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 Hufiec Konin Związku Harcerstwa Polskiego jest terytorialną wspólnotą podstawowych 

jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta Konina, powiatu konińskiego i powiatu 

słupeckiego. Hufiec jest częścią Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Zgodnie ze Statutem ZHP najwyższą 

władzą hufca jest zjazd, który wybiera komendę hufca, komisję rewizyjną i sąd harcerski hufca. XX 

Zjazd Hufca Konin Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów obradujący 20 listopada 

2015 roku w Koninie dokonał wyboru hm. Michała Kałużnego na funkcję komendanta hufca. Na 

jego wniosek zjazd wybrał komendę hufca w następującym składzie: 

1. hm. Ewa Chojnowska – skarbnik hufca, zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych 

2. hm. Tomasz Rybarczyk – zastępca komendanta hufca ds. programowych 

3. hm. Alina Głowacka – członkini komendy hufca 

4. phm. Zofia Błaszczyk – członkini komendy hufca 

5. hm. Justyna Hyża-Chmielewska – członkini komendy hufca 

6. hm. Marcin Osuch – członek komendy hufca 

7. pwd. Renata Soboń – członkini komendy hufca 

 

Funkcjonowanie Hufca Konin w okresie kadencji (20.11.2015 - 22.11.2019) determinowały:  

 Program Rozwoju Hufca ZHP Konin na lata 2015-2019 uchwalony przez XX Zjazd Hufca 

20.11.2015 r., 

 Strategia rozwoju ZHP przyjęta przez XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP w grudniu 2011 r. 

 Uchwała XL Zjazdu ZHP nr 12 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie Strategii ZHP 2025. 
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rozwoju hufca 
wskazał 3 
priorytety 
pracy na lata 
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Dobry program 
drużyny

Prosta 
dokumentacja, 
e-zhp

Motywowanie i 
promowanie 
kadry

Lepszy stan i 
czytelność 
finansów

Przyjazna 
struktura

CELE 
STRATEGICZNE 

ZHP                      
2018-2025

SKUTECZNI 
WYCHOWAWCZO

•Mamy wyrazistą i spójną 
tożsamość zbudowaną w 
oparciu o wspólne 
wartości harcerskie 
i wynikające z nich 
postawy.

•Nasi instruktorzy 
rozumieją i świadomie 
stosują harcerski system 
wychowawczy.

•Nasi drużynowi w każdym 
działaniu stosują harcerski 
system wychowawczy.

•W naszych drużynach 
stosujemy instrumenty 
metodyczne i formy pracy 
kształtujące każdą ze sfer 
rozwoju człowieka.

ODPOWIEDZIALNI 
SPOŁECZNIE

•Służba jest nieodłączną 
zasadą harcerskiego 
wychowania i 
niezbędnym elementem 
programu.

•Stale, odważnie i 
odpowiedzialnie oddziałuj
-emy na otoczenie.

•Kształtujemy i promujemy 
świadome 
postawy demokratyczne, 
obywatelskie i 
patriotyczne.

SPRAWNI W 
DZIAŁANIU

•Budujemy wspólnotę, 
powszechnie stosujemy 
system pracy z kadrą.

•W każdym działaniu 
kierujemy się wartościami 
zawartymi w Prawie i 
Przyrzeczeniu Harcerskim.

•Efektywnie 
gospodarujemy finansami 
i majątkiem ZHP dla 
wspierania realizacji Misji 
ZHP.

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012-2017 wymienia                                       
5 kierunków strategicznych: 
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BIEŻĄCE KIEROWANIE HUFCEM 

 

Komendant hufca w okresie sprawozdawczym wydał 56 rozkazów (w tym 5 specjalnych). 

Komenda hufca odbyła 32 posiedzeń, w czasie których omawiano najważniejsze sprawy hufca 

zgodnie z przyjętym terminarzem i tematyką posiedzeń komendy. Komenda hufca w okresie 

sprawozdawczym przyjęła 13 uchwał: 

 Uchwałę nr 1/XX z dnia 30.11.2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komendanta 

i komendy hufca oraz podziału zadań członków komendy i zespołów, 

 Uchwałę nr 2/XX z dnia 28.12.2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy hufca na rok 

2015/2016, 

 Uchwałę nr 3/XX z dnia 28.12.2015 roku w sprawie przyjęcia planu operacyjnego hufca ma 

rok 2016, 

 Uchwałę nr 4/XX z dnia 24.02.2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

hufca za 2015 rok, 

 Uchwałę nr 5/XX z dnia 24.02.2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego hufca na 

2016 rok, 

 Uchwałę nr 6/XX z dnia 18.11.2016 roku w sprawie przyjęcia planu operacyjnego hufca ma 

rok 2017, 

 Uchwałę nr 7/XX z dnia 31.03.2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

hufca za 2016 rok, 

 Uchwałę nr 8/XX z dnia 31.03.2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego hufca na 

2017 rok, 

 Uchwałę nr 9/XX z dnia 31.03.2017 w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Stopni 

Instruktorskich, 

 Uchwałę nr 10/XX z dnia 11.09.2017 roku w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego 

hufca, 

 Uchwałę nr 11/XX z dnia 07.11.2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania komendanta 

i komendy Hufca ZHP Konin za okres 20.11.2015-23.11.2017. 

 Uchwałę nr 12 /XX z dnia 14.09.2019 roku w sprawie zwołania XXI Zjazdu Hufca. 

 Uchwałę nr 13 /XX z dnia 28.10.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania komendanta i 

komendy Hufca ZHP Konin za okres XX kadencji 20.11.2015-22.11.2018. 

 

Komenda hufca na swoich posiedzeniach rozpatrywała ponadto sprawozdania zespołów i 

komisji podległych komendzie, zatwierdzała regulaminy hufcowych imprez i biwaków, omawiała 

najważniejsze zagadnienia kwatermistrzowsko-programowe związane z organizacją dużych 

przedsięwzięć, podejmowała decyzje co do składu sztabów poszczególnych imprez, omawiała 

wszystkie inne sprawy związane przede wszystkim z funkcjonowaniem jednostek hufca, a także 

działalnością finansową i gospodarczo-kwatermistrzowską. 
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 W okresie XX kadencji odbyły się 81 biwaków i innych imprez zatwierdzone przez 

komendanta hufca. Praca hufca w okresie sprawozdawczym przebiegała w sposób planowy na 

podstawie corocznie przyjmowanych planów pracy hufca na rok harcerski. 

Wszystkie te plany pracy składały się z: 

 założeń programowo-organizacyjnych hufca, 

 planu kształcenia hufca, 

 planu pracy KSI, 

 planu promocji hufca, 

 terminarza i tematyki posiedzeń komendy hufca, 

 planów pracy namiestnictw programowych, 

 planu przy zespołu organizacyjnego, 

 planu pracy Kręgu Funkcyjnych „Oko”. 

 

Proces zarządzania wieloma aspektami działalności hufca komendant i komenda realizowali 

poprzez zespoły pracy instruktorskiej, które z ogromnym zaangażowaniem realizowały zadania 

postawione im przez komendę hufca. Wykaz zespołów instruktorskich hufca przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Lp. Nazwa zespołu Przewodniczący 

1.  Namiestnictwo Zuchowe phm. Zofia Błaszczyk 

2.  Namiestnictwo Harcerzy i Harcerzy Starszych hm. Justyna Hyża-Chmielewska 

3.  Namiestnictwo Wędrowników hm. Marcin Osuch 

4.  Namiestnictwo „Nieprzetartego Szlaku” pwd. Renata Soboń 

5.  Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej hm. Alina Głowacka 

6.  Komisja Stopni Instruktorskich hm. Alina Głowacka 

7.  Zespół Organizacyjny hm. Ewa Chojnowska 

8.  Zespół Promocji i Informacji pwd. Filip Ładowski 

9.  Drużyna Reprezentacyjna pwd. Jacek Cieślak 

10.  Komisja Historyczna hm. Ryszard Bieganowski 

11.  Kapituła Stopni Wędrowniczych hm. Marcin Osuch 

12.  Krąg Funkcyjnych „Oko” pwd. Agata Lisiak do 30.09.2018 

pwd. Dominika Osuch od 30.09.2018 

pwd. Magda Tylak od 30.09.2018 

13.  Harcerski Zespół Artystyczny „Na pięciolinii” Antoni Sucharski 

pwd. Aleksandra Brawata - opiekun 

 

 Hufiec ZHP Konin utrzymał wysoką pozycję wśród hufców Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 

wypracowaną w okresie poprzednich kadencji. Praca komendanta hufca jest wysoko oceniana przez 

komendę chorągwi. Jest to zasługa bogatej, aktywnej i bardzo dobrej pracy całej kadry instruktorskiej 

hufca oraz zaangażowania ze strony sojuszników i przyjaciół harcerstwa.  

 

STAN LICZEBNY 

 

 Praca nad wzrostem liczebności hufca była jednym z zadań, które postawił przed 

komendantem i komendą hufca Program Rozwoju Hufca oraz nowa Strategia Rozwoju ZHP. 

Obecnie hufiec prowadzi działalność na terenie 3 powiatów: miasta Konina, powiatu konińskiego, 

powiatu słupeckiego Na terenie powiatu konińskiego prowadzimy działalność na terenie 

następujących gmin: Golina, Grodziec, Krzymów, Kramsk, Rychwał, Stare Miasto, Ślesin, Wilczyn. 

Na 14 gmin powiatu konińskiego jesteśmy obecni w 8. Brak w dalszym ciągu harcerstwa na terenie 
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gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Sompolno, Rzgów, Skulsk, Wierzbinek. Inaczej sytuacja wygląda 

na terenie powiatu słupeckiego. Po byłym Hufcu Słupca przejęliśmy dwa środowiska działające na 

terenie miasta Słupca oraz środowisko harcerskie gminy Zagórów (były Hufiec Zagórów). W związku 

z tym na 8 gmin powiatu słupeckiego harcerstwo obecne jest tylko w dwóch. Stan liczebny hufca 

przedstawia poniższy wykres i tabela.  

 

Stan liczebny hufca w latach 2013-2019 

 
 

Udało się zahamować niewielki spadek liczebny hufca. W zakresie rozwoju liczebnego 

zamierzenia hufca hamuje brak kadry do pracy w drużynach. W spadku liczebnym widzimy skutki 

podniesienia składki członkowskiej w 2018 roku.  

 

Wykaz jednostek podstawowych hufca (stan na 24-10-2019) 

 

Lp. Nazwa jednostki  Drużynowy  

GROMADY ZUCHOWE 

1. 1 GZ „Słoneczne zuchy” w Słupcy hm. Maria Główczyńska 

2. 2 GZ „Wędrowne zuchy” w Słupcy hm. Alina Główczyńska 

3. 3 GZ „Leśne ludki” w Słupcy phm. Iwona Siupa 

4. 4 GZ „Bajkowe ludki” w Wilczynie phm. Teresa Depińska-Kapela 

5. 5 GZ „Magiczne skrzaty” w Wilczynie Weronika Wiśniewska 

6. 6 GZ „Przyjaciele lasu” w Zagórowie  pwd. Mariola Urbaniak 

7. 7 GZ "Odważne Gumisie" w Golinie pwd. Iwona Kasprzak 

8. 8 GZ "Słoneczne orzełki" w Anielewie Emilia Chmielewska-Kazuś 

16. 9 GZ „Bractwo szpaka Mateusza” w Koninie Igor Łuczak 

9. 10 ŚGZ „Mieszkańcy Stumilowego Lasu” w Koninie Maja Piczman 

10. 11 GZ „Wesołe ufoludki” w Starym Mieście phm. Agnieszka Kałużna 

12. 21 GZ "Strażnicy gumisowej tajemnicy" w Brzeźnie pwd. Julita Cieślak 

13. 29 GZ „Zwierzaki z leśnej paki” w Koninie pwd. Martyna Janiak 

14. 44 GZ „Błękitna Bajkolandia” w Żychlinie phm. Zofia Błaszczyk 

15. 53 GZ „Wesołe buzie” w Koninie Iga Cieślińska 

16. Próbna GZ w Wąsoszach Bernadetta Krzysztof 
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Lp. Nazwa jednostki  Drużynowy  

DRUŻYNY HARCERSKIE, STARSZOHARCERSKIE I WIELOPOZIOMOWE 

1. 1 ŚWDH im. Kazimierza Pułaskiego w Zagórowie hm. Andrzej Bernat 

2. 2 DH im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy hm. Maria Główczyńska 

3. 3 DH im. Aleksandra Kamińskiego w Zagórowie pwd. Jolanta Różańska 

4. 4 WDH „Wędrowcy” w Wilczynie Krzysztofa Piaskowska 

5. 8 DH "Orły" w Anielewie pwd. Katarzyna Walkowska 

6. 10 DSH „Poza horyzont” w Koninie Agnieszka Woźniak 

7. 11 KDH „Czarne kruki” w Koninie Agnieszka Woźniak 

8. 14 DH „Opoka” w Grodźcu Natalia Czarnecka 

9. 17 DH „Cztery żywioły” w Starym Mieście 
hm. Justyna Hyża-

Chmielewska 

10. 25 DH „Włóczykije” w Krzymowie pwd. Kamila Oblizajek 

11. 29 KDH „Przystań” im. mjr. H. Sucharskiego w Koninie phm. Mateusz Krzesiński 

12. 43 WDH „Zawalidrogi” im. Powstańców Styczniowych w Żychlinie pwd. Wojciech Tylak 

13. 53 DH „Łowcy przygód” w Koninie pwd. Jakub Żukower 

14. 69 WKDH „Przełęcz” im. J. Bytnara w Koninie pwd. Karolina Michułka 

15. 73 DSH „Los ninos” w Koninie pwd. Radosław Wołkiewicz 

16. 98 DH „Leśni podróżnicy” w Grochowawch Marcin Jędro 

17. PDH przy SP nr 4 w Koninie phm. Magdalena Siwek 

DRUŻYNY WĘDROWNICZE 

1. 13 KDW „Wadery” w Koninie pwd. Jacek Cieślak 

2. 24 KDW „Feniks o Brzasku” im. gen. R. Baden-Powella w Koninie pwd. Magda Tylak 

DRUŻYNY NIEPRZETARTEGO SZLAKU 

1. 35 DH NS w Michalinowie Oleśnickim Agnieszka Grzywińska 

2. 36 DH NS im. Małoletniaków w Koninie pwd. Renata Soboń 

3. 37 DH NS w Rychwale Renata Glanc 

4. 38 SDH NS „Czarne jedynki” w Słupcy Łukasz Gorzelany 

KRĘGI 

1. 
Harcerski Krąg Seniorów „Warta” im. hm. A. Studzińskiego w 

Koninie 
pwd. Hanna Kurzawa 

2. Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy hm. Władysław Szymański 

3. Krąg Instruktorów „Zgodni” im. F. Asta w Zagórowie pwd. Wojciech Łakomiak 

 

HARCERSKA AKCJA LETNIA  

 

 Jednym z najważniejszych zadań organizacyjno-programowych w okresie kadencji była 

Harcerska Akcja Letnia. Obozy organizowane były przez komendę hufca oraz poszczególne 

środowiska harcerskie w Pobierowie, Kosarzyskach i w Słowenii. Harcerze hufca brali udział 

ponadto udział w: 

 Zlocie Skautów Europy Centralnej w 2016 r. – patrolowy pwd. Jacek Cieślak, 

 Wędrowniczej Watrze 2016 – patrolowy pwd. Jacek Cieślak 

 Wędrowniczej Watrze 2017 – patrolowi: hm. Marcin Osuch, pwd. Jacek Cieślak 

 Zlocie ZHP w Gdańsku 2018 – komendant reprezentacji hufca hm. Marcin Osuch 

 Wędrowniczej Watrze 2019 – patrolowy pwd. Jacek Cieślak 
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Hufiec od 11 lat jest współorganizatorem obozu klas wojskowych w Pobierowie. Od 5 lat obóz 

przyjął charakter obozu wojewódzkiego dla klas mundurowych. W roku 2017 obóz odwiedziła ekipa 

TVP, która przygotowała reportaż na jego temat. Reportaż wyemitowano na antenie TVP 1 w 

programie „Nasza armia” w dniu 15.07.2017 r. Materiał jest dostępny w Internecie na stronie 

https://vod.tvp.pl/video/naszaarmiapl,15072017,32951285  

Liczbę uczestników i kadry podczas HAL wraz z obozami obcych hufców w Pobierowie w okresie 

kadencji przedstawia poniższy wykres. 

 
W okresie sprawozdawczym funkcje komendantów obozów hufca pełnili: 

 hm. Dariusz Paździoch (I turnus obozów w Pobierowie w 2016, 2017), 

 hm. Ewa Chojnowska (II turnus obozów w Pobierowie w 2016, 2017, 2018, 2019), 

 hm. Lidia Huderewicz (III turnus obozów w Pobierowie w 2016, 2017, 2018, 2019), 

 hm. Michał Kałużny (I turnus obozów w Pobierowie w 2018), 

 hm. Justyna Hyża-Chmielewska (I turnus obozów w Pobierowie w 2019), 

 phm. Mateusz Krzesiński (obóz VII Szczepu Harcerskiego w Kosarzyskach w 

2016, 2019), 

 hm. Marcin Osuch (obóz reprezentacji hufca w ramach Zlotu Gdańsk 2018, obóz 

wędrowny Namiestnictwa Wędrowniczego w Słowenii w 2019). 

Obozy organizowane przez Hufiec ZHP Konin wizytowane przez: 

 Komendę Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, 

 Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, 

 Nadleśnictwo Gryfice, Straż Leśną, 

 Komisję Rewizyjną Hufca. 

Żadna z powyższych kontroli nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w organizacji obozów, co 

świadczy o dobrym przygotowaniu kadry oraz baz do realizacji programu HAL. 

 Organizacja tak ważnego i dużego zadania, jakim jest Harcerska Akcja Letnia nie byłaby 

możliwa gdyby nie bardzo duże zaangażowanie kadry gospodarczej, administracyjnej oraz 

wychowawczej pracującej na obozach na zasadach wolontariatu, za co należy im się ogromne 

podziękowanie. Warto również zauważyć, że niebagatelną rolę odgrywało utrzymanie atrakcyjnej 

ceny wypoczynku dzięki pozyskiwaniu dotacji celowych na organizację HAL.  
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Wysokość kwot pozyskanych dotacji za organizację HAL za okres kadencji prezentuje wykres. 

 
 

PROJEKT UE „WIELKOPOLSKIE PODWÓRKA” 

 
Od 01.01.2018 hufiec włączył się bardzo aktywnie w realizację projektu UE „Wielkopolskie 

Podwórka”, na który Komenda Chorągwi uzyskała finansowanie. W ramach projektu na terenie 

Hufca Konin i Hufca Turek utworzono 11 świetlic podwórkowych na bazie istniejących jednostek 

organizacyjnych ZHP, które zostały podporządkowane Centrum Wsparcia Świetlic Podwórkowych 

w Koninie. W ramach projektu utworzono placówki na terenie następujących gmin: 

1. Golina 

2. Stare Miasto 

3. Kramsk 

4. Wilczyn 

5. Konin (3 świetlice) 

6. Krzymów 

7. Słupca 

8. Turek  

9. Malanów 

Dzięki projektowi jednostki organizacyjne hufca uzyskały dofinansowanie do biletów wstępu 

do różnorodnych miejsc kultury i rekreacji, wsparcie w postaci materiałów programowych oraz 

dofinansowanie wielu hufcowych imprez. Projekt jest realizowany do 31.12.2019 r. Mamy nadzieję 

na kontynuację zadania w latach kolejnych. 
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ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 

 

W celu wspierania bieżącego zarządzania hufcem komendant hufca powołał Zespół 

Organizacyjny, który pracował pod kierunkiem hm. Ewy Chojnowskiej. W okresie 

sprawozdawczym w zespole pracowały następujące osoby: 

Zespół Organizacyjny w składzie: 

1. hm. Maria Bąk 

2. phm. Agnieszka Kałużna 

3. phm. Zofia Marcinkowska 

4. pwd. Michalina Jankowska 

5. pwd. Justyna Judzińska 

6. pwd. Violetta Kubacka 

7. pwd. Barbara Kwiatkowska 

8. pwd. Hanna Pawłowska 

9. pwd. Aneta Strużyńska 

10. pwd. Radosław Wołkiewicz 

11. dh. Teresa Borowska 

12. dh. Beata Błaszczyk 

13. dh Marcin Krzysztof  

 

Zespół realizował następujące działania: 

1. Opieka nad gromadami i drużynami: 

 dh. Beata Błaszczyk – 37 DH NS w Rychwale 

 dh. Teresa Borowska – 35 DH NS w Michalinowie 

 pwd. Aneta Strużyńska – 36 DH NS w Koninie 

 dh. Violetta Kubacka – 36 DH NS w Koninie 

2. Udział w HAL – pwd. Justyna Judzińska, hm. Maria Bąk, hm. Zofia Marcinkowska,                          

pwd. Aneta Strużyńska, pwd. Violetta Kubacka, 

3. Prowadzenie kroniki hufca – phm. Agnieszka Kałużna 

4. Prowadzenie kroniki „Hufiec w mediach” – phm. Agnieszka Kałużna 

5. Udział w imprezach hufcowych: BŚP, DMB i Złaz Hufca -  instruktorzy zespołu. 

6. Udział w biwakach, rajdach i innych imprezach hufcowych w roli opiekunów gromad i drużyn 

– instruktorzy zespołu. 

