
 
 

Sprawozdanie komendantki i komendy hufca 

za okres od 9 października 2011 r. do 28 listopada  2015 r. 

 

Poniższe sprawozdanie zostało opracowane przez komendantkę hufca, swój udział w 

przygotowaniu mają czlonkowie komendy hufca . 

 

I . Skład Komendy  
W wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca 

Starachowice w dniu 8 października 2011 roku. wybrano komendę hufca w składzie:  

 

 hm. Małgorzata Ślaska  - Komendantka Hufca 

 hm. Sylwester Staniszewski  - z-ca Komendantki Hufca 

 phm. Agnieszka Czaja Szewera - Skarbnik Hufca 

 hm. Jan Minda   - Członek Komendy Hufca 

 phm. Ilona Traczyk   - Członkini Komendy Hufca 

 pwd. Agata Barszcz   - Członkini Komendy Hufca 

 pwd. Paweł Szypulski  - Członek Komendy Hufca 

 

Z dniem 1 marca 2013 roku rozkaz L3/2013 zgodnie z wytycznymi Rady Naczelnej ZHP 

druhna phm. Ilona Traczyk została powołana na funkcje z-cy komendanta hufca ds. 

programowych . 

Z dniem 15 maja rozkaz L5/2013 z funkcji z-cy komendanta hufca d/s organizacyjnych został 

odwołany  hm. Sylwester Staniszewski, od tego dnia funkcje z-cy komendanta hufca ds. 

organizacyjnych komenda hufca powierzyła hm. Janowi Mindzie.  

Z dniem 22.02.2014 roku rezygnację z funkcji członka komendy hufca złożyła druhna phm. 

Agata Barszcz, na jej miejsce komenda hufca powołała druhnę phm. Ige Rosołowską. 

Z dniem 1.11.2014 roku z funkcji skarbnika rezygnacje złożyła druhna phm. Agnieszka 

Czaja-Szerwera. Jej obowiązki przejął druh hm. Jan Minda, który jednocześnie został 

odwołany z funkcji z-cy komendanta hufca ds. organizacyjnych. Uzupełniono też skład 

komendy o osobę druha pwd. Mateusza Ślaskiego. 

Z dniem 26.02.2015 odwołano z funkcji członka komendy hufca druhnę phm. Ige 

Rosołowską. 

Przez cały okres sprawozdawczy komenda pracowała w 7 osobowym składzie, od lutego 

2015 roku w 6 osobowym składzie. 

W okresie sprawozdawczym wydano 57 rozkazów 2011-5 rozkazów, 2012- 12 rozkazów 

2013 – 14 rozkazów, 2014 – 14 rozkazów, 2015 – 12 rozkazów. Odbyło się  14 posiedzeń 

komendy hufca / 2011- 3 posiedzenia, 2012 – 10 posiedzeń, 2013 - 9 posiedzeń,  2014- 10 

posiedzeń. 2015- 8 posiedzeń. Podjęto 2 decyzje, 1 uchwałę. 

Jednym z pierwszych podjętych przez komendę hufca działań było wsparcie programu w 

hufcu i powołania Zespołu Programowego przygotowującego comiesięczne spotkania 

drużynowych i koordynującego realizację programu hufca. 



Dalsze działania komendy związane były z bieżącą działalnością hufca tj.: 

1. opracowaniem rocznych planów pracy oraz harmonogramów imprez hufca, 

2. opracowaniem planów finansowych i planu działań w celu pozyskania środków 

finansowych na rzecz hufca i podmiotów w nim działających, 

3. nawiązaniem stałej współpracy z instytucjami samorządowymi, 

4. nawiązaniem współpracy z instytucjami i zakładami pracy z terenu działania 

hufca, 

5. nawiązaniem bliskiej współpracy z lokalnymi mediami: prasą, radiem, telewizją 

lokalną. 

6. przygotowaniem oraz wdrożeniem do realizacji projektu strony internetowej hufca  

7. rozwijaniem działalności grup specjalnościowych o specjalnościach takich jak: 

żeglarstwo, ratownictwo, grupy artystyczne, turystyka, służba porządkowa, 

geocaching, klub sportowy itd. 

8. bieżącymi działaniami związanymi z utrzymaniem bazy sprzętowej hufca,  

remontami ośrodka i budynku hufca oraz doposażeniem ośrodka. 

9. oraz innymi zadaniami wynikającymi z bieżącej całorocznej działalności hufca. 

 

Uchwały zjazdowe 

 

Na zjeździe zwykłym hufca w roku 2011 zjazd podjął uchwałę w sprawie "Strategii Rozwoju 

Hufca Starachowice na lata 2011-2015" 

Uchwała była realizowana do grudnia 2012 roku kiedy to zgodnie z postanowieniami 

XXXVII Zjazdu ZHP, dokument ten został zastąpiony "Planem operacyjnym hufca do 

strategii ZHP na rok 2013" i jest nadal realizowany zgodnie z założeniami. 

Na zjeździe sprawozdawczym hufca w roku 2013 zjazd podjął uchwałę w sprawie pozyskania 

środków i wykonania nowego sztandaru hufca. Komenda Hufca informuje, że podjęła starania 

i uzyskała wstępny kosztorys wykonania nowego sztandaru oraz środki na  wykonanie. 

Trwają prace nad jego pełnym projektem. Sztandar zostanie wykonany i wręczony w 2016 

roku przy okazji uroczystości 100- lecia harcerstwa na ziemi starachowickiej. 

 

Cztery lata temu Hufiec tworzyły poniższe drużyny oraz inne jednostki organizacyjne: 

GZ „ Leśne Skrzaty” SP nr 9 

GZ „Czerwone Jabłuszka” SP Nr 10 

GZ „Świętokrzyskie Skrzaty” Chybice 

GZ „Bajkowy Wóz” Radkowice 

GZ „Łysogórskie Czarownice” Szerzawy 

12 Drużyna Harcerska SP nr 12 

13 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” SP nr 10 

17 Drużyna Harcerska im. ”Zjawy” Stefanowskiej SP nr 9 

79 Drużyna Harcerska  im. Tadeusza Kościuszki Dziurów 

90 Drużyna Harcerska im. Stefana Żeromskiego Bostów 

93 Drużyna Harcerska „Leśne Echa” Radkowice 

104 Artystyczna Drużyna Harcerska Mirzec 

112 Drużyna Harcerska Wąchock 

113 Drużyna Harcerska im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  Parszów 

115 Drużyna Harcerska „Pomarańczarnia” im. Jana Bytnara „Rudego” Wielka Wieś 

122 Drużyna Harcerska im. Brata Alberta Rudki 

Drużyna Harcerska Szerzawy 

42 Drużyna Harcerska NS „Sokoły” przy OSW w Starachowicach 

40 Drużyna Starszoharcerska im. Ryszarda Kaczorowskiego  Gimnazjum Nr 2 



99 Drużyna Starszoharcerska  z Rzepina 

82 Drużyna Harcerska ”Kubuś” im. kpt. Eugeniusza Dymitrowa-Flisa „Robura” Lubienia 

9 Drużyna Wędrownicza ”Świętokrzyskie Anioły” 

111 Artystyczna Drużyna Harcerska im. K. K. Baczyńskiego I LO 

2 Drużyna Harcerska  im. M. Langiewicza 

15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. „Jędrusiów” 

38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater  

Krąg Seniorów Łysica-Żubry” im. Zygmunta Lewińskiego 

Krąg Instruktorski „Komenduły” im. „Junaka” i „Kokoszki” 

Krąg Starszyzny NS 

Żeglarski Krąg Starszyzny „Bajdewind” 

Środowiskowy Szczep Żołnierzy AK 

Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice 

 

Rozwiązano: 

GZ „Bajkowy Wóz” Radkowice 

GZ „Łysogórskie Czarownice” Szerzawy 

GZ ”Czerwone Jabłuszka” przy SP Nr 10 

79 DH im. T. Kościuszki Dziurów 

90 DH im. S. Żeromskiego Bostów 

93 DH „Leśne Echa” Radkowice 

104 ADH Mirzec 

112 DH Wąchock 

113 DH Parszów 

DH Szerzawy 

99 DSH Rzepin 

9 DW „Świętokrzyskie Anioły” 

 

Powołano: 

Gromadę Zuchową "Słoneczni Zdobywcy" przy SP Nr 12 

Gromadę Zuchową „Małe Wilczki”  przy Społecznej Szkole Podstawowej  

Gromadę Zuchową „Przyjaciele Koziołka Matołka” przy SP Nr 13 / okres próbny/ 

100 Drużynę Harcerską "Wataha" przy Społecznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum STO 

11 Drużynę Harcerską „Czarne Wilki” 

7 Drużynę Wędrowniczą „Summit” im. Jerzego Kukuczki 

101 Drużynę Starszoharcerską / okres próbny/ 

102 Drużynę Wędrowniczą przy ZSZ Nr 1 

XI Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im Bohaterów Westerplatte 

Harcerską Służbę Porządku Publicznego Starachowice 

Harcerski Klub Sportowy „Sparta” z sekcjami : siatkówki, koszykówki, darta, gier 

planszowych i strzelecką 

Harcerski Klub Geocachingowy „Scoutcacher” 

 

W hufcu działa 61 instruktorów z zaliczoną służbą instruktorską w tym: 

 16 przewodników 

 23 podharcmistrzów 

 22 harcmistrzów 

 

 



II. Akcje HAL i HAZ  
 

W okresie kadencji zorganizowano cztery akcje letnie HAL i NAL. Nie zorganizowano 

natomiast żadnej akcji zimowej HAZ / tylko NAZ /.  

