Hufiec ZHP Kraków - Nowa Huta
pwd. Anna Koperczak HO
Szef Namiestnictwa Starszoharcersko- Wędrowniczego
„Ruber Ignis”

Kraków, 15 październik 2009r.

Sprawozdanie z działalności Namiestnictwa w okresie 2007- 2009r.

STYCZEŃ 2007 – LIPIEC 2008
W okresie od stycznia 2007r. do lipca 2008r. nikt z obecnych członków Namiestnictwa
nie działał w jego szeregach, wobec czego nie mogę przedstawić odpowiedniego
sprawozdania.

SIERPIEŃ 2008 – LIPIEC 2009
Szefem Namiestnictwa „Ruber Ignis” została pwd. Joanna Paryż, instruktorka Szczepu
Orogen. Moim zadaniem była pomoc Asi w nowym zadaniu; zostałam mianowana członkiem
zespołu.
W sierpniu zajęłyśmy się przygotowaniami do wrześniowej inauguracji hufcowej dla
kadr drużyn starszoharcerskich oraz wędrowniczych hufca. Mimo, iż nie miałyśmy żadnej
bazy kontaktowej i zapraszałyśmy drużynowych i przybocznych wyłącznie przez maile do
komend szczepów, pojawiło się ok. 13 osób. Na wyjeździe odbyły się zajęcia integracyjne
oraz metodyczne. Przedstawiłyśmy opracowany wspólnie plan pracy Namiestnictwa na
nadchodzący rok harcerski, wytyczne do pisania planów pracy dla drużyn, skonsultowałyśmy
z drużynowymi i przybocznymi tworzony regulamin rywalizacji oraz stworzyłyśmy nową listę
kontaktową.
W październiku ruszyła skrzynka mailowa Namiestnictwa ruber.ignis@gmail.com
której prowadzeniem aktywnie zajmuję się do tej pory. Żadnej wiadomości nie pozostawiam
bez odpowiedzi i staram się, aby były one szybko generowane.
Równocześnie pojawiły się pewne problemy w kontaktach z Asią, które niestety były
zapowiedzią jej rezygnacji z pracy w Namiestnictwie. Zgłosiłam problem do Komedy Hufca
oraz zwróciłam się o pomoc w znalezieniu nowych członków zespołu do Szczepowych. Na
moje prośby odpowiedział pwd. Piotr Grabowski, podając kilka propozycji oraz wspomagając
mnie organizacyjnie (dokumenty). Tak więc zostałam szefem.. trochę osamotniona w
chęciach zaczęłam organizować sobie pracę samodzielnie. Najpierw ostatecznie
opracowałam dokumenty zespołu oraz zebrałam wszystkie plany pracy drużyn, które z
poślizgiem, ale zostały sprawdzone, ocenione, a po poprawkach zatwierdzone.
W efekcie wszystkich tych zawirowań oraz braku rąk do pomocy nie odbyły się zaplanowane
na październik warsztaty, a termin Rajdu RAJ został odłożony na wiosnę 2009r..
22.11.2008r. odbyła się pierwsza wspólna impreza dla drużyn Namiestnictwa- był to
Harcmiting, organizowany przez Szczep Halny. W akcji wzięło udział 5 drużyn (3
starszoharcerskie i 2 wędrownicze) oraz 2 międzydrużynowe reprezentacje szczepów.
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Konkurencje sportowe jakie były rozgrywane to: siatkówka, koszykówka i piłka nożna oraz
strzelectwo (indywidualnie). Rozgrywki podzielono na 2 kategorie: Harcerze Starsi oraz
Wędrownicy.
W listopadzie rozpoczęłam również pierwsze wizytacje- od Próbnej Drużyny SH „Legion”, dla
której była to zbiórka kończąca okres próbny. Z dniem 27.11.2008r. drużyna otrzymała
numer 316 oraz patrona- Cichociemnych. Kolejne wizytacje nie odbywały się według jakiegoś
określonego schematu, a wynikały raczej z potrzeby chwili.
W grudniu rozpoczęliśmy wraz z Zespołem Kadry Kształcącej (wtedy jeszcze MHZKK)
przygotowywać kurs drużynowych i ja, jako Namiestnik i członek Zespołu podjęłam się
szefowania starszoharcerskiej części kursu. Kurs rozpoczął się w marcu i trwał do końca
kwietnia. Byłam odpowiedzialna za opracowanie programu i obrzędowości, przeprowadzenie
części zajęć (dla całego kursu oraz osobno- dla pionu HS) oraz sprawdzanie prac kursantów.
Oprócz korzyści dla mnie, jako dla instruktora i przyszłego kształceniowca, muszę
powiedzieć, że była to zdecydowania bardzo dobra decyzja pod względem poznania
drużynowych i przybocznych Namiestnictwa oraz sytuacji ich drużyn.
Korzystając z pomocy osób wizytujących kursantów, udało mi się przeprowadzić wizytacje
praktycznie wszystkich drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych Hufca. Jedynie Próbna
Drużyna Wielopoziomowa „Czarne Wilki”, działająca w Szczepie Kolorowym, nie została
odwiedzona. Mimo kilku prób, nie potrafiliśmy się dogadać co do terminu zbiórki.
Przesunięty na wiosnę Rajd Raj i tym razem się nie odbył- tym razem z powodu małej
liczby chętnych  Drużyny wzięły jednak udział w obchodach 60- lecia Hufca.
Dzięki wizytacjom oraz indywidualnym spotkaniom z kadrami drużyn,
podsumowującym całoroczną pracę, zakończyliśmy w czerwcu rywalizację w Namiestnictwie
z następującymi wynikami:
Drużyny Żółtego Płomienia:
- 318 KDSH „Matterhorn” im. Klimka Bachledy, działająca w szczepie „Unia” im. Władysława
Jagiełły
- 399 KDSH „Z.W.I.Ś.”, działająca w szczepie „Orogen” im. Mieczysława Karłowicza
- pKDW „Sokół” im. Jana Piwnika, działająca w szczepie „Unia” im. Władysława Jagiełły
Drużyny Pomarańczowego Płomienia:
- 335 KDSH „Niewidzialni” im. Mieczysława Karłowicza, działająca w szczepie „Tęczowy” im.
Tadeusza Kościuszki,
- 316 KDSH „Legion” im. Cichociemnych, działająca w szczepie „Unia” im. Władysława
Jagiełły,
- 327 KDSH „Bezdroża” im. Wawrzyńca Żuławskiego, działająca w szczepie „Orogen” im.
Mieczysława Karłowicza,
- 377 KDSH „Odyseja”, działająca w szczepie „Halny” im. Mariusza Zaruskiego.
Znaczka Czerwonego Płomienia nie przyznano żadnej drużynie.

