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Kraków, 24.09.2010r

Sprawozdanie z pracy Zastępcy Komendanta HUFCA KRAKÓW NOWA HUTA
za okres 12.10.2009 - 31.08.2010r

W 2007 roku Zjazd Hufca, Nowa Huta wybrał mnie w skład Komendy Hufca. Na pierwszym
posiedzeniu Komendantka hufca zaproponowała mi objęcie funkcji Zastępcy Hufca Nowa
Huta, którą pełniłem do sierpnia 2010r.W dniu grudnia 2007r. ustalony został zakres
obowiązków poszczególnych członków komendy. Mnie zostały powierzone następujące
zagadnienia:
•

jako zastępca Komendanta Hufca miałem zajmować się zastępowaniem
Komendantki;

•

współpraca z Dzielnicami,

•

kontrolą nad działalnością zespołu pozyskiwania środków,

•

współpracą z Komisją Stopni Instruktorskich,

•

współpracą z seniorami,

•

kontaktami ze szczepowymi.

W dniu sierpniu 2008r. nasze przydziały zostały trochę przepracowane uwzględniając
zdobyte doświadczenia jak równieŜ dopasowując podziały obowiązków, do aktualnych
potrzeb Hufca. Mój zakres obowiązków został poszerzony o współpracę z Nowohuckim
Centrum Kultury oraz sprawy związane z tematem schroniska Grzechynia.
Pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta hufca Nowa Huta od samego początku
starałem się wywiązywać z bardzo duŜą sumiennością lecz i duŜą rezerwą, gdyŜ bałem się,
aby z uwagi na mój wiek i stopień nie uznano, iŜ decyzje wydawane są przeze mnie, a nie
przez Komendantkę Hufca. Ta postawa przyniosła według minie dobry efekt i jestem z tego
zadowolony. PrestiŜ Komendantki został umocniony a I sama dh. Komendantka zdobyła
duŜo doświadczeń i zahartowała się boju instruktorskich działań. Nadal jednak twierdzę Ŝe
nie wszystko musi załatwiać czy podpisywać Komendant Hufca o czym niektórych
przypadkach instruktorzy zapominają.
Uczestniczyłem w 95 % posiedzeń komendy hufca jak i we wszystkich odprawach
komendantów hufców w Chorągwi, w których nie mogła wziąć udział komendantka.
Hufiec Nowa Huta swym zasięgiem obejmuje 5 dzielnic, na których działają:
Szczep „Kolorowy” na terenie dzielnicy XIV- „ CzyŜyny”,
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Szczep „Halny” na terenie dzielnicy XV - „ Mistrzejowice”,
Szczepy „Unia” i „ Bartoszowcy” na terenie dzielnicy XVI - „Bieńczyce”,
Szczep „Orogen” na terenie dzielnicy XVII – „Wzgórza Krzesławickie”,
Szczep „ Tęczowy” i „Orogen” na terenie dzielnicy XVIII – Nowa Huta”
Z okazji świąt Wielkanocnych i BoŜego Narodzenia oraz Nowego Roku do wszystkich
dzielnic Poczta Harcerska Kraków IV w imieniu Komendy Hufca wysyłała okolicznościowe
Ŝyczenia. Przedstawiciele dzielnic zapraszani byli na sztandarowe imprezy hufca, jednakŜe
prawie nigdy z nich nie skorzystali. Częściej zaś pojawiają się przedstawiciele dzielnic na
imprezach organizowanych przez poszczególne środowiska. Moim zdaniem większy jest
kontakt z dzielnicami na linii Komendant Szczepu niŜ Komenda Hufca, lecz nie wynika to ze
złej woli Komendy, lecz normalnej pracy środowisk i tak zwanej rzeczywistości przykładem
takiej współpracy mogą być np. Szczepy: Tęczowy, Unia, Orogen czy Bartoszowcy.
Co roku do dzielnic przekazywane jest Betlejemskie Światło Pokoju wraz z
Ŝyczeniami Świątecznymi i Noworocznymi.
Najczęstsze kontakty pojawiają się w przypadku jakiś trudnych spraw lub określonych
imprez realizowanych na terenie dzielnicy o skali masowej. Przykładem będą kontakty w
sprawie terenu ogródka jordanowskiego, prowadzone zarówno przez Komendantkę czy dwa
spotkania, w których osobiście w br. uczestniczyłem z przewodniczącym XVIII dzielnicy.
Sprawa obiektu przy ul. Kaczeńcowej, którą osobiście nadzoruje i prowadzi druhna
Komendantka. Czy teŜ współpraca z dzielnicą XVI przy organizacji kwartalnych koncertów z
cyklu „Nowa Huta Dlaczego Nie”. W akcję tą w roku bieŜącym zaangaŜował się Szczep
Bartoszowców . Czy teŜ nowo powstała impreza, „ Nowohucki Biathlon Rowerowy”, której
patronowała dzielnica XVIII, a ramienia hufca ja byłem odpowiedzialny, a środowiskiem
zaangaŜowanym w zabezpieczeniu II juŜ Rajdu i strzelnicy byli harcerze ze szczepu
„Bartoszowcy” oraz Harcerski Zespół Ratowniczy działający przy hufcu
Reasumując, współpraca z dzielnicami nie naleŜy jeszcze do silnych stron
działalności mojej, choć najczęstsze kontakty mam z przewodniczącym dzielnicy „Bieńczyce”
Kolejny zakres moich obowiązków to kontrola nad działalnością zespołu