7. Wspieranie realizacji zadań programowych hufca. 

8. Nadzorowanie funkcjonowania ESHD EWIDENCJA ZHP – phm. A. Kałużna. 

9. Pomoc w realizacji zadań kwatermistrzowsko – gospodarczych – hm. Maria Bąk, phm. Zofia 

Marcinkowska. 

 

Zespół realizował następujące działania wynikające z programu rozwoju hufca: 

 utrzymanie wysokiego stanu organizacyjno-liczebnego hufca 

 wsparcie drużynowych w prowadzeniu akcji  naborowych 

 organizacja cyklicznych imprez wspierających drużynowych w realizacji spójnego 

programu drużyny i hufca 

 objęcie harcerską akcją letnią jak największej liczby uczestników 
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Osobą odpowiedzialną za program w komendzie hufca jest hm. Tomasz Rybarczyk – 

zastępca komendanta hufca ds. programowych. Członkami komendy hufca są również namiestnicy, 

którzy bezpośrednio pracują z drużynowymi w odpowiednich pionach metodycznych: 

 phm. Zofia Błaszczyk – Namiestniczka Zuchowa; 

 hm. Justyna Hyża-Chmielewska – Namiestniczka Harcerzy i Harcerzy Starszych; 

 hm. Marcin Osuch – Namiestnik Wędrowników; 

 pwd. Renata Soboń – Namiestniczka Drużyn Nieprzetartego Szlaku. 

 

Działalność programowa hufca inspirowana była z jednej strony kontynuacją dobrych praktyk 

programowych z poprzednich kadencji, a z drugiej zapisami dokumentów strategicznych. 

Na program hufca składały się m.in.: 

 własne inicjatywy programowe hufca, 

 realizacja chorągwianych propozycji programowych, 

 realizacja centralnych propozycji programowych. 

 

W ramach tworzenia i koordynowania działań programowych w szczególności: 

 opracowywano kalendarz imprez i uroczystości Hufca ZHP Konin na lata 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020; 

 opracowywano i monitorowano wykonanie na podstawie nadesłanych meldunków zadania 

Harcerskiego Startu 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020; 

 koordynowano i podsumowywano współzawodnictwo gromad i drużyn „Wspinaczka na 

szczyt”; 

 organizowano zadania programowe o zasięgu hufcowym, takie jak: 

o Betlejemskie Światło Pokoju w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku, 

o Dzień Myśli Braterskiej w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku, 

o XIX, XX, XXI i XXII Bursztynowy Złaz Hufca ZHP Konin, 

o IX, X, XI Harcerski Biwak Rekreacyjny „Florian” organizowany przez VII Szczep 

Harcerski "Spójnia" w Koninie, 

 monitorowano realizację propozycji programowych dla środowisk: 

o „Zielony Hufiec” – program edukacji ekologicznej dla gromad i drużyn, 

o „Moc głosu” – program edukacji obywatelskiej, 

o „Architekci wymarzonego jutra” – program rozwoju kompetencji społecznych 

o Szare Szeregi 

 wspomagano organizację narad i warsztatów dla kadry instruktorskiej. 

 

Komenda hufca podejmowała w okresie sprawozdawczym szereg własnych inicjatyw 

programowych wynikających z potrzeb środowisk harcerskich hufca. Głównym celem wszelkich 

działań programowych było podniesienie jakości pracy gromad i drużyn oraz uatrakcyjnienie oferty 

kierowanej do członków naszej organizacji.  
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WSPÓŁZAWODNICTWO GROMAD I DRUŻYN „WSPINACZKA NA SZCZYT” 

 

Kontynuując osiągnięcia poprzednich kadencji utrzymano 

współzawodnictwo gromad i drużyn hufca „Wspinaczka na szczyt”. 

Współzawodnictwo ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości 

pracy gromad i drużyn hufca oraz stawianie sobie wyzwań przez 

gromady/drużyny, jak również ocena pracy jednostek i motywowanie ich 

do aktywizowania swoich działań. 

 

Komenda hufca od początku roku harcerskiego 2015/2016 

zmieniła regulamin współzawodnictwa gromad i drużyn. Najważniejsza 

zmiana polegała na tym, że drużynowy wysyła do namiestnika 

TYLKO 1 MELDUNEK wg opracowanego wzoru. Podsumowanie 

współzawodnictwa odbywa się zawsze podczas Złazu Hufca „Na bursztynowym Szlaku”. 

Komendant hufca w czasie uroczystego apelu wręcza nagrody, dyplomy oraz plakietki i gwoździe 

na proporce. W oparciu o powyższe kryteria w minionych latach harcerskich następujące jednostki 

zdobyły poszczególne szczyty: 

 

 

Rok Gubałówka Giewont Rysy 

2
0

1
5

/2
0
1

6
 

 3 GZ „Leśne Ludki” w Słupcy - 

phm. Iwona Siupa, 

 29 GZ „Zwierzaki z Leśnej Paki” 

w Koninie - Martyna Janiak, 

 53 GZ „Wesołe Buzie” w 

Koninie – pwd. Dominika 

Osuch, 

 8 DH „Orły” w Anielewie – pwd. 

Katarzyna Walkowska, 

 11 KDH „Czarne Szpaki” – 

Agnieszka Woźniak, 

 22 WDH „Sad” im. Janka 

Bytnara „Rudego” w Brzeźnie – 

phm. Justyna Hyża 

 24 KDW „Feniks o Brzasku” im. 

gen. R. Baden Powella – pwd. 

Paulina Osuch 

 38 SDH NS „Czarne Jedynki” w 

Słupcy – Łukasz Gorzelany. 

 10 ŚGZ „Mieszkańcy 

Stumilowego Lasu” w Koninie – 

pwd. Agata Lisiak, 

 53 WDH „Łowcy przygód” w 

Koninie - pwd. Radosław 

Wołkiewicz 

 36 DH „NS” im. Małoletniaków 

w Koninie – pwd. Renata 

Soboń. 

 

 7 GZ „Odważne Gumisie” w 

Golinie – pwd. Iwona 

Kasprzak,  

 9 GZ „Bractwo Szpaka 

Mateusza” w Koninie –                                      

pwd. Magdalena Siwek, 

 11 GZ „Wesołe ufoludki” w 

Starym Mieście –                                                

pwd. Agnieszka Kałużna, 

 44 GZ „Błękitna Bajkolandia” 

w Żychlinie- phm. Zofia 

Błaszczyk, 

 69 WKDH „Przełęcz” im. J. 

Bytnara w Koninie –                

pwd. Filip Ładowski. 
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Rok Gubałówka Giewont Rysy 

2
0

1
6

/2
0
1

7
 

 5 GZ „Magiczne skrzaty” w 

Wilczynie - Małgorzata 

Szydłowska, 

 8 GZ „Słoneczne orzełki” w 

Anielewie – Emilia 

Chmielewska-Kazuś 

 53 GZ „Wesołe Buzie” w 

Koninie –                                    

pwd. Dominika Osuch, 

 14 DH „Opoka” w Grodźcu – 

Natalia Czarnecka, 

 

 4 GZ „Bajkowe ludki” w 

Wilczynie –                                            

phm. Teresa Depińska-Kapela, 

 10 ŚGZ „Mieszkańcy 

Stumilowego Lasu” w Koninie –  

hm. Arleta Lisiak, 

 8 DH „Orły” w Anielewie – pwd. 

Katarzyna Walkowska, 

 36 DH „NS” im. Małoletniaków 

w Koninie – pwd. Renata 

Soboń, 

 38 SDH NS „Czarne Jedynki” w 

Słupcy – Łukasz Gorzelany 

 

 7 GZ „Odważne Gumisie” w 

Golinie – pwd. Iwona 

Kasprzak,  

 9 GZ „Bractwo Szpaka 

Mateusza” w Koninie –          

pwd. Magdalena Siwek, 

 11 GZ „Wesołe ufoludki” w 

Starym Mieście –                  

phm. Agnieszka Kałużna, 

 44 GZ „Błękitna Bajkolandia” 

w Żychlinie- phm. Zofia 

Błaszczyk, 

 12 DSH „Cor subutis” w 

Koninie – pwd. Kinga 

Wiatrowska, 

 25 DH „Włóczykije” w 

Krzymowie – pwd. Kamila 

Oblizajek, 

 29 KDH „Przystań” im. mjr. 

H. Sucharskiego – pwd. Igor 

Ganowicz. 

2
0

1
7

/2
0
1

8
 

 3 GZ „Leśne Ludki” w Słupcy - 

phm. Iwona Siupa, 

 8 GZ „Słoneczne orzełki” w 

Anielewie – Emilia 

Chmielewska-Kazuś, 

 9 GZ „Bractwo Szpaka 

Mateusza” w Koninie –                                    

phm. Magdalena Siwek, 

 10 ŚGZ „Mieszkańcy 

Stumilowego Lasu” w Koninie – 

hm. Arleta Lisiak, 

 11 GZ „Wesołe ufoludki” w 

Starym Mieście –                                                   

phm. Agnieszka Kałużna, 

 8 DH „Orły” w Anielewie – pwd. 

Katarzyna Walkowska, 

 14 DH „Opoka” w Grodźcu – 

Natalia Czarnecka, 

 43 DH „Zawalidrogi” z Żychlina 

– Magda Tylak, 

 69 WKDH „Przełęcz” im.                  

J. Bytnara w Koninie –               

pwd. Karolina Michułka, 

 24 KDW „Feniks o Brzasku” im. 

gen. R. Baden Powella – pwd. 

Paulina Osuch, 

 38 SDH NS „Czarne Jedynki” w 

Słupcy – Łukasz Gorzelany. 

 

 4 GZ „Bajkowe ludki” w 

Wilczynie – phm. Teresa 

Depińska-Kapela, 

 7 GZ „Odważne Gumisie” w 

Golinie – pwd. Iwona Kasprzak,  

 36 DH „NS” im. Małoletniaków 

w Koninie – pwd. Renata 

Soboń. 

 

 5 GZ „Magiczna skrzaty” w 

Wilczynie - Małgorzata 

Szydłowska, 

 44 GZ „Błękitna Bajkolandia” 

w Żychlinie- phm. Zofia 

Błaszczyk. 
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Rok Gubałówka Giewont Rysy 

2
0

1
8

/2
0
1

9
 

 7 GZ „Odważne Gumisie” w 

Golinie – pwd. Iwona Kasprzak,  

 8 GZ „Słoneczne orzełki” w 

Anielewie – Emilia 

Chmielewska-Kazuś, 

 29 GZ „Zwierzaki z leśnej paki” 

w Koninie – pwd. Martyna 

Janiak, 

 53 GZ „Wesołe Buzie” w 

Koninie – Iga Cieslińska, 

 43 WDH „Zawalidrogi” z 

Żychlina – pwd. Wojciech Tylak, 

 69 WKDH „Przełęcz” im.                 

J. Bytnara w Koninie –                      

pwd. Karolina Michułka, 

 13 KDW „Wadery” –               

pwd. Jacek Cieślak, 

 24 KDW „Feniks o Brzasku”         

im. gen. R. Baden Powella – 

phm. Paulina Osuch-

Skonieczna. 

 3 GZ „Leśne Ludki” w Słupcy - 

phm. Iwona Siupa, 

 4 GZ „Bajkowe ludki” w 

Wilczynie – phm. Teresa 

Depińska-Kapela, 

 5 GZ „Magiczne skrzaty” w 

Wilczynie - Weronika 

Wiśniewska, 

 9 GZ „Bractwo Szpaka 

Mateusza” w Koninie –                                                              

pwd. Magdalena Gulajew, 

 11 GZ „Wesołe ufoludki” w 

Starym Mieście –                                                   

phm. Agnieszka Kałużna, 

 8 DH „Orły” w Anielewie –          

pwd. Katarzyna Walkowska, 

 17 DH „Cztery Żywioły” w 

Starym Mieście – hm. Justyna 

Hyża-Chielewska, 

 36 DH „NS” im. Małoletniaków 

w Koninie – pwd. Renata 

Soboń. 

 44 GZ „Błękitna Bajkolandia” 

w Żychlinie- phm. Zofia 

Błaszczyk. 

 

 

ZŁAZ BURSZTYNOWY HUFCA ZHP KONIN 

 

Tradycją naszego hufca jest coroczna impreza na historycznym 

Szlaku Bursztynowym, czyli złaz, który jest jednocześnie inauguracją 

nowego roku harcerskiego dla wszystkich gromad i drużyn. W okresie 

sprawozdawczym odbyły się XIX, XX, XXI i XXII Złaz Bursztynowy.  

 

 XIX Złaz Bursztynowy Hufca (1-2.10.2016) odbył się w Brzeźnie, a 

głównym elementem jego programu był Rajd na Złotą Górę. 

Komendantem imprezy hufcowej była phm. Justyna Hyża. 

 XX Złaz Bursztynowy Hufca odbył się w dniach 6-7 października 2017 roku w Koninie. 

Organizatorem złazu był VII Szczep Drużyn ZHP „Spójnia”. Komendantem Złazu był phm. 

Mateusz Krzesiński. Tradycyjny wieczór poświęcony bohaterowi 

hufca przygotowany był przez Krąg Funkcyjnych „Oko” pod opieką 

pwd. Agaty Lisiak. VII Szczep przygotował również przedpołudniową 

grę terenową, a po południu odbyły się zajęcia przygotowane przez 

namiestnictwa. Apel kończący złaz był tradycyjnie podsumowaniem 

minionego roku harcerskiego.  

 

 XXI Złaz Hufca „Na Bursztynowym Szlaku” odbył się w Koninie w 

dniach 29-30.09.2018 r. Komendantką tegorocznej imprezy hufcowej była phm. Justyna Hyża. 

Zuchy i harcerze konińskiego hufca spotkali się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy 

w Koninie i rozpoczęli rok harcerski od tradycyjnej już dla tej formy gry miejskiej, podczas której 

uczestnicy mieli możliwość poznać zabytki Konina, miejsca związane ze szlakiem bursztynowym 

oraz historią konińskiego harcerstwa. Wieczór poświęcony był bohaterowi hufca – Szarym 

Szeregom. Honory drużyny sztabowej pełniła 36 Drużyna Harcerska „NS” im. Małoletniaków w 

Koninie – drużynowa pwd. Renata Soboń. 
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 XXII Złaz Bursztynowy Hufca Konin odbył się w 

Koninie w dniach 18-19.10.2019 roku w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Koninie. Harcerze brali udział w 

zajęciach w pionach metodycznych, wyruszyli na grę 

miejską po Koninie oraz uczestniczyli w spektaklu 

filmowym. Tradycyjnie na zakończenie biwaku odbyło się podsumowanie hufcowego 

współzawodnictwa gromad i drużyn „Wspinaczka na szczyt”. Komendantką biwaku była                                          

hm. Justyna Hyża-Chmielewska. 

 

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ – HUFCOWY BIWAK 

 

Dzień Myśli Braterskiej – 22 lutego – obchodzony jest w naszym hufcu jako 

biwak całego środowiska harcerskiego.  

 

W roku 2016 Dzień Myśli Braterskiej odbył się w Gimnazjum nr 7 w 

Koninie w dn. 20-21.02.2016 r. W ramach biwaku odbył się w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Koninie Jubileuszowy X Przegląd Piosenki Harcerskiej 

„Wrzask”. Komendantem biwaku był phm. Marcin Osuch. 

 

W roku 2017 hufcowy biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbył się w 

dniach 24-26.02.2017 r. w Wilczynie. Po raz pierwszy, ze względu na dużą 

liczebność uczestników biwaku, rozdzieliliśmy część festiwalową. Zuchy 

spotkały się na gali festiwalowej w piątek, a harcerze, harcerze starsi i 

wędrownicy w sobotę. W tym roku odbył się I Pokaz Harcerskich Talentów 

Harcshow, który był rozszerzoną o inne formy sceniczne formułą przeglądu 

piosenki. Komendantką biwaku była phm. Teresa Depińska-Kapela. 

 

W roku 2018 hufcowy Dzień Myśli Braterskiej odbył się w dniach 9-11.02.2018 roku w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Koninie. Podczas biwaku pojawiły się już tradycyjnie bloki programowe w 

namiestnictwach, zuchy i harcerze uczestniczyli w grze miejskiej po mieście, której podsumowaniem 

była wizyta w kinie na projekcji filmu. Punktem kulminacyjnym był Pokaz Harcerskich Talentów 

Harcshow. Podczas zbiórki organizowana była Harcerska Zbiórka Krwi - koordynator zbiórki - pwd. 

Paulina Osuch. 

 

W roku 2019 biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbył się w dniach 

22-24.02.2019 roku w Starym Mieście. Spotkanie na tym terenie było 

kolejną okazją do spotkania w gronie harcerskiej rodziny Uczestnicy, oprócz 

zajęć programowych w blokach programowych swoich namiestnictw, brali w 

sobotnie przedpołudnie udział w Pokazie Talentów Harcerskich HarcShow. 

Komendantem biwaku była hm. Justyna Hyża-Chmielewska. 

 

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 

 

Tradycją hufca stało się, iż Betlejemskie Światło Pokoju odbierane jest podczas 

Ogólnopolskiego Zlotu Betlejemskiego Światła Pokoju w Zakopanem. W roku 2015 w zlocie w  

dniach 11-13.12.2015 roku wzięła udział reprezentacja hufca pod opieką Namiestniczki Harcerzy i 

Harcerzy Starszych phm. Justyny Hyżej, a w 2016 roku pod opieką phm. Justyny Hyżej i pwd. Filipa 

Ładowskiego.  W kolejnych latach tradycja ta została kontynuowana i rokrocznie (w 2017 phm. 

Justna Hyża, pwd. Magdalena Siwek, a w 2018 hm. Justyna Hyża-Chmielewska i phm. Agnieszka 
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Kałużna) 6-osobowa reprezentacja Hufca ZHP Konin bierze udział w Ogólnopolskim Zlocie 

Betlejemskiego Światłą Pokoju w Zakopanem, skąd przywozi światło do Konina.   

Hufcowe uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju odbywają się cyklicznie tuż 

po odebraniu Światła przez reprezentację hufca z Zakopanego: 

 

 w roku 2015 uroczystość hufcowa miała miejsce 17 grudnia w Młodzieżowym Domu 

Kultury, gdzie uczestnicy obejrzeli spektakl „Opowieść wigilijna” przygotowany przez 44 GZ z 

Żychlina w Koninie. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się w trakcie mszy w Parafii 

pw. Najświętszej Marii Panny w Koninie. Hasłem było wezwanie „Zauważ człowieka”. Gośćmi był 

Pan Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Wiceprezydent Miasta Konina Sebastian Łukaszewski. 

 

 W 2016 roku Betlejemskie Światło Pokoju odbyło się na terenie Chorznia. Gospodarzem 

uroczystości był VII Szczep Harcerski „Spójnia”. Harcerskie ogniobranie miało miejsce w kościele 

parafialnym pw. św. Faustyny Kowalskiej oraz Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie. Tam 

przedstawienie jasełkowe przygotowała 29 GZ. Hasło światła: „Odważnie twórzmy pokój”.  

 

 W 2017 roku Betlejemskie Światło Pokoju przekazane było jednostkom harcerskim podczas 

uroczystej mszy organizowanej w parafii pw. Św. Wojciecha w Koninie. Uroczystość ogniobrania 

poprzedzona była mszą świętą oraz koncertem kolęd. Uświetnili ją swoją obecnością Starosta 

Koniński Pan Stanisław Bielik oraz Wiceprezydent Miasta Konina Pan Sławomir Lorek.   

 

 W 2018 roku uroczystość światłobrania Betlejemskiego Światła Pokoju odbyła się na terenie 

parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Koninie. Uczestniczyło w niej niespełna 

400 zuchów i harcerzy konińskiego hufca. Tradycyjnie po odebraniu światła jednostki przekazywały 

je w środowiskach swojego działania.  

 

HARCERZE DZIECIOM 

 

Z okazji Dnia Dziecka każdego roku w naszym hufcu jednostki organizacyjne podejmują się 

działań w swoich środowiskach mających na celu zorganizowanie jak największej liczbie dzieci 

czasu wolnego. Coraz częściej nasze gromady i drużyny stają się współorganizatorami festynów 

szkolnych, osiedlowych i gminnych. Akcja ta jest doskonałą okazją do promocji działań w lokalnym 

środowisku. Drużynowy, planując swoją śródroczną pracę, może wykorzystać przygotowane 

pomysły, włączyć się w programy lokalne lub zaproponować swoje działania. Drużyny uczestniczące 

w akcji otrzymują we współzawodnictwie czekany za akcję na rzecz środowiska.  

Zuchy w swoich gromadach i harcerze w drużynach  organizowali lub współorganizowali 

festyny w szkołach podstawowych lub wspierali lokalne przedsięwzięcia organizowane na terenie 

gmin. Rokrocznie takie inicjatywy pojawiały się w Anielewie, Golinie, Krzymowie, Michalinowie 

Oleśnickim (SOSW), Wilczynie, Słupcy, Starym Mieście, Żychlinie oraz w Koninie (SOSW, SP 

3, SP 4, SP 8, SP 9, SP 12). Ważnym dla naszego środowiska przedsięwzięciem była organizacja 

zabaw dla dzieci w ramach Festynu Rodzinnego „Radosna Niepodległa”, który miał miejsce 9 

czerwca 2018 roku.  

