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I. ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I PROMOCJA HUFCA 
 

CHARAKTERYSTYKA HUFCA 
 

Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie swoim zasięgiem obejmuje działalność 
jednostek na terenie miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo, gmin Postomino oraz 
Malechowo. Naszą wspólną misją jest przygotowanie przy pomocy metody harcerskiej młodych 
ludzi do roli świadomych obywateli, dojrzałych na płaszczyźnie duchowej, społecznej, 
intelektualnej i fizycznej. Służy temu szereg organizowanych przedsięwzięć, ciągle urozmaicanych, 
poszerzanych o nowe tematy, a także udział zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów w 
różnego rodzaju uroczystościach i akcjach, przygotowywanych przez lokalne samorządy, szkoły, 
instytucje, wojsko, Straż Graniczną oraz inne organizacje. Już od ponad siedemdziesięciu lat 
jesteśmy obecni na harcerskiej mapie Polski i od tego czasu wychowujemy pokolenia dzieci i 
młodzieży. Ten sposób od szeregu lat jest jedyny w swoim rodzaju, charakterystyczny tylko dla 
naszej organizacji, bez wątpienia sprawdzony i skuteczny. Prowadzone działania mają swoją 
specyfikę oraz tożsamość. Ideały służby Bogu, bliźnim i sobie stale były obecne od początku, nawet 
w czasach, które nie sprzyjały popularyzacji wszystkich treści harcerskiego wychowania. 
Ogromnym kapitałem sławieńskiego hufca ZHP są: byli członkowie - którzy w dalszym ciągu 
utożsamiają się z harcerskim krzyżem i w możliwy dla siebie sposób wspierający naszą organizację; 
seniorzy i starszyzna - chcący i potrafiący dzielić się swoją ogromną wiedzą oraz doświadczeniem; 
czynni instruktorzy - na co dzień pełniący społeczną służbę; zuchy, harcerze i wędrownicy - osoby, 
do których kierujemy obecną działalność i którzy stanowią przyszłą kadrę wychowawczą; 
sympatycy - tworzący pozytywną atmosferę wokół Hufca i Związku Harcerstwa Polskiego. 
 

 

 

WŁADZE HUFCA 
 

Komenda: 
 - hm. Barbara Sobczak  - komendant hufca, 
 - hm. Anna Cichawa   - zastępca ds. programowych (do września 2018 r.), 
 - hm. Danuta Sikora   - zastępca ds. programowych (od września 2018 r.), 
 - hm. Ryszard Sobczak  - zastępca ds. kształcenia, komendant stanicy harcerskiej, 
 - hm. Jacek Błaszczyk   - członek komendy, szef biura, 
 - phm. Barbara Wiech   - skarbnik hufca (do 31 grudnia 2018 r.), 
 - Dorota Jeż    - skarbnik hufca (od 1 stycznia 2019 r.). 
 

Komisja Rewizyjna: 
 - hm. Halina Stasiak   - przewodnicząca, 
 - hm. Maria Szewczyk   - sekretarz, 
 - phm. Zofia Michałowska  - członek. 
 

Inne zespoły powołane do wypełniania zadań statutowych: 
- Komisja Stopni Instruktorskich  - przewodnicząca hm. Helena Zawada, 
- Zespół Promocji i Informacji  - szef hm. Jacek Błaszczyk, 
- Komisja Historyczna    - przewodniczący hm. Stanisław Poprawski, 
- Kapituła Odznaczeń    - przewodnicząca phm. Emilia Foryś. 
 

Biuro Komendy Hufca ZHP Sławno mieści się w Sławnie przy ulicy Chopina 11 i czynne jest od 
poniedziałku do piątku. Członkowie komendy pełnią stałe dyżury w ustalonych godzinach. 
Instruktorzy oraz harcerze mogą korzystać z ogólnodostępnych urządzeń i pomieszczeń w Domu 
Harcerza. 
 

STAN ZORGANIZOWANIA HUFCA 
 

Liczba członków Hufca ZHP Sławno na dzień 31.07.2019 r. to 298 zuchów, harcerzy, harcerzy 
starszych, wędrowników i instruktorów, w tym seniorów (zgodnie z Ewidencją ZHP). Posiadają oni 
przydział służbowy lub przynależą do następujących jednostek organizacyjnych tworzących nasz 
hufiec: 
1. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno 
Komendant – wakat na funkcji od sierpnia 2017 r.  
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD Miasta i Gminy Sławno - hm. Danuta Sikora 
Związek drużyn tworzą: 
- 5. Środowiskowa WDH „Wilki Morskie” w Smardzewie (pwd. Anna Batorska), 
- 6. Wielopoziomowa DH „Dzieci Neptuna” w Sławnie (hm. Barbara Sobczak), 
- 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” w Sławnie (pwd. Michał Fleran). 
2. Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” w Sławnie 
Komendant - hm. Albina Dykas 
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3. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo 
Komendant - phm. Anida Krawiecka 
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD Miasta i Gminy Darłowo - hm. Bożena Kupracz  
Związek drużyn tworzą: 
- 13. Darłowska Wielopoziomowa DH „Szare Szeregi” im. Rudego w Darłowie (phm. Artur Hamerling), 
- 50. Wielopoziomowa DH im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy (phm. Anida Rydlichowska). 
4. Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino  
Komendant - phm. Lilia Stolarek – Bojko 
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD ZHP Gminy Postomino - phm. Anna Wegner 
Związek drużyn tworzą: 
- 8. Wielopoziomowa DH „Gryf” w Staniewicach (phm. Emilia Foryś), 
- 25. Wielopoziomowa DH im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie (phm. Anna Wegner), 
- 30. Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” w Postominie (phm. Lilia Stolarek-Bojko). 
6. Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo 
Komendant - phm. Marek Jarosz 
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD ZHP Gminy Malechowo - pwd. Małgorzata Cichecka 
Związek drużyn tworzą: 
- 1. Gromada Zuchowa w Malechowie (pwd. Julia Lisiecka), 
- 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu (pwd. Grażyna Jarosz), 
- 11. Drużyna Starszoharcerska im. Henryka Dąbrowskiego w Malechowie (pwd. Dorota Manijak), 
- 21. Wielopoziomowa DH im. Aleksandra Kamińskiego w Niemicy (pwd. Anna Augustyniak-Sikora), 
- 27. Wielopoziomowa DH „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu (pwd. Sylwia Hutman), 
- 32. Wielopoziomowa DH im. Józefa Wybickiego w Lejkowie (pwd. Żaneta Strzelecka). 
7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie 
Komendant - hm. Jacek Błaszczyk  
 

