez pracę z hufcowymi, pracę samych
hufców, rozwiązania na poziomie chorągwi. Biwak w Lubomierzu 20-21 marca 2015
poświęcony był głównie spotkaniu z Komisją Instruktorską. Na warsztat została wzięta praca z
przyszłą przewodniczką, zdobywanie stopnia pwd. przez przyboczne – celem było też zebranie
dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w schemacie hufcowa – drużynowa - przyboczna
(następczyni). Spotkanie podsumowujące rok harcerski w czerwcu 2015 r. związane było
również z podsumowaniem pracy kręgów przybocznych działających w kilku hufcach, co
stanowi realizację jednego z postawionych sobie przed nami celów, jakim jest praca z
przybocznymi realizowana w hufcu. Podsumowywałyśmy wnioski dotyczące komisji
wędrowniczki i oczekiwania wobec jej pracy w przyszłości, planowałyśmy terminarz nowego
roku.
Dwie zbiórki o podobnej treści z 24 września i 8 października 2015 r. dotyczyły spraw bieżących
w hufcach. Ostatnim wspólnym spotkaniem w gronie komendy i hufcowych był biwak 11-13
grudnia 2015 r. który poświęciłyśmy na podsumowanie kursów metodyki i instruktorskich,
zajęcia o wizytacjach dotyczące dobrych praktyk z wizytacji śródrocznych, dyskusję o
kategoryzacji, podsumowanie działań drużyn w ramach przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży, podsumowanie pracy chorągwi.
Zespół hufcowych Małopolskiej
Chorągwi Harcerek to grono różnorodne
zarówno jak chodzi o wiek, staż czy
doświadczenie metodyczne. Jest to też
grono zmienne, w tej kadencji do dnia
dzisiejszego spośród wszystkich hufców
tylko w dwóch nie nastąpiła zmiana na
funkcji hufcowej, a w jednym stanie się
to w bieżącym miesiącu – ta sytuacja
pokazuje jak ważna jest też praca z wice
hufcowymi, które staramy się włączać w
to grono. Jedno wiem – mimo zmian, a
może właśnie też dzięki różnorodności
jest to zespół z którym świetnie się pracuje, myśli, dyskutuje, wymyśla. To grono, które
powinno się od siebie inspirować, wymieniać, wspierać się wzajemnie. Taka jest też rola
komendy, by zespół ten miał możliwość naturalnej integracji. Oczywiście wiele zależy od chęci
każdej z hufcowych czy ich wice hufcowych – i z tym bywa jak zwykle różnie, niemniej kto się
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przekonał że warto, ten myślę że zyskał z tego kontaktu wiele. Chciałabym i dążę do tego, bo
hufcowe były samodzielne, by miały dużą autonomię w podejmowaniu decyzji odnośnie swoich
drużyn i swoich instruktorek i mam potrzebę obdarzenia ich dużym zaufaniem. I muszę
powiedzieć, że w większości sytuacji (są wyjątki) nie jestem zawiedziona, bo czuję że decyzje
podejmowane przez hufcowe są słuszne i mądre. Oczywiście chcę i staram się być wsparciem,
co czasem okazuje się niezbędne.
Zdaję sobie sprawę, że praca z hufcowymi powinna być również pracą indywidualną z każdą
hufcowych, a zwłaszcza p.o. hufcowych, także w związku z rozwojem indywidualnym i próbą
stopnia podharcmistrzyni. Staram się, choć również jest to jeszcze do poprawy, spotkać się z
każdą z hufcowych przy okazji planu pracy, wykorzystać czas kiedy się widzimy, by wiedzieć co
dzieje się w jej drużynach, mieć czas by omówić trudne sytuacje gdzie jest potrzeba konsultacji.
Wiem, że nie wszystko się udało.

REALIZACJA PLANÓW I INNE DZIAŁANIA

Wspomniany przeze mnie plan pracy, który powstał na czas od lutego 2015 r. do maja 2016 r.
pomógł nam określić główne potrzeby i związane z nimi zadania dla chorągwi. Zdaję sobie
sprawę, że zawarte w naszym planie potrzeby nie zostały w pełni zrealizowane, a nawet mogę
powiedzieć, że niektóre dopiero zaczęły się realizować, lub też wspólne planowanie pomogło
nam w wymyśleniu metod i form, których nie umieściłyśmy w terminarzu 2015/2016 z uwagi
na brak przestrzeni. Te formy, te metody, po zweryfikowaniu istnienia potrzeb, z których
wynikają, mogą być bazą do dalszej pracy chorągwi. Najważniejsze obszary, w których
zauważyłyśmy potrzeby drużyn i hufców dotyczą: współpracy drużyn między sobą w celu
szukania przez drużynowe doświadczeń i inspiracji do pracy z drużyną ale też współpraca
pomiędzy drużynami harcerek a gromadami zuchowymi i drużynami wędrowniczek;
zaangażowania przybocznych w proces wychowawczy – praca z przybocznymi jako przyszłymi
przewodniczkami, praca z przybocznymi w kręgach przybocznych w hufcach; wprowadzenia
regularności wizytacji drużyn śródrocznie. Odnośnie instruktorek zidentyfikowałyśmy
potrzebę działania w obszarze swojej specjalizacji, potrzebę wzajemnego poznania, potrzebę
profesjonalnego wsparcia osób trzecich w trudnych sytuacjach wychowawczych i życiowych.
Zauważyłyśmy też potrzebę nawiązania współpracy z harcerstwem starszym.

Poza planowanymi działaniami na polu hufców i chorągwi, zespół instruktorek z Małopolski
pod wodzą phm. Emilii Sygulskiej zaangażował się w organizację i przeprowadzenie Zlotu
Złotych Koniczyn w sierpniu 2015 r. w Sromowcach Niżnych odbywających się pod hasłem
puszczaństwa. Zlot oceniony przez większość uczestniczek bardzo dobrze to duży sukces
organizacyjny i metodyczny Emilii i wszystkich zaangażowanych w działania instruktorek i
harcerek, pokazał że da się zorganizować taką imprezę w sąsiedztwie Trzech Koron, pod
namiotami i spełniającą założone cele ogólnopolskiego zlotu.

Dzięki pwd. Asi Strumińskiej i pwd. Ani Pyzik, które we współpracy z księdzem Leszkiem
Węgrzynem przygotowały w przystępnej formie drużyny mają od 11.11.2015 r. możliwość
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przygotowywania się do Światowych Dni Młodzieży w formach zaproponowanych przez
organizatorów ŚDM, dostosowanych do możliwości drużyn i gromad.

Instruktorki MCHHek na konferencji w Łodzi „Rozwiń się” 2015

Instruktorki Małopolskiej Chorągwi Harcerek są obecne zazwyczaj licznie również na forum
Organizacji Harcerek – zarówno na konferencjach jak i w innych zespołach.