pozyskiwania środków. Z uwagi na praktyczne nie funkcjonowanie zespołu pozyskiwania
środków, nie miałem moŜliwości kontrolowania działalności tego zespołu. Pomimo nie
funkcjonowania tego zespołu, największy wkład pracy w uzyskanie środków dla hufca włoŜył
skarbnik naszego hufca.
Współpraca z Hufcową Komisją Stopni Instruktorskich z uwagi, iŜ jestem
Przewodniczącym tej komisji układa się dobrze.
W roku harcerskim 2009/2010 . odbyło się 12 spotkań Komisji .W czasie sprawozdawczym
otwarto: 16 prób przewodnikowskich, 3 próby podharcmistrzowskie. Zamknięto z wynikiem
pozytywnym : 15 prób przewodnikowskich oraz 5 prób podharcmistrzowskich.
Ponadto z wynikiem negatywnym zamknięto 9 prób przewodnikowskich i dwie próby
podharcmistrzowskie. W chwili obecnej w hufcu realizowanych jest 19 prób
przewodnikowskich i 4 próby podharcmistrzowskich. W celu sprawnego funkcjonowania
HKSI utworzony został adres mailowy do bieŜących kontaktów probantów z Komisją i na
odwrót. Na stronie internetowej w zakładce KSI umieszczone zostały druki wniosków o
otwarcie i zamkniecie na poszczególne stopnie. Ponadto umieszczono szablon prób oraz
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sprawozdań na stopnie. RównieŜ umieszczono : listę instruktorów , którzy mogą być
opiekunami prób instruktorskich oraz informacje, który z instruktorów prowadzi próbę
instruktorską. Podjęte zostały równieŜ działania zmierzające do określenia zakresów
czynności dla poszczególnych członków Komisji.
Komisja działa co raz bardziej sprawnie i profesjonalnie jest to zasługą miedzy innymi dzięki
dh. hm. Ani Nowak i phm. Ewie Job od , których wypływa wiele pomysłów i inicjatyw za co
im bardzo dziękuję.
Dziękuję równieŜ pozostałym członkom komisji dh. hm. Jackowi Nawrockiemu , dh. hm. Joli
Balon i dh. phm. Zdzisławowi Sendlerowi , którzy czynienie pracują i realizują zadania i cele
postawione przez naszą Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich jaki i Komedę Hufca.
Współpraca z seniorami naszego hufca w ostatnim roku ograniczyła się do dwóch w
spotkań, które odbywały się w Nowohuckim Centrum Kultury. Najczęściej poruszanymi
tematami były informacje o stanie liczebnym hufca, szczepów, obsadzie kadrowej i
informacjach bieŜących, co się dzieje w hufcu. Staram się być na kaŜdym spotkaniu na, które
zostaję zaproszony.
Przykro mi o tym mówić ale co raz częściej w ostatnich latach spotykałem się z określeniami
młodych druŜynowych a nawet instruktorów ze stopniem podharcmistrza , Ŝe szkoda czasu
na spotkania z „dziadki” bo ględzą i trudno ich opanować. Zapominamy o seniorach ale i o
tych jeszcze młodych instruktorach, którzy odeszli 5, 10 czy 15 lat temu, a kiedyś pracowali
w Komedzie hufca czy w określonych środowiskach. MoŜe w następnej kadencji naleŜałoby
się pokłonić temu tematowi i zmienić sposób myślenia. Bo to Oni tak jak my teraz kiedyś
budowali nasz hufiec.
Współpraca z Nowohuckim Centrum Kultury pośrednio nakłada się ze współpracą z
seniorami i druhem Hm. Jurkiem Kujawski, który najczęściej reprezentuje NCK.
W NCK odbywają się zbiórki zuchowe i harcerskie jak i spotkania instruktorskie czy
teŜ okolicznościowe spotkania Komendy Hufca.
Kolejną płaszczyzna współpracy mojej z NCK to akcja związana z Wielka Orkiestrą
Świątecznej Pomocy, w której praktycznie uczestniczą wszystkie środowiska. Z NCK
pobierane są identyfikatory i puszki i tam teŜ w obecności banku rozliczane są pieniądze z
prowadzonej kwesty. Końcowe rozliczanie wysyłane do Sztabu WOŚP w Warszawie
podpisuję jako członek nowohuckiego Sztabu WOSP.
Średnio dwa razy w miesiącu jestem w NCK w „Chacie u Szpinaka” u J. Kujawskiego
w celu wymiany informacji.
W roku bieŜącym odbył się Zlot 100 lecia. Nasz hufiec reprezentował Szczep
„Bartoszowców” ,który wystawił siedmioosobową reprezentacje biwakującą na Krakowskich
Błoniach. W sztabie Zlotu pracował dh. phm. Marek Balon oraz dh. pwd. Filip Pajestka ze
Szczepu „Bartoszowców”, który był odpowiedzialny miedzy innymi za sprawy „duchowe”
Integralną częścią zlotu było spotkanie z seniorami z całej polski, które odbyło się 23 sierpnia
w Nowohuckim Centrum Kultury. Początkowo przewidywane na 300 osób w ostateczności
było ponad 530 osób. Spotkanie prowadzili dh. hm. Jurek Kujawski i Pwd. Radosław
Omieciński ze Szczepu „Bartoszowców” zabezpieczali organizacyjnie i porządkowo Harcerze
3