DOKUMENTACJA PRACY KOMENDANTA I  KOMENDY HUFCA 
 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 37 zaprotokołowanych odpraw komendy hufca, na których 
zajmowano się m.in.: 
•  zatwierdzaniem planów pracy i kształcenia, 
•  analizą i oceną pracy kręgów instruktorskich, gromad i drużyn, Związków Drużyn ZHP, 
•  zatwierdzaniem wykazów zadań i poleceń, 
•  analizą i oceną harcerskiej akcji letniej i zimowej, 
•  analizą stanu zorganizowania hufca, 
•  zatwierdzaniem regulaminów imprez, 
•  podsumowaniem prowadzonych przedsięwzięć programowych, 
•  omawianiem spraw dotyczących gospodarowania majątkiem i finansami hufca i jednostek 

organizacyjnych (w tym stopniem pozyskiwania środków z 1% OPP), a także analizą 
regularności opłacania składek członkowskich, 

•  analizowaniem poziomu kształcenia kadry. 
W tym okresie do Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP złożono 37 raportów komendanta, 
zawierających między innymi informacje z zakresu: 
•  sprawozdań z bieżącej działalności hufca, 
•  rozkazy komendanta hufca, 
•  wykazy zadań i poleceń, 
•  zrealizowanych przedsięwzięć programowych, 
•  kontaktów zewnętrznych, 
•  planowanych działań, 
•  statystyk HAZ, NAL i HAL, 
•  artykuły prasowe. 

Wymagane dokumenty były publikowane na stronie internetowej hufca oraz za pomocą usługi 
dostępnej w pakiecie Office 365. 
W latach 2015 (grudzień) – 2019 (lipiec) odbyło się 33 zbiórek komendantów Związków Drużyn 
ZHP. Komendanci związków drużyn uczestniczyli również w odprawach komendy. Na zbiórkach 
poruszano m.in. następujące tematy: 
•  omówienie comiesięcznych Wykazów zadań i poleceń dla drużyn, związków drużyn, kręgów 

oraz komisji, 
•  analizowanie i omówienie ważniejszych przedsięwzięć hufca, 
•  omówienie stanu przygotowań do harcerskich akcji: letniej i zimowej, 
•  analizowanie stanu regularności opłacania składek członkowskich, 
•  omówienie materiałów programowych, 
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•  omówienie bieżących spraw organizacyjnych. 
 

W okresie czteroletniej kadencji wydano następującą liczbę rozkazów komendanta, wykazów 
zadań oraz przyjęto ilość uchwał: 
 

Okres 
Liczba  

rozkazów 

Liczba  
rozkazów  

specjalnych 

Liczba  
uchwał oraz decyzji 

komendanta 

Liczba  
wykazów  

zadań 
XII 2015 2 0 1 2 
I - XII 2016 10 4 5 10 
I - XII 2017 9 3 3 8 
I - XII 2018 8 3 5 9 
I - VII 2019 5 2 3 5 

Razem 34 12 17 34 
 

Przyjmowane uchwały dotyczyły następujących kwestii: przyjmowania budżetu na kolejny rok, 
przyjmowania form wyróżnienia zwycięskich jednostek turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”, 
ustalania składek zadaniowych, zmian na funkcji członkowskich w komendzie, zwoływania zjazdów 
oraz zatwierdzania sprawozdań i strategii. Dokumenty przekazywane są w formie papierowej oraz 
elektronicznej za pomocą specjalnej aplikacji. 
 

