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I. Organizacja, zarządzanie 
 

W wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Starachowice w dniu 
28 listopada 2015 roku. wybrano komendę hufca w składzie:  
hm. Małgorzata Ślaska – komendantka hufca 
hm. Jan Minda – skarbnik hufca 
phm. Ilona Traczyk – z-ca komendantki hufca d/s programu i pracy z kadrą 
phm. Paweł Szypulski – członek komendy 
hm. Mateusz Ślaski – członek komendy 
phm. Konrad Ćwik – członek komendy 
phm. Adrian Gorzkowski – członek komendy 
 
W związku z powierzeniem nowych obowiązków przez Komendę Chorągwi dh hm Mateusz Ślaski we 
wrześniu 2017 r. zrezygnował z funkcji członka komendy hufca. Na jego miejsce wybrano jednogłośnie 
zaproponowana przez komendantkę hufca dh hm Dorotę Chyczewską. 
 
W skład Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Starachowice wchodzą: 
 
phm. Paweł Lesiak – przewodniczący 
phm. Karolina Bilska – z-ca przewodniczącego 
phm. Katarzyna Dulęba – sekretarz 
 

Zasięg działania naszego hufca obejmuje teren powiatu starachowickiego / gminy Starachowice, 

Wąchock, Brody , Pawłow i Mirzec / . Przydział służbowy do naszego hufca ma również 122 Drużyna 

Harcerska „Pustelnia” im. Brata Alberta z gminy Nowa Słupia. 

Stan zorganizowania hufca w czasie sprawozdawczym wg ewidencji to : 

2016 – 355 członków, 2017 - 361 członków, 2018 -  373 członków, 2019 –  353 członków 

Obecnie hufiec tworzy : 

 5 gromad zuchowych 
Gromada Zuchowa  „ Leśne Skrzaty”  
Gromada Zuchowa  „Świętokrzyskie Skrzaty” Chybice 
Gromada Zuchowa "Słoneczni Zdobywcy" przy SP Nr 12 
Gromada Zuchowa „Małe Wilczki”  przy Społecznej Szkole Podstawowej  
Gromada Zuchowa „ Dzielne Szaraczki” przy SP Nr 9 
 

 6 drużyn harcerskich 
4 Drużyna Harcerska przy w Stawie Kunowskim 
11 Drużyna Harcerska „Czarne Wilki” 
104 Artystyczna Drużyna Harcerska - Mirzec 
115 Drużyna Harcerska „Pomarańczarnia” im. J. Bytnara „Rudego” – Wielka Wieś 
122 Drużyna Harcerska im. Brata Alberta - Rudki 
42 Drużyna Harcerska NS „Sokoły” przy OSW w Starachowicach 
 

 3 drużyny starszoharcerskie 
40 Drużyna Starszoharcerska im. Ryszarda Kaczorowskiego  
101 Drużyna Starszoharcerska „Lupus” 
3 Drużyna Harcerek / okres próbny/ 
 



 3 drużyny wędrownicze 
7 Drużyna Wędrownicza „Sumit” im. phm. Jerzego  Kukuczki 
23 Drużyna Wędrownicza „Kasjopeja” 
102 Drużyna Wędrownicza „Simenia” 
 

 7 drużyn wielopoziomowych 
2 Drużyna Harcerska im. Mariana Langiewicza 
13 Drużyna Harcerska im. T. Zawadzkiego „Zośka „ 
15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” 
38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii Plater 
82 Drużyna Harcerska „Kubuś” im. Eugeniusza Flis-Dymitrow „Robura” 
100 Drużyna Harcerska „Wataha” im. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” 
111 Artystyczna Drużyna Harcerska im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
 

 3 kręgi instruktorskie 

Krąg Seniorów Łysica-Żubry” im. Zygmunta Lewińskiego 
Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej  „Komenduły” im. „Junaka” i „Kokoszki” 
Żeglarski Krąg Starszyzny „Bajdewind” 
 

 3 szczepy 
Środowiskowy Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Partyzantów Armii Krajowej„Wilczy” 
Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
XI Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Bohaterów Westerplatte 
 

 3 kluby specjalnościowe 
Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice 
Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice 
Harcerski Klub Sportowy „Sparta”  
 
W okresie sprawozdawczym : 

Rozwiązano 1 gromadę zuchową, 2 drużyny  harcerskie , 1 krąg instruktorski i 1 klub specjalnościowy. 
Powołano : 1 gromadę zuchową, 2 drużyny harcerskie, 1 drużynę wędrowniczą,  1 szczep. 
Praca Komendy przebiegała zgodnie z Regulaminem Pracy Komendy , który został przyjęty przez jej 

członków na początku sprawowania kadencji.  

Odbyło się  26 posiedzeń komendy hufca. Podjęto 6 decyzji, 4 uchwały. 
 
Działania komendy związane były z bieżącą działalnością hufca tj.: 

1. opracowaniem rocznych planów pracy oraz harmonogramów imprez hufca, 
2. podejmowaniem uchwał oraz decyzji dotyczących hufca, 
3. zatwierdzania regulaminów poszczególnych przedsięwzięć programowych, 
4. opracowaniem planów finansowych i planu działań w celu pozyskania środków 

finansowych na rzecz hufca i podmiotów w nim działających, 
5. utworzeniem Centrum Świetlic Podwórkowych i powołaniem 4 Świetlic Podwórkowych: w 

Starachowicach, Wielkiej Wsi, Chybicach i Lubieni oraz z kolejnego projektu w Mircu, 
6. nawiązaniem stałej współpracy z instytucjami samorządowymi, 
7. nawiązaniem współpracy z instytucjami i zakładami pracy z terenu działania hufca, 
8. nawiązaniem bliskiej współpracy z lokalnymi mediami: prasą, radiem, telewizją lokalną. 



9. rozwijaniem działalności grup specjalnościowych o specjalnościach takich jak: żeglarstwo, 
ratownictwo, grupy artystyczne, turystyka, służba porządkowa, geocaching , klub 
sportowy itd. 

10. bieżącymi działaniami związanymi z utrzymaniem bazy sprzętowej hufca,  remontami 
ośrodka i budynku hufca oraz doposażeniem ośrodka. 

11. oraz innymi zadaniami wynikającymi z bieżącej całorocznej działalności hufca. 
12. Dyskusji nad sprawami ogólnozwiązkowymi, 

 
Zgodnie z „Zasadami organizacji pracy komendanta i komendy hufca” podczas pełnienia funkcji 
wydawane były rozkazy Komendanta.  
W okresie sprawozdawczym wydano 58 rozkazów: 

 2015- 2 rozkazy,  

 2016- 14 rozkazów,  

 2017 – 15 rozkazów,  

 2018 – 15 rozkazów,  

 2019 – 12 rozkazów. 
Rozkazy komendanta dotyczyły zwykle: 

 powoływania i rozwiązywania sztabów oraz komend biwaków, zlotów szkoleń, kursów oraz 
innych przedsięwzięć organizowanych w hufcu; 

 zmian organizacyjnych: mianowania i zwalniania z funkcji drużynowych; 
 otwierania prób oraz przyznawania stopni instruktorskich; 

Bolączką pracy komendy w tym obszarze była terminowość dotycząca sprawozdawczości. Nie zawsze 
cala dokumentacja, trafiała na czas do biura Chorągwi.  
 