W ramach NAZ 2012/2015  były organizowane zajęcia sportowe i kulturalne dla naszych 

harcerzy m.in turniej koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, kręgle, kino, 

basen, szachy, dart, gry i zabawy dla zuchów, kulig, zimowe wędrówki, gry i zabawy na 

śniegu. Imprezy te są organizowane przy dużym zaangażowaniu drużyn hufca / 2 DH, 111 

ADW, 9 DW, 40 DSH, 38 SDH, XI Szczep, 100 DH, ŻKS "Bajdewind"/ oraz pomocy 

zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół / SP 12, SP 9, SP 13, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 2, 

I LO/. Także drużyny z terenu w trakcie ferii przygotowują zajęcia sportowe dla swoich 

harcerzy .  Jednostki organizacyjne hufca organizują też zimowe biwaki i wyjazdy w góry, 

oraz biorą udział w zimowiskach organizowanych przez inne hufca. Ogółem w NAZ 

rokrocznie bierze udział około 120 osób. 
 

W wyniku zakrojonej na szeroką skalę akcji reklamowej w 2012 roku zorganizowano obóz w 

Krynicy Morskiej dla 80 osób, Gibach dla 30 osób, Łebie 20 osób, Ustroniu  dla 50 osób,  

oraz Pleśnej dla 40 osób. 

W Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka”  zorganizowano wypoczynek  harcerzy z 

poza hufca Starachowice. Gościliśmy na I turnusie dzieci z parafii Św. Klemensa w 

Nadarzynie, na  II turnusie  harcerzy z Hufca Legionowo. Ogółem 160 osób. Na terenie bazy 

nad Lubianką odbył się Kurs zastępowych „Mapett Show”  organizowany przez młodzieżową 

kadrę hufca w którym wzięło udział 30 osób.  

Wyjazdowa Akcja Letnia 2013 była mniejsza niż w roku 2012. Zorganizowano obozy w 

Łebie dla 40 osób, Krynicy Morskiej dla 50 osób, Gibach dla 30 osób, Woli Michowej dla 20 

osób i Kurnędzu dla 60 osób. 

W Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka”  zorganizowano wypoczynek  harcerzy z 

Pruszkowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Radomska i Zgierza oraz dzieci z parafii Św. 

Klemensa w Nadarzynie - razem około 350 osób. Na terenie bazy nad Lubianką odbył się 

także kolejny organizowany przez Zespół KK Chorągwi  kurs drużynowych wszystkich 

pionów "Cztery Żywioły" którym wzięło udział ponad 80 osób.  

Wyjazdowa Akcja Letnia 2014 to obozy w Łebie dla 40 osób, Krynicy Morskiej dla 50 osób, 

Gibach dla 30 osób, Woli Michowej dla 20 osób, Ostrowie dla 50 osób i Kurnędzu dla 10 

seniorów. 

W Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka” zorganizowano wypoczynek  harcerzy z 

Rybnika, Pomiechówka, Grodziska Mazowieckiego, Siedlc i Zgierza oraz dzieci z parafii Św. 

Klemensa w Nadarzynie - razem około 400 osób.   

Wyjazdowa Akcja Letnia 2015 to obozy w Strużnicy dla 60 osób, Krynicy Morskiej dla 30 

osób, Gibach dla 30 osób, Woli Michowej dla 40 osób i Kurnędzu dla 10 seniorów. 

W Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka”  zorganizowano wypoczynek  harcerzy z 

Nadarzyna, Gliwic i Zgierza oraz dzieci z parafii Św. Klemensa w Nadarzynie - razem około 

450 osób.  

 

Ze względu na wygranie konkursu na zagospodarowanie czasu wolnego w czasie wakacji w 

latach 2012/2014 projektu NAL- „Woda, góry, las”, "Zielone Harcowanie" i „Gram w 

Zielone” - 360 dzieci z terenu gminy Starachowice brało udział w imprezach i zajęciach 

organizowanych przez nasz hufiec. Było to możliwe dzięki wydatnej pomocy UM w 

Starachowicach. Zajęcia prowadzili instruktorzy hufca, kadra młodzieżowa i wędrownicy z 

drużyn XI Szczepu, 9DW, 38 SDH, 111 ADH i 40 DSH. 

Na terenie ośrodka odbywały się także biwaki drużyn hufca. 



Akcja letnia HAL – 2012/2015  przyniosła także znaczne wpływy finansowe zabezpieczające 

hufcowi płynność finansową do lipca 2016 roku .  

Ze wstępnych szacunków wynika , że w organizowanych przez nas akcjach  HAL i NAL 

wypoczywa na wszystkich formach wypoczynku około 600 osób rocznie.  

Ogromny wpływ na atrakcyjność bazy nad Lubianką ma stan techniczny obiektów, oraz 

położenie bazy i możliwość korzystania ze sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu 

hufca. Instruktorzy Żeglarskiego KS ”Bajdewind” prowadzili przez cały okres wakacji zajęcia 

z uczestnikami obozów wypoczywających na terenie ośrodka i w ramach NAL. Z roku na rok 

ten standard się poprawia dzięki remontom i wymianie sprzętu obozowego. Nie bez znaczenia 

jest także akcja promująca ośrodek - ze środków starostwa powiatowego wykonano folder 

ośrodka, przygotowano też film promujący ośrodek, oraz baner i naklejki.  

Są one wykorzystywane na imprezach plenerowych obsługiwanych przez hufiec. Wspólnie ze 

Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim organizujemy też konkursy i 

warsztaty fotograficzne przybliżające piękno fauny i flory ośrodka. Lubianka /ze względu na 

swoją atrakcyjność/ jest tez miejscem organizacji wielu przedsięwzięć programowych 

różnych stowarzyszeń i samorządów. 

Wypoczywający u nas harcerze mogą tez liczyć na współpracę ze służbami mundurowymi, 

Sanepidem i stowarzyszeniami działającymi w mieście, które chętnie ich odwiedzają 

prowadząc zajęcia programowe. 

Nadal głównym problemem w organizacji HAL jest brak kadry posiadającej wymagane 

kwalifikacje i kursy /pielęgniarka, ratownicy/.  

 

III . Program 

odpowiedzialna phm. Ilona Traczyk , phm. Mateusz Ślaski 

 

Program Hufca każdorazowo opracowany jest na dany rok harcerski na początku września.  

W ramowym programie zawsze zawarte są imprezy, które tradycyjnie w każdym roku 

kalendarzowym są uroczyście obchodzone przez harcerzy (np. Św. Patrona, Św. Narodowe, 

Betlejemskie Światełko Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej), oraz imprezy, które wynikają z 

nadchodzących rocznic jak np. 100-lecie harcerstwa.  

 

W okresie kadencji realizowano:  

 

Rajdy harcerskie: 

 

- Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski, który od wielu lat stanowi wizytówkę 

hufca jako jedna z największych i najlepiej prowadzonych nie tylko harcerskich 

imprez turystycznych w kraju. 

Organizacja zlotu jako dwu dniowej imprezy o charakterze festynu spotkało się z 

pozytywnym oddźwiękiem ze strony uczestników. Także wysoko za każdym razem 

została oceniona organizacja całego rajdu, zarówno przez uczestników jak i 

zaproszonych gości, co jest niewątpliwą zasługą komendy rajdu  i obsług tras i zlotu. 