HARCERSKA AKCJA LETNIA I  ZIMOWA 
 

Harcerska Akcja Letnia to największe przedsięwzięcie, podczas którego realizuje się wiele ważnych 
zadań harcerskich i kontynuuje śródroczną pracę drużyn. Programy HAL mają na uwadze sprawy 
metodyczne, ekologiczne, kulturalne oraz kładą nacisk na aktywny wypoczynek, który ma wpływ 
na rozwój zainteresowań zuchów i harcerzy, a także młodzież niezrzeszoną. Harcerska Akcja 
Zimowa podobnie jak akcja letnia, obejmuje swoim zasięgiem wiele jednostek organizacyjnych 
hufca. Opracowaniem kalendarza przedsięwzięć letniego i zimowego wypoczynku zajmują się 
komendanci Związków Drużyn ZHP oraz indywidualnie - drużynowi. Nadzór nad przebiegiem form 
sprawuje komendant hufca wspólnie z członkami Komisji Rewizyjnej. Wszystkie formy 
zatwierdzane są w komendzie oraz w Kuratorium Oświaty. W ramach przygotowania do pełnienia 
funkcji w czasie trwania HAL proponowane są kursy dla instruktorów (wychowawców kolonii i 
kierowników letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej). Ponadto, komendanci obozów 
uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez Komendę Chorągwi ZHP w Szczecinie. 
Organizowane formy wypoczynku to: imprezy jednodniowe, biwaki, rajdy, obozy, zimowiska 
drużyn oraz zgrupowania obozów. Środowiska harcerskie uczestniczą również w różnorodnych 
biwakach i rajdach tematycznych, organizowanych przez drużyny, Związki Drużyn ZHP oraz 
Komendę Hufca ZHP im. WOP. Łączną liczbę osób, które wzięły udział w akcjach letnich i 
zimowych sławieńskiego Hufca ZHP w latach 2016-2019 przedstawia poniższa tabela: 
 

Forma 2016 2017 2018 2019 Razem 
HAZ 144 121 146 192 603 
HAL 759 947 682 544* 2932 
NAL  189 118 137 39* 483 

Razem 1092 1186 965 775*  
Łącznie wszystkie formy 4018  

* – stan na dzień 31.07.2019 r. 

Największą formę wypoczynku stanowi akcja letnia prowadzona głównie na bazie Hufca ZHP 
Sławno w Jarosławcu. Uczestnikami zgrupowań obozów w czterech dwutygodniowych turnusach 
są jednostki organizacyjne z różnych hufców ZHP, a także grupy zorganizowane spoza Związku 
oraz osoby korzystające z indywidualnego wypoczynku. Na potrzeby sprawnego przebiegu HAL w 
„Leśnej Polanie” zatrudnia się kadrę programową oraz personel kuchenny i gospodarczy, kierowany 
przez komendanta zgrupowania obozów - będącego na etacie komendanta stanicy. Z pozostałymi 
osobami (zastępca komendanta, pielęgniarka, kwatermistrz, magazynier, szefowa kuchni, pomoc 
kuchenna, pracownicy zmywaka i stołówki, sprzątaczka, dozorca, konserwator) zawierane są 
umowy zlecenia na poszczególne turnusy. W latach 2016-2019 zawarto łącznie 222 umów 
cywilnoprawnych, tj. 2016 r. - 61, 2017 r. - 66, 2018 r. - 50, 2019 r. - 45.  
 

WIZERUNEK I PROMOCJA HUFCA 
 

Za promowanie działań programowych hufca oraz kreowanie jego wizerunku odpowiada między 
innymi Zespół Promocji i Informacji. W skład zespołu wchodzą: hm. Jacek Błaszczyk – szef zespołu, 
phm. Michał Motyl, phm. Joanna Radziwon, hm. Jadwiga Gaweł (do 08.2017 r.), hm. Anna Cichawa 
(do 09.2018 r.) i pwd. Michał Fleran (od 12.2018 r.). Zespół działa na następujących płaszczyznach: 
- internet 
Celem dotarcia do większej grupy harcerzy i sympatyków organizacji stworzono stronę 
internetową hufca (www.slawno.zhp.pl), którą od samego początku administruje phm. Michał 
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Motyl. Serwis zawiera najważniejsze informacje z życia hufca, funkcjonuje zgodnie z regulaminem 
stron internetowych ZHP. Jest aktualizowany na bieżąco. Wsparciu obrazu harcerstwa służą 
również informacje zamieszczane na stronach internetowych drużyn, szkół oraz w serwisach 
samorządów i lokalnej prasy. Hufiec ZHP Sławno posiada także swój profil na portalu 
społecznościowym Facebook. Instruktorem odpowiedzialnym za administrację portalu jest szef 
Biura KH ZHP Sławno.  
- prasa 
Komenda Hufca ZHP Sławno, promując działania harcerskie, współpracuje ze środkami masowego 
przekazu i przekazuje na bieżąco sprawozdania z imprez lub zaprasza dziennikarzy na 
organizowane przedsięwzięcia. Informacje ukazywały się między innymi w: „Obserwatorze 
Lokalnym”, „Głosie Koszalińskim”, „Szepcie Postomina”, „Harcerskich Barwach Czasu”, „Dzienniku 
Bałtyckim”, „Wybrzeżu Środkowym”, „Kwartalniku Malechowskim”. W okresie sprawozdawczym 
ukazało się kilkaset artykułów, które są archiwizowane i udostępniane zainteresowanym.  
- inne 
Dzięki stabilnej sytuacji finansowej Hufiec ZHP Sławno ma możliwość wykonywania różnorodnych 
materiałów oraz gadżetów reklamowych, które w doskonały sposób propagują działania Związku 
Harcerstwa Polskiego i naszego środowiska. Na potrzeby imprez przygotowywane są między 
innymi broszury tematyczne, ulotki, plakietki okolicznościowe, dyplomy, koszulki, kubki, teczki, roll-
up, banery, grawertony, rytografy i statuetki. Do ich przygotowania wykorzystywane są materiały 
zawarte w Repozytorium ZHP, służące spójnej identyfikacji wizualnej. 
 