Przez czas sprawowania kadencji, Komendantka, rzetelnie uczestniczyła we wszystkich naradach oraz 
odprawach komendantów hufców, organizowanych przez Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej.  
 
Odprawy drużynowych z terenu hufca odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 
17.00. Podczas odpraw: 

 omawiano bieżące sprawy dotyczące przedsięwzięć programowych, kadrowych, finansowych; 
 planowano działania gromad i drużyn; 
 w swobodnej dyskusji dzielono się spostrzeżeniami, doświadczeniami z własnej pracy;  

Niestety, nie zawsze cieszyły się one zadawalająca frekwencją.   
 
Komenda Hufca rokrocznie, jest zobowiązana do wypełnienia arkusza analizy hufca. W czasie 
sprawozdawczym dopełniono tego obowiązku, wypełniając arkusze za lata 2016, 2017,2018, 2019.  
Dokumentacja biura hufca prowadzona jest na bieżąco. Bolączką jest niestety kompletność części 
związanej ze sprawozdawczością drużynowych. 
Koszty utrzymania biura, tj.: materiały papiernicze, artykuły biurowe, wysyłka korespondencji, itp. 
pokrywane są najczęściej ze środków wygospodarowanych z dodatkowych składek na organizację 
imprez hufcowych i pozyskanych dotacji. 
Hufiec dysponuje telefonem służbowym i komputerami stacjonarnymi Do biura zostały zakupione i 
pozyskane od sponsorów urządzenia biurowe: urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, laminarka, 
niszczarka, gilotyna, zmywarka, kuchenka gazowa, warniki i termosy. Pozyskano też meble biurowe. 
Cały sprzęt został zinwentaryzowany i stanowi majątek hufca. 
 
W hufcu działa zespół kwatermistrzowski, którego szefem jest phm. Adrian Gorzkowski. Członkowie 
zespołu aktywnie pracowali przy remoncie budynku hufca, zagospodarowywaniu pomieszczeń. Jednak 
najwięcej obowiązków Zespołu jest związanych z utrzymaniem porządkowaniu i zagospodarowaniem 
terenu Harcerskiego Ośrodka Obozowego na Lubiance. 
 



II. Ewidencja  
 
W hufcu został wdrożony system e.zhp.pl, obowiązujący w całym Związku. Umożliwia on sprawne i 
bieżące weryfikowanie danych. 
 
W systemie wykazywane są gromady i drużyny, jako podstawowe jednostki organizacyjne. Ale 
jednocześnie, każdy członek  widnieje w ewidencji i na tej podstawie otrzymuje kartę członkowską.   
 
W celu usprawnienia działania systemu ewidencji w hufcu, phm. Paweł Szypulski, został przeszkolony 
w tym zakresie i pełni funkcję ASI (administratora systemów informatycznych).  
Wszelka dokumentacja dotycząca ewidencji w hufcu (ankiety, otrzymywane karty członkowskie, 
dokumentacja z obozów i zimowisk itp.) jest przechowywana zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. 
Dzięki wdrożeniu systemu, bieżąco dokonywana jest weryfikacja stanu liczebnego hufca i na tej 
podstawie, co kwartał, naliczane są składki członkowskie hufca.  
Niestety, nie zawsze faktyczny stan liczebny gromad czy drużyn zgadza się z ewidencją, gdyż drużynowi 
nie zawsze dokonują na bieżąco zmian.  
Na dzień 1.11.2019 r. stan osobowy  hufca to 353 osób w tym: kobiet: 218, mężczyzn: 135. 

Na podstawie podziału metodycznego: 
Zuchy: 64 w tym - K – 46,M - 18 
Harcerze: 42 - K – 32,  M - 10 
Harcerze starsi: 65 - K – 44,  M - 21 
Wędrownicy: 44, K – 30,  M - 14 
Wędrownicy/Instruktorzy: 42 - K – 21, M - 21 
Instruktorzy: 54, K – 23, M - 31 
Seniorzy: 42, K – 22,vM - 20 
Łącznie w hufcu jest 73 instruktorów w tym: 
PWD  - 22 - K – 10,  M - 12 
PHM – 30 -  K – 17, M - 13 
HM – 21 -  K – 8, M - 13 
 
 

III. Program 
 
 
Praca programowa w hufcu opiera się na Operacyjnych Planach Hufca, które są opracowywane 
corocznie do Strategicznego Planu Rozwoju Hufca na lata 2015-2019.  
 
Realizowany jest harmonogram przedsięwzięć, imprez oraz uroczystości hufca, który opracowywany 
jest na początku każdego roku harcerskiego.  
Na stałe wpisały się do niego, uroczystości typowo harcerskie, ale też związane z działaniami naszego 
hufca. Są to m.in: 
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. W okresie sprawozdawczym miały miejsce cztery rajdy świętokrzyskie : 58 HRŚ w 
dniach 2-5.06.2016 r. ze zlotem w Wąchocku , 59 HRŚ w dniach 1-4.06.2017 r. ze zlotem w 
Bodzentynie, 60 HRŚ w dniach 1-4.06.2018 r. ze zlotem w Starachowicach oraz 61 HRŚ w 
dniach 31.05-3.06.2019 r. ze zlotem w Ciekotach. 



Organizacja zlotu jako dwudniowej imprezy o charakterze festynu spotyka się z pozytywnym 
oddźwiękiem ze strony uczestników. Także wysoko oceniana jest za każdym razem  organizacja 
całego rajdu, zarówno przez uczestników jak i zaproszonych gości, co jest niewątpliwą zasługą 
komend rajdów  i obsług tras i zlotu. 
Coroczne rajdy  były bardzo wysoko oceniane zarówno przez władze harcerskie jak i 
samorządowe. Wróży to jeszcze lepszej współpracy władz samorządowych przy jego 
organizacji. W rajdzie co roku bierze udział około 1000 osób. W czasie ostatniego rajdu na 
terenie Centrum Edukacji „Szklany Dom” odbyła się konferencja instruktorska prowadzona 
przez prof. zw. dr hab. Adama Massalskiego – honorowego komendanta I Trasy rajdowej. 
Przy organizacji rajdów i zlotów wzięły udział następujące jednostki hufca : XI Szczep DHiZ, HGR 
, 38 SDH, 82 DH, 15 GDH, 111 ADH , 101 DSH „Lupus”, 40 DSH, HSPP , „Wilczy” Szczep DHiZ 
oraz instruktorzy Hufca Kielce –Południe , Kielce – Miasto, Ostrowiec Świętokrzyski, seniorzy z 
KS „Łysica-Żubry”, instruktorzy KI ”Komenduły”, 
 

Harcerski Rajd  Szlakami „Jędrusiów” organizowany jest  od 34 lat przez KI „Komenduły” i 15 
Grunwaldzką Drużynę Harcerską im. „Jędrusiów” . Cieszy się od lat niesłabnącą popularnością 
będąc drugim co do wielkości rajdem organizowanym przez nasz hufiec. Uczestnicy wędrują 
szlakami partyzantów z oddziału „Jędrusie” i spotykają na zlocie w Lesie Tychowskim. Na 
zlocie pod tychowską mogiłą od lat z kombatantami i ich przyjaciółmi spotyka się co  roku  
ponad 300 uczestników. 

