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  Druhowie!  Był to dla mnie niezwykły zaszczyt i honor być 

przez dwa lata komendantem Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Dwa 

lata, ob�tujące w ważne  wydarzenia, w których mogliśmy brać udział. 

Wydarzenia szczęśliwe, smutne, radosne.  Dziekuje Wam wszystkim za 

zaangażowanie , przygodę i przyjaźń.  Za wspólne chwile spedzone przy 

ognisku, w polu, na kursach i obozach. Sukcesy Małopolskiej Chorągwi 

Harcerzy są Waszymi sukcesami.  Zdaję sobie sprawę, że  wiele spraw 

i działań  mogło być przygotowane i przeprowadzone, podsumowane 

lepiej, dokładniej, z wieksza energią. Mogę jednak Was zapewnić, że we 

wszystkie moje działania na rzecz Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 

wkładałem  maksymalną ilość serca, zapału i umiejętności. Decyzje , które 

podejmowałem były nieraz niezwykle trudne i czasem spotykały się  

z  krytyką, z perspetywy tych dwóch lat jednak mogę stwierdzić, że żadnej 

z nich  się nie wstydzę. 

  W niniejszym sprawozdaniu . Możecie przeczytać 

skrócony opis tego co działo się w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w jej 

wymiarze centralnym. Dla pełnego obrazu należałoby dodać tu setki 

zbiórek zastępów, gromad i drużyn, biwaków, obozów, rajdów i spotkań. 

Dziesiątki godzin spędzonych przy ogniskach i kominkach. To rzeczy, które 

nawet ujęte w ramy statystyczne, nie oddają  całości - przygody i radości 

wszystkich Małopolan.
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 W ramach pracy Referatu Harcerzy Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy w mijającej kadencji odbyły się 
następujące działania:

Turniej Drużyn Leśnych 2010
termin: 10.10.2010
miejsce: Wieliczka
komendant: pwd. Radosław Polański 
pomoc: Krąg Starszoharcerski „HAK”, phm. Paweł 
Lisowski
uczestnicy: 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. 
Zawiszy Czarnego, 43 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Altowianie”
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej Zastępów 2010/2011
termin: 15.11.2010 – 22.05.2011
komendant: pwd. Tomasz Rompalski
pomoc: pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś 
uczestnicy na „etapie chorągwi” (20.04 – 22.05.2011) : 
Zastęp z 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”, 
Zastęp „Emir” z 1 Starosądeckiej Drużyny Harcerzy, 
Zastęp „Wilki” z 3 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy 
„Górska Ostoja” im. T. Kościuszki 
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w 
roku harcerskim 2010/2011: Zastęp „Wilki” z 3 
Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy „Górska Ostoja” im. T. 
Kościuszki 

Referat  Harcer z y

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 31.12.2011 

Liczba drużyn harcerzy:  33
w tym:

Zastępów środowiskowych  5
Drużyn próbnych   4
Drużyn „polowych”   11
Drużyn „leśnych”   4
Drużyn „puszczańskich”  0
Drużyn niekategoryzowanych  9

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
18

Łączna liczba harcerzy:
522

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 06.02.2010 

Liczba drużyn harcerzy:   28
w tym: 

Zastępów środowiskowych        3
Drużyn próbnych                        11
Drużyn „polowych”                      10
Drużyn „leśnych”                          0
Drużyn „puszczańskich”              0
Drużyn niekategoryzowanych   4

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
13

Łączna liczba harcerzy:
b/d

Turniej Drużyn Leśnych 2011
termin: 8-9.10.2011  
miejsce: Baczyn
komendant: pwd. Rene Karkocha
oboźny: pwd. Andrzej Dorobisz
pomoc: pwd. Krzysztof Kozłowski, pwd. Grzegorz 
Urban 
uczestnicy: 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska 
Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki , 3 Podgórska 
Drużyna Harcerzy „Matecznik” im. Andrzeja 
Małkowskiego, 6 Orla Zakopiańska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego, 7 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Komandosy hm. Tadeusza Boya
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 Orla 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej zastępów 2011/2012
termin: 1.09.2011 – 13.05.2012
komendant: pwd. Rene Karkocha
uczestnicy: 11 zastępów wyłonionych na etapie 
rywalizacji w hufcach
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w roku harcerskim 2011/2012:
(wyłoniony zostanie 13.05.2012)
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S TA N  D R U Ż Y N

P R O WA D Z O N E  D Z I A Ł A N I A

- „upowszechnienie” kategoryzacji w pracy drużyn 
(plan pracy drużyny oparty o wytyczne do zdobycia 
wyższej kategorii) 
- zwiększenie świadomości i zaangażowania hufcow-
ych we wdrażaniu kategoryzacji do pracy hufca
- obligatoryjne przyznawanie kategorii każdej 
drużynie w rozkazie hufcowego (lub komendanta 
chorągwi, lub naczelnika) na koniec roku harcerskiego
- długoterminowe powiązanie założeń pracy referatu 
z założeniami pracy Szkoły Instruktorskiej (kursy + 
doskonalenie „pokursowe” dla drużynowych)
- wdrożenie całorocznego systemu oceny pracy 
drużyny (zakończone przyznaniem kategorii), oparte 
na wizytacjach podczas: akcji śródrocznej, akcji 
zimowej, akcji letniej
- dążenie do podniesienia kompetencji drużynowych 
do pełnienia funkcji – w efekcie osiągnięcie stanu 
prowadzenia drużyn wyłącznie (z rzeczywiście 
uzasadnionymi wyjątkami) przez instruktorów
- realna pomoc metodyczna ze strony hufcowych 
(instruktorów z terenu hufca) zastępom 
środowiskowym oraz drużynom próbnym (w tym 
wyznaczanie programów naprawczych i bieżące 
monitorowanie ich wdrażania)
- zwiększenie odpowiedzialności opiekunów drużyn 
(instruktorów) za stan drużyn (zastępów 
środowiskowych), którymi się opiekują – szczególnie 
wzięcie współodpowiedzialności za realizację 
programu naprawczego dla drużyny
- przestrzeganie przez hufcowych okresów, na czas 
których powołane są zastępy środowiskowe i drużyny 
próbne

- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych
- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Zastępów 
- zaawansowane prace nad opracowaniem 
(dostosowaniem) zestawu arkuszy wizytacyjnych do 
całorocznej oceny pracy drużyny
- zaawansowane prace nad elektroniczną książką 
pracy drużyny harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn harcerzy 

 

- wciąż niedostateczne funkcjonowanie systemu 
kategoryzacji w drużynach
- brak zaangażowania niektórych hufcowych we 
wprowadzaniu systemu kategoryzacji do pracy 
drużyn 
- duża liczba drużyn niekategoryzowanych (27 % 
wszystkich drużyn)
- duża liczba „zastępów środowiskowych” oraz  drużyn 
próbnych (ponad 1/4 wszystkich drużyn harcerzy w 
chorągwi nie spełnia warunków drużyn związkowych)
- mała liczba instruktorów na funkcjach drużynowych 
(54 % wszystkich drużynowych)
- brak jednolitego (całorocznego) systemu oceniania 
pracy drużyny 
- małe zainteresowanie zdobywaniem sprawności 
„Andrzej Małkowski 100”
- niska frekwencja drużynowych podczas warsztatów 
prowadzonych przez referat
- brak jednolitego systemu prowadzenia dokumen-
tacji drużyn (opóźniające się wdrożenie książki 
elektronicznej)

- warsztaty dla instruktorów i drużynowych:  „Skutec-
zny zaciąg do drużyny” - wrzesień 2011, 
pwd. Piotr Baś
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Praca z 
zastępem zastępowych” - listopad 2011, 
pwd. Michał Musiał
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Arkusze 
wizytacyjne drużyny harcerzy” - marzec 2012,
 phm. Paweł Lisowski, hm. Maciej Klima, hm. Michał 
Sternicki
- opracowanie regulaminu sprawności „Andrzej 
Małkowski 100” - wrzesień 2011, 
phm. Paweł Lisowski, hm. Ryszard Wcisło
- wizytacja kursu zastępowych + opracowanie arkusza 
wizytacji kursów zastępowych – 
pwd. Rene Karkocha, kwiecień/maj 2011
- udział referenta w pracach GKH-rzy nad nowym 
regulaminem stopni harcerzy OH-rzy ZHR, 
styczeń 2012 
- praca nad stworzeniem elektronicznej książki pracy 
drużyny harcerzy, rok harc. 2011/2012, 
ćw. Oskar Korzonek
- powołanie w skład komendy referatu instruktorów: 
pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś, pwd. Tomasz 
Rompalski, pwd. Michał Musiał, wrzesień 2011

 

- poprawa funkcjonowania kategoryzacji drużyn 
harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn „leśnych”
- bliska perspektywa (do końca czerwca br.) zdobycia 
przez 3 drużyny kategorii „puszczańskiej”

 

 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
harcerzom i instruktorom, którzy włączyli się w pracę 
Referatu Harcerzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w mijającej kadencji, a szczególnie:

pwd. Radosławowi Polańskiemu – za przeprow-
adzenie Turnieju Drużyn Leśnych 2010
(a także Kręgowi Starszoharcerskiemu HAK za pomoc)
pwd. Rene Karkocha – za przeprowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych 2011 (pwd. Andrzej Dorobiszowi, 
pwd. Krzysztofowi Kozłowskiemu, pwd. Grzegorzowi 
Urbanowi za pomoc) oraz za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2011/2012, a także pomoc podczas 
Turnieju Zastępów 2010/2011, oraz pracę nad 
podwyższeniem poziomu kursów zastępowych
pwd. Tomaszowi Rompalskiemu – za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2010/2011
ćw. Oskarowi Korzonkowi – za pracę nad 
elektroniczną książką pracy drużyny harcerzy
pwd. Piotrowi Basiowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Skuteczny zaciąg do drużyny”, a także za 
pomoc podczas przeprowadzenia Turnieju Zastępów 
2010/2011
pwd. Michałowi Musiałowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Praca z zastępem zastępowych”
hm. Ryszardowi Wcisło – za opracowanie gra�cznego 
wzoru sprawności „Andrzej Małkowski 100”

zimową składki płaci przed tą akcją, jeżeli jednak akcji 
nie organizuje zaczyna się zadłużać, a gdy przyjdzie 
do rozmów na temat zaległych zobowiązań rozpoc-
zyna się długa dyskusja, której końca nie widać.
Podczas swojej kadencji starałem się poprawić 
zbieralność składek poprzez stałe dyżury oraz 
obecność w każdym terminie wydawania zgód na 
akcję letnią i zimową. Wspólnie z przewodniczącą 
okręgu wery�kację list składkowych posiadanych 
przez chorągiew i posiadanych przez naczelnictwo. 
Stały kontakt z drużynowymi i instruktorami 
w sprawie składek oraz stałe przypominania instruk-
torom oraz drużynowym posiadającym zaległości. 
Bieżący kontakt z hufcowi w sprawie stanu drużyn, 
bieżące informowanie zarządu okręgu o zmianach 
w stanie jednostek. 
Wszystkie dyskusje na temat składek nie dotyczą 
�nansów drużyn i instruktorów działających 
w Obwodzie Tatrzańskim, gdyż Obwód rozlicza się 
bezpośrednio z Okręgiem Małopolskim.
Jak już wspomniałem składki członkowskie oraz 
składki na OC są odprowadzane do okręgu a składki 
instruktorskie są przeznaczone na bieżące utrzymanie 
chorągwi, w dużym stopniu podczas mijającej 
kadencji �nanse te zostały przeznaczone na szkolenia 
(LAS oraz kursy zastępowych, warsztaty dla 
drużynowych) oraz na akcję chorągwi (złoty, harce 
ćwików, turniej drużyn leśnych), starałem się inne 
wydatki ograniczać do minimum.
Jak wyglądały wydatki chorągwi można zobaczyć 
w tabelach przedstawionych poniżej.

Sprawozdanie z działalności Skarbnika Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy

1. Składki
Za nim przystąpiłem do napisania tego sprawozdania 
przejrzałem co napisali moi poprzednicy i doszedłem 
do wniosku, że dużą część ich sprawozdań można by 
przepisać, ale do rzeczy.
 Jak każdy skarbnik m.in. w swoim zakresie 
obowiązków miałem za zadanie zbieranie składek 
członkowskich, składek instruktorskich oraz od roku 
2011 składek na ubezpieczenie OC. Wydaje mnie się, 
że nie jest to tajemnicą, że składki członkowskie oraz 
składki na ubezpieczenie OC są przekazywane do 
Okręgu i tak też starałem się to robić, w miarę na 
bieżąco, tak aby Okręg nie zadłużał się w Naczel-
nictwie oraz aby z tytułu naszej chorągwi nie musiał 
okręg dokładać do zobowiązań z Naczelnictwa. Aby to 
w pełni zrealizować instruktorzy musieli by regulować 
składki instruktorskie na bieżąco, niestety 
z przykrością stwierdzam, że w naszej chorągwi takich 
instruktorów jest bardzo mało, a w czasie elektronic-
znej bankowości (np. stałych zleceń) nie jest to takie 
trudne. 
Praktyka pokazuje tak, że instruktorzy którzy 
organizują obozy i zimowiska płacą przed akcją letnią 
i zimową, a większość instruktorów przypadkowo gdy 
zostaje złapana przez skarbnika w lokalu albo po kilku 
krotnym przypomnieniu o obowiązku płacenia 
składek instruktorskich.
Ze składkami członkowskimi nie jest lepiej, jeżeli 
drużyna lub gromada organizuje akcję letnią lub 

W zakresie prowadzenia prób na stopnie instruktor-
skie, w okresie od 6 lutego 2010 r. do dnia 30 kwietnia 
2012 r.:
a)Komisja Instruktorska otworzyła 35 prób na stopień 
przewodnika,
b)Komisja Instruktorska zamknęła 19 prób na stopień 
przewodnika, 
c)Komisja Instruktorska otworzyła 21 prób na stopień 
podharcmistrza,
d)Komisja Instruktorska zamknęła 10 prób na stopień 
podharcmistrza,
e)Komisja Instruktorska umorzyła 5 prób na stopień 
podharcmistrza,
f )Komisja Instruktorska umorzyła 14 prób na stopień 
przewodnika.
Oprócz powyżej określonej zasadniczej części 
działalności Komisji Instruktorskiej, Komisja 
podejmowała także inne działania, wśród których 
w szczególności były sprawy dyscyplinarne instruk-
torów, oraz podejmowanie prób mediowania 
w sporach pomiędzy instruktorami. 
Członkowie Komisji Instruktorskiej uczestniczyli także 
w kursach instruktorskich prowadzonych przez Szkołę 
Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, 
poprzez prowadzenie tych kursów, oraz prowadzenie 
na tych kursach zajęć szkoleniowych.

Czuwaj!
hm. Radosław Kurek HR

2. Wpływy i wydatki
2.1. Rok 2010

Wpływy

Składki instruktorskie  6059,00
Wpłaty za LAS  5948,00
1 procent   410,90
Odsetki   0,30
Opłata za zlot  1980,00
OC za rok 2011  24,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
30927,50 zł

Koszty

Książeczki służbowe  294,00
Zakup wyposażenia  299,00
Materiały   3317,69
Wyżywienie  2583,28
Usługi   1702,82
Transport   2033,65
Podróże służbowe  1177,48
Czynsz i energia  150,00
Koszty ubezpieczenia 531,00
Inne    99,24
Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

Przeglądając to zestawienie należy zwrócić uwagę na 
to, że są tu uwzględnione wszystkie akcje chorągwi 
również LAS 2010 która zwyczajowo powinna być 
rozliczona w osobnym zestawieniu.

3. Inne
- w czasie tej kadencji zostało zmienione konto 
bankowe – jest to konto tańsze w obsłudze, które jest 
w pewnym stopniu jest w stanie samo na siebie 
zarabiać
- granty – nie udało się pozyskać środków na 
działalność chorągwi z tytuły grantów – wnioskiem na 
przyszłość moim zdaniem jest potrzebna osobno 
osoba do pozyskiwania funduszy z tego tytułu, oraz 
dużo dokładniejsze planowanie działań na rok harcer-
ski
- w przyszłej kadencji należało by się zastanowić nad 
sposobem pozyskiwania funduszy na działalność 
chorągwi po za składkami instruktorskimi
- należy przeanalizować sposób �nansowania medalu 
chorągwi
- po gruntownej analizie wydaje się, że polepszyła się 
trochę ściągalność składek członkowskich i instruk-
torskich

 (-) phm. Paweł Pająk HR
zastępca komendanta i skarbnik
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego

 

2.3. Rok 2012
Wpływy

Składki instruktorskie  3448,00
1 procent    0,00
Odsetki    0,00
Książeczki służbowe   60,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
10158,50
Przekazane składki na OC do Okręgu
624,00
Przekazane składki instruktorskie do Okręgu
183,50

Koszty

Książeczki służbowe   67,00
Opłata za udział delegatów 
w XII Zjeździe ZHR   480,00
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    567,47
Wyżywienie   271,98
Usługi    157,50
Transport    29,61
Podróże służbowe   713,53
Czynsz i energia   105,00
Koszty ubezpieczenia  0,00
Inne     63,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Wszystkie należności z tytułu składek członkowskich
 i składek na ubezpieczenie OC za rok 2010 i za rok 
2011 które udało się zebrać na dzień 31.12.2011 
zostały wpłacone do kasy Okręgu Małopolskiego.

2.2. Rok 2011
Wpływy

Składki instruktorskie  7842,67
1 procent    47,76
Odsetki    125,41
Opłata za zlot   1080,00
OC za rok 2012   48,00
Środki medal   3500,00
Książeczki służbowe   30,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
31642,00

Przekazane składki na OC do Okręgu
726,00

Koszty

Lilijki instruktorskie   285,47
Do�nansowanie kursu 
przewodnikowskiego 
Wodzów Zuchowych  917,29
Do�nansowanie LAS 2011  2190,92
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    2527,79
Wyżywienie   1958,42
Usługi    3755,60
Transport    270,44
Podróże służbowe   1497,96
Czynsz i energia   131,98
Koszty ubezpieczenia  100,00
Inne     966,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Referat zuchowy to była bolączka tej kadencji. 
Niestety nie udało się pozyskać instruktora, który 
referat byłby w stanie pociągnąć. Zaproponowany 
przez zuchmistrzów i rezygnującego z funkcji 
referenta hm. Marcina Dorosza kandydat z racji innych 
obowiązków nie podjął działania w referacie. Dzięki 
zaangażowanu kilku instruktorów i drużynowych, 
udało się w minimalnej formie realizować zadania, 
które postawione są zazwyczaj przed referetem. 
PRzede wszystkim szkolenia, tutaj chciałbym 
podziękować hm. Marcinowi Doroszowi oraz pwd. 
Mateuszowi Niedzielskiemu za poprowadzenie dwóch 
kursów zuchmistrzowskich. Po drugie wizytacje: 
dzieki zaangażowaniu się hufcowych i byłych instruk-
torów zuchowych duża część zimowisk i kolonii 
zuchowych została co najmniej odwiedzona. 
Nawiązano zaniedbane relacje z Wydziałem Zuchów, 
które zaowocują kursem zuchmistrzowskim oraz 
zaangażowaniem się małopolskich zuchmistrzów 
w organizację Zlotu Zuchmistrzowskiego w sierpniu 
2012.

Najbardziej brakło: działań integracyjnych dla 
zuchmistrzów, kategoryzacji gromad, odwiedzin 
śródrocznych i śródrocznego podnoszenia kwali�-
kacji. Wodza.

Stan gromad na 31.12. 2011: 7
 

(co gorsze) brak jednoznacznych zasad
zaliczania kursu.

Przeszkolono: 37 instruktorów harcerskich, 
9 wędrowniczych, 8 zuchowych, 
16 ukończyło kursy phm.

Wnioski: W nowej kadencji należy zastanowić się nad 
rolą szkoły instruktorskiej może komendantami 
kursów powinni być z zasady szefowie referatów, 
może warto podnieść poziom kursów zaczynając od 
pytań: kogo wychowujemy, jakie cech powinien 
posiadać drużynowy, itp. na nie gdzie kiedy i kto.

hm. Dariusz Grochal

Praca biura chorągwi bywa niedoceniana, jednak 
wakat na fukcji jego szefa dotkliwie doskwiera 
zarówno komendzie jak i reszcie całej jednostce. 
Przekonaliśmy się o tym po zaangażowaniu sie druha 
Łukasza Brzezińskiego w pracę Zarządu okręgu i jego 
rezygnacji z prowadzenia biura. Niestety wakat ten 
odbijał się w kilku przypadkach na wizerunku 
Małopolan. Za wszystkie niedgodności i uchybienia w 
tym wzgędzie serdecznie przepraszam. Jednak mimo 
niedosciągnięć w swerze biurowo informacyjnej 
można znaleźć i jasne pola w tej dziedzinie. Po 
pierwsze nowa strona chorągwi, która po wielu 
trudnościach ruszyła i jest aktualizowana. Po drugie 
strona chorągwi na portalu facebook.com dzięki 
której dysponujemy ciekawym kanałem informacyj-
nym na zewnątrz.  

torów - nikt ze szkoły instruktorskiej), kilku instruk-
torów zadeklarowało pełnienie funkcji na kursach 
instruktorskich, ale nikt nie chciał uczestniczyć 
w działaniach statutowych szkoły instruktorskiej.

Kursy
rok 2010

Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Paweł Lisowski
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant hm. Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm. Dariusz Grochal
Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz

Kursy
rok 2011

Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz
Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Bogdan Sobecki
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant phm. Bartłomiej Dukała
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm.Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski Skole - hm. Marcin Dorosz

Organizacja kursów przychodziła z wielkim trudem i 
wysiłkiem w.w druhów.
Pozom kursów można określić jako dobry: choć na 
niektórych kursach za dużo było zajęć
teoretycznych w stosunku do praktycznych, oraz 

W skład szkoły zostało powołanych 6 instruktorów. 
Niestety żaden z nich nie podjął w czasie dwóch lat, 
żadnych działań związanych ze szkoleniem.

Wszystkie kursy, szkolenia i konferencje opierały się 
ma mojej osobie oraz rzeszy instruktorów dobrej woli: 
hm. Maciej Klima, hm. Marcin Dorosz, phm. Bogdan 
Sobecki, phm. Mikołaj Prochownik, phm. Bartek 
Dukała, phm. Paweł Pająk, phm. Paweł Lisowski (może 
kogoś zapomniałem to przepraszam).

W 2010/2011 roku skupiłem się na metodycznych 
szkoleniach hufcowych. Na każdą odprawę przygo-
towany był blok tematyczny poświęcony 
programowej pracy hufca. Jesienią odbył się biwak 
hufcowych poświęcony metodzie. Na odprawach 
i biwaku była bardzo niska frekwencja, dotyczyła ona 
głównie tych hufcowych którzy najbardziej potrze-
bowali wsparcia i pomocy metodycznej. Niestety 
w roku 2011/2012  ta dobra tradycja nie była kontyn-
uowana.

W styczniu 2011 odbyła sie konferencja metodyczna 
MCHH poświęcona pracy hufca (obecnych okoła 45 
instruktorów) organizatorzy: hm. Dariusz Grochal 
hm. Maciej Klima. Miała ona charakter szkoleniowy, 
a nie dyskusyjny - a główny temat to próba zde�nio-
wania hasła: Tożsamość Hufca. 

W marcu 2011 odbyła się zbiórka instruktorów 
Chorągwi dotycząca szkoleń (obecnych 12 instruk-

Za wielką pracę oraz zaangażowanie w tej dziedzinie 
dziekuję: 
phm. Bartłomiejowi Dukale za stronę oraz 
ćw. Pawłowi Szczerbińskiemu za zaangażowanie się 
w roli sekretarza komendanta.  

Wnioskiem na przyszłość niech będzie dla nowej 
komendy determinacja w wyszykniu odpowiedniej 
osoby, która chciałaby podjąć służbę  w biurze 
chorągwi. Dużej determinacji będzie wymagało 
również porządkowanie dokumentacji i archiwum, 
które uległo częściowemu zniszczeniu w czasie 
powodzi. 

Krąg Hufcowych zbierał się średnio raz na dwa 
miesiące. Były to zarówno odprawy w sprawach 
bieżących, jak i zbiórki metodyczne. Dzięki 
hm. Dariuszowi Grochalowi nawet na najprostszej 
odprawie dotyczącej bieżących spraw mieliśmy 
możliwość podniesienia naszego poziomu wiedzy 
i umiejętności za pomocą gier i ćwiczeń zgodnych 
z metodyką harcerską (szczególnie polecam grę 
“Atlanta”). Ze zbiórek przygodowo - integracyjnych 
należy wymienić: biwak w Lubomierzu, wyjazd 
i eksploracja Jaskini Kryspinowskiej,  biwak w Olszan-
icy, udział reprezentacji KH w warsztatach dla hufcow-
ych. Niestety jak wspomniał wcześniej Darek zmorą 
była niska frekwecja. Na nic zdały się zmiany sposobu 
ustalania zbiórek KH z umawianych każdorazowo na 
następny termin na zaplanowane na cały rok harcer-
ski. Niestety często nawał obowiązków zawodowych, 
uczelnianych, domowych a także harcerskich  nie 
pozwalał na regularne spotkania.

2) Gra Referatu z okazji Święta Niepodległości – 11 
listopada 2010 r.
a) Opis: Gra z okazji Święta Niepodległości została 
zorganizowana w ramach współpracy z Hufcem 
Harcerzy Kraków – Śródmieście oraz Kręgiem Starszo-
harcerskim HAK. Gra składała się z dwóch części – 
miejskiej gry fabularnej oraz manewrów z użyciem 
sprzętu do paintballa. Fabuła pierwszej części gry 
opierała się o wydarzenia związane z wyzwalaniem 
Krakowa spod władzy austriackiej, podsumowanie i 
fabularne zwieńczenie stanowiła rozgrywka paintball-
owa, która miała miejsce na terenie jednego z fortów 
Twierdzy Kraków. W grze udział wzięły następujące 
drużyny wędrowników: 7 KDW im. T. Reytana, 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 19 KLDW, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz HAK-iem

- sprawna realizacja planu wg ustalonych założeń 
metodycznych i organizacyjnych

- liczny udział wędrowników
Minusy:

- w akcji nie wzięły udziału wszystkie drużyny 
wędrowników

części wspólnej Zlotu, w szczególności w ognisku 
zlotowym oraz w o�cjalnych uroczystościach 
w Zakopanem. W zlocie wzięły udział reprezentacje 
7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T. Reytana 
oraz 33 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Bojowe 
Szkoły”.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- udział reprezentacji wędrowników w części wspólnej 
zlotu
- rozbudowane wędrówki

Minusy:
- mała liczebność wędrowników na zlocie

hm. Piotrowi Turkiewiczowi, phm. Jackowi Feczko, 
phm. Jarosławowi Kuczajowi, pwd. Michałowi 
Makowskiemu, Damianowi Plinkiewiczowi, Arturowi 
Uczkiewiczowi – za pomoc w przeprowadzeniu Kursu 
Drużynowych Harcerzy „Żar XV”, phm. Bohdanowi 
Sobieckiemu, phm. Dominikowi Skwierawskiemu oraz 
kadrze kursu za przeprowadzenie Kursu Drużynowych 
Harcerzy „Żar XVI” 

  Referent Harcerzy
     
 Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
      
 phm. Paweł Lisowski HO

W OKRESIE 02. 2010 R.  - 11  2012 R.

W okresie kiedy prowadziłem Referat Wędrowników 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. A. Małkowskiego 
odbyły się następujące akcje:

1)Zlot ZZ-ów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w Zakopanem w dniach 1-3 maja 2010 r.
a)Opis: Według przyjętych założeń w zlocie ZZ-ów 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w Zakopanem miały 
wziąć udział również drużyny wędrowników. Zlot 
składał się z dwóch części – wędrownej i stałej (polana 
Rogoźniczańska koło Chochołowa). W ramach 
wędrówek (przedłużonych w stosunku do wędrówek 
ZZ-ów harcerzy) zdobyliśmy Babią Górę. Następnie, 
po noclegu w trasie, wzięliśmy w udział w 

3)Wyjazd integracyjny kadry Referatu wraz ze szkole-
niami nt. „Jak zwiększyć liczebność drużyn 
wędrowniczych”

a)Opis: Akcja odbyła się we współpracy z Hufcem 
Wędrowniczek Małopolskiej Chorągwi Harcerek oraz 
Hufcem Harcerzy Kraków – Śródmieście. Miała ona 
miejsce w lutym 2011 r. Według przyjętych założeń 
składała się ona z dwóch części – oddzielnych 
wędrówek kadr Referatu Wędrowników oraz Hufca 
Wędrowniczek oraz wspólnego szkolenia w formie 
warsztatów. W ramach wędrówki zdobyliśmy 
Szczebel, gdzie, zupełnie przypadkowo, spotkaliśmy 
się na szczycie z wędrowniczkami. Z kolei szkolenie 
odbywało się w schronisku na Luboniu Wielkim. W 
ramach szkolenia zajmowaliśmy się zagadnieniem jak 
można zwiększyć liczebność drużyn wędrowniczych 
oraz dlaczego jest to istotne. Wyjazd i szkolenia 
kierowane były przede wszystkim do drużynowych i 
przybocznych.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz Hufcem Wędrowniczek 
Małopolskiej Chorągwi Harcerek

- podjęcie ważnego i trudnego tematu

- interaktywna forma zajęć – warsztaty – połączona z 
wymianą własnych doświadczeń i przemyśleń uczest-
ników wywodzących się z różnych środowisk

Minusy:
- mała liczebność drużynowych wędrowników

4)Udział w organizacji programu dla wędrowników w 
ramach Zlotu Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 21 – 22 
maja 2011 r.

a)Opis: W tym wypadku główny ciężar organizacyjny 
spoczywał na kadrze zlotu oraz Hufcu Harcerzy 
Kraków – Śródmieście a Referat pomagał w organi-
zacji programu dla wędrowników. W ramach tego 
przeprowadzona została gra miejska sprawdzająca 
wiedzę o własnym mieście oraz umiejętności 
rozwiązywania nietypowych problemów i współpracę 
w grupie. W akcji wzięły udział drużyny: 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy 
Kraków – Śródmieście
- ciekawa i niestandardowo przeprowadzona gra
Minusy:
- mała liczebność drużyn wędrowników

5)Udział w letnich akcjach szkoleniowych w roku 
2010 i 2011.

