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Podsumowanie roku harcerskiego 2010/2011..
Rok harcerski 2010/2011 rozpoczęłyśmy we trójkę – wraz z phm. Małgosią Bieniek i pwd.
Beatą Szczypczyk. Do Namiestnictwa należało 6 drużyn starszoharcerskich, 2 drużyny wędrownicze
i 2 wielopoziomowe. W porównaniu do poprzedniego roku przybyła 1 próbna drużyna HS, dwie
drużyny HS ze szczepu Orogen połączyły się w jedną, z zastępów wędrowniczych Orogenu
powstała drużyna próbna oraz dodatkowo powołano próbną drużynę wielopoziomową w szczepie
Bartoszowcy.
Na początku opracowałyśmy zupełnie nowy, łatwiejszy w odbiorze i bardziej przyjazny
arkusz do oceny drużyny, podzielony na 3 części:
ocena wizytowanej zbiórki – przeprowadzana na zbiórkach wizytowanych,
ocena działalności drużyny na podstawie instrukcji działania drużyny ZHP – w przypadku drużyn
próbnych, przeprowadzana na zbiórkach wizytowanych, w przypadku drużyn zarejestrowanych
przeprowadzana sporadycznie w ciągu roku i na pewno na zakończenie roku,
ocena aktywności drużyny – przeprowadzana na zakończenie roku harcerskiego, najpóźniej do
31 maja (ze względów organizacyjnych).
Wprowadziłyśmy także zasadę oddawania planu pracy połączoną ze spotkaniem z drużynowym,
podczas którego będziemy mogli porozmawiać o drużynie, dowiedzieć się więcej na temat kadry
drużyny, programu i innych rzeczy, nie zawsze niestety zawartych w planach pracy. Poza tym do
wszystkich drużyn przydzieliłyśmy spośród siebie „opiekunów”, których zadaniem było
sprawdzenia planu pracy danej drużyny oraz całoroczna pomoc kadrze drużyny i wizytacja ich
zbiórek. Takie system pracy sprawdził się i zamierzamy go kontynuować także w nadchodzących
latach.
Uznałyśmy, że warto kontynuować realizację założonych w poprzednim roku celów,
zmieniając (aktualizując) oczywiście sposoby i metody. Położyłyśmy także większy nacisk na
planowanie pracy drużyn próbnych i szczególne wsparcie dla nich; starałyśmy się wspierać drużyny
dążące do rejestracji („Bastion” i „Sokół”). Dh. Gosia mocno pracowała także z PKDSH „Gniazdo”,
jednak pomimo jej zaangażowania i naprawdę dużej elastyczności, ostatecznie drużyna nie
skorzystała z tej pomocy i została rozwiązana w ciągu roku. Podobne problemy mieliśmy z drugą
drużyną starszoharcerską z Bartoszowców, która w ogóle nie oddała planu pracy i nie było żadnego
odzewu na nasze prośby. Po wielu bezskutecznych próbach, drużyna również została rozwiązana.
Sam fakt powołania tej drużyny, bez złożonego planu pracy, tylko na podstawie wniosku
komendanta szczepu, wywołał dyskusję w Namiestnictwie ponieważ na podstawie jasnych zasad
działania drużyn w ZHP, nie powinno się tak w ogóle stać i nie wiemy czemu taki wniosek
zaakceptowała ówczesna Komendantka.
W ciągu roku do naszego zespołu dołączył pwd. Marcin Stefański oraz phm. Jarosław
Porański, którzy zaangażowali się w wizytacje oraz przygotowanie rajdu.
Z istotnych działań podjętych przez nas, była organizacja kursu drużynowych. Ja pełniłam
funkcję Dziekana Wydziału Starszoharcerskiego, Gosia była Prodziekanem, Marcin prowadził
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zajęcia, a wspólnie z Jarkiem przeprowadzaliśmy wizytacje. Tak więc – cały zespół został