 
Rajd „Przebiśniegów” organizowany jest na powitanie wiosny i skierowany do zuchów i seniorów 

naszego hufca. Zlot rajdu odbywa się na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego 
„Lubianka”. Poza powitaniem wiosny towarzyszą mu gry i zabawy terenowe oraz ognisko. 
Odbywa się co roku 21 marca. Bierze w nim  udział co roku około 60 osób. Organizatorami 
rajdu są gromady zuchowe naszego hufca. 

 
Rajd Malucha organizowany przez SP Nr 12 , 12 DH oraz GZ "Słoneczni Zdobywcy dla 

przedszkolaków i klas I-III rajd uczący ich w niekonwencjonalny sposób historii swojej „Małej 
Ojczyzny”. Bierze w nim udział około 200 osób. 

 
Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie  – druga po Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim 

sztandarowa impreza hufca organizowana 28 października przez Świętokrzyski Szczep im. 

Partyzantów  Armii Krajowej. Wiedzie po miejscach walk i grobach żołnierzy „Ponurego” i 

„Nurta”.  Na jej szlaku rokrocznie spotyka się około 400 osób .        

       Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” – wspólna akcja prowadzona z Gminą Starachowice   
        i Biblioteką Publiczną dla uczniów szkól podstawowych i  gimnazjalnych naszego miasta. Na  
        HOO ”Lubianka” powstał prowizoryczny obóz powstańczy przygotowany przez HSPP  
        Starachowice.     

Ponadto nasi harcerze i instruktorzy uczestniczyli w rajdach organizowanych przez inne hufce 

oraz wspierali „Rajd Edukacyjny” organizowany przez Świętokrzyski Park Narodowy. 

 

Festyny i imprezy kulturalne 

Betlejemskie Światło Pokoju  - uroczystości miejskie organizowane przez 7 Drużynę Wędrowniczą i 

111 ADH z udziałem większości środowisk hufca. 

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



Dzień Myśli Braterskiej  - Gala „Pierścienie Przyjaźni” zorganizowana w 2016 r. przez 111 ADH we 

współpracy z XI Szczepem i HSPP w Domu Nauczyciela. Zorganizowany po raz pierwszy plebiscyt 

hufca, który wyłonił najlepszego zucha, harcerza, harcerza starszego, wędrownika, instruktora, 

drużynę i imprezę roku. Impreza była też okazją do inauguracji obchodów 100-lecia harcerstwa na 

ziemi starachowickiej. W sali Domu Nauczyciela spotkało się ponad 200 osób. Impreza była 

kontynuowana w 2017 i 2018 roku w SCK i Sali „Olimpia” UM Starachowice. W 2019 uroczystości 

DMB odbyły się w Gimnazjum Nr 2 / organizator 40 DSH im. R. Kaczorowskiego i „Wilczy” Szczep 

DHiZ/ 

Harcerski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie”-  organizowany już siedem lat 

w Starachowickim Centrum Kultury. Festiwal stał się imprezą o zasięgu ogólnopolskim i bardzo 

wysokim poziomie artystycznym. Zgłaszają się na niego zespoły i soliści z całej Polski, rocznie ok. 250 

uczestników. Festiwal to także sponsorzy, profesjonalne Jury, nominacje do Przeglądów 

Wojewódzkich i na Kielecki „Wiatraczek” i oczywiście gwiazdy festiwalu – IV Festiwal ” Dom O 

zielonych progach” – V – Robert Kasprzycki, VI – Cisza jak ta”, VII – „Inżynieria Środowiska” i „ Miłość 

jest przereklamowana”. Pomysłodawca i komendantem Festiwalu jest hm. Mateusz Ślaski. 

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

ekologicznej i wrażliwości młodych ludzi na ochronę przyrody. 

Udział w festynach  organizowanych przez UM i Starostwo Powiatowe  -38 SDH, HGRS, XI Szczep, 

HSPP 

„Mikołajkowy Bal Przebierańców.” – coroczna impreza organizowana dla ponad 60 naszych zuchów 

przy współpracy harcerzy z różnych środowisk hufca. 

Święto Polskiej Niezapominajki – coroczna ciekawa inicjatywa zuchów i seniorów.  

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 Harcerska Grupę Ratowniczą Starachowice o puchar Starosty starachowickiego.  

„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 Kręgu Seniorów 

Łysica-Żubry”, 40 DSH, 12 DH , 13 DH , 115 DH i Wilczy Szczep. 

„Akcja pod Arsenałem” zbiórki organizowane przez 13 DH im. T .Zawadzkiego „Zośka” i 115 DH im. J. 

Bytnara "Rudego" w rocznice Akcji. W 2019 roku w rocznice bitwy 15 Grunwaldzka Drużyna 

Harcerska im. „Jędrusiów” zorganizowała wspólne z Biblioteką Publiczną głośne czytanie „Kamieni na 

szaniec”. 

Gra fabularyzowana „Cichociemni” – to 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. W grze co roku brało udział 200 

uczestników. 

Gra Miejska „Śladami Szarych Szeregów” – to inicjatywa 101 Drużyny Starszoharcerskiej „Lupus” . 

Zorganizowana 27 września 2018 r. w rocznice utworzenia „Szarych Szeregów. Miała na celu 

przybliżenie dzieciom i młodzieży z terenu miasta miejsca pamięci, ważnych miejsc związanych z 

okupacyjnym harcerstwem. Przybliżyliśmy tez uczestnikom kilka postaci harcerzy i instruktorów 

związanych z tymi wydarzeniami. W grze wzięło udział 80 osób. 

Gra Miejska „Niepokonani 1939-45” – to kolejna inicjatywa druha phm. Pawła Lesiaka i pwd. 

Tomasza Palucha. W 80 rocznicę powstania Podziemnego Państwa Polskiego i utworzenia „Szarych 

Szeregów” harcerze z Hufca ZHP Starachowice zorganizowali Grę Miejską „Niepokonani 1939-

1945”. Gra odbyła się na terenie całego miasta Starachowice i skierowana była do uczniów 

starachowickich szkół oraz harcerzy z Chorągwi Kieleckiej ZHP. Miała ona na celu przybliżenie 

młodzieży historii Starachowic w czasie II Wojny Światowej. 

Gra podzielona była na 14 punktów rozsianych po całym mieście, na których patrole wykonywały 

zadania inspirowane prawdziwymi wydarzeniami z czasów wojennych, dzięki czemu mogli poznać 

lokalnych bohaterów oraz wczuć się w panujący wtedy klimat. Gra rozpoczęła się o 8:30 rano, a 

zakończyła o 15:40 apelem inaugurującym nowy rok harcerski, na którym rozdano nagrody oraz 

podziękowania. W organizacje gry były zaangażowane środowiska XI Szczepu DHiZ, „Wilczego” 

Szczepu DHiZ, 15 GDH, 23 DW” Kasjopeja”, 101 DSH „Lupus” oraz stowarzyszenia „Pamięci Ponury-

Nurt”, „Sprzymierzeni z GROM”, byłych żołnierzy „Rezerwa”,  jednostki strzeleckiej 2044, 10 brygady 

WOT. W grze wzięło udział ponad 200 osób. 