KOMISJA HISTORYCZNA 
W okresie sprawozdawczym działalność Komisji Historycznej Hufca Sławno, której przewodniczy 
hm. Stanisław Poprawski, ograniczała się do wykonywania doraźnych czynności wynikających z 
aktualnych jej potrzeb. Komisja publikowała materiały w periodyku „Harcerskie Barwy Czasu”, 
wydawanym przez Komisję Historii Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP oraz w prasie lokalnej. 
Ponadto, sprawowała opiekę i dokonywała aktualizacji zasobów „Kącika historycznego” 
znajdującego się w Domu Harcerza. 
 

WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA 
 

Hufiec ZHP Sławno prowadzi aktywną współpracę władzami samorządowymi, oświatowymi, Strażą 
Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie, 
Państwową Inspekcją Pracy w Koszalinie oraz innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie 
powiatu Sławno. Do najważniejszych należą stałe kontakty z dyrekcjami szkół, które głównie mają 
na celu wspieranie działań drużynowych w ich pracy wychowawczej i tworzenie przychylnego 
klimatu dla działalności harcerstwa w placówkach oświatowych. Kontakty z władzami 
samorządowymi układają się bardzo dobrze. Opierają się one na wzajemnej i partnerskiej 
współpracy przy przygotowaniu oraz zabezpieczaniu logistycznym różnorodnych imprez i świąt 
państwowych. Komendant hufca i wyznaczeni instruktorzy biorą udział w odprawach sztabów 
organizacyjnych, m.in.: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta 
Niepodległości, Dnia Sybiraka, Dnia Papieskiego, Festiwalu Orkiestr Dętych, Dni Sławna, Biegu 
Święców, festynu „Mundurowi dla...” i innych. Jako członkowie ZHP bierzemy również udział w 
uroczystych sesjach rad miast i gmin. Ważnym elementem wzmacniającym pozytywną opinię o 
naszym środowisku jest współpraca z organizacjami kombatanckimi i stowarzyszeniami o 
charakterze turystycznym oraz historycznym. Uczestnicząc w okolicznościowych uroczystościach 
lub przedsięwzięciach stowarzyszeń, zachęcamy dzieci i młodzież do poznawania historii oraz 
tradycji, zdobywania wiedzy i rozwijania kultury fizycznej. 

 

II. PROGRAM I PRACA Z KADRĄ 
 

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA 
 

Wybrane przedsięwzięcia programowe organizowane w latach 2015 (listopad) - 2019 (lipiec) na 
szczeblu hufca, Związków Drużyn ZHP i podstawowych jednostek /na podstawie informacji 
przesłanych na stronę internetową hufca/. 
Rok 2015 

XXVIII Zjazd Hufca ZHP Sławno 
27.11.2015 r. w Domu Harcerza obradował XXVIII Zjazd Hufca ZHP Sławno, którego zadaniem było 
podsumowanie czteroletniej kadencji dotychczasowych władz statutowych oraz wybór nowych. 
Ustępujący komendant hm. Ryszard Sobczak przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań za lata 
2011-2015. Następnie dokonano wyboru nowego komendanta i na jego wniosek członków 
komendy, a także wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie na funkcję komendanta 
wybrano hm. Barbarę Sobczak. W skład komendy weszli: hm. Ryszard Sobczak, hm. Anna Cichawa, 
phm. Barbara Wiech i hm. Jacek Błaszczyk. Do Komisji Rewizyjnej powołano: hm. Halinę Stasiak – 
przewodnicząca, hm. Marię Szewczyk i phm. Zofię Michałowską. 
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Andrzejki ZD ZHP Miasta i Gminy Sławno 
30. listopada odbyło się andrzejkowe spotkanie zuchów, harcerzy i instruktorów ZD ZHP. Pląsy, 
zabawy i wróżby to program ciekawej zbiórki, którą przygotował i z pomocą drużynowych 
przeprowadził śp. dh hm. Mariusz Burda. 
„I ty możesz zostać Mikołajem” 
18. Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich z Dąbek (ZD ZHP Miasta i Gminy Darłowo) 
włączyła się do akcji zbiórki darów dla podopiecznych Domu Samotnej Matki w Koszalinie. 
„Harcerska paczka”, którą w dniu 07.12.2015 r. od harcerzy odebrała p. Marzena Chochla, zawierała 
nie tylko potrzebne artykuły, ale także świąteczne życzenia. 
Wigilia instruktorska 
W dniu 18. grudnia 2015 r. zorganizowano wigilię w Domu Harcerza. Na świąteczną uroczystość 
przybyli drużynowi, członkowie kręgów „Darłowianie”, „Sami Swoi”, „Wiarusy” oraz zaproszeni 
goście. 
Ogień z Betlejem 
21.12.2015 r. zuchy i harcerze zakończyli akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Ogień 
z Groty Narodzenia Pańskiego trafił do wielu urzędów, placówek oświatowych, instytucji i firm, 
redakcji gazet, kościołów oraz do mieszkańców powiatu. 
Rok 2016 