WNIOSKI I PLANY

Największa chyba trudność w pełnieniu funkcji komendantki, która mi towarzyszyła związana
była ze znajdywaniem instruktorek chętnych do podjęcia się zadań. Jest to z pewnością kwestia
sposobu powierzania obowiązków, w czym nie jestem mistrzem, niemniej czuję że brak nam
czasem gotowości do podejmowania się nowych wyzwań. Nie jest łatwo (choć nie jest to
niemożliwe) znaleźć osobę która chętnie podejmie się funkcji czy zadania – poprowadzenia
harców samarytanek, bycia skarbnikiem chorągwi. Niemniej zdarza się i tak, niestety rzadziej,
że ktoś zgłasza się sam, chętny i z pomysłem, jak w przypadku przewodniczącej komisji
wędrowniczki pwd. Oli Mróz. Mam poczucie, że ta chorągiew stoi instruktorkami, tyle że
czasem trzeba długo szukać by te chętne osoby znaleźć.
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Zdaję sobie sprawę z pytań, wątpliwości i dylematów, co do których nie wypracowałyśmy jako
chorągiew czy komenda dobrego rozwiązania, a z którymi się spotykamy - takich jak
wątpliwości związane z zakładaniem nowych jednostek poza Krakowem i możliwością/metodą
kształcenia potencjalnych drużynowych tych jednostek, co było przedmiotem rozmów z
instruktorami bratniej chorągwi. Towarzyszy mi też brak pewności do przyszłego kształtu
chorągwi wobec decyzji o utworzeniu chorągwi obejmującej Skarżyski Związek Drużyn. Polem
do rozwoju jest również współpraca z Małopolską Chorągwią Harcerzy, która obecnie
ogranicza się do działań na poziomie szczepów/Okręgu.

To co czeka chorągiew w najbliższym czasie to podsumowanie planu/programu w maju 2016
r., weryfikacja potrzeb i dalsze plany. Wyzwaniem będzie dla nas uczestnictwo w organizacji
Światowych Dni Młodzieży. W bieżącej pracy nadal aktualna jest potrzeba ustalenia kształtu
harców samarytanek , poprawienie częstotliwości wizytacji śródrocznych w drużynach,

Podsumowując ten czas – cieszę się z tych momentów gdzie mogłam widzieć Was w działaniu.
Cieszę się z obecnych między nami przyjaźni, jestem dumna z Waszych sukcesów w pracy
harcerskiej, z nowych instruktorek. Najwięcej zyskuje się widząc, że to w co się wierzy i czemu
poświęca się czas i serce przynosi dobry owoc – szczęśliwe zuchenki, harcerki, odpowiedzialne
instruktorki, mądre kobiety. Żałuję, że nie było mnie więcej, a w pewnych momentach mnie
zabrakło, choćby podczas zgrupowania kursów metodyki w minionym roku. Przepraszam. To
trudna służba, ale wiele mnie uczy – choćby podejmowania dużej ilości trudnych i łatwych
decyzji. To też przygoda, spotkania, rozmowy, tworzenie i ruch. Jestem Wam wdzięczna, że
staracie się być dobrymi drużynowymi, hufcowymi, szczepowymi, komendantkami, ufam że
łączy nas wspólny cel jakim jest wychowanie innych i przecież też samych siebie. Myślę, że mój
pradziadek byłby nami zachwycony.

CZUWAJ!
hm. Małgorzata Wczelik HR
Komendantka Małopolskiej Chorągwi
Harcerek
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SPRAWOZDANIE Z KADENCJI KOMENDANTA CHORĄGWI
MAŁOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY
IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO
ZA OKRES 17.05.2014-27.02.2016
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1. Podziękowania
Na wstępie sprawozdania chciałbym podziękować wszystkim instruktorom, którzy
podczas mijającej kadencji z zapałem i zaangażowaniem (na miarę swoich możliwości) pełnili
służbę na wszelkich polach – od drużynowych, poprzez hufcowych, a na moich zastępcach
kończąc. Szczególne podziękowania składam tym z Was, którzy nieustannie motywowali mnie
do działania, pomagali w trudnych sytuacjach i wytykali wszelkie niedociągnięcia. Dzięki Wam
miałem możliwość poprawy działań chorągwi i sprawienia, żeby przynajmniej część rzeczy
działała sprawniej. Wszystko co wydarzyło się dobrego w przeciągu ostatniego półtora roku to
Wasza zasługa.
Szczególne podziękowania należą się:
mojej najlepszej z komend:
 hm. Pawłowi Pająkowi HR – za pomoc grantową i wsparcie w podejmowaniu
ważnych dla Chorągwi decyzji,
 hm. Piotrowi Turkiewiczowi HR – za prowadzenie Kapituły Stopnia Harcerza
Rzeczypospolitej, rozmowy i wszystkie mądre rady,
 hm. Krzysztofowi Wójtowiczowi HR – za prowadzenie Komisji Instruktorskiej
i umiejętność takiej rozmowy, w której zawsze dochodziliśmy do kompromisu,
 phm. Szymonowi Pyzikowi HR i pwd. Igorowi Niemcowi HO – za prowadzenie
biura, ogarnięcie ton dokumentów i zachowanie spokoju nawet w burzliwych
okresach wydawania zgód na akcje,
 phm. Michałowi Krudyszowi HR – za poprowadzenie referatu zuchów, Szkoły
Instruktorskiej i pokazanie, że da się pogodzić wiele rzeczy naraz,
 phm. Michałowi Musiałowi

HR – za poprowadzenie referatu wędrowników,

przygotowanie ognisk instruktorskich podczas mianowań oraz wiecznie dobry
humor,
 phm. Bohdanowi Sobieckiemu HR – za dostępność o każdej porze dnia i nocy
i wspieranie radą,
 pwd. Łukaszowi Brzezińskiemu HO – za szefowanie Bractwu Sztandarowemu,
gotowość do służby i za to, że zawsze dawaliście radę
 pwd. Wojciechowi Zakrzewskiemu HO – za pilnowanie i pomnażanie bogactw
Chorągwi
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hufcowym:
 hm. Marcinowi Doroszowi HR – za prowadzenie najbardziej rozległego hufca,
dojazdy i przejazdy wszędzie gdzie to możliwe (i nawet dalej) oraz za konstruktywną
krytykę,
 hm. Jarosławowi Kuczajowi HR – za doprowadzenie Starego Miasta do takiego
stanu, w którym należy stworzyć kolejny hufiec, za rozmowy i wieczną gotowość do
służby
 hm. Rafałowi Obarzankowi HR – za Wykus i niezmordowane działanie pomimo
konieczności kursowania na trasie Warszawa-Skarżysko
 phm. Pawłowi Pyzikowi HR – za wzięcie na klatę nowego hufca i przeróżne
rozmowy,
 phm. Szymonowi Pyzikowi HR – za doprowadzenie Podgórza do podziału,
wielogodzinne dyskusje i telefony o każdej porze – również te, w których pytał czy
już zacząłem się uczyć do egzaminu,
 phm. Grzegorzowi Urbanowi HR – za służbę w Skarżysku,
 pwd. Bartoszowi Adamusikowi – za wspólne wizytacje, konsultacje, radosne
podejście do życia i wszystkie wiadomości na fejsie,
 pwd. Piotrowi Basiowi HR – za radosne hufcowanie w Zakopanym i radość, którą
zawsze wnosił na odprawach,
 pwd. Jakubowi Górniakowi HO – za wodzowanie wędrownikom,
Komisji Instruktorskiej:
 hm. Markowi Jędrzejowskiemu HR,
 hm. Pawłowi Pająkowi HR,
 hm. Michałowi Sternickiemu HR,
 hm. Krzysztofowi Wójtowiczowi HR,
 phm. Dariuszowi Lenardowi HR
 phm. Michałowi Musiałowi HR,
 phm. Michałowi Nogalskiemu HR,
 phm. Bohdanowi Sobieckiemu HR,
 ks. phm. Leszkowi Węgrzynowi HR