Tegoroczny rajd został bardzo wysoko oceniony zarówno przez władze harcerskie jak 

i samorządowe. Wróży to jeszcze lepszej współpracy władz samorządowych  przy 

jego organizacji. Co roku  na zlocie jest wręczana statuetka „Niezawodny Przyjaciel 

Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich”. Otrzymał ją były partyzant od "Jedrusia" druh 

Jan Gałuszka "Mizerny", Gmina Starachowice, Starachowickie Centrum Kultury, 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Świętokrzyski Park Narodowy. W rajdzie 

bierze udział ponad 700 osób. 

Przy organizacji tegorocznego rajdu i zlotu wzięły udział następujące jednostki hufca: 



HGR Starachowice, HSPP Starachowice, 38 SDH, 82 DH, 15 GDH, 7 DW, 111 ADH, 

115 DH, instruktorzy Hufca Kielce-Miasto , Kielce –Południe i Chorągwi Kieleckiej, 

seniorzy z KS „Łysica-Żubry”, instruktorzy KI ”Komenduły” i ŻKS "Bajdewind". 

- Rajd „Jędrusiowy” organizowany od 30 lat przez XI Szczep Harcerski im. 

Bohaterów Westerplatte. Cieszy się od lat niesłabnącą popularnością będąc drugim co 

do wielkości rajdem organizowanym przez nasz hufiec. Na zlocie pod tychowską 

mogiłą w 2015 roku z kombatantami i ich przyjaciółmi spotykała się rekordowa ilość 

ponad 350 uczestników. 

- Rajd „Przebiśniegów” organizowany dla zuchów i harcerzy na Powitanie Wiosny 

skupia około 40 osób  

- Rajd „Malucha” organizowany  przez SP Nr 12 i 12 DH oraz GZ "Słoneczni 

Zdobywcy dla przedszkolaków i klas pierwszych. Co roku uczestniczy w nim około 

200 maluchów ucząc się historii swojej „Małej Ojczyzny” w niekonwencjonalny 

sposób.  

- Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie  – druga po Harcerskim Rajdzie 

Świętokrzyskim sztandarowa impreza hufca organizowana przez Świętokrzyski 

Szczep im. Partyzantów  AK przy dużym zaangażowaniu druhów hm. Sylwestra 

Staniszewskiego i hm Stefana Derlatki. Na jej szlaku rokrocznie spotyka się około 400 

osób. 

- "Harcerski Rajd Arsenał" oraz "Rajd Gdański" - imprezy w których brali udział 

harcerze z 15 GDH  i 38 SDH. 

      -   Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” – wspólna akcja prowadzona z Gminą 

 Starachowice i Biblioteka Publiczną dla uczniów szkól podstawowych i 

 gimnazjalnych naszego miasta. Na HOO ”Lubianka” powstał prowizoryczny obóz 

 powstańczy przygotowany przez HSPP Starachowice. 

      -     Rajd Edukacyjny organizowany przez Świętokrzyski Park Narodowy /pomocą służą 

            nasi instruktorzy i harcerze z 2 DH, 15 GDH, 38 SDH, 82 DH/ 

 

Festyny i imprezy kulturalne 

 

Betlejemskie Światło Pokoju /uroczystości miejskie/ organizowane  przez 9 DW i 7 DW. 

Spotkania instruktorskie / wigilijne i wielkanocne/ organizowane przez  KS”Łysica-Żubry” 

Dzień Myśli Braterskiej / w 2012 roku jako impreza połączona z obchodami 55 rocznicy 

utworzenia  111ADW im. K. K. Baczyńskiego w której wzięło udział około 200 osób. 

Jubileuszowy Koncert z okazji 35-lecia Kręgu Instruktorskiego „Komenduły”, który 

odbył się dnia 2 maja tuż po obchodach Dnia Flagi /nasi harcerze i zaprzyjaźniony Szczep 

„Wataha” z Nadarzyna oplatali barwami biało-czerwonymi nasz hufiec/ w Domu 

Nauczyciela. Na koncercie zagrał nasz harcerski zespól wokalno-instrumentalny „Lubianka 

Gondoliers” 

Harcerski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie”-  zorganizowany 

po raz pierwszy w 2013 roku przez pomysłodawcę druha Mateusza Ślaskiego oraz 15 

Grunwaldzką Drużynę Harcerską  dla drużyn harcerskich i zuchowych naszej Chorągwi. Na 

festiwalu z koncertem wystąpił zespól „Nad Porami Roku.  

W 2014 roku Festiwal organizowany przez Hufiec i XI Szczep Harcerski okazał się 

wspaniałym kulturalnym wydarzeniem w naszym mieście. Ponad 120 uczestników na 

profesjonalnej scenie SCK prezentowało harcerskie piosenki w III kategoriach wiekowych 

pod okiem profesjonalnego jury. Festiwal zakończył koncert laureatów i występ gwiazdy 

festiwalu Pana Roberta Kasprzyckiego. 



Rok 2015 to prawie 200 uczestników z całej Polski, sponsorzy, profesjonalne Jury, nominacje 

do Przeglądów Wojewódzkich i na Kielecki „Wiatraczek” oraz fenomenalny koncert Pawła 

Orkisza z zespołem. 

Szantowe Spotkania z Piosenką „Sztorm w kotle” w ramach „Dnia Dziecka”– 

organizowane przez KS „Bajdewind” dla drużyn harcerskich i dzieci z domów dziecka 

Karnawałowy Wieczór Szantowy – organizowany co roku dla miłośników żeglarstwa przez 

ŻKS”Bajdewind” 

15-lecie 82 Drużyny Harcerskiej "KUBUŚ" z Lubieni 

20-lecie 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. „Jędrusiów” 

Dniu Ziemi, Sprzątanie Świata i inne formy ekologiczne mające na celu podniesienie 

wiedzy ekologicznej i wrażliwości młodych ludzi na ochronę przyrody. 

Udział w festynach i uroczystościach organizowanych przez UM i Starostwo Powiatowe  

/38 SDH, HGRS, XI Szczep, HSPP/ 

„Bal Mikołajkowy” – coroczna impreza organizowana dla ponad 100 naszych zuchów. 

Święto Polskiej Niezapominajki – coroczna ciekawa inicjatywa zuchów i seniorów.  

Zlot z okazji 100 lecia harcerstwa na ziemi kieleckiej – współorganizowany przez nasz 

hufiec, wzięło w nim udział około 150 osób z naszego hufca  

I Manewry Ratowniczo-Techniczne Chorągwi Kieleckiej ZHP   – współorganizowany 

przez nasz hufiec, wzięło w nim udział około 50 osób z naszego hufca zarówno jako 

uczestnicy jak i służby zlotowe dbające o porządek i bezpieczeństwo manewrów / HSPP/ i 

realizujące program /HGR i 38 SDH/ 

II Manewry Ratowniczo-Techniczne Chorągwi Kieleckiej ZHP   – współorganizowany 

przez nasz hufiec, wzięło w nim udział około 80 osób z naszego hufca zarówno jako 

uczestnicy/ 15 GDH, 40 DSH, 38 SDH, 7 DW/ jak i służby zlotowe dbające o porządek i 

bezpieczeństwo manewrów /HSPP/ i realizujące program /HGR i 38 SDH/ 

III Manewry Chorągwi Kieleckiej ZHP ROTA 2015 ratownictwo-Obronność-Technika- 

Aktywność   – organizowane przez nasz hufiec na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego 

nad Lubianką , wzięło w nim udział około 100 osób z naszego hufca zarówno jako uczestnicy 

/2 DH,15GDH,38 SDH, 40DSH, 100 DH, 102 DW/ jak i służby zlotowe dbające o porządek i 

bezpieczeństwo manewrów /HSPP, 100 DH,/ i realizujące program /HGR, 2 DH,  38 SDH i 

XI Szczep/ 

Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Ratownicze – organizowane co roku na terenie HOO 

„Lubianka” przez stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz Harcerska Grupę 

Ratownicza Starachowice 

Festyn „Zielone Harcowanie”  na zakończenie wakacji i inaugurujący nowy rok harcerski 

nad Lubianka z koncertem Pawła Orkisza poświeconym niedawno zmarłemu instruktorowi 

naszego hufca Mirkowi Sowie. 

„Festiwal Smaków” – organizowany w czerwcu przez 15 GDH na zakończenie roku 

harcerskiego konkurs potraw regionalnych przygotowywanych przez środowiska harcerskie 

hufca. Co roku próbujemy nowych potraw, świetnie się przy tym bawiąc w gronie ponad 100 

uczestników. 

