Podsumowanie działalności
Namiestnictwa Harcerskiego „Orla perć”
w latach 2009 - 2011

W latach 2009-2011 namiestnictwo prowadzone było przez Zespół w składzie:

-

-

Rok harcerski 2009/2010
phm. Agata Bębenek – szef zespołu,
phm. Adam Madej,
phm. Marek Balon (od listopada 2009)
pwd. Beata Kobos (od marca 2010)
Rok harcerski 2010/2011
phm. Agata Bębenek – szef zespołu,
phm. Adam Madej,
pwd. Katarzyna Pucułek
pwd. Beata Kobos (do styczeń 2011)
oraz współpracownicy:
pwd. Karolina Ciastoń
dh. Marta Kapturkiewicz

Jak co roku w organizację przedsięwzięć namiestnictwa staraliśmy się włączać drużynowych.
W okresie sprawozdawczym w namiestnictwie zrzeszonych było:
W roku harcerskim 2009/2010 – 14 drużyn harcerskich
W roku harcerskim 2010/2011 – 17 drużyn harcerskich (zarejestrowano trzy nowe
drużyny)
W ramach swoich prac wspieramy drużynowych w ich pracy organizując wspólne
przedsięwzięcia wszystkich nowohuckich drużyn harcerskich oraz organizując zajęcia dla
drużynowych doskonalące ich warsztat pracy. Ponadto zadaniem namiestnictwa jest
monitorowanie pracy podległych sobie jednostek.

Podsumowanie realizacji celów i założeń obieranych przy planowaniu pracy
w okresie sprawozdawczym.
1. Praca nad systemem zastępowym w drużynach (2009 – 2011)
Na przestrzeni kilku lat, kiedy to celem naszej działalności była praca nad systemem
zastępowym w drużynach, poziom wykorzystania systemu małych grup znacznie się poprawił.
Nie wszystkie z postanowionych założeń organizacyjnych i programowych zostały
zrealizowane. Przede wszystkim była zwraca uwaga na system małych grup podczas wizytacji,
ocenie planów pracy. Tematyka taka była poruszona na warsztatach we wrześniu 2009.
Planowana na drugi semestr roku harcerskiego 2009/2010 gra dla zastępów odbyła się dopiero
rok później, w styczniu, z sukcesem. W listopadzie 2010 odbyły się warsztaty w całości
poświęcone systemowi zastępowemu, których celem było pokazanie drużynowym i przybocznym