97

Sprawozdanie Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR 18.05.2014-28.02.2016
dzięki Waszej pracy udało się otworzyć wiele bardzo dobrych prób na stopnie, zwrócić
uwagę przyszłych instruktorów na najistotniejsze aspekty życia instruktora oraz przyjąć
do korpusu instruktorskiego MChH-y wielu nowych członków.
Kapitule Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej:
 hm. Piotrowi Turkiewiczowi HR,
 phm. Piotrowi Białce HR,
 phm. Przemysławowi Kusakowi HR,
 phm. Michałowi Krudyszowi HR,
 phm. Pawłowi Pyzikowi HR,
 phm. Bartoszowi Rzońcy HR,
za kształtowanie charakterów w pracy harcerskiej i nowych HR-ów w Chorągwi
Szkole Instruktorskiej:
 hm. Marcinowi Doroszowi HR,
 hm. Radosławowi Kurkowi HR,
 hm. Piotrowi Popławskiemu HR,
 hm. Michałowi Sternickiemu HR,
 phm. Jarosławowi Kuczajowi HR,
 phm. Pawłowi Pyzikowi HR
za wszystkie spotkania, konferencję, kursy warsztaty – bez Waszego działania nie
mielibyśmy w chorągwi tak świetnie wyszkolonych instruktorów, drużynowych
i wodzów zuchów
Kapitule Medalu Harcerskiej Wdzięczności im. Andrzeja Małkowskiego:
 hm. Wojciechowi Hausnerowi HR,
 hm. Michałowi Sternickiemu HR,
 śp. hm. Ryszardowi Wciśle HR,
 Krzysztofowi Heilmanowi
za wyławianie i docenianie tych wszystkich, którzy niekoniecznie w mundurze pomagali
i pomagają w rozwoju harcerstwa, a szczególnie w rozwoju Małopolskiej Chorągwi
Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego
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Bractwu Sztandarowemu:
 hm. Marcinowi Doroszowi HR,
 hm. Jarosławowi Kuczajowi HR,
 hm. Radosławowi Kurkowi HR,
 phm. Andrzejowi Dorobiszowi HR,
 phm. Bartłomiejowi Dukale HR,
 phm. Michałowi Krukowi HR,
 phm. Radosławowi Podkowie HR,
 phm. Bohdanowi Sobieckiemu HR,
 pwd. Mikołajowi Białce HR,
 pwd. Grzegorzowi Nodze HO,
 pwd. Robertowi Dyjasowi HR
za służbę przy sztandarze Małopolan, reprezentowanie Chorągwi podczas świąt
państwowych i pokazywanie, że harcerstwo jest nadal ważnym elementem
społeczeństwa.
wielu innym instruktorom, którzy swoim działaniem przyczynili się do rozwoju
chorągwi, m.in.:
 pwd. Robertowi Dyjasowi HR za pomoc przy stronie www chorągwi,
 całej kadrze Kursów Instruktorskich, które odbyły się w przeciągu ostatniego
półtora roku podczas Letniej Akcji Szkoleniowej 2014 i 2015 oraz Kursów
Podharcmistrzowskich Skole II i Skole III,
 wszystkim zaangażowanym w Zlot ZZ-tów Chorągwi,
 wszystkim zaangażowanym w Turniej Drużyn Leśnych 2014 i 2015,
 wszystkim zaangażowanym w przygotowanie gier chorągwianych z okazji 11.11
 wszystkim zaangażowanym w przygotowanie harców ćwików, pielgrzymki
rowerowej i innych akcji na poziomie chorągwi w czasie trwania kadencji
czuwajmy!
Komendant
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego
hm. Dominik Skwierawski HR
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2. Założenia
W planie pracy chorągwi z początku kadencji założyłem kilka niezwykle dla mnie
ważnych kwestii, których weryfikacja znajduje się poniżej:
praca Kręgu Hufcowych i Komendą Chorągwi
 w czasie mijającej kadencji odbyło się 5 akcji Kręgu Hufcowych oraz Rady
Chorągwi. Akcje Kręgu to m.in. biwak w Lubomierzu, wyjście na Babią Górę
i zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej. Ani Rady ani KH nie odbywały się ściśle
z terminarzem, co uważam za jedną z największych porażek kadencji. Z mojej
strony zabrakło tu zdecydowanie sumienności i rzetelności w pilnowaniu
terminów i motywowaniu hufcowych. Starałem się natomiast być dla Nich
zawsze pod telefonem i doraźnie pomagać w załatwianiu wszelkich problemów.
praca z patronem chorągwi
 praca z patronem miała być częścią większego założenia – pracy nad
charakterem, w części opartej właśnie na przykładzie Andrzeja Małkowskiego.
W roku harcerskim 2014/2015 działania związane z patronem udały się
w dużym stopniu – hufcowi troszczyli się o to, żeby drużyny dbały o porządek
przy pomniku patrona, a duża część akcji chorągwi rozpoczynała się lub
kończyła w Parku Jordana. W roku 2015/2016 nie ruszyła część związana
z dbaniem o pomnik – natomiast w miarę możliwości chorągiew nadal spotykała
się przy popiersiu w ważnych momentach (apel przed mszą za Małkowskich,
gra z okazji 11.11). W założeniach było znacznie więcej elementów (nowa
sprawność „Małkowski”, digitalizacja książki Aleksandra Kamińskiego czy
harce dla hufcowych i komendy chorągwi czy akcja „Małkowski”, które doszły
do skutku w minimalnym wymiarze).
gromada zuchów w każdym środowisku
 to jedno z założeń, które dzięki wytężonej pracy referenta udało się zrealizować
w bardzo dużym stopniu. Na początku kadencji w Chorągwi było około
10 gromad zuchów. W tym momencie jest ich 18. Więcej informacji i wykaz
gromad w sprawozdaniu referenta. Jest to bardzo duża i pozytywna zmiana. Przy
tak dobrze prowadzonym referacie jest duża szansa, że w przeciągu następnych
2 lat gromada znajdzie się rzeczywiście w każdym środowisku, a jakość gromad
dzięki staraniom referatu będzie ciągle rósł. Bardzo cieszy fakt, że w przeciągu
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ostatnich dwóch lat rosła świadomość wagi ruchu zuchowego zarówno wśród
hufcowych jak i drużynowych harcerzy. Nacisk na postawę współpracy między
jednostkami już od kursów zastępowych, poprzez warsztaty dla wszystkich
poziomów, wspólne zajęcia na kursach i uświadamianie tego kandydatom na
instruktorów na kursach przewodnikowskich pozwolił zebrać żniwo chociażby
w rekordowej liczbie zgłoszeń na kurs Narodziny Dzielności. Dzięki pracy
referenta – przy współpracy z hufcowymi i szczepowymi – udało się również
wyciągnąć dużą liczbę harcerzy do pracy w gromadach.
drużyna wędrowników w każdym środowisku
 Na początku kadencji mocno wierzyłem w to, że rozwiązanie Hufca
Wędrowników Kraków I i wytężone działania ze strony referatu wędrowników
pozwoli na zaistnienie w Małopolsce drużyn wędrowników w każdym
środowisku. O ile myśląc o gromadach takim środowiskiem można nazwać
szczep i samodzielne drużyny o tyle – wydaje się, że w dobrze działającym
hufcu wystarczyłoby – na początek, żeby to właśnie w nim takie jednostki się
rozwijały. W tym momencie w większości hufców działają drużyny
wędrowników, jednak ich stan (głównie liczebny) pozostawia wiele do
życzenia. Uważam, że bez sprawnego referatu, współpracującego z hufcowymi
ciężko jest sprawić, że drużyny wędrowników będą powstawać. Więcej
o kwestii związanej z wędrownikami można przeczytać w sprawozdaniu
referenta wędrowników oraz komendanta Szkoły Instruktorskiej. Przyznaję
jednak, że kwestia wędrowników jest niewątpliwie moją ogromna porażką
w mijającej kadencji.
praca ze stopniami wśród instruktorów
 głównym założeniem tego punktu było stymulowanie instruktorów do
podejmowanie nowych funkcji i otwierania stopni. W jakiejś mierze udało się
zrealizować ten cel, jednak działania nie przybrały żadnego systemowego
rozwiązania. Należałoby tu raczej podkreślić pracę hufcowych i szefów innych
jednostek, którzy na swoim poziomie przekonywali instruktorów do rozwoju.
Na poziomie chorągwi można zauważyć takie działania skierowane raczej do
wąskiej grupy instruktorów, którzy podejmowali się służby a z nią otwierali
stopnie, jak skarbnik czy szef biura chorągwi. Cieszy jednak właśnie to oddolne
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działanie – duża liczba kandydatów na drużynowych, którzy na kursach (lub
nawet przed nimi) otwierają próby na stopnie instruktorskie – dzięki mądremu
pokierowaniu przez komendy kursów. Bardzo dobrym wydarzeniem były Kursy
Podharcmistrzowskie Skole II i III, które pozwoliły na przeszkolenie długo już
na to czekających przewodników. Równie świetną rzeczą jest postawa
instruktorów, którzy w ostatnim roku zamknęli stopień harcmistrza, a także tych
którzy zdecydowali się go otworzyć. Podsumowując – realizacje tego założenia
w dużej mierze odbyła się oddolnie (dzięki hufcowym, SI, komendantom
kursów). Być może w przyszłości uda się opracować bardziej spójny system,
który pozwoli na jeszcze większą aktywność instruktorów na polu zdobywania
stopni instruktorskich, a przede wszystkim pozwoli wyłapać tych instruktorów,
którzy po oddaniu drużyny potrzebują nowego pola służby. Pomysłem
wspomagającym