 

ZIELONY HUFIEC 

 

Od stycznia 2013 roku realizowany jest na terenie hufca program 

edukacji ekologicznej ZIELONY HUFIEC. Każda jednostka, która 

zrealizuje zadania ekologiczne może zdobyć plakietkę ZIELONA 

DRUŻYNA / ZIELONA GROMADA. Realizacja zadań okazała się dla 

naszych środowisk ciekawą i chętnie realizowaną propozycją.  
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W ramach realizowanego programy tytuł Zielonej Gromady/Zielonej Drużyny wraz z plakietką 

zdobyły:  

 3 GZ „Leśne ludki” w Słupcy; 

 8 GZ „Słoneczne orzełki” w Anielewie; 

 10 ŚGZ „Mieszkańcy Stumiowego Lasu” w Koninie (dwukrotnie); 

 11 GZ  „Wesołe ufoludki” w Starym Mieście (dwukrotnie); 

 21 GZ „Strażnicy gumisiowej tajemnicy” w Brzeźnie; 

 29 GZ „Zwierzaki z leśnej paki” w Koninie; 

 44 GZ „Błękitna Bajkolandia” w Żychlinie (dwukrotnie); 

 53 GZ „Wesołe buzie” w Koninie; 

 25 DH „Włóczykije” z Krzymowa; 

 43 DH „Zawalidrogi” z Żychlina; 

 35 DH NS w Michalinowie Oleśnickim (dwukrotnie); 

 36 DH NS im. Małoletniaków w Koninie. 

 

ZLOT Z OKAZJI 100-LECIA HARCERSTWA NA ZIEMI KONIŃSKIEJ 

 

20-22.05.2016 roku odbył się Zlot z okazji 100-lecia 

harcerstwa na Ziemi Konińskiej. Miasteczko zlotowe utworzone 

zostało na terenie SOSW w Koninie. W ciągu trzech dni na 

uczestników zlotu czekało wiele różnorodnych atrakcji. W piątkowy 

wieczór harcerze zainaugurowali zlot uroczystym apelem na Placu 

Wolności w Koninie przed Domem Zemełki. Po apelu uczestnicy 

i goście udali się do Konińskiej Fary, by wziąć udział we mszy 

świętej. Sobota obfitowała w bardzo bogaty program. Przed 

południem zuchów i harcerzy pod opieką swoich instruktorów 

można było spotkać w całym Koninie, gdyż brali oni udział w grze 

miejskiej. Gra zakończyła się na terenie Muzeum Okręgowego w 

Gosławicach, gdzie odbyło się ognisko połączone z koncertem 

Manufaktury Piosenki Harcerskiej WARTAKI z Koła. Niedzielny festyn na terenie miasteczka 

zlotowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zakończył nasze świętowanie. W zlocie 

uczestniczyło około 400 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów z terenu Hufca ZHP Konin.  

W czasie sobotniej gry  miejskiej uczestnicy wykonywali różnorodne zadania. Wszystkie 

gromady i drużyny zrealizowały zadanie, zdobywając wymagane minimum 101 lat. Podsumowanie 

realizacji zadań przedstawia się następująco:  

Na trasie „Starówka”: 

 10 GZ i 11 GZ – po 188 lat; 

 44 GZ + 9GZ i 53 GZ – po 143 lata; 

 21 GZ + PGZ i 1 + 2 GZ oraz 36 DH – po 138 lat; 

 7 GZ i 29 GZ – po 112 lat. 

Na trasie „Nowy i Stary Konin”  

 11 DH i 29 DH + 43 DH – po 227 lat; 

 22 DH + PDH – 154 lata; 

  25 DH + 8 DH; 53 DH + 88 DH; 2 DH; 69 DH – po 128 lat. 

Podczas ogniska i koncertu wręczono statuetki JAKICH MAŁO: 

 statuetką pamiątkową KOMENDANT JAKICH MAŁO zostali wyróżnieni wszyscy byli 

komendanci hufca i chorągwi:     

o hm. Maria Serafin 

o hm. Jan Maciejewski 

o hm. Andrzej Sękowski 
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o hm. Jerzy Jaworski 

o hm. Krzysztof Lamprycht 

o hm. Marianna Śmigielska 

o hm. Bogdan Madajczak 

o hm. Maria Bąk 

o hm. Tomasz Rybarczyk 

o hm. Michał Kałużny 

 statuetkami ...JAKICH MAŁO zostali wyróżnieni: 

o pwd. Kamila Oblizajek - harcerski uśmiech...  

o pwd. Michalina Jankowska - mistrz foto... 

o Grażyna Kaliska - Pobierowska Gesslerowa... 

o phm. Ewa Chalasz - harcerski dyrygent... 

o hm. Janina Dembińska - nowoczesny senior... 

o Sabina Augustyniak - obozowa piguła... 

o pwd. Aneta Strużyńska - mistrz animacji... 

o pwd. Magdalena Siwek - pląsaczek... 

o phm. Justyna Hyża - redaktor śpiewników... 

o phm. Marcin Osuch - król parkietu... 

o pwd. Filip Ładowski - #designer...   

 

Jubileuszowy Zlot Hufca ZHP Konin zorganizowany został z okazji 100. rocznicy powstania 

Harcerstwa na Ziemi Konińskiej. Dzięki organizacji tego biwaku harcerze pokazali, że cały czas są 

organizacją działającą aktywnie, skutecznie wychowującą kolejne pokolenia młodych ludzi i 

promującą właściwe wartości i wzory. Pomimo wielu zmian, które zaszły przez minione sto lat, 

harcerstwo pozostało jedną z najważniejszych organizacji wychowawczych w naszym kraju. 

O zlocie można przeczytać m.in.: 

 http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/104754/czuj_czuwaj_koninscy_harcerze_obchodza

_100-lecie_istnienia 

 http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/items/id-100-lat-harcerstwa-regionu-

koninskiego.html 

 http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/items/harcerskie-ognisko-na-100-lecie.html 

 http://tvwielkopolska.pl/index.php/konin-aktualosci/konin/18524-konin-harcerze-uczcili-100-

lecie 

 

FESTYN „RADOSNA NIEPODLEGŁA” 

 

9 czerwca 2018 roku na terenie przyległym do siedziby Hufca ZHP Konin zuchy i harcerze 

zorganizowali dla mieszkańców Konina festyn rodziny pod nazwą „Radosna Niepodległa”. Był to 

czas wspólnych, bezpiecznych harcerskich zabaw na powietrzu dla całych rodzin. 

Wspólnie spędzony czas podsumowaliśmy harcerskim ogniskiem, podczas którego 

mieszkańcy Konina mieli okazję przyłączyć się do śpiewania harcerskich piosenek i pobawić się 

wspólnie z zuchami i harcerzami przy ognisku.  

  

TURNIEJ GROMAD I ZASTĘPÓW 

 

Główna Kwatera ZHP organizuje Turniej Zastępów i Gromad. Tradycją naszego hufca stało 

się uczestnictwo w tym ogólnopolskim współzawodnictwie.  

 

 

 

http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/104754/czuj_czuwaj_koninscy_harcerze_obchodza_100-lecie_istnienia
http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/104754/czuj_czuwaj_koninscy_harcerze_obchodza_100-lecie_istnienia
http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/items/id-100-lat-harcerstwa-regionu-koninskiego.html
http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/items/id-100-lat-harcerstwa-regionu-koninskiego.html
http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/items/harcerskie-ognisko-na-100-lecie.html
http://tvwielkopolska.pl/index.php/konin-aktualosci/konin/18524-konin-harcerze-uczcili-100-lecie
http://tvwielkopolska.pl/index.php/konin-aktualosci/konin/18524-konin-harcerze-uczcili-100-lecie
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W roku harcerskim 2015/2016 wyniki przedstawiały się następująco: 

 11 GZ "Wesołe ufoludki" w Starym Mieście zajęła 10 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej - 

KATEGORIA ZŁOTA, 

 44 GZ "Błękitna bajkolandia" w Żychlinie zajęła 12 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej - 

KATEGORIA ZŁOTA, 

 7 GZ "Odważne gumisie" w Golinie zajęła 14 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej - 

KATEGORIA ZŁOTA, 

 9 GZ "Bractwo Szpaka Mateusza" w Koninie zajęła 26 w klasyfikacji ogólnopolskie j - 

KATEGORIA SREBRNA, 

Natomiast w Turnieju Zastępów udział brały 2 zastępy: 

 „Bose stopy” z 25 DH "Włóczykije" w Krzymowie, 

 „Gwiazdozbiór H9” z 69 WKDH "Przełęcz" w Koninie 

 

W roku harcerski 2016/2017 wyniki przedstawiały się następująco: 

 11 GZ "Wesołe ufoludki" w Starym Mieście zajęła 5 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej - 

KATEGORIA ZŁOTA, 

 9 GZ "Bractwo Szpaka Mateusza" w Koninie zajęła 9 w klasyfikacji ogólnopolskiej - 

KATEGORIA ZŁOTA, 

 44 GZ "Błękitna bajkolandia" w Żychlinie zajęła 10 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej - 

KATEGORIA ZŁOTA, 

 7 GZ "Odważne gumisie" w Golinie zajęła 19 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej - 

KATEGORIA ZŁOTA, 

 53 GZ „Wesołe buzie” w Koninie zajęła 22 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej - 

KATEGORIA BRĄZOWA, 

 

W roku harcerskim 2017/2018 wyniki ogólnopolskiego współzawodnictwa gromad i zastępów 

przedstawiały się następująco: 

 44 GZ „Błękitna Bajkolandia” w Żychlinie - KATEGORIA ZŁOTA  

 5 GZ „Magiczne skrzaty w Wilczynie” – KATEGORIA ZŁOTA  

 7 GZ „Odważne Gumisie” - KATEGORIA ZŁOTA  

 

Natomiast w Turnieju Zastępów udział brały 2 zastępy: 

 „Cordis” z 12 DSH w Koninie – SREBRNY ZASTĘP, 

 „Bose stopy” z 25 DH "Włóczykije" w Krzymowie – BRĄZOWY ZASTĘP. 

 

„MOC GŁOSU” – PROGRAM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 

  

 W roku 2017 komenda hufca podjęła się realizacji nowego zadania programowego. Razem 

z kadrą podczas biwaku instruktorskiego w Toruniu opracowano założenia programu edukacji 

obywatelskiej „Moc głosu”, który uzyskał dofinansowanie Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. W ramach programu przeprowadziliśmy: 

 10 festynów pod hasłem „Harcerze dzieciom” we wszystkich środowiskach działania 

hufca, podczas których jednostki hufca przygotowywały gry i zabawy dla dzieci i młodzieży 

ze swoich środowisk, 

 happening z okazji Dnia Flagi w czasie Konińskiego Pikniku Patriotycznego, podczas 

którego zuchy i harcerze dosłownie „zasypali” Konińskie Błonia biało-czerwonymi gadżetami 

– balonami, chorągiewkami, rozetkami i wiatraczkami., 
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 warsztaty szkoleniowo-integracyjne w Poznaniu, podczas których gościliśmy w Urzędzie 

Marszałkowskim województwa Wielkopolskiego i dowiedzieliśmy się dużo nt. demokracji i 

samorządności. 

 

ARCHITEKCI WYMARZONEGO JUTRA 

 

W 2018 roku wdrożyliśmy w hufcu program „Architekci wymarzonego jutra”. Program miał na 

celu ukierunkować i zmotywować do rozwoju kompetencji społecznych - jednej ze sfer, 

którą rozwijamy w trakcie systematycznej pracy w trakcie całego roku działania gromad zuchowych, 

drużyn harcerskich oraz drużyn wędrowniczych. Został przygotowany i opublikowany materiał, 

który był  zbiorem najciekawszych pomysłów, gotowych do zrealizowania na zbiórce 

zuchowej, zbiórce harcerskiej oraz podczas projektów realizowanych przez harcerzy starszych i 

wędrowników, ale był również inspiracją do poszukiwania własnych sposobów na realizację 

programu – we własnym środowisku, w swojej szkole i gminie. Jednostki harcerskie podejmowały 

na zbiórkach tematykę prospołeczną, harcerze zdobywali sprawności oraz angażowali się w 

przedsięwzięcia społeczności lokalnej.  

 

WIELKOPOLSKI WZLOT WĘDROWNIKÓW W KONINIE 

 

Wielkopolski wZlot Wędrowników to największa impreza wędrownicza w Chorągwi 

Wielkopolskiej i odbywa się rokrocznie w marcu. Każdego roku inne środowisko wędrownicze 

podejmuje się organizacji tego biwaku. VII edycja została zorganizowana przez Hufiec Konin w 

dniach 10 - 12 marca 2017 na terenie Gimazjum nr 5 oraz III Liceum. Impreza zgromadziła ponad 

400 uczestników, co wraz z prowadzącymi i kadrą dało prawie 500 osób biorących udział we 

wZlocie! Biwak odbił się szerokim echem w konińskich mediach, angażując różne ośrodki na terenie 

Konina przy współpracy zarówno programowej jak i finansowej czy logistycznej. Było to duże 

wyzwanie dla naszego namiestnictwa wędrowniczego, które podołało organizacji imprezy, która w 

ogólnopolskim środowisku wędrowniczym ma wyrobioną już markę wysokiej jakości. 

 

WIELKOPOLSKI ZLOT ZUCHÓW 

 

W roku 2016 nasz hufiec reprezentowały w Wielkopolskim Zlocie Zuchów następujące gromady: 

 9 Gromada Zuchowa „Bractwo Szpaka Mateusza” z Konina, 

 11 Gromada Zuchowa „Wesołe Ufoludki” ze Starego Miasta, 

 44 Gromada Zuchowa „Błękitna Bajkolandia” z Żychlina. 

Podczas Zlotu o nazwie „Zostań gwiazdą rocka” w Jarocinie zuchy poznały historię muzyki rockowej, 

odwiedziły Muzeum Rocka i wzięły udział w festiwalu. 

 

GROMADA/DRUŻYNA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Tytuł Gromada/Drużyna Niepodległości, nadawany przez GK ZHP z okazji 100. Rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości, otrzymały po zrealizowaniu zadań w 2019 roku: 

 1 Gromada Zuchowa „Słoneczne Zuchy” w Słupcy – drużynowa hm. Maria Główczyńska; 

 2 Gromada Zuchowa „Wędrowne Zuchy” w Słupcy – drużynowa hm. Alina Główczyńska;  

 3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” w Słupcy - drużynowa phm. Iwona Siupa; 

 5 Gromada Zuchowa „Magiczne skrzaty” w Wilczynie - drużynowa Weronika 

Wiśniewska, 

 10 Środowiskowa Gromada Zuchowa „Mieszkańcy Stumilowego Lasu” w Koninie – 

drużynowa hm. Arleta Lisiak, 
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 11 Gromada Zuchowa „Wesołe Ufoludki” ze Starego Miasta – drużynowa phm. 

Agnieszka Kałużna 

 29 Gromada Zuchowa „Zwierzaki z leśnej paki” w Koninie – drużynowa Martyna Janiak 

 2 DH im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy - drużynowa hm. Maria Główczyńska; 

 17 Drużyna Harcerska „Cztery Żywioły” w Starym Mieście – drużynowa hm. Justyna 

Hyża-Chielewska, 

 43 Dryżyna Harcerska „Zawalidrogi” z Żychlina – drużynowy Wojciech Tylak, 

 

Wyróżnienie w powyższym konkursie zdobyła: 

 37 Drużyna Harcerska NS w Rychwale – drużynowa Renata Glanc, Beata Błaszczyk 

 

AKCJA PAMIĘTAMY! 

 

Rokrocznie w hufcu przeprowadzana jest Akcja Pamiętamy. Udział jednostki w akcji polega 

na: odnalezieniu grobu instruktora / byłego drużynowego / harcerza / bohatera lokalnej społeczności 

w danym środowisku działania, odwiedzeniu grobu i zapaleniu symbolicznego znicza z napisem 

"Tym, co odeszli na wieczną wartę... ZHP Konin". Po tym działaniu należy przesłać meldunek ze 

zdjęciem. W ten sposób zuchy i harcerze dają przykład naszego przywiązania do historii i harcerskiej 

pamięci. W minionej kadencji w akcji wzięły udział następujące jednostki: 

  

 3 GZ „Leśne ludki” w Słupcy  

 4 GZ „Bajkowe ludki” w Wilczynie  

 5 GZ „Magiczne skrzaty” w Wilczynie  

 7 GZ "Odważne Gumisie" w Golinie  

 8 GZ "Słoneczne orzełki" w Anielewie  

 9 GZ „Bractwo szpaka Mateusza” w Koninie  

 10 ŚGZ „Mieszkańcy Stumilowego Lasu” w Koninie  

 11 GZ „Wesołe ufoludki” w Starym Mieście  

 44 GZ „Błękitna Bajkolandia” w Żychlinie  

 53 GZ „Wesołe buzie” w Koninie 

 8 DH "Orły" w Anielewie  

 11 KDH „Czarne kruki” w Koninie  

 12 DSH “Cor subitis” w Koninie  

 14 DH „Opoka” w Grodźcu  

 25 DH „Włóczykije” w Krzymowie  

 29 KDH „Przystań” im. mjr. H. Sucharskiego w Koninie  

 53 DH „Olimp” w Koninie  

 69 KWDH „Przełęcz” im. J. Bytnara w Koninie  

 73 DSH „Los ninos” w Koninie 

 17 DH „Cztery żywioły” w Starym Mieście 

 36 DH NS im. Małoletniaków w Koninie 

 

ZLOT CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ 2019 

 

Z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego harcerze z chorągwi spotkali się na Zlocie 

Chorągwi Wielkopolskiej. Hufiec Konin reprezentowała 100-osobowa delegacja zuchów, harcerzy 

i harcerzy starszych. W dniach 15-17 lutego na terenie Poznania zuchy i harcerze brali udział w 

zajęciach programowych, grze miejskiej oraz uroczystym apelu z udziałem Naczelnika ZHP, który 
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podsumował cały zlot. Koordynatorem akcji była hm. Justyna Hyża-Chmielewska oraz phm. 

Magdalena Siwek.  

 

W obchodach udział wzięły następujące gromady i drużyny: 

 7 Gromada Zuchowa „Odważne Gumisie” w Golinie, 

 9 Gromada Zuchowa „Bractwo Szpaka Mateusza” w Koninie, 

 11 Gromada Zuchowa „Wesołe Ufoludki” w Starym Mieście, 

 21 Gromada Zuchowa „Strażnicy Gumisiowej Tajemnicy” w Brzeźnie, 

 44 Gromada Zuchowa „Błękitna Bajkolandia” w Żychlinie, 

 2 Drużyna Harcerska w Słupcy, 

 17 Drużyna Harcerska „Cztery żywioły” w Starym Mieście, 

 29 Konińska Drużyna Harcerska „Przystań” im. mjr H. Sucharskiego, 

 43 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zawalidrogi” im. Powstańców Styczniowych w 

Żychlinie, 

 73 Konińska Drużyna Starszoharcerska „Los Ninos”. 

 

SZARE SZEREGI 

 

Upamiętniając 80. Rocznicę przejścia ZHP do konspiracji i przygotowując się do 

wieczoru bohatera hufca – Szarych Szeregów, podczas Harcerskiego Startu 2019/2020 gromady 

oraz drużyny wzięły udział w propozycji programowej SZARE SZEREGI. Realizowały podczas 

zbiórek zadania, które polegały na przybliżeniu sylwetek i rzeczywistości związanej z Szarymi 

Szeregami. Zwieńczeniem akcji był kominek poświęcony Szarym Szeregom, który odbył się podczas 

XXII Złazu Hufca „Na Bursztynowym Szlaku”. Gromady i drużyny, które wykonały zadania otrzymały 

pamiątkowy znaczek Polski Walczącej. Koordynatorem akcji była hm. Justyna Hyża-Chmielewska. 

Zadania propozycji zrealizowały: 

 1 Gromada Zuchowa „Słoneczne zuchy” w Słupcy 

 2 Gromada Zuchowa „Wędrowne zuchy” w Słupcy 

 3 Gromada Zuchowa „Leśne ludki” w Słupcy 

 5 Gromada Zuchowa „Magiczne skrzaty” w Wilczynie 

 9 Gromada Zuchowa „Bractwo Szpaka Mateusza” w Koninie 

 10 Środowiskowa Gromada Zuchowa „Mieszkańcy Stumilowego Lasu” w Koninie 

 11 Gromada Zuchowa „Wesołe ufoludki” w Starym Mieście 

 44 Gromada Zuchowa „Błękitna Bajkolandia” w Żychlinie 

 53 Gromada Zuchowa „Wesołe buzie” w Koninie 

 2 Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki w Słupcy 

 17 Drużyna Harcerska „Cztery żywioły” w Starym Mieście 

 25 Drużyna Harcerska „Włóczykije” w Krzymowie 

 36 Drużyna Harcerska „NS” im. Małoletniaków w Koninie 

 38 Drużyna Harcerska „NS” „Czarne jedynki” w Słupcy 

 98 Drużyna Harcerska „Leśni podróżnicy” w Grochowach 

 Próbna Drużyna Harcerska przy SP 4 w Koninie 
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IMPREZY PROGRAMOWE W HUFCU W OKRESIE XX KADENCJI 

Nazwa Data Miejsce Liczba 

uczestników 

Sztab 

Udział w Zlocie 

Betlejemskim 

11-13.12.2015 Zakopane 6 phm. Justyna Hyża 

pwd. Michalina Jankowska 

Betlejemskie 

Światło Pokoju 

17.12.2015 Konin  

MDK, kościół pw. 