„Dzień Harcerza„- to doroczna impreza inaugurująca nowy rok harcerski. Uroczystemu apelowi 

towarzyszy festyn dla mieszkańców naszego miasta z ciekawym i różnorodnym programem. Są gry 

terenowe, techniki linowe, strzelnice, ścianki wspinaczkowe, rękodzieło, kiermasze i stoiska, 

prezentacje artystyczne, poczęstunek. Włączają się w ten festyn wszystkie środowiska hufca a w 

szczególności: HGR, 2 DH, 38 DSH, 40 DSH, 82 DH,104 ADH, 111ADH, „Wilczy Szczep”, XI Szczep oraz 

Krąg Seniorów.  

Zloty Hufca  organizowane były na zakończenie roku harcerskiego na terenie HOO ”Lubianka” i 

terenie  wokół hufca -  niemal wszystkie środowiska hufca włączają się w ich organizację a zwłaszcza: 

38 SDH im. E. Plater, ŻKS ”Bajdewind”,  KS „Łysica-Żubry” oraz XI Szczep im. Boh. Westerplatte, 

Wilczy Szczep,111 ADH, 40 DSH, gromady zuchowe. 

„Orszak Trzech Króli” – od pięciu  lat organizowany przy wydatnej pomocy Hufca a w szczególności 

HGR, HSPP, 15 GDH, 38 DSH, 40 DSH, 111 ADH, Wilczy Szczep DHiZ, XI Szczep DHiZ. Zapewniamy 

zabezpieczenie medyczne i porządkowe Orszaku. Nasi harcerze uczestniczą w jasełkach wcielają się 

też w role aniołków i świętej rodziny. 

17.12.2016 r. odbył się Koncert Jubileuszowy „ Z przeszłości w przyszłość” z okazji obchodów 100-

lecia Harcerstwa na ziemi Starachowickiej. Zakończył on obchody roku jubileuszowego. Koncert miał 

miejsce w Starachowickim Centrum Kultury. Uczestniczyły w nim wszystkie środowiska Hufca i 

wszystkie działające przy nim Świetlice Podwórkowe. Na koncercie zaprezentowano historię i 

współczesność naszego Hufca. Wystąpili w nim zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy Hufca 

prezentując stare harcerskie piosenki, nowy repertuar w tym nasze piosenki autorskie oraz tańce i 

pląsy. Oddano także hołd harcerzom i instruktorom, którzy odeszli na wieczną wartę. Koncert 

zaszczycili swoją obecnością: Komendant Chorągwi Kieleckiej hm Tomasz Rejmer, zastępca 

komendanta Chorągwi Kieleckiej Joanna Pawłowska, Wojewoda Świętokrzyska Pani Agata Wojtyszek, 

Starosta Powiatu Starachowickiego Pan Dariusz Dąbrowski, Prezydent Miasta Starachowice Pan 



Marek Materek oraz przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Starachowicach, Państwowej 

Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach, Lasów Państwowych a także przyjaciele harcerstwa i 

naszego Hufca.  

Wyjątkową wagę dla uroczystości miało przekazanie Hufcowi ZHP Starachowice nowego sztandaru. 

Przekazania dokonali senior hm Stefan Derlatka i komendant Chorągwi Kieleckiej hm Tomasz Rejmer. 

Ważną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali. Jubileusz zakończył wspólnie zjedzony 

olbrzymi tort.  

W dniu 27.05.2017r. odbył się jubileusz 60-lecia 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej im. K.K. 

Baczyńskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele większości środowisk hufca. W trakcie 

uroczystości przy Hufcu ZHP Starachowice odsłonięto ławeczkę dh Miłki – hm Ludmiły Mazurkiewicz 

– pierwszej drużynowej „stojedenastki”. Ławeczka usytuowana jest na wyremontowanym skwerze 

Harcmistrzów Ludmiły i Stefana Mazurkiewiczów. 

We wrześniu 2017 r. odbył się na terenie HOO „Lubianka” jubileusz 40-lecia Harcerskiego Kręgu 

Seniorów „Łysica- Żubry”. 

W dniu 9.11.2019 r. odbył się jubileusz 40-lecia Kręgu Instruktorskiego „Komenduły” im. „Junaka” i 

„Kokoszki” oraz 25-lecie 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. „Jędrusiów” 

W dniach 15-17 września 2017 r. środowiska naszego hufca wzięły udział w Zlocie Chorągwi 

Kieleckiej ZHP na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Organizowaliśmy punkty programowa, 

nasze patrole uczestniczyły w działaniach zlotowych, ale także prowadziliśmy Gniazdo 

Starszoharcerskie zlotu, przygotowaliśmy sprzęt, organizowaliśmy kwaterkę, drużynę sztabową i 

zabezpieczenie zlotu. Komendantką zlotu była nasza komendantka hufca hm Małgorzata Ślaska. 

 

Imprezy patriotyczne  i rocznicowe: 

Starachowicki Wrzesień – uroczystości rocznicowe 

1.09. – rocznica wybuchu II wojny światowej – apel poległych i zapalenie zniczy pod pomnikiem 

„Gloria Victis”  

6.09. – rocznica obrony Starachowic – pomnik Obrońców Starachowic 1939 

27.09 – rocznica utworzenia Podziemnego Państwa Polskiego oraz Szarych Szeregów, przy kaplicy Św.  

Jacka w Wąchocku. Impreza organizowana przez kombatantów i Środowiskowy Szczep Żołnierzy AK. 

Rokrocznie bierze w niej  udział ponad 100 osób. 

Harcerskie Zaduszki to nowy pomysł naszych środowisk. Organizowane przez 40 Drużynę 

Starszoharcerską im. Ryszarda Kaczorowskiego przy dużym zaangażowaniu KS Łysica-Żubry”, na 

początku listopada. Poświęcone są pamięci instruktorów hufca, którzy odeszli na wieczną wartę. 

Palimy także znicze pod pomnikiem Szarych Szeregów. 

Jarmark Starachowicki – harcerskie kolędowanie, przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju, 

wigilia hufca. 

Udział w uroczystościach miejskich i powiatowych: 

Narodowe Święto Niepodległości- 11 listopada 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 



Rocznica katyńska – 10 kwietnia- uroczystości pod Krzyżem Katyńskim 

Święto Flagi – 2 maja- akcje hufcowe i poszczególnych środowisk, 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego- 1.sierpnia 

Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia 

W tych imprezach uczestniczą czynnie  prawie wszystkie środowiska naszego hufca oraz Harcerska 

Grupa Ratownicza Starachowice i Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice. 

Uroczystości organizowane razem ze ŚZŻAK to rocznice rozbrojenia niemieckiej Straży Leśnej w 

Marculach przez oddział partyzancki pod dowództwem gen. Antoniego Hedy – Szareg, rocznice bitwy 

partyzantów Armii Krajowej z żołnierzami niemieckiego Wermachtu pod Szewcami, utworzenie 

Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów, coroczne uroczystości poświęcone Dowódcom i 

Żołnierzom Oddziałów „Ponurego” i „Nurta” na Wykusie, spotkania pod pomnikiem  w Piotrowym 

Polu i pod pomnikiem generała brygady Antoniego Hedy ps. "Szary", odbicie więzienia w 

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

Środowiskowy Szczep im. Partyzantów  AK  , Wilczy Szczep i 38 SDH. 