Regaty żeglarskie na zalewie Lubianka – corocznie organizowane przez ŻKS ”Bajdewind” 

„Harcerskie Spotkania Seniorów” nad Lubianką – cykliczna impreza na początku 

września organizowana przez KS „Łysica Żubry” dla wszystkich seniorów naszej Chorągwi. 

Bierze w niej udział około 80 osób. 

Harcerska Pielgrzymka na Jasna Górę – corocznie uczestniczą w niej środowiska KS 

Łysica-Żubry”, 40 DH, 12 DH , 13 DH , 115 DH i 100 DH"Wataha" 

„Akcja pod Arsenałem” zbiórki organizowane przez 13 DH im. T .Zawadzkiego „Zośka” i 

115 DH im. J. Bytnara "Rudego" w rocznice Akcji. 



Koncert Charytatywny "Powrócisz znów" inaugurujący akcję "Kup Pan Cegłę" sprzedaży 

cegiełek na remont budynku hufca 

Gra fabularyzowana „Cichociemni” – to nowa inicjatywa druha Pawła Lesiaka, 2 DH im. 

M. Langiewicza i XI Szczepu. W realiach okupacyjnego miasteczka odbywała się gra mająca 

na celu przygotowanie uczestników do pracy w konspiracji w trudnych czasach. Gra 

odbywała się w 3 grupach wiekowych i miała na celu przybliżenie idei jakimi kierowali się 

„Cichociemni”, ich misji i działania. Oczywiście nie mogło zabraknąć elementów związanych 

z Szarymi Szeregami. Hitem gry była przygotowana przez naszych seniorów z KS Łysica-

Żubry” - „Cafe Magnolia” w której znajdował się punkt kontaktowy konspiratorów. W grze 

wzięło udział ponad 100 uczestników. Druga edycja organizowana w 2015 otrzymała 

dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, a 

nakręcony w jej trakcie film przez Harcerskie Kroniki Filmowe spotkał się z uznaniem wielu 

środowisk i bije rekordy oglądalności w Internecie. Do organizatorów dołączyła ekipa z 100 

DH „Wataha”. 

„Dzień Harcerza” - festyn dla mieszkańców naszego miasta zorganizowany przez 

uczestników kursu przewodnikowskiego „Odyseja”, oraz 2 DH, 38 DSH, 40 DSH, 82 DH, 

100 DH, 111ADH. Odbyła się parada smoków, walka dobra ze złem, zajęcia strzeleckie, 

łucznicze, Strefa „Marsa”, pląsy, tańce integracyjne, oraz pokaz „Teatru Ognia”. 

„Orszak Trzech Króli” – od trzech lat organizowany przy wydatnej pomocy Hufca /HGR, 

HSPP, 15 GDH, 38 DSH, 40 DSH, 111 ADH, 100 DH, 11 DH/. Zapewniamy zabezpieczenie 

medyczne i porządkowe Orszaku. Nasi harcerze wcielają się tez w role aniołków i świętej 

rodziny.  

Dołączyliśmy także do akcji Cyferiada mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat 

cyfryzacji naziemnej telewizji. Kampania jest organizowana przez Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Naszym zadaniem było 

dotarcie do osób "wykluczonych cyfrowo” i przybliżenie im zjawiska jakim jest naziemna 

telewizja cyfrowa i korzyści jakie z niej płyną. Akcje organizowała 100 DH ”Wataha” z KS 

”Łysica Żubry”. 

Imprezy charytatywne 

WOŚP – miejski sztab organizowany przez phm. Ilone Traczyk, przy dużym udziale 

wolontariuszy ze 111 ADW i 113 DH z Parszowa oraz pomocy 17 DH i HGR Starachowice 

Zbiorki żywności organizowane przez „Bezpieczny Powiat Starachowicki” przy pomocy 

HGR Starachowice, 15 GDH,  38 SDH . 

Coroczna „Zbiórka Krwi” organizowana przez 111 ADH w I LO im. T. Kościuszki. 

Pomoc w budowie szkoły w Zambii – zbiórka organizowana przez 40 DSH 

Zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt w Budach Brodzkich / XI Szczep/ 

Większość drużyn z terenu powiatu prowadzi tez  akcje charytatywne na swoim terenie / 

Rudki, Wielka Wieś, Rzepin, Parszów/ 
 

Imprezy patriotyczne : 

Starachowicki Wrzesień 

Rocznica katyńska 

3 Maja 

Święto Flagi 

Rocznica Powstania Warszawskiego 

Święto Wojska Polskiego 

Święto Niepodległości 

W tych imprezach uczestniczyli czynne  członkowie m.in 2 DH, 38 SDH, 82 DH, 111 ADW, 

40 DSH, 100 DH "Wataha", 111 ADH i XI Szczep Harcerski, HGRS, HSPP. 



Imprezy rocznicowe  
organizowane razem ze ŚZŻAK m.in. Marcule, Szewce, utworzenie Państwa Podziemnego i 

Szarych Szeregów przy kapliczce Św. Jacka, Wykus, Piotrowe Pole, odbicie więzienia w 

Starachowicach i wiele  innych. Szczególnym zaangażowaniem w/w imprezach wykazał się 

Środowiskowy Szczep im. Partyzantów  AK, 100 DH "Wataha" i 38 SDH. 

Rocznica Utworzenia Państwa Podziemnego i „Szarych Szeregów” rokroczna impreza 

organizowana przez kombatantów i Środowiskowy Szczep Żołnierzy AK. W tegorocznej 

edycji wzięło udział ponad 200 osób. 

 

Zloty Hufca / organizowane na rozpoczęcie i zakończenie roku harcerskiego na terenie HOO 

”Lubianka” i terenie  wokół hufca/ współorganizatorzy to: 38 SDH im. E.Plater, 2 DH im. M. 

Langiewicza,  ŻKS ”Bajdewind”, KI ”Komenduły”, KS „Łysica-Żubry” oraz XI Szczep im. 

Bohaterów Westerplatte, 100 DH ”Wataha”. 

 

Do bardzo istotnych zagadnień programowych ostatniego okresu zaliczyć można 

przygotowanie i przeprowadzenie  wspólnie z instruktorami Chorągwi Kieleckiej i Hufca 

ZHP Kielce Miasto Zlotu Chorągwi Kieleckiej w Nowej Słupi w 2012 roku oraz  trzech 

edycji Manewrów ratowniczo-technicznych Chorągwi Kieleckiej ZHP .  

Na potrzeby zlotu jubileuszowego 55 Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego przygotowano 

też wystawę fotograficzną której  przygotowanie zostało wysoko ocenione przez przybyłych 

gości. Pokazała ona starachowicki rajd świętokrzyski na przestrzeni 55 lat.  

Zorganizowano warsztaty fotograficzne „Moja Lubianka” w których wzięło udział 15 

pasjonatów fotografii. Zajęcia były prowadzone na terenie HOO „Lubianka” i 

Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. 

Nasze drużyny  biorą tez udział w rajdach i festiwalach i zawodach  organizowanych przez 

inne jednostki ZHP zdobywając na nich nagrody m.in. Rajd „Arsenał” / 15 GDH  

,im.”Jędrusiów”/ Rajd Gdański i Rajd „Głuchołazy” – 38 SDH ,Festiwal "Wiosenne 

Czarowanie" w Legionowie oraz Festiwal „W drodze.../ Zespól „Lubianka Gondoliers”/ 

Festiwal „Śpiewograniec” w Tarnobrzegu / 104 DH z Mirca/, Festiwal "Jędrzejówka" 15 

GDH i Zespół "Lubianka Gondoliers" ,i Festiwal "Zielona Nuta" w Tomaszowie 

Mazowieckim: 82 DH "Kubuś" oraz  15 GDH  

 

Dowodem uznania pracy komendy hufca ale też i wszystkich instruktorów są również listy 

gratulacyjne i nagrody jakie otrzymał  hufiec zarówno od władz samorządowych jak i innych 

instytucji i organizacji.  

Ponadto staraniem Komendy Hufca w czerwcu 2013 odbył sie konkurs i wystawa 

fotograficzna "Moja Lubianka" przedstawiająca uroki naszego "miejsca na ziemi". 

Należy także wspomnieć ,że nasze drużyny uczestniczyły w organizowanym przez GK ZHP 

akcja programowych "Rok Regionów" zajmując zaszczytne 5 miejsce /38 SDH/ i 25 miejsce 

/15GDH"Jedrusie" w Polsce oraz jednocześnie 1 i 2 miejsce w Chorągwi Kieleckiej. 

