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1. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA                                         .



1.1 Teren  działania
Hufiec   Ziemi   Wodzisławskiej   obejmuje   swoim   działaniem   miejscowości  powiatu
wodzisławskiego  z  wyłączeniem  miasta  Rydułtowy.   Siedziba  hufca  znajduje  się  w
Wodzisławiu Śl. przy ul. Jana Pawła II 6. 
W bieżącym roku Hufiec będzie realizował zadania w oparciu o Program Rozwoju 
Hufca na lata 2015-2019. 
Działalność programową oraz pracę z drużynowymi koordynuje Komenda Hufca . 
Posiedzenia  Komendy  Hufca  odbywają  się  raz  w  miesiącu;  dyżury  w  biurze 
Komendy : 
Poniedziałek - 19.00 - 22.00 
Środa - 17.00 - 19.00 
Piątek – 16.00 – 18.00

1.2 Władze Hufca
Obecne władze zostały wybrane na Zjeździe Zwyczajnym Hufca 23 października 2015 r.
Komenda Hufca:

1. phm. Dominik Barabasz - Komendant Hufca
2. phm. Krzysztof Wysocki - z-ca komendanta ds. organizacyjnych
3. pwd. Katarzyna Burszczyk - z-ca komendanta ds. programowych i pracy z kadrą
4. phm. Maria Kmiecik -skarbnik Hufca (skarbnik od 4 stycznia 2016 r. od Zjazdu do 3

stycznia członkini komendy)
5. pwd. Hanna Koziej - członkini komendy (od 4 stycznia 2016 r.)

Zmiany w składzie Komendy:
1. phm. Łukasz Skrzyszowski – skarbnik Hufca (od 23.10.2015 r. – 4.01.2016 r.)

Komisja Rewizyjna:
2. pwd. Izabela Sabaj - przewodnicząca
3. phm. Renata Langer - z-ca przewodniczącej

Sąd Harcerski Hufca:
1. hm. Urszula Ryszka - przewodnicząca
2. hm. Bronisław Kwiatoń - członek
3. hm. Alfred Szczęsny - członek

1.3. Obecnie działające zespoły
W ramach wspomożenia pracy komendy hufca, działają następujące zespoły:

1. Komisja Stopni Instruktorskich – zespół opiniujący i nadzorujący odbywanie prób
instruktorskich.  Zgłasza  do  otwarcia  i  zamknięcia  próby  na  stopnie instruktorskie
przewodnika i podharcmistrza.

2. Zespół kwatermistrzowski - do zadań zespołu należy opieka nad magazynem oraz
majątkiem trwałym Hufca. Zajmuje się on również inwentaryzacją, pozyskiwaniem
oraz konserwacją sprzętu oraz bieżącymi pracami porządkowymi i naprawczymi.

1.4 Jednostki organizacyjne Hufca
W  ramach  hufca  skupione  są  podstawowe  jednostki  organizacyjne,  które  bezpośrednio
realizują Misję ZHP:



„Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”

W hufcu działają jednostki podporządkowane pionom metodycznym:
Gromady zuchowe - jednostki  organizacyjne  skupiające  najmłodszych członków  ZHP,  w
wieku  6  –  10  lat  (szkoła  podstawowa,  klasy  młodsze). Obecnie na terenie działania hufca
działa 12 gromad zuchowych:

 1 Gromada Zuchowa „Mieszkańcy Lasu”
 4 Gromada Zuchowa „Łowcy przygód” w Radlinie
 5 Gromada Zuchowa „Wszędobylskie Wiercipięty”
 6 Gromada Zuchowa „Leśni Tropiciele”
 7 Gromada Zuchowa „Słoneczne Zuchy”
 10 Gromada Zuchowa „Bajkowy Świat”
 11 Gromada Zuchowa „Grające Krasnoludki”
 15 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Lasu”
 17 Gromada Zuchowa „Czyżyki”
 24 Gromada Zuchowa „Tęczowe Smoczątka” 
 64 Gromada Zuchowa „Wesołe Skauciątka” 
 69 Gromada Zuchowa „Sysunie”

Drużyny  Harcerskie –  jednostki  organizacyjne  skupiające  członków  ZHP, w wieku 10 –
13 lat (szkoła podstawowa, klasy starsze).
Obecnie na terenie działania hufca działa 12 drużyn harcerskich (w tym 2 wielopoziomowe):