Na podstawie sprawozdań składanych przez drużynowych, należy stwierdzić, że zuchy oraz harcerze 
naszego hufca angażują się we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, kampanie ekologiczne, działając 
na rzecz ludzi potrzebujących, chroniąc przyrodę itp.  
 
 
Imprezy charytatywne 

WOŚP – miejski sztab organizowany przez phm Ilonę Traczyk i 111 ADH, przy  udziale wolontariuszy z 

115 DH, 40 DSH, 15 GDH, 2 DH, KS „Łysica-Żubry” i wsparciu komendy hufca, HSPP i HGR 

Starachowice. Harcerze hufca Starachowice pomagają w pracach sztabu, kwestują i występują w 

koncertach WOŚP. 

Zbiorki żywności organizowane przez „Bezpieczny Powiat Starachowicki” przy pomocy HGR 

Starachowice, 15 GDH,  38 SDH . 

Coroczna miejska „Zbiórka Krwi” organizowana przez 111 ADH w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. 

Kościuszki. 

Zbiórki karm i koców dla zwierząt ze schronisk. 

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

jednostki ZHP zdobywając na nich nagrody. To m.in. Rajd „Arsenał” / 15 GDH  ,im. ”Jędrusiów”/ Rajd 

Gdański i Rajd „Głuchołazy” – /38 SDH/ ,Festiwal "Wiosenne Czarowanie" w Legionowie oraz Festiwal 

„W drodze.../ Zespół „Lubianka Gondoliers”,23 DW „Kasjopeja”, 15 GDH/ Festiwal „Śpiewograniec” w 

Tarnobrzegu / 104 DH z Mirca, 15 GDH, 82 DH „Kubuś”, 100 DH „Wataha”, zespół „Miłość jest 

przereklamowana”/, Festiwal "Jędrzejówka" 15 GDH i Zespół "Lubianka Gondoliers" , Festiwal 

"Zielona Nuta" w Tomaszowie Maz./82 DH "Kubuś", 15 GDH, 115 DH „Pomarańczarnia”, GZ „Leśne 

Skrzaty”/Festiwal „Krajka”  / zespół IDK /, Harcerska Wiosna Kulturalna / zespół „Wilczyce /. 

 

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

wizytówką naszego hufca biorąc udział w zabezpieczeniu imprez organizowanych zarówno przez 



hufiec jak  UM i Starostwo Powiatowe. Współpracują ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat 

Starachowicki”, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszeniem 

„Zdrowa Szkoła” , stowarzyszeniem „Zabiegane Starachowice” i stowarzyszeniem „Everest”. 

Organizują Szkolenia dla dzieci i młodzieży, Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych , 

szkolenia dla pracowników firm,  Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy HSR, udział w ćwiczeniach  

Powiatowych Służb Ratowniczych , Zabezpieczenie festynów organizowanych przez Gminę 

Starachowice,  zabezpieczenie "Jarmarku u Starzecha",  Organizacja  Wojewódzkich Młodzieżowych 

Zawodów Ratowniczych. HGR  włącza się do bicia rekordu w RKO wspólnie z fundacją WOŚP Jurka 

Owsiaka. W naszym mieście wzięło w niej udział 150 osób. Grupa realizuje też projekty w konkursie 

grantowym organizowanym przez „TESCO” / już po raz piaty grupa znalazła się na I miejscu w tym 

konkursie/. W 2019 roku Harcerska Grupa Ratownicza została wpisana do rejestru jednostek 

wspierających Państwowe Ratownictwo Medyczne. W ostatnim roku Grupa została uhonorowana 

prestiżową Nagrodą „Koziołka” w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.  

Na szczególne miejsce w poprawie wizerunku zasługuje inicjatywa środowiska wędrowniczego hufca 

jakim było powołanie Harcerskiej Służby Porządku Publicznego w kwietniu 2013 roku. Jednostka 

która powstała ściśle współpracuje ze służbami mundurowymi  oraz stowarzyszeniem „Bezpieczny 

Powiat Starachowicki” , Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Sanepidem , 

stowarzyszeniem „Zabiegane Starachowice” i stowarzyszeniem „Sprzymierzeni z GROM”. 

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. Harcerska Służba Porządku Publicznego 

znacznie przyczyniła się do powstania Harcerskiej Służby Zabezpieczenia Chorągwi Kieleckiej ZHP. 

Grupa weszła w skład HSZ i stanowi jego trzon . W grudniu 2017 roku grupa została uhonorowana 

prestiżową nagrodą „Laur Wolontariatu”. 

Harcerski Klub Sportowy „SPARTA” – klub powstał w 2014 roku z sekcją siatkówki. 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 

2016 roku zorganizowali turniej dla stowarzyszeń działających w naszym mieście „Podaj piłkę”. 

Równolegle z sekcją siatkówki działa liga Darta , która prowadzi zajęcia w hufcu. W 2017 roku klub 

powołał sekcje strzelecką oraz sekcję historyczną które to prężnie działają w inicjatywach miasta oraz 

ogólnopolskich takich jak festyny targi eventy min. Sabat Fiction Fest 2017 w Kielcach ,  Festyn 

Historyczny „Od Prasłowian do Polaków” w Starachowicach  , Targi „Było nie minęło „ w Lublinie , Air-

Show w Radomiu , klub współpracuje ściśle z Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej , 

Fundacją Sprzymieżeni z GROM , Stowarzyszeniem Jakość Energia Starachowice , Klubem Senior-

Vigor , Stowarzyszeniem Sabat Fiction z Kielc , i innymi . Przy klubie działa także sekcja „Gier bez 

prądu”.  

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

wchodziło 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.  W 2017 roku 

Klub ze względu na małą liczbę zainteresowanych  został rozwiązany .  



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

jednostki ZHP zdobywając na nich nagrody i wyróżnienia  m.in. Rajd „Arsenał” / 15 GDH  ,im. 

”Jędrusiów”/ Rajd Gdański i Rajd „Głuchołazy” – 38 SDH ,Festiwal "Wiosenne Czarowanie" w 

Legionowie oraz Festiwal „W drodze.../ Zespół „Lubianka Gondoliers”,23 DW „Kasjopeja”, 15 GDH/ 

Festiwal „Śpiewograniec” w Tarnobrzegu / zespół „Happy” , „Wichry” i 104 DH z Mirca, 15 GDH, 82 

DH „Kubuś”, 100 DH „Wataha”, zespół „Miłość jest przereklamowana”/, Festiwal "Jędrzejówka" 15 

GDH i Zespół "Lubianka Gondoliers" ,i Festiwal "Zielona Nuta" w Tomaszowie Maz./82 DH "Kubuś", 

15 GDH, 115 DH „Pomarańczarnia”, GZ „Leśne Skrzaty”/Festiwal „Krajka”  / zespół IDK /, Harcerska 

Wiosna Kulturalna / zespół „Wilczyce /, Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży 

„Wiatraczek” / zespół „Happy”, „Wichry” i 104 ADH z Mirca/. Zespoły ze 104 ADH w Mircu wzięły 

także udział w koncercie jubileuszowym Zlotu ZHP na Wyspie Sobieszewskiej. 