„Cyferiada”- 1 miejsce w Polsce dla 100 DH ”Wataha”, propozycja „Teraz Afryka” 

wyróżnienie dla 2 DH oraz ostatni sukces naszych Gromad Zuchowych „Leśne Skrzaty” i 

„Małe Wilczki” w Turnieju Gromad organizowanym przez GK ZHP. Gromada „Małe 

Wilczki” otrzymała tytuł Najlepszej GZ Chorągwi Kieleckiej ZHP w tym konkursie. Nasze 

drużyny realizują też odznakę chorągwianą "Jodła" /9 DW, 40 DSH, 122 DH z Rudek / w 

stopniu srebrnym i brązowym oraz 15 GDH "Jedrusie", 38 SDH i GZ "Świętokrzyskie 

Skrzaty" z Chybic w stopniu złotym, 

Nadal świetnie rozwija się  Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, która od wielu lat 

jest wizytówka naszego hufca biorąc udział w zabezpieczeniu imprez organizowanych 

zarówno przez hufiec jak  UM i Starostwo Powiatowe. 



Rok 2012/2015 to: Szkolenia dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, pracowników firm, 

kierowców (4500 osób), Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych (kurs 

podstawowy oraz kurs dowódców 90 osób), współorganizacja akcji „Kruchy Lód – 

Bezpieczna Zima” – 2012 r. (wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne w Starachowicach), 

Szkolenia dla pracowników firm,  Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy HSR, udział w 

ćwiczeniach  Powiatowe Służb Ratowniczych, Zabezpieczenie festynów organizowanych 

przez Gminę Starachowice,  zabezpieczenie "Jarmarku u Starzecha",  Organizacja  

Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodów Ratowniczych (200 osób). 

Ostatnia Akcja HGR to włączenie się do bicia rekordu w RKO wspólnie z fundacja Jurka 

Owsiaka. W naszym mieście wzięło w niej udział 150 osób. 

 

Na szczególne miejsce w poprawie wizerunku zasługuje nowa inicjatywa środowiska 

wędrowniczego hufca jakim było powołanie Harcerskiej Służby Porządku Publicznego. 

Jednostka, która powstała ściśle współpracuje ze stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat 

Starachowicki” i służbami mundurowymi. Nasi wędrownicy bardzo profesjonalnie zajmują 

się obstawą imprez  w mieście /imprezy patriotyczne, Orszak Trzech Króli, marsz „Różowej 

wstążeczki”, imprezy Automobilklubu,  „Mania biegania”, kielecki maraton „Siebiega”, Targi 

Fantastyki, oraz zabezpieczają imprezy chorągwiane /Manewry Ratowniczo-Techniczne, 

Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej/ Ich profesjonalizm znalazł uznanie zarówno 

w oczach władz harcerskich i samorządowych, ale także wojska. Mamy nadzieje, że prężnie 

rozwijająca się jednostka pozwoli nam na szersza współpracę z samorządem i organizacjami 

pozarządowymi w naszym województwie. 

Nowymi inicjatywami hufca są: 

Harcerski Klub Sportowy „SPARTA” – prężnie rozwijający się klub powstał w 2014 roku 

z sekcją siatkówki. Mogą się poszczycić już pierwszymi osiągnieciami. Zajęli III miejsce w 

wojewódzkim turnieju NGO-S VOLLEYBALL CUP w Kielcach oraz I i II miejsce w 

siatkówce i piłce nożnej w Chorągwianym Turnieju „Harcmundial” o puchar komendanta 

Kieleckiej Chorągwi ZHP. W 2015 roku zorganizowali turniej dla stowarzyszeń działających 

w naszym mieście „Podaj piłkę”. Równolegle z sekcją siatkówki działa liga Darta, która 

prowadzi zajęcia w hufcu. W bieżącym roku Klub poszerzył się o kolejne sekcje : 

koszykówki, strzelecką i gier planszowych.   

Harcerski Klub Geocachingowy „Scoutcacher”- został powołany w kwietniu 2015 roku. W 

jego skład wchodzi 14 członków, których łączy zamiłowanie do turystyki i aktywnego 

spędzania wolnego czasu. Pomimo, że Klub nie działa długo, na swoim koncie ma około 40 

wspólnie znalezionych skrzynek w różnych zakątkach Polski oraz kilka warsztatów 

przeprowadzonych w Hufcu.  

 

Reasumując działalność programową hufca realizowana  była zgodnie z założonymi 

corocznie planami w oparciu o cykliczne imprezy które na stałe wrosły w program działania 

hufca. Członkowie komendy starali się w miarę potrzeb pomagać drużynom ( jeśli była taka 

potrzeba ) w ich bieżącej działalności zarówno w sferze organizacyjnej jak i metodycznej. 

 

IV . Kształcenie i praca z kadrą  

odpowiedzialna pwd. Agata Barszcz, phm. Iga Rosołowska 

 

Dzięki ogromnemu wysiłkowi i staraniom naszych instruktorów udało nam się stworzyć 

Zespół Kadry Kształcącej Hufca.  

W roku harcerskim 2011/2015 odbyły się następujące formy kształceniowe w których brali 

udział nasi harcerze i instruktorzy: 

warsztaty opiekunów prób instruktorskich org. przez KSI przy GK ZHP  



kurs drużynowych „Berek” org. przez ChZKK 

kurs drużynowych „Cztery Żywioły” organizowany przez ChZKK 

kurs przewodnikowski „Odyseja” organizowany przez HZKK 

kurs  zakresu konstruowania i realizacji programów profilaktycznych  

kurs na młodszego ratownika wodnego  

kurs zastępowych "Mappet Show" organizowany przez instruktorów hufca 

kurs na Ratownika ZHP oraz Kurs Podstaw I Pomocy organizowany przez HGR 

Starachowice. 

warsztaty opiekunów prób wędrowniczych organizowany przez hufcową Kapitułę Stopni 

Wędrowniczych 

Nasi instruktorzy uczestniczyli w kursach /podharcmistrzowskim „W chmurach” i Kadry 

Kształcącej „szkoła Latania”/ organizowanych wspólnie z ZKK Hufca Kielce-Południe, 

zdobywając odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działalności kształceniowej w hufcu. 

Tuz przed zjazdem kolejnych 3 naszych instruktorów ukończyło kurs podharcmistrzowski „W 

chmurach” organizowany przez ChZKK.  

Instruktorzy naszego ZKK pomagają tez organizować i prowadzić zajęcia na innych kursach 

organizowanych w naszej Chorągwi. W chwili obecnej 2 naszych instruktorów posiada 

Brązową Odznakę Kadry Kształcącej /phm. Jacek Ołowiak, i phm. Iga Rosołowska/, oraz  

1 Brązową Odznakę Kadry Programowej / phm. Mateusz Ślaski/ 

 

Komendant i Skarbnik Hufca  uczestniczą w seminariach organizowanych przez KCH. 

Komenda Hufca uważa nadal /mimo dużego wzrostu/ że ilość instruktorów którzy skorzystali 

z tego typu szkoleń jest nadal w hufcu zbyt niska i należy dołożyć starań w celu uaktywnienia 

szerszej grupy szczególnie młodych adeptów harcerstwa do udziału w akcji szkoleniowej. 

Należy również dążyć do powstania przy hufcu zespołu doświadczonych instruktorów którzy 

swoje umiejętności mogliby przekazać w/w grupie młodzieży. 

Odbywają się corocznie spotkania wigilijne i wielkanocne instruktorów. 

W ramach NAL zorganizowano wyjazdy integracyjne kadry młodzieżowej i wędrowników do 

Ostrowca i Nowej Dęby w którym wzięło udział 50 osób. W czerwcu br. udało nam się 

zorganizować wyjazd instruktorski w Beskidy z którego skorzystało 30 instruktorów. 

Praca naszych harcerzy i instruktorów jest doceniana przez samorządy, stowarzyszenia i ZHP. 

W latach 2012/2015 instruktorzy naszego hufca zostali uhonorowani odznakami „Za zasługi 

dla Hufca ZHP Starachowice” oraz „Zasłużony dla harcerskich rajdów świętokrzyskich”, 

brązowym, srebrnym i złotym krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Medalem „Pro Memoria” , 

nagrodą kulturalną dyrektora SCK- „Jupitery”, statuetką „Pozytywnie Zakręceni”, za zasługi 

dla żeglarstwa, nagrodą Prezydenta Miasta Starachowice oraz rokrocznie listami 

pochwalnymi od Naczelniczki ZHP. Na Gali Niezwyczajnych ZHP w roku 2015 w finale 

konkursu znalazł się phm. Mateusz Ślaski. 