Jako szef Referatu brałem aktywny udział w letnich 
akcjach szkoleniowych, w szczególności 
przeprowadzając, ustalone z kadrą kursu, zajęcia. 
Plusem było to, że zajęcia były przeprowadzone  
w formie możliwie dynamicznej, z użyciem metod 
aktywizujących, co miało przybliżyć uczestnikom 
nierzadko trudną tematykę (np. statut ZHR i inne 
przepisy związkowe). Niestety, z uwagi na inne 
zobowiązania nie byłem w stanie uczestniczyć 
w kursach drużynowych wędrowników w roli innej niż 
prelegenta.

6)Szkolenia dla nauczycieli.
Nawiązana została współpraca z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem 
miało być zorganizowanie zajęć przybliżających 
nauczycielom metodykę rożnych pionów (zuchy, 
harcerze, wędrownicy). Za współpracę odpowiedzi-
alny był phm. Stanisław Pelc.

phm. Mikołaj Prochownik HR

Od czasu objęcia referatu przez pwd. Wojciecha 
Snocha  12. 2011 referat podjął następujące 
działania:

7)Służba w Czasie wigilii dla bezdomnych

8)Bal wędrowniczek i wędrowników

9)Wyjazd szkoleniowy nad jezioro Rożnowskie

10)Inicjatywa stworzenia hufca wędrowników

11)Współpraca z Maszoperią „Namorzyny” przy 
remoncie łodzi „Wiking”

Stan jednostek na 31. 12. 2011 : 7 w tym 3 Patrole

Raport 
z działalności Komisji Instruktorskiej Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy ZHR 
za okres od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.

1.Zbiórki Komisji Instruktorskiej.
W okresie od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. 
Komisja Instruktorska odbyła 34 zbiórki. Spośród nich 
33 zbiórki odbyły się w Krakowie - w lokalu Chorągwi, 
lub w harcówkach krakowskich drużyn i szczepów. 
Jedna zbiórka Komisji Instruktorskiej odbyła się 
podczas i na terenie obozu Letniej Akcji Szkoleniowej 
w roku 2011. W roku 2010 nie odbyła się zbiórka 
Komisji w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej – 
w odpowiedzi na zapytanie Komisji co do zbiórki na 
kursie organizatorzy zawiadomili Komisję, że nie ma 
potrzeby zorganizowania takiej zbiórki. W obecnej 
kadencji planowana jest jeszcze jedna zbiórka Komisji 
– w dniu 16 maja 2012 r.
Zbiórki Komisji Instruktorskiej związane ze spotka-
niami z instruktorami w sprawach prób na stopnie 
instruktorskie odbywały się we wcześniej ustalonych 
i ogłoszonych terminach (co najmniej jedna środa 
w każdym miesiącu). 

2.Skład Komisji Instruktorskiej i uczestniczenie 
członków Komisji w jej zbiórkach.
Komisja pracowała na swych zbiórkach w składzie:
1)hm. Radosław Kurek – Przewodniczący,
2)hm. Marcin Dorosz – Sekretarz (do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal,
4)hm. Piotr Popławski,

5)hm. Szymon Tatar (do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran (do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki (do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel,
9)phm. Michał Nogalski (od września 2011 r.).
Jak wskazano wyżej, Komisja Instruktorska odbyła 34 
zbiórki. Podczas tych zbiórek obecność członków 
Komisji na zbiórkach w okresie ich działalności 
w Komisji była następująca.
1)hm. Radosław Kurek obecny był na 29 zbiórkach,
2)hm. Marcin Dorosz obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal obecny był na 25 zbiórkach,
4)hm. Piotr Popławski obecny był na 21 zbiórkach,
5)hm. Szymon Tatar  obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel obecny był na 25 zbiórkach,
9)phm. Michał Nogalski obecny był na 5 zbiórkach 
(od września 2011 r.).
Wszystkie nieobecności członków Komisji na jej 
zbiórkach zostały usprawiedliwione, a były one 
spowodowane przyczynami związanymi 
z obowiązkami rodzinnymi, pracą zawodową lub 
pełnieniem innych funkcji harcerskich.

3.Przedmiot działalności Komisji Instruktorskiej.
Działalność Komisji Instruktorskiej koncentrowała się 
prowadzeniu prób na stopnie instruktorskie, co 
obejmowało w szczególności: otwieranie prób, ustala-
nie ze zdobywającymi zmian w próbach, zamykanie 
prób, umarzanie prób. 



 W ramach pracy Referatu Harcerzy Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy w mijającej kadencji odbyły się 
następujące działania:

Turniej Drużyn Leśnych 2010
termin: 10.10.2010
miejsce: Wieliczka
komendant: pwd. Radosław Polański 
pomoc: Krąg Starszoharcerski „HAK”, phm. Paweł 
Lisowski
uczestnicy: 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. 
Zawiszy Czarnego, 43 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Altowianie”
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej Zastępów 2010/2011
termin: 15.11.2010 – 22.05.2011
komendant: pwd. Tomasz Rompalski
pomoc: pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś 
uczestnicy na „etapie chorągwi” (20.04 – 22.05.2011) : 
Zastęp z 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”, 
Zastęp „Emir” z 1 Starosądeckiej Drużyny Harcerzy, 
Zastęp „Wilki” z 3 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy 
„Górska Ostoja” im. T. Kościuszki 
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w 
roku harcerskim 2010/2011: Zastęp „Wilki” z 3 
Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy „Górska Ostoja” im. T. 
Kościuszki 

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 31.12.2011 

Liczba drużyn harcerzy:  33
w tym:

Zastępów środowiskowych  5
Drużyn próbnych   4
Drużyn „polowych”   11
Drużyn „leśnych”   4
Drużyn „puszczańskich”  0
Drużyn niekategoryzowanych  9

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
18

Łączna liczba harcerzy:
522

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 06.02.2010 

Liczba drużyn harcerzy:   28
w tym: 

Zastępów środowiskowych        3
Drużyn próbnych                        11
Drużyn „polowych”                      10
Drużyn „leśnych”                          0
Drużyn „puszczańskich”              0
Drużyn niekategoryzowanych   4

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
13

Łączna liczba harcerzy:
b/d

Turniej Drużyn Leśnych 2011
termin: 8-9.10.2011  
miejsce: Baczyn
komendant: pwd. Rene Karkocha
oboźny: pwd. Andrzej Dorobisz
pomoc: pwd. Krzysztof Kozłowski, pwd. Grzegorz 
Urban 
uczestnicy: 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska 
Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki , 3 Podgórska 
Drużyna Harcerzy „Matecznik” im. Andrzeja 
Małkowskiego, 6 Orla Zakopiańska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego, 7 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Komandosy hm. Tadeusza Boya
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 Orla 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej zastępów 2011/2012
termin: 1.09.2011 – 13.05.2012
komendant: pwd. Rene Karkocha
uczestnicy: 11 zastępów wyłonionych na etapie 
rywalizacji w hufcach
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w roku harcerskim 2011/2012:
(wyłoniony zostanie 13.05.2012)

- „upowszechnienie” kategoryzacji w pracy drużyn 
(plan pracy drużyny oparty o wytyczne do zdobycia 
wyższej kategorii) 
- zwiększenie świadomości i zaangażowania hufcow-
ych we wdrażaniu kategoryzacji do pracy hufca
- obligatoryjne przyznawanie kategorii każdej 
drużynie w rozkazie hufcowego (lub komendanta 
chorągwi, lub naczelnika) na koniec roku harcerskiego
- długoterminowe powiązanie założeń pracy referatu 
z założeniami pracy Szkoły Instruktorskiej (kursy + 
doskonalenie „pokursowe” dla drużynowych)
- wdrożenie całorocznego systemu oceny pracy 
drużyny (zakończone przyznaniem kategorii), oparte 
na wizytacjach podczas: akcji śródrocznej, akcji 
zimowej, akcji letniej
- dążenie do podniesienia kompetencji drużynowych 
do pełnienia funkcji – w efekcie osiągnięcie stanu 
prowadzenia drużyn wyłącznie (z rzeczywiście 
uzasadnionymi wyjątkami) przez instruktorów
- realna pomoc metodyczna ze strony hufcowych 
(instruktorów z terenu hufca) zastępom 
środowiskowym oraz drużynom próbnym (w tym 
wyznaczanie programów naprawczych i bieżące 
monitorowanie ich wdrażania)
- zwiększenie odpowiedzialności opiekunów drużyn 
(instruktorów) za stan drużyn (zastępów 
środowiskowych), którymi się opiekują – szczególnie 
wzięcie współodpowiedzialności za realizację 
programu naprawczego dla drużyny
- przestrzeganie przez hufcowych okresów, na czas 
których powołane są zastępy środowiskowe i drużyny 
próbne

- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych
- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Zastępów 
- zaawansowane prace nad opracowaniem 
(dostosowaniem) zestawu arkuszy wizytacyjnych do 
całorocznej oceny pracy drużyny
- zaawansowane prace nad elektroniczną książką 
pracy drużyny harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn harcerzy 

 

- wciąż niedostateczne funkcjonowanie systemu 
kategoryzacji w drużynach
- brak zaangażowania niektórych hufcowych we 
wprowadzaniu systemu kategoryzacji do pracy 
drużyn 
- duża liczba drużyn niekategoryzowanych (27 % 
wszystkich drużyn)
- duża liczba „zastępów środowiskowych” oraz  drużyn 
próbnych (ponad 1/4 wszystkich drużyn harcerzy w 
chorągwi nie spełnia warunków drużyn związkowych)
- mała liczba instruktorów na funkcjach drużynowych 
(54 % wszystkich drużynowych)
- brak jednolitego (całorocznego) systemu oceniania 
pracy drużyny 
- małe zainteresowanie zdobywaniem sprawności 
„Andrzej Małkowski 100”
- niska frekwencja drużynowych podczas warsztatów 
prowadzonych przez referat
- brak jednolitego systemu prowadzenia dokumen-
tacji drużyn (opóźniające się wdrożenie książki 
elektronicznej)

- warsztaty dla instruktorów i drużynowych:  „Skutec-
zny zaciąg do drużyny” - wrzesień 2011, 
pwd. Piotr Baś
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Praca z 
zastępem zastępowych” - listopad 2011, 
pwd. Michał Musiał
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Arkusze 
wizytacyjne drużyny harcerzy” - marzec 2012,
 phm. Paweł Lisowski, hm. Maciej Klima, hm. Michał 
Sternicki
- opracowanie regulaminu sprawności „Andrzej 
Małkowski 100” - wrzesień 2011, 
phm. Paweł Lisowski, hm. Ryszard Wcisło
- wizytacja kursu zastępowych + opracowanie arkusza 
wizytacji kursów zastępowych – 
pwd. Rene Karkocha, kwiecień/maj 2011
- udział referenta w pracach GKH-rzy nad nowym 
regulaminem stopni harcerzy OH-rzy ZHR, 
styczeń 2012 
- praca nad stworzeniem elektronicznej książki pracy 
drużyny harcerzy, rok harc. 2011/2012, 
ćw. Oskar Korzonek
- powołanie w skład komendy referatu instruktorów: 
pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś, pwd. Tomasz 
Rompalski, pwd. Michał Musiał, wrzesień 2011

 

- poprawa funkcjonowania kategoryzacji drużyn 
harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn „leśnych”
- bliska perspektywa (do końca czerwca br.) zdobycia 
przez 3 drużyny kategorii „puszczańskiej”

 

 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
harcerzom i instruktorom, którzy włączyli się w pracę 
Referatu Harcerzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w mijającej kadencji, a szczególnie:

pwd. Radosławowi Polańskiemu – za przeprow-
adzenie Turnieju Drużyn Leśnych 2010
(a także Kręgowi Starszoharcerskiemu HAK za pomoc)
pwd. Rene Karkocha – za przeprowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych 2011 (pwd. Andrzej Dorobiszowi, 
pwd. Krzysztofowi Kozłowskiemu, pwd. Grzegorzowi 
Urbanowi za pomoc) oraz za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2011/2012, a także pomoc podczas 
Turnieju Zastępów 2010/2011, oraz pracę nad 
podwyższeniem poziomu kursów zastępowych
pwd. Tomaszowi Rompalskiemu – za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2010/2011
ćw. Oskarowi Korzonkowi – za pracę nad 
elektroniczną książką pracy drużyny harcerzy
pwd. Piotrowi Basiowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Skuteczny zaciąg do drużyny”, a także za 
pomoc podczas przeprowadzenia Turnieju Zastępów 
2010/2011
pwd. Michałowi Musiałowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Praca z zastępem zastępowych”
hm. Ryszardowi Wcisło – za opracowanie gra�cznego 
wzoru sprawności „Andrzej Małkowski 100”

0605

zimową składki płaci przed tą akcją, jeżeli jednak akcji 
nie organizuje zaczyna się zadłużać, a gdy przyjdzie 
do rozmów na temat zaległych zobowiązań rozpoc-
zyna się długa dyskusja, której końca nie widać.
Podczas swojej kadencji starałem się poprawić 
zbieralność składek poprzez stałe dyżury oraz 
obecność w każdym terminie wydawania zgód na 
akcję letnią i zimową. Wspólnie z przewodniczącą 
okręgu wery�kację list składkowych posiadanych 
przez chorągiew i posiadanych przez naczelnictwo. 
Stały kontakt z drużynowymi i instruktorami 
w sprawie składek oraz stałe przypominania instruk-
torom oraz drużynowym posiadającym zaległości. 
Bieżący kontakt z hufcowi w sprawie stanu drużyn, 
bieżące informowanie zarządu okręgu o zmianach 
w stanie jednostek. 
Wszystkie dyskusje na temat składek nie dotyczą 
�nansów drużyn i instruktorów działających 
w Obwodzie Tatrzańskim, gdyż Obwód rozlicza się 
bezpośrednio z Okręgiem Małopolskim.
Jak już wspomniałem składki członkowskie oraz 
składki na OC są odprowadzane do okręgu a składki 
instruktorskie są przeznaczone na bieżące utrzymanie 
chorągwi, w dużym stopniu podczas mijającej 
kadencji �nanse te zostały przeznaczone na szkolenia 
(LAS oraz kursy zastępowych, warsztaty dla 
drużynowych) oraz na akcję chorągwi (złoty, harce 
ćwików, turniej drużyn leśnych), starałem się inne 
wydatki ograniczać do minimum.
Jak wyglądały wydatki chorągwi można zobaczyć 
w tabelach przedstawionych poniżej.

Sprawozdanie z działalności Skarbnika Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy

1. Składki
Za nim przystąpiłem do napisania tego sprawozdania 
przejrzałem co napisali moi poprzednicy i doszedłem 
do wniosku, że dużą część ich sprawozdań można by 
przepisać, ale do rzeczy.
 Jak każdy skarbnik m.in. w swoim zakresie 
obowiązków miałem za zadanie zbieranie składek 
członkowskich, składek instruktorskich oraz od roku 
2011 składek na ubezpieczenie OC. Wydaje mnie się, 
że nie jest to tajemnicą, że składki członkowskie oraz 
składki na ubezpieczenie OC są przekazywane do 
Okręgu i tak też starałem się to robić, w miarę na 
bieżąco, tak aby Okręg nie zadłużał się w Naczel-
nictwie oraz aby z tytułu naszej chorągwi nie musiał 
okręg dokładać do zobowiązań z Naczelnictwa. Aby to 
w pełni zrealizować instruktorzy musieli by regulować 
składki instruktorskie na bieżąco, niestety 
z przykrością stwierdzam, że w naszej chorągwi takich 
instruktorów jest bardzo mało, a w czasie elektronic-
znej bankowości (np. stałych zleceń) nie jest to takie 
trudne. 
Praktyka pokazuje tak, że instruktorzy którzy 
organizują obozy i zimowiska płacą przed akcją letnią 
i zimową, a większość instruktorów przypadkowo gdy 
zostaje złapana przez skarbnika w lokalu albo po kilku 
krotnym przypomnieniu o obowiązku płacenia 
składek instruktorskich.
Ze składkami członkowskimi nie jest lepiej, jeżeli 
drużyna lub gromada organizuje akcję letnią lub 

W zakresie prowadzenia prób na stopnie instruktor-
skie, w okresie od 6 lutego 2010 r. do dnia 30 kwietnia 
2012 r.:
a)Komisja Instruktorska otworzyła 35 prób na stopień 
przewodnika,
b)Komisja Instruktorska zamknęła 19 prób na stopień 
przewodnika, 
c)Komisja Instruktorska otworzyła 21 prób na stopień 
podharcmistrza,
d)Komisja Instruktorska zamknęła 10 prób na stopień 
podharcmistrza,
e)Komisja Instruktorska umorzyła 5 prób na stopień 
podharcmistrza,
f )Komisja Instruktorska umorzyła 14 prób na stopień 
przewodnika.
Oprócz powyżej określonej zasadniczej części 
działalności Komisji Instruktorskiej, Komisja 
podejmowała także inne działania, wśród których 
w szczególności były sprawy dyscyplinarne instruk-
torów, oraz podejmowanie prób mediowania 
w sporach pomiędzy instruktorami. 
Członkowie Komisji Instruktorskiej uczestniczyli także 
w kursach instruktorskich prowadzonych przez Szkołę 
Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, 
poprzez prowadzenie tych kursów, oraz prowadzenie 
na tych kursach zajęć szkoleniowych.

Czuwaj!
hm. Radosław Kurek HR

2. Wpływy i wydatki
2.1. Rok 2010

Wpływy

Składki instruktorskie  6059,00
Wpłaty za LAS  5948,00
1 procent   410,90
Odsetki   0,30
Opłata za zlot  1980,00
OC za rok 2011  24,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
30927,50 zł

Koszty

Książeczki służbowe  294,00
Zakup wyposażenia  299,00
Materiały   3317,69
Wyżywienie  2583,28
Usługi   1702,82
Transport   2033,65
Podróże służbowe  1177,48
Czynsz i energia  150,00
Koszty ubezpieczenia 531,00
Inne    99,24
Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

Przeglądając to zestawienie należy zwrócić uwagę na 
to, że są tu uwzględnione wszystkie akcje chorągwi 
również LAS 2010 która zwyczajowo powinna być 
rozliczona w osobnym zestawieniu.

3. Inne
- w czasie tej kadencji zostało zmienione konto 
bankowe – jest to konto tańsze w obsłudze, które jest 
w pewnym stopniu jest w stanie samo na siebie 
zarabiać
- granty – nie udało się pozyskać środków na 
działalność chorągwi z tytuły grantów – wnioskiem na 
przyszłość moim zdaniem jest potrzebna osobno 
osoba do pozyskiwania funduszy z tego tytułu, oraz 
dużo dokładniejsze planowanie działań na rok harcer-
ski
- w przyszłej kadencji należało by się zastanowić nad 
sposobem pozyskiwania funduszy na działalność 
chorągwi po za składkami instruktorskimi
- należy przeanalizować sposób �nansowania medalu 
chorągwi
- po gruntownej analizie wydaje się, że polepszyła się 
trochę ściągalność składek członkowskich i instruk-
torskich

 (-) phm. Paweł Pająk HR
zastępca komendanta i skarbnik
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego

 

2.3. Rok 2012
Wpływy

Składki instruktorskie  3448,00
1 procent    0,00
Odsetki    0,00
Książeczki służbowe   60,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
10158,50
Przekazane składki na OC do Okręgu
624,00
Przekazane składki instruktorskie do Okręgu
183,50

Koszty

Książeczki służbowe   67,00
Opłata za udział delegatów 
w XII Zjeździe ZHR   480,00
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    567,47
Wyżywienie   271,98
Usługi    157,50
Transport    29,61
Podróże służbowe   713,53
Czynsz i energia   105,00
Koszty ubezpieczenia  0,00
Inne     63,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Wszystkie należności z tytułu składek członkowskich
 i składek na ubezpieczenie OC za rok 2010 i za rok 
2011 które udało się zebrać na dzień 31.12.2011 
zostały wpłacone do kasy Okręgu Małopolskiego.

2.2. Rok 2011
Wpływy

Składki instruktorskie  7842,67
1 procent    47,76
Odsetki    125,41
Opłata za zlot   1080,00
OC za rok 2012   48,00
Środki medal   3500,00
Książeczki służbowe   30,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
31642,00

Przekazane składki na OC do Okręgu
726,00

Koszty

Lilijki instruktorskie   285,47
Do�nansowanie kursu 
przewodnikowskiego 
Wodzów Zuchowych  917,29
Do�nansowanie LAS 2011  2190,92
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    2527,79
Wyżywienie   1958,42
Usługi    3755,60
Transport    270,44
Podróże służbowe   1497,96
Czynsz i energia   131,98
Koszty ubezpieczenia  100,00
Inne     966,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Referat zuchowy to była bolączka tej kadencji. 
Niestety nie udało się pozyskać instruktora, który 
referat byłby w stanie pociągnąć. Zaproponowany 
przez zuchmistrzów i rezygnującego z funkcji 
referenta hm. Marcina Dorosza kandydat z racji innych 
obowiązków nie podjął działania w referacie. Dzięki 
zaangażowanu kilku instruktorów i drużynowych, 
udało się w minimalnej formie realizować zadania, 
które postawione są zazwyczaj przed referetem. 
PRzede wszystkim szkolenia, tutaj chciałbym 
podziękować hm. Marcinowi Doroszowi oraz pwd. 
Mateuszowi Niedzielskiemu za poprowadzenie dwóch 
kursów zuchmistrzowskich. Po drugie wizytacje: 
dzieki zaangażowaniu się hufcowych i byłych instruk-
torów zuchowych duża część zimowisk i kolonii 
zuchowych została co najmniej odwiedzona. 
Nawiązano zaniedbane relacje z Wydziałem Zuchów, 
które zaowocują kursem zuchmistrzowskim oraz 
zaangażowaniem się małopolskich zuchmistrzów 
w organizację Zlotu Zuchmistrzowskiego w sierpniu 
2012.

Najbardziej brakło: działań integracyjnych dla 
zuchmistrzów, kategoryzacji gromad, odwiedzin 
śródrocznych i śródrocznego podnoszenia kwali�-
kacji. Wodza.

Stan gromad na 31.12. 2011: 7
 

(co gorsze) brak jednoznacznych zasad
zaliczania kursu.

Przeszkolono: 37 instruktorów harcerskich, 
9 wędrowniczych, 8 zuchowych, 
16 ukończyło kursy phm.

Wnioski: W nowej kadencji należy zastanowić się nad 
rolą szkoły instruktorskiej może komendantami 
kursów powinni być z zasady szefowie referatów, 
może warto podnieść poziom kursów zaczynając od 
pytań: kogo wychowujemy, jakie cech powinien 
posiadać drużynowy, itp. na nie gdzie kiedy i kto.

hm. Dariusz Grochal

Praca biura chorągwi bywa niedoceniana, jednak 
wakat na fukcji jego szefa dotkliwie doskwiera 
zarówno komendzie jak i reszcie całej jednostce. 
Przekonaliśmy się o tym po zaangażowaniu sie druha 
Łukasza Brzezińskiego w pracę Zarządu okręgu i jego 
rezygnacji z prowadzenia biura. Niestety wakat ten 
odbijał się w kilku przypadkach na wizerunku 
Małopolan. Za wszystkie niedgodności i uchybienia w 
tym wzgędzie serdecznie przepraszam. Jednak mimo 
niedosciągnięć w swerze biurowo informacyjnej 
można znaleźć i jasne pola w tej dziedzinie. Po 
pierwsze nowa strona chorągwi, która po wielu 
trudnościach ruszyła i jest aktualizowana. Po drugie 
strona chorągwi na portalu facebook.com dzięki 
której dysponujemy ciekawym kanałem informacyj-
nym na zewnątrz.  

torów - nikt ze szkoły instruktorskiej), kilku instruk-
torów zadeklarowało pełnienie funkcji na kursach 
instruktorskich, ale nikt nie chciał uczestniczyć 
w działaniach statutowych szkoły instruktorskiej.

Kursy
rok 2010

Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Paweł Lisowski
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant hm. Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm. Dariusz Grochal
Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz

Kursy
rok 2011

Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz
Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Bogdan Sobecki
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant phm. Bartłomiej Dukała
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm.Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski Skole - hm. Marcin Dorosz

Organizacja kursów przychodziła z wielkim trudem i 
wysiłkiem w.w druhów.
Pozom kursów można określić jako dobry: choć na 
niektórych kursach za dużo było zajęć
teoretycznych w stosunku do praktycznych, oraz 

W skład szkoły zostało powołanych 6 instruktorów. 
Niestety żaden z nich nie podjął w czasie dwóch lat, 
żadnych działań związanych ze szkoleniem.

Wszystkie kursy, szkolenia i konferencje opierały się 
ma mojej osobie oraz rzeszy instruktorów dobrej woli: 
hm. Maciej Klima, hm. Marcin Dorosz, phm. Bogdan 
Sobecki, phm. Mikołaj Prochownik, phm. Bartek 
Dukała, phm. Paweł Pająk, phm. Paweł Lisowski (może 
kogoś zapomniałem to przepraszam).

W 2010/2011 roku skupiłem się na metodycznych 
szkoleniach hufcowych. Na każdą odprawę przygo-
towany był blok tematyczny poświęcony 
programowej pracy hufca. Jesienią odbył się biwak 
hufcowych poświęcony metodzie. Na odprawach 
i biwaku była bardzo niska frekwencja, dotyczyła ona 
głównie tych hufcowych którzy najbardziej potrze-
bowali wsparcia i pomocy metodycznej. Niestety 
w roku 2011/2012  ta dobra tradycja nie była kontyn-
uowana.

W styczniu 2011 odbyła sie konferencja metodyczna 
MCHH poświęcona pracy hufca (obecnych okoła 45 
instruktorów) organizatorzy: hm. Dariusz Grochal 
hm. Maciej Klima. Miała ona charakter szkoleniowy, 
a nie dyskusyjny - a główny temat to próba zde�nio-
wania hasła: Tożsamość Hufca. 

W marcu 2011 odbyła się zbiórka instruktorów 
Chorągwi dotycząca szkoleń (obecnych 12 instruk-

Za wielką pracę oraz zaangażowanie w tej dziedzinie 
dziekuję: 
phm. Bartłomiejowi Dukale za stronę oraz 
ćw. Pawłowi Szczerbińskiemu za zaangażowanie się 
w roli sekretarza komendanta.  

Wnioskiem na przyszłość niech będzie dla nowej 
komendy determinacja w wyszykniu odpowiedniej 
osoby, która chciałaby podjąć służbę  w biurze 
chorągwi. Dużej determinacji będzie wymagało 
również porządkowanie dokumentacji i archiwum, 
które uległo częściowemu zniszczeniu w czasie 
powodzi. 

Krąg Hufcowych zbierał się średnio raz na dwa 
miesiące. Były to zarówno odprawy w sprawach 
bieżących, jak i zbiórki metodyczne. Dzięki 
hm. Dariuszowi Grochalowi nawet na najprostszej 
odprawie dotyczącej bieżących spraw mieliśmy 
możliwość podniesienia naszego poziomu wiedzy 
i umiejętności za pomocą gier i ćwiczeń zgodnych 
z metodyką harcerską (szczególnie polecam grę 
“Atlanta”). Ze zbiórek przygodowo - integracyjnych 
należy wymienić: biwak w Lubomierzu, wyjazd 
i eksploracja Jaskini Kryspinowskiej,  biwak w Olszan-
icy, udział reprezentacji KH w warsztatach dla hufcow-
ych. Niestety jak wspomniał wcześniej Darek zmorą 
była niska frekwecja. Na nic zdały się zmiany sposobu 
ustalania zbiórek KH z umawianych każdorazowo na 
następny termin na zaplanowane na cały rok harcer-
ski. Niestety często nawał obowiązków zawodowych, 
uczelnianych, domowych a także harcerskich  nie 
pozwalał na regularne spotkania.

2) Gra Referatu z okazji Święta Niepodległości – 11 
listopada 2010 r.
a) Opis: Gra z okazji Święta Niepodległości została 
zorganizowana w ramach współpracy z Hufcem 
Harcerzy Kraków – Śródmieście oraz Kręgiem Starszo-
harcerskim HAK. Gra składała się z dwóch części – 
miejskiej gry fabularnej oraz manewrów z użyciem 
sprzętu do paintballa. Fabuła pierwszej części gry 
opierała się o wydarzenia związane z wyzwalaniem 
Krakowa spod władzy austriackiej, podsumowanie i 
fabularne zwieńczenie stanowiła rozgrywka paintball-
owa, która miała miejsce na terenie jednego z fortów 
Twierdzy Kraków. W grze udział wzięły następujące 
drużyny wędrowników: 7 KDW im. T. Reytana, 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 19 KLDW, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz HAK-iem

- sprawna realizacja planu wg ustalonych założeń 
metodycznych i organizacyjnych

- liczny udział wędrowników
Minusy:

- w akcji nie wzięły udziału wszystkie drużyny 
wędrowników

części wspólnej Zlotu, w szczególności w ognisku 
zlotowym oraz w o�cjalnych uroczystościach 
w Zakopanem. W zlocie wzięły udział reprezentacje 
7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T. Reytana 
oraz 33 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Bojowe 
Szkoły”.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- udział reprezentacji wędrowników w części wspólnej 
zlotu
- rozbudowane wędrówki

Minusy:
- mała liczebność wędrowników na zlocie

hm. Piotrowi Turkiewiczowi, phm. Jackowi Feczko, 
phm. Jarosławowi Kuczajowi, pwd. Michałowi 
Makowskiemu, Damianowi Plinkiewiczowi, Arturowi 
Uczkiewiczowi – za pomoc w przeprowadzeniu Kursu 
Drużynowych Harcerzy „Żar XV”, phm. Bohdanowi 
Sobieckiemu, phm. Dominikowi Skwierawskiemu oraz 
kadrze kursu za przeprowadzenie Kursu Drużynowych 
Harcerzy „Żar XVI” 

  Referent Harcerzy
     
 Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
      
 phm. Paweł Lisowski HO

W OKRESIE 02. 2010 R.  - 11  2012 R.