NMP 

200 phm. Zofia Błaszczyk 

phm. Justyna Hyża 

Dzień Myśli 

Braterskiej 

20-21.02.2016 Konin, Gimnazjum 

nr 7, MDK 

412 phm. Marcin Osuch 

hm. Ewa Chojnowska 

phm. Zofia Błaszczyk 

phm. Justyna Hyża 

pwd. Filip Ładowski 

Jubileuszowy Zlot 

Hufca z okazji                  

100-lecia 

Harcerstwa na 

Ziemi Konińskiej 

20-22.05.2016 Konin,  

SOSW 

336 hm. Michał Kałużny 

hm. Tomasz Rybarczyk 

hm. Ewa Chojnowska 

hm. Alina Głowacka 

phm. Zofia Błaszczyk 

phm. Justyna Hyża 

phm. Marcin Osuch 

pwd. Renata Soboń 

pwd. Jacek Cieślak 

pwd. Filip Ładowski 

dh Radosław Wołkiewicz 

IX Harcerski Biwak 

rekreacyjny 

FLORIAN 

15-17.04.2016 Konin, 

Szkoła 

Podstawowa nr 9 

100 phm. Mateusz Krzesiński 

XIX Złaz Hufca ZHP 

Konin 

01-02.10.2016 Brzeźno, 

Zespół Szkół 

347 phm. Justyna Hyża 

Zespół Promocji i Informacji 

Namiestnictwo Zuchowe 

Namiestnictwo H i HS 

Namiestnictwo 

Wędrownicze 

Udział w Zlocie 

Betlejemskim 

09-11.12.2016 Zakopane 6 phm. Justyna Hyża 

pwd. Filip Ładowski 

Betlejemskie 

Światło Pokoju 

16.12.2016 Konin, 

kościół pw. św. 

Faustyny, SP 9 

200 phm. Marcin Osuch 

VII Szczep Harcerski 

„Spójnia” 

Dzień Myśli 

Braterskiej 

24-26.02.2017 Wilczyn, 

Szkoła 

Podstawowa, GOK 

380 phm. T. Depińska-Kapela 

phm. Elżbieta Kubacka 

phm. Justyna Hyża 

pwd. Agata Lisiak 

pwd. Jacek Cieślak 

dh. Małgorzata Szydłowska 

dh. Krzysztofa Piaskowska 

dh. Anna Tomaszewska 

dh. Oliwia Kapela 

dh. Weronika Wiśniewska 
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VII Wielkopolski 

wZlot 

Wędrowników 

10-12.03.2017 Konin, Gimnazjum 

nr 5, III LO 

433 phm. Marcin Osuch 

pwd. Paulina Osuch 

pwd. Jacek Cieślak 

pwd. Filip Ładowski 

pwd. Tomasz Klecha 

Hufcowy Dzień 

Zucha 

21-22.04.2017  Wilczyn,  

Szkoła 

Podstawowa 

99 phm. Zofia Błaszczyk 

phm. T. Depińska-Kapela 

XX Złaz Hufca ZHP 

Konin 

06-07.10.2017 Konin,  

Szkoła 

Podstawowa Nr 9 

313 phm. Mateusz Krzesiński 

pwd. Igor Ganowicz 

pwd. Jacek Cieślak 

pwd. Radosław Wołkiewicz 

phm. Zofia Błaszczyk 

phm. Justyna Hyża 

Udział w Zlocie 

Betlejemskim 

16-17.12.2017 Zakopane 8 phm. Justyna Hyża 

pwd. Magdalena Siwek 

Betlejemskie 

Światło Pokoju 

18.12.2017 Konin, 

Parafia pw. Św. 

Wojciecha 

300 hm. Arleta Lisiak 

Dzień Myśli 

Braterskiej 

9-11.02.2018 Konin,  

Szkoła 

Podstawowa nr 4  

231 hm. Tomasz Rybarczyk 

phm. Zofia Błaszczyk 

phm. Justyna Hyża 

pwd. Magdalena Siwek 

pwd. Renata Soboń 

pwd. Paulina Osuch 

Karolina Michułka 

Dzień Zucha  27-28.04.2018 Wilczyn 116 phm. T. Depińska-Kapela 

I Festiwal Żarła 

Wielkopolskiego 

7.04.2018 Konin, Szkoła 

Podstawowa nr 7  

80 pwd. Kinga Wiatrowska 

12 DSH „Cor Subitis” 

Harcerski Biwak 

Sportowy „Florian” 

21-23.04.2018 Konin-Gosławice 120 hm. Mateusz Krzesiński 

Festyn rodzinny 

„Radosna 

Niepodległa” 

09.06.2018 Konin 500 hm. Michał Kałużny 

hm. Tomasz Rybarczyk 

hm. Ewa Chojnowska 

hm. Arleta Lisiak 

pwd. Renata Soboń 

hm. Lidia Huderewicz 

pwd. Magdalena Siwek 

phm. Justyna Hyża 

Udział w Zlocie 

ZHP Gdańsk 2018 

6-16.08.2018 Gdańsk 43 hm. Marcin Osuch 

XXI Złaz Hufca ZHP 

Konin 

29-30.09.2018 Konin 

 

321 hm. Justyna Hyża-

Chmielewska 

pwd. Renata Soboń 

pwd. Violetta Kubacka 

pwd. Aneta Strużyńska 

phm. Magdalena Siwek 

phm. Agnieszka Kałużna 
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Betlejemskie 

Światło Pokoju 

17.12.2018 Konin, parafia pw. 

NMP KP w Koninie 

360 hm. Justyna Hyża-

Chmielewska 

phm. Zofia Błaszczyk 

Antoni Sucharski 

Udział w Zlocie 

Betlejemskim 

14-16.12.2018 Zakopane 8 hm. Justyna Hyża-

Chmielewska 

phm. Agnieszka Kałużna 

Spotkanie 

Harcerskich 

Pokoleń 

28.12.2018 Konin 60 hm. Ewa Chojnowska 

hm. Justyna Hyża-

Chmielewska 

phm. Agnieszka Kałużna 

phm. Magdalena Siwek 

Udział w 100. 

Rocznicy wybuchu 

Powstania 

Wielkopolskiego w 

Warszawie 

28-29.12.2018 Warszawa 40 pwd. Jacek Cieślak 

Zlot Chorągwi 

Wielkopolskiej ZHP 

17.02.2019 Poznań 100 hm. Justyna Hyża-

Chmielewska 

phm. Magdalena Siwek 

Dzień Myśli 

Braterskiej 

22-24.02.2019 Stare Miasto 392 hm. Justyna Hyża-

Chmielewska 

hm. Marcin Osuch 

phm. Zofia Błaszczyk 

phm. Magdalena Siwek 

phm. Agnieszka Kałużna 

pwd. Dominika Osuch 

pwd. Magda Tylak 

pwd. Jakub Żukower 

Maja Piczman 

Antoni Sucharski 

Zimowisko 

Zuchowe „Młodzi 

Naukowcy” 

18-22.01.2019 Konin-Gosławice 40 phm. Magdalena Siwek 

phm. Zofia Błaszczyk 

Harcerska 

Wyprawa Pamięci 

Monte Cassino 

2019 

13-21.05.2019 Monte Cassino 11 pwd. Jacek Cieślak 

XXII Złaz Hufca 

ZHP Konin 

18-19.10.2019 Konin, 

Szkoła 

Podstawowa nr 4  

376 hm. Justyna Hyża-

Chmielewska 

phm. Magdalena Siwek 

pwd. Wojciech Tylak 

phm. Agnieszka Kałużna 

hm. Ewa Chojnowska 
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DZIAŁALNOŚĆ NAMIESTNIKÓW PIONÓW METODYCZNYCH 

 

W Hufcu ZHP Konin działają następujące namiestnictwa:  

 Namiestnictwo Zuchowe – namiestniczka phm. Zofia Błaszczyk; 

 Namiestnictwo Harcerskie i Starszoharcerskie – namiestniczka hm. Justyna Hyża-

Chmielewska; 

 Namiestnictwo Wędrownicze – namiestnik hm. Marcin Osuch, 

 Namiestnictwo Drużyn Nieprzetartego Szlaku – namiestniczka pwd. Renata Soboń.  

 

NAMIESTNICTWO ZUCHOWE 

 

Funkcję namiestniczki pełni phm. Zofia Błaszczyk. Namiestnictwo 

Zuchowe realizowało zadania wynikające z programu rozwoju hufca. 

 

W tym okresie Namiestnictwo Zuchowe zorganizowało biwaki, imprezy, bądź 

gromady zuchowe brały udział: 

 w roku harcerskim 2015/2016:    

o w listopadzie 2015r. „Jesienny Sportowy Biwak Zuchowy-Florek”, podczas którego 

realizowany był program „Ścieżkami zdrowia”, program biwaku oparty był na 

zajęciach sportowych, rozgrywane były mecze między gromadami,  

o w styczniu 2016 r. 4 gromady zuchowe wyjechały na zimowisko do Rogalinka, 

o w lutym  2016 r. jak co cztery lata odbyły się Imieniny Zucha w Słupcy, 

o w kwietniu – zorganizowano wyjazd do Jarocina na Zlot Zuchów Wielkopolskich 

„Zostań gwiazdą rocka”, 

o w maju odbył się Zlot Hufca ZHP Konin, uczestniczyło w nim 9 gromad, 

o w czasie HAL odbyła się kolonia zuchowa na II turnusie w Pobierowie, w której 

uczestniczyły zuchy z siedmiu  gromad hufca, 

o gromady brały udział w propozycji programowej  GK ZHP „Kierunek Azja”, 

 w roku harcerskim 2016/2017: 

o w ferie zimowe zostało zorganizowane zimowisko „Zaczarowana zagroda” w Gaju,                

w którym wzięły udział zuchy z  pięciu gromad, 

o w kwietniu 2017 odbył się Hufcowy Dzień Zucha w Wilczynie, 

o w lipcu 8 gromad uczestniczyło w kolonii zuchowej w Pobierowie, 

 w roku harcerskim 2017/2018: 

o Złaz Hufca „Na Bursztynowym Szlaku” (06-07.10.2017), 

o „Turniej Gromad” (2014-2018),    

o w Hufcowym Dniu Zucha (27-28.04 2018.), 

o w hufcowym współzawodnictwie gromad i drużyn „Wspinaczka na szczyt” , 

o uczestniczyły w HAL w Pobierowie, 

o brały udział w pikniku patriotycznym „Radosna Niepodległa”(09.06.2018),  

o wykonały zadania propozycji programowej i zdobyły tytuł Gromady Niepodległości 

(2018), 

 w roku harcerskim 2018/2019: 

o Złaz Hufca „Na Bursztynowym Szlaku” (29-30.09.2018), 

o Organizacja zimowiska w ramach HAZ w Gosławicach(18-22.01.2019),  

o udział w Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej (2019), 

o Dzień Myśli Braterskiej (22-24.02.2019), 

o udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkim jest z zuchem dobrze” (22.02.2019), 

o uczestniczyły w rajdzie zuchowym o zasięgu chorągwianym „Kukułka i ptaki 

drapieżne” (06.04.2019), 
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o w Wiosennym Biwaku Zuchowym „Archeolog” w Gosławicach (31.05-01.06. 2019), 

o HAL w Pobierowie i Kosarzyskach,  

o Hufcowym współzawodnictwie gromad i drużyn „Wspinaczka na szczyt”  

 

Namiestnictwo organizowało dla zuchów zajęcia podczas biwaków z okazji XIX, XX, XXI, XXII 

Bursztynowego Złazu Hufca, Dnia Myśli Braterskiej 2016 w Koninie, 2017 w Wilczynie, 2018 

w Koninie, 2019 w Starym Mieście. Namiestnictwo włączało się we wszystkie działania Hufca, w 

które mogło się włączyć np. WOŚP, Pogotowie Świętego Mikołaja, BŚP, Harcerze Dzieciom.  

Namiestniczka odwiedziła gromady w Wilczynie, pomagała w tworzeniu się nowej gromady 

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie z pozytywnym skutkiem. Spotykała się z drużynowymi i 

przybocznymi kilkanaście razy na spotkaniach, podczas których planowano organizację imprez, 

omawiano bieżące problemy w gromadach, wymieniano się doświadczeniami i wiedzą, planowano 

kolonię zuchową.  

Namiestniczka  pomagała w miarę swoich możliwości młodym instruktorom 

rozwiązywać ich problemy, zachęcała do uczestnictwa w programach, imprezach. Spotykała 

się z drużynowymi i przybocznymi kilka razy na spotkaniach,  na których planowano organizację 

imprez, omawiano bieżące problemy w gromadach, wymieniano się doświadczeniami i wiedzą, 

planowano kolonię zuchową.  

Poza tymi spotkaniami kontakty odbywały się telefonicznie i mailowo. Na stronie Facebook 

założony jest fanpage namiestnictwa. Kadra namiestnictwa to instruktorzy, którzy pracują z 

zaangażowaniem, dbają o swój rozwój osobisty, zdobywają kolejne stopnie instruktorskie, dbają o 

rozwój gromad. Chętnie włączają się w zaplanowane działania. Udało się zorganizować spotkanie 

integrujące kadrę zuchową hufca, które spełniło rolę spotkania szkoleniowego, uzupełniającego 

nasz bank pomysłów.  

W tym okresie gromady uczestniczyły w propozycjach programowych:  

o Ścieżkami  Zdrowia 

o Zielony Hufiec  

o Kierunek Azja 

o Chrzest 966 

o Turniej Gromad 

o we współzawodnictwie drużyn i gromad „Wspinaczka na szczyt”, 

o brały udział w akcjach: „Pamiętamy”, „Akcja flaga”. 

 

NAMIESTNICTWO HARCERZY I HARCERZY STARSZYCH 

 

 Funkcję namiestniczki pełni hm. Justyna Hyża-Chmielewska. 

Namiestnictwo wspomaga i koordynuje pracę drużyn harcerskich, 

starszoharcerskich i wielopoziomowych Hufca ZHP Konin. Namiestnictwo 

posiada stałe wsparcie ze strony Komendy Hufca. Współpracuje ono z 

zespołami działającymi przy hufcu m.in. Zespołem Kadry Kształcącej, Komisją 

Stopni Instruktorskich, Namiestnictwem Zuchowym. Grono kadry 

namiestnictwa składało się z instruktorów (drużynowych), którzy włączali się 

w działalność namiestnictwa. Skład kadry zmieniał się w miarę wzrostu lub 

spadku chęci współpracy wśród drużynowych.  

Kontakt z drużynowymi poszczególnych drużyn jest bardzo zróżnicowany, 

począwszy od stałego i bezpośredniego kontaktu pomiędzy namiestniczką a 

drużynowym, poprzez sporadyczny kontakt e-mailowy, a skończywszy na 

braku kontaktu z niektórymi z drużynowych. Namiestniczka stara się mieć 

stały kontakt z drużynowymi.  
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Do jednostek, które ściśle współpracowały w namiestnictwie w okresie sprawozdawczym można 

zaliczyć: 

o 8 Drużyna Harcerska „Orły” z Anielewa, 

o 14 Drużyna Harcerska „Opoka” z Grodźca, 

o 17 Drużyna Harcerska „Cztery żywioły” ze Starego Miasta, 

o 25 Drużyna Harcerska „Włóczykije” z Krzymowa , 

o 29 Konińska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Przystań” im. mjr Sucharskiego,  

o 43 Drużyna Harcerska „Zawalidrogi” z  Żychlina, 

o 53 Drużyna Harcerska „Łowcy przygód” z Konina, 

o 69 Wielopoziomowa Konińska Drużyna Harcerska „Przełęcz” im. Janka Bytnara „Rudego”. 

 

Poza kontaktem bezpośrednim namiestniczka starała się mieć ze swoimi drużynowymi również 

kontakt elektroniczny. Za pomocą wiadomości e-mail przekazywała informacje, wysyłała zapytania 

i propozycje działań. Namiestnictwo posiada grupę zamkniętą na portalu społecznościowym 

„Facebook”, która ma jeszcze bardziej ułatwić kontakt z drużynowymi oraz ma  być ułatwieniem 

podczas omawiania ważnych kwestii, niepodjętych na spotkaniu kadry namiestnictwa. Jednak w 

ostatnim czasie komunikacja na grupie również nie zdawała egzaminu, ponieważ członkowie kadry 

namiestnictwa nie zawsze odczytują zamieszczone informacje, a jeśli odczytują, to nie zawsze chcą 

odnieść się do komunikatów. Najlepszą formą komunikacji okazał się kontakt bezpośredni, 

polegający na przebywaniu namiestniczki w siedzibie Komendy Hufca co najmniej jeden 

dzień w tygodniu. 

Od początku roku harcerskiego 2014/2015 namiestniczka zrezygnowała z regularnych spotkań 

z kadrą namiestnictwa, ze względu na małą lub zerową frekwencję. Powodem może być niewątpliwe 

szeroki zasięg terytorialny Hufca ZHP Konin i problem z ustaleniem optymalnego dla wszystkich 

miejsca spotkań. W związku z zaistniałą sytuacją kadra namiestnictwa spotyka się w ramach imprez 

hufcowych oraz narad kadry instruktorskiej hufca. 

Drużyny chętnie biorą udział w imprezach hufcowych oraz angażują się w ich organizację. Swoją 

działalnością w okresie kadencji na tle namiestnictwa wyróżnia się 12 DSH „Cor Subitis” z Konina,  

8 DH ,,Orły” z Anielewa, 17 DH „Cztery żywioły w Starym Mieście, 43 DH „Zawalidrogi” z Żychlina, 

69 WKDH „Przełęcz” im. Janka Bytnara „Rudego”. Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo formalnego 

zawieszenia 22 WDH „Sad” im. Jana Bytnara „Rudego” z Brzeźna, jej członkowie uczestniczą w 

zbiórkach i biwakach jako zastęp harcerski przy 21 GZ „Strażnicy Gumisiowej Tajemnicy” z Brzeźna. 

Niektórym drużynom udało się wyjechać na obóz w czasie Harcerskiej Akcji Letniej 2016, 2017, 

2018, 2019 oraz stworzyć samodzielną drużynę obozową lub jej znaczną część, a mianowicie: 

 2 Drużyna Harcerska ze Słupcy, 

 10 Drużyna Starszoharcerska „Poza horyzont” z Konina, 

 11 Konińska Drużyna Harcerska „Czarne kruki” z Konina, 

 12 Drużyna Starszoharcerska „Cor Subitis” z Konina, 

 17 Drużyna Harcerska „Zodiak” ze Starego Miasta, 

 Zastęp harcerski przy 21 GZ „Strażnicy Gumisiowej Tajemnicy” w Brzeźnie, 

 22 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Sad” im. Jana Bytnara „Rudego”, 

 25 Drużyna Harcerska „Włóczykije” z Krzymowa, 

 29 Konińska Drużyna Harcerska „Przystań” im. mjr. Henryka Sucharskiego,  

 43 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zawalidrogi” im. Powstańców Styczniowych z 

Żychlina, 

 53 Drużyna Harcerska „Łowcy Przygów” z Konina, 

 69 Wielopoziomowa Konińska Drużyna Harcerska „Przełęcz” im. Janka Bytnara „Rudego”.  

 73 Konińska Drużyna Starszoharcerska „Los Ninos”, 

 



Sprawozdanie Komendanta i Komendy Hufca ZHP Konin za okres XX kadencji (20.11.2015-22.11.2019) 

 

 
29 

W namiestnictwie istnieje kilka problemów. Jednym z głównych problemów jest brak kontaktu 

namiestniczki z niektórymi z drużyn i niska, wręcz znikoma frekwencja drużynowych na spotkaniach 

kadry namiestnictwa. Jednak widać pewien postęp polegający na zwiększaniu się grona osób, 

które chętnie kontaktują się z namiestniczką, zwłaszcza za pomocą poczty e-mail, portalu 

społecznościowego Facebook czy rozmów telefonicznych oraz kontaktu bezpośredniego. 

Najczęściej są to zapytania i konsultacje dotyczące organizacji pracy drużyny, problemów 

zaistniałych w środowiskach działania oraz pracy metodycznej drużyn. 

Jednym z głównych działań namiestniczki było zatwierdzanie programów pracy i weryfikowanie 

dokumentacji potrzebnej do współzawodnictwa drużyn. Większość drużynowych wywiązywała się 

sumiennie z tego obowiązku. Było kilka drużyn, które regularnie nadsyłały meldunki i rozkazy 

jednostek, przez co otrzymały tytuły zdobywców poszczególnych szczytów w hufcowym 

współzawodnictwie drużyn „Wspinaczka na szczyt”. Z każdym rokiem coraz więcej drużyn osiąga 

szczyty, a w dodatku są one zdobywane na coraz wyższym poziomie.  

W miarę upływu czasu i wsparcia metodycznego uaktywnia się praca małych grup – zastępów. 