zaangażowany. Zarówno w ocenie uczestników kursu jak i kadry został on bardzo dobrze
przygotowany – pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Do prowadzenia zajęć
zaangażowaliśmy wielu doświadczonych instruktorów, również spoza hufca, a nam samym to
zadanie przyniosło wiele satysfakcji i motywacji do dalszego działania. Na warsztatach
inaugurujących rok harcerski, postanowiliśmy pociągnąć temat współpracy zagranicznej i
przeprowadziłam wspólnie z dh. Grzegorzem Fitą zajęcia dotyczące pozyskiwania środków na
wymiany oraz współpracy ze sponsorami. Harcerze starsi i wędrownicy jak co roku, wzięli także
udział w zawodach sportowych, organizowanych przez szczep Halny. Zaplanowaliśmy także
dodatkowe zawody strzeleckie, jednakże z powodu niskiej frekwencji wzięła w nich udział tylko 1
drużyna – „Czarne Wilki”, która podjęła się ich organizacji. Podobnie było z Rajdem Raj, za którego
organizację zabraliśmy się odpowiednio wcześnie i na podstawie deklaracji drużynowych, nie
zapowiadały się problemy z frekwencją. Jednakże stało się inaczej i odwołaliśmy go na kilka dni
przed. Jest to impreza, która niestety nie posiada ciągłej tradycji, ani marki i dlatego
postanowiliśmy kategorycznie zmienić jej formułę w tym roku.
Podsumowując rywalizację drużyn w roku harcerskim 2010/2011 przyznano następujące
odznaczenia:
- Płomień Żółty dla: PKDW „Orogen”, PKDSH „Hadrenalien”, 377 KDSH „Hikaru”, 327 KDSH
„Bezdroża” oraz PKDW „Sokół”
- Płomień Pomarańczowy dla: 316 KDSH „Legion” i PKDW „Bastion”,
- Płomień Pomarańczowy dla: 335 KDSH „Niewidzialni” oraz 262 KDWiel. „Czarne Wilki”.
Bardzo ważne dla nas było to, że nareszcie mogliśmy pogratulować najlepszym drużynom, które
otrzymały Płomień Czerwony.
Podsumowując wizytacje w roku harcerskim 2010/2011, wszystkie drużyny zostały zwizytowane
conajmniej raz – a u ok. połowy byliśmy 2 razy w ciągu całego roku.
W nadchodzącym roku harcerskim chcemy położyć szczególny nacisk na rozwój pionu
wędrowniczego – w tym celu zamierzamy sami dokształcać się w ramach metodyki wędrowniczej
oraz wysłać drużynowych na dobry zewnętrzny kurs. Poszukujemy także formuły dla sztandarowej
akcji namiestnictwa – wspólnie z drużynowymi wybraliśmy 1-dniową akcję o nazwie Extrem Day,
podczas której sprawdzimy naszą wytrzymałość fizyczną, umiejętności wspólnego działania (w
patrolach mieszanych), doświadczymy nowych, dla niektórych ekstremalnych rzeczy, razem
natrudzimy się by osiągnąć cel, będziemy promować specjalności harcerskie. Imprezę taką
zamierzamy przygotować we współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP, 6 Brygadą PowietrznoDesantową w Krakowie, firmą Verschen-Medica, sekcją alipinistyczną oraz Harcerskim Zespołem
Ratowniczym.
W roku harcerskim 2011/2012 dołączyły do zespołu kolejne osoby – w charakterze członka
namiestnictwa pwd. Agnieszka Madetko, a w charakterze współpracowników – pwd. Grzegorz
Turbasa i dh. Ania Musiatowicz. Pwd. Beata Szczypczyk z uwagi na swoje zobowiązania rodzinne
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będzie także pomagała nam doradczo w sprawie wędrowników. Mamy nadzieję, ze taki napływ
nowych, ambitnych i dobrych instruktorów pozwoli nam na efektywne wspieranie drużyn
Namiestnictwa i ich kadr.
1.