W okresie kiedy prowadziłem Referat Wędrowników 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. A. Małkowskiego 
odbyły się następujące akcje:

1)Zlot ZZ-ów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w Zakopanem w dniach 1-3 maja 2010 r.
a)Opis: Według przyjętych założeń w zlocie ZZ-ów 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w Zakopanem miały 
wziąć udział również drużyny wędrowników. Zlot 
składał się z dwóch części – wędrownej i stałej (polana 
Rogoźniczańska koło Chochołowa). W ramach 
wędrówek (przedłużonych w stosunku do wędrówek 
ZZ-ów harcerzy) zdobyliśmy Babią Górę. Następnie, 
po noclegu w trasie, wzięliśmy w udział w 

3)Wyjazd integracyjny kadry Referatu wraz ze szkole-
niami nt. „Jak zwiększyć liczebność drużyn 
wędrowniczych”

a)Opis: Akcja odbyła się we współpracy z Hufcem 
Wędrowniczek Małopolskiej Chorągwi Harcerek oraz 
Hufcem Harcerzy Kraków – Śródmieście. Miała ona 
miejsce w lutym 2011 r. Według przyjętych założeń 
składała się ona z dwóch części – oddzielnych 
wędrówek kadr Referatu Wędrowników oraz Hufca 
Wędrowniczek oraz wspólnego szkolenia w formie 
warsztatów. W ramach wędrówki zdobyliśmy 
Szczebel, gdzie, zupełnie przypadkowo, spotkaliśmy 
się na szczycie z wędrowniczkami. Z kolei szkolenie 
odbywało się w schronisku na Luboniu Wielkim. W 
ramach szkolenia zajmowaliśmy się zagadnieniem jak 
można zwiększyć liczebność drużyn wędrowniczych 
oraz dlaczego jest to istotne. Wyjazd i szkolenia 
kierowane były przede wszystkim do drużynowych i 
przybocznych.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz Hufcem Wędrowniczek 
Małopolskiej Chorągwi Harcerek

- podjęcie ważnego i trudnego tematu

- interaktywna forma zajęć – warsztaty – połączona z 
wymianą własnych doświadczeń i przemyśleń uczest-
ników wywodzących się z różnych środowisk

Minusy:
- mała liczebność drużynowych wędrowników

I N N N E  D Z I A Ł A N I A  P O D E J M O W -
A N E  P R Z E Z  R E F E R AT

“ B L A S K I ” W  P R A C Y  R E F E R AT U

“ C I E N I E ” W  P R A C Y  R E F E R AT U

W S K A Z Ó W K I  D O  D A L S Z E J  P R A C Y  
R E F E R AT U P O D Z I Ę K O W N I A

4)Udział w organizacji programu dla wędrowników w 
ramach Zlotu Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 21 – 22 
maja 2011 r.

a)Opis: W tym wypadku główny ciężar organizacyjny 
spoczywał na kadrze zlotu oraz Hufcu Harcerzy 
Kraków – Śródmieście a Referat pomagał w organi-
zacji programu dla wędrowników. W ramach tego 
przeprowadzona została gra miejska sprawdzająca 
wiedzę o własnym mieście oraz umiejętności 
rozwiązywania nietypowych problemów i współpracę 
w grupie. W akcji wzięły udział drużyny: 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy 
Kraków – Śródmieście
- ciekawa i niestandardowo przeprowadzona gra
Minusy:
- mała liczebność drużyn wędrowników

5)Udział w letnich akcjach szkoleniowych w roku 
2010 i 2011.

Jako szef Referatu brałem aktywny udział w letnich 
akcjach szkoleniowych, w szczególności 
przeprowadzając, ustalone z kadrą kursu, zajęcia. 
Plusem było to, że zajęcia były przeprowadzone  
w formie możliwie dynamicznej, z użyciem metod 
aktywizujących, co miało przybliżyć uczestnikom 
nierzadko trudną tematykę (np. statut ZHR i inne 
przepisy związkowe). Niestety, z uwagi na inne 
zobowiązania nie byłem w stanie uczestniczyć 
w kursach drużynowych wędrowników w roli innej niż 
prelegenta.

6)Szkolenia dla nauczycieli.
Nawiązana została współpraca z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem 
miało być zorganizowanie zajęć przybliżających 
nauczycielom metodykę rożnych pionów (zuchy, 
harcerze, wędrownicy). Za współpracę odpowiedzi-
alny był phm. Stanisław Pelc.

phm. Mikołaj Prochownik HR

Od czasu objęcia referatu przez pwd. Wojciecha 
Snocha  12. 2011 referat podjął następujące 
działania:

7)Służba w Czasie wigilii dla bezdomnych

8)Bal wędrowniczek i wędrowników

9)Wyjazd szkoleniowy nad jezioro Rożnowskie

10)Inicjatywa stworzenia hufca wędrowników

11)Współpraca z Maszoperią „Namorzyny” przy 
remoncie łodzi „Wiking”

Stan jednostek na 31. 12. 2011 : 7 w tym 3 Patrole

Raport 
z działalności Komisji Instruktorskiej Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy ZHR 
za okres od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.

1.Zbiórki Komisji Instruktorskiej.
W okresie od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. 
Komisja Instruktorska odbyła 34 zbiórki. Spośród nich 
33 zbiórki odbyły się w Krakowie - w lokalu Chorągwi, 
lub w harcówkach krakowskich drużyn i szczepów. 
Jedna zbiórka Komisji Instruktorskiej odbyła się 
podczas i na terenie obozu Letniej Akcji Szkoleniowej 
w roku 2011. W roku 2010 nie odbyła się zbiórka 
Komisji w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej – 
w odpowiedzi na zapytanie Komisji co do zbiórki na 
kursie organizatorzy zawiadomili Komisję, że nie ma 
potrzeby zorganizowania takiej zbiórki. W obecnej 
kadencji planowana jest jeszcze jedna zbiórka Komisji 
– w dniu 16 maja 2012 r.
Zbiórki Komisji Instruktorskiej związane ze spotka-
niami z instruktorami w sprawach prób na stopnie 
instruktorskie odbywały się we wcześniej ustalonych 
i ogłoszonych terminach (co najmniej jedna środa 
w każdym miesiącu). 

2.Skład Komisji Instruktorskiej i uczestniczenie 
członków Komisji w jej zbiórkach.
Komisja pracowała na swych zbiórkach w składzie:
1)hm. Radosław Kurek – Przewodniczący,
2)hm. Marcin Dorosz – Sekretarz (do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal,
4)hm. Piotr Popławski,

5)hm. Szymon Tatar (do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran (do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki (do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel,
9)phm. Michał Nogalski (od września 2011 r.).
Jak wskazano wyżej, Komisja Instruktorska odbyła 34 
zbiórki. Podczas tych zbiórek obecność członków 
Komisji na zbiórkach w okresie ich działalności 
w Komisji była następująca.
1)hm. Radosław Kurek obecny był na 29 zbiórkach,
2)hm. Marcin Dorosz obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal obecny był na 25 zbiórkach,
4)hm. Piotr Popławski obecny był na 21 zbiórkach,
5)hm. Szymon Tatar  obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel obecny był na 25 zbiórkach,
9)phm. Michał Nogalski obecny był na 5 zbiórkach 
(od września 2011 r.).
Wszystkie nieobecności członków Komisji na jej 
zbiórkach zostały usprawiedliwione, a były one 
spowodowane przyczynami związanymi 
z obowiązkami rodzinnymi, pracą zawodową lub 
pełnieniem innych funkcji harcerskich.

3.Przedmiot działalności Komisji Instruktorskiej.
Działalność Komisji Instruktorskiej koncentrowała się 
prowadzeniu prób na stopnie instruktorskie, co 
obejmowało w szczególności: otwieranie prób, ustala-
nie ze zdobywającymi zmian w próbach, zamykanie 
prób, umarzanie prób. 



 W ramach pracy Referatu Harcerzy Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy w mijającej kadencji odbyły się 
następujące działania:

Turniej Drużyn Leśnych 2010
termin: 10.10.2010
miejsce: Wieliczka
komendant: pwd. Radosław Polański 
pomoc: Krąg Starszoharcerski „HAK”, phm. Paweł 
Lisowski
uczestnicy: 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. 
Zawiszy Czarnego, 43 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Altowianie”
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej Zastępów 2010/2011
termin: 15.11.2010 – 22.05.2011
komendant: pwd. Tomasz Rompalski
pomoc: pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś 
uczestnicy na „etapie chorągwi” (20.04 – 22.05.2011) : 
Zastęp z 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”, 
Zastęp „Emir” z 1 Starosądeckiej Drużyny Harcerzy, 
Zastęp „Wilki” z 3 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy 
„Górska Ostoja” im. T. Kościuszki 
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w 
roku harcerskim 2010/2011: Zastęp „Wilki” z 3 
Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy „Górska Ostoja” im. T. 
Kościuszki 

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 31.12.2011 

Liczba drużyn harcerzy:  33
w tym:

Zastępów środowiskowych  5
Drużyn próbnych   4
Drużyn „polowych”   11
Drużyn „leśnych”   4
Drużyn „puszczańskich”  0
Drużyn niekategoryzowanych  9

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
18

Łączna liczba harcerzy:
522

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 06.02.2010 

Liczba drużyn harcerzy:   28
w tym: 

Zastępów środowiskowych        3
Drużyn próbnych                        11
Drużyn „polowych”                      10
Drużyn „leśnych”                          0
Drużyn „puszczańskich”              0
Drużyn niekategoryzowanych   4

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
13

Łączna liczba harcerzy:
b/d

Turniej Drużyn Leśnych 2011
termin: 8-9.10.2011  
miejsce: Baczyn
komendant: pwd. Rene Karkocha
oboźny: pwd. Andrzej Dorobisz
pomoc: pwd. Krzysztof Kozłowski, pwd. Grzegorz 
Urban 
uczestnicy: 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska 
Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki , 3 Podgórska 
Drużyna Harcerzy „Matecznik” im. Andrzeja 
Małkowskiego, 6 Orla Zakopiańska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego, 7 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Komandosy hm. Tadeusza Boya
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 Orla 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej zastępów 2011/2012
termin: 1.09.2011 – 13.05.2012
komendant: pwd. Rene Karkocha
uczestnicy: 11 zastępów wyłonionych na etapie 
rywalizacji w hufcach
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w roku harcerskim 2011/2012:
(wyłoniony zostanie 13.05.2012)

- „upowszechnienie” kategoryzacji w pracy drużyn 
(plan pracy drużyny oparty o wytyczne do zdobycia 
wyższej kategorii) 
- zwiększenie świadomości i zaangażowania hufcow-
ych we wdrażaniu kategoryzacji do pracy hufca
- obligatoryjne przyznawanie kategorii każdej 
drużynie w rozkazie hufcowego (lub komendanta 
chorągwi, lub naczelnika) na koniec roku harcerskiego
- długoterminowe powiązanie założeń pracy referatu 
z założeniami pracy Szkoły Instruktorskiej (kursy + 
doskonalenie „pokursowe” dla drużynowych)
- wdrożenie całorocznego systemu oceny pracy 
drużyny (zakończone przyznaniem kategorii), oparte 
na wizytacjach podczas: akcji śródrocznej, akcji 
zimowej, akcji letniej
- dążenie do podniesienia kompetencji drużynowych 
do pełnienia funkcji – w efekcie osiągnięcie stanu 
prowadzenia drużyn wyłącznie (z rzeczywiście 
uzasadnionymi wyjątkami) przez instruktorów
- realna pomoc metodyczna ze strony hufcowych 
(instruktorów z terenu hufca) zastępom 
środowiskowym oraz drużynom próbnym (w tym 
wyznaczanie programów naprawczych i bieżące 
monitorowanie ich wdrażania)
- zwiększenie odpowiedzialności opiekunów drużyn 
(instruktorów) za stan drużyn (zastępów 
środowiskowych), którymi się opiekują – szczególnie 
wzięcie współodpowiedzialności za realizację 
programu naprawczego dla drużyny
- przestrzeganie przez hufcowych okresów, na czas 
których powołane są zastępy środowiskowe i drużyny 
próbne

- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych
- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Zastępów 
- zaawansowane prace nad opracowaniem 
(dostosowaniem) zestawu arkuszy wizytacyjnych do 
całorocznej oceny pracy drużyny
- zaawansowane prace nad elektroniczną książką 
pracy drużyny harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn harcerzy 

 

- wciąż niedostateczne funkcjonowanie systemu 
kategoryzacji w drużynach
- brak zaangażowania niektórych hufcowych we 
wprowadzaniu systemu kategoryzacji do pracy 
drużyn 
- duża liczba drużyn niekategoryzowanych (27 % 
wszystkich drużyn)
- duża liczba „zastępów środowiskowych” oraz  drużyn 
próbnych (ponad 1/4 wszystkich drużyn harcerzy w 
chorągwi nie spełnia warunków drużyn związkowych)
- mała liczba instruktorów na funkcjach drużynowych 
(54 % wszystkich drużynowych)
- brak jednolitego (całorocznego) systemu oceniania 
pracy drużyny 
- małe zainteresowanie zdobywaniem sprawności 
„Andrzej Małkowski 100”
- niska frekwencja drużynowych podczas warsztatów 
prowadzonych przez referat
- brak jednolitego systemu prowadzenia dokumen-
tacji drużyn (opóźniające się wdrożenie książki 
elektronicznej)

- warsztaty dla instruktorów i drużynowych:  „Skutec-
zny zaciąg do drużyny” - wrzesień 2011, 
pwd. Piotr Baś
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Praca z 
zastępem zastępowych” - listopad 2011, 
pwd. Michał Musiał
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Arkusze 
wizytacyjne drużyny harcerzy” - marzec 2012,
 phm. Paweł Lisowski, hm. Maciej Klima, hm. Michał 
Sternicki
- opracowanie regulaminu sprawności „Andrzej 
Małkowski 100” - wrzesień 2011, 
phm. Paweł Lisowski, hm. Ryszard Wcisło
- wizytacja kursu zastępowych + opracowanie arkusza 
wizytacji kursów zastępowych – 
pwd. Rene Karkocha, kwiecień/maj 2011
- udział referenta w pracach GKH-rzy nad nowym 
regulaminem stopni harcerzy OH-rzy ZHR, 
styczeń 2012 
- praca nad stworzeniem elektronicznej książki pracy 
drużyny harcerzy, rok harc. 2011/2012, 
ćw. Oskar Korzonek
- powołanie w skład komendy referatu instruktorów: 
pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś, pwd. Tomasz 
Rompalski, pwd. Michał Musiał, wrzesień 2011

 

- poprawa funkcjonowania kategoryzacji drużyn 
harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn „leśnych”
- bliska perspektywa (do końca czerwca br.) zdobycia 
przez 3 drużyny kategorii „puszczańskiej”

 

 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
harcerzom i instruktorom, którzy włączyli się w pracę 
Referatu Harcerzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w mijającej kadencji, a szczególnie:

pwd. Radosławowi Polańskiemu – za przeprow-
adzenie Turnieju Drużyn Leśnych 2010
(a także Kręgowi Starszoharcerskiemu HAK za pomoc)
pwd. Rene Karkocha – za przeprowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych 2011 (pwd. Andrzej Dorobiszowi, 
pwd. Krzysztofowi Kozłowskiemu, pwd. Grzegorzowi 
Urbanowi za pomoc) oraz za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2011/2012, a także pomoc podczas 
Turnieju Zastępów 2010/2011, oraz pracę nad 
podwyższeniem poziomu kursów zastępowych
pwd. Tomaszowi Rompalskiemu – za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2010/2011
ćw. Oskarowi Korzonkowi – za pracę nad 
elektroniczną książką pracy drużyny harcerzy
pwd. Piotrowi Basiowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Skuteczny zaciąg do drużyny”, a także za 
pomoc podczas przeprowadzenia Turnieju Zastępów 
2010/2011
pwd. Michałowi Musiałowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Praca z zastępem zastępowych”
hm. Ryszardowi Wcisło – za opracowanie gra�cznego 
wzoru sprawności „Andrzej Małkowski 100”
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zimową składki płaci przed tą akcją, jeżeli jednak akcji 
nie organizuje zaczyna się zadłużać, a gdy przyjdzie 
do rozmów na temat zaległych zobowiązań rozpoc-
zyna się długa dyskusja, której końca nie widać.
Podczas swojej kadencji starałem się poprawić 
zbieralność składek poprzez stałe dyżury oraz 
obecność w każdym terminie wydawania zgód na 
akcję letnią i zimową. Wspólnie z przewodniczącą 
okręgu wery�kację list składkowych posiadanych 
przez chorągiew i posiadanych przez naczelnictwo. 
Stały kontakt z drużynowymi i instruktorami 
w sprawie składek oraz stałe przypominania instruk-
torom oraz drużynowym posiadającym zaległości. 
Bieżący kontakt z hufcowi w sprawie stanu drużyn, 
bieżące informowanie zarządu okręgu o zmianach 
w stanie jednostek. 
Wszystkie dyskusje na temat składek nie dotyczą 
�nansów drużyn i instruktorów działających 
w Obwodzie Tatrzańskim, gdyż Obwód rozlicza się 
bezpośrednio z Okręgiem Małopolskim.
Jak już wspomniałem składki członkowskie oraz 
składki na OC są odprowadzane do okręgu a składki 
instruktorskie są przeznaczone na bieżące utrzymanie 
chorągwi, w dużym stopniu podczas mijającej 
kadencji �nanse te zostały przeznaczone na szkolenia 
(LAS oraz kursy zastępowych, warsztaty dla 
drużynowych) oraz na akcję chorągwi (złoty, harce 
ćwików, turniej drużyn leśnych), starałem się inne 
wydatki ograniczać do minimum.
Jak wyglądały wydatki chorągwi można zobaczyć 
w tabelach przedstawionych poniżej.

Sprawozdanie z działalności Skarbnika Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy

1. Składki
Za nim przystąpiłem do napisania tego sprawozdania 
przejrzałem co napisali moi poprzednicy i doszedłem 
do wniosku, że dużą część ich sprawozdań można by 
przepisać, ale do rzeczy.
 Jak każdy skarbnik m.in. w swoim zakresie 
obowiązków miałem za zadanie zbieranie składek 
członkowskich, składek instruktorskich oraz od roku 
2011 składek na ubezpieczenie OC. Wydaje mnie się, 
że nie jest to tajemnicą, że składki członkowskie oraz 
składki na ubezpieczenie OC są przekazywane do 
Okręgu i tak też starałem się to robić, w miarę na 
bieżąco, tak aby Okręg nie zadłużał się w Naczel-
nictwie oraz aby z tytułu naszej chorągwi nie musiał 
okręg dokładać do zobowiązań z Naczelnictwa. Aby to 
w pełni zrealizować instruktorzy musieli by regulować 
składki instruktorskie na bieżąco, niestety 
z przykrością stwierdzam, że w naszej chorągwi takich 
instruktorów jest bardzo mało, a w czasie elektronic-
znej bankowości (np. stałych zleceń) nie jest to takie 
trudne. 
Praktyka pokazuje tak, że instruktorzy którzy 
organizują obozy i zimowiska płacą przed akcją letnią 
i zimową, a większość instruktorów przypadkowo gdy 
zostaje złapana przez skarbnika w lokalu albo po kilku 
krotnym przypomnieniu o obowiązku płacenia 
składek instruktorskich.
Ze składkami członkowskimi nie jest lepiej, jeżeli 
drużyna lub gromada organizuje akcję letnią lub 

W zakresie prowadzenia prób na stopnie instruktor-
skie, w okresie od 6 lutego 2010 r. do dnia 30 kwietnia 
2012 r.:
a)Komisja Instruktorska otworzyła 35 prób na stopień 
przewodnika,
b)Komisja Instruktorska zamknęła 19 prób na stopień 
przewodnika, 
c)Komisja Instruktorska otworzyła 21 prób na stopień 
podharcmistrza,
d)Komisja Instruktorska zamknęła 10 prób na stopień 
podharcmistrza,
e)Komisja Instruktorska umorzyła 5 prób na stopień 
podharcmistrza,
f )Komisja Instruktorska umorzyła 14 prób na stopień 
przewodnika.
Oprócz powyżej określonej zasadniczej części 
działalności Komisji Instruktorskiej, Komisja 
podejmowała także inne działania, wśród których 
w szczególności były sprawy dyscyplinarne instruk-
torów, oraz podejmowanie prób mediowania 
w sporach pomiędzy instruktorami. 
Członkowie Komisji Instruktorskiej uczestniczyli także 
w kursach instruktorskich prowadzonych przez Szkołę 
Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, 
poprzez prowadzenie tych kursów, oraz prowadzenie 
na tych kursach zajęć szkoleniowych.

Czuwaj!
hm. Radosław Kurek HR

2. Wpływy i wydatki
2.1. Rok 2010

Wpływy

Składki instruktorskie  6059,00
Wpłaty za LAS  5948,00
1 procent   410,90
Odsetki   0,30
Opłata za zlot  1980,00
OC za rok 2011  24,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
30927,50 zł

Koszty

Książeczki służbowe  294,00
Zakup wyposażenia  299,00
Materiały   3317,69
Wyżywienie  2583,28
Usługi   1702,82
Transport   2033,65
Podróże służbowe  1177,48
Czynsz i energia  150,00
Koszty ubezpieczenia 531,00
Inne    99,24
Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

Przeglądając to zestawienie należy zwrócić uwagę na 
to, że są tu uwzględnione wszystkie akcje chorągwi 
również LAS 2010 która zwyczajowo powinna być 
rozliczona w osobnym zestawieniu.

3. Inne
- w czasie tej kadencji zostało zmienione konto 
bankowe – jest to konto tańsze w obsłudze, które jest 
w pewnym stopniu jest w stanie samo na siebie 
zarabiać
- granty – nie udało się pozyskać środków na 
działalność chorągwi z tytuły grantów – wnioskiem na 
przyszłość moim zdaniem jest potrzebna osobno 
osoba do pozyskiwania funduszy z tego tytułu, oraz 
dużo dokładniejsze planowanie działań na rok harcer-
ski
- w przyszłej kadencji należało by się zastanowić nad 
sposobem pozyskiwania funduszy na działalność 
chorągwi po za składkami instruktorskimi
- należy przeanalizować sposób �nansowania medalu 
chorągwi
- po gruntownej analizie wydaje się, że polepszyła się 
trochę ściągalność składek członkowskich i instruk-
torskich

 (-) phm. Paweł Pająk HR
zastępca komendanta i skarbnik
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego

 

2.3. Rok 2012
Wpływy

Składki instruktorskie  3448,00
1 procent    0,00
Odsetki    0,00
Książeczki służbowe   60,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
10158,50
Przekazane składki na OC do Okręgu
624,00
Przekazane składki instruktorskie do Okręgu
183,50

Koszty

Książeczki służbowe   67,00
Opłata za udział delegatów 
w XII Zjeździe ZHR   480,00
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    567,47
Wyżywienie   271,98
Usługi    157,50
Transport    29,61
Podróże służbowe   713,53
Czynsz i energia   105,00
Koszty ubezpieczenia  0,00
Inne     63,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Wszystkie należności z tytułu składek członkowskich
 i składek na ubezpieczenie OC za rok 2010 i za rok 
2011 które udało się zebrać na dzień 31.12.2011 
zostały wpłacone do kasy Okręgu Małopolskiego.

2.2. Rok 2011
Wpływy

Składki instruktorskie  7842,67
1 procent    47,76
Odsetki    125,41
Opłata za zlot   1080,00
OC za rok 2012   48,00
Środki medal   3500,00
Książeczki służbowe   30,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
31642,00

Przekazane składki na OC do Okręgu
726,00

Koszty

Lilijki instruktorskie   285,47
Do�nansowanie kursu 
przewodnikowskiego 
Wodzów Zuchowych  917,29
Do�nansowanie LAS 2011  2190,92
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    2527,79
Wyżywienie   1958,42
Usługi    3755,60
Transport    270,44
Podróże służbowe   1497,96
Czynsz i energia   131,98
Koszty ubezpieczenia  100,00
Inne     966,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Referat zuchowy to była bolączka tej kadencji. 
Niestety nie udało się pozyskać instruktora, który 
referat byłby w stanie pociągnąć. Zaproponowany 
przez zuchmistrzów i rezygnującego z funkcji 
referenta hm. Marcina Dorosza kandydat z racji innych 
obowiązków nie podjął działania w referacie. Dzięki 
zaangażowanu kilku instruktorów i drużynowych, 
udało się w minimalnej formie realizować zadania, 
które postawione są zazwyczaj przed referetem. 
PRzede wszystkim szkolenia, tutaj chciałbym 
podziękować hm. Marcinowi Doroszowi oraz pwd. 
Mateuszowi Niedzielskiemu za poprowadzenie dwóch 
kursów zuchmistrzowskich. Po drugie wizytacje: 
dzieki zaangażowaniu się hufcowych i byłych instruk-
torów zuchowych duża część zimowisk i kolonii 
zuchowych została co najmniej odwiedzona. 
Nawiązano zaniedbane relacje z Wydziałem Zuchów, 
które zaowocują kursem zuchmistrzowskim oraz 
zaangażowaniem się małopolskich zuchmistrzów 
w organizację Zlotu Zuchmistrzowskiego w sierpniu 
2012.

Najbardziej brakło: działań integracyjnych dla 
zuchmistrzów, kategoryzacji gromad, odwiedzin 
śródrocznych i śródrocznego podnoszenia kwali�-
kacji. Wodza.

Stan gromad na 31.12. 2011: 7
 

(co gorsze) brak jednoznacznych zasad
zaliczania kursu.

Przeszkolono: 37 instruktorów harcerskich, 
9 wędrowniczych, 8 zuchowych, 
16 ukończyło kursy phm.

Wnioski: W nowej kadencji należy zastanowić się nad 
rolą szkoły instruktorskiej może komendantami 
kursów powinni być z zasady szefowie referatów, 
może warto podnieść poziom kursów zaczynając od 
pytań: kogo wychowujemy, jakie cech powinien 
posiadać drużynowy, itp. na nie gdzie kiedy i kto.

hm. Dariusz Grochal

Praca biura chorągwi bywa niedoceniana, jednak 
wakat na fukcji jego szefa dotkliwie doskwiera 
zarówno komendzie jak i reszcie całej jednostce. 
Przekonaliśmy się o tym po zaangażowaniu sie druha 
Łukasza Brzezińskiego w pracę Zarządu okręgu i jego 
rezygnacji z prowadzenia biura. Niestety wakat ten 
odbijał się w kilku przypadkach na wizerunku 
Małopolan. Za wszystkie niedgodności i uchybienia w 
tym wzgędzie serdecznie przepraszam. Jednak mimo 
niedosciągnięć w swerze biurowo informacyjnej 
można znaleźć i jasne pola w tej dziedzinie. Po 
pierwsze nowa strona chorągwi, która po wielu 
trudnościach ruszyła i jest aktualizowana. Po drugie 
strona chorągwi na portalu facebook.com dzięki 
której dysponujemy ciekawym kanałem informacyj-
nym na zewnątrz.  

torów - nikt ze szkoły instruktorskiej), kilku instruk-
torów zadeklarowało pełnienie funkcji na kursach 
instruktorskich, ale nikt nie chciał uczestniczyć 
w działaniach statutowych szkoły instruktorskiej.

Kursy
rok 2010

Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Paweł Lisowski
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant hm. Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm. Dariusz Grochal
Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz

Kursy
rok 2011

Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz
Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Bogdan Sobecki
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant phm. Bartłomiej Dukała
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm.Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski Skole - hm. Marcin Dorosz

Organizacja kursów przychodziła z wielkim trudem i 
wysiłkiem w.w druhów.
Pozom kursów można określić jako dobry: choć na 
niektórych kursach za dużo było zajęć
teoretycznych w stosunku do praktycznych, oraz 

W skład szkoły zostało powołanych 6 instruktorów. 
Niestety żaden z nich nie podjął w czasie dwóch lat, 
żadnych działań związanych ze szkoleniem.

Wszystkie kursy, szkolenia i konferencje opierały się 
ma mojej osobie oraz rzeszy instruktorów dobrej woli: 
hm. Maciej Klima, hm. Marcin Dorosz, phm. Bogdan 
Sobecki, phm. Mikołaj Prochownik, phm. Bartek 
Dukała, phm. Paweł Pająk, phm. Paweł Lisowski (może 
kogoś zapomniałem to przepraszam).

W 2010/2011 roku skupiłem się na metodycznych 
szkoleniach hufcowych. Na każdą odprawę przygo-
towany był blok tematyczny poświęcony 
programowej pracy hufca. Jesienią odbył się biwak 
hufcowych poświęcony metodzie. Na odprawach 
i biwaku była bardzo niska frekwencja, dotyczyła ona 
głównie tych hufcowych którzy najbardziej potrze-
bowali wsparcia i pomocy metodycznej. Niestety 
w roku 2011/2012  ta dobra tradycja nie była kontyn-
uowana.

W styczniu 2011 odbyła sie konferencja metodyczna 
MCHH poświęcona pracy hufca (obecnych okoła 45 
instruktorów) organizatorzy: hm. Dariusz Grochal 
hm. Maciej Klima. Miała ona charakter szkoleniowy, 
a nie dyskusyjny - a główny temat to próba zde�nio-
wania hasła: Tożsamość Hufca. 

W marcu 2011 odbyła się zbiórka instruktorów 
Chorągwi dotycząca szkoleń (obecnych 12 instruk-

Za wielką pracę oraz zaangażowanie w tej dziedzinie 
dziekuję: 
phm. Bartłomiejowi Dukale za stronę oraz 
ćw. Pawłowi Szczerbińskiemu za zaangażowanie się 
w roli sekretarza komendanta.  

Wnioskiem na przyszłość niech będzie dla nowej 
komendy determinacja w wyszykniu odpowiedniej 
osoby, która chciałaby podjąć służbę  w biurze 
chorągwi. Dużej determinacji będzie wymagało 
również porządkowanie dokumentacji i archiwum, 
które uległo częściowemu zniszczeniu w czasie 
powodzi. 