komendę

chorągwi

miały

być

spotkania

Komisji

Instruktorskiej w trakcie trwania prób, które pomagałyby instruktorowi (lub
kandydatowi na instruktora) podjąć dalsze decyzje dotyczące rozwoju
harcerskiego – został on opracowany pod koniec 2015 roku i nie doczekał się,
niestety, możliwości wejścia w życie.
integracja korpusu instruktorskiego i kształtowanie braterstwa
 założeniem tego punktu była chęć zintegrowania korpusu instruktorskiego
Małopolan. Chciałem, żeby instruktorzy lepiej się znali, dobrze się ze sobą czuli,
a przede wszystkim, żeby żaden z nowo mianowanych instruktorów nie miał
oporów przed proszeniem o pomoc i radę któregokolwiek z nas – członków tego
korpusu. Planowane działania, które miały sprawić, że rzeczywiście będziemy
dla siebie niczym bracia to konferencje, ogniska przy okazji mianowań,
pielgrzymki rowerowe, wspólne weekendy kursowe, spotkania z instruktorami,
wizyty podczas akcji. Część tych rzeczy udało się zrealizować w bardzo dużej
mierze: przy okazji każdych mianowań odbywało się ognisko instruktorskie (w
roku harcerskim 2014/2015 odbyły się spotkania z poprzednimi komendantami
chorągwi, w roku 2015/2016 poświęcone były braterstwu i poczuciu wspólnoty
w korpusie), odbyła się jedna z trzech zaplanowanych konferencji
instruktorskich, poświęcona wizji chorągwi, w czasie kadencji odbyły się dzięki
zaangażowaniu m. in. hm. Szymona Tatara dwie harcerskie pielgrzymki
rowerowe, podczas weekendu kursowego odbyły się ogniska dla instruktorów.
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Aspektem, z którego jestem osobiście bardzo zadowolony jest fakt, że zarówno
podczas AL 2014 jak i AL 2015 udało mi się odwiedzić zdecydowaną większość
podobozów (zarówno harcerzy jak i zuchów), a podczas AL 2015 stanąć przy
ognisku z większością drużynowych chorągwi rozdać „przypominacze” dla
drużyn. Na pewno można było zrobić w tym zakresie jeszcze więcej
– planowana była chociażby sekcja piłki nożnej na poziomie chorągwi
i wyprawa instruktorska, które – czego bardzo żałuję – nie doszły do skutku,
chorągiew z ludzką twarzą
 na początku kadencji bardzo chciałem, żeby chorągiew była miejscem
przyjaznym dla instruktorów – zarówno tych, którzy przychodzą porozmawiać
jak i tych, którzy potrzebuję załatwić jakieś ważne sprawy. Z perspektywy
półtora roku uważam, że w sporej mierze udało się to założenie osiągnąć. Na
palcach jednej ręki można wymienić dyżury, na których nie zjawiłby się żaden
instruktor – było to mocno budujące niezależnie od tego kto i w jakiej sprawie
przychodził. Jeśli chodzi o wydawanie zgód na Akcję Letnią i Zimową to myślę,
że w większości przypadków szło to dość sprawnie (choć przyznaję, że bywały
momenty zastojów), a negocjacje dotyczące ewentualnego rozłożenia składek
na raty czy doniesienia planów kilka dni później kończyły się raczej wynikiem
zadowalającym dla instruktorów czy drużynowych. Oprócz tego – z rzeczy
zaplanowanych – powstała książka pracy dla drużyn na każdym poziomie, która
(mam taką nadzieję) w jakimś stopniu pomogła drużynowym w prowadzeniu
dokumentacji, a przede wszystkim pracy drużyny. Jeśli chodzi o działania
w Zarządzie Okręgu – wydaje mi się, że na tyle ile było ro możliwe popierałem
wnioski drużyn przychodzące do Zarządu oraz starałem się pomagać
w rozwiązywaniu problemów na poziomie ZO. Myślę, że praca biura – choć
z powodu niewystarczającej motywacji z mojej strony nie była idealna – w dużej
mierze szła dość sprawnie. Rzeczy, których nie udało się wprowadzić (a które
przewijały się w planach) to kwestie chociażby książki pracy dla hufcowych czy
plakatów i ulotek zaciągowych na potrzeby drużyn chorągwi. Wydaje się, że
koordynowanie tego na poziomie chorągwi może mieć sens i żałuję, że działania
te nie doszły do skutku.
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3. Rozwiązanie Hufca Wędrowników Kraków I
Kwestia rozwiązania Hufca Wędrowników Kraków I była jedną z najbardziej
kontrowersyjnych decyzji w mijającej kadencji. Poniżej uzasadnienie wniosku przesłanego do
naczelnika, a pod nim kilka słów z półtorarocznej perspektywy.
UZASADNIENIE:
§ 1 regulaminu hufca harcerzy ZHR
1. Hufiec harcerzy jest jednostką organizacyjną ZHR skupiająca gromady zuchów, drużyny
harcerzy, drużyny wędrowników, działające na określonym terenie.
Hufiec Wędrowników Kraków I składa się jedynie z drużyn wędrowników, czym zaprzecza
idei hufców wielopoziomowych. Działanie Hufca Wędrowników Kraków I nie znajduje także
uzasadnienia terytorialnego, ponieważ na tym samym obszarze działają inne hufce. Ponadto,
Hufiec Wędrowników Kraków I nie obejmuje swoim działaniem wszystkich drużyn
wędrowników działających w Krakowie.
§ 2 regulaminu hufca harcerzy ZHR
1. Hufiec liczy od 5 do 10 jednostek organizacyjnych Związku.
Hufiec Wędrowników Kraków I liczy 4 jednostki organizacyjne. Pozostałe 3 jednostki nie
spełniają wymagań regulaminowych (liczebność – nawet, gdyby potraktować nie
funkcjonujące jednostki jako próbne, nie są one jednostkami organizacyjnymi, gdyż żadna nie
jest prowadzona przez instruktora ZHR – na podstawie danych spisowych i regulaminu drużyny
wędrowników).
§ 6 regulaminu hufca harcerzy ZHR
1. Pracą hufca kieruje hufcowy - instruktor ZHR posiadający stopień harcmistrza lub
podharcmistrza.
P.o. hufcowego jest instruktorem w stopniu przewodnika od ponad dwóch lat pełnienia tej