 

Komisja Stopni Instruktorskich  
 

W ciągu ostatnich 4 lat nie nastąpiły zmiany składowe w tym zespole. Zespół pracuje 

bezpośrednio z komendantem hufca, dzięki czemu drużynowi są motywowani do otwierania 

prób przewodnikowskich, a instruktorzy w stopniu przewodnika działający w hufcu – do 

otwierania prób podharcmistrzowskich. Powiększa się świadomość roli pracy opiekuna , 

dzięki czemu próby są na wyższym poziomie, są stale kontrolowane i kończą się 

powodzeniem. 

 

 

 



Obecna Komisja działa w następującym składzie : 

 

hm. Lidia Pokuszyńska – przewodnicząca 

hm. Irena Tuchowska – sekretarz 

hm. Krzysztof Krawiec – członek 

hm. Jarosław Piotrowicz – członek 

phm. Tomasz Sobański – członek 

 

W okresie sprawozdawczym otworzono 25 prób na stopień przewodnika, oraz 12 prób na 

stopień podharcmistrza. 

Zamknięto 10  prób na stopień przewodnika, oraz 10 prób na stopień podharcmistrza, oraz 

zaopiniowano 2 próby na stopień harcmistrza. 

 

V . Zarządzanie i gospodarka sprzętowa 
odpowiedzialny hm. Jan Minda i hm. Sylwester Staniszewski 

  

Dodatkowo zinwentaryzowano cały majątek hufca. Likwidując puste zapisy oraz kasując  

sprzęt mocno wyeksploatowany. 

Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu ze strony instruktorów hufca takich jak dh Marek 

Świderski – komendant ośrodka oraz śp. dh Waldemar Chmielewskiego i dh. Tomasza 

Słomińskiego – kwatermistrzów hufca przy pomocy innych instruktorów mający już wiele lat 

sprzęt hufca został odnowiony, a zasoby hufca powiększyły się o sprzęt obozowy zakupiony z 

likwidowanego przez KCH ośrodka w Sielpi oraz pozyskany z MON. Doposażono też domki 

na terenie ośrodka tak by mogły służyć organizacji kolonii zuchowych. Mając jednak na 

uwadze, że sprzęt ten nie jest pierwszej jakości poczyniliśmy starania pozyskania sprzętu z 

wojska. Komenda hufca nadal czyni starania w celu pozyskania środków na odnowę bazy 

sprzętowej hufca, oraz przede wszystkim magazynów hufca, w których sprzęt ten jest 

przechowywany. Dotyczy to zarówno magazynu na terenie hufca jak i na terenie HOO 

„Lubianka”. Dokonano też bieżących najniezbędniejszych napraw i remontów sprzętu 

obozowego  oraz wyremontowano  pomieszczenia łazienek. Dzięki staraniom instruktorów KI 

„Komenduły” zostały wykonane wylewki w domkach, a zainteresowane środowiska 

harcerskie zajęły się ich remontem. Wykonali tez prace niwelacyjne przy montażu nowej 

stołówki, która została zakupiona dzięki między innymi pomocy naszego przyjaciela, księdza 

hm. Jarosława Kuśmierczyka.  

Staraniem ŻKS „Bajdewind” wyremontowano 2 łodzie, przedłużono pomosty, nawieziono 

piach na kąpielisko, ustawiono zjeżdżalnie, przygotowano do lata kąpielisko na terenie bazy. 

Wyremontowano i posprzątano pomieszczenia bosmanki i hangaru, oraz uporządkowano 

teren wokół niego. 

Komendzie hufca udało się także pozyskać środki z ochrony środowiska na zdjęcie eternitu z 

budynków ośrodka i zostały one pokryte nowa blachą. W trakcie prac została także podjęta 

decyzja o remoncie tzw. Belwederu i wykonaniu podniesienia dachu i tarasu widokowego na 

tym budynku.  

Dzięki dh Sylwestrowi Staniszewskiemu  udało się częściowo zabezpieczyć dach  budynku 

warsztatów hufca . Staraniem instruktorów  KS ”Łysica Żubry” odnowiono kuchnie i łazienkę 

w hufcu, a 9 DW „Świętokrzyskie Anioły” i XI Szczep wyremontowali pomieszczenie 

harcówki Przygotowano do odnowienia korytarz hufca, uruchomiono w sali metodycznej 

Internet i pozyskano nowy lepszy sprzęt komputerowy z którego będą mogli korzystać 

harcerze, instruktorzy i seniorzy naszego hufca. 

  



Dzięki pozyskaniu sponsora strategicznego którym okazał się prezes Odlewni Polskich S.A 

Pan Zbigniew Ronduda udało się spełnić największe nasze marzenie  i wymienić dach na 

budynku hufca, oraz wyremontować schody i filary przed budynkiem oraz wymienić okna. 

Fundusze na ten cel były zbierane w akcji „Kup Pan cegłę” zainaugurowanej w 2012 roku 

przez Komendę Hufca. 

Była to największa inwestycja tej kadencji. Za tą pomoc i to, że zawsze można na Państwa 

liczyć jeszcze raz gorąco w imieniu naszych wychowanków dziękuję. Dziękuje też 

skarbnikowi hufca druhowi Janowi Mindzie bez którego ta współpraca by się nie udała. 

 

Inicjatywa  komendy hufca, środowiska instruktorskiego i 111 ADW dotycząca utworzenia 

wokół hufca skweru im. Ludmiły i Stefana Mazurkiewiczów  zakończyła się sukcesem  i 

skwer ten otrzymał proponowana przez nas nazwę. W czasie zlotu 55 Harcerskiego Rajdu 

Świętokrzyskiego zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień i była drużynowa          

111 ADH hm. Lidia Pokuszyńska przy udziale Przewodniczącego ZHP hm. Adama 

Massalskiego wmurowano kamień węgielny pod remont i budowę skweru przy hufcu przez 

gminę Starachowice. Nadal czekamy na jej pozytywne zakończenie. Dzięki przychylności 

nowo wybranego Prezydenta Miasta Pana Marka Materka i radnych miejskich sprawa ruszyła 

ostro do przodu. Mam nadzieje, że we wrześniu 2016 roku, w roku stulecia harcerstwa na 

ziemi starachowickiej uda się to wszystko sfinalizować. 

Dzięki środkom pozyskanym poprzez wygranie przetargów na organizację imprez i zajęć 

tematycznych dla dzieci i młodzieży hufiec i jednostki w nim działające wzbogaciły się o 

sprzęt sportowy, żeglarski i wspinaczkowy, trampolinę, przenośny sprzęt nagłaśniający.  

Jest to oczywiście niewielka lista potrzeb hufca jakie udało się zrealizować jednakże stanowi 

to dobry początek i inspirację do dalszego działania w celu poszerzenia bazy sprzętowej 

hufca. 

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i środowiskom które 

pomagają w jakikolwiek sposób przy pracach remontowo-budowlanych i porządkowych 

hufca. Ale szczególnie  podziękowania kieruje pod adresem Odlewni Polskich S.A, Pana 

Prezesa Zbigniewa Rondudy, oraz harcerzy i instruktorów 2 DH, 40 DSH, 100 DH, 111 ADH 

i XI Szczepu Harcerskiego, oraz Jana Mindy i druhów z Kręgu Instruktorskiego 

„Komenduły”, którzy zawsze są przy wszystkich akcjach porządkowych zarówno w hufcu jak 

i na ośrodku. 

 

VI . Finanse i pozyskiwanie środków 
odpowiedzialna phm. Agnieszka Czaja-Szewera, hm. Jan Minda 

 

Plan finansowy hufca w swoich założeniach jako główny cel przyjął pozyskanie jak 

największej ilości środków ze źródeł pozazwiązkowych tj. z udziału w przetargach i 

konkursach organizowanych zarówno przez instytucje samorządowe jak i organizacje 

pozarządowe oraz szukania możliwości ograniczenia kosztów funkcjonowania hufca. 

Realizacja tych zamierzeń udała się w stopniu  bardzo dobrym. 

Godnym odnotowania jest fakt pozyskania dużych środków na realizację projektu z zakresu 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostającej w domu w czasie wakacji, 

który pozwolił nam na wzbogacenie hufca o dobry nowy sprzęt sportowy, żeglarski i 

wspinaczkowy. 