Doskonałym dowodem na to jest udział zastępów z kilku drużyn namiestnictwa w 

ogólnozwiązkowym Turnieju Zastępów. Owocem pracy zastępów jest zdobycie przez dwie drużyny 

wysokich wyróżnień w podsumowaniu turnieju. Zastęp „Cordis” z 12 Drużyny Starszoharcerskiej 

„Cor Subitis” z Konina zdobył miano „Srebrnego zastępu”, natomiast „Bose stopy” z 25 Drużyny 

Harcerskiej „Włóczykije” z Krzymowa zdobyły tytuł „Brązowego zastępu”. 

 W roku harcerskim 2015/2016 oraz 2016/2017  Namiestnictwo Harcerek i Harcerzy 

Starszych było organizatorem Rajdu Wiosennego, który realizowany był w oparciu o podstawową 

formę pracy harcerzy, jaką jest gra terenowa.  

W roku harcerskim 2017/2018 odbył się biwak namiestnictwa na bazie siedziby Komendy 

Hufca ZHP Konin. Uczestnicy biwaku zintegrowali się podczas gier i zabaw terenowych i ogniska, 

pomogli w przygotowaniu Festynu Rodzinnego „Radosna Niepodległa” oraz zrelaksowali się 

uczestnicząc w zajęciach na pływalni, korzystając z uprzejmości Dyrektora SP nr 3 w Koninie. 

 Oprócz stałej pracy programowej drużyny działały aktywnie w swoich środowiskach, biorąc 

udział lub współorganizując takie uroczystości i akcje jak: 

 obchody Święta Niepodległości i Święta Konstytucji 3 Maja, 

 sprzątanie zaniedbanych grobów, 

 gałązka wigilijna, 

 uroczyste apele i warty okolicznościowe. 

Jednym z największych sukcesów namiestnictwa jest włączenie się kadry namiestnictwa  

w organizację HAL 2016-2019. Pomimo, że nie wszyscy drużynowi angażują się w organizację 

obozów lub uczestniczenia w nich na konkretnych funkcjach, to co roku pojawiają się osoby, które 

wspierają organizację HAL. Na szczególne wyróżnienie zasługuje drużynowy 53 Drużyny 

Harcerskiej „Łowcy przygód” za organizację samodzielnego podobozu w ramach 

Zgrupowania Obozów Hufca ZHP Konin w Pobierowie (HAL 2019). 

W związku z organizacją HAL pojawia się problem na tle, nie tylko namiestnictwa, ale hufca, 

mianowicie wyjazd członków poszczególnych drużyn bez udziału swojego drużynowego. 

Nawarstwia to problemy kadrowe na obozach oraz sytuacje, w której członkowie drużyn zostają 

odgórnie przydzieleni do innego drużynowego (nie swojego). 

Członkowie kadry namiestnictwa pracują nad własnym samorozwojem realizując próby na 

kolejne stopnie instruktorskie, uczestnicząc w formach szkoleniowych hufcowych i pozahufcowych 

oraz włączając się w pracę zespołów hufcowych. Zauważa się jednak coraz mniejsze 

zainteresowanie formami kształceniowymi i poprzestanie na podstawowym kursie 

przewodnikowskim, nie podejmując czasem udziału w kursie na nakładki metodyczne. 

Organizując formy biwakowe kadra namiestnictwa aktywnie uczestniczy w pracach 

komend biwaków hufcowych oraz funkcji drużyn sztabowych. Są to formy w liczbie ok. 300 

uczestników. Nie nawarstwiając biwaków i imprez hufcowych w ostatnich latach pojawia się problem 
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braku imprez typowo skierowanych do pionów harcerskiego i starszoharcerskiego. Jedną z takich 

cyklicznych imprez jest Biwak rekreacyjno-sportowy „Florian” – organizowany przez VII Szczep 

Harcerski „Spójnia”. 

Z początkiem roku harcerskiego 2019/2020 drużyny harcerskie i starszoharcerskie aktywnie 

włączyły się w obchody 80. rocznicy powstania Szarych Szeregów poprzez udział w obchodach 

ogólnozwiązkowych w Warszawie oraz realizację propozycji programowej stworzonej przez 

namiestniczkę. 

Bezdyskusyjnym wsparciem dla drużyn H i HS okazało się przystąpienie niektórych 

spośród środowisk do projektu „Wielkopolskie Podwórka”. Mowa o wsparciu zarówno 

finansowym, materialnym oraz kadrowym (wychowawcy oraz instruktorzy – specjaliści, 

wspierający pracę drużyn). 

W namiestnictwie realizowane były następujące zadania wynikające z programu rozwoju hufca 

na lata 2015 – 2019: 

 utrzymywanie pozytywnego wizerunku ZHP w środowiskach działania drużyn, 

 owocna współpraca z samorządami oraz innymi instytucjami, 

 sukcesywne podnoszenie jakości pracy drużyn poprzez propozycje programowe oraz inne 

formy pracy programowej, 

 udział i organizacja imprez cyklicznych, 

 wzmocnienie pozycji i roli namiestnika, 

 integracja kadry poprzez warsztaty, wycieczki i inne wyjazdy 

 prowadzenie ciekawych form HAL, praca z obrzędowością, 

 aktywny udział we współzawodnictwie gromad i drużyn. 

 

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE 

 

W czasie XX kadencji namiestnictwo wędrownicze prowadzone jest przez 

hm. Marcina Osucha HR.  

Namiestnictwo Wędrownicze zbudowane jest z dwóch drużyn 

wędrowniczych działających niezależnie w szczepach oraz Kapituły Stopni 

Wędrowniczych:  

1. 13 KDW „Wadery”  

 2015 - 2017 – drużynowa pwd. Wiktoria Pawlikowska, przyboczni dh. Martyna 

Kwiecień (2015/16), pwd. Jacek Cieślak HR (2016/17) 

 2017 – 2019 – drużynowy pwd. Jacek Cieślak HR, przyboczni dh. Nikola 

Rąblewska (2017/18), dh Dorian Jarek (2018/19) 

2. 24 KDW „Feniks o Brzasku” im. gen. Roberta Baden Powella 

 2015 – 2019 - drużynowa phm. Paulina Osuch HO, przyboczni dh Wiktor 

Jacaszek (2015/18) dh. Agnieszka Chrzanowska (2017/19) 

3. Kapituła Stopni Wędrowniczych  

hm. Marcin Osuch HR (szef), pwd. Izabella Szymczak, pwd. Jacek Cieślak HR 

Jak widać zmiany kadrowe zachodzą w środowisku głównie na funkcji przybocznego, zmiany 

na funkcji drużynowego czy w ramach kapituły zachodzą rzadko bądź wcale. Namiestnictwo nie 

posiada rady lub innych instruktorów działających przy namiestnictwie. Wszystkie decyzję i działania 

są podejmowane przez namiestnika oraz drużynowych wraz z przybocznymi. 

W trakcie tej kadencji oprócz ww. drużyn istniały zastępy lub harcerze w wieku 

wędrowniczym w takich jednostkach jak 69 WKDH czy drużyny w Słupcy i Wilczynie, jednak nie 

pracujące w żaden sposób metodyką wędrowniczą. Harcerze z 69 WKDH po jakimś czasie wstąpili 

w szeregi 24 KDW, stanowiąc jej aktualny trzon.  

 Obie drużyny od zawsze działają w szczepach, które posiadają swoje harcówki, jednak obie 

drużyny nie korzystają z nich – zbiórki odbywają się zazwyczaj w sobotę, gdy szkoły są zamknięte. 
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Przynależność do szczepu powoduje, że drużyny mają dopływ ludzi z ich środowiska, ale także z 

innych drużyn naszego hufca. Niestety często też stanowią kadrę w swoim szczepie lub innych 

jednostkach, co powoduje, że często członkowie drużyn nie są w stanie w pełni zaangażować się w 

działania DW.  

Na zewnątrz jesteśmy uważani za silne środowisko i zbieramy pochlebne opinie  w naszej 

chorągwi i na poziomie centralnym, ale także od innych jednostek. Co roku pojawiamy się na 

Wielkopolskim wZlocie Wędrowników oraz Wędrowniczej Watrze. W trakcie tych wydarzeń 

posługujemy się nazwą „CaRRRamba”. Mieliśmy także okazję wziąć udział w Zlocie Betlejemskiego 

Światła Pokoju w Zakopanem (2015-2018), Wyprawie Pamięci Monte Cassino (2019), Alercie 

Pamięci (2019), Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej (2019), Zlocie ZHP w Gdańsku (2018). W hufcu 

bierzemy udział w Złazie Hufca oraz Dniu Myśli Braterskiej z reguły jako kadra innych jednostek, 

rzadziej jako drużyna wędrownicza. Co roku organizujemy Andrzejki Wędrownicze oraz staramy się 

mieć biwak czerwcowy – odbył się on w 2015 oraz w 2019 roku. W 2016 oraz 2017 nie odbył się on 

z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych.  

Oprócz tego bierzemy rokrocznie udział w Wielkopolskim wZlocie Wędrowników oraz 

Wędrowniczej Watrze, która zastępuje nam organizację samodzielnie HAL. W przypadku WW 

zawsze wystawiamy reprezentację. Na WW’17 udało nam się wystawić dwa patrole z ponad 20 

osobami. wZlot Wędrowników – coroczne święto w naszej chorągwi w roku 2016/17 został 

zorganizowany naszymi rękami. Stworzyliśmy imprezę na ponad 400 osób, co było dużym 

wyzwaniem programowo-logistycznym, ale pozwoliło nam wzmocnić nasze środowisko               

i zmotywować do śródrocznej pracy, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. 

Od 2016 roku działa w namiestnictwie program 

SuperWędrownika. Jest to narzędzie mające na celu motywację do 

działania oraz pracę nad samorozwojem szeregowych wędrowników. 

Każdego roku jest on modyfikowany, aby był on jak najbardziej 

dopasowany do działań wędrowników, a także przede wszystkim 

atrakcyjny. Dotychczas miano SuperWędrownika otrzymali: 

 2016 (wersja pilotażowa) – pwd. Jacek Cieślak HR 

 2016/2017 – pwd. Igor Ganowicz HR 

 2017/2018 – dh Dorian Jarek, pwd. Karolina Michułka – ex aequo 

 2018/2019 – brak 

W roku 2018/2019 projekt po kilku miesiącach został zażegnany ze względu na brak czasu, 

pochłaniany na przygotowania do obozu, ale także niskie zaangażowanie wędrowników. 

Kontynuowanie projektu stoi pod znakiem zapytania.  

pod znakiem zapytania.  

 W trakcie tej kadencji zadziało się kilka wartych odnotowania elementów, które zostały w 

poniższej liście wyróżnione, a wpływają one na poprawę działań naszego namiestnictwa.  

 Zdobyte stopnie HR – przez długi czas w naszym środowisku zaledwie jedna osoba 

posiadała stopień HR, a reszta ludzi miała albo HO, albo w ogóle nie posiadała stopnia. 

Aktualnie mamy już 3 HR i kilka otwartych prób, 

 Znaki służb – wciąż jest to liczba daleka od ideału, ale obie drużyny realizują znaki służb i 

zdobywały takie znaki jak: znak służby kulturze, przyrodzie, zdrowiu czy pamięci,  

 Wędrownicza Watra – udało nam się corocznie nie tylko wybrać na Watrę, ale także zawsze 

wystawić kilkunastoosobowe reprezentacje. Na WW’17 i WW’16 wystawiliśmy ponad 20 

osób w 2 patrolach! 

 Obóz wędrowny zagraniczny – po raz pierwszy od wielu lat udało się zorganizować 

samodzielnie obóz wędrowników i to od razu na Słowenii, zbierając na wyjazd 15-osobowy 

skład, 
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 VII Wielkopolski wZlot Wędrowników – w 2017 roku udało nam się zorganizować wZlot na 

ponad 400 osób, który został pozytywnie przyjęty zarówno przez uczestników jak i Referat 

Wędrowniczy, 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi – w roku 2018/2019 odbyło się kilka spotkań ze 

specjalistami z różnych dziedzin, które odbywały się nie tylko w harcówce, ale także np. w 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.  

 Środowisko wędrownicze w naszym hufcu jest całkiem zorganizowane. Gdy zachodzi 

potrzeba i są dobrze nadzorowani potrafią wykonać duże projekty jak organizacja obozu 

zagranicznego czy chorągwianego zlotu. W swojej codziennej działalności wychodzi różnie. Są 

ludzie, którzy ciągną drużyny do przodu, są zaangażowani, otwierają stopnie i czynnie uczestniczą 

we wszystkich działaniach. Dużo jest osób, które jeżeli nie zostaną mocno pogonione, to nie wykażą 

się same z siebie żadnym działaniem. Częściowo wynika to m.in. z kadrowości drużyn. Drużynowi 

są metodycznie dobrze przygotowanymi instruktorami z kilkuletnim stażem na funkcji, którzy potrafią 

stworzyć odpowiednie pole do działania, ale i im zdarza się brak czasu lub spadek motywacji z 

powodu braku zaangażowania ich ludzi. Należy zwrócić dużą uwagę na programy pracy, aby były 

one tworzone przez samych członków i odzwierciedlały one działania, jakie chcą podejmować sami 

z siebie.  

 

NAMIESTNICTWO DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU 

 

 Funkcję namiestniczki pełni pwd. Renata Soboń. W Namiestnictwie 

„Nieprzetartego Szlaku” działają cztery wielopoziomowe drużyny harcerskie 

skupiające dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym i znacznym.  

 35 Drużyna Harcerska NS „Przyjaciele” (Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie Oleśnickim) 

 36 Drużyna Harcerska NS im. „Małoletniaków" (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. Janusza Korczaka w Koninie)  

 37 Drużyna Harcerska NS (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka 

w Rychwale) 

 38 Słupecka Drużyna Harcerska NS "Czarne Jedynki" (Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy) 

Drużyny „Nieprzetartego Szlaku” aktywnie pracują w swoich lokalnych środowiskach: 

uczestniczą w zbiórkach, są organizatorami szkolnych uroczystości, celebrują ważne wydarzenia: 

obchody Narodowego Święta Niepodległości, Dzień Flagi i Konstytucji 3 Maja, współorganizują 

akcje: ekologiczne (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi) i charytatywne (zbiórki żywności we współpracy 

z Konińskim Bankiem Żywności, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Szlachetną Paczkę, pomoc 

dla zwierząt ze schroniska). Realizują harcerskie projekty: akcja Pamiętamy, Betlejemskie Światło 

Pokoju, Harcerze Dzieciom, Zielony Hufiec, Drużyna Niepodległości. W 2018 roku 37 Drużyna 

Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Rychwała 

otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim projekcie „Drużyna Niepodległości” 

Harcerze z drużyn Nieprzetartego Szlaku często mają współwystępujące z 

niepełnosprawnością intelektualną dodatkowe sprzężenia i zespoły chorobowe, które nie pozwalają 

im na pełne korzystanie z oferty programowej ZHP i wyjazdy poza swoje miejsce zamieszkania. 

Harcerze, jeśli jest to możliwe uczestniczą w imprezach organizowanych przez Hufiec Konin: 

coroczne złazy „Na Bursztynowym Szlaku”, biwaki z okazji „Dnia Myśli Braterskiej”, „Hufcowy 

Festiwal Piosenki Harcerskiej”, biwaki rekreacyjne „Florian”. Mają wtedy możliwość poznania 

rówieśników z innych środowisk harcerskich, zaprezentowania swoich umiejętności i możliwości, 

nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.  Warto podkreślić, że Harcerze z drużyn „Nieprzetartego 

Szlaku” włączają się również w ich organizację. W 2016 roku 36 Drużyna Harcerska Nieprzetartego 
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Szlaku im. Małoletniaków z Konina była współorganizatorem Zlotu Hufca inspirowanego 100-leciem 

Harcerstwa na Ziemi Konińskiej, a w 2018 - XXI Złazu Hufca ZHP Konin „Na Bursztynowym Szlaku”. 

Drużyny Nieprzetartego Szlaku wprowadzają do kalendarza harcerskiego także swoje 

autorskie imprezy. 38 Słupecka Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Czarne Jedynki” od 

grudnia 2014 roku jest organizatorem trzydniowych „Harcerskich Mikołajek” – biwaków dla drużyn 

NS. Do tej pory odbyło się pięć edycji. W zajęciach warsztatowych uczestniczyły drużyny z Hufca 

Konin, Hufca Turek, a także m.in. drużyny z Łodzi, Wrocławia, i Dęblina. 35 DH NS „Przyjaciele” z 

Michalinowa corocznie organizuje biwaki integracyjne wspólnie z zaprzyjaźnioną gromadą i drużyną 

harcerską z Zagórowa.  

Harcerze działają również w szerszym środowisku Nieprzetartego Szlaku. 36 i 38 DH 

NS korzystają z oferty Referatu Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP i Chorągwi 

Dolnośląskiej, uczestnicząc w ogólnopolskich grupowych warsztatach wspierających osoby z 

niepełnosprawnościami  - projektach „Odkrywam siebie” i „Cztery Pory Roku”, które odbywają się w 

ośrodkach szkoleniowych ZHP w Załęczu, Perkozie, Pucku i na Głodówce. Harcerze przyjmują 

również zaproszenia do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez drużyny NS z innych 

Hufców. I tak, na zaproszenie 3 Wielopoziomowej Drużyny Nieprzetartego Szlaku z Koła 

odpowiedziały drużyny z Konina i Słupcy, uczestnicząc w maju 2016 w dwudniowych warsztatach 

„Życie jest muzyką”. Drużyny - 36 i 38 (od 2016 roku), a 37 (w 2019) uczestniczyły w „Harcerskich 

Spotkaniach z Książką”, organizowanych w Turku przez 8 Drużynę Harcerska Nieprzetartego Szlaku 

„Europejczycy”. Reprezentacje tych drużyn corocznie wyjeżdżają na Ogólnopolskie Zloty Drużyn 

Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” do Stemplewa. 38 Słupecka Drużyna Harcerska NS „Czarne 

Jedynki” uczestniczyła także w Ogólnopolskim Rajdzie Granica i Ogólnopolskich Zlotach Drużyn 

Nieprzetartego Szlaku w Dęblinie oraz w zimowiskach dla drużyn „Nieprzetartego Szlaku” w 

Międzyrzeczu. 36 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku im. Małoletniaków corocznie, we 

współpracy z Komendą Hufca ZHP Konin organizuje Harcerską Akcję Letnią w Pobierowie. 

Dwie drużyny: 36 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku im. Małoletniaków i 38 Słupecka 

Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Czarne Jedynki” aktywnie włączyły się do 

współzawodnictwa gromad i drużyn Hufca ZHP Konin, zdobywając w kolejnych latach szczyty 

Gubałówki i Giewontu. Drużyny te widoczne są na terenie Hufca ZHP Konin, uczestniczą w 

hufcowych złazach, biwakach, turniejach oraz są współorganizatorami imprez dla gromad i drużyn.  

Zauważalna jest coraz lepsza praca metodyczna, dbałość o regulaminowe 

umundurowanie drużyn, mobilizowanie harcerzy do zdobywania stopni i sprawności oraz 

podejmowanie kształcenia przez kadrę instruktorską. Kurs przewodnikowski w 2018 roku ukończyły 

dwie osoby z 38 Słupeckiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Czarne Jedynki”. 

Drużyny „Nieprzetartego Szlaku” starają się pozyskiwać fundusze na swoją 

działalność poprzez aktywne propagowanie akcji 1% w swoich środowiskach działania, 

organizowanie akcji zarobkowych, oraz przy wsparciu Komendy Hufca korzystanie z konkursów 

grantowych i dotacyjnych. 36 DH NS im. Małoletniaków” z Konina korzysta z małych grantów Miasta 

Konina i konkursu Reklama Dzieciom, organizując corocznie letni obóz w Pobierowie. Drużyny w 

swoich środowiskach pozyskują sojuszników do wspierania organizacyjnego i finansowego drużyn, 

dobrze współpracują z dyrekcją i rodzicami harcerzy. Rodzice zapraszani są na zbiórki i aktywnie 

uczestniczą w życiu drużyn. 

 Harcerze z drużyn „Nieprzetartego Szlaku” poprzez udział w ruchu harcerskim stają się 

bardziej samodzielni i pewni siebie. Metoda harcerska umożliwia im osobisty rozwój poprzez system 

zdobywania sprawności, stopni harcerskich, uczenia się nowych wiadomości i umiejętności, które 

można wykorzystać nie tylko na biwakach, obozach, ale przede wszystkim w codziennym życiu.  

Harcerstwo pozwala na uczenie się niezależności w prostych sytuacjach życia społecznego. To 

dobry krok do integracji i społecznej rehabilitacji, uczenia się nowych ról w przyjaznym i 

motywującym środowisku wychowawczym. 
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Warto podkreślić duże zaangażowanie kadry instruktorskiej pracującej z harcerzami z 

drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. To doświadczeni nauczyciele, pedagodzy specjalni, którzy 

dobrze znają potrzeby i możliwości swoich wychowanków. Są aktywni w swoich środowiskach, pełni 

zapału i zaangażowania. Starają się, poprzez harcerską metodę, wspierać, pomagać i angażować 

swoich podopiecznych w wartościowe projekty. Podpowiadają swoim harcerzom jak żyć w zgodzie 

ze sobą i innymi, wskazują na wartości i aktywności warte zaangażowania. To dzięki nim  harcerze 

z drużyn „Nieprzetartego Szlaku” są integralną częścią wielkiej harcerskiej rodziny,   doświadczają 

radości, przyjaźni i przygody w harcerskim mundurze. 