funkcjonowanie systemu w praktyce (podział na zastępy, wybór zastępowego, zbiórki zastępów,
zadanie zespołowe, rywalizacja).
2. Wspieranie pracy drużynowych z narzędziami metodycznymi (2009/2010)
W pierwszym roku założyliśmy podjęcie się wielu przedsięwzięć mających na celu
realizację tego założenia. Jednakże zawirowania w składzie zespołu, brak pozyskania
odpowiedniej liczby jego członków, uniemożliwił nam zrealizowanie większości z nich. Nie odbył
się żaden z zaplanowanych konkursów, zabrakło formy pozwalającej wymianę doświadczenia
pomiędzy drużynowymi. Odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące realizacji zadań zespołowych.
Zagadnienie to było monitorowane podczas wizytacji, na bieżąco przekazując drużynowym
niezbędne wskazówki. Sytuacja jest lepsze ale nadal zwracamy uwagę, zwłaszcza na temat
realizacji zadań zespołowych (tylko w nielicznych drużynach, zastępy je realizują).
3. Wspieranie innych jednostek w podnoszeniu umiejętności drużynowych z zakresu
technik harcerskich (2009/2010)
Cel nie zrealizowany. W kolejnym roku zaniechaliśmy tego celu, skupiając się tylko na
priorytetowych sprawach.
4. Zwracanie uwagi na aspekty wychowawcze pracy z dziećmi (2009/2010) a także
zagadnienia planowania pracy i stawiania celów (201/2011)
Bardzo ważny cel, wymagający kontynuowania rok rocznie. W wyniku podjętych działań
zwiększa się znacznie świadomość drużynowych w tym temacie. Zwracano bardzo dużą uwagę
na formułowane przez drużynowych cele w planie pracy, jak również w konspektach zbiórek.
Omawiano zachowania drużynowego i przybocznego na wizytowanej zbiórce.
Odbyły się warsztaty dotyczące uwzględniania celów w planach pracy (wrzesień 2009) oraz
warsztaty z psychologii rozwojowej (styczeń 2011)
5. Inne założenia, postanowienia mające na celu odbudowanie wizerunku
namiestnictwa wśród drużynowych:
Rok harcerski 2009/2010 był najgorszym rokiem w namiestnictwie. Główną przyczyną był
mały skład liczebny zespołu. Postawiono sobie zbyt wiele zadań. Wiele działań, oraz
niezrealizowanie wielu założeń organizacyjnych czy programowych spowodowało osłabienie
wizerunku namiestnictwa wśród drużynowych i przybocznych. W kolejnym roku, 2010/2011
podjęliśmy działania mające na celu jego odbudowę. Udało się zrealizować tylko połowę.
 Reaktywowanie blogu namiestnictwa – po wieloletnich próbach w końcu namiestnictwo
zaistniało w sieci. Blog jest prowadzony regularnie. Wymaga jeszcze rozbudowy
i włączenia drużynowych w jego życie.
 Regularne prowadzenie rywalizacji namiestnictwa – wyniki przekazywane min. raz na
miesiąc – w roku harcerskim 2009/2010 regularność ogłaszania wyników
współzawodnictwa była bardzo kiepska. Odbyła się tylko jedna tura wizytacji. W związku
z tym część drużynowych miała zastrzeżenia co do wiarygodności wyników
współzawodnictwa. W kolejnym roku regularność przekazywania wyników polepszyła się,
jednakże kolejny raz odbyła się tylko jedna wizytacja w ciągu całego roku. Dodatkowo było
kilka drużyn nie zwizytowanych ani razu. To spowodowało, że wyniki końcowe odbiegały
od przyjętych na początku zasad: nie ogłoszono pierwszego miejsca w całej rywalizacji,
tylko miejsca w dwóch kategoriach (praca z narzędziami metodycznymi, aktywność
drużyny). Nie powinna taka sytuacja zaistnieć.
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 Zrealizowanie dwóch tur wizytacji – nie udało się ani w jednym ani w drugim roku
zwizytować dwukrotnie drużyn. Na kolejny, nowy rok, zaniechano takiego systemu, który
właściwie nie sprawdził się ani razu.
 Regularne przesyłanie propozycji programowych z chorągwi, związku, innych organizacji, w
formie biuletynu (nie częściej niż raz na miesiąc) – nie ukazał się biuletyn. Propozycje były
przekazywane sporadycznie, np. w postaci nowych postów na blogu.
 Maile okolicznościowe – przesyłanie maili z okazji urodzin drużynowego, świąt, DMB, matur
itd. – nie udało się zrealizować. Brak wywiązania się ze swojego obowiązku osoby
odpowiedzialnej za niego (Marta Kapturkiewicz)
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ROK HARCERSKI 2009/2010
Data
Temat i forma
WRZESIEŃ
04-06.09.09 Hufcowa Inauguracja Roku Harcerskiego w Łzach.
Planowanie pracy namiestnictwa, zajęcia na temat: planowanie
pracy drużyny a cele wychowawcze, nabór, zadanie zespołowe,
nowe pomysły na zabawy.
22.09.09 Termin składania prac na konkurs na stronę internetową
namiestnictwa.

Kto odpowiedzialny: Czy zrealizowano:
pwd. Adam Madej

Tak

pwd. Adam Madej

Tak – tylko jeden złożony projekt,
który nei do końca spełniała nasze
oczekiwania. Powierzyliśmy
przygotowanie blogu Piotrkowi
Salwińskiemu.