funkcji. Ponadto od momentu wyborów, pomimo wielokrotnych prób kontaktu, ani mnie, ani
referentowi nie udało nawiązać się współpracy. Hufcowy był nieobecny na odprawie
hufcowych oraz na żadnym z dwóch spotkań referatu wędrowników.
§ 6 regulaminu hufca harcerzy ZHR
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4. Hufcowy:
a)Dba o utrzymanie właściwego poziomu wychowawczego drużyn i innych jednostek
organizacyjnych z terenu hufca, poprzez wizytacje i inne narzędzia.
§ 4 Zadaniem hufca jest wspomaganie pracy jednostek organizacyjnych wchodzących w jego
skład, drużynowych, komendantów innych jednostek organizacyjnych oraz innych instruktorów
z terenu hufca, oraz koordynacja realizacji statutowych celów Związku w środowisku swojego
działania, a w szczególności:
a) troska o stały rozwój jednostek organizacyjnych w hufcu i podnoszenie poziomu ich pracy
wychowawczej
e)kontrola i koordynacja jednostek organizacyjnych wchodzących w skład hufca
g) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów ZHR oraz wykonywaniem decyzji władz Związku
Hufiec nie wywiązuje się z zadań opisanych powyższymi zapisami regulaminu hufca harcerzy
ZHR. Poziom jednostek od dłuższego czasu nie podnosi się, są mało liczne i niewidoczne na
forum chorągwi. Hufiec nie nadzoruje przestrzegania regulaminów ZHR, w tym m.in.
wyszczególnionych poniżej zapisów regulaminu drużyny wędrowników ZHR.
§3 regulaminu drużyny wędrowników
1. Drużyna działa zgodnie z zasadami metody wędrowniczej, a w szczególności:
g) przynajmniej raz w roku organizuje co najmniej ośmiodniowy obóz z wędrówkę i wędrówkę
w ciągu roku,
W bieżącym roku co najmniej ośmiodniowy obóz z wędrówką został zorganizowany przez
2 jednostki.
3. W drużynie prowadzona jest gospodarka finansowa i inwentarzowa oraz płacone są
regularnie składki.
3 KDW – składki zapłacone do 03. 2014
33 KDW – składki zapłacone do 09.2010
5 KDW – na bieżąco, brak wpłat za okres: 2008-2010, 3 miesiące z 2011
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7 KDW – składki zapłacone do 09.2013
68 KDW – składki zapłacone do 09.2014
16 PgDW – składki zapłacone do 09.2014
18 KDW – istnieje od 2 lat, składki nigdy nie zapłacone
§4
2. Drużynowy:
g) współpracuje z lokalnym środowiskiem harcerskim, a w szczególności z gromadami zuchów,
drużynami harcerzy i drużynami wędrowniczek
Z siedmiu jednostek działających w Hufcu jedna współpracuje z lokalnym środowiskiem
harcerskim – drużyną harcerzy, dwie jednostki współpracują z drużynami wędrowniczek.
Z perspektywy półtora roku po rozwiązaniu Hufca mam zdecydowanie mieszane uczucia
dotyczące tej decyzji. O ile jestem przekonany co do organizacyjnej słuszności takiego
postępowania to cała otoczka emocjonalna, która narosła przy tej okazji zadziałała
demotywująco na zaangażowaną w Hufiec część korpusu instruktorskiego. Liczyłem na to, że
powstanie referat który będzie w stanie przejąć na siebie zadania, które do tej pory były domeną
Hufca Wędrowników. Z wielu powodów nie udało się to w taki stopniu, jakiego bym sobie
życzył. Przyczynił się do tego na pewno słaby kontakt i niewystarczająca komunikacja
pomiędzy komendą chorągwi a instruktorami, którzy współtworzyli Hufiec. Poza tym – referat
miał stać się płaszczyzną, na której wszystkie drużyny wędrowników z Małopolski będą
współdziałać i realizować wspólnie założone projekty. To zadanie, niestety, nie doszło do
skutku, a kilka spotkań referatu nie przyciągnęło wystarczającej uwagi drużyn wędrowników.
Wnioskiem na przyszłość na pewno w tym przypadku będzie konieczność szerszej (być może
również dłuższej) dyskusji na pewne tematy zapalne i możliwie daleko idące przekonanie do
zmian szerokiej grupy zainteresowanych instruktorów.
Komendant chorągwi – hm. Dominik Skwierawski HR
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Instruktorskiej
Komisja Instruktorska Małopolskiej Chorągwi Harcerzy została powołana rozkazem
Naczelnika Harcerzy L 8/14 z dnia 18.05.2014 w składzie:
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 hm. Krzysztof Wójtowicz
 hm. Marek Jędrzejowski
 hm. Michał Sternicki
 phm. Michał Musiał
 phm. Paweł Pająk
 phm. Dariusz Lenard
 phm. Dominik Skwierawski
Skład Komisji został uzupełniony rozkazem Naczelnika Harcerzy L 9/14 z dnia 17.06.2014
druhów:
 phm. Michał Nogalski
 phm. Leszek Węgrzyn
 phm. Bohdan Sobiecki
Rozkazem Naczelnika Harcerzy L 13/14 z dnia 17.10.2014 z Komisji zwolniony został na
własną prośbę:
 phm. Michał Musiał
Rozkazem Naczelnika Harcerzy L 4/15 z dnia 24.04.2015 z Komisji zwolniony został na
własną prośbę:
 phm. Bohdan Sobiecki
Rozkazem Komendanta Chorągwi L 20/14/15 z dnia 20.08.2015 do Komisji powołany został:
 phm. Michał Krudysz
Przewodniczącym Komisji został hm. Krzysztof Wójtowicz, a sekretarzem phm. Michał
Nogalski.
Komisja pracowała 21 miesięcy.
Odbyła w tym okresie 27 spotkań, z czego w 2014 roku 9 spotkań, w 2015 roku 15 spotkań,
w 2016 roku 3 spotkania.
Łącznie:
Otwarto próby na stopień przewodnika: 48
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Zamknięto z wynikiem pozytywnym próby na stopień przewodnika i wnioskowano do
Komendanta Chorągwi o przyznanie stopnia: 25
Umorzono próby na stopień przewodnika: 2
Otwarto próby na stopień podharcmistrza: 17
Zamknięto z wynikiem pozytywnym próby na stopień podharcmistrza i wnioskowano do
Komendanta Chorągwi o przyznanie stopnia: 4
Umorzono próby na stopień podharcmistrza: 0
Zweryfikowano