Konkurs świąteczny - podsumowanie 
Konkurs świąteczny był skierowany do zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Zadaniem 
uczestników było własnoręczne wykonanie majsterki na ozdobę choinkową, kartki świątecznej i 
napisanie bożonarodzeniowej gawędy. Prace stanowiły wspaniałą dekorację, którą można było 
podziwiać podczas grudniowej wigilii instruktorskiej. 
Harcerskie grosiki dla Kamila 
W lutym członkowie sławieńskiego Hufca ZHP zainaugurowali kolejną edycję akcji, której celem 
było zebranie środków finansowych dla chorego dziecka. W roku 2016 zuchy, harcerze i 
instruktorzy wsparli trzyletniego Kamila Bronisza z Karwic. 
Mistrzostwa hufca w Ostrowcu 
W dniach 10-11. lutego 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w 
Ostrowcu odbyły się Mistrzostwa Hufca ZHP Sławno w drużynowym tenisie stołowym oraz w 
unihokeju. 
Nocne harce z Kopernikiem 
19. lutego harcerze z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki oraz zuchy z 
3. Gromady Zuchowej „Słoneczna Gromada” oraz Próbnej Gromady Zuchowej „Kosmiczna 
Gromada” w Ostrowcu wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się, aby przybliżyć zebranym 
osiągnięcia naukowe wybitnego astronoma - Mikołaja Kopernika - patrona Zespołu Szkół w 
Ostrowcu. 
Dzień braterstwa 
22. lutego na uroczystej zbiórce zebrali się instruktorzy hufca, aby uczestniczyć w radosnym 
święcie - Dniu Myśli Braterskiej. Listy Gratulacyjne Naczelnika ZHP wręczono druhnom: phm. Emilii 
Foryś, hm. Bożenie Kupracz i pwd. Julii Lisieckiej. Tytułem „Instruktora Roku” uhonorowano phm. 
Emilię Foryś i hm. Bożenę Kupracz. 
Imieniny zucha 
Raz na cztery lata – 29. lutego - wszystkie zuchy mają swoje święto. Z tej okazji najmłodsi 
członkowie 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy 
zorganizowali dla społeczności szkolnej prawdziwe imieniny z przepysznymi słodkościami, 
życzeniami i odśpiewaniem tradycyjnych „100 lat”. 
Zimowe konkursy 
W marcu podsumowano trwające od stycznia do lutego konkursy tematyczne - zadania specjalne 
turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”. Zuchy wykonywały zabawkę z surowców wtórnych, 
natomiast harcerze przedstawiali zimę za pomocą fotografii. 
Żołnierze Wyklęci 
5. marca reprezentacja hufca w składzie: 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Wilki Morskie” ze Smardzewa, 13. Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Szare 
Szeregi” z Darłowa, 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca 
oraz 33. Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej ze Sławna wzięli udział w miejskich uroczystościach 
upamiętniających żołnierzy, którzy nie złożyli broni w roku 1945 - „Żołnierzy Niezłomnych”. 
Turniej sportowców 
18. marca 2016 r. do sali sławieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przybyło ponad stu zuchów i 
harcerzy, aby wziąć udział w organizowanym od wielu lat Turnieju sportowym Hufca ZHP Sławno. 
W zawodach uczestniczyło dwanaście reprezentacji, w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzców 
uhonorowano okazałymi pucharami i dyplomami „Mistrzów sportu”. 
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Czy znasz stolicę powiatu? 
„Ten gród nad Wieprzą setki lat leży...” - pod takim hasłem 1. kwietnia odbyła się gra terenowa 
Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno. Udział w niej wzięli członkowie: 1. Gromady Zuchowej 
„Świetliki”, 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie”, 6. 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Dzieci Neptuna”, 33. Pomorskiej Drużyny Starszoharcerskiej 
oraz patrole z nowopowstających jednostek „Pszczółki” i „Amazonki”. 
Wiosenne czarowanie 
W dniach 14-17.04.2016 r. reprezentacja muzyczna Hufca ZHP Sławno złożona z członków 13. 
Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” im. Rudego z Darłowa oraz 27. 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca wzięła udział 
w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Wiosenne czarowanie” w Legionowie. Harcerze 
„wyśpiewali” tam trzecie miejsce. 
Zbiórka „biszkoptów” 
25. kwietnia w Zespole Szkół w Pieszczu, gdzie pod wodzą pwd. Małgorzaty Banasiak zawiązuje się 
nowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska, odbyła się kolejna zbiórka przygotowująca kandydatów 
do członkostwa w drużynie. Zajęcia na niej poprowadził między innymi dh hm. Ryszard Sobczak. 
Moja mała Ojczyzna 
3. maja harcerze z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu 
uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji biało-czerwonym rajdem rowerowym pod nazwą „Moja 
mała Ojczyzna”. Uczestnicy majówki poznawali nie tylko historię, ale również ciekawe zakątki 
gminy Malechowo.  