Krąg Hufcowych zbierał się średnio raz na dwa 
miesiące. Były to zarówno odprawy w sprawach 
bieżących, jak i zbiórki metodyczne. Dzięki 
hm. Dariuszowi Grochalowi nawet na najprostszej 
odprawie dotyczącej bieżących spraw mieliśmy 
możliwość podniesienia naszego poziomu wiedzy 
i umiejętności za pomocą gier i ćwiczeń zgodnych 
z metodyką harcerską (szczególnie polecam grę 
“Atlanta”). Ze zbiórek przygodowo - integracyjnych 
należy wymienić: biwak w Lubomierzu, wyjazd 
i eksploracja Jaskini Kryspinowskiej,  biwak w Olszan-
icy, udział reprezentacji KH w warsztatach dla hufcow-
ych. Niestety jak wspomniał wcześniej Darek zmorą 
była niska frekwecja. Na nic zdały się zmiany sposobu 
ustalania zbiórek KH z umawianych każdorazowo na 
następny termin na zaplanowane na cały rok harcer-
ski. Niestety często nawał obowiązków zawodowych, 
uczelnianych, domowych a także harcerskich  nie 
pozwalał na regularne spotkania.

2) Gra Referatu z okazji Święta Niepodległości – 11 
listopada 2010 r.
a) Opis: Gra z okazji Święta Niepodległości została 
zorganizowana w ramach współpracy z Hufcem 
Harcerzy Kraków – Śródmieście oraz Kręgiem Starszo-
harcerskim HAK. Gra składała się z dwóch części – 
miejskiej gry fabularnej oraz manewrów z użyciem 
sprzętu do paintballa. Fabuła pierwszej części gry 
opierała się o wydarzenia związane z wyzwalaniem 
Krakowa spod władzy austriackiej, podsumowanie i 
fabularne zwieńczenie stanowiła rozgrywka paintball-
owa, która miała miejsce na terenie jednego z fortów 
Twierdzy Kraków. W grze udział wzięły następujące 
drużyny wędrowników: 7 KDW im. T. Reytana, 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 19 KLDW, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz HAK-iem

- sprawna realizacja planu wg ustalonych założeń 
metodycznych i organizacyjnych

- liczny udział wędrowników
Minusy:

- w akcji nie wzięły udziału wszystkie drużyny 
wędrowników

części wspólnej Zlotu, w szczególności w ognisku 
zlotowym oraz w o�cjalnych uroczystościach 
w Zakopanem. W zlocie wzięły udział reprezentacje 
7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T. Reytana 
oraz 33 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Bojowe 
Szkoły”.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- udział reprezentacji wędrowników w części wspólnej 
zlotu
- rozbudowane wędrówki

Minusy:
- mała liczebność wędrowników na zlocie

hm. Piotrowi Turkiewiczowi, phm. Jackowi Feczko, 
phm. Jarosławowi Kuczajowi, pwd. Michałowi 
Makowskiemu, Damianowi Plinkiewiczowi, Arturowi 
Uczkiewiczowi – za pomoc w przeprowadzeniu Kursu 
Drużynowych Harcerzy „Żar XV”, phm. Bohdanowi 
Sobieckiemu, phm. Dominikowi Skwierawskiemu oraz 
kadrze kursu za przeprowadzenie Kursu Drużynowych 
Harcerzy „Żar XVI” 

  Referent Harcerzy
     
 Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
      
 phm. Paweł Lisowski HO

W OKRESIE 02. 2010 R.  - 11  2012 R.

W okresie kiedy prowadziłem Referat Wędrowników 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. A. Małkowskiego 
odbyły się następujące akcje:

1)Zlot ZZ-ów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w Zakopanem w dniach 1-3 maja 2010 r.
a)Opis: Według przyjętych założeń w zlocie ZZ-ów 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w Zakopanem miały 
wziąć udział również drużyny wędrowników. Zlot 
składał się z dwóch części – wędrownej i stałej (polana 
Rogoźniczańska koło Chochołowa). W ramach 
wędrówek (przedłużonych w stosunku do wędrówek 
ZZ-ów harcerzy) zdobyliśmy Babią Górę. Następnie, 
po noclegu w trasie, wzięliśmy w udział w 

3)Wyjazd integracyjny kadry Referatu wraz ze szkole-
niami nt. „Jak zwiększyć liczebność drużyn 
wędrowniczych”

a)Opis: Akcja odbyła się we współpracy z Hufcem 
Wędrowniczek Małopolskiej Chorągwi Harcerek oraz 
Hufcem Harcerzy Kraków – Śródmieście. Miała ona 
miejsce w lutym 2011 r. Według przyjętych założeń 
składała się ona z dwóch części – oddzielnych 
wędrówek kadr Referatu Wędrowników oraz Hufca 
Wędrowniczek oraz wspólnego szkolenia w formie 
warsztatów. W ramach wędrówki zdobyliśmy 
Szczebel, gdzie, zupełnie przypadkowo, spotkaliśmy 
się na szczycie z wędrowniczkami. Z kolei szkolenie 
odbywało się w schronisku na Luboniu Wielkim. W 
ramach szkolenia zajmowaliśmy się zagadnieniem jak 
można zwiększyć liczebność drużyn wędrowniczych 
oraz dlaczego jest to istotne. Wyjazd i szkolenia 
kierowane były przede wszystkim do drużynowych i 
przybocznych.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz Hufcem Wędrowniczek 
Małopolskiej Chorągwi Harcerek

- podjęcie ważnego i trudnego tematu

- interaktywna forma zajęć – warsztaty – połączona z 
wymianą własnych doświadczeń i przemyśleń uczest-
ników wywodzących się z różnych środowisk

Minusy:
- mała liczebność drużynowych wędrowników

Referat  Wędrowników

4)Udział w organizacji programu dla wędrowników w 
ramach Zlotu Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 21 – 22 
maja 2011 r.

a)Opis: W tym wypadku główny ciężar organizacyjny 
spoczywał na kadrze zlotu oraz Hufcu Harcerzy 
Kraków – Śródmieście a Referat pomagał w organi-
zacji programu dla wędrowników. W ramach tego 
przeprowadzona została gra miejska sprawdzająca 
wiedzę o własnym mieście oraz umiejętności 
rozwiązywania nietypowych problemów i współpracę 
w grupie. W akcji wzięły udział drużyny: 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy 
Kraków – Śródmieście
- ciekawa i niestandardowo przeprowadzona gra
Minusy:
- mała liczebność drużyn wędrowników

5)Udział w letnich akcjach szkoleniowych w roku 
2010 i 2011.

Jako szef Referatu brałem aktywny udział w letnich 
akcjach szkoleniowych, w szczególności 
przeprowadzając, ustalone z kadrą kursu, zajęcia. 
Plusem było to, że zajęcia były przeprowadzone  
w formie możliwie dynamicznej, z użyciem metod 
aktywizujących, co miało przybliżyć uczestnikom 
nierzadko trudną tematykę (np. statut ZHR i inne 
przepisy związkowe). Niestety, z uwagi na inne 
zobowiązania nie byłem w stanie uczestniczyć 
w kursach drużynowych wędrowników w roli innej niż 
prelegenta.

6)Szkolenia dla nauczycieli.
Nawiązana została współpraca z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem 
miało być zorganizowanie zajęć przybliżających 
nauczycielom metodykę rożnych pionów (zuchy, 
harcerze, wędrownicy). Za współpracę odpowiedzi-
alny był phm. Stanisław Pelc.

phm. Mikołaj Prochownik HR

Od czasu objęcia referatu przez pwd. Wojciecha 
Snocha  12. 2011 referat podjął następujące 
działania:

7)Służba w Czasie wigilii dla bezdomnych

8)Bal wędrowniczek i wędrowników

9)Wyjazd szkoleniowy nad jezioro Rożnowskie

10)Inicjatywa stworzenia hufca wędrowników

11)Współpraca z Maszoperią „Namorzyny” przy 
remoncie łodzi „Wiking”

Stan jednostek na 31. 12. 2011 : 7 w tym 3 Patrole

Raport 
z działalności Komisji Instruktorskiej Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy ZHR 
za okres od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.

1.Zbiórki Komisji Instruktorskiej.
W okresie od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. 
Komisja Instruktorska odbyła 34 zbiórki. Spośród nich 
33 zbiórki odbyły się w Krakowie - w lokalu Chorągwi, 
lub w harcówkach krakowskich drużyn i szczepów. 
Jedna zbiórka Komisji Instruktorskiej odbyła się 
podczas i na terenie obozu Letniej Akcji Szkoleniowej 
w roku 2011. W roku 2010 nie odbyła się zbiórka 
Komisji w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej – 
w odpowiedzi na zapytanie Komisji co do zbiórki na 
kursie organizatorzy zawiadomili Komisję, że nie ma 
potrzeby zorganizowania takiej zbiórki. W obecnej 
kadencji planowana jest jeszcze jedna zbiórka Komisji 
– w dniu 16 maja 2012 r.
Zbiórki Komisji Instruktorskiej związane ze spotka-
niami z instruktorami w sprawach prób na stopnie 
instruktorskie odbywały się we wcześniej ustalonych 
i ogłoszonych terminach (co najmniej jedna środa 
w każdym miesiącu). 

2.Skład Komisji Instruktorskiej i uczestniczenie 
członków Komisji w jej zbiórkach.
Komisja pracowała na swych zbiórkach w składzie:
1)hm. Radosław Kurek – Przewodniczący,
2)hm. Marcin Dorosz – Sekretarz (do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal,
4)hm. Piotr Popławski,

5)hm. Szymon Tatar (do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran (do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki (do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel,
9)phm. Michał Nogalski (od września 2011 r.).
Jak wskazano wyżej, Komisja Instruktorska odbyła 34 
zbiórki. Podczas tych zbiórek obecność członków 
Komisji na zbiórkach w okresie ich działalności 
w Komisji była następująca.
1)hm. Radosław Kurek obecny był na 29 zbiórkach,
2)hm. Marcin Dorosz obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal obecny był na 25 zbiórkach,
4)hm. Piotr Popławski obecny był na 21 zbiórkach,
5)hm. Szymon Tatar  obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel obecny był na 25 zbiórkach,
9)phm. Michał Nogalski obecny był na 5 zbiórkach 
(od września 2011 r.).
Wszystkie nieobecności członków Komisji na jej 
zbiórkach zostały usprawiedliwione, a były one 
spowodowane przyczynami związanymi 
z obowiązkami rodzinnymi, pracą zawodową lub 
pełnieniem innych funkcji harcerskich.

3.Przedmiot działalności Komisji Instruktorskiej.
Działalność Komisji Instruktorskiej koncentrowała się 
prowadzeniu prób na stopnie instruktorskie, co 
obejmowało w szczególności: otwieranie prób, ustala-
nie ze zdobywającymi zmian w próbach, zamykanie 
prób, umarzanie prób. 



 W ramach pracy Referatu Harcerzy Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy w mijającej kadencji odbyły się 
następujące działania:

Turniej Drużyn Leśnych 2010
termin: 10.10.2010
miejsce: Wieliczka
komendant: pwd. Radosław Polański 
pomoc: Krąg Starszoharcerski „HAK”, phm. Paweł 
Lisowski
uczestnicy: 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. 
Zawiszy Czarnego, 43 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Altowianie”
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej Zastępów 2010/2011
termin: 15.11.2010 – 22.05.2011
komendant: pwd. Tomasz Rompalski
pomoc: pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś 
uczestnicy na „etapie chorągwi” (20.04 – 22.05.2011) : 
Zastęp z 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”, 
Zastęp „Emir” z 1 Starosądeckiej Drużyny Harcerzy, 
Zastęp „Wilki” z 3 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy 
„Górska Ostoja” im. T. Kościuszki 
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w 
roku harcerskim 2010/2011: Zastęp „Wilki” z 3 
Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy „Górska Ostoja” im. T. 
Kościuszki 

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 31.12.2011 

Liczba drużyn harcerzy:  33
w tym:

Zastępów środowiskowych  5
Drużyn próbnych   4
Drużyn „polowych”   11
Drużyn „leśnych”   4
Drużyn „puszczańskich”  0
Drużyn niekategoryzowanych  9

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
18

Łączna liczba harcerzy:
522

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 06.02.2010 

Liczba drużyn harcerzy:   28
w tym: 

Zastępów środowiskowych        3
Drużyn próbnych                        11
Drużyn „polowych”                      10
Drużyn „leśnych”                          0
Drużyn „puszczańskich”              0
Drużyn niekategoryzowanych   4

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
13

Łączna liczba harcerzy:
b/d

Turniej Drużyn Leśnych 2011
termin: 8-9.10.2011  
miejsce: Baczyn
komendant: pwd. Rene Karkocha
oboźny: pwd. Andrzej Dorobisz
pomoc: pwd. Krzysztof Kozłowski, pwd. Grzegorz 
Urban 
uczestnicy: 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska 
Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki , 3 Podgórska 
Drużyna Harcerzy „Matecznik” im. Andrzeja 
Małkowskiego, 6 Orla Zakopiańska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego, 7 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Komandosy hm. Tadeusza Boya
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 Orla 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej zastępów 2011/2012
termin: 1.09.2011 – 13.05.2012
komendant: pwd. Rene Karkocha
uczestnicy: 11 zastępów wyłonionych na etapie 
rywalizacji w hufcach
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w roku harcerskim 2011/2012:
(wyłoniony zostanie 13.05.2012)

- „upowszechnienie” kategoryzacji w pracy drużyn 
(plan pracy drużyny oparty o wytyczne do zdobycia 
wyższej kategorii) 
- zwiększenie świadomości i zaangażowania hufcow-
ych we wdrażaniu kategoryzacji do pracy hufca
- obligatoryjne przyznawanie kategorii każdej 
drużynie w rozkazie hufcowego (lub komendanta 
chorągwi, lub naczelnika) na koniec roku harcerskiego
- długoterminowe powiązanie założeń pracy referatu 
z założeniami pracy Szkoły Instruktorskiej (kursy + 
doskonalenie „pokursowe” dla drużynowych)
- wdrożenie całorocznego systemu oceny pracy 
drużyny (zakończone przyznaniem kategorii), oparte 
na wizytacjach podczas: akcji śródrocznej, akcji 
zimowej, akcji letniej
- dążenie do podniesienia kompetencji drużynowych 
do pełnienia funkcji – w efekcie osiągnięcie stanu 
prowadzenia drużyn wyłącznie (z rzeczywiście 
uzasadnionymi wyjątkami) przez instruktorów
- realna pomoc metodyczna ze strony hufcowych 
(instruktorów z terenu hufca) zastępom 
środowiskowym oraz drużynom próbnym (w tym 
wyznaczanie programów naprawczych i bieżące 
monitorowanie ich wdrażania)
- zwiększenie odpowiedzialności opiekunów drużyn 
(instruktorów) za stan drużyn (zastępów 
środowiskowych), którymi się opiekują – szczególnie 
wzięcie współodpowiedzialności za realizację 
programu naprawczego dla drużyny
- przestrzeganie przez hufcowych okresów, na czas 
których powołane są zastępy środowiskowe i drużyny 
próbne

- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych
- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Zastępów 
- zaawansowane prace nad opracowaniem 
(dostosowaniem) zestawu arkuszy wizytacyjnych do 
całorocznej oceny pracy drużyny
- zaawansowane prace nad elektroniczną książką 
pracy drużyny harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn harcerzy 

 

- wciąż niedostateczne funkcjonowanie systemu 
kategoryzacji w drużynach
- brak zaangażowania niektórych hufcowych we 
wprowadzaniu systemu kategoryzacji do pracy 
drużyn 
- duża liczba drużyn niekategoryzowanych (27 % 
wszystkich drużyn)
- duża liczba „zastępów środowiskowych” oraz  drużyn 
próbnych (ponad 1/4 wszystkich drużyn harcerzy w 
chorągwi nie spełnia warunków drużyn związkowych)
- mała liczba instruktorów na funkcjach drużynowych 
(54 % wszystkich drużynowych)
- brak jednolitego (całorocznego) systemu oceniania 
pracy drużyny 
- małe zainteresowanie zdobywaniem sprawności 
„Andrzej Małkowski 100”
- niska frekwencja drużynowych podczas warsztatów 
prowadzonych przez referat
- brak jednolitego systemu prowadzenia dokumen-
tacji drużyn (opóźniające się wdrożenie książki 
elektronicznej)

- warsztaty dla instruktorów i drużynowych:  „Skutec-
zny zaciąg do drużyny” - wrzesień 2011, 
pwd. Piotr Baś
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Praca z 
zastępem zastępowych” - listopad 2011, 
pwd. Michał Musiał
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Arkusze 
wizytacyjne drużyny harcerzy” - marzec 2012,
 phm. Paweł Lisowski, hm. Maciej Klima, hm. Michał 
Sternicki
- opracowanie regulaminu sprawności „Andrzej 
Małkowski 100” - wrzesień 2011, 
phm. Paweł Lisowski, hm. Ryszard Wcisło
- wizytacja kursu zastępowych + opracowanie arkusza 
wizytacji kursów zastępowych – 
pwd. Rene Karkocha, kwiecień/maj 2011
- udział referenta w pracach GKH-rzy nad nowym 
regulaminem stopni harcerzy OH-rzy ZHR, 
styczeń 2012 
- praca nad stworzeniem elektronicznej książki pracy 
drużyny harcerzy, rok harc. 2011/2012, 
ćw. Oskar Korzonek
- powołanie w skład komendy referatu instruktorów: 
pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś, pwd. Tomasz 
Rompalski, pwd. Michał Musiał, wrzesień 2011

 

- poprawa funkcjonowania kategoryzacji drużyn 
harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn „leśnych”
- bliska perspektywa (do końca czerwca br.) zdobycia 
przez 3 drużyny kategorii „puszczańskiej”

 

 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
harcerzom i instruktorom, którzy włączyli się w pracę 
Referatu Harcerzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w mijającej kadencji, a szczególnie:

pwd. Radosławowi Polańskiemu – za przeprow-
adzenie Turnieju Drużyn Leśnych 2010
(a także Kręgowi Starszoharcerskiemu HAK za pomoc)
pwd. Rene Karkocha – za przeprowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych 2011 (pwd. Andrzej Dorobiszowi, 
pwd. Krzysztofowi Kozłowskiemu, pwd. Grzegorzowi 
Urbanowi za pomoc) oraz za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2011/2012, a także pomoc podczas 
Turnieju Zastępów 2010/2011, oraz pracę nad 
podwyższeniem poziomu kursów zastępowych
pwd. Tomaszowi Rompalskiemu – za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2010/2011
ćw. Oskarowi Korzonkowi – za pracę nad 
elektroniczną książką pracy drużyny harcerzy
pwd. Piotrowi Basiowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Skuteczny zaciąg do drużyny”, a także za 
pomoc podczas przeprowadzenia Turnieju Zastępów 
2010/2011
pwd. Michałowi Musiałowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Praca z zastępem zastępowych”
hm. Ryszardowi Wcisło – za opracowanie gra�cznego 
wzoru sprawności „Andrzej Małkowski 100”

1009

zimową składki płaci przed tą akcją, jeżeli jednak akcji 
nie organizuje zaczyna się zadłużać, a gdy przyjdzie 
do rozmów na temat zaległych zobowiązań rozpoc-
zyna się długa dyskusja, której końca nie widać.
Podczas swojej kadencji starałem się poprawić 
zbieralność składek poprzez stałe dyżury oraz 
obecność w każdym terminie wydawania zgód na 
akcję letnią i zimową. Wspólnie z przewodniczącą 
okręgu wery�kację list składkowych posiadanych 
przez chorągiew i posiadanych przez naczelnictwo. 
Stały kontakt z drużynowymi i instruktorami 
w sprawie składek oraz stałe przypominania instruk-
torom oraz drużynowym posiadającym zaległości. 
Bieżący kontakt z hufcowi w sprawie stanu drużyn, 
bieżące informowanie zarządu okręgu o zmianach 
w stanie jednostek. 
Wszystkie dyskusje na temat składek nie dotyczą 
�nansów drużyn i instruktorów działających 
w Obwodzie Tatrzańskim, gdyż Obwód rozlicza się 
bezpośrednio z Okręgiem Małopolskim.
Jak już wspomniałem składki członkowskie oraz 
składki na OC są odprowadzane do okręgu a składki 
instruktorskie są przeznaczone na bieżące utrzymanie 
chorągwi, w dużym stopniu podczas mijającej 
kadencji �nanse te zostały przeznaczone na szkolenia 
(LAS oraz kursy zastępowych, warsztaty dla 
drużynowych) oraz na akcję chorągwi (złoty, harce 
ćwików, turniej drużyn leśnych), starałem się inne 
wydatki ograniczać do minimum.
Jak wyglądały wydatki chorągwi można zobaczyć 
w tabelach przedstawionych poniżej.

Sprawozdanie z działalności Skarbnika Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy

1. Składki
Za nim przystąpiłem do napisania tego sprawozdania 
przejrzałem co napisali moi poprzednicy i doszedłem 
do wniosku, że dużą część ich sprawozdań można by 
przepisać, ale do rzeczy.
 Jak każdy skarbnik m.in. w swoim zakresie 
obowiązków miałem za zadanie zbieranie składek 
członkowskich, składek instruktorskich oraz od roku 
2011 składek na ubezpieczenie OC. Wydaje mnie się, 
że nie jest to tajemnicą, że składki członkowskie oraz 
składki na ubezpieczenie OC są przekazywane do 
Okręgu i tak też starałem się to robić, w miarę na 
bieżąco, tak aby Okręg nie zadłużał się w Naczel-
nictwie oraz aby z tytułu naszej chorągwi nie musiał 
okręg dokładać do zobowiązań z Naczelnictwa. Aby to 
w pełni zrealizować instruktorzy musieli by regulować 
składki instruktorskie na bieżąco, niestety 
z przykrością stwierdzam, że w naszej chorągwi takich 
instruktorów jest bardzo mało, a w czasie elektronic-
znej bankowości (np. stałych zleceń) nie jest to takie 
trudne. 
Praktyka pokazuje tak, że instruktorzy którzy 
organizują obozy i zimowiska płacą przed akcją letnią 
i zimową, a większość instruktorów przypadkowo gdy 
zostaje złapana przez skarbnika w lokalu albo po kilku 
krotnym przypomnieniu o obowiązku płacenia 
składek instruktorskich.
Ze składkami członkowskimi nie jest lepiej, jeżeli 
drużyna lub gromada organizuje akcję letnią lub 

W zakresie prowadzenia prób na stopnie instruktor-
skie, w okresie od 6 lutego 2010 r. do dnia 30 kwietnia 
2012 r.:
a)Komisja Instruktorska otworzyła 35 prób na stopień 
przewodnika,
b)Komisja Instruktorska zamknęła 19 prób na stopień 
przewodnika, 
c)Komisja Instruktorska otworzyła 21 prób na stopień 
podharcmistrza,
d)Komisja Instruktorska zamknęła 10 prób na stopień 
podharcmistrza,
e)Komisja Instruktorska umorzyła 5 prób na stopień 
podharcmistrza,
f )Komisja Instruktorska umorzyła 14 prób na stopień 
przewodnika.
Oprócz powyżej określonej zasadniczej części 
działalności Komisji Instruktorskiej, Komisja 
podejmowała także inne działania, wśród których 
w szczególności były sprawy dyscyplinarne instruk-
torów, oraz podejmowanie prób mediowania 
w sporach pomiędzy instruktorami. 
Członkowie Komisji Instruktorskiej uczestniczyli także 
w kursach instruktorskich prowadzonych przez Szkołę 
Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, 
poprzez prowadzenie tych kursów, oraz prowadzenie 
na tych kursach zajęć szkoleniowych.

Czuwaj!
hm. Radosław Kurek HR

2. Wpływy i wydatki
2.1. Rok 2010

Wpływy

Składki instruktorskie  6059,00
Wpłaty za LAS  5948,00
1 procent   410,90
Odsetki   0,30
Opłata za zlot  1980,00
OC za rok 2011  24,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
30927,50 zł

Koszty

Książeczki służbowe  294,00
Zakup wyposażenia  299,00
Materiały   3317,69
Wyżywienie  2583,28
Usługi   1702,82
Transport   2033,65
Podróże służbowe  1177,48
Czynsz i energia  150,00
Koszty ubezpieczenia 531,00
Inne    99,24
Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

Przeglądając to zestawienie należy zwrócić uwagę na 
to, że są tu uwzględnione wszystkie akcje chorągwi 
również LAS 2010 która zwyczajowo powinna być 
rozliczona w osobnym zestawieniu.

3. Inne
- w czasie tej kadencji zostało zmienione konto 
bankowe – jest to konto tańsze w obsłudze, które jest 
w pewnym stopniu jest w stanie samo na siebie 
zarabiać
- granty – nie udało się pozyskać środków na 
działalność chorągwi z tytuły grantów – wnioskiem na 
przyszłość moim zdaniem jest potrzebna osobno 
osoba do pozyskiwania funduszy z tego tytułu, oraz 
dużo dokładniejsze planowanie działań na rok harcer-
ski
- w przyszłej kadencji należało by się zastanowić nad 
sposobem pozyskiwania funduszy na działalność 
chorągwi po za składkami instruktorskimi
- należy przeanalizować sposób �nansowania medalu 
chorągwi
- po gruntownej analizie wydaje się, że polepszyła się 
trochę ściągalność składek członkowskich i instruk-
torskich

 (-) phm. Paweł Pająk HR
zastępca komendanta i skarbnik
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego

 

2.3. Rok 2012
Wpływy

Składki instruktorskie  3448,00
1 procent    0,00
Odsetki    0,00
Książeczki służbowe   60,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
10158,50
Przekazane składki na OC do Okręgu
624,00
Przekazane składki instruktorskie do Okręgu
183,50

Koszty

Książeczki służbowe   67,00
Opłata za udział delegatów 
w XII Zjeździe ZHR   480,00
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    567,47
Wyżywienie   271,98
Usługi    157,50
Transport    29,61
Podróże służbowe   713,53
Czynsz i energia   105,00
Koszty ubezpieczenia  0,00
Inne     63,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Wszystkie należności z tytułu składek członkowskich
 i składek na ubezpieczenie OC za rok 2010 i za rok 
2011 które udało się zebrać na dzień 31.12.2011 
zostały wpłacone do kasy Okręgu Małopolskiego.

2.2. Rok 2011
Wpływy

Składki instruktorskie  7842,67
1 procent    47,76
Odsetki    125,41
Opłata za zlot   1080,00
OC za rok 2012   48,00
Środki medal   3500,00
Książeczki służbowe   30,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
31642,00

Przekazane składki na OC do Okręgu
726,00

Koszty

Lilijki instruktorskie   285,47
Do�nansowanie kursu 
przewodnikowskiego 
Wodzów Zuchowych  917,29
Do�nansowanie LAS 2011  2190,92
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    2527,79
Wyżywienie   1958,42
Usługi    3755,60
Transport    270,44
Podróże służbowe   1497,96
Czynsz i energia   131,98
Koszty ubezpieczenia  100,00
Inne     966,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Referat zuchowy to była bolączka tej kadencji. 
Niestety nie udało się pozyskać instruktora, który 
referat byłby w stanie pociągnąć. Zaproponowany 
przez zuchmistrzów i rezygnującego z funkcji 
referenta hm. Marcina Dorosza kandydat z racji innych 
obowiązków nie podjął działania w referacie. Dzięki 
zaangażowanu kilku instruktorów i drużynowych, 
udało się w minimalnej formie realizować zadania, 
które postawione są zazwyczaj przed referetem. 
PRzede wszystkim szkolenia, tutaj chciałbym 
podziękować hm. Marcinowi Doroszowi oraz pwd. 
Mateuszowi Niedzielskiemu za poprowadzenie dwóch 
kursów zuchmistrzowskich. Po drugie wizytacje: 
dzieki zaangażowaniu się hufcowych i byłych instruk-
torów zuchowych duża część zimowisk i kolonii 
zuchowych została co najmniej odwiedzona. 
Nawiązano zaniedbane relacje z Wydziałem Zuchów, 
które zaowocują kursem zuchmistrzowskim oraz 
zaangażowaniem się małopolskich zuchmistrzów 
w organizację Zlotu Zuchmistrzowskiego w sierpniu 
2012.

Najbardziej brakło: działań integracyjnych dla 
zuchmistrzów, kategoryzacji gromad, odwiedzin 
śródrocznych i śródrocznego podnoszenia kwali�-
kacji. Wodza.

Stan gromad na 31.12. 2011: 7
 

(co gorsze) brak jednoznacznych zasad
zaliczania kursu.

Przeszkolono: 37 instruktorów harcerskich, 
9 wędrowniczych, 8 zuchowych, 
16 ukończyło kursy phm.

Wnioski: W nowej kadencji należy zastanowić się nad 
rolą szkoły instruktorskiej może komendantami 
kursów powinni być z zasady szefowie referatów, 
może warto podnieść poziom kursów zaczynając od 
pytań: kogo wychowujemy, jakie cech powinien 
posiadać drużynowy, itp. na nie gdzie kiedy i kto.

hm. Dariusz Grochal

Praca biura chorągwi bywa niedoceniana, jednak 
wakat na fukcji jego szefa dotkliwie doskwiera 
zarówno komendzie jak i reszcie całej jednostce. 
Przekonaliśmy się o tym po zaangażowaniu sie druha 
Łukasza Brzezińskiego w pracę Zarządu okręgu i jego 
rezygnacji z prowadzenia biura. Niestety wakat ten 
odbijał się w kilku przypadkach na wizerunku 
Małopolan. Za wszystkie niedgodności i uchybienia w 
tym wzgędzie serdecznie przepraszam. Jednak mimo 
niedosciągnięć w swerze biurowo informacyjnej 
można znaleźć i jasne pola w tej dziedzinie. Po 
pierwsze nowa strona chorągwi, która po wielu 
trudnościach ruszyła i jest aktualizowana. Po drugie 
strona chorągwi na portalu facebook.com dzięki 
której dysponujemy ciekawym kanałem informacyj-
nym na zewnątrz.  

torów - nikt ze szkoły instruktorskiej), kilku instruk-
torów zadeklarowało pełnienie funkcji na kursach 
instruktorskich, ale nikt nie chciał uczestniczyć 
w działaniach statutowych szkoły instruktorskiej.

Kursy
rok 2010

Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Paweł Lisowski
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant hm. Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm. Dariusz Grochal
Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz

Kursy
rok 2011

Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz
Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Bogdan Sobecki
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant phm. Bartłomiej Dukała
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm.Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski Skole - hm. Marcin Dorosz

Organizacja kursów przychodziła z wielkim trudem i 
wysiłkiem w.w druhów.
Pozom kursów można określić jako dobry: choć na 
niektórych kursach za dużo było zajęć
teoretycznych w stosunku do praktycznych, oraz 

W skład szkoły zostało powołanych 6 instruktorów. 
Niestety żaden z nich nie podjął w czasie dwóch lat, 
żadnych działań związanych ze szkoleniem.