Charakterystyka ogólna
Członkami namiestnictwa są drużynowi oraz przyboczni drużyn starszoharcerskich
i wędrowniczych Hufca Kraków – Nowa Huta z sześciu nowohuckich środowisk, zrzeszeni
w 6 Drużynach Starszoharcerskich i 4 Drużynach Wędrowniczych. Są to:







262 KDSH „Czarne Wilki”
316 KDSH „Legion”
327 KDSH „Bezdroża”
335 KDSH „Niewidzialni”
377 KDSH „Hikaru”
PKDSH „Hadrenalien”

Szczep „Kolorowy”
Szczep „Unia”
Szczep „Orogen”
Szczep „Tęczowy”
Szczep „Halny”
Szczep „Tęczowy”






PKDW „Bastion”
PKDW „Per aspera ad astra”
PKDW „Sokół”
PKDW „STOP”

Szczep „Tęczowy”
Szczep „Kolorowy”
Szczep „Unia”
Szczep „Unia”

W szczepie „Bartoszowcy” planowane jest powołanie 2 jednostek – próbnej drużyny
starszoharcerskiej oraz wędrowniczej.
Tak jak w ubiegłym roku, każdy członek namiestnictwa sprawuje „opiekę” nad poszczególnymi
drużynami. Podział ten jest następujący:
 262 KDSH „Czarne Wilki”
Ania C.
 316 KDSH „Legion”
Ania C.
 327 KDSH „Bezdroża”
Ania C.
 335 KDSH „Niewidzialni”
Marcin
 377 KDSH „Hikaru”
Marcin
 PKDSH „Hadrenalien”
Marcin
Ania C.
 PKDSH (s. „Bartoszowcy” – po powołaniu drużyny)






PKDW „Bastion”
PKDW „Per aspera ad astra”
PKDW „Sokół”
PKDW „STOP”
PKDW (s. „Bartoszowcy” – po powołaniu drużyny)

Gosia
Gosia
Gosia
Gosia
Gosia
4

Plan pracy Namiestnictwa Starszoharcersko – Wędrowniczego „Ruber Ignis” – rok harcerski 2011/2012

2. Charakterystyka członków Namiestnictwa
Mail Namiestnictwa: ruber.ignis@gmail.com
Urodzona: 15.05.1984
Telefon: 608 487 398
Namiestnik:

phm. ANNA KOPERCZAK HO

Z-ca namiestnika
ds. starszoharcerskich:

pwd. MARCIN STEFAŃSKI HO
Z-ca namiestnika
ds. wędrowniczych:

W Namiestnictwie odpowiedzialna za:
- koordynację pracy zespołu, pozyskiwanie nowych
członków i współpracowników
- zaplanowane całorocznej pracy namiestnictwa
- zatwierdzenie planów pracy i wizytacje drużyn 262, 316,
327 i PKDSH-Bartoszowcy
- koordynację spotkań z CC: Fotograf, Artystka
- akcje: Inauguracja i Noc Filmowa
- kontakty z drużynowymi i przybocznymi, władzami hufca
- obsługę skrzynki mailowej, aktualizację informacji na
www hufca
Urodzony: 02.04.1985
Telefon: 504 716 856
W Namiestnictwie odpowiedzialny za:
- zatwierdzenie planów pracy i wizytacje drużyn 335, 377,
PKDSH Hadrenalien
- wsparcie rejestracji próbnych drużyn starszoharcerskich
- przeprowadzenie części starszoharcerskiej Kursu
Przybocznych
- koordynację spotkań z CC: Pilot, Żołnierz GROM
Urodzona: 20.06.1984
Telefon: 782 502 902
W Namiestnictwie odpowiedzialna za:
- zatwierdzenie planów pracy i wizytacje wszystkich
drużyn wędrowniczych
- wsparcie rejestracji próbnych drużyn wędrowniczych
- koordynację spotkań z CC: Kleryk, Terapeuta
- wyjazd reprezentacji wędrowników hufca na wybrany
rajd ogólnopolski
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phm. MAŁGORZATA BIENIEK HO
Członek Namiestnictwa:

pwd. AGNIESZKA MADETKO HO
Współpracownik Namiestnictwa:

- akcje: Inauguracja i Noc Filmowa
Urodzona: 12.04.1991
Telefon: 519 338 562
W Namiestnictwie odpowiedzialna za:
- pomoc w wizytacji PKDW (Bastion, Per aspera ad astra)
- współorganizację spotkania z CC: Terapeuta, Żołnierz
GROM
- wyjazd reprezentacji wędrowników hufca na wybrany
rajd ogólnopolski
- aktualizację tablicy namiestnictwa w hufcu
Urodzony: 16.07.1990
Telefon: 791 746 434
W Namiestnictwie odpowiedzialny za:
- pomoc w wizytacji drużyn 335, Hadrenalien i Bastion
- współorganizację spotkania z CC: Pilot, Fotograf
- zaprojektowanie i wdrożenie nowych znaczków
namiestnictwa

pwd. GRZEGORZ TURBASA HO
Współpracownik Namiestnictwa:

Urodzona: 11.08.1993
Telefon: 517 619 458
W Namiestnictwie odpowiedzialna za:
- pomoc w wizytacji drużyn HS: 262, 316
- współorganizację spotkania z CC: Artystka, Kleryk

ANNA MUSIATOWICZ
Urodzona: 05.01.1984
Telefon: 505 947 076
Członek Namiestnictwa:

W Namiestnictwie odpowiedzialna za:
- pomoc doradczą w sprawie drużyn wędrowniczych i ich
działania
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pwd. BEATA SZCZYPCZYK HO
3. Obrzędowość
Obrzędowość Namiestnictwa została opracowana na początku jego działalności i jest ściśle
związana z ogniem. Opiera się ona na zdobywaniu przez drużyny starszoharcerskie i wędrownicze
Znaczków Namiestnictwa w trzech stopniach: Płomień Żółty, Płomień Pomarańczowy oraz Płomień
Czerwony.
„Drużyna Żółtego Płomienia” to drużyna młoda, która jeszcze nie ma
sprecyzowanych planów na przyszłość, bądź je ma, ale do ich realizacji będzie
potrzebowała więcej zapału i entuzjazmu, ze strony każdego z jej członków. Drużyna
taka spełnia do 59% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji
Namiestnictwa.
„Drużyna Pomarańczowego Płomienia” to drużyna dobrze działająca,
spełniająca od 60 do 84% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji. Jest to
drużyna, która ma już dość dobrze sprecyzowane plany na przyszłość, ale do ich
realizacji potrzebuje jeszcze sporo pomocy z zewnątrz.
„Drużyna Czerwonego Płomienia” jest to drużyna najlepiej działająca,
spełniająca min. 85% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji. Jest to
drużyna działająca bez zastrzeżeń, stanowiąca wzór dla pozostałych. Drużynowy jak
i cała drużyna dobrze wiedzą, na czym polega ich harcerska służba, dzięki temu
mogą w pełni realizować swoje plany, dążąc do doskonałości.
Wraz z mianem drużyna otrzymuje znaczek- symbol, płomień w odpowiednim kolorze.
Znaczek ten nosi się w prawym rogu, prawej klapy od kieszeni.
Namiestnictwo „Ruber Ignis” nadaje tytuł i odznaczenie na okres jednego roku
harcerskiego, dlatego też istnieje możliwość zdobycia wyższego miana jak i stracenie
zapracowanego płomienia.
Znaczki specjalne
Znaczek specjalny namiestnictwa – symbol płomienia w kolorze żółtym na czarnym tle w
kształcie ośmiokąta, mogą nosić harcerze, instruktorzy, od których namiestnictwo otrzymało
pomoc i wsparcie.
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Znaczek specjalny namiestnictwa – symbol czerwonego płomienia na czarnym tle
w kształcie ośmiokąta, jako honorową dla namiestnictwa odznakę mogą nosić harcerze
i instruktorzy, którzy w sposób szczególny zaistnieli w życiu namiestnictwa.
Znaczek specjalny namiestnictwa nosi się w prawym rogu, prawej klapy od kieszeni.
Znaczek specjalny namiestnictwa nadaje się na wniosek. Wnioskować o nadanie znaczka
specjalnego może każdy członek zespołu namiestnictwa jak również każdy drużynowy drużyny
czynnie uczestniczącej w życiu namiestnictwa „Ruber Ignis”.
W tym roku harcerskim chcemy opracować i wdrożyć nową szatę graficzną w/w znaczków.
4. Cele i zadania
Tegoroczne cele działania naszego zespołu zostały określone przez nas w oparciu o: potrzeby
drużyn i drużynowych starszoharcerskich i wędrowniczych hufca, podsumowanie
dotychczasowych działań namiestnictwa oraz strategię działania hufca na lata 2011-2015.
Przedstawiają się one następująco:
A. Przedstawienie ciekawej oferty programowej, wychodzącej poza harcerskie horyzonty dla
kadr drużyn oraz drużyn starszoharcerskich wędrowniczych hufca
Cykl spotkań z Ciekawym Człowiekiem (Żołnierz GROM, Artystka, Pilot, Terapeuta, Kleryk,
Fotograf)
Extrem Day
Udział reprezentacji wędrowników hufca w wybranym rajdzie ogólnopolskim (Trzy
Płomienie, Głuchołazy, Świętokrzyski lub Arsenał)
B. Wspieranie drużyn oraz kadr drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych w ich codziennej
harcerskiej pracy
Zatwierdzanie planów pracy połączone ze spotkaniem z drużynowym i rozmową o sytuacji
drużyny i kadry, „opieka” poszczególnych członków namiestnictwa nad drużynami
Wizytacje zbiórek drużyn (min. 1 w roku)
Doradztwo indywidualne, spotkania warsztatowe na życzenie
Spotkanie indywidualne z kadrami drużyn, podsumowujące pracę całoroczną
Warsztaty podczas Inauguracji roku harcerskiego, Kurs przybocznych
Dyżury w Hufcu- w razie potrzeby w na wcześniejszą prośbę drużynowych lub przybocznych
C. Poprawa działania drużyn pionu wędrowniczego
Dokształcanie się członków namiestnictwa poprzez udział w warsztatach zewnętrznych, np.
warsztaty Szarek Drużyny
Kształcenie przyszłych drużynowych na zewnętrznym Kursie Drużynowych
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D. Promowanie pracy ze specjalnościami
Współpraca z HZR podczas Extrem Day
Dokształcanie członków namiestnictwa w zakresie najbardziej potencjałowych specjalności,
przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia, np. udział w międzynarodowym
seminarium sztuk walki i technik interwencji
Extrem Day
E. Integracja pomiędzy drużynami
Akcje namiestnictwa: Noc Filmowa, Extrem Day, Harcmiting, spotkania z Ciekawymi ludźmi
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5.