27.09.09 Start programu „100 lat” Termin składania meldunków.

Do końca „Ściągnięcie” i zatwierdzenie planów pracy drużyn.
miesiąca

Tak/nie – zespół namiestnictwa
przygotował obszerny materiał dla
drużynowych zawierający dużą
ilość pomysłów, propozycji na
realizację tego zadania.
phm. Agata Bębenek

Tak/nie – nie wszystkie plany pracy
udało się ściągnąć i zatwierdzić
przed końcem września

pwd. Adam Madej

Nie – nie wybraliśmy projektu
zgłoszonego na konkurs

phm. Agata Bębenek

Tak

koniec miesiąca Rozpoczęcie I tury wizytacji drużyn.

phm. Agata Bębenek

Tak

LISTOPAD
20-22.11.09 Kurs Przybocznych

ZKK

Tak – w kurs przybocznych włączyli
się instruktorzy namiestnictwa.

PAŹDZIERNIK
pocz. miesiąca Start strony internetowej namiestnictwa
do 31.10.09 Zakończenie poprawiania i zatwierdzania planów pracy.
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GRUDZIEŃ
4-6.12.09 Wyjazdowe warsztaty namiestnictwa: sprawności harcerskie,
aspekty wychowawcze pracy z harcerzami, ćwiczenia w
wygłaszaniu gawęd, zajęcia motywacyjne
„Pojedynek Orłów” – jednodniowe zmagania z technik
harcerskich.

phm. Agata Bębenek

Tak/nie

ZKK

Tak – w kurs przybocznych włączyli
się instruktorzy namiestnictwa.

pwd. Adam Madej

Nie zrealizowane

phm. Agata Bębenek

Nie – odbyła się tylko jedna tura
wizytacji

13.03.10 (opcjonalnie) Harcmiting

Szczep Halny

Tak

27.03.10 Gra miejska dla zastępów.

phm. Agata Bębenek

Nie – z powodu dużej ilości
przedsięwzięć na ten okres,
planowanego złazu hufca i
przygotowań do niego,
przygotowań do rajdu
postanowiliśmy nie obciążać
jeszcze jedną imprezą w tym
okresie organizatorów jak i drużyn

KH, pwd. Piotr
Grabowski

Nie – decyzją komendy hufca złaz
został przeniesiony na jesień 2010

pwd. Adam Madej

Nie zrealizowane

11-13.12.09 Kurs Przybocznych

LUTY
do końca lutego Ściągnięcie raportów „Orle Pióro”.
MARZEC
Rozpoczęcie II tury wizytacji drużyn.

MAJ
21-23.05.10 Zlot Hufca

CZERWIEC
koniec mies. Ściągnięcie raportów „Orle Pióro”.
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04-06.06.10 Rajd „Tylko dla Orłów” – rajd podsumowujący dotychczasową
rywalizację drużyn. Integracja drużyn, nastawienie na
sprawdzanie wyszkolenia z technik harcerskich harcerzy i kadr
drużyn.

pwd. Adam Madej

koniec mies. Zakończenie roku harcerskiego. Apel Hufca. Uroczyste wręczenie phm. Agata Bębenek
certyfikatów i nagród.

Tak – rajd organizowali w ramach
próby na stopień phm.: Katarzyna
Pucułek oraz Piotr Salwiński. Było
trochę niedociągnięć (z dograniem
rozłożenia punktów gry,
podziękowaniami dla sojuszników,
komunikacją) ale sam rajd został
oceniony pozytywnie.
Tak

Podsumowanie:
Rok bardzo trudny. Bardzo dużo przedsięwzięć nie udało się zrealizować. Plusem było dobry Rajd. W realizacji pozostałych założeń i
przedsięwzięć przeszkodziła mała liczebność zespołu a za wiele postanowień.
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ROK HARCERSKI 2010/2011
Data
Temat i forma
WRZESIEŃ
do 30.09.2010 „Ściągnięcie” i zatwierdzenie planów pracy drużyn.