Drużyny i gromady realizują także zadania Odznaki Chorągwianej „Jodła” / GZ „Leśne Skrzaty”, GZ 

„Świętokrzyskie Skrzaty” , GZ „Słoneczni Zdobywcy”, 15 GDH, 38 SDH, 40 DSH, 111ADH/, angażują się 

we współzawodnictwo na poziomie centralnym m.in. w Programowym Ruchu Odkrywców / 38 SDH / 

, Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich / 15 GDH/ , Turnieju Gromad / GZ „Leśne Skrzaty”, GZ „Małe 

Wilczki”/.  

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. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa  
 

Harcerska Akcja Letnia i Zimowa stanowi podsumowanie pracy programowej środowisk hufca, jest 
również ważnym elementem metody harcerskiej. 
W omawianym okresie sprawozdawczym, odbyło się 12 obozów letnich,  1 kolonia zuchowa, 1 obóz 
wędrowny i 1 zimowisko. 
W okresie sprawozdawczym zorganizowano cztery akcje NAL oraz 4 akcje NAZ.  

W ramach NAZ 2015/2019  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 ADH, 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 przygotowywały 

zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne dla swoich harcerzy .  Jednostki organizacyjne hufca 

organizowały też własne zimowe biwaki i wyjazdy w góry oraz brały udział w zimowiskach 

organizowanych przez inne hufca. Ogółem w NAZ rokrocznie brało udział około 150 osób. 

W ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2016 odbyły się: Obóz 38 Drużyny Harcerskiej w Krynicy Morskiej , 

Harcerski Obóz Artystyczny 111 ADH w Gibach , Obóz 100 Drużyny Harcerskiej Wataha w Woli 

Michowej  oraz Obóz XI Szczepu im. Bohaterów Westerplatte  w Siemianach oraz Letnia Akcja 

Szkoleniowa hufca na HOO Lubianka. W ramach NAL odbywały się wycieczki, biwaki i zajęcia dla 

dzieci. 



W ramach HAL 2017 odbyły się: Harcerski Obóz Artystyczny  111 ADH w Gibach, Obóz 38 

Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater w Krynicy Morskiej i Obóz Wilczego Szczepu w 

Woli Michowej . W ramach NAL środowiska hufca organizowały także półkolonie dla dzieci z terenu 

naszej gminy. 

W ramach HAL 2018 odbyły się : Harcerski Obóz Artystyczny  111 ADH w Gibach, Obóz 38 

Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater w Krynicy Morskiej . W ramach NAL środowiska 

hufca organizowały także półkolonie dla dzieci z terenu naszej gminy, wycieczki i biwaki dla swoich 

środowisk. 

W ramach HAL 2019 odbyły się : Harcerski Obóz Artystyczny  111 ADH w Gibach, Obóz 38 

Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater w Krynicy Morskiej , Obóz Wilczego szczepu w 

Czarnej oraz organizowany przez instruktorów hufca obóz wędrowny w Bieszczadach oraz kolonia 

zuchowa na terenie HOO Lubianka. W ramach NAL środowiska hufca organizowały także półkolonie 

dla dzieci z terenu naszej gminy, odbyły się biwaki środowisk. 

Instruktorzy i harcerze Hufca Starachowice uczestniczyli także w organizacji Międzynarodowych 

Harcerskich Festiwali Kultury Młodzieży szkolnej w Kielcach. 15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. 

„Jędrusiów” corocznie uczestniczy w Zlocie Grunwaldzkim , a nasi wędrownicy są uczestnikami 

Wędrowniczej Watry. 

W 2018 roku 60 osobowa reprezentacja hufca w skład której weszli harcerze i harcerki z 2 DH, 11 DH 

„Czarne Wilki”, 15 GDH, 40 DSH, 100 DH, 101 DSH, 102 DW , 115 DH, 104 ADH uczestniczyła w 

Międzynarodowym  Zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej . W maju 2019 roku reprezentacja Hufca ze 

środowisk 2 DH, 7DW , 101 DSH „Lupus” i KIiSH „Komenduły” wzięła udział w Wyprawie Pamięci na 

Monte Cassino. 

Co roku na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego „Lubianka” wypoczywają harcerze z całej 

Polski. Nasz ośrodek cieszy się duża popularnością wśród organizatorów i jest przez nich wysoko 

oceniany . Nasi kontrahenci polecają nas innym i chętnie wracają na to nasze „niezwykłe miejsce na 

ziemi”. Rokrocznie wypoczywa na nim ponad 500 uczestników. Organizowane są na nim także kursy 

drużynowych prowadzone przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej. Ze względu na spuszczenie 

wody i remont tamy od 2018 roku mamy mniejsze obłożenie bazy / ale mimo wszystko nie brakuje 

chętnych/. Mamy nadzieję , że remont i rewitalizacja terenu wokół ośrodka spowoduje jeszcze 

większe zainteresowanie wypoczynkiem na naszej bazie. 

 

V. PROJEKTY 
 
Istotnym przedsięwzięciem jest realizacja na terenie hufca Projektu ZHP Chorągwi Kieleckiej 
„Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych”. W jego ramach, w okresie od października 2016 do 
września 2018, na terenie hufca działało 4 świetlice podwórkowe.   
Były to palcówki działające metodą harcerską, prowadzone przez: 
 

 XI Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych ze  Starachowic 
 Gromadę Zuchową „Świętokrzyskie Skrzaty” z Chybic 
 82 Drużynę Harcerską „Kubuś” z Lubieni  
 115 Drużynę Harcerską „Pomarańczarnia” z Wielkiej Wsi 

 
W ramach projektu, w hufcu działało Centrum Wsparcia, którego pracownikami byli hm. Mateusz Ślaski 
i phm Ilona Traczyk.  



Do ich zadań należało m.in. koordynacja działań świetlic, gromadzenie dokumentacji, pomoc w 
realizacji działań poszczególnych placówek.  
 
Innym projektem realizowanym w Chorągwi jest Sieć Wspierania Funkcji Wychowawczych Rodzin 
Wiejskich. Projekt trwa od lutego 2018 do lutego 2020. Bierze w nim udział 104 Artystyczna Drużyna 
Harcerska z Mirca. 
Ponadto hufiec zatrudniał stażystów z PUP, którzy wspierali prace Biura Hufca i kwatermistrzostwo. 
Hufiec przez cały okres sprawozdawczy pozyskiwał środki i dotacje na bieżąca działalność programowa 
hufca m.in. z Gminy Starachowice, Starostwa Powiatowego Starachowice, Urzędu Marszałkowskiego, 
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Muzeum Historii Polski. 
 