stopnie

instruktorskie

i

wnioskowano

do

Komendanta

Chorągwi

o przywrócenie do służby instruktorskiej 2 przewodników i 1 podharcmistrza.
Dziękuję serdecznie wszystkim instruktorom Komisji za pełnioną służbę, zaangażowanie
i rozwagę.
Przewodniczący Komisji Instruktorskiej – hm. Krzysztof Wójtowicz
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej
Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej przy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy została powołana
rozkazem L. 11/14/15 z dnia 22.05.2014, w następującym składzie:
 hm. Piotr TURKIEWICZ HR przewodniczący
 phm. Piotr BIAŁKO HR wiceprzewodniczący
 phm. Michał KRUDYSZ HR sekretarz (zwolniony RL. 12/14/15 z dnia 04.03.2015)
 phm. Przemysław KUSAK HR
 phm. Paweł PYZIK HR
Z dniem 22.11.2014r. do składu Kapituły dołączył powołany rozkazem L. 6/14/15 phm. Bartosz
Rzońca, który podjął obowiązki sekretarza.
Spotkania Kapituły odbywały się regularnie, z częstotliwością ok. raz w miesiącu (z przerwą
wakacyjną), w składzie min. 3 osobowym; w razie potrzeby kapituła ustalała dodatkowe
spotkania w dogodnym dla zainteresowanych terminie).
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Zasadniczym celem Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej było prowadzenie prób na stopnie
HR-a (w tym: praca z realizującymi próby, z opiekunami, nadzór nad terminowością realizacji,
mobilizacja do zdobywania stopni, prowadzenie dokumentacji, itp.).
W okresie czerwiec 2014 r. – luty 2016 r.:
 otwarto: 22 prób
 zamknięto: 5 prób, w tym 0 z wynikiem negatywnym
Przewodniczący Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej – hm. Piotr Turkiewicz HR
6. Sprawozdanie Komendanta Szkoły Instruktorskiej
Na funkcję Komendanta Szkoły Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja

Małkowskiego

zostałem

powołany

rozkazem

Komendanta

Chorągwi

(RL. 3/15/16) z dnia 20 października 2015 r.
Skład Szkoły Instruktorskiej (od dnia 20 października 2015 r.)
 hm. Marcin Dorosz HR
 hm. Jarosław Kuczaj HR
 hm. Radosław Kurek HR
 hm. Dominik Skwierawski HR
 hm. Michał Sternicki HR
 phm. Paweł Pyzik HR
Od momentu kiedy zostałem Komendantem Szkoły Instruktorskiej, tj. od 20 października
2015 r. zostały podjęte działania w dwóch obszarach: 1. Letnia Akcja Szkoleniowa,
2. Szkolenie dorosłych i rozwijanie środowisk poza krakowskich.
Letnia Akcja Szkoleniowa
Akcent został położony na poszczególne kursy. Każdy z komendantów kursów został
poproszony o skompletowanie kadry. Zostały również podjęte kroki, dzięki, którym możliwe
będzie zorganizowanie w ramach LAS-u Kursu Drużynowych Wędrowników.
Szkolenie dorosłych i rozwijanie środowisk poza krakowskich
Osobą odpowiedzialną za działania w tym obszarze został hm. Marcin Dorosz HR ze
względu na jego duże doświadczenie w tym obszarze. Odbyliśmy wraz z Marcinem szereg
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spotkań z osobami spoza Krakowa i określiliśmy główne cele, w którym chcemy zmierzać jako
Szkoła Instruktorska. Przede wszystkim należy zorganizować szkolenia dla takich ludzi. Jest to
jeden z celów, który jest dopiero w fazie przygotowawczej.
Komendant Szkoły Instruktorskiej od 10.2015 – phm. Michał Krudysz HR
7. Sprawozdanie referenta zuchów
Kadra:
Na funkcję Referenta zuchów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja
Małkowskiego zostałem powołany rozkazem Komendanta Chorągwi (RL. 12/14/15) z dnia
4 marca 2015 r. Zastępca referenta zuchów pwd. Maksymilian Wojczuk HO oraz sekretarz
Referatu pwd. Paweł Szczerbiński HO zostali mianowani rozkazem Komendanta Chorągwi
(R.L.3/15/16) z dnia 20 października 2015 r.
Stan:
Obecnie w MChH-y jest 17 gromad zuchów. Jak obejmowałem funkcję było ich 12, a
więc od czasu kiedy zostałem referentem w Małopolsce przybyło 6 gromad zuchów.
Kurs Wodzów Zuchów Narodziny Dzielności IX:
Kurs okazał się wielkim sukcesem. Pierwszy raz w historii kursu, tj. od 9 lat w kursie
wzięło udział więcej niż 10 kursantów, a dokładnie 13. Należy wspomnieć, że 5 kursantów
założyło po kursie gromady.
Kadra kursu:
Komendant: phm. Michał Krudysz HR
Oboźny: pwd. Bartłomiej Dębowski HR
Instruktorzy komendy: pwd. Maksymilian Wojczuk HR, pwd. Igor Niemiec HO
Warsztaty Metodyki Zuchowej:
W czasie mojej kadencji, warsztaty odbyły się dwukrotnie. Komendantem pierwszych
warsztatów był phm. Dominik Skwierawski HR, natomiast drugich pwd. Maksymilian
Wojczuk HO.
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Turniej o miano najlepszej gromady MChH-y:
11 listopada 2015 r. odbył się I Turniej o miano najlepszej gromady MChH-y. Turniej
zorganizował i przeprowadził ćw. Antoni Szymanowicz. Wzięło w nim udział większość
gromad z chorągwi, natomiast zwycięzcą została gromada z Niepołomic.
Spis gromad:
1. 7 KGZ „Orle Bractwo”
2. 13 LGZ „Gromada Piasta”
3. 43 KGZ „Bractwo Gór”
4. 44 KGZ „Rycerze Camelot”
5. 45 KGZ „Strażnicy Galaktyki”
6. 33 KGZ „Wilcze Bractwo”
7. 3 KGZ „ Wędrowne Sokoły”
8. 60 KGZ „Leśne Bractwo”
9. 3 PGZ „Dzielne Ptaki”
10. 5 KGZ „Królestwo Wiatru”
11. 19 KLGZ „Asy Przestworzy”
12. 9 NGZ „Podróżnicy”
13. 3 PgGZ „Dzielne Wilczęta”
14. 4 PgGZ „Dzielni Tarczownicy”
15. 3 ZGZ „Podróżnicy w czasie”
16. 1 SGZ „Nieustraszeni wędrowcy”
17. Zastęp zuchowy przy 3 PgDH „Wataha”
Referent zuchów od 04.03.2015 – phm. Michał Krudysz
8. Sprawozdanie referenta wędrowników za okres 17.05.2014-22.05.2015
Przez prawie cały okres działania skład referatu był dwuosobowy (phm. Michał Musiał
oraz phm. Stanisław Pelc), w różnych płaszczyznach pomocni byli również hm. Estera Klima,
phm. Anna Hajduk, hm. Maciej Sady, hm. Wojciech Kolka, phm. Paweł Pyzik, phm. Wojciech
Snoch, pwd. Tomasz Semenowicz, za co wszystkim wymienionym dziękuję. Po roku pełnienia
funkcji ze względu na liczne inne obowiązku, zdecydowałem się ustąpić z funkcji, która
pozostała nieobsadzona. Powyższy rok nie był rokiem aktywnej działalności, na pewno
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natomiast był rokiem budzącej