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska

os. Sportowe 25a, 31-966 Kraków, Tel. 0 698 627 311, , NIP: 676-234-15-99, REGON: 120415194
Krakowski Bank Spółdzielczy nr 68 85910007 0020 0055 5874 0001

i instruktorzy ze Szczepu „Bartoszowcy” i „Kolorowy”. Komedę Hufca reprezentowałem
osobiście.
RównieŜ w roku bieŜącym reprezentowałem nasz hufiec na chorągwianej inauguracji roku
Harcerskiego w Wadowicach. 30 osobową reprezentację wystawił Szczep „Bartoszowców”
Kolejny zakres obowiązków to kontakty ze szczepowymi. Zadanie to jest realizowane
na bieŜąco w zaleŜności od potrzeb i doświadczenia poszczególnych Komendantów
Szczepu. Najwięcej rozmów, porad i przekazywanych informacji w róŜnych tematach (np.
akcja chorągiewka, biwak, dokumentacja, działalności szczepu i itp.). Większości
przypadków były to rozmowy w tonie towarzyskim, a dotyczyły między innymi Szczepu
„Kolorowy” ,obecnego Komendanta Szczepu „Orogen” oraz szczepu „Unia”.
Najmniej pracy włoŜyłem z zagadnienie związane z tematami z Grzechynią. Tym
obiektem od kilku lat opiekuje się hm. Andrzej Grabowski, który w tej materii posiada
największą wiedzę i doświadczenie. On teŜ wraz z instruktorami ze swojego środowiska
wykazuje największe zaangaŜowanie i najwięcej wkłada pracy w ten obiekt. Dlatego teŜ w
imieniu komendy i własnym bardzo dziękuję druhowi Andrzejowi i jego kadrze za
prowadzenie i nadzorowanie Grzechyni.
Kończąc to sprawozdanie z ostatniego roku i podsumowując czas od zjazdu w
2007r. chciałbym bardzo podziękować całej ustępującej Komendzie Hufca za współpracę
i wspieranie mnie w chwilach trudnych. Dziękuję Komendantom Szczepów za współpracę,
cierpliwość i wyrozumiałość za moją czasami dociekliwość. Dziękuje instruktorom naszego
hufca za współpracę.
Podsumowując przedstawione sprawozdanie mam świadomość, Ŝe nie wszystko
wykonałem na 6. Jest bowiem jeszcze sporo do poprawy w tym równieŜ i w naszym
myśleniu, iŜ hufiec to nie parę osób pracujących w komendzie. Hufiec to druŜyny i
środowiska, które najbardziej pracują na wizerunek harcerstwa w Nowej Hucie.
Hufiec to nie piękne słowa i hasła pisane w strategii o integracji czy opowiadane na
szkoleniach i kursach, lecz rzetelna harcerska i instruktorska postawa bycia i chęci bycia i
pracowania razem.
Proszę zjazd o przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium.

Czuwaj!!!
Hm. Zbigniew Babiuch

4