XX Bieg Święców 
14. maja 2016 r. członkowie 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ze 
Smardzewa, 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Ostrowca i 33. Pomorskiej Drużyny 
Starszoharcerskiej ze Sławna we współpracy ze Stowarzyszeniem Turystki Rowerowej i Pieszej „Na 
Szlaku” ze Sławna pełnili służbę zabezpieczającą XX Bieg Święców - miejską imprezę sportową 
zorganizowaną w ramach obchodów Dni Sławna. 
50. WDH w Kłodawie i Toruniu 
24. maja zuchy i harcerze z 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego 
z Kopnicy udali się na dwudniową wycieczkę do Kłodawy i Torunia. W Kłodawie zwiedzali między 
innymi kopalnię soli, a w Toruniu - planetarium i wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w 
Orbitarium. Zwiedzili zamek krzyżacki, poznali toruńskie legendy i odwiedzili dom Mikołaja 
Kopernika. 
IX Zlot Hufca Sławno 
„Na zdrowo” to temat przewodni IX Zlotu Hufca ZHP Sławno, który odbył się w Stanicy Harcerskiej 
„Leśna Polana” w Jarosławcu w dniach 27-29.05.2016 r. Na zbiórce podsumowującej roczną pracę 
gromad i drużyn spotkało się 190 zuchów, harcerzy i instruktorów. W trakcie trwania zlotu 
podsumowano turniej „Mistrzowskiej drużyny Hufca ZHP Sławno” (miano mistrzów zdobyła 27. 
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu) oraz zorganizowano XIX 
Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”. 
Uczymy się ratować 
W dniach 18-19. czerwca 2016 r. w Domu Harcerza w Sławnie odbył się kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej poprowadzony przez instruktora ZHP i koordynatora regionalnego Grupy 
Ratownictwa Medycznego ze Słupska - druha Stanisława Szarka. Zajęcia podsumowano 
egzaminem, na podstawie którego 14 uczestników - harcerzy, instruktorów i osób niezrzeszonych - 
uzyskało zaświadczenia potwierdzające zdobycie stosownej wiedzy i umiejętności. 
Bezpieczny pobyt nad Bałtykiem 
W dniach 18-23.07 na Zgrupowaniu Obozów Hufca ZHP Sławno w Stanicy Harcerskiej „Leśna 
Polana” w Jarosławcu odbył się konkurs plastyczny zorganizowany wspólnie z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie. Jego głównym celem była promocja wśród 
wypoczywających zdrowego stylu życia oraz zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. 
63 dni chwały 
O rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - 1. sierpnia - pamiętali członkowie 5. 
Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” ze Smardzewa. Wspólnie z 
komendantem stanicy w Jarosławcu hm. Ryszardem Sobczakiem oraz drużynową Anną Batorską 
przeszli ulicami miasta, rozdając Sławna okolicznościowe ulotki. 
Wyzwalali kolory 
W dniach 9-11. września 2016 r. reprezentanci hufca - członkowie 6. Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Dzieci Neptuna” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie i 27. Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Zdobywcy” z Zespołu Szkół w Ostrowcu – wzięli udział w Zlocie Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP pn. „Wyzwolić kolory”, który odbył się w Świnoujściu. 
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Msza mundurowych 
18. września w kościele p.w. WNMP w Sławnie celebrowano mszę w intencji służb mundurowych. 
Poczet sztandarowy hufca wystawiła 5. Środowiskowa WDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa. W 
uroczystości wzięli udział członkowie komendy oraz kręgów instruktorskich „Sami Swoi” i 
„Wiarusy”, a także drużyn: 7. GZ „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca, 6. WDH „Dzieci Neptuna” ze 
Sławna, 27. WDH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca i 50. WDH im. Władysława Sikorskiego z 
Kopnicy. 
Harcerski Start 
Inauguracja roku harcerskiego 2016/2017 odbyła się 30. września w Domu Harcerza i zgromadziła 
blisko 200 zuchów, harcerzy i instruktorów. Zbiórkę rozpoczęto uroczystym apelem, po którym jej 
uczestnicy udali się na Cmentarz Komunalny w Sławnie, aby oddać hołd poległym harcerzom z 
Grodna. Po powrocie wszyscy posilili się grochówką oraz wzięli udział w loterii fantowej, w której 
główną nagrodą był ufundowany przez KH ZHP rower górski - trafił on do druhny Zuzanny 
Matyjasek z 30. Gromady Zuchowej „Szumiące Muszelki” z Postomina. 
II Przegląd Piosenki Religijnej 
18. października 2016 r. w Domu Harcerza po raz drugi zorganizowano Przegląd Piosenki Religijnej, 
który uświetnił Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. 
Uczestnicy prezentowali utwory w trzech kategoriach - zuchy, harcerze i harcerze starsi. 
Festiwal Piosenki Niepokornej 
27. października harcerze z 13. Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” 
oraz 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” wzięli udział w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Niepokornej w Szczecinie. Wśród solistów młodzieżowych zwyciężyła dh. Oliwia 
Michalak z darłowskiej „Trzynastki”, a miejsce trzecie wywalczyła dh. Karolina z drużyny im. 
Jerzego Kukuczki. 
Narodowe Święto Niepodległości 
11. listopada członkowie komendy, instruktorzy z 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” oraz 
harcerze wzięli udział w powiatowych obchodach Święta Niepodległości, które rozpoczęły się mszą 
św. Uczestnicy uroczystości udali się na Cmentarz Komunalny pod Pomnik Poległych Żołnierzy, 
gdzie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Wartę honorową pełnili harcerze z 5. 
Środowiskowej WDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa oraz harcerze starsi ze Sławna. 
Dopalaczom stanowcze nie! 
16. listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie wręczono nagrody 
zwycięzcom konkursu plastycznego pn. „Stop dopalaczom”, którego organizatorami byli: Komenda 
Hufca ZHP w Sławnie, 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Sławnie. Patronat nad tym wspólnym przedsięwzięciem ZHP i „Sanepidu” objęła 
redakcja „Obserwatora Lokalnego”. 
XIV Rajd Niepodległości 
W dniach 18-19.11 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu 27. Wielopoziomowa DH 
„Zdobywcy” wspólnie z komendą hufca zorganizowała czternastą edycję Rajdu Niepodległości. 
Udział w patriotycznej imprezie wzięły gromady i drużyny ze Związków Drużyn ZHP miast i gmin 
Sławno, Darłowo oraz Malechowo. 
W poszukiwaniu pasji i zainteresowań 
W dniach 25-26.11 w Zespole Szkół w Pieszczu spotkały się jednostki organizacyjne Związku Drużyn 
ZHP Gminy Postomino na biwaku, którego organizatorem była Próbna Wielopoziomowa Drużyna 
Harcerska „Promyki” z Pieszcza. Uczestnicy rajdu prezentowali swoje zainteresowania. 
BŚP - „Odważnie twórzmy pokój” 
20. grudnia zuchy i harcerze udali się do szkół, urzędów, instytucji, służb mundurowych, firm i 
kościołów przekazując życzenia świąteczne i ofiarując Betlejemskie Światło pokoju. W parafialnych 
kościołach odprawiono msze, w czasie których członkowie ZHP uroczyście przekazywali symbol 
narodzin Jezusa mieszkańcom swoich miejscowości. 
Wigilia instruktorska 
W dniu 21. grudnia w Domu Harcerza spotkali się instruktorzy hufca na wigilijnej zbiórce, której 
towarzyszyło Światło z Betlejem. Spotkanie swoim występem uświetnili uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej ze Sławna. 
Rok 2017 