kontrowersję decyzji o likwidacji Hufca Wędrowników.

Decyzja została podjęta na podstawie uchybień w regulaminie hufca oraz braku porozumienia
co do pracy instruktorskiej hufcowego. Przez część instruktorów uznana w tamtym czasie jako
jedyna możliwa droga „rozhermetyzowania” środowiska wędrowników, przez innych jako cios
w fundament – wspólnotę wędrowników zrzeszającą większą ich ilość. Która teza była słuszna,
każdy zapewne już przed niemal dwóch laty rozstrzygnął w swoim sumieniu. W trakcie tego
roku odbyło się też kilka akcji integrujących środowisko drużynowych (odprawy, wieczór
filmowy, bal wędrowniczek i wędrowników). Nie chciałbym jednak, aby temu poświęcone
było to sprawozdanie.
Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na problem dotykający całą Organizację Harcerzy,
a mianowicie nieustający właściwie kryzys ruchu wędrowniczego w Polsce. Liczebnie jest to
najmniejszy pion (co może i naturalne), niemal cały czas na krawędzi przetrwania, a jakże
potrzebny. Tendencja do prowadzenia drużyn wędrowniczych według własnej receptury
wynika, w mojej opinii, jednakowo z braku wykształconej, dobrze funkcjonującej metodyki
jak i koniecznością tego typu działania z dzisiejszą starszą młodzieżą. Zwracam zatem uwagę
przyszłej Komendzie Chorągwi oraz Referentowi ds Wędrowników w szczególności, że
w ostatnim czasie w MChH-y drużyny wędrowników powstają tylko w

środowiskach

harcerskich (hufiec, szczep) prowadzone przez doświadczonych instruktorów, najczęściej
z wtórnego zaciągu (już z co najmniej jedną funkcją wodzowską na koncie). Być może to
właśnie jest droga, którą należy podążyć i zbudować bazę, z którą ponownie będzie można
z dużą skutecznością przywrócić zaciąg szkolny do drużyn wędrowników.
Na chwilę obecną w referacie funkcjonują następujące drużyny:
 1 PgDW „Grań” (phm. Paweł Pyzik),
 1 SDW „Morwa” (ćw. Damian Spadło),
 7 KDW im. T. Reytana (pwd. Piotr Rząsa),
 16 PgDW „Gerlach” (pwd. Tomasz Semenowicz),
 19 KDW „Ludzie Gór” (ćw. Michał Witek),
 81 Krakowska Drużyna Wędrowników „Tygiel” (hm. Marcin Dorosz).
Referent wędrowników w okresie 17.05.2014-22.05.2015 – phm. Michał Musiał HR
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9. Sprawozdanie skarbnika MChH-y
Finanse chorągwi rozwijały się bez żadnych niespodzianek. Rok 2015 zaczęliśmy
z całościowym stanem kasy około dwóch tysięcy złotych, pod koniec roku, uzbierane pieniądze
– już po odjęciu zobowiązania wobec okręgu za składki instruktorskie oraz członkowskie –
opiewają na kwotę około 9 tysięcy złotych. Z większych akcji organizowanych przez chorągiew
odbyły się: SKOLE II, Zlot ZZtów, Kolonia Referatu, LAS. Dwie pierwsze podlegały naszemu
dofinansowaniu, dwie kolejne wygenerowały zysk około tysiąc złotych każda. Ponadto
chorągiew dofinansowała kilka mniejszych akcji, jak Turniej Drużyn Leśnych czy gra na
11 listopada oraz przekazała wkład własny do dwóch grantów. Większość zysków pochodzi ze
składek instruktorskich (od 2015 roku kwota składki która zostaje w okręgu wzrosła z 4,5 do
10 zł). Chorągiew poniosła bardzo niskie koszty własne – prowadzenie biura było oparte na
materiałach uzyskanych w grantach, a główne koszty jakie ponieśliśmy to zakup routera,
pieczątek oraz elementów umundurowania dla nowych instruktorów. W ramach tej kadencji
spłaciliśmy dług wobec okręgu za odznaczenia na kwotę około 3500 złotych. Dyżury skarbnika
odbywały się w ostatnie wtorki miesiąca oraz przed akcjami – letnią i zimowymi. Zbieralność
składek wyniosła około 70% wśród instruktorów i 85% wśród drużyn.
Skarbnik MChH-y – pwd. Wojciech Zakrzewski HO
10.