Kto odpowiedzialny: Czy zrealizowano:
pwd. Katarzyna
Pucułek

Tak/nie – nie wszystkie drużyny złożyły
plan przed końcem września ale sytuacja ta
jest coraz lepsza

Phm. Jarosław
Porański

Tak – wszyscy członkowie namiestnictwa
włączyli się w przygotowanie złazu. Adam
był odpowiedzialny za całość programu.
Pozostałe osoby wchodziły w skład
zespołów przygotowujących poszczególne
bloki. Beata pomogła przy finansach.

phm. Adam Madej

Tak

pwd. Katarzyna
Pucułek

Tak/nie – kilka drużyn nie wywiązało się z
obowiązku oddania planu pracy. Jedna
drużyna nie oddała w ogóle planu. Sprawę
przekazaliśmy komendzie.

ZKK, zespoły
namiestnictw

Tak – odbyły się, poruszono zagadnienia
związane z systemem zastępowym

Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat

pwd. Katarzyna
Pucułek

Tak

Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat „Psychologia rozwojowa”

pwd. Katarzyna
Pucułek

Tak

phm. Agata Bębenek

Tak – gra się udała i została pozytywnie
oceniona przez organizatorów i uczestników

pwd. Katarzyna
Pucułek

Tak

PAŹDZIERNIK
9-10.10.2010 Złaz Hufca Kraków – Nowa Huta w Sąspowie

15.10.2010 Rozpoczęcie I tury wizytacji drużyn.
do 31.10.2010 Zakończenie poprawiania i zatwierdzania planów pracy.

LISTOPAD
19-21.11.2010 Warsztaty dla kadry Hufca
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ

15.01.2011 Gra dla zastępów harcerskich
LUTY
Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat – „Emisja
głosu”
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29.012.02.2011 Kurs drużynowych I

ZKK

25-27.02.2011 Kurs drużynowych II

ZKK

Tak – włączenie się w organizację kursu
przedstawicieli namiestnictwa (Adam,
Kasia)

MARZEC
Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat – „Nowe
pomysły dla starych drużynowych”

pwd. Katarzyna
Pucułek

Tak

Szczep Halny

Tak

ZKK

Tak

15.03.2011 Rozpoczęcie II tury wizytacji drużyn.

phm. Adam Madej

Nie – nie udało się zrealizować dwóch tur
wizytacji

31.03.2011 Zakończenie kursu drużynowych

ZKK

5.03.2011 Harcmitting
11-13.03.2011 Kurs drużynowych III

KWIECIEŃ
Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat – „Harcerska
majsterka”

pwd. Katarzyna
Pucułek

Tak

Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat –
„Profesjonalna gra na gitarze”

pwd. Katarzyna
Pucułek

Nie – brak zainteresowania drużynowych i
czasu na realizację.

phm. Adam Madej

Tak – rajd się odbył ale był przygotowywany
bardzo późno i nie wszystkie pomysły udało
się zrealizować. Udział wzięły drużyny tylko
z dwóch środowisk. Brak odpowiedniego
przepływu informacji do drużynowych
znowu pogorszył trochę nasz wizerunek.

phm. Adam Madej

Nie zrealizowano

MAJ

27-29.05.2011 Rajd „Tylko dla Orłów”

CZERWIEC
koniec mies. Ściągnięcie raportów „Orle Pióro”.
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19.06.2011 Festyn i apel na zakończenie roku harcerskiego.
Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród.

pwd. Beata Kobos

Tak/nie – większość drużyn zadeklarowała
się, że ma przed apelem biwak lub inną
imprezę szczepową więc zrezygnowaliśmy
festynu. Nie przyznano zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami jednego
pierwszego miejsca w całej rywalizacji, tylko
miejsca w dwóch kategoriach

Podsumowanie:
Choć nie wszystkie przedsięwzięcia i założenia udało się zrealizować w roku tym nastąpiła poprawa wizerunku namiestnictwa (znowu
nieznacznie pogorszonego przy okazji rajdu). Zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie z założonych imprez. Nie udało nam się natomiast kolejny
raz zwizytować dwukrotnie drużyn.
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