„Leć kolędo, leć” 
20. stycznia 2017 r. II Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” przygotował w Domu Harcerza w Sławnie 
„Wieczór kolęd i pastorałek”. W noworocznym spotkaniu wzięli udział członkowie komendy oraz 
Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”. 
Konkursy zimowe 
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„Zima w moich oczach” i „Uroki zimy” to styczniowe propozycje skierowane do zuchów, harcerzy i 
harcerzy starszych - członków jednostek realizujących zadanie specjalne turnieju „Mistrzowie 
Hufca ZHP Sławno”. 
Dzień Myśli Braterskiej 
22. lutego z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbyła się uroczysta zbiórka, w której oprócz kadry 
naszego hufca udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych. Instruktorom pełniącym 
funkcje drużynowych wręczono „Listy gratulacyjne” Starosty Sławieńskiego, burmistrzów Sławna i 
Darłowa oraz wójtów gmin - Sławno, Darłowo, Postomino i Malechowo. Wyróżnienie „Instruktor 
Roku” otrzymały: phm. Lilia Stolarek-Bojko i phm. Anida Rydlichowska. 
Sportowe zmagania mistrzów 
24. marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja hufcowego turnieju sportowego, w której udział wzięło 
15 ośmioosobowych zastępów z gromad i drużyn. W czasie apelu dh. pwd. Grażyna Jarosz została 
uhonorowana Listem Naczelnika ZHP przyznawanym z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 
Promujemy 700-lecie Sławna 
9. maja reprezentacja hufca – 5. Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki 
Morskie” ze Smardzewa wspólnie z drużynową dh. Anną Batorską oraz dh. Jackiem Błaszczykiem - 
przeprowadziła akcję promującą obchody 700-lecia Miasta Sławna. Członkowie drużyny 
kolportowali okolicznościowe ulotki zachęcające mieszkańców do wspólnego świętowania 
jubileuszu stolicy powiatu. 
Jubileusz Sławna 
W maju uczestniczyliśmy w wielu ciekawych wydarzeniach związanych z jubileuszem 700-leca 
nadania praw miejskich grodowi nad Wieprzą: roznoszeniu ulotek promocyjnych, zabezpieczaniu 
Biegu Święców, organizacji Miasteczka Jubileuszowego i miejskiej gry terenowej pn. „Przeprawa 
śladami Racibora”, udział w historycznym korowodzie i pełnieniu służby porządkowej w 49. 
Festiwalu Orkiestr Dętych. 
Światowy Dzień Krwiodawcy 
14. czerwca harcerze z 5. Środowiskowej WDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa przy współpracy 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (p. Magdalena Skrzeczkowska) i Komendy Hufca 
ZHP Sławno rozdawali mieszkańcom Sławna ulotki edukacyjne dotyczące oddawania krwi i 
zachęcające do zasilania zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi. 
W grodzie nad Wieprzą 
W dniach 16-18. czerwca w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu odbył się X 
Jubileuszowy Zlot Hufca ZHP Sławno, który swoim tematem nawiązywał do obchodów 700-lecia 
Sławna. Na ognisku gromady i drużyny prezentowały swoją obrzędowość i osiągnięte sukcesy w 
mijającym roku. Ogłoszono także wyniki turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno” – tegorocznymi 
mistrzami zostało aż 6 jednostek. W czasie trwania zlotu odbył się także XX Festiwal Piosenki 
Zuchowej i Harcerskiej „Gama”, na którym zuchy i harcerze wykonywali między innymi piosenki o 
Sławnie. Jubileuszowy zlot odwiedziły dwie ciekawe osoby - panowie Mirosław Kopowski oraz 
Adam Bryl, którzy przedstawili uczestnikom zbiórki historię Sławna i legendy związane z 
miejscowością. 
W godzinę „W” 
28. lipca Komenda Zgrupowania Obozów w Stanicy Harcerskiej w Jarosławcu wraz z członkami 
koszalińskiego Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gryf” przygotowała ognisko, na 
którym przedstawiono misję stowarzyszenia, jego historię oraz zaprezentowano repliki mundurów i 
broni. W dniu 1 sierpnia harcerze z 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „Hyce” ze Skoków rozdawali 
mieszkańcom Sławna okolicznościowe ulotki nawiązujące w treści do powstańczej historii 
młodego pokolenia. Na Cmentarzu Komunalnym zapalono znicze pod Krzyżem Katyńskim. Podczas 
zgrupowania w „Leśnej Polanie” w godzinę „W” obwieścił dźwięk syreny, a wieczorem odbył się 
uroczysty apel oraz zorganizowano ognisko tematyczne. 
Będę harcerzem 
W dniach 18-20.08 drużynowa pwd. Grażyna Jarosz oraz komendant Związku Drużyn ZHP Gminy 
Malechowo phm. Marek Jarosz w Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Sławno w Jarosławcu 
zorganizowali biwak szkoleniowy, którego celem było przygotowanie zuchów do przekroczenia 
kolejnego progu wtajemniczenia - zostania harcerzem. W biwaku udział wzięły 7. GZ „Kosmiczna 
Gromada” oraz 27. WDH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca. 
Harcerski Start 2017 
W ostatni piątek września (29.09) w Domu Harcerza zainaugurowano kolejny rok harcerskiej służby. 
Zbiórkę rozpoczęto apelem, po którym zuchy, harcerze i instruktorzy udali się pod obelisk 
upamiętniający harcerzy - obrońców Grodna, gdzie zaciągnięto warty i zapalono znicze. Po 
powrocie uczestnicy Harcerskiego Startu posilili się grochówką i wzięli udział w loterii fantowej, 
którą nagrodą główną był rower ufundowany przez KH ZHP Sławno - tym razem trafiła ona do 
druha Oliwiera Seweryna z 32. Wielopoziomowej DH im. Józefa Wybickiego w Lejkowie. 
Dzień Papieski - Przegląd Piosenki Religijnej 