Harmonogram pracy Namiestnictwa
Data

Nazwa zadania programowego

Odpowiedzialny

Cel

03-04.09.2011

Inauguracja roku harcerskiego w Korzkwi

Ania C, Gosia

B, E

Do 30.09.2011

Zebranie planów pracy drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych

Ania C., Gosia,
Marcin

B

Noc Filmowa

Ania C., Gosia

E

Wszyscy

B

Ania C., Gosia,
Marcin

B

30.09./01.10.2011
Od 01.10.2011

Rozpoczęcie wizytacji drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych

Do 30.10.2011

Zatwierdzenie planów pracy drużyn

Listopad 2011

Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem 1

Wg ustaleń

A, E

Warsztaty szarej Drużyny dla namiestników w Krakowie // Międzynarodowe
Seminarium Sztuk Walki i Technik Interwencji w Wadowicach

Aga, Marcin

C, D

Harcmiting – zawody sportowe

Halny

E

10-13.11.2011

Kurs Przybocznych – zjazd I

Marcin

B

Grudzień 2011

Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem 2

Wg ustaleń

A, E

09-11.12.2011

Kurs Przybocznych – zjazd II

Marcin

B

Styczeń 2012

Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem 3

Wg ustaleń

A, E

Marcin

B

4-6.11.2011
11.2011

15.01.2012

Zakończenie Kursu Przybocznych
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Marzec 2012

Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem 4

Wg ustaleń

A, E

Kwiecień/Maj 2012

Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem 5

Wg ustaleń

A, E

Extrem Day

Wszyscy

A, D, E

Do 31.05.2011

Indywidualne spotkania z kadrami drużyn, podsumowujące całoroczną pracę

Wszyscy

B

Czerwiec 2012

Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem 6

Wg ustaleń

A, E

Ania C.

B

Gosia, Aga

A, C, E

26.05.2012

17.06.2012
* Wg wyboru

Hufcowe zakończenie roku, Apel, wręczenie odznaczeń Namiestnictwa
Udział reprezentacji wędrowników w ogólnopolskim rajdzie

Spotkania z Ciekawym Człowiekiem odbywać się będą w wybranym dniu tygodnia. Dokładny termin uzależniony jest od dyspozycyjności
zaproszonych osób.
Uwaga! Harmonogram pracy jest ruchomy i dostosowuje się do bieżącej sytuacji.
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