 
 
 
 
 
VI. Kształcenie i praca z kadrą 
 
Obecnie w skład hufca ZHP Starachowice wchodzi : 
 

 21 instruktorów w stopniu harcmistrz/harcmistrzyni 
 11   instruktorów w stopniu podharcmistrz/podharcmistrzyni 
 15 instruktorów w stopniu przewodnik/przewodniczka 
 4 drużynowych bez stopnia 
 

Dzięki ogromnemu  staraniom  instruktorów, a zwłaszcza szefa Zespołu Kadry Kształcącej Hufca – 

phm Jacka Ołowiaka kształcenie w naszym hufcu jest na coraz lepszym poziomie. 

Wśród członków hufca jest 5 instruktorów posiadających OKK.  

 phm. Jacek Ołowiak (SOKK 800/2017) 

 phm. Adrian Gorzkowski (SOKK 1046/2017) 

 phm. Paweł Lesiak (SOKK 1144/2018 

 hm. Mateusz Ślaski (BOKK 1060/2017) 

 phm. Izabela Haczyk-Ćwik (BOKK 1219/2018) 
 

W hufcu działają także instruktorzy, którzy ukończyli kurs kadry kształcącej. 

W roku okresie sprawozdawczym odbyły się następujące formy kształceniowe w których brali udział 

nasi harcerze i instruktorzy: 

 Hufcowa Akcja Szkoleniowa2016  

Hufcowa Akcja Szkoleniowa 2016 składała się z 3 modułów: “Wypowiedz się”, “Warsztaty opiekunów 

prób” oraz “Prowadzenie i organizacja gier fabularnych i terenowych”.  

 Moduł“Wypowiedz się” miał być ćrealizowany przez pwd. IzabelęHaczyk-Ćwik. Jednak nie odbył się z 

powodu braku osób zainteresowanych chęcią pogłębienia tajemnic autoprezentacji.  

Moduł “Warsztaty opiekunów prób” był prowadzony przez phm. Jacka Ołowiaka. W warsztatach 

wzięło 5 osób z różnych środowisk Hufca ZHP Starachowice. Podczas danego modułu prócz dyskusji 

instruktorskich na temat prowadzenia prób, uczestnicy uczyli się poprawnie formułować cele oraz 



zadania na próby harcerskie i instruktorskie. Omówione zostały także narzędzia oraz techniki 

przydatne każdemu opiekunowi prób.  

Moduł “Prowadzenie i organizacja gier fabularnych i terenowych” był przeprowadzony przez phm. 

Pawła Lesiaka. W warsztatach wzięło udział 20 osób z różnych środowisk Hufca ZHP Starachowice. 

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dwóch przykładowych grach, które zostały 

później przeanalizowane. Pozwoliło to na dokładniejsze poznanie reguł i zasad jakie rządzą grami 

tego typu. Nie zabrakło również ćwiczeń związanych z tworzeniem fabuł, wymyślaniem scenariuszy 

oraz własnych mechanik dla różnych typów gier. Uczestnicy zostali zapoznani także z zasadami 

organizacyjnymi oraz przydatnymi do tego narzędziami. Aby podsumować i sprawdzić zdobytą 

wiedzę uczestnicy na sam koniec przygotowali grę dla kadry warsztatów oraz dla członków ZKK Hufca 

ZHP Starachowice osadzoną w baśniowym świecie.  

 W dniach 20-22.06.2016 r. odbył się Kurs wychowawców kolonijnych dla naszych 

instruktorów i harcerzy. Uczestniczyło w nim 12 osób. 

 W dniach 15-21 sierpnia 2016 r. , na terenie naszego HOO Lubianka, odbył się kurs 

przewodnikowski „Odyseja”, zorganizowany przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca 

Starachowice. Była to druga edycja tego kursu. Tym razem w Odysei wzięło udział 15 

kursantów a miejscem kursu i naszym domem na czas zajęć był obóz pod namiotami na 

terenie Lubianki.  

 W dniach 3-4 marca 2017 przeprowadzone zostały warsztaty "Komunikacja i Promocja? No 

problem!" .Wzięło w nich udział 9 osób z naszego hufca. W ramach zajęć prowadzonych w 

pierwszy dzień uczestnicy zapoznali sięz dokumentami dotyczącymi wizerunku ZHP oraz 

naszego Hufca, poznali działanie mediów społecznościowych, wyrazili własną opinię podczas 

dyskusji na temat wykorzystania social mediów do promocji ZHP. Drugim blokiem 

zajęciowym tego dnia była grafika komputerowa, uczestnicy poznali podstawowe różnice 

pomiędzy rodzajami grafik rastrowej oraz wektorowej. Ponadto uczestnicy poznali formaty w 

jakich zapisywana jest grafika oraz spróbowali swoich sił jako graficy tworząc pandy. Drugi 

dzieńwarsztatów dotyczyły stron internetowych oraz poruszania siępo wordpressie. 

 18 marca 2017 w Hufcu ZHP Starachowice odbyły się warsztaty wokalne, które zostały 

przeprowadzone przez Druhnę Kasię Gęborek. Na warsztaty zgłosiło się 9 osób. Dzięki 

warsztatom uczestnicy dowiedzieli sięo budowie układu mowy oraz poznali podstawowe 

techniki wokalne.  

 W dniach 12 - 14.04.2017 r odbyła się SAS - szybka akcja szkoleniowa. Składała się z trzech 

modułów: Planowanie pracy, Komunikacja oraz Wędrownictwo. Wszystkie zajęcia były 

prowadzone przez phm. Jacka Ołowiaka. Na module Wędrownictwo mieliśmy gościa m.in. 

hm. Justynę Rędzikowską - szefową wędrowników GK ZHP. W akcji wzięło udział 7 osób z 

różnych środowisk hufca.  

 W kwietniu 2018 r. rozpoczęła się trzecia edycja kursu przewodnikowskiego „Odyseja”, 

przygotowanego przez Zespół Kadry Kształcącej ZHP Hufca Starachowice. Trzynastu 

uczestników oficjalnie rozpoczęło i zakończyło swoją podróż do bycia instruktorem.  

 W styczniu 2019 roku odbyły się warsztaty – wstęp do turystyki zimowej i nie tylko - w 

którym wzięły udział 3 osoby oraz warsztaty opiekunów prób – „Wychowam swojego 

następcę „ dla 10 osób prowadzone przez phm. Jacka Ołowiaka. 

 W kwietniu 2019 roku odbyła się kolejna edycja Kursu Przewodnikowskiego „Odyseja” dla 

kolejnych 14 przyszłych wychowawców. Kurs ukończyło z wynikiem pozytywnym 12 osób. 

 W czerwcu 2019 roku 8 wędrowników i instruktorów hufca wzięło udział w kursie 

wychowawców i kierowników placówek wypoczynku organizowanym przez Hufiec ZHP 

Opatów. 



Łącznie w czasie 4 lat przeszkolono 116 osób. W kursach przewodnikowskich brały także udział 
osoby z innych chorągwi. ZKK wpierał również kursy podharcmistrzowskie organizowane przez 
CHZKK I prowadził na nich zajęcia. 

Dh Adrian Gorzkowski podniósł swoje kwalifikacje współtworząc kurs phm WOODBADGE I zostając 
pierwszym trenerem WB w Chorągwi Kieleckiej. 

W czasie ostatniej kadencji – 3 instruktorów ZKK podniosło swoje kompetencje do SOKK. 