Wszystkie kursy, szkolenia i konferencje opierały się 
ma mojej osobie oraz rzeszy instruktorów dobrej woli: 
hm. Maciej Klima, hm. Marcin Dorosz, phm. Bogdan 
Sobecki, phm. Mikołaj Prochownik, phm. Bartek 
Dukała, phm. Paweł Pająk, phm. Paweł Lisowski (może 
kogoś zapomniałem to przepraszam).

W 2010/2011 roku skupiłem się na metodycznych 
szkoleniach hufcowych. Na każdą odprawę przygo-
towany był blok tematyczny poświęcony 
programowej pracy hufca. Jesienią odbył się biwak 
hufcowych poświęcony metodzie. Na odprawach 
i biwaku była bardzo niska frekwencja, dotyczyła ona 
głównie tych hufcowych którzy najbardziej potrze-
bowali wsparcia i pomocy metodycznej. Niestety 
w roku 2011/2012  ta dobra tradycja nie była kontyn-
uowana.

W styczniu 2011 odbyła sie konferencja metodyczna 
MCHH poświęcona pracy hufca (obecnych okoła 45 
instruktorów) organizatorzy: hm. Dariusz Grochal 
hm. Maciej Klima. Miała ona charakter szkoleniowy, 
a nie dyskusyjny - a główny temat to próba zde�nio-
wania hasła: Tożsamość Hufca. 

W marcu 2011 odbyła się zbiórka instruktorów 
Chorągwi dotycząca szkoleń (obecnych 12 instruk-

Za wielką pracę oraz zaangażowanie w tej dziedzinie 
dziekuję: 
phm. Bartłomiejowi Dukale za stronę oraz 
ćw. Pawłowi Szczerbińskiemu za zaangażowanie się 
w roli sekretarza komendanta.  

Wnioskiem na przyszłość niech będzie dla nowej 
komendy determinacja w wyszykniu odpowiedniej 
osoby, która chciałaby podjąć służbę  w biurze 
chorągwi. Dużej determinacji będzie wymagało 
również porządkowanie dokumentacji i archiwum, 
które uległo częściowemu zniszczeniu w czasie 
powodzi. 

Krąg Hufcowych zbierał się średnio raz na dwa 
miesiące. Były to zarówno odprawy w sprawach 
bieżących, jak i zbiórki metodyczne. Dzięki 
hm. Dariuszowi Grochalowi nawet na najprostszej 
odprawie dotyczącej bieżących spraw mieliśmy 
możliwość podniesienia naszego poziomu wiedzy 
i umiejętności za pomocą gier i ćwiczeń zgodnych 
z metodyką harcerską (szczególnie polecam grę 
“Atlanta”). Ze zbiórek przygodowo - integracyjnych 
należy wymienić: biwak w Lubomierzu, wyjazd 
i eksploracja Jaskini Kryspinowskiej,  biwak w Olszan-
icy, udział reprezentacji KH w warsztatach dla hufcow-
ych. Niestety jak wspomniał wcześniej Darek zmorą 
była niska frekwecja. Na nic zdały się zmiany sposobu 
ustalania zbiórek KH z umawianych każdorazowo na 
następny termin na zaplanowane na cały rok harcer-
ski. Niestety często nawał obowiązków zawodowych, 
uczelnianych, domowych a także harcerskich  nie 
pozwalał na regularne spotkania.

2) Gra Referatu z okazji Święta Niepodległości – 11 
listopada 2010 r.
a) Opis: Gra z okazji Święta Niepodległości została 
zorganizowana w ramach współpracy z Hufcem 
Harcerzy Kraków – Śródmieście oraz Kręgiem Starszo-
harcerskim HAK. Gra składała się z dwóch części – 
miejskiej gry fabularnej oraz manewrów z użyciem 
sprzętu do paintballa. Fabuła pierwszej części gry 
opierała się o wydarzenia związane z wyzwalaniem 
Krakowa spod władzy austriackiej, podsumowanie i 
fabularne zwieńczenie stanowiła rozgrywka paintball-
owa, która miała miejsce na terenie jednego z fortów 
Twierdzy Kraków. W grze udział wzięły następujące 
drużyny wędrowników: 7 KDW im. T. Reytana, 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 19 KLDW, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz HAK-iem

- sprawna realizacja planu wg ustalonych założeń 
metodycznych i organizacyjnych

- liczny udział wędrowników
Minusy:

- w akcji nie wzięły udziału wszystkie drużyny 
wędrowników

części wspólnej Zlotu, w szczególności w ognisku 
zlotowym oraz w o�cjalnych uroczystościach 
w Zakopanem. W zlocie wzięły udział reprezentacje 
7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T. Reytana 
oraz 33 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Bojowe 
Szkoły”.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- udział reprezentacji wędrowników w części wspólnej 
zlotu
- rozbudowane wędrówki

Minusy:
- mała liczebność wędrowników na zlocie

hm. Piotrowi Turkiewiczowi, phm. Jackowi Feczko, 
phm. Jarosławowi Kuczajowi, pwd. Michałowi 
Makowskiemu, Damianowi Plinkiewiczowi, Arturowi 
Uczkiewiczowi – za pomoc w przeprowadzeniu Kursu 
Drużynowych Harcerzy „Żar XV”, phm. Bohdanowi 
Sobieckiemu, phm. Dominikowi Skwierawskiemu oraz 
kadrze kursu za przeprowadzenie Kursu Drużynowych 
Harcerzy „Żar XVI” 

  Referent Harcerzy
     
 Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
      
 phm. Paweł Lisowski HO

W OKRESIE 02. 2010 R.  - 11  2012 R.

W okresie kiedy prowadziłem Referat Wędrowników 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. A. Małkowskiego 
odbyły się następujące akcje:

1)Zlot ZZ-ów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w Zakopanem w dniach 1-3 maja 2010 r.
a)Opis: Według przyjętych założeń w zlocie ZZ-ów 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w Zakopanem miały 
wziąć udział również drużyny wędrowników. Zlot 
składał się z dwóch części – wędrownej i stałej (polana 
Rogoźniczańska koło Chochołowa). W ramach 
wędrówek (przedłużonych w stosunku do wędrówek 
ZZ-ów harcerzy) zdobyliśmy Babią Górę. Następnie, 
po noclegu w trasie, wzięliśmy w udział w 

3)Wyjazd integracyjny kadry Referatu wraz ze szkole-
niami nt. „Jak zwiększyć liczebność drużyn 
wędrowniczych”

a)Opis: Akcja odbyła się we współpracy z Hufcem 
Wędrowniczek Małopolskiej Chorągwi Harcerek oraz 
Hufcem Harcerzy Kraków – Śródmieście. Miała ona 
miejsce w lutym 2011 r. Według przyjętych założeń 
składała się ona z dwóch części – oddzielnych 
wędrówek kadr Referatu Wędrowników oraz Hufca 
Wędrowniczek oraz wspólnego szkolenia w formie 
warsztatów. W ramach wędrówki zdobyliśmy 
Szczebel, gdzie, zupełnie przypadkowo, spotkaliśmy 
się na szczycie z wędrowniczkami. Z kolei szkolenie 
odbywało się w schronisku na Luboniu Wielkim. W 
ramach szkolenia zajmowaliśmy się zagadnieniem jak 
można zwiększyć liczebność drużyn wędrowniczych 
oraz dlaczego jest to istotne. Wyjazd i szkolenia 
kierowane były przede wszystkim do drużynowych i 
przybocznych.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz Hufcem Wędrowniczek 
Małopolskiej Chorągwi Harcerek

- podjęcie ważnego i trudnego tematu

- interaktywna forma zajęć – warsztaty – połączona z 
wymianą własnych doświadczeń i przemyśleń uczest-
ników wywodzących się z różnych środowisk

Minusy:
- mała liczebność drużynowych wędrowników

4)Udział w organizacji programu dla wędrowników w 
ramach Zlotu Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 21 – 22 
maja 2011 r.

a)Opis: W tym wypadku główny ciężar organizacyjny 
spoczywał na kadrze zlotu oraz Hufcu Harcerzy 
Kraków – Śródmieście a Referat pomagał w organi-
zacji programu dla wędrowników. W ramach tego 
przeprowadzona została gra miejska sprawdzająca 
wiedzę o własnym mieście oraz umiejętności 
rozwiązywania nietypowych problemów i współpracę 
w grupie. W akcji wzięły udział drużyny: 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy 
Kraków – Śródmieście
- ciekawa i niestandardowo przeprowadzona gra
Minusy:
- mała liczebność drużyn wędrowników

5)Udział w letnich akcjach szkoleniowych w roku 
2010 i 2011.

Jako szef Referatu brałem aktywny udział w letnich 
akcjach szkoleniowych, w szczególności 
przeprowadzając, ustalone z kadrą kursu, zajęcia. 
Plusem było to, że zajęcia były przeprowadzone  
w formie możliwie dynamicznej, z użyciem metod 
aktywizujących, co miało przybliżyć uczestnikom 
nierzadko trudną tematykę (np. statut ZHR i inne 
przepisy związkowe). Niestety, z uwagi na inne 
zobowiązania nie byłem w stanie uczestniczyć 
w kursach drużynowych wędrowników w roli innej niż 
prelegenta.

6)Szkolenia dla nauczycieli.
Nawiązana została współpraca z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem 
miało być zorganizowanie zajęć przybliżających 
nauczycielom metodykę rożnych pionów (zuchy, 
harcerze, wędrownicy). Za współpracę odpowiedzi-
alny był phm. Stanisław Pelc.

phm. Mikołaj Prochownik HR

Od czasu objęcia referatu przez pwd. Wojciecha 
Snocha  12. 2011 referat podjął następujące 
działania:

7)Służba w Czasie wigilii dla bezdomnych

8)Bal wędrowniczek i wędrowników

9)Wyjazd szkoleniowy nad jezioro Rożnowskie

10)Inicjatywa stworzenia hufca wędrowników

11)Współpraca z Maszoperią „Namorzyny” przy 
remoncie łodzi „Wiking”

Stan jednostek na 31. 12. 2011 : 7 w tym 3 Patrole

Raport 
z działalności Komisji Instruktorskiej Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy ZHR 
za okres od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.

1.Zbiórki Komisji Instruktorskiej.
W okresie od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. 
Komisja Instruktorska odbyła 34 zbiórki. Spośród nich 
33 zbiórki odbyły się w Krakowie - w lokalu Chorągwi, 
lub w harcówkach krakowskich drużyn i szczepów. 
Jedna zbiórka Komisji Instruktorskiej odbyła się 
podczas i na terenie obozu Letniej Akcji Szkoleniowej 
w roku 2011. W roku 2010 nie odbyła się zbiórka 
Komisji w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej – 
w odpowiedzi na zapytanie Komisji co do zbiórki na 
kursie organizatorzy zawiadomili Komisję, że nie ma 
potrzeby zorganizowania takiej zbiórki. W obecnej 
kadencji planowana jest jeszcze jedna zbiórka Komisji 
– w dniu 16 maja 2012 r.
Zbiórki Komisji Instruktorskiej związane ze spotka-
niami z instruktorami w sprawach prób na stopnie 
instruktorskie odbywały się we wcześniej ustalonych 
i ogłoszonych terminach (co najmniej jedna środa 
w każdym miesiącu). 

2.Skład Komisji Instruktorskiej i uczestniczenie 
członków Komisji w jej zbiórkach.
Komisja pracowała na swych zbiórkach w składzie:
1)hm. Radosław Kurek – Przewodniczący,
2)hm. Marcin Dorosz – Sekretarz (do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal,
4)hm. Piotr Popławski,

5)hm. Szymon Tatar (do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran (do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki (do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel,
9)phm. Michał Nogalski (od września 2011 r.).
Jak wskazano wyżej, Komisja Instruktorska odbyła 34 
zbiórki. Podczas tych zbiórek obecność członków 
Komisji na zbiórkach w okresie ich działalności 
w Komisji była następująca.
1)hm. Radosław Kurek obecny był na 29 zbiórkach,
2)hm. Marcin Dorosz obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal obecny był na 25 zbiórkach,
4)hm. Piotr Popławski obecny był na 21 zbiórkach,
5)hm. Szymon Tatar  obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel obecny był na 25 zbiórkach,
9)phm. Michał Nogalski obecny był na 5 zbiórkach 
(od września 2011 r.).
Wszystkie nieobecności członków Komisji na jej 
zbiórkach zostały usprawiedliwione, a były one 
spowodowane przyczynami związanymi 
z obowiązkami rodzinnymi, pracą zawodową lub 
pełnieniem innych funkcji harcerskich.

3.Przedmiot działalności Komisji Instruktorskiej.
Działalność Komisji Instruktorskiej koncentrowała się 
prowadzeniu prób na stopnie instruktorskie, co 
obejmowało w szczególności: otwieranie prób, ustala-
nie ze zdobywającymi zmian w próbach, zamykanie 
prób, umarzanie prób. 

Komisja  I nstruktorsk a



 W ramach pracy Referatu Harcerzy Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy w mijającej kadencji odbyły się 
następujące działania:

Turniej Drużyn Leśnych 2010
termin: 10.10.2010
miejsce: Wieliczka
komendant: pwd. Radosław Polański 
pomoc: Krąg Starszoharcerski „HAK”, phm. Paweł 
Lisowski
uczestnicy: 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. 
Zawiszy Czarnego, 43 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Altowianie”
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej Zastępów 2010/2011
termin: 15.11.2010 – 22.05.2011
komendant: pwd. Tomasz Rompalski
pomoc: pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś 
uczestnicy na „etapie chorągwi” (20.04 – 22.05.2011) : 
Zastęp z 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”, 
Zastęp „Emir” z 1 Starosądeckiej Drużyny Harcerzy, 
Zastęp „Wilki” z 3 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy 
„Górska Ostoja” im. T. Kościuszki 
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w 
roku harcerskim 2010/2011: Zastęp „Wilki” z 3 
Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy „Górska Ostoja” im. T. 
Kościuszki 

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 31.12.2011 

Liczba drużyn harcerzy:  33
w tym:

Zastępów środowiskowych  5
Drużyn próbnych   4
Drużyn „polowych”   11
Drużyn „leśnych”   4
Drużyn „puszczańskich”  0
Drużyn niekategoryzowanych  9

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
18

Łączna liczba harcerzy:
522

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 06.02.2010 

Liczba drużyn harcerzy:   28
w tym: 

Zastępów środowiskowych        3
Drużyn próbnych                        11
Drużyn „polowych”                      10
Drużyn „leśnych”                          0
Drużyn „puszczańskich”              0
Drużyn niekategoryzowanych   4

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
13

Łączna liczba harcerzy:
b/d

Turniej Drużyn Leśnych 2011
termin: 8-9.10.2011  
miejsce: Baczyn
komendant: pwd. Rene Karkocha
oboźny: pwd. Andrzej Dorobisz
pomoc: pwd. Krzysztof Kozłowski, pwd. Grzegorz 
Urban 
uczestnicy: 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska 
Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki , 3 Podgórska 
Drużyna Harcerzy „Matecznik” im. Andrzeja 
Małkowskiego, 6 Orla Zakopiańska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego, 7 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Komandosy hm. Tadeusza Boya
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 Orla 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej zastępów 2011/2012
termin: 1.09.2011 – 13.05.2012
komendant: pwd. Rene Karkocha
uczestnicy: 11 zastępów wyłonionych na etapie 
rywalizacji w hufcach
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w roku harcerskim 2011/2012:
(wyłoniony zostanie 13.05.2012)

- „upowszechnienie” kategoryzacji w pracy drużyn 
(plan pracy drużyny oparty o wytyczne do zdobycia 
wyższej kategorii) 
- zwiększenie świadomości i zaangażowania hufcow-
ych we wdrażaniu kategoryzacji do pracy hufca
- obligatoryjne przyznawanie kategorii każdej 
drużynie w rozkazie hufcowego (lub komendanta 
chorągwi, lub naczelnika) na koniec roku harcerskiego
- długoterminowe powiązanie założeń pracy referatu 
z założeniami pracy Szkoły Instruktorskiej (kursy + 
doskonalenie „pokursowe” dla drużynowych)
- wdrożenie całorocznego systemu oceny pracy 
drużyny (zakończone przyznaniem kategorii), oparte 
na wizytacjach podczas: akcji śródrocznej, akcji 
zimowej, akcji letniej
- dążenie do podniesienia kompetencji drużynowych 
do pełnienia funkcji – w efekcie osiągnięcie stanu 
prowadzenia drużyn wyłącznie (z rzeczywiście 
uzasadnionymi wyjątkami) przez instruktorów
- realna pomoc metodyczna ze strony hufcowych 
(instruktorów z terenu hufca) zastępom 
środowiskowym oraz drużynom próbnym (w tym 
wyznaczanie programów naprawczych i bieżące 
monitorowanie ich wdrażania)
- zwiększenie odpowiedzialności opiekunów drużyn 
(instruktorów) za stan drużyn (zastępów 
środowiskowych), którymi się opiekują – szczególnie 
wzięcie współodpowiedzialności za realizację 
programu naprawczego dla drużyny
- przestrzeganie przez hufcowych okresów, na czas 
których powołane są zastępy środowiskowe i drużyny 
próbne

- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych
- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Zastępów 
- zaawansowane prace nad opracowaniem 
(dostosowaniem) zestawu arkuszy wizytacyjnych do 
całorocznej oceny pracy drużyny
- zaawansowane prace nad elektroniczną książką 
pracy drużyny harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn harcerzy 

 

- wciąż niedostateczne funkcjonowanie systemu 
kategoryzacji w drużynach
- brak zaangażowania niektórych hufcowych we 
wprowadzaniu systemu kategoryzacji do pracy 
drużyn 
- duża liczba drużyn niekategoryzowanych (27 % 
wszystkich drużyn)
- duża liczba „zastępów środowiskowych” oraz  drużyn 
próbnych (ponad 1/4 wszystkich drużyn harcerzy w 
chorągwi nie spełnia warunków drużyn związkowych)
- mała liczba instruktorów na funkcjach drużynowych 
(54 % wszystkich drużynowych)
- brak jednolitego (całorocznego) systemu oceniania 
pracy drużyny 
- małe zainteresowanie zdobywaniem sprawności 
„Andrzej Małkowski 100”
- niska frekwencja drużynowych podczas warsztatów 
prowadzonych przez referat
- brak jednolitego systemu prowadzenia dokumen-
tacji drużyn (opóźniające się wdrożenie książki 
elektronicznej)

- warsztaty dla instruktorów i drużynowych:  „Skutec-
zny zaciąg do drużyny” - wrzesień 2011, 
pwd. Piotr Baś
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Praca z 
zastępem zastępowych” - listopad 2011, 
pwd. Michał Musiał
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Arkusze 
wizytacyjne drużyny harcerzy” - marzec 2012,
 phm. Paweł Lisowski, hm. Maciej Klima, hm. Michał 
Sternicki
- opracowanie regulaminu sprawności „Andrzej 
Małkowski 100” - wrzesień 2011, 
phm. Paweł Lisowski, hm. Ryszard Wcisło
- wizytacja kursu zastępowych + opracowanie arkusza 
wizytacji kursów zastępowych – 
pwd. Rene Karkocha, kwiecień/maj 2011
- udział referenta w pracach GKH-rzy nad nowym 
regulaminem stopni harcerzy OH-rzy ZHR, 
styczeń 2012 
- praca nad stworzeniem elektronicznej książki pracy 
drużyny harcerzy, rok harc. 2011/2012, 
ćw. Oskar Korzonek
- powołanie w skład komendy referatu instruktorów: 
pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś, pwd. Tomasz 
Rompalski, pwd. Michał Musiał, wrzesień 2011

 

- poprawa funkcjonowania kategoryzacji drużyn 
harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn „leśnych”
- bliska perspektywa (do końca czerwca br.) zdobycia 
przez 3 drużyny kategorii „puszczańskiej”

 

 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
harcerzom i instruktorom, którzy włączyli się w pracę 
Referatu Harcerzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w mijającej kadencji, a szczególnie:

pwd. Radosławowi Polańskiemu – za przeprow-
adzenie Turnieju Drużyn Leśnych 2010
(a także Kręgowi Starszoharcerskiemu HAK za pomoc)
pwd. Rene Karkocha – za przeprowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych 2011 (pwd. Andrzej Dorobiszowi, 
pwd. Krzysztofowi Kozłowskiemu, pwd. Grzegorzowi 
Urbanowi za pomoc) oraz za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2011/2012, a także pomoc podczas 
Turnieju Zastępów 2010/2011, oraz pracę nad 
podwyższeniem poziomu kursów zastępowych
pwd. Tomaszowi Rompalskiemu – za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2010/2011
ćw. Oskarowi Korzonkowi – za pracę nad 
elektroniczną książką pracy drużyny harcerzy
pwd. Piotrowi Basiowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Skuteczny zaciąg do drużyny”, a także za 
pomoc podczas przeprowadzenia Turnieju Zastępów 
2010/2011
pwd. Michałowi Musiałowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Praca z zastępem zastępowych”
hm. Ryszardowi Wcisło – za opracowanie gra�cznego 
wzoru sprawności „Andrzej Małkowski 100”

zimową składki płaci przed tą akcją, jeżeli jednak akcji 
nie organizuje zaczyna się zadłużać, a gdy przyjdzie 
do rozmów na temat zaległych zobowiązań rozpoc-
zyna się długa dyskusja, której końca nie widać.
Podczas swojej kadencji starałem się poprawić 
zbieralność składek poprzez stałe dyżury oraz 
obecność w każdym terminie wydawania zgód na 
akcję letnią i zimową. Wspólnie z przewodniczącą 
okręgu wery�kację list składkowych posiadanych 
przez chorągiew i posiadanych przez naczelnictwo. 
Stały kontakt z drużynowymi i instruktorami 
w sprawie składek oraz stałe przypominania instruk-
torom oraz drużynowym posiadającym zaległości. 
Bieżący kontakt z hufcowi w sprawie stanu drużyn, 
bieżące informowanie zarządu okręgu o zmianach 
w stanie jednostek. 
Wszystkie dyskusje na temat składek nie dotyczą 
�nansów drużyn i instruktorów działających 
w Obwodzie Tatrzańskim, gdyż Obwód rozlicza się 
bezpośrednio z Okręgiem Małopolskim.
Jak już wspomniałem składki członkowskie oraz 
składki na OC są odprowadzane do okręgu a składki 
instruktorskie są przeznaczone na bieżące utrzymanie 
chorągwi, w dużym stopniu podczas mijającej 
kadencji �nanse te zostały przeznaczone na szkolenia 
(LAS oraz kursy zastępowych, warsztaty dla 
drużynowych) oraz na akcję chorągwi (złoty, harce 
ćwików, turniej drużyn leśnych), starałem się inne 
wydatki ograniczać do minimum.
Jak wyglądały wydatki chorągwi można zobaczyć 
w tabelach przedstawionych poniżej.

Sprawozdanie z działalności Skarbnika Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy

1. Składki
Za nim przystąpiłem do napisania tego sprawozdania 
przejrzałem co napisali moi poprzednicy i doszedłem 
do wniosku, że dużą część ich sprawozdań można by 
przepisać, ale do rzeczy.
 Jak każdy skarbnik m.in. w swoim zakresie 
obowiązków miałem za zadanie zbieranie składek 
członkowskich, składek instruktorskich oraz od roku 
2011 składek na ubezpieczenie OC. Wydaje mnie się, 
że nie jest to tajemnicą, że składki członkowskie oraz 
składki na ubezpieczenie OC są przekazywane do 
Okręgu i tak też starałem się to robić, w miarę na 
bieżąco, tak aby Okręg nie zadłużał się w Naczel-
nictwie oraz aby z tytułu naszej chorągwi nie musiał 
okręg dokładać do zobowiązań z Naczelnictwa. Aby to 
w pełni zrealizować instruktorzy musieli by regulować 
składki instruktorskie na bieżąco, niestety 
z przykrością stwierdzam, że w naszej chorągwi takich 
instruktorów jest bardzo mało, a w czasie elektronic-
znej bankowości (np. stałych zleceń) nie jest to takie 
trudne. 
Praktyka pokazuje tak, że instruktorzy którzy 
organizują obozy i zimowiska płacą przed akcją letnią 
i zimową, a większość instruktorów przypadkowo gdy 
zostaje złapana przez skarbnika w lokalu albo po kilku 
krotnym przypomnieniu o obowiązku płacenia 
składek instruktorskich.
Ze składkami członkowskimi nie jest lepiej, jeżeli 
drużyna lub gromada organizuje akcję letnią lub 

W zakresie prowadzenia prób na stopnie instruktor-
skie, w okresie od 6 lutego 2010 r. do dnia 30 kwietnia 
2012 r.:
a)Komisja Instruktorska otworzyła 35 prób na stopień 
przewodnika,
b)Komisja Instruktorska zamknęła 19 prób na stopień 
przewodnika, 
c)Komisja Instruktorska otworzyła 21 prób na stopień 
podharcmistrza,
d)Komisja Instruktorska zamknęła 10 prób na stopień 
podharcmistrza,
e)Komisja Instruktorska umorzyła 5 prób na stopień 
podharcmistrza,
f )Komisja Instruktorska umorzyła 14 prób na stopień 
przewodnika.
Oprócz powyżej określonej zasadniczej części 
działalności Komisji Instruktorskiej, Komisja 
podejmowała także inne działania, wśród których 
w szczególności były sprawy dyscyplinarne instruk-
torów, oraz podejmowanie prób mediowania 
w sporach pomiędzy instruktorami. 
Członkowie Komisji Instruktorskiej uczestniczyli także 
w kursach instruktorskich prowadzonych przez Szkołę 
Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, 
poprzez prowadzenie tych kursów, oraz prowadzenie 
na tych kursach zajęć szkoleniowych.

Czuwaj!
hm. Radosław Kurek HR

2. Wpływy i wydatki
2.1. Rok 2010

Wpływy

Składki instruktorskie  6059,00
Wpłaty za LAS  5948,00
1 procent   410,90
Odsetki   0,30
Opłata za zlot  1980,00
OC za rok 2011  24,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
30927,50 zł

Koszty

Książeczki służbowe  294,00
Zakup wyposażenia  299,00
Materiały   3317,69
Wyżywienie  2583,28
Usługi   1702,82
Transport   2033,65
Podróże służbowe  1177,48
Czynsz i energia  150,00
Koszty ubezpieczenia 531,00
Inne    99,24
Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

Przeglądając to zestawienie należy zwrócić uwagę na 
to, że są tu uwzględnione wszystkie akcje chorągwi 
również LAS 2010 która zwyczajowo powinna być 
rozliczona w osobnym zestawieniu.
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3. Inne
- w czasie tej kadencji zostało zmienione konto 
bankowe – jest to konto tańsze w obsłudze, które jest 
w pewnym stopniu jest w stanie samo na siebie 
zarabiać
- granty – nie udało się pozyskać środków na 
działalność chorągwi z tytuły grantów – wnioskiem na 
przyszłość moim zdaniem jest potrzebna osobno 
osoba do pozyskiwania funduszy z tego tytułu, oraz 
dużo dokładniejsze planowanie działań na rok harcer-
ski
- w przyszłej kadencji należało by się zastanowić nad 
sposobem pozyskiwania funduszy na działalność 
chorągwi po za składkami instruktorskimi
- należy przeanalizować sposób �nansowania medalu 
chorągwi
- po gruntownej analizie wydaje się, że polepszyła się 
trochę ściągalność składek członkowskich i instruk-
torskich

 (-) phm. Paweł Pająk HR
zastępca komendanta i skarbnik
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego

 

2.3. Rok 2012
Wpływy

Składki instruktorskie  3448,00
1 procent    0,00
Odsetki    0,00
Książeczki służbowe   60,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
10158,50
Przekazane składki na OC do Okręgu
624,00
Przekazane składki instruktorskie do Okręgu
183,50

Koszty

Książeczki służbowe   67,00
Opłata za udział delegatów 
w XII Zjeździe ZHR   480,00
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    567,47
Wyżywienie   271,98
Usługi    157,50
Transport    29,61
Podróże służbowe   713,53
Czynsz i energia   105,00
Koszty ubezpieczenia  0,00
Inne     63,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Wszystkie należności z tytułu składek członkowskich
 i składek na ubezpieczenie OC za rok 2010 i za rok 
2011 które udało się zebrać na dzień 31.12.2011 
zostały wpłacone do kasy Okręgu Małopolskiego.

2.2. Rok 2011
Wpływy

Składki instruktorskie  7842,67
1 procent    47,76
Odsetki    125,41
Opłata za zlot   1080,00
OC za rok 2012   48,00
Środki medal   3500,00
Książeczki służbowe   30,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
31642,00

Przekazane składki na OC do Okręgu
726,00

Koszty

Lilijki instruktorskie   285,47
Do�nansowanie kursu 
przewodnikowskiego 
Wodzów Zuchowych  917,29
Do�nansowanie LAS 2011  2190,92
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    2527,79
Wyżywienie   1958,42
Usługi    3755,60
Transport    270,44
Podróże służbowe   1497,96
Czynsz i energia   131,98
Koszty ubezpieczenia  100,00
Inne     966,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Referat zuchowy to była bolączka tej kadencji. 
Niestety nie udało się pozyskać instruktora, który 
referat byłby w stanie pociągnąć. Zaproponowany 
przez zuchmistrzów i rezygnującego z funkcji 
referenta hm. Marcina Dorosza kandydat z racji innych 
obowiązków nie podjął działania w referacie. Dzięki 
zaangażowanu kilku instruktorów i drużynowych, 
udało się w minimalnej formie realizować zadania, 
które postawione są zazwyczaj przed referetem. 
PRzede wszystkim szkolenia, tutaj chciałbym 
podziękować hm. Marcinowi Doroszowi oraz pwd. 
Mateuszowi Niedzielskiemu za poprowadzenie dwóch 
kursów zuchmistrzowskich. Po drugie wizytacje: 
dzieki zaangażowaniu się hufcowych i byłych instruk-
torów zuchowych duża część zimowisk i kolonii 
zuchowych została co najmniej odwiedzona. 
Nawiązano zaniedbane relacje z Wydziałem Zuchów, 
które zaowocują kursem zuchmistrzowskim oraz 
zaangażowaniem się małopolskich zuchmistrzów 
w organizację Zlotu Zuchmistrzowskiego w sierpniu 
2012.