Wnioski do dalszej pracy: 

1. Pełniejsza integracja drużyn harcerskich Nieprzetartego Szlaku na poziomie Hufca 

2. Wprowadzenie do kalendarza Hufca więcej imprez inspirowanych przez drużyny 

„Nieprzetartego Szlaku” 

3. Organizacja spotkań szkoleniowych dla kadry „Nieprzetartego Szlaku” - wymiana 

doświadczeń w zakresie wprowadzania metody harcerskiej, wypracowanie sprawdzonych 

rozwiązań metodycznych. 

4. Kształcenie kadry instruktorskiej, motywowanie do zdobywania stopni instruktorskich, udział 

w szkoleniach i kursach metodycznych proponowanych przez Hufiec, Chorągiew, Główna 

Kwaterę ZHP. 

5. Włączenie harcerzy z drużyn masowych w prowadzenie drużyn „Nieprzetartego Szlaku (np: 

w charakterze przybocznych). 

 

SENIORZY 

  

Dużą aktywność w swojej działalności wykazują kręgi seniorów. Obecnie w hufcu funkcjonują 

2 kręgi seniorów: 

 Harcerski Krąg Seniorów „Warta” im. hm. A. Studzińskiego w Koninie kierowany przez 

pwd. Hannę Kurzawę, 

 Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy pod komenda hm. Władysława Szymańskiego, 

Ponadto kręgi seniorów z całej Polski tworzą Wspólnotę Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego 

Bogdańskiego w Skulsku, która  działa zgodnie z regulaminem określającym zasady jej 

funkcjonowania. Obecnie wspólnota jest ruchem programowo – metodycznym ZHP o charakterze  

ogólnopolskim (Rozkaz Naczelnika ZHP 10/2010). Wspólnotą kierują władze wybrane na zbiórce 

sprawozdawczo – wyborczej 26.01.2019 r. Na czele wspólnoty stoi komendant. Obecnie funkcję tę 

pełni phm. Jerzy Lipiński z Hufca Mogilno, a dwie instruktorki z Hufca Konin pwd. Barbara 

Włodarczyk i pwd. Hanna Kurzawa są członkiniami komendy wspólnoty. 

Kręgi seniorów oraz wspólnota w swojej działalności realizowały następujące zadania: 

1. Spotkania z młodzieżą harcerską podczas hufcowych imprez oraz zbiórek gromad i drużyn, 

podczas których wygłaszamy gawędy i przybliżamy harcerzom i zuchom historię naszej 

organizacji i historię ruchu skautowego. 

2. Coroczna organizacja Patronalnych dni Skupienia w Skulsku dla ok. 350 osób z terenu całej 

Polski. Podczas uroczystości corocznie odsłaniane są tabliczki epitafijne z nazwiskami 

zasłużonych harcerzy i instruktorów z całej Polski w Mauzoleum Harcerstwa w Sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Skulsku. 

3. Przygotowanie i organizacja uroczystości odsłonięcia miniatur krzyża harcerskiego na 

nagrobkach zasłużonych instruktorów harcerskich. 

4. Coroczne zapalanie zniczy pamięci na mogiłach instruktorów i harcerzy. 

5. Opracowywanie, spisywanie i popularyzowanie zagadnień związanych z historią harcerstwa 

oraz wybitnymi postaciami. 

6. Udział w mszach św. w intencji zmarłych harcerzy i instruktorów. 

7. Udział w biwakach, rajdach, złazach i zlotach. 
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KOMISJA HISTORYCZNA 

  

Komisja Historyczna jest zespołem instruktorskim odpowiedzialnym za upamiętnianie 

wybitnych postaci naszego harcerskiego życia oraz archiwizowanie i opracowywanie historii 

konińskiego harcerstwa. W okresie sprawozdawczym komisja historyczna służyła komendzie hufca 

pomocą i wsparciem. Ze względu na podeszły wiek wielu członków komisji spotkania odbywały się 

doraźnie w miarę potrzeb i możliwości. Rozkazem L 3/2015 komendant hufca powołał nowy skład 

komisji: 

 hm. Ryszard Bieganowski – przewodniczący 

 hm. Bogdan Madajczak – z-ca przewodniczącego 

 hm. Andrzej Bernat 

 hm. Zofia Nowaczyk 

 hm. Irena Duczmal 

 hm. Teresa Walczak 

 pwd. Zenobia Galińska 

Rozkazem L 10/2015 do składu komisji mianowana została hm. Janina Dembińska. 

 W okresie XX kadencji komisja miała wiele osiągnięć. Do największych należy zaliczyć 

organizację całorocznej wystawy HARCERSTWO-SZTAFETA POKOLEŃ, otwartej w Muzeum 

Okręgowym w Koninie 20.10.2015 r. Wystawa złożona była z różnego rodzaju pamiątek, zdjęć, 

sztandarów, kronik, proporców, odznaczeń i innych. Była dostępna w muzeum do września 2016. 

Była to realizacja jednego z zadań programu obchodów 100-lecia Harcerstwa na Ziemi 

Konińskiej. 

 Ponadto hm. Ryszard Bieganowski opublikował w Konińskich Zeszytach Muzealnych nr 

11/2016 artykuł o historii harcerstwa konińskiego od początków jego powstania na tle ruchu 

skautowego. 

 Komisja opracowała katalog kronik i albumów fotograficznych z ponumerowaniem i 

zatytułowaniem poszczególnych pozycji. Obecnie komisja pracuje nad wydaniem 2 tomu 

Kalendarium Konińskiego Harcerstwa 2006-2020. W związku z 20. Rocznicą nadania hufcowi 

imienia Szarych Szeregów komisja planuje wydanie broszury historycznej związanej z tym 

wydarzeniem.  

 

HUFCOWY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

  

Hufcowy zespół artystyczny został powołany przez Komendanta hufca 

Rozkazem L.11/2018 w październiku 2018 roku. Funkcję Przewodniczącego 

HZA od powstania pełni ćwik Antoni Sucharski. Na zbiórkach harcerze z hufca 

uczą się technik śpiewu doskonalą swoje umiejętności, poznają nowe 

piosenki, które rozpowszechniają w swoich środowiskach. 

Przez ostatni rok członkowie zespołu występowali na podczas kilku 

uroczystości harcerskich i nie tylko min: 

 Biesiada patriotyczna w Przedszkolu nr 4 w Koninie, 

 Wigilia XII Szczepu Harcerskiego w Koninie, 

 Uroczystość przekazania BŚP w Koninie, 

 III Przegląd Harcerskich Talentów „Harc Show”, 

 Noc Spadających Gwiazd w Koninie. 

Zbiórki odbywają się od dwóch do trzech razy w miesiącu, w niedzielę, spotkania trwają około 

dwóch godzin, miejscem zbiórek jest harcówka w hufcu. Zespół posiada swoją stronę na portalu 

społecznościowym. W skład zespołu wchodzą harcerki i harcerze z: 2 DH, 17 DH, 29 DH, 43 DH, 

10 DSH, 73 DSH, 69 WKDH, 24 KDW, 13 KDW. 
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 Komendant i komenda hufca w okresie sprawozdawczym podjęli szereg działań na polu 

pracy z kadrą. Poprzez powołane przez siebie zespoły starano się motywować, pozyskiwać, oceniać 

i rozwijać zaplecze kadrowe hufca. Bez dobrej kadry hufcowi nie udałoby się osiągnąć zamierzonych 

celów i zrealizować zapisów Programu Rozwoju Hufca. Z ramienia komendy hufca za całość działań 

związanych z pracą z kadrą odpowiada hm. Alina Głowacka.  

 

W tym obszarze w hufcu działały następujące zespoły: 

1. Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej 

2. Komisja Stopni Instruktorskich 

3. Krąg Funkcyjnych „Oko” 

4. Kapituła Stopni Wędrowniczych 

 

KSZTAŁCENIE 

 

 Kształcenie w Hufcu ZHP Konin realizowane było przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej 

"KLANGOR" w składzie: 

o hm. Alina Głowacka - przewodnicząca, 

o hm. Ewa Chojnowska  

o hm. Michał Kałużny  

o hm. Tomasz Rybarczyk  

o hm. Lidia Huderewicz, 

o hm. Arleta Lisiak, 

o phm. Magdalena Kurowska  

o hm. Justyna Hyża - Chmielewska (od 30.09.2018 r.) 

 

  Z HZKK współpracuje wielu instruktorów, przede wszystkim drużynowych i namiestników,  

którzy wspierają proces kształcenia w hufcu. Każdego roku Zespół opracowuje plan pracy, który jest 

zatwierdzany przez Komendę Hufca oraz sprawozdanie, które jest po realizacji planu przedstawiane 

Komendzie.  

 Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej w okresie sprawozdawczym był organizatorem: 

 XXI Kursu Przewodnikowskiego wraz z Kursem Drużynowych Zuchowych i 

Harcerskich. 

Kurs odbył się w Pobierowie, w dniach: 13 - 27 lipca 2016 r. Komendantką kursu była hm. 

Alina Głowacka, drużynową drużyny kursowej: pwd. Natalia Wiatr.  Ponadto w skład kadry 

kursu wchodzili: hm. Ewa Chojnowska, hm. Michał Kałużny, phm. Zofia Błaszczyk, phm. 

Robert Chmielewski, phm. Justyna Hyża, pwd. Michalina Jankowska, pwd. Agnieszka 

Kałużna, pwd. Agata Lisiak, pwd. Magdalena Siwek. 

Kurs ukończyło: 

o Kurs Przewodnikowski - 13 osób, 

o Kurs Drużynowych Zuchowych - 7 osób, 

o Kurs Drużynowych Harcerskich - 6 osób 
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 XXII Kursu Przewodnikowskiego "ENIGMA" 

Kurs odbył się w dniach: 26 października 2018r. - 24 lutego 2019 r. i miał formę 3-dniowego 

biwaku w Sierakowie oraz zbiórek weekendowych. Funkcję komendanta kursu pełnił hm. 

Michał Kałużny. Kadrę kursu stanowili: hm. Ewa Chojnowska, hm. Alina Głowacka, hm. 

Justyna Hyża - Chmielewska, hm. Robert Chmielewski, phm. Agnieszka Kałużna, phm. 

Paulina Osuch, phm. Magdalena Siwek. Kurs ukończyło 14 osób. 

 

 W 2012 roku rozpoczęliśmy organizację mających odbywać się  każdego roku warsztatów 

dla drużynowych i funkcyjnych pod nazwą HarcKreacje.  HarcKreacje to warsztaty metodyczno - 

repertuarowe, których tematyka jest bardzo różnorodna. Prowadzone są przez kadrę hufca. 

Zazwyczaj są to  zajęcia wspierające realizację propozycji programowych Związku, Chorągwi 

Wielkopolskiej i  hufca. Podczas warsztatów realizowany jest również program krajoznawczo – 

ekologiczny: 

o w dniach 19 - 21 maja 2017 r. HarcKreacje odbyły się w Szklarskiej Porębie, 

o w dniach 11 -13 maja 2018 r. - w Kudowie Zdroju, 

o w dniach 17 - 19 maja 2019 r. - w Pucku. 

 Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej jest organizatorem biwaków instruktorskich dla kadry 

hufca oraz funkcyjnych drużyn i gromad. W dniach 5-7 lutego 2016 roku odbył się Karnawałowy 

Biwak Instruktorski w Kiekrzu. Podczas biwaku odbyły się warsztaty dotyczące propozycji 

programowej "Chrzest 966. 1050 rocznica Chrztu Polski". Uczestnicy wzięli również udział w 

zajęciach edukacyjnych w ICHOT Brama Poznania. Ponadto odbyły się warsztaty twórczego 

myślenia oraz z zakresu edukacji ekologicznej. Uczestnicy warsztatów opracowywali propozycje 

programu Zlotu Hufca. W przygotowanie biwaku oraz jego realizację zaangażowani byli: hm. Michał 

Kałużny, hm. Ewa Chojnowska, hm. Tomasz Rybarczyk, hm. Alina Głowacka, hm. Arleta Lisiak, 

phm. Justyna Hyża, pwd. Agata Lisiak, dh. Agnieszka Woźniak. W dniach 27-29 stycznia 2017 roku 

odbył się Karnawałowy Biwak Instruktorski w Toruniu. Komendantem biwaku był hm. Tomasz 

Rybarczyk. Podczas biwaku odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia projektów z zakresu edukacji 

obywatelskiej, regionalnej oraz wolontariatu. Uczestnicy biwaku wzięli udział  w seansie w 

Planetarium. Odbyły się również warsztaty dotyczące emocji zuchów i harcerzy. W organizację 

biwaku zaangażowani byli: hm. Michał Kałużny, pwd. Paulina Osuch, pwd. Agata Lisiak, pwd. 

Izabella Szymczak. 

 W dniach 20 -22 października 2017 r. zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowo - 

integracyjne, zrealizowane w ramach programu edukacji obywatelskiej "Moc głosu". Warsztaty 

odbyły się w Poznaniu i przeznaczone były dla drużynowych, kadry hufca oraz funkcyjnych drużyn i 

gromad. W programie znalazła się wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, spotkanie z 

komendantem chorągwi oraz zajęcia przyrodnicze w Palmiarni Poznańskiej. Warsztaty przygotowali 

i przeprowadzili: hm. Michał Kałużny, hm. Tomasz Rybarczyk, hm. Alina Głowacka, pwd. Dominika 

Osuch. 

 Warsztaty szkoleniowe w Sierakowie odbyły się w dniach 26 - 28 października 2018 r. 

Podczas biwaku zainagurował prace kurs przewodnikowski „Enigma” oraz kurs przybocznych i 

zastępowych „Na nieznane wody”.  Zajęcia podczas warsztatów prowadzili: hm. Michał Kałużny,                        

hm. Alina Głowacka, hm. Justyna Hyża - Chmielewska, hm. Robert Chmielewski, hm. Marcin Osuch, 

phm. Agnieszka Kałużna, pwd. Magda Tylak, pwd. Dominika Osuch. 

 Systematycznie organizowane są przez Komendę Hufca narady kadry instruktorskiej, za 

które odpowiada komendant hufca. Podczas narad przekazywane są ważne sprawy programowo - 

organizacyjne oraz finansowe. Warto także zaznaczyć, że drużynowi hufca są systematycznie 

wyposażani w materiały metodyczne (broszury, propozycje programowe, poradniki) oraz materiały 

programowe niezbędne do prowadzenia zbiórek. 
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 1 kwietnia 2016 roku odbyły się zbiórki programowo - metodyczne z drużynowymi                                 

(I gr. - drużynowi drużyn harcerskich, starszoharcerskich i Nieprzetartego Szlaku, II gr. - drużynowi 

gromad zuchowych), podczas których omawiane były najistotniejsze sprawy dotyczące 

funkcjonowania drużyn i gromad. W zbiórkach wzięli udział drużynowi oraz namiestnicy i członkowie 

komendy hufca.  

 W ramach obchodów  100 - lecia Harcerstwa na Ziemi Konińskiej zorganizowana została 

przez Hufcowy Zespół  Kadry Kształcącej (23 kwietnia 2016 roku) Ogólnopolska Konferencja 

Instruktorska "Być wychowawcą". Uczestnicy konferencji szukali odpowiedzi na pytania: "Jak 

dziś być dobrym wychowawcą? Jak pracować, aby dobrze wpływać na wszechstronny rozwój 

młodego człowieka? Jaka jest obecnie rola autorytetu wychowawcy?" 

Podczas konferencji wygłoszono wykłady: 

 „Realizacja Harcerskiego Systemu Wychowawczego na przykładzie działalności drużyny 

reprezentacyjnej Wielkopolskiej Chorągwi ZHP” - hm. Tomasz Kujaczyński 

 „Wychowanie ? Wychowanie!” - mgr Maria Czajor 

 „Rola autorytetu w wychowaniu” - mgr Milena Lewandowska - Florczyk 

 „Wspieranie wychowawczej funkcji drużynowego na poziomie hufca” - hm. Tomasz 

Rybarczyk 

Uczestnicy konferencji wzięli udział w  warsztatach: 

o „Trudne sytuacje wychowawcze” - hm. Lidia Huderewicz 

o „Współpraca czy rywalizacja?” - hm. Arleta Lisiak 

o „Zdolność budowania pozytywnych relacji” - hm. Alina Głowacka 

Organizację konferencji wsparli: hm. Michał Kałużny, pwd. Renata Soboń. 

 

 Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej rozpoczął współpracę z Centrum Szkoleniowym 

"KLANZA", organizując dla kadry warsztaty metodyczne: 

 "Rurowy dżem - podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji" 

(14 kwietnia 2018 r.), 

 "Mam tę moc - rozwijanie umiejętności miękkich" (24 kwietnia 2019 r.) 

Stroną organizacyjną warsztatów zajęły się: pwd. Renata Soboń, hm. Alina Głowacka 

 

 12 kwietnia 2019 r. odbyły się w hufcu Wielkanocne Warsztaty Artystyczne, przygotowane  

przez pwd. Anetę Strużynską. 

 13 instruktorów hufca wzięło udział w Ogólnopolskiej Konferencji "Bezpieczeństwo  

w ZHP". Zorganizowana przez Główną Kwaterę  ZHP konferencja odbyła się 13 kwietnia 2019 r.  

w Łodzi. 

 Na terenie hufca odbyły się warsztaty programowe "PROGRAMATOR", organizowane przez 

Komendę Chorągwi Wielkopolskiej (16 marca 2019 r.). Zajęcia na warsztatach prowadził m.in.                     

hm. Tomasz Rybarczyk. Warsztaty wsparli organizacyjnie: pwd. Renata Soboń, hm. Justyna Hyża - 

Chmielewska, hm. Alina Głowacka, hm. Lidia Huderewicz, phm. Paulina Osuch - Skonieczna. 

 W dniach 5 i 6 października 2019 r. HZKK był organizatorem 15-godzinnego kursu pierwszej 

pomocy. Kurs ukończyło z wynikiem pozytywnym 20 instruktorów i wędrowników. 

 W celu integracji kadry hufca organizowane są wycieczki turystyczne: 

o 19 marca 2016 roku - do Teatru Muzycznego w Łodzi, 

o 7 - 9 października 2016 roku - Perły Wschodu (Kozłówka-Lublin-Kazimierz Dolny), 

o 14 - 20 sierpnia 2017 roku - do Włoch, 

o 7 - 9 września 2018 r. - do Szczawnicy, 

o 3 listopada 2018 roku - do Warszawy, 

o 19 - 24 sierpnia 2019 r. - Łotwa, Estonia, Litwa. 

Za organizację wycieczek odpowiadają:  hm. Ewa Chojnowska, hm. Michał Kałużny 
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SPOTKANIE POKOLEŃ 

 

W ramach integracji międzypokoleniowej kadry instruktorskiej oraz sojuszników Hufca Konin 

odbyła się kolejna edycja Spotkania Pokoleń 28 grudnia 2018 r. Podczas spotkania uczestnicy 

obejrzeli prezentację dotyczącą działalności hufca, chętni instruktorzy (byli komendanci hufca) oraz 

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski mieli okazję zapalić symboliczną świecę w kręgu i 

podzielili się swoimi wspomnieniami ze swojej przygody harcerskiej. Uczestnicy spotkania mogli 

podziwiać plansze pamiątkowe oraz kroniki hufcowe zawierające zdjęcia i wspomnienia z 

dotychczasowej działalności. Spotkanie Pokoleń zakończyło się wspólnym śpiewem przy dźwiękach 

gitary oraz zawiązaniem braterskiego kręgu.  

 

PRACA Z FUNKCYJNYMI 

 

Za pracę z funkcyjnymi gromad i drużyn hufca odpowiada Krąg Funkcyjnych „Oko”. W roku 

harcerskim 2015/2016, przewodniczącą kręgu była hm. Arleta Lisiak. Wraz z druhną harcerze 

pracowali nad obrzędowością, uczyli się technik śpiewu, wzięli udział w Biwaku funkcyjnych oraz 

Kadry Hufca, zostali włączeni w sztab podczas WOŚP, pomogli w organizacji i wzięli udział w 

Ogólnopolskiej Konferencji „Być wychowawcą”. Funkcyjni wystąpili wspólnie podczas festiwalu 

piosenki na biwaku z okazji DMB, z piosenką „Mazurski rejs”. Przyboczni i zastępowi wzięli udział w 

wakacyjnym kursie, który miał miejsce w Pobierowie.  

W roku harcerskim 2016/2017, przewodniczącą kręgu została pwd. Agata Lisiak. Harcerze 

wzięli udział w biwakach i wycieczkach dla kadry hufca w Łodzi i Szklarskiej Porębie. Uczyli się jak 

planować swój czas, jak powinien wyglądać ich profil w mediach społecznościowych, jaka jest rola 

funkcyjnych w drużynach. Nastąpiła zmiana nazwy, a co za tym idzie obrzędowości. Aktualnie 

prowadzone są prace nad logo, koszulkami i naszywkami. Funkcyjni byli zaangażowani w sztab 

WOŚP, zorganizowali świeczkowisko – „Kocham Cię hufcu” na biwaku z okazji DMB w 2017 r. 

Została nawiązana współpraca z Klubem Żeglarskim KWB Konin. Trzej funkcyjni ukończyli kurs i 

zdobyli patent Żeglarza Jachtowego. Ponadto wzięli udział w regatach na rozpoczęcie sezonu. Krąg 

od dwóch lat posiada swój fanpage na portalu społecznościowym. Zbiórki odbywały się raz w 

miesiącu, w soboty, od 13:13 do 15:15 w Hufcu.  