Komenda Hufca wspiera także instruktorów dofinansowując w znacznym stopniu formy 
szkoleniowe organizowane zarówno przez hufiec jak i inne jednostki ZHP. Nasi wędrownicy i 
instruktorzy korzystają z propozycji kształceniowych zarówno chorągwi jak i GK ZHP. Biorą udział w 
Chorągwianych Akcjach Szkoleniowych i Zlotach Kadry. Odbywają się kwartalne wyjazdowe 
spotkania kadry hufca. 

Instruktorzy naszego hufca byli nagradzani Odznaką „Za zasługi dla Hufca ZHP Starachowice”, „Za 
zasługi dla Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich”, „Za zasługi dla Chorągwi Kieleckiej ZHP”, 
brązowym i srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” oraz medalem „Pro Patria” i „ Za zasługi dla 
Turystyki” 

Komisja Stopni Instruktorskich  

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 Jarosław Piotrowicz – z-ca przewodniczącej  
hm Irena Tuchowska – sekretarz 
hm. Mateusz Ślaski 
phm Karol Janeczek - członek 

Wykaz spraw rozpatrzonych i opiniowanych przez Komisję Stopni Instruktorskich  za okres od 

5.XI.2015r. do dnia 9.XI.2019r. 

STOPIEŃ OTWARTE ZAMKNIĘTE NEGATYWNIE UWAGI 

PRZEWODNIK 32 19 8  

PODHARCMISTRZ 7 8 -  

HARCMISTRZ - 1 - opinia 

R A Z E M 39 28 8  

 

VII. Promocja i public relation 
 

Ruch harcerski w powiecie starachowickim zajmuje dość silną pozycję, jeśli chodzi o współpracę w 
lokalnymi władzami, instytucjami i urzędami. 

Dużym sukcesem, m.in. medialnym jest nadal prowadzona przez szefa Promocji hufca dh. Pawła 
Szypulskiego strona internetowa hufca www.starachowice.zhp.pl. Aktualnie na serwerze znajduje 

http://www.starachowice.zhp.pl/


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. Na serwerze hufca znajdują się strony wszystkich naszych środowisk, ośrodka 
harcerskiego i harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego.  HOO „Lubianka” znalazł się w internetowej 
bazie ośrodków wypoczynkowych dostępnej dla wszystkich internautów z całego świata, ma też 
swój fanpage na Facebooku. Stanowi to bardzo dobry chwyt marketingowy w celu pozyskania 
zainteresowanych środowisk wypoczynkiem na naszym ośrodku. 

Ponadto phm Paweł Szypulski na bieżąco administruje serwerem Hufca ZHP Starachowice,  stroną 

Hufca ZHP Starachowice, stroną Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego i fanpage Hufca.  

 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. Rok 2016 był rokiem w którym obchodziliśmy 100-lecie powstania pierwszych drużyn 

harcerskich na ziemi starachowickiej. Informacje o uroczystościach z tym związanych były 

umieszczane na osobnej stronie , mieliśmy też swoje logo 100-lecia. 

Współpracujemy nadal z Harcerskimi Kronikami Filmowymi projektem prowadzonym przez druha 

hm. Dariusz Kanclerza , który dokumentuje na taśmach DVD wszystkie ważniejsze wydarzenia w 

hufcu. 

Komenda hufca nawiązała stałą współpracę z lokalnymi mediami . 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. 

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

Leśną , Starachowickim Centrum Kultury oraz innymi organizacjami pozarządowymi / Bezpieczny 

Powiat Starachowicki, Klub Płetwonurków „Kalmar”, „Kotyzka”, sprzymierzeni z GROM, Zabiegane 

Starachowice dla których pozostajemy cenionym i godnym zaufania partnerem. 

Bardzo dobrze działa 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.  

Za pracę przy wizerunku hufca dziękuję wszystkim administratorom stron zarówno hufcowych jak i 

środowiskowych, oraz druhnie Maryli Ćwik i Irenie Tuchowskiej. Bez zdjęć i pracy druhny Irenki nie 

mielibyśmy wspaniałych wystaw fotograficznych .  

Wciąż wiele jeszcze pozostaje do zrobienia w kwestii pracy nad wizerunkiem. W szczególności dbać 

nadal należy o wizerunek harcerstwa i hufca Starachowice wśród dyrektorów szkół , rodziców i 

opiekunów naszych harcerzy. Niezbędne jest zaangażowanie wszystkich środowisk. Ważnym 

elementem dbałości o wizerunek może stać się powołanie rzecznika medialnego hufca. 

Za swoja działalność wychowawczą,  propagowanie turystyki ,zdrowego stylu życia i 

bezpieczeństwa Hufiec ZHP Starachowice został uhonorowany nagrodami : 

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


Wędrowca Świętokrzyskiego- 2017 rok 

Honorową Nagrodą „Koziołka” – 2018 rok 

Medalem „Za zasługi dla Turystyki – 2018 rok 

VIII. Finanse i majątek 
 

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, rajdów, festiwalu, a także wypoczynek dzieci i 

młodzieży z terenu miasta Starachowic w latach 2016 - 2019. 

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.  

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.  

Cała dokumentacja finansowa hufca: raporty kasowe, bankowe, faktury są prowadzone rzetelnie i 

rozliczane do 10 dnia każdego miesiąca w Dziale Finansowo - Księgowym Komendy Chorągwi. Zwykle 

nie ma do jej prowadzenia żadnych zastrzeżeń 

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

/spłaciliśmy całe zadłużenie hufca, które odziedziczyliśmy po poprzednikach / . 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. Przychody z obozów organizowanych na terenie ośrodka  pozwalają na swobodniejsze 

gospodarowanie zasobami, priorytetowym wydatkiem jest zakup sprzętu obozowego, a w następnej 

kolejności remont elewacji hufca i rewitalizacja ośrodka. Niestety , że względu na brak wody w 

zalewie nie jesteśmy tak popularnym miejscem wypoczynku harcerzy jak dotychczas. Odbiło się to 

niestety także na finansach hufca. 

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

większe ale oscylują w okolicach 8000 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 podpisaniu umowy 

najmu ze stowarzyszeniem Nauczycieli „Zdrowa szkoła” . Pozwoliło to na obniżenie kosztów 

utrzymania budynku i  na szersze korzystanie z projektów partnerskich. Niestety nadal 

stowarzyszenie ma zaległości wobec nas. 

 

IX. Podsumowanie  
 
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.  

Ostatnie  dwa lata kadencji były dla mnie osobiście , czasem trudnej , bardzo ciężkiej pracy. Był to 

czas zwątpień i kryzysów związanych z moim życiem osobistym. Ale wiem , że obok mnie stanęło 

grono wspaniałych przyjaciół , które pozwoliło i pozwala mi nie wątpić w słowa „Na słowie harcerza 

polegaj jak na Zawiszy” 

Dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna  za te 10 lat mojego komendantowania. Praca z Wami 

była i jest dla mnie zaszczytem i przyjemnością.  Przepraszam tych , których w jakiś sposób zawiodłam 

, ale nie myli się tylko ten co nic nie robi.  

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

Chorągwi Kieleckiej ZHP. 

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 ! 

 