Najbardziej brakło: działań integracyjnych dla 
zuchmistrzów, kategoryzacji gromad, odwiedzin 
śródrocznych i śródrocznego podnoszenia kwali�-
kacji. Wodza.

Stan gromad na 31.12. 2011: 7
 

(co gorsze) brak jednoznacznych zasad
zaliczania kursu.

Przeszkolono: 37 instruktorów harcerskich, 
9 wędrowniczych, 8 zuchowych, 
16 ukończyło kursy phm.

Wnioski: W nowej kadencji należy zastanowić się nad 
rolą szkoły instruktorskiej może komendantami 
kursów powinni być z zasady szefowie referatów, 
może warto podnieść poziom kursów zaczynając od 
pytań: kogo wychowujemy, jakie cech powinien 
posiadać drużynowy, itp. na nie gdzie kiedy i kto.

hm. Dariusz Grochal

Praca biura chorągwi bywa niedoceniana, jednak 
wakat na fukcji jego szefa dotkliwie doskwiera 
zarówno komendzie jak i reszcie całej jednostce. 
Przekonaliśmy się o tym po zaangażowaniu sie druha 
Łukasza Brzezińskiego w pracę Zarządu okręgu i jego 
rezygnacji z prowadzenia biura. Niestety wakat ten 
odbijał się w kilku przypadkach na wizerunku 
Małopolan. Za wszystkie niedgodności i uchybienia w 
tym wzgędzie serdecznie przepraszam. Jednak mimo 
niedosciągnięć w swerze biurowo informacyjnej 
można znaleźć i jasne pola w tej dziedzinie. Po 
pierwsze nowa strona chorągwi, która po wielu 
trudnościach ruszyła i jest aktualizowana. Po drugie 
strona chorągwi na portalu facebook.com dzięki 
której dysponujemy ciekawym kanałem informacyj-
nym na zewnątrz.  

torów - nikt ze szkoły instruktorskiej), kilku instruk-
torów zadeklarowało pełnienie funkcji na kursach 
instruktorskich, ale nikt nie chciał uczestniczyć 
w działaniach statutowych szkoły instruktorskiej.

Kursy
rok 2010

Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Paweł Lisowski
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant hm. Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm. Dariusz Grochal
Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz

Kursy
rok 2011

Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz
Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Bogdan Sobecki
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant phm. Bartłomiej Dukała
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm.Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski Skole - hm. Marcin Dorosz

Organizacja kursów przychodziła z wielkim trudem i 
wysiłkiem w.w druhów.
Pozom kursów można określić jako dobry: choć na 
niektórych kursach za dużo było zajęć
teoretycznych w stosunku do praktycznych, oraz 

W skład szkoły zostało powołanych 6 instruktorów. 
Niestety żaden z nich nie podjął w czasie dwóch lat, 
żadnych działań związanych ze szkoleniem.

Wszystkie kursy, szkolenia i konferencje opierały się 
ma mojej osobie oraz rzeszy instruktorów dobrej woli: 
hm. Maciej Klima, hm. Marcin Dorosz, phm. Bogdan 
Sobecki, phm. Mikołaj Prochownik, phm. Bartek 
Dukała, phm. Paweł Pająk, phm. Paweł Lisowski (może 
kogoś zapomniałem to przepraszam).

W 2010/2011 roku skupiłem się na metodycznych 
szkoleniach hufcowych. Na każdą odprawę przygo-
towany był blok tematyczny poświęcony 
programowej pracy hufca. Jesienią odbył się biwak 
hufcowych poświęcony metodzie. Na odprawach 
i biwaku była bardzo niska frekwencja, dotyczyła ona 
głównie tych hufcowych którzy najbardziej potrze-
bowali wsparcia i pomocy metodycznej. Niestety 
w roku 2011/2012  ta dobra tradycja nie była kontyn-
uowana.

W styczniu 2011 odbyła sie konferencja metodyczna 
MCHH poświęcona pracy hufca (obecnych okoła 45 
instruktorów) organizatorzy: hm. Dariusz Grochal 
hm. Maciej Klima. Miała ona charakter szkoleniowy, 
a nie dyskusyjny - a główny temat to próba zde�nio-
wania hasła: Tożsamość Hufca. 

W marcu 2011 odbyła się zbiórka instruktorów 
Chorągwi dotycząca szkoleń (obecnych 12 instruk-

Za wielką pracę oraz zaangażowanie w tej dziedzinie 
dziekuję: 
phm. Bartłomiejowi Dukale za stronę oraz 
ćw. Pawłowi Szczerbińskiemu za zaangażowanie się 
w roli sekretarza komendanta.  

Wnioskiem na przyszłość niech będzie dla nowej 
komendy determinacja w wyszykniu odpowiedniej 
osoby, która chciałaby podjąć służbę  w biurze 
chorągwi. Dużej determinacji będzie wymagało 
również porządkowanie dokumentacji i archiwum, 
które uległo częściowemu zniszczeniu w czasie 
powodzi. 

Krąg Hufcowych zbierał się średnio raz na dwa 
miesiące. Były to zarówno odprawy w sprawach 
bieżących, jak i zbiórki metodyczne. Dzięki 
hm. Dariuszowi Grochalowi nawet na najprostszej 
odprawie dotyczącej bieżących spraw mieliśmy 
możliwość podniesienia naszego poziomu wiedzy 
i umiejętności za pomocą gier i ćwiczeń zgodnych 
z metodyką harcerską (szczególnie polecam grę 
“Atlanta”). Ze zbiórek przygodowo - integracyjnych 
należy wymienić: biwak w Lubomierzu, wyjazd 
i eksploracja Jaskini Kryspinowskiej,  biwak w Olszan-
icy, udział reprezentacji KH w warsztatach dla hufcow-
ych. Niestety jak wspomniał wcześniej Darek zmorą 
była niska frekwecja. Na nic zdały się zmiany sposobu 
ustalania zbiórek KH z umawianych każdorazowo na 
następny termin na zaplanowane na cały rok harcer-
ski. Niestety często nawał obowiązków zawodowych, 
uczelnianych, domowych a także harcerskich  nie 
pozwalał na regularne spotkania.

2) Gra Referatu z okazji Święta Niepodległości – 11 
listopada 2010 r.
a) Opis: Gra z okazji Święta Niepodległości została 
zorganizowana w ramach współpracy z Hufcem 
Harcerzy Kraków – Śródmieście oraz Kręgiem Starszo-
harcerskim HAK. Gra składała się z dwóch części – 
miejskiej gry fabularnej oraz manewrów z użyciem 
sprzętu do paintballa. Fabuła pierwszej części gry 
opierała się o wydarzenia związane z wyzwalaniem 
Krakowa spod władzy austriackiej, podsumowanie i 
fabularne zwieńczenie stanowiła rozgrywka paintball-
owa, która miała miejsce na terenie jednego z fortów 
Twierdzy Kraków. W grze udział wzięły następujące 
drużyny wędrowników: 7 KDW im. T. Reytana, 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 19 KLDW, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz HAK-iem

- sprawna realizacja planu wg ustalonych założeń 
metodycznych i organizacyjnych

- liczny udział wędrowników
Minusy:

- w akcji nie wzięły udziału wszystkie drużyny 
wędrowników

części wspólnej Zlotu, w szczególności w ognisku 
zlotowym oraz w o�cjalnych uroczystościach 
w Zakopanem. W zlocie wzięły udział reprezentacje 
7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T. Reytana 
oraz 33 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Bojowe 
Szkoły”.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- udział reprezentacji wędrowników w części wspólnej 
zlotu
- rozbudowane wędrówki

Minusy:
- mała liczebność wędrowników na zlocie

hm. Piotrowi Turkiewiczowi, phm. Jackowi Feczko, 
phm. Jarosławowi Kuczajowi, pwd. Michałowi 
Makowskiemu, Damianowi Plinkiewiczowi, Arturowi 
Uczkiewiczowi – za pomoc w przeprowadzeniu Kursu 
Drużynowych Harcerzy „Żar XV”, phm. Bohdanowi 
Sobieckiemu, phm. Dominikowi Skwierawskiemu oraz 
kadrze kursu za przeprowadzenie Kursu Drużynowych 
Harcerzy „Żar XVI” 

  Referent Harcerzy
     
 Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
      
 phm. Paweł Lisowski HO

W OKRESIE 02. 2010 R.  - 11  2012 R.

W okresie kiedy prowadziłem Referat Wędrowników 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. A. Małkowskiego 
odbyły się następujące akcje:

1)Zlot ZZ-ów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w Zakopanem w dniach 1-3 maja 2010 r.
a)Opis: Według przyjętych założeń w zlocie ZZ-ów 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w Zakopanem miały 
wziąć udział również drużyny wędrowników. Zlot 
składał się z dwóch części – wędrownej i stałej (polana 
Rogoźniczańska koło Chochołowa). W ramach 
wędrówek (przedłużonych w stosunku do wędrówek 
ZZ-ów harcerzy) zdobyliśmy Babią Górę. Następnie, 
po noclegu w trasie, wzięliśmy w udział w 

3)Wyjazd integracyjny kadry Referatu wraz ze szkole-
niami nt. „Jak zwiększyć liczebność drużyn 
wędrowniczych”

a)Opis: Akcja odbyła się we współpracy z Hufcem 
Wędrowniczek Małopolskiej Chorągwi Harcerek oraz 
Hufcem Harcerzy Kraków – Śródmieście. Miała ona 
miejsce w lutym 2011 r. Według przyjętych założeń 
składała się ona z dwóch części – oddzielnych 
wędrówek kadr Referatu Wędrowników oraz Hufca 
Wędrowniczek oraz wspólnego szkolenia w formie 
warsztatów. W ramach wędrówki zdobyliśmy 
Szczebel, gdzie, zupełnie przypadkowo, spotkaliśmy 
się na szczycie z wędrowniczkami. Z kolei szkolenie 
odbywało się w schronisku na Luboniu Wielkim. W 
ramach szkolenia zajmowaliśmy się zagadnieniem jak 
można zwiększyć liczebność drużyn wędrowniczych 
oraz dlaczego jest to istotne. Wyjazd i szkolenia 
kierowane były przede wszystkim do drużynowych i 
przybocznych.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz Hufcem Wędrowniczek 
Małopolskiej Chorągwi Harcerek

- podjęcie ważnego i trudnego tematu

- interaktywna forma zajęć – warsztaty – połączona z 
wymianą własnych doświadczeń i przemyśleń uczest-
ników wywodzących się z różnych środowisk

Minusy:
- mała liczebność drużynowych wędrowników

4)Udział w organizacji programu dla wędrowników w 
ramach Zlotu Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 21 – 22 
maja 2011 r.

a)Opis: W tym wypadku główny ciężar organizacyjny 
spoczywał na kadrze zlotu oraz Hufcu Harcerzy 
Kraków – Śródmieście a Referat pomagał w organi-
zacji programu dla wędrowników. W ramach tego 
przeprowadzona została gra miejska sprawdzająca 
wiedzę o własnym mieście oraz umiejętności 
rozwiązywania nietypowych problemów i współpracę 
w grupie. W akcji wzięły udział drużyny: 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy 
Kraków – Śródmieście
- ciekawa i niestandardowo przeprowadzona gra
Minusy:
- mała liczebność drużyn wędrowników

5)Udział w letnich akcjach szkoleniowych w roku 
2010 i 2011.

Jako szef Referatu brałem aktywny udział w letnich 
akcjach szkoleniowych, w szczególności 
przeprowadzając, ustalone z kadrą kursu, zajęcia. 
Plusem było to, że zajęcia były przeprowadzone  
w formie możliwie dynamicznej, z użyciem metod 
aktywizujących, co miało przybliżyć uczestnikom 
nierzadko trudną tematykę (np. statut ZHR i inne 
przepisy związkowe). Niestety, z uwagi na inne 
zobowiązania nie byłem w stanie uczestniczyć 
w kursach drużynowych wędrowników w roli innej niż 
prelegenta.

6)Szkolenia dla nauczycieli.
Nawiązana została współpraca z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem 
miało być zorganizowanie zajęć przybliżających 
nauczycielom metodykę rożnych pionów (zuchy, 
harcerze, wędrownicy). Za współpracę odpowiedzi-
alny był phm. Stanisław Pelc.

phm. Mikołaj Prochownik HR

Od czasu objęcia referatu przez pwd. Wojciecha 
Snocha  12. 2011 referat podjął następujące 
działania:

7)Służba w Czasie wigilii dla bezdomnych

8)Bal wędrowniczek i wędrowników

9)Wyjazd szkoleniowy nad jezioro Rożnowskie

10)Inicjatywa stworzenia hufca wędrowników

11)Współpraca z Maszoperią „Namorzyny” przy 
remoncie łodzi „Wiking”

Stan jednostek na 31. 12. 2011 : 7 w tym 3 Patrole

Raport 
z działalności Komisji Instruktorskiej Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy ZHR 
za okres od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.

1.Zbiórki Komisji Instruktorskiej.
W okresie od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. 
Komisja Instruktorska odbyła 34 zbiórki. Spośród nich 
33 zbiórki odbyły się w Krakowie - w lokalu Chorągwi, 
lub w harcówkach krakowskich drużyn i szczepów. 
Jedna zbiórka Komisji Instruktorskiej odbyła się 
podczas i na terenie obozu Letniej Akcji Szkoleniowej 
w roku 2011. W roku 2010 nie odbyła się zbiórka 
Komisji w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej – 
w odpowiedzi na zapytanie Komisji co do zbiórki na 
kursie organizatorzy zawiadomili Komisję, że nie ma 
potrzeby zorganizowania takiej zbiórki. W obecnej 
kadencji planowana jest jeszcze jedna zbiórka Komisji 
– w dniu 16 maja 2012 r.
Zbiórki Komisji Instruktorskiej związane ze spotka-
niami z instruktorami w sprawach prób na stopnie 
instruktorskie odbywały się we wcześniej ustalonych 
i ogłoszonych terminach (co najmniej jedna środa 
w każdym miesiącu). 

2.Skład Komisji Instruktorskiej i uczestniczenie 
członków Komisji w jej zbiórkach.
Komisja pracowała na swych zbiórkach w składzie:
1)hm. Radosław Kurek – Przewodniczący,
2)hm. Marcin Dorosz – Sekretarz (do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal,
4)hm. Piotr Popławski,

5)hm. Szymon Tatar (do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran (do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki (do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel,
9)phm. Michał Nogalski (od września 2011 r.).
Jak wskazano wyżej, Komisja Instruktorska odbyła 34 
zbiórki. Podczas tych zbiórek obecność członków 
Komisji na zbiórkach w okresie ich działalności 
w Komisji była następująca.
1)hm. Radosław Kurek obecny był na 29 zbiórkach,
2)hm. Marcin Dorosz obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal obecny był na 25 zbiórkach,
4)hm. Piotr Popławski obecny był na 21 zbiórkach,
5)hm. Szymon Tatar  obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel obecny był na 25 zbiórkach,
9)phm. Michał Nogalski obecny był na 5 zbiórkach 
(od września 2011 r.).
Wszystkie nieobecności członków Komisji na jej 
zbiórkach zostały usprawiedliwione, a były one 
spowodowane przyczynami związanymi 
z obowiązkami rodzinnymi, pracą zawodową lub 
pełnieniem innych funkcji harcerskich.

3.Przedmiot działalności Komisji Instruktorskiej.
Działalność Komisji Instruktorskiej koncentrowała się 
prowadzeniu prób na stopnie instruktorskie, co 
obejmowało w szczególności: otwieranie prób, ustala-
nie ze zdobywającymi zmian w próbach, zamykanie 
prób, umarzanie prób. 

Sk arbnik



 W ramach pracy Referatu Harcerzy Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy w mijającej kadencji odbyły się 
następujące działania:

Turniej Drużyn Leśnych 2010
termin: 10.10.2010
miejsce: Wieliczka
komendant: pwd. Radosław Polański 
pomoc: Krąg Starszoharcerski „HAK”, phm. Paweł 
Lisowski
uczestnicy: 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. 
Zawiszy Czarnego, 43 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Altowianie”
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej Zastępów 2010/2011
termin: 15.11.2010 – 22.05.2011
komendant: pwd. Tomasz Rompalski
pomoc: pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś 
uczestnicy na „etapie chorągwi” (20.04 – 22.05.2011) : 
Zastęp z 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”, 
Zastęp „Emir” z 1 Starosądeckiej Drużyny Harcerzy, 
Zastęp „Wilki” z 3 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy 
„Górska Ostoja” im. T. Kościuszki 
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w 
roku harcerskim 2010/2011: Zastęp „Wilki” z 3 
Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy „Górska Ostoja” im. T. 
Kościuszki 

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 31.12.2011 

Liczba drużyn harcerzy:  33
w tym:

Zastępów środowiskowych  5
Drużyn próbnych   4
Drużyn „polowych”   11
Drużyn „leśnych”   4
Drużyn „puszczańskich”  0
Drużyn niekategoryzowanych  9

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
18

Łączna liczba harcerzy:
522

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 06.02.2010 

Liczba drużyn harcerzy:   28
w tym: 

Zastępów środowiskowych        3
Drużyn próbnych                        11
Drużyn „polowych”                      10
Drużyn „leśnych”                          0
Drużyn „puszczańskich”              0
Drużyn niekategoryzowanych   4

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
13

Łączna liczba harcerzy:
b/d

Turniej Drużyn Leśnych 2011
termin: 8-9.10.2011  
miejsce: Baczyn
komendant: pwd. Rene Karkocha
oboźny: pwd. Andrzej Dorobisz
pomoc: pwd. Krzysztof Kozłowski, pwd. Grzegorz 
Urban 
uczestnicy: 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska 
Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki , 3 Podgórska 
Drużyna Harcerzy „Matecznik” im. Andrzeja 
Małkowskiego, 6 Orla Zakopiańska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego, 7 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Komandosy hm. Tadeusza Boya
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 Orla 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej zastępów 2011/2012
termin: 1.09.2011 – 13.05.2012
komendant: pwd. Rene Karkocha
uczestnicy: 11 zastępów wyłonionych na etapie 
rywalizacji w hufcach
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w roku harcerskim 2011/2012:
(wyłoniony zostanie 13.05.2012)

- „upowszechnienie” kategoryzacji w pracy drużyn 
(plan pracy drużyny oparty o wytyczne do zdobycia 
wyższej kategorii) 
- zwiększenie świadomości i zaangażowania hufcow-
ych we wdrażaniu kategoryzacji do pracy hufca
- obligatoryjne przyznawanie kategorii każdej 
drużynie w rozkazie hufcowego (lub komendanta 
chorągwi, lub naczelnika) na koniec roku harcerskiego
- długoterminowe powiązanie założeń pracy referatu 
z założeniami pracy Szkoły Instruktorskiej (kursy + 
doskonalenie „pokursowe” dla drużynowych)
- wdrożenie całorocznego systemu oceny pracy 
drużyny (zakończone przyznaniem kategorii), oparte 
na wizytacjach podczas: akcji śródrocznej, akcji 
zimowej, akcji letniej
- dążenie do podniesienia kompetencji drużynowych 
do pełnienia funkcji – w efekcie osiągnięcie stanu 
prowadzenia drużyn wyłącznie (z rzeczywiście 
uzasadnionymi wyjątkami) przez instruktorów
- realna pomoc metodyczna ze strony hufcowych 
(instruktorów z terenu hufca) zastępom 
środowiskowym oraz drużynom próbnym (w tym 
wyznaczanie programów naprawczych i bieżące 
monitorowanie ich wdrażania)
- zwiększenie odpowiedzialności opiekunów drużyn 
(instruktorów) za stan drużyn (zastępów 
środowiskowych), którymi się opiekują – szczególnie 
wzięcie współodpowiedzialności za realizację 
programu naprawczego dla drużyny
- przestrzeganie przez hufcowych okresów, na czas 
których powołane są zastępy środowiskowe i drużyny 
próbne

- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych
- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Zastępów 
- zaawansowane prace nad opracowaniem 
(dostosowaniem) zestawu arkuszy wizytacyjnych do 
całorocznej oceny pracy drużyny
- zaawansowane prace nad elektroniczną książką 
pracy drużyny harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn harcerzy 

 

- wciąż niedostateczne funkcjonowanie systemu 
kategoryzacji w drużynach
- brak zaangażowania niektórych hufcowych we 
wprowadzaniu systemu kategoryzacji do pracy 
drużyn 
- duża liczba drużyn niekategoryzowanych (27 % 
wszystkich drużyn)
- duża liczba „zastępów środowiskowych” oraz  drużyn 
próbnych (ponad 1/4 wszystkich drużyn harcerzy w 
chorągwi nie spełnia warunków drużyn związkowych)
- mała liczba instruktorów na funkcjach drużynowych 
(54 % wszystkich drużynowych)
- brak jednolitego (całorocznego) systemu oceniania 
pracy drużyny 
- małe zainteresowanie zdobywaniem sprawności 
„Andrzej Małkowski 100”
- niska frekwencja drużynowych podczas warsztatów 
prowadzonych przez referat
- brak jednolitego systemu prowadzenia dokumen-
tacji drużyn (opóźniające się wdrożenie książki 
elektronicznej)

- warsztaty dla instruktorów i drużynowych:  „Skutec-
zny zaciąg do drużyny” - wrzesień 2011, 
pwd. Piotr Baś
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Praca z 
zastępem zastępowych” - listopad 2011, 
pwd. Michał Musiał
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Arkusze 
wizytacyjne drużyny harcerzy” - marzec 2012,
 phm. Paweł Lisowski, hm. Maciej Klima, hm. Michał 
Sternicki
- opracowanie regulaminu sprawności „Andrzej 
Małkowski 100” - wrzesień 2011, 
phm. Paweł Lisowski, hm. Ryszard Wcisło
- wizytacja kursu zastępowych + opracowanie arkusza 
wizytacji kursów zastępowych – 
pwd. Rene Karkocha, kwiecień/maj 2011
- udział referenta w pracach GKH-rzy nad nowym 
regulaminem stopni harcerzy OH-rzy ZHR, 
styczeń 2012 
- praca nad stworzeniem elektronicznej książki pracy 
drużyny harcerzy, rok harc. 2011/2012, 
ćw. Oskar Korzonek
- powołanie w skład komendy referatu instruktorów: 
pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś, pwd. Tomasz 
Rompalski, pwd. Michał Musiał, wrzesień 2011

 

- poprawa funkcjonowania kategoryzacji drużyn 
harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn „leśnych”
- bliska perspektywa (do końca czerwca br.) zdobycia 
przez 3 drużyny kategorii „puszczańskiej”

 

 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
harcerzom i instruktorom, którzy włączyli się w pracę 
Referatu Harcerzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w mijającej kadencji, a szczególnie:

pwd. Radosławowi Polańskiemu – za przeprow-
adzenie Turnieju Drużyn Leśnych 2010
(a także Kręgowi Starszoharcerskiemu HAK za pomoc)
pwd. Rene Karkocha – za przeprowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych 2011 (pwd. Andrzej Dorobiszowi, 
pwd. Krzysztofowi Kozłowskiemu, pwd. Grzegorzowi 
Urbanowi za pomoc) oraz za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2011/2012, a także pomoc podczas 
Turnieju Zastępów 2010/2011, oraz pracę nad 
podwyższeniem poziomu kursów zastępowych
pwd. Tomaszowi Rompalskiemu – za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2010/2011
ćw. Oskarowi Korzonkowi – za pracę nad 
elektroniczną książką pracy drużyny harcerzy
pwd. Piotrowi Basiowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Skuteczny zaciąg do drużyny”, a także za 
pomoc podczas przeprowadzenia Turnieju Zastępów 
2010/2011
pwd. Michałowi Musiałowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Praca z zastępem zastępowych”
hm. Ryszardowi Wcisło – za opracowanie gra�cznego 
wzoru sprawności „Andrzej Małkowski 100”

zimową składki płaci przed tą akcją, jeżeli jednak akcji 
nie organizuje zaczyna się zadłużać, a gdy przyjdzie 
do rozmów na temat zaległych zobowiązań rozpoc-
zyna się długa dyskusja, której końca nie widać.
Podczas swojej kadencji starałem się poprawić 
zbieralność składek poprzez stałe dyżury oraz 
obecność w każdym terminie wydawania zgód na 
akcję letnią i zimową. Wspólnie z przewodniczącą 
okręgu wery�kację list składkowych posiadanych 
przez chorągiew i posiadanych przez naczelnictwo. 
Stały kontakt z drużynowymi i instruktorami 
w sprawie składek oraz stałe przypominania instruk-
torom oraz drużynowym posiadającym zaległości. 
Bieżący kontakt z hufcowi w sprawie stanu drużyn, 
bieżące informowanie zarządu okręgu o zmianach 
w stanie jednostek. 
Wszystkie dyskusje na temat składek nie dotyczą 
�nansów drużyn i instruktorów działających 
w Obwodzie Tatrzańskim, gdyż Obwód rozlicza się 
bezpośrednio z Okręgiem Małopolskim.
Jak już wspomniałem składki członkowskie oraz 
składki na OC są odprowadzane do okręgu a składki 
instruktorskie są przeznaczone na bieżące utrzymanie 
chorągwi, w dużym stopniu podczas mijającej 
kadencji �nanse te zostały przeznaczone na szkolenia 
(LAS oraz kursy zastępowych, warsztaty dla 
drużynowych) oraz na akcję chorągwi (złoty, harce 
ćwików, turniej drużyn leśnych), starałem się inne 
wydatki ograniczać do minimum.
Jak wyglądały wydatki chorągwi można zobaczyć 
w tabelach przedstawionych poniżej.

Sprawozdanie z działalności Skarbnika Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy

1. Składki
Za nim przystąpiłem do napisania tego sprawozdania 
przejrzałem co napisali moi poprzednicy i doszedłem 
do wniosku, że dużą część ich sprawozdań można by 
przepisać, ale do rzeczy.
 Jak każdy skarbnik m.in. w swoim zakresie 
obowiązków miałem za zadanie zbieranie składek 
członkowskich, składek instruktorskich oraz od roku 
2011 składek na ubezpieczenie OC. Wydaje mnie się, 
że nie jest to tajemnicą, że składki członkowskie oraz 
składki na ubezpieczenie OC są przekazywane do 
Okręgu i tak też starałem się to robić, w miarę na 
bieżąco, tak aby Okręg nie zadłużał się w Naczel-
nictwie oraz aby z tytułu naszej chorągwi nie musiał 
okręg dokładać do zobowiązań z Naczelnictwa. Aby to 
w pełni zrealizować instruktorzy musieli by regulować 
składki instruktorskie na bieżąco, niestety 
z przykrością stwierdzam, że w naszej chorągwi takich 
instruktorów jest bardzo mało, a w czasie elektronic-
znej bankowości (np. stałych zleceń) nie jest to takie 
trudne. 
Praktyka pokazuje tak, że instruktorzy którzy 
organizują obozy i zimowiska płacą przed akcją letnią 
i zimową, a większość instruktorów przypadkowo gdy 
zostaje złapana przez skarbnika w lokalu albo po kilku 
krotnym przypomnieniu o obowiązku płacenia 
składek instruktorskich.
Ze składkami członkowskimi nie jest lepiej, jeżeli 
drużyna lub gromada organizuje akcję letnią lub 

W zakresie prowadzenia prób na stopnie instruktor-
skie, w okresie od 6 lutego 2010 r. do dnia 30 kwietnia 
2012 r.:
a)Komisja Instruktorska otworzyła 35 prób na stopień 
przewodnika,
b)Komisja Instruktorska zamknęła 19 prób na stopień 
przewodnika, 
c)Komisja Instruktorska otworzyła 21 prób na stopień 
podharcmistrza,
d)Komisja Instruktorska zamknęła 10 prób na stopień 
podharcmistrza,
e)Komisja Instruktorska umorzyła 5 prób na stopień 
podharcmistrza,
f )Komisja Instruktorska umorzyła 14 prób na stopień 
przewodnika.
Oprócz powyżej określonej zasadniczej części 
działalności Komisji Instruktorskiej, Komisja 
podejmowała także inne działania, wśród których 
w szczególności były sprawy dyscyplinarne instruk-
torów, oraz podejmowanie prób mediowania 
w sporach pomiędzy instruktorami. 
Członkowie Komisji Instruktorskiej uczestniczyli także 
w kursach instruktorskich prowadzonych przez Szkołę 
Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, 
poprzez prowadzenie tych kursów, oraz prowadzenie 
na tych kursach zajęć szkoleniowych.

Czuwaj!
hm. Radosław Kurek HR

2. Wpływy i wydatki
2.1. Rok 2010

Wpływy

Składki instruktorskie  6059,00
Wpłaty za LAS  5948,00
1 procent   410,90
Odsetki   0,30
Opłata za zlot  1980,00
OC za rok 2011  24,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
30927,50 zł

Koszty

Książeczki służbowe  294,00
Zakup wyposażenia  299,00
Materiały   3317,69
Wyżywienie  2583,28
Usługi   1702,82
Transport   2033,65
Podróże służbowe  1177,48
Czynsz i energia  150,00
Koszty ubezpieczenia 531,00
Inne    99,24
Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

Przeglądając to zestawienie należy zwrócić uwagę na 
to, że są tu uwzględnione wszystkie akcje chorągwi 
również LAS 2010 która zwyczajowo powinna być 
rozliczona w osobnym zestawieniu.