We wrześniu 2018 roku nastąpiła zmiana lidera kręgu. Funkcja przewodniczącej została 

rozdzielona na dwie osoby – pwd. Dominikę Osuch oraz pwd. Magdę Tylak. Zostały one 

powołane w rozkazie L9/2018. Działalność kręgu rozpoczęła się w październiku od zbiórki ze 

starszymi członkami. Podczas tego spotkania rozpoczęło się planowanie przedsięwzięć na 

nadchodzący rok harcerski. Ważnym elementem początku roku harcerskiego 2018/2019 było 

uczestnictwo w warsztatach dla kadry i funkcyjnych w Sierakowie w dniach 26 – 28 października 

2018 roku. Podczas tego wyjazdu miała miejsce inauguracja Kursu Zastępowych i Przybocznych 

„Na nieznanych wodach”, który później kontynuowany był przez resztę roku harcerskiego. Zbiórki 

kręgu odbywały się minimum raz w miesiącu. Były prowadzone przez obydwie przewodniczące, jak 

i przez gości. Tematy, które były podejmowane, to m.in. planowanie czasu, struktura ZHP, funkcyjny 

jako lider, poszukiwanie inspiracji, zasady dobrej zbiórki, plan pracy zastępu czy stopnie i sprawności 

w życiu funkcyjnego. Zbiórki zawsze cieszyły się dużą frekwencją i co rusz pojawiali się kolejni 

funkcyjni chętni, aby zaangażować się w działalność kręgu. 

Rok harcerski został podsumowany na biwaku integracyjnym „Oko by night”. Zajęcia, które 

się wtedy odbyły, podejmowały temat emocji, a podczas świeczkowiska podejmowany był aspekt 

braterstwa, przyjaźni. Ponadto Krąg Funkcyjnych „Oko” miał możliwość organizować Festiwal 

Talentów „HarcShow” na biwaku hufca z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Starym Mieście.  

Kurs Zastępowych i Przybocznych „Na nieznanych wodach” nie miał jeszcze swojego 

zakończenia. Odbędzie się ono w najbliższym czasie. Taka forma przeprowadzonego kursu to było 

coś innowacyjnego, jednak na dłuższą metę nie do końca się sprawdziła. Nie wszyscy mieli okazję 
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uczestniczyć w każdej zbiórce, przez co trudno teraz określić, komu można przyznać dyplom 

ukończenia kursu. Nie było również określonych warunków ukończenia, co było podstawowym 

błędem. Krąg Funkcyjnych „Oko” właśnie planuje kolejne działania na nowy rok pełen ciekawych 

pomysłów. 

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie różnorodnych form pracy z kadrą w okresie minionej 

kadencji: 

 

FORMY PRACY Z KADRĄ W HUFCU 

Nazwa  Data Miejsce Liczba 

uczestników 

Odpowiedzialny  

Karnawałowy 

biwak instruktorów 

i funkcyjnych 

05-07.02.2016 Poznań-Kiekrz 39 hm. Ewa Chojnowska 

hm. Alina Głowacka 

hm. Arleta Lisiak 

hm. Tomasz Rybarczyk 

phm. Justyna Hyża 

pwd. Agata Lisiak 

dh. Agnieszka Woźniak 

Wycieczka 

integracyjna 

19.03.2016 Łódź (Teatr 

Muzyczny) 

45 hm. Ewa Chojnowska 

hm. Michał Kałużny 

XXI Kurs 

Przewodnikowski 

wraz z Kursem 

Drużynowych 

17-27.07.2016 Pobierowo 13 hm. Alina Głowacka 

phm. Justyna Hyża 

hm. Ewa Chojnowska 

hm. Michał Kałużny 

phm. Zofia Błaszczyk 

pwd. Agnieszka Kałużna 

pwd. Magdalena Siwek 

pwd. Michalina Jankowska 

pwd. Agata Lisiak 

phm. Robert Chmielewski 

pwd. Natalia Wiatr 

Wycieczka 

integracyjna 

07-09.10.2016 Perły Wschodu 

(Kozłówka-Lublin-

Kazimierz Dolny) 

45 hm. Michał Kałużny 

hm. Ewa Chojnowska 

Karnawałowy 

biwak instruktorów 

i funkcyjnych 

27-29-01.2017 Toruń 47 hm. Tomasz Rybarczyk 

hm. Michał Kałużny 

pwd. Agata Lisiak 

Warsztaty dla 

drużynowych i 

przybocznych 

zuchowych 

31.03.2017 KH ZHP Konin 8 pwd. Izabella Szymczak 

Warsztaty 

szkoleniowo-

integracyjne 

HarcKreaje 

19-21.05.2017 Szklarska Poręba 43 hm. Michał Kałużny 

hm. Tomasz Rybarczyk 

pwd. Kinga Wiatrowska 

Wycieczka 

integracyjna 

14-20.08.2017 Włochy (Wenecja, 

Padwa, Rzym, 

Rimini, San Marino) 

43 hm. Michał Kałużny 

hm. Ewa Chojnowska 

phm. Ewa Chalasz 
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Warsztaty 

szkoleniowo-

integracyjne dla 

drużynowych, 

kadry hufca, 

funkcyjnych 

gromad i drużyn 

20-22.10.2017 Poznań, 

schronisko TPD 

32 hm. Michał Kałużny 

hm. Tomasz Rybarczyk 

hm. Alina Głowacka 

pwd. Dominika Osuch 

 

Ogólnopolska 

Konferencja 

Instruktorska "Być 

wychowawcą". 

23.04.2016 Konin 40 hm. Alina Głowacka 

hm. Michał Kałużny 

pwd. Renata Soboń 

Warsztaty PSPiA 

„KLANZA” pt. 

„Rurowy dżem - 

podstawowe 

sposoby 

wykorzystania 

Bum Bum Rurek w 

zabawie i edukacji” 

14.04.2018 Konin 21 hm. Alina Głowacka 

pwd. Renata Soboń 

Warsztaty 

szkoleniowo-

integracyjne 

HarcKreaje 

11-13.05.2018  Kudowa Zdrój 39 hm. Tomasz Rybarczyk 

hm. Michał Kałużny 

Wycieczka 

integracyjna 

7-9.09.2018 Szczawnica 41 hm. Michał Kałużny 

hm. Ewa Chojnowska 

Warsztaty 

szkoleniowe 

26-28.10.2018 Sieraków 50 hm. Alina Głowacka 

hm. Michał Kałużny 

pwd. Dominika Osuch 

pwd. Magda Tylak 

XXII Kurs 

Przewodnikowski 

"ENIGMA" 

26.10.2018 – 

24.02.2019 

Sieraków, Konin 14 hm. Michał Kałużny 

hm. Alina Głowacka 

Wycieczka 

integracyjna 

3.11.2018 Warszawa (Teatr 

ROMA) 

50 hm. Michał Kałużny 

hm. Ewa Chojnowska 

Warsztaty PSPiA 

„KLANZA” pt. 

„Mam tę moc - 

rozwijanie 

umiejętności 

miękkich” 

24.04.2019 Konin 15 hm. Alina Głowacka 

pwd. Renata Soboń 

Warsztaty 

szkoleniowo-

integracyjne 

HarcKreaje 

17-19.05.2019 Puck 40 phm. Agnieszka Kałużna 

phm. Magdalena Siwek 

Wycieczka 

integracyjna 

19-24.08.2019 Łotwa, Estonia, 

Litwa. 

46 hm. Michał Kałużny 

hm. Ewa Chojnowska 

Kurs pierwszej 

pomocy 

5-6.10.2019 Konin 20 hm. Alina Głowacka 
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MOTYWOWANIE, NAGRADZANIE, WYRÓZNIANIE KADRY 

 

 Oprócz zadań, jakie podejmowały poszczególne zespoły hufca w zakresie pracy z kadrą 

komendant i komenda hufca realizowali inicjatywy w zakresie motywowania i wspierania kadry 

instruktorskiej poprzez: 

 organizację corocznie spotkań świąteczno-noworocznych dla władz hufca (Komenda 

Hufca, Komisja Rewizyjna Hufca, Sąd Harcerski Hufca) oraz szefów zespołów i komisji, 

 udzielanie pochwał i wyrażanie podziękowań w rozkazach komendanta hufca, 

 odznaczenia dla wybitnych instruktorów: 

 uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego doceniając pracę, zaangażowanie oraz 

niepodważalny dorobek wychowawczy z dnia 18 maja 2016 r. nadano tytuł honorowy 

„Zasłużony dla powiatu konińskiego”: 

o hm. Ewie Chojnowskiej 

o hm. Alinie Głowackiej 

o hm. Tomaszowi Rybarczykowi 

 Prezydent Miasta Konina w uznaniu wybitnych zasług polu działalności 

wychowawczej wśród dzieci i młodzieży Prezydent Miasta Konina decyzją z dnia 12 

maja 2016 r. wyróżnił Odznaką Honorową „Za zasługi dla  miasta Konina”: 

o hm. Michała Kałużnego 

o hm. Arletę Lisiak 

o phm. Zofię Błaszczyk 

o pwd. Renatę Soboń 

 Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP nadał Honorową Odznakę „Harcerska 

Służba Wielkopolsce” phm. Agnieszce Kałużnej, pwd. Violecie Kubackiej, hm. 

Ryszardowi Bieganowskiemu, hm. Irenie Duczmal, hm. Marii Główczyńskiej, hm. 

Lechowi Kwiatkowskiemu, hm. Zofii Nowaczyk, hm. Władysławowi Szymańskiemu, 

phm. Justynie Hyżej, phm. Janowi Limaszewskiemu, phm. Marcinowi Osuchowi, pwd. 

Zenobii Galińskiej, pwd. Marii Imbierowicz, pwd. Kamili Oblizajek, pwd. Magdalenie 

Siwek, pwd. Anecie Strużyńskiej, pwd. Natalii Wiatr,  

 Prezydent Miasta Konina na wniosek komendanta hufca nagrodził z okazji Dnia 

Wolontariusza w 2015 roku następujące osoby: hm. Janina Dembińska, hm. Urszula 

Madajczak, pwd. Magdalena Siwek, pwd. Agata Lisiak, phm. Zofia Błaszczyk,                     

phm. Justyna Hyża, phm. Marcin Osuch, pwd. Aneta Strużyńska; w roku 2017 

wyróżnienie to otrzymała pwd. Magdalena Siwek, natomiast w roku 2018 pwd. 

Martyna Janiak. 

 wyróżnienia instruktorów następującymi formami: 

o Nagroda Komendanta Hufca w formie materialnej przyznawana w corocznie z 

okazji inauguracji roku harcerskiego, 

o Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Hufca ZHP Konin”, 

o coroczne wnioskowanie do Naczelnika ZHP o List Pochwalny dla drużynowych 

z okazji Dnia Myśli Braterskiej.  
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Rok Nagroda Komendanta Hufca Odznaka „Za zasługi dla Hufca 

ZHP Konin” 

List Pochwalny Naczelnika 

ZHP 

10-12 

2015 

 1. pwd. Aleksandra Brawata 

2. pwd. Jerzy Brzeziński 

3. pwd. Jacek Cieślak 

4. pwd. Justyna Judzińska 

 

2016 1. phm. Arleta Lisiak 

2. phm. Zofia Błaszczyk 

3. pwd. Róża Cieślak 

4. dh. Magdalena Lisowska 

5. dh. Katarzyna Walkowska 

1. pwd. Paulina Osuch 

2. pwd. Agata Lisiak 

3. Radosław Wołkiewicz 

1. pwd. Agata Lisiak 

2. pwd. Paulina Osuch 

2017 1. pwd. Dominika Osuch 

2. phm. Teresa Depińska-Kapela 

3. hm. Arleta Lisiak 

4. pwd. Igor Ganowicz 

5. pwd. Radosław Wołkiewicz 

6. pwd. Martyna Janiak 

7. pwd. Jacek Cieślak 

1. hm. Edmund Głogowski 

2. phm. Małgorzata Wolska 

3. hm. Eugeniusz Krajewski 

4. hm. Wojciech Boruszak 

5. hm. Zdzisław Woźniak 

1. pwd. Igor Ganowicz 

2. pwd. Filip Ładowski 

3. pwd. Dominika Osuch 

4. pwd. Radosław Wołkiewicz 

2018 drużynowi gromad i drużyn 

obecnych na XXI Złazie Hufca 

 1. pwd. Jacek Cieślak 

2019 drużynowi gromad i drużyn 

obecnych na XXII Złazie Hufca 

 1. pwd. Julita Cieślak 

 

 W roku 2012 komenda hufca ustanowiła Fundusz Instruktorski w celu wspierania udziału 

kadry instruktorskiej w różnorodnych formach szkolenia. W okresie sprawozdawczym z budżetu 

hufca przeznaczono na ten cele kwotę 22 095,00 zł dofinansowując różnorodne formy szkolenia, 

m.in.: kursy podharcmistrzowskie, kursy drużynowych, kursy przewodnikowskie, kursy 

namiestników, kursy kadry kształcącej, warsztaty metodyczne, warsztaty programowo-metodyczne. 

W okresie kadencji z funduszu skorzystało ok. 80 osób. 

 

STOPNIE INSTRUKTORSKIE 

 

 W okresie sprawozdawczym Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich pracowała w składzie: 

1. hm. Alina Głowacka - przewodnicząca 

2. hm. Urszula Madajczak - członkini 

3. hm. Janina Dembińska - członkini 

4. hm. Emilia Wiewiórska - członkini (do 30.09.2018) 

5. phm. Patryk Derda - członek (do 30.09.2018) 

6. phm. Paulina Osuch - Skonieczna - członkini (od 30.09.2018) 

 KSI realizowała zadania wynikające z Uchwały nr 43/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia                      

2 października 2016 r. w sprawie Systemu Stopni Instruktorskich: 

o prowadzenie prób na stopnie przewodniczki/przewodnika oraz prób na stopień 

podharcmistrzyni/podharcmistrza po nadaniu uprawnień przez Komendanta Wielkopolskiej 

Chorągwi ZHP, 

o praca z opiekunami prób na stopnie instruktorskie, 

o zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie, 

o potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w 

ZHP oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich. 
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    Zbiórki KSI odbywały się w ostatnie środy miesiąca, o godz. 17.00. Wprowadzono również 

dodatkowe dni posiedzeń Komisji, aby umożliwić większej liczbie osób realizację prób na stopnie 

instruktorskie. Komisja odbyła 39 spotkań. 

 

 W tym czasie otwarto i zamknięto oraz pozostaje w realizacji: 

 

 otwarto zamknięto z wynikiem 

pozytywnym 

zamknięto z wynikiem 

negatywnym 

pwd. 30 10 12 

phm. 8 4 1 

Ogółem: 38 14 13 

 

 Ponadto 4 instruktorów realizowało próby harcmistrzowskie, prowadzone przez Chorągwianą 

Komisję Stopni Instruktorskich w Poznaniu. Trzy próby harcmistrzowskie zamknięte zostały z 

wynikiem pozytywnym. 1 próba harcmistrzowska została zamknięta z wynikiem negatywnym. 

 Hufcowa Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich.                            

W październiku 2018 zostały przygotowane i przesłane do Chorągwianej Komisji Stopni 

Instruktorskich dokumenty prowadzonych w hufcu prób. Po otrzymaniu pozytywnej oceny decyzją 

Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich 

zostały przedłużone do 31 grudnia 2020 r.  

Komisja potwierdziła 2 osobom ubiegającym się ponownie o członkostwo w ZHP posiadane 

przez nich stopnie przewodnikowskie. 

 Po zmianach w uchwale o Systemie Stopni Instruktorskich (z 2 października 2016 r.) 

uaktualniony został regulamin  Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, zatwierdzony przez 

Komendę Hufca Uchwałą nr 9/XX z dnia 31.03.2017 r. 

 Członkowie Komisji pełnili dyżury w siedzibie komendy hufca (zgodnie z prośbami kadry i po 

uzgodnieniu terminu) - prowadzili konsultacje dla opiekunów prób i probantów. 

 Przewodnicząca Komisji hm. Alina Głowacka 3 grudnia 2016 r. i 23 marca 2019 r. brała udział 

w warsztatach organizowanych przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich dla Hufcowych 

KSI. 

 5 stycznia 2018 r. odbyły się w hufcu warsztaty dla opiekunów prób na stopnie 

instruktorskie. 

 Każdego roku KSI opracowuje plan pracy, który jest zatwierdzany przez Komendę Hufca 

oraz sprawozdanie, które jest po realizacji planu przedstawiane Komendzie. 

 

STOPNIE WĘDROWNICZE 

 

W obrębie namiestnictwa wędrowniczego działa Kapituła Stopni Wędrowniczych, w której 

aktualny skład wchodzą hm. Marcin Osuch HR, pwd. Jacek Cieślak HR oraz pwd. Izabela Szymczak. 

Ich zadaniem jest opiniowanie prób oraz wspieranie wędrowników chcących otworzyć próby na 

stopień Harcerza Orlego oraz Harcerza Rzeczypospolitej. W trakcie tej kadencji KSW stworzyła 

formatki kart prób na stopnie dla obu drużyn, które są ułatwieniem dla wędrowników przy tworzeniu 

ich prób. Odbywały się także zajęcia nt. samorozwoju, które połączone były z rozpisywaniem prób 

na stopnie. W końcu nastąpiło także odczarowanie stopnia Harcerza Rzeczypospolitej. Zostały 

zamknięte 3 próby na ten stopień, a kolejnych kilka jest w trakcie realizacji. Problem HO dalej 

wiążę się z potrzebą związaną ze zdobywaniem stopnia przewodnika, ale otwierane próby HR 

świadczą o dojrzałości i chęci poszerzania swoich umiejętności. Kapituła posługuję się zmienioną 

wersją logo Namiestnictwa zawierającym gwiazdki symbolizujące stopień HO oraz HR.  
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 Komendant i komenda hufca starają się systematycznie budować pozytywny, spójny i jasny 

wizerunek hufca w środowisku lokalnym poprzez następujące działania: 

 współpracę z władzami samorządowymi (wspólna organizacja imprez, udział w 

uroczystościach patriotycznych, współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta 

Konina ds. organizacji pozarządowych) 

 współpracę z dyrektorami szkół i władzami oświatowymi w zakresie funkcjonowania 

jednostek harcerskich, 

 współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 

Koninie, Koniński Bank Żywności, organizacje kombatanckie, Fundacją „Podaj dalej”, 

Stowarzyszeniem Współpracy POLSKA-WSCHÓD, Olimpiady Specjalne 

Wielkopolskie-Konin). 

 

PROMOCJA 

 

Zespół Promocji i Informacji Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów  działa od października 

2005 r. Podstawowym działaniem zespołu jest budowanie pozytywnego wizerunku hufca na 

zewnątrz organizacji, wśród mieszkańców subregionu konińskiego, oraz wewnątrz organizacji, 

wśród członków drużyn harcerskich, rodziców harcerzy, zuchów. Obecnie zespół działa w 

następującym składzie: 

● pwd. Filip Ładowski – szef zespołu, administrator fanpage’a hufca (facebook.com)  

● pwd. Dominka Osuch – Supełek,  

● pwd. Martyna Janiak – Instagram, obsługa video  

● pwd. Magda Tylak- Supełek 

 

Zespół pracuje w grupach, które odpowiedzialne 

są za realizację poszczególnych zadań: 

 

Zespól audiowizualny- odpowiedzialny za 

obsługę foto-video przedsięwzięć 

organizowanych przez hufiec. Obecnie za to 

zadania odpowiada pwd. Martyna Janiak – 

obsługa video, administrator hufcowego 

Instagrama. 

 

Media – odpowiedzialny za kontakt z mediami, tworzenie krótkich relacji z wydarzeń, które są 

umieszczane na internetowej stronie hufca, serwisach społecznościowych itp. Za to zadanie 

odpowiada pwd. Magda Tylak. 
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Serwisy społecznościowe – zespół odpowiedzialny za wszelkie publikacje zamieszczone na 

serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), w roku harcerskim 2016/2017 zespół był 

odpowiedzialny za aktualizacje internetowej strony hufca. Skład zespołu: pwd. Filip Ładowski, pwd. 

Martyna Janiak. 

 

Supełek – redakcja hufcowego bloga „Supełek”,  wydawanie papierowej wersji na większych 

imprezach hufcowych. Zespół pracuje nad stworzeniem nowej, ciekawej dla współczesnego 

harcerza formy bloga. Za to zadania odpowiadają: pwd. Dominika Osuch i pwd. MagdaTylak. 

 

Spotkania całego zespołu odbywają się średnio co dwa miesiące, wtedy następuje 

podsumowanie ostatnio podjętych działań i zaplanowanie kolejnych. Ponadto grupy zadaniowe 

organizują sobie pracę i dobierają współpracowników spoza zespołu zgodnie ze swoimi 

zamierzeniami. Zespół promocji stale działa poprzez szereg tzw. kanałów informacyjnych, 

dostosowanych swoją treścią oraz formą do potencjalnego odbiorcy.  

Podstawowymi kanałami informacyjnymi zarządzanymi przez Zespół są:  

 

Facebook 

Kanał o najszerszym kręgu odbiorców, przedział wiekowy od 13 r.ż. do nawet 89 r.ż.                               