Sprawozdanie z Kapituły Medalu Harcerskiej Wdzięczności im. Andrzeja

Małkowskiego
Kapituła w okresie od 05.2014-02.2016 działała w składzie:
 hm. Wojciech Hausner HR,
 hm. Dominik Skwierawski HR,
 hm. Michał Sternicki HR,
 śp. hm. Ryszard Wcisło HR,
 Krzysztof Heilman
W tym czasie przyznanych zostało 13 medali (1 brązowy, 4 srebrne, 8 złotych), których
zestawienie znajduje się w tabelce poniżej.
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Medal brązowy

Medal srebrny

Medal złoty

pwd. Grzegorz Noga HO

phm. Andrzej Dorobisz HR

phm. Dominik Skwierawski HR

phm. Jarosław Kuczaj HR

hm. Tomasz Pabian HR

phm. Paweł Pająk HR

hm. Szymon Tatar HR

phm. Marcin Wcisło HR

phm. Marcin Tatara HR
hm. Robert Kawałko
hm. Leopold Ungeheuer –
pośmiertnie
hm. Marcin Dorosz HR
HO Jacek Siepsiak SJ

Ważnym

wydarzeniem w tej kadencji było przyznanie odznaczenia pośmiertnie

– hm. Leopoldowi Ungeheuerowi. Kapituła uznała, że przyznanie odznaczenia w takiej formie
jest zasadne i pomoże harcerzom i instruktorom Hufca Harcerzy Kraków Śródmieście
popularyzować sylwetkę hm. Leopolda Ungeheuera oraz ułatwi pracę z patronem.
11.

Sprawozdanie Starszego Bractwa Sztandarowego MChH-y
Bractwo Sztandarowe Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego

pełni służbę ze Sztandarem Chorągwi wg wytycznych od Komendanta Chorągwi i w oparciu
o Regułę Bractwa. W składzie Bractwa Sztandarowego jest obecnie 14 instruktorów, w tym
dwóch przyjętych do bractwa w 2015 r. W trakcie ostatnich 2 lat pełniłem funkcję Starszego
Bractwa. Poczet ze Sztandarem Chorągwi reprezentował Chorągiew podczas uroczystości
3 maja, 11 listopada, 22 listopada ("Orlęta"), 1 marca (Dzień Żołnierzy Wyklętych), w 70-tą
rocznicę "Akcji Koppe", w 75-tą rocznicę utworzenia Państwa Podziemnego. Byliśmy zawsze
na mianowaniach instruktorskich, mszach św. na rozpoczęcie i zakończenie Roku Harcerskiego
i 15 stycznia w intencji Małkowskich oraz na różnego typu zbiórkach instruktorskich i apelach
wg zapotrzebowania. Jeśli przed daną akcją była msza w kościele św. Idziego to wtedy też
staraliśmy się wystawić poczet. Sztandar Chorągwi także był przy odprowadzaniu na wieczną
wartę instruktorów; na pogrzebie śp. hm. Ryszarda Wcisło Bractwo Sztandarowe wystawiło
także skład pocztu Związku. Poczet sztandarowy udało się wystawić na prawie wszystkie
uroczystości, jedynie był problem techniczny związany z wystawieniem pocztu w Katedrze
oraz na uroczystość poza Krakowem. W trakcie kilku uroczystości pełniłem funkcję dowódcy
obecnych na niej pocztów sztandarowych.
Starszy Bractwa Sztandarowego – pwd. Łukasz Brzeziński HO
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO ZHR
ZA KADENCJĘ 2014-2016
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca KRO:
hm. Dominika Romanowicz HR
Sekretarz KRO:
hm. Barbara Danecka HR
Członek KRO:
phm. Paweł Rabiej HR
1. Spotkania zespołu Komisji Rewizyjnej.

W ciągu dwóch lat swojej działalności spotykaliśmy się kilkanaście razy celem
omawiania bieżącej pracy Komisji Rewizyjnej Okręgu i planowania działań na
przyszłość. Szczegółowy wykaz spotkań wraz ze sprawozdaniami dostępny jest w
dokumentacji KRO.
2. Udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego.

W w/w spotkaniach w miarę możliwości i potrzeb brali udział przewodnicząca KRO hm.
Dominika Romanowicz HR oraz członek KRO phm. Paweł Rabiej HR.
3. Wizytacje AZ i AL.

W czasie minionej kadencji członkowie KRO byli członkami zespołów wizytacyjnych (
zwykle im przewodząc). Obowiązki wizytacyjne dzielili z członkami Zarządu Okręgu.
Ponadto każdorazowo po odbytych Akcjach Letnich i Zimowych odbywały się spotkania
zespołów wizytacyjnych celem podsumowania oraz wyciągnięcia wniosków na
przyszłość. Całościowo za odbycie wizytacji podczas AZ 2015 była odpowiedzialna
Komisja Rewizyjna. Odbyły się zarówno spotkanie przed AZ jak i po zimowiskach.
Dodatkowo uczestniczyliśmy w tworzeniu arkuszy wizytacyjnych zarówno do oceny AL
jak i AZ. Ponadto członkowie KRO biorą udział w spotkaniach Zarządu, wyjaśniających
sytuacje trudne/sporne z organizatorami akcji letniej i zimowej. W dwóch przypadkach
zakończyło się to wnioskiem o zakaz organizacji wypoczynku dla komendanta i
kwatermistrza.

4. Interwencje KRO.
W trakcie mijającej kadencji Komisja działała na wniosek jednego z instruktorów.
Przedmiotem sprawy było wyjaśnienie wątpliwości związanych z zapisami regulaminu
służby instruktorskiej. W trakcie rozwiązywania sprawy instruktorzy, których ona
dotyczyła zostali przywróceni do czynnej służby. Udzielono upomnienia ustnego. Nie
kontynuowano dalej wyjaśniania sprawy ze względu na powrót instruktorów do
czynnej służby.
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5. Wizytacja Komisji Rewizyjnej Związku.

8 maja 2015 r. w Okręgu Małopolskim odbywała się wizytacja Komisji Rewizyjnej
Związku, przy okazji której odbyło się także spotkanie z Komisją Rewizyjną Okręgu i
miała miejsce kontrola jej działalności i dokumentacji. Komisja Rewizyjna Związku nie
zgłosiła uwag do pracy naszego zespołu.
6. Zatwierdzanie budżetu Okręgu.

Wydaliśmy dwie pozytywne opinie budżetowe za lata 2014 i 2015.
7. Wizytacje na koniec kadencji.

W dniu oddawania do druku sprawozdania komisja jest w trakcie przeprowadzania
wizytacji. Planowane terminy spotkań w Okręgu Małopolskim (22 II), Małopolskiej
Chorągwi Harcerek (16 II) oraz Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (12 II).

Czuwaj!

Podpisali:
Przewodnicząca KRO: hm. Dominika Romanowicz HR ……………………………………………..
Sekretarz KRO: hm. Barbara Danecka HR ……………………………………………..
Członek KRO: phm. Paweł Rabiej HR ……………………………………………..
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