3. Inne
- w czasie tej kadencji zostało zmienione konto 
bankowe – jest to konto tańsze w obsłudze, które jest 
w pewnym stopniu jest w stanie samo na siebie 
zarabiać
- granty – nie udało się pozyskać środków na 
działalność chorągwi z tytuły grantów – wnioskiem na 
przyszłość moim zdaniem jest potrzebna osobno 
osoba do pozyskiwania funduszy z tego tytułu, oraz 
dużo dokładniejsze planowanie działań na rok harcer-
ski
- w przyszłej kadencji należało by się zastanowić nad 
sposobem pozyskiwania funduszy na działalność 
chorągwi po za składkami instruktorskimi
- należy przeanalizować sposób �nansowania medalu 
chorągwi
- po gruntownej analizie wydaje się, że polepszyła się 
trochę ściągalność składek członkowskich i instruk-
torskich

 (-) phm. Paweł Pająk HR
zastępca komendanta i skarbnik
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego

 

2.3. Rok 2012
Wpływy

Składki instruktorskie  3448,00
1 procent    0,00
Odsetki    0,00
Książeczki służbowe   60,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
10158,50
Przekazane składki na OC do Okręgu
624,00
Przekazane składki instruktorskie do Okręgu
183,50

Koszty

Książeczki służbowe   67,00
Opłata za udział delegatów 
w XII Zjeździe ZHR   480,00
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    567,47
Wyżywienie   271,98
Usługi    157,50
Transport    29,61
Podróże służbowe   713,53
Czynsz i energia   105,00
Koszty ubezpieczenia  0,00
Inne     63,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Wszystkie należności z tytułu składek członkowskich
 i składek na ubezpieczenie OC za rok 2010 i za rok 
2011 które udało się zebrać na dzień 31.12.2011 
zostały wpłacone do kasy Okręgu Małopolskiego.

2.2. Rok 2011
Wpływy

Składki instruktorskie  7842,67
1 procent    47,76
Odsetki    125,41
Opłata za zlot   1080,00
OC za rok 2012   48,00
Środki medal   3500,00
Książeczki służbowe   30,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
31642,00

Przekazane składki na OC do Okręgu
726,00

Koszty

Lilijki instruktorskie   285,47
Do�nansowanie kursu 
przewodnikowskiego 
Wodzów Zuchowych  917,29
Do�nansowanie LAS 2011  2190,92
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    2527,79
Wyżywienie   1958,42
Usługi    3755,60
Transport    270,44
Podróże służbowe   1497,96
Czynsz i energia   131,98
Koszty ubezpieczenia  100,00
Inne     966,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Referat zuchowy to była bolączka tej kadencji. 
Niestety nie udało się pozyskać instruktora, który 
referat byłby w stanie pociągnąć. Zaproponowany 
przez zuchmistrzów i rezygnującego z funkcji 
referenta hm. Marcina Dorosza kandydat z racji innych 
obowiązków nie podjął działania w referacie. Dzięki 
zaangażowanu kilku instruktorów i drużynowych, 
udało się w minimalnej formie realizować zadania, 
które postawione są zazwyczaj przed referetem. 
PRzede wszystkim szkolenia, tutaj chciałbym 
podziękować hm. Marcinowi Doroszowi oraz pwd. 
Mateuszowi Niedzielskiemu za poprowadzenie dwóch 
kursów zuchmistrzowskich. Po drugie wizytacje: 
dzieki zaangażowaniu się hufcowych i byłych instruk-
torów zuchowych duża część zimowisk i kolonii 
zuchowych została co najmniej odwiedzona. 
Nawiązano zaniedbane relacje z Wydziałem Zuchów, 
które zaowocują kursem zuchmistrzowskim oraz 
zaangażowaniem się małopolskich zuchmistrzów 
w organizację Zlotu Zuchmistrzowskiego w sierpniu 
2012.

Najbardziej brakło: działań integracyjnych dla 
zuchmistrzów, kategoryzacji gromad, odwiedzin 
śródrocznych i śródrocznego podnoszenia kwali�-
kacji. Wodza.

Stan gromad na 31.12. 2011: 7
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(co gorsze) brak jednoznacznych zasad
zaliczania kursu.

Przeszkolono: 37 instruktorów harcerskich, 
9 wędrowniczych, 8 zuchowych, 
16 ukończyło kursy phm.

Wnioski: W nowej kadencji należy zastanowić się nad 
rolą szkoły instruktorskiej może komendantami 
kursów powinni być z zasady szefowie referatów, 
może warto podnieść poziom kursów zaczynając od 
pytań: kogo wychowujemy, jakie cech powinien 
posiadać drużynowy, itp. na nie gdzie kiedy i kto.

hm. Dariusz Grochal

Praca biura chorągwi bywa niedoceniana, jednak 
wakat na fukcji jego szefa dotkliwie doskwiera 
zarówno komendzie jak i reszcie całej jednostce. 
Przekonaliśmy się o tym po zaangażowaniu sie druha 
Łukasza Brzezińskiego w pracę Zarządu okręgu i jego 
rezygnacji z prowadzenia biura. Niestety wakat ten 
odbijał się w kilku przypadkach na wizerunku 
Małopolan. Za wszystkie niedgodności i uchybienia w 
tym wzgędzie serdecznie przepraszam. Jednak mimo 
niedosciągnięć w swerze biurowo informacyjnej 
można znaleźć i jasne pola w tej dziedzinie. Po 
pierwsze nowa strona chorągwi, która po wielu 
trudnościach ruszyła i jest aktualizowana. Po drugie 
strona chorągwi na portalu facebook.com dzięki 
której dysponujemy ciekawym kanałem informacyj-
nym na zewnątrz.  

torów - nikt ze szkoły instruktorskiej), kilku instruk-
torów zadeklarowało pełnienie funkcji na kursach 
instruktorskich, ale nikt nie chciał uczestniczyć 
w działaniach statutowych szkoły instruktorskiej.

Kursy
rok 2010

Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Paweł Lisowski
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant hm. Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm. Dariusz Grochal
Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz

Kursy
rok 2011

Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz
Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Bogdan Sobecki
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant phm. Bartłomiej Dukała
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm.Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski Skole - hm. Marcin Dorosz

Organizacja kursów przychodziła z wielkim trudem i 
wysiłkiem w.w druhów.
Pozom kursów można określić jako dobry: choć na 
niektórych kursach za dużo było zajęć
teoretycznych w stosunku do praktycznych, oraz 

W skład szkoły zostało powołanych 6 instruktorów. 
Niestety żaden z nich nie podjął w czasie dwóch lat, 
żadnych działań związanych ze szkoleniem.

Wszystkie kursy, szkolenia i konferencje opierały się 
ma mojej osobie oraz rzeszy instruktorów dobrej woli: 
hm. Maciej Klima, hm. Marcin Dorosz, phm. Bogdan 
Sobecki, phm. Mikołaj Prochownik, phm. Bartek 
Dukała, phm. Paweł Pająk, phm. Paweł Lisowski (może 
kogoś zapomniałem to przepraszam).

W 2010/2011 roku skupiłem się na metodycznych 
szkoleniach hufcowych. Na każdą odprawę przygo-
towany był blok tematyczny poświęcony 
programowej pracy hufca. Jesienią odbył się biwak 
hufcowych poświęcony metodzie. Na odprawach 
i biwaku była bardzo niska frekwencja, dotyczyła ona 
głównie tych hufcowych którzy najbardziej potrze-
bowali wsparcia i pomocy metodycznej. Niestety 
w roku 2011/2012  ta dobra tradycja nie była kontyn-
uowana.

W styczniu 2011 odbyła sie konferencja metodyczna 
MCHH poświęcona pracy hufca (obecnych okoła 45 
instruktorów) organizatorzy: hm. Dariusz Grochal 
hm. Maciej Klima. Miała ona charakter szkoleniowy, 
a nie dyskusyjny - a główny temat to próba zde�nio-
wania hasła: Tożsamość Hufca. 

W marcu 2011 odbyła się zbiórka instruktorów 
Chorągwi dotycząca szkoleń (obecnych 12 instruk-

Za wielką pracę oraz zaangażowanie w tej dziedzinie 
dziekuję: 
phm. Bartłomiejowi Dukale za stronę oraz 
ćw. Pawłowi Szczerbińskiemu za zaangażowanie się 
w roli sekretarza komendanta.  

Wnioskiem na przyszłość niech będzie dla nowej 
komendy determinacja w wyszykniu odpowiedniej 
osoby, która chciałaby podjąć służbę  w biurze 
chorągwi. Dużej determinacji będzie wymagało 
również porządkowanie dokumentacji i archiwum, 
które uległo częściowemu zniszczeniu w czasie 
powodzi. 

Krąg Hufcowych zbierał się średnio raz na dwa 
miesiące. Były to zarówno odprawy w sprawach 
bieżących, jak i zbiórki metodyczne. Dzięki 
hm. Dariuszowi Grochalowi nawet na najprostszej 
odprawie dotyczącej bieżących spraw mieliśmy 
możliwość podniesienia naszego poziomu wiedzy 
i umiejętności za pomocą gier i ćwiczeń zgodnych 
z metodyką harcerską (szczególnie polecam grę 
“Atlanta”). Ze zbiórek przygodowo - integracyjnych 
należy wymienić: biwak w Lubomierzu, wyjazd 
i eksploracja Jaskini Kryspinowskiej,  biwak w Olszan-
icy, udział reprezentacji KH w warsztatach dla hufcow-
ych. Niestety jak wspomniał wcześniej Darek zmorą 
była niska frekwecja. Na nic zdały się zmiany sposobu 
ustalania zbiórek KH z umawianych każdorazowo na 
następny termin na zaplanowane na cały rok harcer-
ski. Niestety często nawał obowiązków zawodowych, 
uczelnianych, domowych a także harcerskich  nie 
pozwalał na regularne spotkania.

2) Gra Referatu z okazji Święta Niepodległości – 11 
listopada 2010 r.
a) Opis: Gra z okazji Święta Niepodległości została 
zorganizowana w ramach współpracy z Hufcem 
Harcerzy Kraków – Śródmieście oraz Kręgiem Starszo-
harcerskim HAK. Gra składała się z dwóch części – 
miejskiej gry fabularnej oraz manewrów z użyciem 
sprzętu do paintballa. Fabuła pierwszej części gry 
opierała się o wydarzenia związane z wyzwalaniem 
Krakowa spod władzy austriackiej, podsumowanie i 
fabularne zwieńczenie stanowiła rozgrywka paintball-
owa, która miała miejsce na terenie jednego z fortów 
Twierdzy Kraków. W grze udział wzięły następujące 
drużyny wędrowników: 7 KDW im. T. Reytana, 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 19 KLDW, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz HAK-iem

- sprawna realizacja planu wg ustalonych założeń 
metodycznych i organizacyjnych

- liczny udział wędrowników
Minusy:

- w akcji nie wzięły udziału wszystkie drużyny 
wędrowników

części wspólnej Zlotu, w szczególności w ognisku 
zlotowym oraz w o�cjalnych uroczystościach 
w Zakopanem. W zlocie wzięły udział reprezentacje 
7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T. Reytana 
oraz 33 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Bojowe 
Szkoły”.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- udział reprezentacji wędrowników w części wspólnej 
zlotu
- rozbudowane wędrówki

Minusy:
- mała liczebność wędrowników na zlocie

hm. Piotrowi Turkiewiczowi, phm. Jackowi Feczko, 
phm. Jarosławowi Kuczajowi, pwd. Michałowi 
Makowskiemu, Damianowi Plinkiewiczowi, Arturowi 
Uczkiewiczowi – za pomoc w przeprowadzeniu Kursu 
Drużynowych Harcerzy „Żar XV”, phm. Bohdanowi 
Sobieckiemu, phm. Dominikowi Skwierawskiemu oraz 
kadrze kursu za przeprowadzenie Kursu Drużynowych 
Harcerzy „Żar XVI” 

  Referent Harcerzy
     
 Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
      
 phm. Paweł Lisowski HO

W OKRESIE 02. 2010 R.  - 11  2012 R.

W okresie kiedy prowadziłem Referat Wędrowników 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. A. Małkowskiego 
odbyły się następujące akcje:

1)Zlot ZZ-ów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w Zakopanem w dniach 1-3 maja 2010 r.
a)Opis: Według przyjętych założeń w zlocie ZZ-ów 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w Zakopanem miały 
wziąć udział również drużyny wędrowników. Zlot 
składał się z dwóch części – wędrownej i stałej (polana 
Rogoźniczańska koło Chochołowa). W ramach 
wędrówek (przedłużonych w stosunku do wędrówek 
ZZ-ów harcerzy) zdobyliśmy Babią Górę. Następnie, 
po noclegu w trasie, wzięliśmy w udział w 

3)Wyjazd integracyjny kadry Referatu wraz ze szkole-
niami nt. „Jak zwiększyć liczebność drużyn 
wędrowniczych”

a)Opis: Akcja odbyła się we współpracy z Hufcem 
Wędrowniczek Małopolskiej Chorągwi Harcerek oraz 
Hufcem Harcerzy Kraków – Śródmieście. Miała ona 
miejsce w lutym 2011 r. Według przyjętych założeń 
składała się ona z dwóch części – oddzielnych 
wędrówek kadr Referatu Wędrowników oraz Hufca 
Wędrowniczek oraz wspólnego szkolenia w formie 
warsztatów. W ramach wędrówki zdobyliśmy 
Szczebel, gdzie, zupełnie przypadkowo, spotkaliśmy 
się na szczycie z wędrowniczkami. Z kolei szkolenie 
odbywało się w schronisku na Luboniu Wielkim. W 
ramach szkolenia zajmowaliśmy się zagadnieniem jak 
można zwiększyć liczebność drużyn wędrowniczych 
oraz dlaczego jest to istotne. Wyjazd i szkolenia 
kierowane były przede wszystkim do drużynowych i 
przybocznych.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz Hufcem Wędrowniczek 
Małopolskiej Chorągwi Harcerek

- podjęcie ważnego i trudnego tematu

- interaktywna forma zajęć – warsztaty – połączona z 
wymianą własnych doświadczeń i przemyśleń uczest-
ników wywodzących się z różnych środowisk

Minusy:
- mała liczebność drużynowych wędrowników

4)Udział w organizacji programu dla wędrowników w 
ramach Zlotu Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 21 – 22 
maja 2011 r.

a)Opis: W tym wypadku główny ciężar organizacyjny 
spoczywał na kadrze zlotu oraz Hufcu Harcerzy 
Kraków – Śródmieście a Referat pomagał w organi-
zacji programu dla wędrowników. W ramach tego 
przeprowadzona została gra miejska sprawdzająca 
wiedzę o własnym mieście oraz umiejętności 
rozwiązywania nietypowych problemów i współpracę 
w grupie. W akcji wzięły udział drużyny: 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy 
Kraków – Śródmieście
- ciekawa i niestandardowo przeprowadzona gra
Minusy:
- mała liczebność drużyn wędrowników

5)Udział w letnich akcjach szkoleniowych w roku 
2010 i 2011.

Jako szef Referatu brałem aktywny udział w letnich 
akcjach szkoleniowych, w szczególności 
przeprowadzając, ustalone z kadrą kursu, zajęcia. 
Plusem było to, że zajęcia były przeprowadzone  
w formie możliwie dynamicznej, z użyciem metod 
aktywizujących, co miało przybliżyć uczestnikom 
nierzadko trudną tematykę (np. statut ZHR i inne 
przepisy związkowe). Niestety, z uwagi na inne 
zobowiązania nie byłem w stanie uczestniczyć 
w kursach drużynowych wędrowników w roli innej niż 
prelegenta.

6)Szkolenia dla nauczycieli.
Nawiązana została współpraca z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem 
miało być zorganizowanie zajęć przybliżających 
nauczycielom metodykę rożnych pionów (zuchy, 
harcerze, wędrownicy). Za współpracę odpowiedzi-
alny był phm. Stanisław Pelc.

phm. Mikołaj Prochownik HR

Od czasu objęcia referatu przez pwd. Wojciecha 
Snocha  12. 2011 referat podjął następujące 
działania:

7)Służba w Czasie wigilii dla bezdomnych

8)Bal wędrowniczek i wędrowników

9)Wyjazd szkoleniowy nad jezioro Rożnowskie

10)Inicjatywa stworzenia hufca wędrowników

11)Współpraca z Maszoperią „Namorzyny” przy 
remoncie łodzi „Wiking”

Stan jednostek na 31. 12. 2011 : 7 w tym 3 Patrole

Raport 
z działalności Komisji Instruktorskiej Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy ZHR 
za okres od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.

1.Zbiórki Komisji Instruktorskiej.
W okresie od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. 
Komisja Instruktorska odbyła 34 zbiórki. Spośród nich 
33 zbiórki odbyły się w Krakowie - w lokalu Chorągwi, 
lub w harcówkach krakowskich drużyn i szczepów. 
Jedna zbiórka Komisji Instruktorskiej odbyła się 
podczas i na terenie obozu Letniej Akcji Szkoleniowej 
w roku 2011. W roku 2010 nie odbyła się zbiórka 
Komisji w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej – 
w odpowiedzi na zapytanie Komisji co do zbiórki na 
kursie organizatorzy zawiadomili Komisję, że nie ma 
potrzeby zorganizowania takiej zbiórki. W obecnej 
kadencji planowana jest jeszcze jedna zbiórka Komisji 
– w dniu 16 maja 2012 r.
Zbiórki Komisji Instruktorskiej związane ze spotka-
niami z instruktorami w sprawach prób na stopnie 
instruktorskie odbywały się we wcześniej ustalonych 
i ogłoszonych terminach (co najmniej jedna środa 
w każdym miesiącu). 

2.Skład Komisji Instruktorskiej i uczestniczenie 
członków Komisji w jej zbiórkach.
Komisja pracowała na swych zbiórkach w składzie:
1)hm. Radosław Kurek – Przewodniczący,
2)hm. Marcin Dorosz – Sekretarz (do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal,
4)hm. Piotr Popławski,

5)hm. Szymon Tatar (do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran (do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki (do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel,
9)phm. Michał Nogalski (od września 2011 r.).
Jak wskazano wyżej, Komisja Instruktorska odbyła 34 
zbiórki. Podczas tych zbiórek obecność członków 
Komisji na zbiórkach w okresie ich działalności 
w Komisji była następująca.
1)hm. Radosław Kurek obecny był na 29 zbiórkach,
2)hm. Marcin Dorosz obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal obecny był na 25 zbiórkach,
4)hm. Piotr Popławski obecny był na 21 zbiórkach,
5)hm. Szymon Tatar  obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel obecny był na 25 zbiórkach,
9)phm. Michał Nogalski obecny był na 5 zbiórkach 
(od września 2011 r.).
Wszystkie nieobecności członków Komisji na jej 
zbiórkach zostały usprawiedliwione, a były one 
spowodowane przyczynami związanymi 
z obowiązkami rodzinnymi, pracą zawodową lub 
pełnieniem innych funkcji harcerskich.

3.Przedmiot działalności Komisji Instruktorskiej.
Działalność Komisji Instruktorskiej koncentrowała się 
prowadzeniu prób na stopnie instruktorskie, co 
obejmowało w szczególności: otwieranie prób, ustala-
nie ze zdobywającymi zmian w próbach, zamykanie 
prób, umarzanie prób. 

Zuchy



 W ramach pracy Referatu Harcerzy Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy w mijającej kadencji odbyły się 
następujące działania:

Turniej Drużyn Leśnych 2010
termin: 10.10.2010
miejsce: Wieliczka
komendant: pwd. Radosław Polański 
pomoc: Krąg Starszoharcerski „HAK”, phm. Paweł 
Lisowski
uczestnicy: 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. 
Zawiszy Czarnego, 43 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Altowianie”
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej Zastępów 2010/2011
termin: 15.11.2010 – 22.05.2011
komendant: pwd. Tomasz Rompalski
pomoc: pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś 
uczestnicy na „etapie chorągwi” (20.04 – 22.05.2011) : 
Zastęp z 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”, 
Zastęp „Emir” z 1 Starosądeckiej Drużyny Harcerzy, 
Zastęp „Wilki” z 3 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy 
„Górska Ostoja” im. T. Kościuszki 
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w 
roku harcerskim 2010/2011: Zastęp „Wilki” z 3 
Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy „Górska Ostoja” im. T. 
Kościuszki 

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 31.12.2011 

Liczba drużyn harcerzy:  33
w tym:

Zastępów środowiskowych  5
Drużyn próbnych   4
Drużyn „polowych”   11
Drużyn „leśnych”   4
Drużyn „puszczańskich”  0
Drużyn niekategoryzowanych  9

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
18

Łączna liczba harcerzy:
522

Stan drużyn harcerzy Małopolskiej Chorągwi 
Harcerzy (wraz z kategoriami) na dzień 06.02.2010 

Liczba drużyn harcerzy:   28
w tym: 

Zastępów środowiskowych        3
Drużyn próbnych                        11
Drużyn „polowych”                      10
Drużyn „leśnych”                          0
Drużyn „puszczańskich”              0
Drużyn niekategoryzowanych   4

Liczba instruktorów na funkcjach drużynowych
13

Łączna liczba harcerzy:
b/d

Turniej Drużyn Leśnych 2011
termin: 8-9.10.2011  
miejsce: Baczyn
komendant: pwd. Rene Karkocha
oboźny: pwd. Andrzej Dorobisz
pomoc: pwd. Krzysztof Kozłowski, pwd. Grzegorz 
Urban 
uczestnicy: 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska 
Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki , 3 Podgórska 
Drużyna Harcerzy „Matecznik” im. Andrzeja 
Małkowskiego, 6 Orla Zakopiańska Drużyna Harcerzy 
im. Zawiszy Czarnego, 7 Krakowska Drużyna Harcerzy 
„Komandosy hm. Tadeusza Boya
drużyna „Orla” w roku harcerskim 2010/2011:  6 Orla 
Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

Turniej zastępów 2011/2012
termin: 1.09.2011 – 13.05.2012
komendant: pwd. Rene Karkocha
uczestnicy: 11 zastępów wyłonionych na etapie 
rywalizacji w hufcach
najlepszy zastęp Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w roku harcerskim 2011/2012:
(wyłoniony zostanie 13.05.2012)

- „upowszechnienie” kategoryzacji w pracy drużyn 
(plan pracy drużyny oparty o wytyczne do zdobycia 
wyższej kategorii) 
- zwiększenie świadomości i zaangażowania hufcow-
ych we wdrażaniu kategoryzacji do pracy hufca
- obligatoryjne przyznawanie kategorii każdej 
drużynie w rozkazie hufcowego (lub komendanta 
chorągwi, lub naczelnika) na koniec roku harcerskiego
- długoterminowe powiązanie założeń pracy referatu 
z założeniami pracy Szkoły Instruktorskiej (kursy + 
doskonalenie „pokursowe” dla drużynowych)
- wdrożenie całorocznego systemu oceny pracy 
drużyny (zakończone przyznaniem kategorii), oparte 
na wizytacjach podczas: akcji śródrocznej, akcji 
zimowej, akcji letniej
- dążenie do podniesienia kompetencji drużynowych 
do pełnienia funkcji – w efekcie osiągnięcie stanu 
prowadzenia drużyn wyłącznie (z rzeczywiście 
uzasadnionymi wyjątkami) przez instruktorów
- realna pomoc metodyczna ze strony hufcowych 
(instruktorów z terenu hufca) zastępom 
środowiskowym oraz drużynom próbnym (w tym 
wyznaczanie programów naprawczych i bieżące 
monitorowanie ich wdrażania)
- zwiększenie odpowiedzialności opiekunów drużyn 
(instruktorów) za stan drużyn (zastępów 
środowiskowych), którymi się opiekują – szczególnie 
wzięcie współodpowiedzialności za realizację 
programu naprawczego dla drużyny
- przestrzeganie przez hufcowych okresów, na czas 
których powołane są zastępy środowiskowe i drużyny 
próbne

- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych
- przywrócenie i regularne prowadzenie Turnieju 
Zastępów 
- zaawansowane prace nad opracowaniem 
(dostosowaniem) zestawu arkuszy wizytacyjnych do 
całorocznej oceny pracy drużyny
- zaawansowane prace nad elektroniczną książką 
pracy drużyny harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn harcerzy 

 

- wciąż niedostateczne funkcjonowanie systemu 
kategoryzacji w drużynach
- brak zaangażowania niektórych hufcowych we 
wprowadzaniu systemu kategoryzacji do pracy 
drużyn 
- duża liczba drużyn niekategoryzowanych (27 % 
wszystkich drużyn)
- duża liczba „zastępów środowiskowych” oraz  drużyn 
próbnych (ponad 1/4 wszystkich drużyn harcerzy w 
chorągwi nie spełnia warunków drużyn związkowych)
- mała liczba instruktorów na funkcjach drużynowych 
(54 % wszystkich drużynowych)
- brak jednolitego (całorocznego) systemu oceniania 
pracy drużyny 
- małe zainteresowanie zdobywaniem sprawności 
„Andrzej Małkowski 100”
- niska frekwencja drużynowych podczas warsztatów 
prowadzonych przez referat
- brak jednolitego systemu prowadzenia dokumen-
tacji drużyn (opóźniające się wdrożenie książki 
elektronicznej)

- warsztaty dla instruktorów i drużynowych:  „Skutec-
zny zaciąg do drużyny” - wrzesień 2011, 
pwd. Piotr Baś
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Praca z 
zastępem zastępowych” - listopad 2011, 
pwd. Michał Musiał
- warsztaty dla instruktorów i drużynowych: „Arkusze 
wizytacyjne drużyny harcerzy” - marzec 2012,
 phm. Paweł Lisowski, hm. Maciej Klima, hm. Michał 
Sternicki
- opracowanie regulaminu sprawności „Andrzej 
Małkowski 100” - wrzesień 2011, 
phm. Paweł Lisowski, hm. Ryszard Wcisło
- wizytacja kursu zastępowych + opracowanie arkusza 
wizytacji kursów zastępowych – 
pwd. Rene Karkocha, kwiecień/maj 2011
- udział referenta w pracach GKH-rzy nad nowym 
regulaminem stopni harcerzy OH-rzy ZHR, 
styczeń 2012 
- praca nad stworzeniem elektronicznej książki pracy 
drużyny harcerzy, rok harc. 2011/2012, 
ćw. Oskar Korzonek
- powołanie w skład komendy referatu instruktorów: 
pwd. Rene Karkocha, pwd. Piotr Baś, pwd. Tomasz 
Rompalski, pwd. Michał Musiał, wrzesień 2011

 

- poprawa funkcjonowania kategoryzacji drużyn 
harcerzy
- zwiększenie liczby drużyn „leśnych”
- bliska perspektywa (do końca czerwca br.) zdobycia 
przez 3 drużyny kategorii „puszczańskiej”

 

 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
harcerzom i instruktorom, którzy włączyli się w pracę 
Referatu Harcerzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w mijającej kadencji, a szczególnie:

pwd. Radosławowi Polańskiemu – za przeprow-
adzenie Turnieju Drużyn Leśnych 2010
(a także Kręgowi Starszoharcerskiemu HAK za pomoc)
pwd. Rene Karkocha – za przeprowadzenie Turnieju 
Drużyn Leśnych 2011 (pwd. Andrzej Dorobiszowi, 
pwd. Krzysztofowi Kozłowskiemu, pwd. Grzegorzowi 
Urbanowi za pomoc) oraz za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2011/2012, a także pomoc podczas 
Turnieju Zastępów 2010/2011, oraz pracę nad 
podwyższeniem poziomu kursów zastępowych
pwd. Tomaszowi Rompalskiemu – za przeprowadzenie 
Turnieju Zastępów 2010/2011
ćw. Oskarowi Korzonkowi – za pracę nad 
elektroniczną książką pracy drużyny harcerzy
pwd. Piotrowi Basiowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Skuteczny zaciąg do drużyny”, a także za 
pomoc podczas przeprowadzenia Turnieju Zastępów 
2010/2011
pwd. Michałowi Musiałowi – za przeprowadzenie 
warsztatów „Praca z zastępem zastępowych”
hm. Ryszardowi Wcisło – za opracowanie gra�cznego 
wzoru sprawności „Andrzej Małkowski 100”

zimową składki płaci przed tą akcją, jeżeli jednak akcji 
nie organizuje zaczyna się zadłużać, a gdy przyjdzie 
do rozmów na temat zaległych zobowiązań rozpoc-
zyna się długa dyskusja, której końca nie widać.
Podczas swojej kadencji starałem się poprawić 
zbieralność składek poprzez stałe dyżury oraz 
obecność w każdym terminie wydawania zgód na 
akcję letnią i zimową. Wspólnie z przewodniczącą 
okręgu wery�kację list składkowych posiadanych 
przez chorągiew i posiadanych przez naczelnictwo. 
Stały kontakt z drużynowymi i instruktorami 
w sprawie składek oraz stałe przypominania instruk-
torom oraz drużynowym posiadającym zaległości. 
Bieżący kontakt z hufcowi w sprawie stanu drużyn, 
bieżące informowanie zarządu okręgu o zmianach 
w stanie jednostek. 
Wszystkie dyskusje na temat składek nie dotyczą 
�nansów drużyn i instruktorów działających 
w Obwodzie Tatrzańskim, gdyż Obwód rozlicza się 
bezpośrednio z Okręgiem Małopolskim.
Jak już wspomniałem składki członkowskie oraz 
składki na OC są odprowadzane do okręgu a składki 
instruktorskie są przeznaczone na bieżące utrzymanie 
chorągwi, w dużym stopniu podczas mijającej 
kadencji �nanse te zostały przeznaczone na szkolenia 
(LAS oraz kursy zastępowych, warsztaty dla 
drużynowych) oraz na akcję chorągwi (złoty, harce 
ćwików, turniej drużyn leśnych), starałem się inne 
wydatki ograniczać do minimum.
Jak wyglądały wydatki chorągwi można zobaczyć 
w tabelach przedstawionych poniżej.