 1 Drużyna Harcerska „ZEW” 
 2 Drużyna Harcerska działająca przy SP w Olzie 
 4 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Kompas” 
 5 Drużyna Harcerska Królowej Jadwigi
 6 Drużyna Harcerska „Komando Smoki” 
 9 Drużyna Harcerska (wodna) przy SP9)
 16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury 
 17 Drużyna Harcerska "Waleczne Lwy" 
 21 Drużyna Harcerska „Ogniste Smoki” 
 64 Drużyna Harcerska „Skaut” im. Maksymiliana Cieślika
 111 Wielopoziomowa Drużyna Konna w Marklowicach
 724 Artystyczna Drużyna Harcerska „Duchy Żywiołów”

Sporo drużyn działa zgodnie z metodyką oraz realizuje instrumenty metodyczne – stopnie i
sprawności.  Najmniej  realizuje  się  zadań  zespołowych.  W  każdej  drużynie  działają
przyboczni, jednak nie w każdej mają oni szansę rozwoju odpowiedniego do swojego wieku.
Drużyny Starszoharcerskie – jednostki organizacyjne skupiające członków ZHP,            w
wieku 13 – 16 lat  (gimnazjum).    Obecnie na terenie  działania  hufca działają  4  drużyny
starszoharcerskie:

 5 Drużyna Starszoharcerska im. Kazimierza Puławskiego
 15 Drużyna Starszoharcerska „Dansanpe z Mar” 
 23 Drużyna Starszoharcerska „Legendarne Smoki”



 24 Drużyna Starszoharcerska „Białe Smoki”
Drużyny Wędrownicze – jednostki organizacyjne skupiające członków ZHP, w wieku 16 –
21 lat (szkoła średnia, studenci itd.). Obecnie na terenie hufca działa 1 drużyna wędrownicza
– 13 Drużyna Wędrownicza „Smocze Cienie”. Oprócz wędrowników działających w drużynie
wędrowniczej są harcerze będący  w  wieku  wędrowniczym,  ale  należący  do  drużyn
niższych  pionów. Drużyny skupiają  osoby ze szkół  ponadgimnazjalnych oraz  studentów,
którzy   zazwyczaj  są  mniej  aktywnymi  członkami  (ze  względu  na  większą  ilość  nauki,
przebywanie w innym mieście, itp.)
Kluby  specjalnościowe  – jednostki organizacyjne skupiające członków ZHP, w  różnym
wieku,  skupione  wokół  danej  specjalności  np.  ratownictwa medycznego. Obecnie na
terenie  działania  hufca  działają  dwa  kluby:  Harcerski  Klub  Łączności  przy  Szczepie
Czyżowice, Harcerski Klub Artystyczny "WULKAN" przy Szczepie Czyżowice. Kluby  w
swojej  pracy  wykorzystują  zazwyczaj  członków  ZHP  skupionych w innych jednostkach
podstawowych.
Ponadto w Hufcu działają:

 3 szczepy drużyn (Szczep „Szarej Lilijki” – Głożyny, Szczep „Smoki” - Pszów Szczep
Czyżowice)

 2 kręgi instruktorskie (Krąg Instruktorski „Głożyny", Krąg Instruktorski „Gorzyce")
 1 krąg seniora (Harcerski Krąg Seniora „Skaut”)

2. Analiza SWOT

2.1. Mocne strony (Strength)
1. Gromady  i  drużyny  skupione  są  w  szczepach  w  związku,  czym  lepiej  będzie

realizowana zasada ciągu wychowawczego. 
2. Budowanie silnej pozycji ZHP w miejscu działania poprzez zgodne                          z

prawem  harcerskim  i  przyrzeczeniem  działanie  na  rzecz  lokalnej  społeczności
oraz gromad drużyn. 

3. Samodzielność programowa gromad, drużyn, szczepów, 
4. Dobre relacje i współpraca z rodzicami, 
5. Dobre relacje z dyrekcjami większości szkół, 
6. Dobra współpraca z samorządami lokalnymi, 
7. Szczepy,  drużyny  mają  do  dyspozycji  swoje  harcówki  z  niezależnym dostępem i

dobrymi  warunkami  lokalowymi  umożliwiającymi  prowadzenie  zbiórek i zajęć.
8. Posiadanie 2 baz obozowych z uregulowaną własnością 
9. Posiadanie  wynajmowanego  lokalu  (biura)  hufca  
10. Bliskie tereny biwakowe - Beskidy - letnia tradycja hufca. 
11. Rozrost  kadry składającej  się z harcerzy powracających po latach do służby. 