Dzięki stałym kontaktom komendanta hufca, skarbnika hufca z przedstawicielami Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej przy UM Starachowice, 

Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych, Starostwa Powiatowego, oraz złożonym 

projektom udało się pozyskać znaczne środki na organizację imprez, a także wypoczynek 

dzieci i młodzieży z terenu miasta Starachowic w latach 2012 - 2015. 



Realizowane projekty to m.in. „Zielone Harcowanie”, „Harcerskie Rajdy Turystyczne”, 

„PDK na Wykusie”,  Wystawy fotograficzne „Mam szczerą wolę”, „Moja Lubianka” i „Idzie 

Rajd”, Seniorzy nad Lubianką”, „Każdy ma swój Everest”, „Kolorowa Akademia”, 

„Obozowa i Nieobozowa Akcja Letnia”, ”Być jak Robin Hood”, „Bezpieczne Miasto”, 

„Harcerskie Spotkania z Historią”, „Szlakiem kpt. Stefana Derlatki”. „Gram w Zielone”, 

„Cichociemni”, „Po prostu Geocaching”, „Gram w Dziedzictwo”, 

Komenda Hufca skorzystała także z konkursów ogłaszanych przez województwo 

świętokrzyskie i urząd marszałkowski w Kielcach pozyskując fundusze na zajęcia wakacyjne 

dzieci i seniorów, konkurs ekologiczny, imprezy rocznicowe i warsztaty fotograficzne.  

W roku 2015 uzyskaliśmy także dofinansowanie projektów z Muzeum Historii Polski w 

ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz MON. 

 

Przez cały okres kadencji obecnych władz hufiec utrzymywał płynność finansową na bieżąco 

regulując wszelkie powstające zobowiązania płatnicze w stosunku do kontrahentów. 

Na dzień dzisiejszy nie posiada on prócz bieżących otrzymanych rachunków zaległości 

finansowych. 

Środki finansowe którymi dysponuje hufiec w ramach bieżącej działalności zdeponowane są 

na koncie bankowym oraz rachunku oszczędnościowym  W BŚK O/Starachowice a także w 

niewielkiej ilości w kasie hufca.  

Na dzień dzisiejszy hufiec dysponuje dostępnymi środkami w wysokości ok. 40.000,00 zł 

Hufiec nie posiada bieżącego zadłużenia w stosunku do kontrahentów i Komendy Chorągwi, 

niestety nadal mamy do spłacenia dług za składki członkowskie z lat 2002/2003. Powoli 

regularnie go spłacamy – jest podpisane porozumienie z KCH dotyczące tej kwestii. Dzięki 

dobrej  współpracy komendy hufca z komendą Chorągwi Kieleckiej i przewodniczącym Rady 

Chorągwi jest szansa na pozyskanie środków unijnych na potrzeby remontu i 

zagospodarowania budynku  hufca i ośrodka, ale musimy w tej chwili oszczędnie 

gospodarować naszymi środkami. 

Dzięki sztywnemu gospodarowaniu finansami hufca udało się zminimalizować wydatki w 

okresie sprawozdawczym. Jednocześnie dzięki stałemu edukowaniu kadry udało się osiągnąć 

prawie 100% ściągalność składek członkowskich od instruktorów. Gorzej wygląda sprawa 

ściągalności składek od drużyn. Przychód z obozów organizowanych na terenie ośrodka  

pozwoli na swobodniejsze gospodarowanie zasobami, priorytetowym wydatkiem jest zakup 

sprzętu obozowego, a w następnej kolejności remont elewacji i ogrodzenia hufca i ośrodka. 

W dalszym ciągu nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego efektu z akcji 1%. Wpłaty co rok 

są większe, ale oscylują w okolicach 5000 PLN. W kolejnych latach priorytetowym zadaniem 

jest zmobilizowanie kadry drużyn do pracy z rodzicami. Dzięki temu, przychody uzyskane z 

jednego procenta powinny znacząco wzrosnąć. 

By obniżyć koszty utrzymania budynku hufca komenda hufca podjęła decyzje o wymówieniu 

umowy najmu zakładowi RTV i podpisaniu umowy ze stowarzyszeniem Nauczycieli 

„Zdrowa szkoła” na prowadzenie świetlicy środowiskowej w hufcu. Pozwoliło to na 

obniżenie kosztów utrzymania budynku i  na szersze korzystanie z projektów partnerskich. 

 

VII . Wizerunek i wirtualne biuro hufca 
odpowiedzialny phm. Paweł Szypulski  

 

Dużym sukcesem, m.in. medialnym zakończył się projekt uruchomienia nowej strony 

internetowej hufca. Strona ta prowadzona pod kierunkiem dh pwd. Pawła Szypulskiego 

zyskała na atrakcyjności i jest bardziej przyjazna dla użytkownika. 

Usprawniono komunikację, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii takiej jak: 

- aktualna strona internetowa 



- profil Hufca, HOO „Lubianka” i Rajdu Świętokrzyskiego na Facebook 

- współpraca z Wydziałem Promocji GK  ZHP ze względu na pracująca tam członkinie 

komendy druhnę pwd. Agatę  Barszcz, 

- strony drużyn 

- posługiwanie się pocztą elektroniczną oraz komunikatorami internetowymi.  

Współpraca z phm. Jackiem Ołowiakiem przy opracowaniu i wprowadzeniu w życie 

„Instrukcji oraz wytycznych odnośnie harcerskiego Internetu Hufca ZHP Starachowice”. Po 

wprowadzeniu Instrukcji, środowiska Hufca ZHP Starachowice uzyskały prawo do 

bezpłatnego otrzymania miejsca na serwerze Hufca i adresu w domenie 

www.starachowice.zhp.pl  

od 11 luty 2013 – druh Paweł przejął od phm. Jacka Ołowiaka administrację serwerem Hufca 

ZHP Starachowice, aktualnie na serwerze znajduje się 2 domeny: http://starachowice.zhp.pl 

http://rajdswietokrzyski.zhp.pl, 17 subdomen (m.in.: Galeria Hufca 

http://foto.starachowice.zhp.pl/, http://jedrusiowy.starachowice.zhp.pl/, Projekt Harcerskie 

Kroniki Filmowe http://hkf.starachowice.zhp.pl/ strony środowisk Hufca),  

oraz 27 kont pocztowych. Serwer został wykupiony przez Hufiec w lutym 2012 roku. 

 

Dużo lepiej działa już promocja hufca na zewnątrz. Wiele imprez jest pokazywanych w 

telewizji kablowej , prasie i radiu, działają tez świetnie portale społecznościowe nie tylko 

środowisk harcerskich ale hufca, rajdu i ośrodka. Tegoroczna edycja HRŚ odbyła się pod 

patronatem medialnym TVP 3. 

Komenda wraz z webmasterem dba o to, aby strona hufca pozostawała aktualna i zawierała 

wszelkie informację potrzebne rodzicom, jak i wszystkim zainteresowanym. Na bieżąco są na 

niej umieszczano wszelkie rozkazy i zarządzenia komendy lub innych agend hufca.  

W ramach strony hufca zamieszczona jest także ogólnodostępna galeria, w której 

umieszczane są zdjęcia z każdej imprezy z udziałem naszych harcerzy, oraz odnośniki do 

stron środowisk harcerskich hufca, jeśli takie posiadają.  

Komenda hufca nawiązała stałą współpracę z lokalnymi mediami, a w szczególności z 

redakcją „Gazety Starachowickiej” oraz telewizji starachowickiej i TVP 3. 

Ciekawą inicjatywą Naczelnictwa Poczt Harcerskich i hufca były prace związane z procedurą 

wykonania i dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Pocztowym Starachowice 1 datownika 

okolicznościowego z okazji 55 Jubileuszowego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego, 

wydanego przez Pocztę Polską, projektu hm. Henryka F. Karwowskiego, Naczelnika Poczt 

Harcerskich Wydziału Specjalności Głównej Kwatery ZHP 

Godnym wzmianki jest również fakt iż HOW „Lubianka” znalazł się w internetowej bazie 

ośrodków wypoczynkowych dostępnej dla wszystkich internautów z całego świata. 

Stanowi to bardzo dobry początek marketingowy w celu pozyskania zainteresowanych 

środowisk wypoczynkiem na naszym ośrodku. 