SIERPIEŃ 2009 – PAŹDZIERNIK 2009
Myśląc o kolejnym roku harcerskim wiedziałam jedno- już nie mogę działać w
pojedynkę. Namiestnictwo nie będzie dobrze funkcjonować jeśli będzie jednoosobowym
‘zespołem’. Na szczęście po jednym ze spotkań kadry hufca i wyłuszczeniu problemu,
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znalazły się osoby do pomocy. Są to oczywiście instruktorzy, którzy robią 1000 innych rzeczy,
ale w ramach troski o hufiec, zadeklarowali swą pomoc. Szczęśliwie złożyło się, że są to
również osoby, które mają doświadczenie w prowadzeniu drużyn starszoharcerskich i
wędrowniczych (niektórzy to już wręcz specjaliści ☺). Obecny skład ZESPOŁU to:
- pwd. Anna Koperczak- szef Namiestnictwa
- hm. Anna Nowak- członek Namiestnictwa
- phm. Ewa Sikora- członek Namiestnictwa
- pwd. Beata Zadęcka- członek Namiestnictwa
- pwd. Grzegorz Fita- członek Namiestnictwa
Tak więc tegoroczną inaugurację zorganizowaliśmy już wspólnymi siłami i chociaż nie
wszyscy byli obecni to zespół dał radę ☺ Taj jak poprzednio były zajęcia i integracyjne i
metodyczne. W tym roku przedstawiliśmy wytyczne do pisania planów pracy, opracowane
osobno dla drużyn starszoharcerskich i osobno dla wędrowniczych.
W chwili obecnej zebrane mamy plany pracy drużyn starszoharcerskich oraz część
wędrowniczych (późniejszy termin składania planów). Niestety można zauważyć, że te
właśnie drużyny (W) nie są w najlepszym stanie. Mamy pewien plan na ich naprawę i
będziemy sukcesywnie go wprowadzać. Przygotowujemy również Rajd RAJ, który tym razem
odbędzie się!

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
pwd. Anna Koperczak HO
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