Sprawozdanie z działalności Skarbnika Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy

1. Składki
Za nim przystąpiłem do napisania tego sprawozdania 
przejrzałem co napisali moi poprzednicy i doszedłem 
do wniosku, że dużą część ich sprawozdań można by 
przepisać, ale do rzeczy.
 Jak każdy skarbnik m.in. w swoim zakresie 
obowiązków miałem za zadanie zbieranie składek 
członkowskich, składek instruktorskich oraz od roku 
2011 składek na ubezpieczenie OC. Wydaje mnie się, 
że nie jest to tajemnicą, że składki członkowskie oraz 
składki na ubezpieczenie OC są przekazywane do 
Okręgu i tak też starałem się to robić, w miarę na 
bieżąco, tak aby Okręg nie zadłużał się w Naczel-
nictwie oraz aby z tytułu naszej chorągwi nie musiał 
okręg dokładać do zobowiązań z Naczelnictwa. Aby to 
w pełni zrealizować instruktorzy musieli by regulować 
składki instruktorskie na bieżąco, niestety 
z przykrością stwierdzam, że w naszej chorągwi takich 
instruktorów jest bardzo mało, a w czasie elektronic-
znej bankowości (np. stałych zleceń) nie jest to takie 
trudne. 
Praktyka pokazuje tak, że instruktorzy którzy 
organizują obozy i zimowiska płacą przed akcją letnią 
i zimową, a większość instruktorów przypadkowo gdy 
zostaje złapana przez skarbnika w lokalu albo po kilku 
krotnym przypomnieniu o obowiązku płacenia 
składek instruktorskich.
Ze składkami członkowskimi nie jest lepiej, jeżeli 
drużyna lub gromada organizuje akcję letnią lub 

W zakresie prowadzenia prób na stopnie instruktor-
skie, w okresie od 6 lutego 2010 r. do dnia 30 kwietnia 
2012 r.:
a)Komisja Instruktorska otworzyła 35 prób na stopień 
przewodnika,
b)Komisja Instruktorska zamknęła 19 prób na stopień 
przewodnika, 
c)Komisja Instruktorska otworzyła 21 prób na stopień 
podharcmistrza,
d)Komisja Instruktorska zamknęła 10 prób na stopień 
podharcmistrza,
e)Komisja Instruktorska umorzyła 5 prób na stopień 
podharcmistrza,
f )Komisja Instruktorska umorzyła 14 prób na stopień 
przewodnika.
Oprócz powyżej określonej zasadniczej części 
działalności Komisji Instruktorskiej, Komisja 
podejmowała także inne działania, wśród których 
w szczególności były sprawy dyscyplinarne instruk-
torów, oraz podejmowanie prób mediowania 
w sporach pomiędzy instruktorami. 
Członkowie Komisji Instruktorskiej uczestniczyli także 
w kursach instruktorskich prowadzonych przez Szkołę 
Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, 
poprzez prowadzenie tych kursów, oraz prowadzenie 
na tych kursach zajęć szkoleniowych.

Czuwaj!
hm. Radosław Kurek HR

2. Wpływy i wydatki
2.1. Rok 2010

Wpływy

Składki instruktorskie  6059,00
Wpłaty za LAS  5948,00
1 procent   410,90
Odsetki   0,30
Opłata za zlot  1980,00
OC za rok 2011  24,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
30927,50 zł

Koszty

Książeczki służbowe  294,00
Zakup wyposażenia  299,00
Materiały   3317,69
Wyżywienie  2583,28
Usługi   1702,82
Transport   2033,65
Podróże służbowe  1177,48
Czynsz i energia  150,00
Koszty ubezpieczenia 531,00
Inne    99,24
Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

Przeglądając to zestawienie należy zwrócić uwagę na 
to, że są tu uwzględnione wszystkie akcje chorągwi 
również LAS 2010 która zwyczajowo powinna być 
rozliczona w osobnym zestawieniu.

3. Inne
- w czasie tej kadencji zostało zmienione konto 
bankowe – jest to konto tańsze w obsłudze, które jest 
w pewnym stopniu jest w stanie samo na siebie 
zarabiać
- granty – nie udało się pozyskać środków na 
działalność chorągwi z tytuły grantów – wnioskiem na 
przyszłość moim zdaniem jest potrzebna osobno 
osoba do pozyskiwania funduszy z tego tytułu, oraz 
dużo dokładniejsze planowanie działań na rok harcer-
ski
- w przyszłej kadencji należało by się zastanowić nad 
sposobem pozyskiwania funduszy na działalność 
chorągwi po za składkami instruktorskimi
- należy przeanalizować sposób �nansowania medalu 
chorągwi
- po gruntownej analizie wydaje się, że polepszyła się 
trochę ściągalność składek członkowskich i instruk-
torskich

 (-) phm. Paweł Pająk HR
zastępca komendanta i skarbnik
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego

 

2.3. Rok 2012
Wpływy

Składki instruktorskie  3448,00
1 procent    0,00
Odsetki    0,00
Książeczki służbowe   60,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
10158,50
Przekazane składki na OC do Okręgu
624,00
Przekazane składki instruktorskie do Okręgu
183,50

Koszty

Książeczki służbowe   67,00
Opłata za udział delegatów 
w XII Zjeździe ZHR   480,00
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    567,47
Wyżywienie   271,98
Usługi    157,50
Transport    29,61
Podróże służbowe   713,53
Czynsz i energia   105,00
Koszty ubezpieczenia  0,00
Inne     63,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Wszystkie należności z tytułu składek członkowskich
 i składek na ubezpieczenie OC za rok 2010 i za rok 
2011 które udało się zebrać na dzień 31.12.2011 
zostały wpłacone do kasy Okręgu Małopolskiego.

2.2. Rok 2011
Wpływy

Składki instruktorskie  7842,67
1 procent    47,76
Odsetki    125,41
Opłata za zlot   1080,00
OC za rok 2012   48,00
Środki medal   3500,00
Książeczki służbowe   30,00

Przekazane składki członkowskie do Okręgu
31642,00

Przekazane składki na OC do Okręgu
726,00

Koszty

Lilijki instruktorskie   285,47
Do�nansowanie kursu 
przewodnikowskiego 
Wodzów Zuchowych  917,29
Do�nansowanie LAS 2011  2190,92
Zakup wyposażenia   0,00
Materiały    2527,79
Wyżywienie   1958,42
Usługi    3755,60
Transport    270,44
Podróże służbowe   1497,96
Czynsz i energia   131,98
Koszty ubezpieczenia  100,00
Inne     966,00
Wynagrodzenia bezosobowe  0,00

Referat zuchowy to była bolączka tej kadencji. 
Niestety nie udało się pozyskać instruktora, który 
referat byłby w stanie pociągnąć. Zaproponowany 
przez zuchmistrzów i rezygnującego z funkcji 
referenta hm. Marcina Dorosza kandydat z racji innych 
obowiązków nie podjął działania w referacie. Dzięki 
zaangażowanu kilku instruktorów i drużynowych, 
udało się w minimalnej formie realizować zadania, 
które postawione są zazwyczaj przed referetem. 
PRzede wszystkim szkolenia, tutaj chciałbym 
podziękować hm. Marcinowi Doroszowi oraz pwd. 
Mateuszowi Niedzielskiemu za poprowadzenie dwóch 
kursów zuchmistrzowskich. Po drugie wizytacje: 
dzieki zaangażowaniu się hufcowych i byłych instruk-
torów zuchowych duża część zimowisk i kolonii 
zuchowych została co najmniej odwiedzona. 
Nawiązano zaniedbane relacje z Wydziałem Zuchów, 
które zaowocują kursem zuchmistrzowskim oraz 
zaangażowaniem się małopolskich zuchmistrzów 
w organizację Zlotu Zuchmistrzowskiego w sierpniu 
2012.

Najbardziej brakło: działań integracyjnych dla 
zuchmistrzów, kategoryzacji gromad, odwiedzin 
śródrocznych i śródrocznego podnoszenia kwali�-
kacji. Wodza.

Stan gromad na 31.12. 2011: 7
 

(co gorsze) brak jednoznacznych zasad
zaliczania kursu.

Przeszkolono: 37 instruktorów harcerskich, 
9 wędrowniczych, 8 zuchowych, 
16 ukończyło kursy phm.

Wnioski: W nowej kadencji należy zastanowić się nad 
rolą szkoły instruktorskiej może komendantami 
kursów powinni być z zasady szefowie referatów, 
może warto podnieść poziom kursów zaczynając od 
pytań: kogo wychowujemy, jakie cech powinien 
posiadać drużynowy, itp. na nie gdzie kiedy i kto.

hm. Dariusz Grochal

Praca biura chorągwi bywa niedoceniana, jednak 
wakat na fukcji jego szefa dotkliwie doskwiera 
zarówno komendzie jak i reszcie całej jednostce. 
Przekonaliśmy się o tym po zaangażowaniu sie druha 
Łukasza Brzezińskiego w pracę Zarządu okręgu i jego 
rezygnacji z prowadzenia biura. Niestety wakat ten 
odbijał się w kilku przypadkach na wizerunku 
Małopolan. Za wszystkie niedgodności i uchybienia w 
tym wzgędzie serdecznie przepraszam. Jednak mimo 
niedosciągnięć w swerze biurowo informacyjnej 
można znaleźć i jasne pola w tej dziedzinie. Po 
pierwsze nowa strona chorągwi, która po wielu 
trudnościach ruszyła i jest aktualizowana. Po drugie 
strona chorągwi na portalu facebook.com dzięki 
której dysponujemy ciekawym kanałem informacyj-
nym na zewnątrz.  

torów - nikt ze szkoły instruktorskiej), kilku instruk-
torów zadeklarowało pełnienie funkcji na kursach 
instruktorskich, ale nikt nie chciał uczestniczyć 
w działaniach statutowych szkoły instruktorskiej.

Kursy
rok 2010

Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Paweł Lisowski
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant hm. Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm. Dariusz Grochal
Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz

Kursy
rok 2011

Kurs drużynowych zuchowych Narodziny dzielności - 
Komendant hm. Marcin Dorosz
Kurs drużynowych harcerzy Żar - Komendant phm. 
Bogdan Sobecki
Kurs drużynowych wędrowników Na Grani - 
Komendant phm. Bartłomiej Dukała
Kurs podharcmistrzowski STUDIUM - 
Komendant hm.Maciej Klima
Kurs podharcmistrzowski Skole - hm. Marcin Dorosz

Organizacja kursów przychodziła z wielkim trudem i 
wysiłkiem w.w druhów.
Pozom kursów można określić jako dobry: choć na 
niektórych kursach za dużo było zajęć
teoretycznych w stosunku do praktycznych, oraz 

W skład szkoły zostało powołanych 6 instruktorów. 
Niestety żaden z nich nie podjął w czasie dwóch lat, 
żadnych działań związanych ze szkoleniem.

Wszystkie kursy, szkolenia i konferencje opierały się 
ma mojej osobie oraz rzeszy instruktorów dobrej woli: 
hm. Maciej Klima, hm. Marcin Dorosz, phm. Bogdan 
Sobecki, phm. Mikołaj Prochownik, phm. Bartek 
Dukała, phm. Paweł Pająk, phm. Paweł Lisowski (może 
kogoś zapomniałem to przepraszam).

W 2010/2011 roku skupiłem się na metodycznych 
szkoleniach hufcowych. Na każdą odprawę przygo-
towany był blok tematyczny poświęcony 
programowej pracy hufca. Jesienią odbył się biwak 
hufcowych poświęcony metodzie. Na odprawach 
i biwaku była bardzo niska frekwencja, dotyczyła ona 
głównie tych hufcowych którzy najbardziej potrze-
bowali wsparcia i pomocy metodycznej. Niestety 
w roku 2011/2012  ta dobra tradycja nie była kontyn-
uowana.

W styczniu 2011 odbyła sie konferencja metodyczna 
MCHH poświęcona pracy hufca (obecnych okoła 45 
instruktorów) organizatorzy: hm. Dariusz Grochal 
hm. Maciej Klima. Miała ona charakter szkoleniowy, 
a nie dyskusyjny - a główny temat to próba zde�nio-
wania hasła: Tożsamość Hufca. 

W marcu 2011 odbyła się zbiórka instruktorów 
Chorągwi dotycząca szkoleń (obecnych 12 instruk-

Za wielką pracę oraz zaangażowanie w tej dziedzinie 
dziekuję: 
phm. Bartłomiejowi Dukale za stronę oraz 
ćw. Pawłowi Szczerbińskiemu za zaangażowanie się 
w roli sekretarza komendanta.  

Wnioskiem na przyszłość niech będzie dla nowej 
komendy determinacja w wyszykniu odpowiedniej 
osoby, która chciałaby podjąć służbę  w biurze 
chorągwi. Dużej determinacji będzie wymagało 
również porządkowanie dokumentacji i archiwum, 
które uległo częściowemu zniszczeniu w czasie 
powodzi. 

Krąg Hufcowych zbierał się średnio raz na dwa 
miesiące. Były to zarówno odprawy w sprawach 
bieżących, jak i zbiórki metodyczne. Dzięki 
hm. Dariuszowi Grochalowi nawet na najprostszej 
odprawie dotyczącej bieżących spraw mieliśmy 
możliwość podniesienia naszego poziomu wiedzy 
i umiejętności za pomocą gier i ćwiczeń zgodnych 
z metodyką harcerską (szczególnie polecam grę 
“Atlanta”). Ze zbiórek przygodowo - integracyjnych 
należy wymienić: biwak w Lubomierzu, wyjazd 
i eksploracja Jaskini Kryspinowskiej,  biwak w Olszan-
icy, udział reprezentacji KH w warsztatach dla hufcow-
ych. Niestety jak wspomniał wcześniej Darek zmorą 
była niska frekwecja. Na nic zdały się zmiany sposobu 
ustalania zbiórek KH z umawianych każdorazowo na 
następny termin na zaplanowane na cały rok harcer-
ski. Niestety często nawał obowiązków zawodowych, 
uczelnianych, domowych a także harcerskich  nie 
pozwalał na regularne spotkania.
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2) Gra Referatu z okazji Święta Niepodległości – 11 
listopada 2010 r.
a) Opis: Gra z okazji Święta Niepodległości została 
zorganizowana w ramach współpracy z Hufcem 
Harcerzy Kraków – Śródmieście oraz Kręgiem Starszo-
harcerskim HAK. Gra składała się z dwóch części – 
miejskiej gry fabularnej oraz manewrów z użyciem 
sprzętu do paintballa. Fabuła pierwszej części gry 
opierała się o wydarzenia związane z wyzwalaniem 
Krakowa spod władzy austriackiej, podsumowanie i 
fabularne zwieńczenie stanowiła rozgrywka paintball-
owa, która miała miejsce na terenie jednego z fortów 
Twierdzy Kraków. W grze udział wzięły następujące 
drużyny wędrowników: 7 KDW im. T. Reytana, 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 19 KLDW, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz HAK-iem

- sprawna realizacja planu wg ustalonych założeń 
metodycznych i organizacyjnych

- liczny udział wędrowników
Minusy:

- w akcji nie wzięły udziału wszystkie drużyny 
wędrowników

części wspólnej Zlotu, w szczególności w ognisku 
zlotowym oraz w o�cjalnych uroczystościach 
w Zakopanem. W zlocie wzięły udział reprezentacje 
7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T. Reytana 
oraz 33 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Bojowe 
Szkoły”.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- udział reprezentacji wędrowników w części wspólnej 
zlotu
- rozbudowane wędrówki

Minusy:
- mała liczebność wędrowników na zlocie

hm. Piotrowi Turkiewiczowi, phm. Jackowi Feczko, 
phm. Jarosławowi Kuczajowi, pwd. Michałowi 
Makowskiemu, Damianowi Plinkiewiczowi, Arturowi 
Uczkiewiczowi – za pomoc w przeprowadzeniu Kursu 
Drużynowych Harcerzy „Żar XV”, phm. Bohdanowi 
Sobieckiemu, phm. Dominikowi Skwierawskiemu oraz 
kadrze kursu za przeprowadzenie Kursu Drużynowych 
Harcerzy „Żar XVI” 

  Referent Harcerzy
     
 Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
      
 phm. Paweł Lisowski HO

W OKRESIE 02. 2010 R.  - 11  2012 R.

W okresie kiedy prowadziłem Referat Wędrowników 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. A. Małkowskiego 
odbyły się następujące akcje:

1)Zlot ZZ-ów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 
w Zakopanem w dniach 1-3 maja 2010 r.
a)Opis: Według przyjętych założeń w zlocie ZZ-ów 
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w Zakopanem miały 
wziąć udział również drużyny wędrowników. Zlot 
składał się z dwóch części – wędrownej i stałej (polana 
Rogoźniczańska koło Chochołowa). W ramach 
wędrówek (przedłużonych w stosunku do wędrówek 
ZZ-ów harcerzy) zdobyliśmy Babią Górę. Następnie, 
po noclegu w trasie, wzięliśmy w udział w 

3)Wyjazd integracyjny kadry Referatu wraz ze szkole-
niami nt. „Jak zwiększyć liczebność drużyn 
wędrowniczych”

a)Opis: Akcja odbyła się we współpracy z Hufcem 
Wędrowniczek Małopolskiej Chorągwi Harcerek oraz 
Hufcem Harcerzy Kraków – Śródmieście. Miała ona 
miejsce w lutym 2011 r. Według przyjętych założeń 
składała się ona z dwóch części – oddzielnych 
wędrówek kadr Referatu Wędrowników oraz Hufca 
Wędrowniczek oraz wspólnego szkolenia w formie 
warsztatów. W ramach wędrówki zdobyliśmy 
Szczebel, gdzie, zupełnie przypadkowo, spotkaliśmy 
się na szczycie z wędrowniczkami. Z kolei szkolenie 
odbywało się w schronisku na Luboniu Wielkim. W 
ramach szkolenia zajmowaliśmy się zagadnieniem jak 
można zwiększyć liczebność drużyn wędrowniczych 
oraz dlaczego jest to istotne. Wyjazd i szkolenia 
kierowane były przede wszystkim do drużynowych i 
przybocznych.
b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy Kraków 
– Śródmieście oraz Hufcem Wędrowniczek 
Małopolskiej Chorągwi Harcerek

- podjęcie ważnego i trudnego tematu

- interaktywna forma zajęć – warsztaty – połączona z 
wymianą własnych doświadczeń i przemyśleń uczest-
ników wywodzących się z różnych środowisk

Minusy:
- mała liczebność drużynowych wędrowników

4)Udział w organizacji programu dla wędrowników w 
ramach Zlotu Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 21 – 22 
maja 2011 r.

a)Opis: W tym wypadku główny ciężar organizacyjny 
spoczywał na kadrze zlotu oraz Hufcu Harcerzy 
Kraków – Śródmieście a Referat pomagał w organi-
zacji programu dla wędrowników. W ramach tego 
przeprowadzona została gra miejska sprawdzająca 
wiedzę o własnym mieście oraz umiejętności 
rozwiązywania nietypowych problemów i współpracę 
w grupie. W akcji wzięły udział drużyny: 33 KDW 
„Bojowe Szkoły”, 68 KDW „Czerwone Berety”.

b)Podsumowanie:
Plusy:
- bardzo dobra współpraca z Hufcem Harcerzy 
Kraków – Śródmieście
- ciekawa i niestandardowo przeprowadzona gra
Minusy:
- mała liczebność drużyn wędrowników

5)Udział w letnich akcjach szkoleniowych w roku 
2010 i 2011.

Jako szef Referatu brałem aktywny udział w letnich 
akcjach szkoleniowych, w szczególności 
przeprowadzając, ustalone z kadrą kursu, zajęcia. 
Plusem było to, że zajęcia były przeprowadzone  
w formie możliwie dynamicznej, z użyciem metod 
aktywizujących, co miało przybliżyć uczestnikom 
nierzadko trudną tematykę (np. statut ZHR i inne 
przepisy związkowe). Niestety, z uwagi na inne 
zobowiązania nie byłem w stanie uczestniczyć 
w kursach drużynowych wędrowników w roli innej niż 
prelegenta.

6)Szkolenia dla nauczycieli.
Nawiązana została współpraca z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem 
miało być zorganizowanie zajęć przybliżających 
nauczycielom metodykę rożnych pionów (zuchy, 
harcerze, wędrownicy). Za współpracę odpowiedzi-
alny był phm. Stanisław Pelc.

phm. Mikołaj Prochownik HR

Od czasu objęcia referatu przez pwd. Wojciecha 
Snocha  12. 2011 referat podjął następujące 
działania:

7)Służba w Czasie wigilii dla bezdomnych

8)Bal wędrowniczek i wędrowników

9)Wyjazd szkoleniowy nad jezioro Rożnowskie

10)Inicjatywa stworzenia hufca wędrowników

11)Współpraca z Maszoperią „Namorzyny” przy 
remoncie łodzi „Wiking”

Stan jednostek na 31. 12. 2011 : 7 w tym 3 Patrole

Raport 
z działalności Komisji Instruktorskiej Małopolskiej 
Chorągwi Harcerzy ZHR 
za okres od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.

1.Zbiórki Komisji Instruktorskiej.
W okresie od 6 lutego 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. 
Komisja Instruktorska odbyła 34 zbiórki. Spośród nich 
33 zbiórki odbyły się w Krakowie - w lokalu Chorągwi, 
lub w harcówkach krakowskich drużyn i szczepów. 
Jedna zbiórka Komisji Instruktorskiej odbyła się 
podczas i na terenie obozu Letniej Akcji Szkoleniowej 
w roku 2011. W roku 2010 nie odbyła się zbiórka 
Komisji w trakcie Letniej Akcji Szkoleniowej – 
w odpowiedzi na zapytanie Komisji co do zbiórki na 
kursie organizatorzy zawiadomili Komisję, że nie ma 
potrzeby zorganizowania takiej zbiórki. W obecnej 
kadencji planowana jest jeszcze jedna zbiórka Komisji 
– w dniu 16 maja 2012 r.
Zbiórki Komisji Instruktorskiej związane ze spotka-
niami z instruktorami w sprawach prób na stopnie 
instruktorskie odbywały się we wcześniej ustalonych 
i ogłoszonych terminach (co najmniej jedna środa 
w każdym miesiącu). 

2.Skład Komisji Instruktorskiej i uczestniczenie 
członków Komisji w jej zbiórkach.
Komisja pracowała na swych zbiórkach w składzie:
1)hm. Radosław Kurek – Przewodniczący,
2)hm. Marcin Dorosz – Sekretarz (do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal,
4)hm. Piotr Popławski,

5)hm. Szymon Tatar (do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran (do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki (do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel,
9)phm. Michał Nogalski (od września 2011 r.).
Jak wskazano wyżej, Komisja Instruktorska odbyła 34 
zbiórki. Podczas tych zbiórek obecność członków 
Komisji na zbiórkach w okresie ich działalności 
w Komisji była następująca.
1)hm. Radosław Kurek obecny był na 29 zbiórkach,
2)hm. Marcin Dorosz obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
3)hm. Dariusz Grochal obecny był na 25 zbiórkach,
4)hm. Piotr Popławski obecny był na 21 zbiórkach,
5)hm. Szymon Tatar  obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.),
6)hm. Andrzej Szaran obecny był na 4 zbiórkach 
(do kwietnia 2010 r.), 
7)phm. Bohdan Sobiecki obecny był na 24 zbiórkach 
(do sierpnia 2011 r.),
8)phm. Dariusz Grządziel obecny był na 25 zbiórkach,
9)phm. Michał Nogalski obecny był na 5 zbiórkach 
(od września 2011 r.).
Wszystkie nieobecności członków Komisji na jej 
zbiórkach zostały usprawiedliwione, a były one 
spowodowane przyczynami związanymi 
z obowiązkami rodzinnymi, pracą zawodową lub 
pełnieniem innych funkcji harcerskich.

3.Przedmiot działalności Komisji Instruktorskiej.
Działalność Komisji Instruktorskiej koncentrowała się 
prowadzeniu prób na stopnie instruktorskie, co 
obejmowało w szczególności: otwieranie prób, ustala-
nie ze zdobywającymi zmian w próbach, zamykanie 
prób, umarzanie prób. 

Szkoła I nstruktorsk a

Biuro

Krąg Hufcow ych
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Rzeczy i sytuacje, które się nie udały:

- spis za 2010;
- spadek liczby gromad zuchowych, brak referenta;
- brak szefa biura, problemy z obiegiem informacji;
- brak spójnej polityki pozyskiwania funduszy, brak 
osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy;
- brak sztandaru na kilku ważnych wizerunkowo 
uroczystościach.

Sukcesy:

- wzrost znaczenia kategoryzacji, turnieje drużyn 
lleśnych;
- wzrost liczebności w drużynach;
- zlot zz i drużyn wędrowników, zlot chorągwii;
- kursy.

W roku 2010 odbyło się 6 posiedzeń, w 2011 - 
8 posiedzeń a w 2012 (do maja) 6 posiedzeń. 
Zasadniczym celem Kapituły Harcerza Rzeczypo-
spolitej było prowadzenie prób na stopnie HR-a
(w tym: praca z realizującymi próby, z opiekunami, 
nadzór nad terminowością realizacji,
mobilizacja do zdobywania stopni, prowadzenie 
dokumentacji, itp.). 

W okresie marzec 2010 – maj 2012 

� zamknięto: 18 prób
� otwarto:  20 prób

Czuwaj!

Przewodniczący
Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej
hm. Piotr Turkiewicz HR

Z innych ważnych zdarzeń i działań które były 
udziałem Małopolan chciałbym wymienić:

- popiersie Andrzeja Małkowskiego oraz uroczystość 
jego odsłonięcia. Tutaj należą się ogromne 
podziękowania dla dh hm. Ryszarda Wcisło za 
ogromną pracę i serce włożone w powstanie tego 
popiersia a także dh Krzysztofa Hailmana;

- wystawę z okazji 100 - lecia harcerstwa. wielkie 
dzięki dla wszystkich jej organizatorówna czele 
z hm. Rszardem Wcisło;

- Jubileuszowy Zlot 100- lecia Harcerstwa. Mimo iż 
krąży opinia iż nie włączyliśmy się w wystarczająco w 
organizację tego zlotu, to wiem ile wysiłku,  
poświęcenia i serca wielu z Was włożyło aby tak 
godnie uczcić 100-lecie harcerstwa. Pochwały i 
podziękowania były we wrześniowym rozkazie. Tutaj 
chiałbym raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego aby Przygoda XXI była tak 
owocna;

- Współpraca ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów;

- Medal Harcerskiej Wdzięczności im. Andrzeja 
Małkowskiego;

- 5 edcji Harców ćwików każda na bardzo wysokim 
poziomie merytorycznym i organizacyjnym;

- wigilia dla bezdomnych;

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KAPITUŁY HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ
MAŁOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY
W OKRESIE MARZEC 2010 – KWIECIEŃ 2012

Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej została 
powołana rozkazem L. 6/09/10 w składzie :

� hm. Piotr TURKIEWICZ HR przewodniczący
� hm. Krzysztof WÓJTOWICZ HR wiceprzewodniczący
� phm. Filip BALICKI HR sekretarz
� phm. Piotr BIAŁKO HR
� phm. Paweł BUCKI HR
� phm. Krzysztof BULKA HR
� phm. Jacek FECZKO HR
� phm. Paweł PAJĄK HR

Z uwagi na podjęcie obowiązków 
uniemożliwiających udział w posiedzeniach Kapituły 
HR jej skład opuścili w 2011 r. druhowie phm. Paweł 
BUCKI HR, phm. Krzysztof BULKA HR, phm. Jacek 
FECZKO HR (członkostwo zawieszone), a w ich 
miejsce zostali powołani rozkazem L. 3/11/12 z 18 
listopada 2011 roku  druhowie: 

� phm. Bartosz RZOŃCA HR
� phm. Przemysław KUSAK HR

Spotkania Kapituły odbywały się regularnie raz 
w miesiącu w składzie min. 3 osobowym (w razie
potrzeby kapituła ustalała dodatkowe spotkania 
w dogodnym dla zainteresowanych terminie).             

Kapituła  HR I nne
Porażk i  i  sukcesy
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Wszystkim prowadzącym kursy. Wiem, ze były to 
szkolenia na wysokim poziomie i absolwentom dają 
wiele inspiracji i motywacji do pracy.

Hufcowym za wiele pracy włożonej w tworzenie 
środowisk i stałe dbanie o ich rozwój.  Maćku, Bartku, 
Jędrzeju, Mikołaju, Jacku, Dominiku, Mateuszu, 
Mateuszu, Janie, Piotrze bardzo Wam dziękuję. 

Zarządowi Okręgu za wspólną pracę i zażarte nieraz 
dyskusje. Marto, Dominiko, Magdo, Aniu, Michale, 
Krzyśku, Łukaszu, Dzięki.

Komisji Rewizyjnej za cierpliwość i dobre rady.

Rafaowi Tańskiemu za inspiracje, modlitwę, radość 
i lizaki.

Radosławowi Kurkowi za cierpliwość, wiele, wiele 
dobrych i mądrych rad, przekazywanych zawsze z 
wielką życziwością.  

Piotrowi Popławskiemu za modrość, wzór i wiele 
trafnych słów.

Małopolskiej Chorągwi Harcerek na czele 
z Komendą. Druhny, jesteście dla nas w wielu 
sprawach inspiracją, wzorem i wsparciem. Dzięki.

Wam wszystkim za wiele ognisk, dni, rozmów, 
radości. Za każdą przygodę której doświadczyliśmy 
wspólnie. Jeśli zaś spotkał Cię z mojej winy jakiś 
smutek, zawód bądź przykrość w całej pokorze 
mojego serca przepraszam i pragnę zapewnić, że nie 
był on moim celem.             
 hm. Maciej Klima

 

Na koniec chciałem podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do wzrosu naszej chorągwi 
a także pomogli mi w byciu jej komendantem.

Po pierwsze Esterze za miłość, cierpliwość, inspiracje 
i  pilnowanie by cele, które sobie stawiam były 
odpowiednie. Dzięki.

Po dugie komendzie. Pawłowi Pająkowi, Darkowi 
Grządzielowi,Pawłowi Lisowskiemu, Mikołajowi 
Prochownikowi, Darkowi Grochalowi, Wojtkowi 
Snochowi. Pawle, Darku, Mikołaju, Darku, Pawle, 
Wojtku, Bartku na Was zawsze mogłem liczyć,. Cieszę 
się, że mogłem z Wami współpracować. Licze na 
dalszą współpracę. 

Piotrowi Turkiewiczowi za owocną dyskusje, 
inspiracje, przygodę. 

Michałowi Sternickiemu, Krzyśkowi Wójtowiczowi, 
Pawłowi Rabiejowi, Maćkowi Sademu, Michałowi 
Nogalskiemu, Rene Karkocha, Michałowi Lechowi, 
Jarkowi Kuczajowi, Krzyśkowi Balonowi, Jakubowi 
Górniakowi i wielu, wielu innym, którzy 
zaangażowali wiele sił, serca i czasu w Zlot 100-lecia. 
Panowie sukces tego zlotu był przede wszystkim 
waszym sukcesem.

Ryszardowi Wcisło za pomnik, medal, wystawę,  
nieustanne trwanie na posterunku i pilnowanie 
poziomu w każdej sytuacji . Ryszardzie dziękuje.

Po dziękowania