Ogromna pomocą służy nam też realizowany przez druha phm Dariusz Kanclerza projekt 

Harcerskie Kroniki Filmowe , gdzie na bieżąco są wrzucane na kanał youtube filmy z 

imprez i koncertów organizowanych przez środowiska hufca. Dużym wydarzeniem 

medialnym były też koncert zespołów „Cisza jak ta”, „Nad porami Roku” i Pawła Orkisza 

których byliśmy organizatorami. Pokazały one , że potrafimy także wspaniale  promować 

kulturę w mieście .  

Za pracę przy wizerunku hufca dziękuje wszystkim administratorom stron zarówno 

hufcowych jak i środowiskowych, a szczególnie druhnie Maryli Ćwik i Irenie Tuchowskiej 

Bez zdjęć i pracy druhny Irenki nie mielibyśmy wspaniałych wystaw fotograficznych. 

Druhnie Maryli dziękuje  za ogrom pracy jaki włożyła do 2012 roku w przygotowanie i 

prowadzenie strony PDK na Wykusie, a obecnie przy prowadzeniu strony KS "Łysica 

Żubry". 

http://www.starachowice.zhp.pl/
http://starachowice.zhp.pl/
http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/
http://foto.starachowice.zhp.pl/
http://jedrusiowy.starachowice.zhp.pl/
http://hkf.starachowice.zhp.pl/


Istotnym elementem pracy komendy i komendanta hufca było nawiązanie i utrzymanie jak 

najlepszych stosunków z władzami samorządowymi zarówno miasta Starachowice jak i 

ościennych gmin. 

Realizacja tego programu udała się  w stopniu dobrym. Odbyły się spotkania władz hufca z 

władzami samorządowymi miasta i powiatu w tym z Prezydentem i Starostą.  

Ponadto komendantka i członkowie komendy uczestniczą na zaproszenie władz w różnego 

rodzaju spotkaniach i uroczystościach, co świadczy o właściwych stosunkach pomiędzy 

hufcem a instytucjami samorządowymi. 

Komendantka hufca uczestniczyła również w pracach komisji d/s bezpieczeństwa przy 

Starostwie Powiatowym w Starachowicach. 

Reasumując przez czas trwania kadencji obecnych władz hufca stosunki zarówno z władzami 

miejskimi i powiatowymi jak i z innymi instytucjami samorządowymi z terenu działania 

hufca układały się w sposób dobry ku obopólnemu zadowoleniu stron. 

Na osobną uwagę zasługuje rozszerzenie współpracy ze środowiskami kombatanckimi 

działającymi na terenie miasta Starachowice co zaowocowało współorganizacją wielu imprez 

o charakterze patriotycznym adresowanych również do środowisk harcerskich. 

Komenda hufca współpracuje także z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską , 

Nadleśnictwem i Strażą Leśną, oraz innymi organizacjami pozarządowymi /Bezpieczny 

Powiat Starachowicki, Klub Płetwonurków „Kalmar”, „Kotyzka”/, dla których pozostajemy 

cenionym i godnym zaufania partnerem. 

Niestety wiele jeszcze pozostaje do nadrobienia w kwestii poprawy wizerunku. W 

szczególności musimy się skupić na poprawie notowań harcerstwa i hufca Starachowice 

wśród dyrektorów szkół, rodziców i opiekunów naszych harcerzy 

 

VIII . Stan liczbowy -  Ewidencja ZHP 
odpowiedzialny phm. Paweł Szypulski 

 

Administrator Lokalny systemu Centralna Ewidencja Harcerska i Struktury ZHP, 

odpowiedzialny za wprowadzanie i aktualizacje danych do systemu. Na dzień 2015.10.01 w 

Systemie figuruje 335 członków ZHP z przydziałem do Hufca Starachowice, co daje trzecie 

miejsce w ZHP Chorągwi Kieleckiej, pod względem liczby członków. 

W trakcie 4 lat pracy Komendy nastąpiło wiele zmian w sposobie ewidencjonowania 

członków ZHP. Wynikały one z wejścia w życie Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 85/2011 

z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie weryfikacji danych w systemie Ewidencja ZHP. 

Główna Kwatera wprowadziła aplikację dostępną pod adresem e.zhp.pl, która umożliwia 

zweryfikowanie danych członków   w podstawowych jednostkach organizacyjnych oraz dane 

tych jednostek. Do tej pory ewidencjonowane były jedynie jednostki jako całość, bez 

wyszczególnienia danych poszczególnych ich członków i tak też odbywało się to w naszym 

hufcu. Po uruchomieniu systemu konieczne było opracowanie wszelkich niezbędnych 

dokumentów umożliwiających sprawne ewidencjonowanie indywidualne członków naszego 

hufca oraz wydawanie im kart członkowskich ZHP.  

 

Opracowane zostały następujące dokumenty: 

Arkusz ewidencyjny, w nim: 

zał. 1. Formularz - Aktualne dane podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP (drużyna, krąg, 

szczep) 

zał. 2. Formularz – Aktualne dane osobowe członków ZHP 

zał. 3. Formularz reklamacji karty członkowskiej ZHP – Błędnie wypełnione dane na karcie 

zał. 4. Formularz - Usunięcie członka z systemu Ewidencja ZHP) 

 

http://e.zhp.pl/


Zarówno procedura jak i załączniki do niej stanowią podstawę systemu ewidencjonowania 

członków hufca. Z powyższymi dokumentami zostali zapoznani drużynowi oraz szefowie 

kręgów i środowisk. Aktualizacja ewidencji odbywa się regularnie w systemie 

comiesięcznym.  
 W okresie sprawozdawczym Komenda hufca prowadziła energiczne działania, których 

głównym celem było zatrzymanie odpływu harcerzy z hufca.  

Wśród podstawowych zadań należy wymienić: 

- Akcje naborowe. 

- Szkolenie kadry 

- Motywowanie wyróżniających się wędrowników do zakładania gromad  

i drużyn 

- Poszukiwanie wsparcia wśród nauczycieli 

- Motywowanie „starych” instruktorów do powrotu do czynnej działalności w hufcu 

- Zatrzymanie studentów w szeregach czynnie działających instruktorów  

Wszystkie te działania pozwoliły zatrzymać spadek liczebności hufca, oraz doprowadziły do 

powstania kilku nowych drużyn, dzięki którym stan liczebny hufca wzrósł do ponad  320 

harcerzy i instruktorów. W najbliższym czasie wszelkie wysiłki będą skierowane na 

umocnienie się istniejących drużyn.  

 

Przepraszam  tych, którzy nie znajdą w tym opracowaniu kompletu wiadomości. Czasem po 

prostu pamięć jest ulotna. 

Wszystkie działania przytoczone powyżej które nie są jedynymi jakimi zajmowała się 

komenda hufca w minionej kadencji, a których szczegółowe opisywanie zajęłoby zbyt wiele 

czasu .  

Dziękuję bardzo wszystkim członkom komendy hufca i zespołów programowych za te cztery 

lata ciężkiej, wytężonej pracy. Wasze zaangażowanie świadczy o tym iż bieżąca praca hufca 

w środowisku a co za tym idzie praca komendy i komendanta jest oceniana w sposób 

pozytywny, a poczynania władz hufca są postrzegane przychylnie przez środowisko w którym 

hufiec działa. 

Nie było by to możliwe bez dużego zaangażowania ze strony wszystkich instruktorów hufca 

którym z tego miejsca składam serdeczne podziękowania za dotychczasowy wkład pracy i 

życzę samych sukcesów w jej kontynuacji.  

Szczególnie ciepłe słowa kieruję do wędrowników i kadry młodzieżowej hufca.  

Mam nadzieję, że dzięki dobrej współpracy wszystkich  tak jak za moich czasów hufiec stanie 

się dla Was drugim domem do którego warto przyjść i w którym warto być.  

Dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna  za te 4 lata, praca z Wami była i jest dla mnie 

zaszczytem i przyjemnością. 

Myślę, że udało nam się wyprowadzić nasz hufiec na prostą i sprawić, że jesteśmy w 

ekstraklasie Chorągwi Kieleckiej ZHP na czołowym miejscu. 

 

Pozwolicie , ze na koniec przytoczę słowa z "Księgi Jaszczurki" 

... Uczyńcie , żeby mundur , który nosimy, 

nie był ubraniem wkładanym z przyzwyczajenia lub wygody, 

ale przypominał nam, kim jesteśmy i kim chcemy być ... 

 

Czuwaj ! 

 

 

 

hm. Małgorzata Ślaska 


