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Podsumowanie roku harcerskiego 2011/2012
Rok harcerski 2012/2012 zespół namiestnictwa rozpoczął w czteroosobowym składzie –
phm. Anna Ciężarek, phm. Małgorzata Bieniek, pwd. Agnieszka Madetko, pwd. Marcin Stefański.
Dodatkowo w tym roku z namiestnictwem współpracowała pwd. Beata Szczypczyk – jako wsparcie
w sprawach wędrowniczych jak również pwd. Grzegorz Turbasa oraz Anna Musiatowicz.
Do namiestnictwa należało sześć drużyn harcerzy starszych oraz cztery wędrownicze, co stanowiło
wzrost w pionie wędrowniczym.
Na początku roku zespół namiestnictwa postanowił o zmianie formuły swojej sztandarowej
imprezy, którą do tej pory był Rajd „RAJ”. Niestety rajd przestał być atrakcyjny dla członków
drużyn działających w namiestnictwie, dlatego też wymyśliliśmy nową imprezę, bardziej atrakcyjną
nie tylko dla harcerzy starszych ale również dla wędrowników. Nową imprezą namiestnictwa stał
się „Extreme Day”, który jak się okazało przypadł do gustu członkom drużyn namiestnictwa.
Do znacznych sukcesów w pracy z drużynami należy zaliczyć zamknięcie okresu próbnego
przez trzy drużyny wędrownicze („Sokół”, „Bastion”, „Per aspera ad astra”).
Niestety nie udało się pomóc PKDSH „Hadrenalien” w zamknięciu okresu próbnego, oraz 262
KDSH „Czarne Wilki” im. J. Grzesiaka „Czarnego” w przeorganizowaniu się po zmianie
drużynowego, po kiepskim półroczu.
Namiestnictwo, oprócz udanej imprezy „Extreme Day” podjął się również w tym roku
organizacji cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi. W czasie kilku spotkań, harcerze odwiedzili 8 Bazę
Lotnictwa Transportowego w Balicach, gdzie mieli okazję zobaczyć system pracy bazy od innej
strony, zwiedzić hangary i zobaczyć wojskowe samoloty transportowe, spotkali się również z
artystką, która w bardzo ciekawy sposób zaprezentowała swoje prace.
Zespół namiestnictwa brał również czynny udział w organizacji kursu przybocznych,
podczas którego pwd. Marcin Stefański pełnił funkcję szefa pionu harcerzy starszych. Niestety
liczba chętnych do pełnienia funkcji przybocznych była znikoma. W prowadzeniu zajęć
uczestniczyli wszyscy członkowie namiestnictwa, jak również osoby przez nas zaproszone.
Harcerze starsi i wędrownicy, uczestniczyli również w tym roku w imprezie sportowej
hufca, organizowanej przez Szczep „Halny” – „Harcmitting”, gdzie rywalizowali ze sobą w
różnych konkurencjach sportowych.
Podsumowując rywalizację drużyn w roku harcerskim 2011/2012 przyznano poszczególnym
drużynom następujące odznaczenia:
Płomień Żółty:
 262 KDSH „Czarne Wilki”
 PKDSH „Gniazdo”
 PKDSH „Hadrenalien”
 PKDW „Carpe diem”
 PKDW „STOP”
 377 KDSH „Hikaru”
 316 KDSH „Legion”
Płomień Pomarańczowy:
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 336 KDW „Bastion”
 360 KDW „Sokół”
 335 KDSH „Niewidzialni”
Płomień Czerwony:
 261 KDW „Per aspera ad astra”
 327 KDSH “Bezdroża”
W ubiegłym roku harcerski, każda z drużyn została zwizytowana przynajmniej raz, a każdy z
drużynowych, mógł otrzymać niezbędną pomoc od wyznaczonego do opieki członka
namiestnictwa.
W roku harcerskim 2012/2013 zespół namiestnictwa zdecydował się rozpocząć pracę ze
specjalnościami harcerskimi, aby zachęcić drużynowych do pracy z tą formą aktywności.
Liczymy, że w tym roku uda nam się pozyskać do współpracy nowych harcerzy, którzy w
przyszłości zasilą szeregi namiestnictwa.
1. Charakterystyka ogólna
Członkami namiestnictwa są drużynowi i przyboczni z drużyn starszoharcerskich i
wędrowniczych Hufca Kraków Nowa Huta z sześciu nowohuckich środowisk harcerskich, którzy są
zrzeszeni w sześciu drużynach staroszharcerskich i 5 drużynach wędrowniczych. Ponadto, każda
drużyna posiada swojego opiekuna wśród członków namiestnictwa.












262 KDSH „Czarne Wilki”
316 KDSH „Legion”
327 KDSH „Bezdroża”
335 KDSH „Niewidzialni”
377 KDSH „Hikaru”
PKDSH „Gniazdo”
261 KDW „Per aspera ad astra”
336 KDW „Bastion”
360 KDW „Sokół
PKDW „STOP”
PKDW „Młodzi wędrownicy”

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

Grzegorz Turbasa
Grzegorz Turbasa
Marcin Stefański
Marcin Stefański
Anna Ciężarek
Marcin Stefański
Agnieszka Madetko
Anna Ciężarek
Marcin Stefański
Anna Ciężarek
Agnieszka Madetko
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2. Charakterystyka członków zespołu
Namiestnik:

Urodzony: 02.04.1985

pwd. Marcin Stefański HO

Tel: 501-731-708
W namiestnictwie odpowiedzialny za:









Koordynację
pracy
zespołu,
pozyskiwanie nowych członków i
współpracowników
Zaplanowanie całorocznej pracy zespołu
Zatwierdzenie planów pracy i wizytację
drużyn wg podziału
Koordynację dni specjalności
Prowadzenie
zajęć
na
kursie
drużynowych
Kontakt z kadrą drużyn, z komendą hufca
Obsługa skrzynki mailowej
Organizacja „Extreme Day”

Członek namiestnictwa:

Urodzona: 15.05.1984

phm. Anna Ciężarek HO

Tel: 608-487-398
W namiestnictwie odpowiedzialna za:





Zatwierdzenie planów pracy i wizytację
drużyn wg podziału
Koordynację dni specjalności
Prowadzenie
zajęć
na
kursie
drużynowych
Wspieranie drużyn starszohacerskich

Członek namiestnictwa:

Urodzona: 12.04.1991

pwd. Agnieszka Madetko HO

Tel: 519-338-562
W namiestnictwie odpowiedzialna za:




Zatwierdzenie planów pracy i wizytację
drużyn wg podziału
Koordynację dni specjalności
Prowadzenie
zajęć
na
kursie
drużynowych
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Wspieranie drużyn wędrowniczych

Członek namiestnictwa:

Urodzony: 16.07.1990

pwd. Grzegorz Turbasa HO

Tel: 791-746-434
W namiestnictwie odpowiedzialny za:






Zatwierdzenie planów pracy i wizytację
drużyn wg podziału
Koordynację dni specjalności
Prowadzenie
zajęć
na
kursie
drużynowych
Wspieranie drużyn starszo harcerskich
Prace graficzne

Współpracownik namiestnictwa:

Urodzona: 05.01.1984

pwd. Beata Szczypczyk HO

Tel: 505-947-076
W namiestnictwie odpowiedzialna za:


Doraźną
pomoc
wędrowniczych

przy

drużynach

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
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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.
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”.
4. Cele
Cele jakie w tym roku stawia przed sobą zespół namiestnictwa powstały w odpowiedzi na potrzeby
drużyn i ich kadry, jak również w oparciu o strategię działania hufca na lata 2011/2015
Cel1. Promowanie pracy ze specjalnościami harcerskimi
 Organizacja „Dni specjalności” dla kadry drużyn starszoharcerskich i wszystkich
wędrowników
 Organizacja imprezy namiestnictwa „Extreme Day”
 Zachęcanie członków namiestnictwa do udziału w przedsięwzięciach specjalnościowych
organizowanych po za ZHP
 Promowanie Harcmittingu jako jednej z możliwości pracy ze specjalnością sportową
Cel2. Wspieranie drużyn oraz ich kadry w codziennej pracy harcerskiej
 Organizowanie odwiedzin członków namiestnictwa w drużynach po za wizytacjami
 Opieka członków namiestnictwa nad poszczególnymi drużynami
 Wizytacje drużyn
 Doradztwo indywidualne dla drużynowych i przybocznych
 Warsztaty podczas inauguracji roku harcerskiego
 Organizacja ciekawych zajęć podczas kursu drużynowych
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 Dyżury namiestnika w hufcu (połączone z dyżurem członka komendy)
Cel3. Integracja między drużynami
 Promowanie współpracy drużyn wciągu pracy śródrocznej
 Organizacja patroli między drużynowych podczas „Extreme Day”
 Udział drużyn namiestnictwa w Harcmittingu
 Spotkanie drużyn wędrowniczych z okazji Dnia Myśli Braterskiej
 Udział kadry drużyn w inauguracji roku harcerskiego
 Udział kadry drużyn w imprezach organizowanych przez namiestnictwo

5. Harmonogram

Data
7-9.09.2012
27.10.2012
9-11.11.2012
17.11.2012
05.01.2013
06.01.2013
12-16.01.2013
08-10.02.2013
22.02.2013
01-03.03.2013
16.03.2013
24.03.2013
01-08.04.2013
10-12.05.2013
18.05.2013
08.06.2013
16.06.2013

Nazwa zadania
Hufcowa inauguracja roku harcerskiego
2012/2013
Dzień specjalności turystycznej
Ogólnopolski Zlot Harcerzy Akademików
Harcmitting
harcerzy
starszych
i
wędrowników
Dzień specjalności obronnej
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Kurs przewodnikowski
Kurs drużynowych I zjazd
Spotkanie drużyn wędrowniczych z okazji
DMB
Kurs drużynowych II zjazd
Dzień specjalności jeździeckiej
Zakończenie kursu drużynowych
Seminarium Polsko – Niemieckie w
Krakowie
Scout Cup – Turniej piłkarski Chorągwi
Krakowskiej
Dzień specjalności żeglarskiej
Extreme Day
Zakończenie roku harcerskiego hufca

Odpowiedzialny

Cel

Marcin

2,3

Marcin, Ania
Krąg Akademicki
Szczep „Halny”

1,3
3
1,3

Marcin, Grzegorz
Sztab WOŚP
ZKK QRS
ZKK QRS
„Bastion”,
Ania,
Agnieszka
ZKK QRS
Marcin, Agnieszka
ZKK QRS
Magda Mazgaj

1,3
3
2,3
2,3
2,3

Chorągiew

1,3

Marcin, Ania
Marcin
Hufiec

1,3
1,3
3

2,3
1,3
2,3
1,2,3

Plan pracy jest ruchomy i dostosowuje się do aktualnej sytuacji
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