(na podstawie statystyk udostępnionych przez Facebook.com) Obecnie liczba fanów hufcowego 

faceboka wynosi 1000 (wzrost o 130 w stosunku do danych z 2017 r.). Forma przekazywania 

informacji za pomocą facebooka jest bardzo zróżnicowana, można tam znaleźć plakaty, zdjęcia, 

wpisy, krótkie noty informacyjne, udostępniane są linki zawierające dostęp do zdjęć z wydarzeń, 

filmy z wydarzeń organizowanych przez hufiec, tworzone są tzw „wydarzenia”, do których 

zapisują się użytkownicy. 

 

Instagram 

Instagram, to serwis społecznościowy polegający na dodawaniu zdjęć, krótkich filmików za 

pośrednictwem telefonu. Obserwuje się dynamiczny rozwój profilu hufca w tym serwisie, 

obecnie posiada on  74 wpisów, 342 obserwujących. (wzrost o 200 w stosunku do 2017 

roku). Jest to kanał służący przede wszystkim do publikacji najciekawszych zdjęć z 

minionych wydarzeń, plakatów informacyjnych. Kanał ten nadal się rozwija, można 

zaobserwować coraz większy ruch na tej stornie – wzrost liczby polubień, wyświetleń, 

użytkowników, którzy komentują zdjęcia, oraz na stałe obserwują kanał. 

(https://www.instagram.com/hufieczhpkonin/ ) 

 

Strona WWW 

Zjazd hufca w 2015 wybierając program rozwoju hufca na lata 2015-2019 postawił 

Zespołowi wyzwanie przebudowy strony internetowej hufca, zadanie to udało się 

zrealizować już w połowie kadencji KH, co możemy traktować jako sukces.  

Nowa strona hufca jest zaprojektowana zgodnie z obecnymi trendami panującymi w 

Internecie. Jest nowoczesna, przejrzysta oraz wielofunkcyjna stron. 

 Obecnie hufiec posiada 3 strony internatowe: 

o www.konin.zhp.pl 

o www.archiwum.konin.zhp.pl 

o www.pobierowo.konin.zhp.pl  

Strona www jest na bieżąco aktualizowana, można na niej znaleźć wszystkie szczegóły, 

niezbędne dokumenty i ciekawe wpisy związane z przedsięwzięciami organizowanymi na 

poziomie hufca.  

 

 

https://www.instagram.com/hufieczhpkonin/
http://www.konin.zhp.pl/
http://www.archiwum.konin.zhp.pl/
http://www.pobierowo.konin.zhp.pl/
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You Tube 

Obecnie można zaobserwować spadek użycia tego kanału informacyjnego, co jest 

spowodowane brakiem odpowiednich narzędzi do tworzenia ciekawych klipów – funkcje you 

tube’a powoli przejmuje Facebook -  prowadzone relacje na żywo z wydarzeń, apelów itp. - 

dzięki czemu rodzice i nasi sojusznicy mogą na przysłowiowej kanapie w domu obserwować 

co się aktualnie dzieje podczas wydarzeń organizowanych przez hufiec. W ciągu 2 lat (2017-

2019) powstało 5 filmów dokumentujących różne działania hufca (biwaki, podsumowania, 

spoty promujące przekazywanie 1% podatku, spotu podsumowujące rok harcerski, spoty 

promujące bazę obozową w Pobierowie). Konto hufca w serwisie You Tube na stałe 

obserwuje 109 osób, (wzrost o 53 w stosunku do poprzedniego sprawozdania) łączna liczba 

odsłon kanału za ostatnie 2 lata to ponad 1800). Konto hufca na tym serwisie jest dość 

popularne w śród harcerzy oraz ich rodziców. 

Wszystkie filmy dostępne są poniżej: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=z-0rs6TBed0  

2. https://www.youtube.com/watch?v=ck8jqZGrgyk  

3. https://www.youtube.com/watch?v=lUF4dJgRM70  

4. https://www.youtube.com/watch?v=h3x1NhpDtWY  

5. https://www.youtube.com/watch?v=XhplvydBR0Q  

 

Hufcowy blog „Supełek’’ 

Supełek cieszy się dość dużą popularnością wśród 

harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Na co 

dzień można przeczytać wpisy na stornie internetowej, 

podczas biwaków, innych wydarzeń drukowane jest 

wydanie specjalne – artykuły o największej liczbie 

odsłon na stronie www są drukowane i udostępnione 

harcerzom na imprezach. Obecnie można wyróżnić 

kilka działów w ramach których przygotowywane są 

artykuły: 

 #kulturalni, 

  #zanami, 

  #przednami, 

  #harcerskiszlak. 

 

Kampania 1%  

Kampania 1% koordynowana przez Zespół Promocji i Informacji 

prowadzona jest coraz bardziej profesjonalnie. Poniżej ulotki 

związane z kampanią 1% z lat poprzednich. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-0rs6TBed0
https://www.youtube.com/watch?v=ck8jqZGrgyk
https://www.youtube.com/watch?v=lUF4dJgRM70
https://www.youtube.com/watch?v=h3x1NhpDtWY
https://www.youtube.com/watch?v=XhplvydBR0Q
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REPREZENTACJA 

 

Drużyna Reprezentacyjna Hufca ZHP Konin 

powołana została w marcu 2010 roku. W okresie 

sprawozdawczym funkcję drużynowego pełnił pwd. Jacek 

Cieślak.  

Drużyna Reprezentacyjna Hufca ZHP Konin wzięła 

udział w ponad 25 uroczystościach oraz 5 zbiórkach, na 

których członkowie DR pojawiali się łącznie 116 razy. 

Najliczniej drużyna stawiła się na obchodach Święta 

Niepodległości, kiedy to w miejskich obchodach Dnia 

Niepodległości wzięło udział ok. 20 harcerzy. Ponadto 

drużyna brała udział w wielu corocznych uroczystościach, 

które już na stałe zagościły w naszym kalendarzu są to: 

o Rocznica Wybuchu II Wojny światowej, 

o Dzień Sybiraka i  rocznica sowieckiej inwazji, 

o Uroczystości w Tygodniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej, 

o Uroczystości Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

o Patronalny Dzień Skupienia w Skulsku, 

o Rocznica Zbrodni Ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, 

o Rocznica Wyzwolenia Konina, 

o Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, 

o Rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 

o Rocznica wywozu Polaków na Syberię, 

o Obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, 

o Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach pogrzebowych, 

o Koniński Piknik Patriotyczny, 

 

 27 grudnia 2016 roku dziewięcioro członków DR wzięło udział w Rajdzie Powstanie ’18, 

który odbył się w Poznaniu. Nasz patrol zajął wysokie miejsce zdobywając nagrody.   

 W roku 2016/2017 Drużyna Reprezentacyjna zdobyła plakietki, które noszą na mundurach 

pełnoprawni jej członkowie. Ponadto zostały one naszyte na pałatki należące do hufca i 

wykorzystywane podczas obchodów, przez co drużyna wygląda lepiej na uroczystościach. 

 Na chwilę obecną Drużyna Reprezentacyjna liczy 28 członków, z czego 21 ma prawo do 

noszenia plakietki.  

Drużyna Reprezentacyjna Hufca ZHP Konin w roku harcerskim 2016/2017 wzięła udział w 

13 uroczystościach na szczeblu miejskim jak i centralnym.  

 

27 grudnia 2018 roku 32 członków drużyny wzięło udział w centralnych obchodach rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego powracając na te uroczystości po kilku latach przerwy.  

 

W maju 2019 roku patrol z Hufca Konin wziął udział w Wyprawie Pamięci z okazji 75 

rocznicy bitwy o Monte Casino. Podczas obchodów w Mignano Montelungo patrol wystawił 

reprezentację, która miała zaszczyt nieść sztandar Związku Harcerstwa Polskiego.  

 

W minionym roku Drużyna Reprezentacyjna uzyskała jednolite barwy i kurtki hufcowe 

używane podczas uroczystości, dzięki czemu drużyna prezentuje się znacznie lepiej.                                             

11 listopada 2019 roku drużyna reprezentacyjna hufca weźmie udział w centralnych 

państwowych uroczystościach Święta Niepodległości jako reprezentacja całego ZHP. 

 

http://www.konin.pl/index.php/jeden-news/items/dzien-sybiraka-i-73-rocznica-sowieckiej-inwazji.html
http://www.konin.zhp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Axvi-patronalny-dzie-skupienia-w-skulsku&catid=1%3Anewsy&Itemid=1
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AKCJE CHARYTATYWNE 

 

Opisując działania zmierzające do promocji hufca nie wolno nam zapomnieć o włączaniu się 

harcerzy w różnego typu akcje dla społeczności. Jedną z takich akcji jest Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Koordynatorem harcerskim akcji jest phm. Ewa Chalasz, która wykonuje te 

zadania z dużym zaangażowaniem od wielu lat.  

W corocznych akcjach WÓSP bierze udział ponad 100 harcerzy i zuchów, którzy z dużą 

ofiarnością angażują się w zbiórkę pieniędzy. Poza tym oprócz typowych zadań wolontariuszy 

harcerze z dużym zaangażowaniem pracują w sztabie WOŚP: składają puszki, wydają identyfikatory 

i posiłki, dzielili chleb. W sztabie wiedzą, że na harcerzy Hufca ZHP Konin zawsze można liczyć. 

W latach 2016, 2017, 2018 36 Drużyna Harcerska NS im. Małoletniaków i 44 GZ „Błękitna 

Bajkolandia” z Żychlina organizowały finały WOŚP na terenie Centrum Handlowego Ferio w 

Starym Mieście, angażując zuchów i harcerzy, uczniów i społeczność Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie oraz zaprzyjaźnionych wolontariuszy i 

lokalne firmy. 

 

 Hufiec corocznie angażuje się w zbiórki żywności prowadzone dla najuboższych przez Bank 

Żywności w Koninie. Koordynatorem akcji jest phm. Natalia Wiatr. W okresie sprawozdawczym 

zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy brali udział w następujących zbiórkach: 

 Pogotowie Świętego Mikołaja przed Bożym Narodzeniem, 

 „Podziel się posiłkiem” na przełomie września i października. 

 

W ramach współpracy z Oddziałem Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska 

Wielkopolskie-Konin Hufiec ZHP Konin wspierał organizacyjnie: 

 XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Drużyn Męskich i Żeńskich Olimpiad 

Specjalnych Konin, Licheń 2016, 

 VII Regionalny Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Konin 2017 

 XII Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad 

Specjalnych Konin, Licheń, Ślesin 2019 

Od 2015 roku Hufiec corocznie wspierał organizację Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 

organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie. 

Ponadto harcerze brali udział w niezliczonej ilości różnego rodzaju akcji charytatywnych. 
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 Program Rozwoju Hufca zobowiązał komendanta i komendę hufca o utrzymania bardzo 

dobrej kondycji finansowo-majątkowej hufca. Zgodnie z decyzją Zjazdu na funkcję skarbnika hufca 

wybrano hm. Ewę Chojnowską. Komendant hufca wraz ze skarbnikiem prowadził gospodarkę 

finansowo-majątkową z bardzo dobrym skutkiem. 

 Zdając sobie sprawę, że utrzymanie dobrej kondycji finansowej hufca wymaga ciągłych 

działań (a nie tylko dorywczych) w komendzie hufca są zatrudnione 2 osoby: hm. Michał Kałużny – 

komendant hufca oraz phm. Agnieszka Kałużna – sekretarka i księgowa hufca. Ponadto od 2018 

roku w komendzie hufca zatrudniane są instruktorzy w ramach projektu UE „Wielkopolskie 

Podwórka”, które oprócz zadań do wykonania w ramach projektu, wspierają bieżącą pracę hufca. 

Komendant i skarbnik prowadzili działalność finansową hufca w oparciu o sporządzane 

corocznie budżety hufca na rok kalendarzowy. Corocznie także przyjmowano sprawozdania 

finansowe hufca za dany rok kalendarzowy.  

 

W okresie sprawozdawczym dzięki prawidłowej gospodarce finansowej udało się zakupić 

sprzęt niskocenny i środki trwałe łącznie za kwotę 359 412,78 zł, w tym m.in.: 

 namiot „10” – 21 szt., 

 namiot „6” dla kadry” - 10 szt., 

 namiot „gwiazda”, 

 namiot „kadrówka” – 11 szt., 

 namiot świetlica 5x8 – 2 szt. 

 namiot altanka 4x4 – 3 szt., 

 taboret gazowy – 3 szt., 

 krajalnica gastronomiczna, 

 rozdrabniacz do odpadków, 

 lodówka – 2 szt., 

 stoły i ławki stołówkowe – 13 kpl., 

 łóżka kanadyjka – 85 szt., 

 bojler elektryczny – 3 szt., 

 koc obozowy – 120 szt., 

 materac harcerski – 100 szt., 

 bojler elektryczny 400 l, 

 patelnia elektryczna, 

 notebook Lenovo – 2 szt., 

 notebook DELL, 

 kserokopiarka RICOH, 

 komputer AIO Lenovo, 

 hydronetka – 3 szt., 

 projektor multimedialny, 

 samochód Honda CR-V (sprzedany w 2018 roku), 
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 samochód Hyundai Tucson, 

 chusta Klanzy – 2 szt., 

 pomoce dydaktyczne i gry edukacyjne. 

 

Komenda hufca na bieżąco pracowała z kadrą instruktorską w ramach wychowania 

gospodarczego. Dużą wagę przywiązywano do zbieralności składek członkowskich. Hufiec nie ma 

problemu ze zbieraniem i odprowadzaniem składek członkowskich. Problemy mają tylko pojedyncze 

drużyny. Nie mniej jednak komenda hufca podjęła szereg działań zmierzających do ulepszenia 

systemu zbierania składek członkowskich: 

 tematyka składek pojawia się podczas każdej zbiórki kadry instruktorskiej, 

 kadra jest na bieżąco informowana o zaległościach poprzez komunikaty KH, 

 kontynuacja przyznawania Certyfikatu Jednostki, który ma zachęcić do opłacania 

składek za cały rok z góry – z roku na rok stała liczba jednostek podstawowych 

korzysta z uprawnień wynikających z certyfikatu.  

 

Dzięki wygospodarowanym środkom finansowym corocznie udaje się prowadzić bieżące 

naprawy i remonty w siedzibie Komendy Hufca w Koninie przy ul. Harcerskiej 4, którą 

pozyskaliśmy na własność na przełomie lat 2015-2016 dzięki przychylności Prezydenta i Rady 

Miasta Konina. W latach 2018-2019 roku przeprowadzono remont budynku magazynowego w 

siedzibie KH. W ramach tego remontu wykonano: 

 wymianę okien magazynu, 

 opaskę betonową fundamentu, 

 rozbiórkę przybudówki, 

 docieplenie budynku styropianem wraz z tynkiem. 
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DOTACJE 

 

 Komendant i komenda hufca prowadzili aktywne działania zmierzające do pozyskania jak 

największej kwoty środków finansowych z różnych instytucji udzielających dotacji. W okresie 

sprawozdawczym komenda hufca otrzymała dotacje do realizacji różnego rodzaju zadań z: 

 Gminy Golina, 

 Gminy Krzymów, 

 Miasta Konina, 

 Powiatu Konińskiego, 

 Wojewody Wielkopolskiego – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, 

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

 Telewizji Polskiej SA – Reklama Dzieciom. 

 

Wysokość pozyskanych dotacji w poszczególnych latach ilustruje poniższy wykres. 
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1% PODATKU 

 

W okresie sprawozdawczym wykazaliśmy dużą troskę o pozyskiwanie środków z 1% podatku 

dochodowego. Kampanią promocyjną 1% podatku każdorazowo kierował Zespół Promocji i 

Informacji. Efekty kampanii 1% podatku w latach 2013-2018 prezentuje poniższy wykres. Z dużym 

zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż udało nam się zahamować spadek pozyskiwanej kwoty. Od 2016 

roku systematycznie wzrasta lub utrzymuje się wysokość pozyskiwanych środków. 

 

 
 

POBIEROWO / GAJ 

 

Podstawowym źródłem utrzymania hufca była organizacja obozów w Letniej Bazie 

Obozowej w Pobierowie. Komendant i komenda hufca w okresie sprawozdawczym starali się 

modernizować bazę poprzez: 

 remont kontenera magazynowego – pokrycie poszycia blachą, 

 wykonanie we własnym zakresie 2 kontenerów sanitarnych, 

 remont podłogi stołówki, 

 wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej, 

 wynajmowanie kontenera sanitarnych w celu poprawy warunków bytowych, 

 zakup namiotów dla kadry typu „6” – 10 szt., 

 zakup 2 namiotów typu ŚWIETLICA, 

 zakup namiotów typu „10” – 21 szt., 

 zakup namiotów „kadrówka” – 11 szt., 

 zakup namiotu ALTANKA – 3 szt., 

 zakup nagrzewnicy gazowej, 

 wymiana dachów w 20 namiotach dla uczestników i 10 namiotach dla kadry, 

 naprawa ok. 300 łóżek typu „kanadyjka”, 
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 zakup patelni elektrycznej, 

 zakup niezbędnych sprzętów gastronomicznych, 

 zakup 85 nowych łóżek typu „kanadyjka”, 

 zakup 100 materacy obozowych, 

 zakup 120 kocy obozowych, 

 

Baza obozowa jest bardzo dobrze wyposażona, co zapewnia jej pełne wykorzystywanie w okresie 

letnim. Corocznie dzięki przychylności Nadleśnictwa Gryfice udaje nam się odnowić umowę 

dzierżawy na rok kolejny. Z nadzieją patrzymy na kolejne lata. 

 

W ramach optymalizacji kosztów oraz lepszego wykorzystania Stanicy w Gaju w okresie 

sprawozdawczym kontynuowaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „GAJÓWKA”, z którym 

realizujemy wspólne cele statutowe na mocy porozumienia podpisanego 01.01.2011 r. Stanica w 

Gaju jest użytkowana przez hufiec na mocy decyzji Naczelnika Gminy Witkowo. W miarę możliwości 

udaje się także dokonywać bieżących napraw, remontów oraz modernizacji w taki sposób, aby 

stanica spełniała odpowiednie warunki sanitarne. Jest to niewątpliwa zasługa komendantki stanicy 

– pwd. Marii Imbierowicz, która poświęca swój czas i pracę, w pełni angażując się w sprawy 

stanicy. Warto również wspomnieć, że wokół stowarzyszenia i stanicy organizowana jest 

społeczność lokalna sołectwa Gaj, która coraz chętniej podejmuje różnorodne inicjatywy oddolne.  
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 2015-2018 

 

 

WPŁYWY 

1. Dotacje 851 820,52 

    SAMORZĄDY 239 079,52 

    Urząd Marszałkowski 461 505,00 

    KO 124 936,00 

    PFRON 11 300,00 

    TVP 15 000,00 

2. Wpłaty na obozy i imprezy 1 987 637,07 

 

 składka zadaniowa 683 256,34 

  wpłaty rodziców 182 120,00 

  wpłaty zakładów pracy 79 737,50 

  pozostałe wpływy 1 042 523,23 

3. Wpływy składek do KH 146 252,20 

4. Wpływy z 1% podatku 80 751,32 

5. Odsetki bankowe 4 697,08 

6. Środki zarobkowe 15 825,19 

7. Działalność gospodarcza 35 537,06 

8. Darowizny   100,00 

9. Sprzedaż środków trwałych 64 000,00 

10. Przychody operacyjne 537 607,95 

OGÓŁEM   3 724 228,39 

 

 

 

   
WYDATKI 

1. Zakup materiałów 720 555,23 

2. Zużycie energii 71 544,65 

3. Usługi obce 458 431,51 

4. Delegacje służbowe 39 634,82 

5. Podatki i opłaty cywilnoprawne 3 148,11 

6. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów zleceń brutto 382 436,90 

7. Wpłata składek do KCh 114 163,20 

8. Zaliczki na obozy i imprezy 1 044 534,66 

9. Koszty operacyjne zapłacone do KCh 54 501,51 

10. Wpłaty podatku VAT do KCh 6 280,78 

11. Odsetki karne 155,17 

12. Zwrot dotacji 38 633,66 

13. Koszty operacyjne zapłacone w obozach 256 589,01 

14. Koszty przyszłych okresów 9 357,86 

15. Zakup środków trwałych 212 510,12 

16. Pozostałe koszty 307 766,22 

OGÓŁEM 3 720 243,41 
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Powyższe sprawozdanie przedkładamy XXI Zjazdowi Hufca ZHP Konin do rozpatrzenia.  

 

Przyjęto na posiedzeniu Komendy Hufca ZHP Konin w dniu 28.10.2019 r. Uchwałą nr 13/XX. 

 

 

w imieniu komendy hufca 

 

 

 

 

 

Komendant Hufca ZHP Konin 

 

 

Konin, 07.11.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez: 

 hm. Michała Kałużnego 

 hm. Tomasza Rybarczyka 

 hm. Ewę Chojnowską 

 hm. Alinę Głowacką 

 phm. Zofię Błaszczyk 

 hm. Justynę Hyżą-Chmielewską 

 hm. Marcina Osucha 

 phm. Agnieszkę Kałużną 

 pwd. Renatę Soboń 

 pwd. Filipa Ładowskiego 

 pwd. Jacka Cieślaka 

 pwd. Agatę Lisiak 

 pwd. Dominikę Osuch 

 pwd. Magdę Tylak 

 Antoniego Sucharskiego 