2.2. Słabe strony (Weaknesses)
1. Brak  instruktorów  chcących  się  zaangażować  w  kształcenie  kadry  -  brak zespołu

kształcenia kadry, 
2. Brak pracy z kadrą, słaba integracja kadry i instruktorów, 
3. Słaba praca drużyn metoda harcerską, słaba praca zastępami, 



4. Niewystarczająco   wykorzystywana   praca   w   drużynach   w  realizacji   zadań
zespołowych, 

5. Słaba praca zespołu kwatermistrzowskiego, 
6. Brak zespołu pozyskiwania środków na realizację zadań gospodarczych, 
7. Brak wystarczających środków hufca na realizację zadań statutowych, 
8. Niewystarczająca ściągalność składek członkowskich,
9. Brak podmiotów wspierających działalność gospodarczą hufca, 
10. Małe  zaangażowanie  kadry  instruktorskiej  w  działania  podejmowane na poziomie

hufca
11. Niska motywacja  kadry hufca,  brak  jasno zdefiniowanego systemu nagradzania za

pracę wolontariacką,
12. Drużyny nie są zintegrowane (słabo lub w ogóle się nie znają).

2.3. Szanse (Opportunities)
1. Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych i organizacja wyjazdu integracyjnego dla

kadry.
2. Wzmocnienie pozycji namiestnika.
3. Organizacja co  najmniej 1 imprezy integracyjnej dla drużyn hufca.
4. Udział  kadry w szkoleniach  i  kursach organizowanych  przez  inne  środowiska  lub

ChSI.
5. Stworzenie systemu motywacji kadry.
6. Wprowadzenie „rywalizacji drużyn”.

2.4. Zagrożenia (Threats)
1. Nasza  kadra  uczestniczy  w  niewielkim  stopniu  w  formach  realizowanych  poza

hufcem,
2. Odpływ młodej kadry na studia,
3. Możliwość cofnięcia hufcowej KSI pracy ze stopniem podharcmistrza (otwieranie i

zamykanie prób),
4. Zagrożenia  cywilizacyjne,  które  mogą  generować  brak  zainteresowania  ze  strony

dzieci „harcerskim”  spędzaniem  wolnego  czasu,  np.  gry  komputerowe  bądź
portale społecznościowe.

3. Cele i zamierzenia

3.1. Cele
1. Praca z drużynowymi nad stosowaniem HSW w pracy drużyn;
2. Paca nad podniesieniem morale i zwiększoną motywacją dla kadry hufca;
3. Wprowadzenie rywalizacji drużyn;
4. Stworzenie silnego Zespołu Programowego.

3.2. Zamierzenia



1. Opracowanie  spójnego  systemu  motywacyjnego  kadry hufca; (2)
2. Wdrożenie opiekunów pionów metodycznych w zespole programowym hufca, tak by

byli oni wsparciem metodycznym i rzecznikami pionów                  w hufcu; (1, 4)
3. Angażowanie  drużyn do  realizacji  programu  hufca; (3)
4. Angażowanie  instruktorów  do  realizacji  zadań na  poziomie  hufca: (2, 4)

4. Harmonogram

Data Działanie Odpowiedzialny
23 – 25.09.16 Podsumowanie HAL
9 - 11.09.16 85-lecie harcerstwa w Czyżowicach Bronisław Kwiatoń
24.09.2016 HIP
17.09.16  Zuchowy Rajd Kasztanowy pwd. Ewelina Grosman
22.10.16 Zlot Zastępów pwd. Tomasz Kazubski
5.11.16 Festiwal Piosenki Harcerskiej "Złota

Nutka"
pwd. Sławomir Delegiewicz; 13

DW "Smocze Cienie"

11.12.16 BŚP
18.12.16 Wigilijka instruktorska pwd. Katarzyna Burszczyk

16 - 22.01.17 Zimowisko Hufca w Pardubicach, 
Czechy (dla drużyn, które nie 
organizują swojego)

pwd. Tomasz Kazubski

4.02.17 Hufcowe Zawody Pływackie pwd. Tomasz Kazubski
22.02.17 DMB Szczep Smoki

marzec 2017 r. Chorągwiane Zawody Pływackie
23.04.17 Msza i apel z okazji św. Jerzego pwd. Katarzyna Burszczyk

weekend majowy
2017

PZHS okolice Tarnowa lub Beskid 
Niski

3.05.17 EKO-BIEG Krąg Głożyny



15 - 17.06.17 Zlot Hufca phm. Krzysztof Wysocki i
namiestnicy

sierpień2017 r. Watra Wędrownicza  