 

 11 

Już po raz trzeci - w dniu 20. października - w Domu Harcerza zorganizowano Przegląd Piosenki 
Religijnej, który towarzyszył obchodom XVII Dnia Papieskiego pn. „Idźmy naprzód z nadzieją”. 
Przegląd tradycyjnie rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem pieśni „Barka”. 
„Święto Niepodległej” 
11. listopada - w dniu Narodowego Święta Niepodległości delegacja hufca wzięła udział w 
powiatowych uroczystościach upamiętniających 99. rocznicę odzyskania niepodległości. 
Ogólnopolski Dzień Seniora 
14. listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sławno 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” wspólnie 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną zorganizował zbiórkę kręgów instruktorskich 
hufca - spotkanie miało na celu uświadomienie problemów osób starszych i wskazanie barier, jakie 
napotykają na swojej drodze i w jaki sposób można je rozwiązywać. 
XV Rajd Niepodległości 
W dniach 17-18. listopada w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbył się hufcowy 
rajd niepodległości, w którym wzięło udział ponad 140 zuchów, harcerzy i instruktorów. 
XXIX Zjazd Sprawozdawczy 
24. listopada w Domu Harcerza obradował XXIX Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sławno, mający 
na celu podsumowanie działalności hufca i jego władz od ostatniego zjazdu zwykłego, czyli od 
listopada 2015 r. 
Uroczysta sesja Rady Miasta Sławno 
8. grudnia 2017 r. instruktorzy hufca wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miasta Sławno, na której 
podsumowano obchody jubileuszu 700-lecia grodu nad Wieprzą. Z tej okazji Burmistrz miasta 
wyróżnił następujących członków hufca: hm. Pawła Bluma, hm. Jacka Błyszczyka, hm. Annę 
Cichawę, hm. Albinę Dykas, hm. Jadwigę Gaweł, hm. Danutę Sikorę, hm. Ryszarda Sobczaka, hm. 
Marię Szewczyk, hm. Albinę Tokarczyk, phm. Barbarę Wiech i hm. Helenę Zawadę. 
Zbiórka opłatkowa 
21. grudnia w Domu Harcerza odbyła się tradycyjna zbiórka opłatkowa instruktorów hufca, którą 
poprzedziła akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju pod hasłem „W Tobie jest światło”. 
W wigilijnym spotkaniu uczestniczyli członkowie komendy, kręgów instruktorskich „Sami Swoi” i 
„Wiarusy” oraz drużynowi z Korlina, Ostrowca, Sławna. Instruktorską wigilię poprowadził ks. Leszek 
Szurek - proboszcz parafii pw. WNMP.  
Rok 2018 

Pastorałkowa podróż 
16. stycznia 2018 r. członkowie kręgów instruktorskiego „Sami Swoi” i seniorów „Wiarusy” udali się 
w niezwykłą podróż – muzyczną wędrówkę po najpiękniejszych polskich pastorałkach. Gościem 
honorowym tego spotkania była pani Danuta Siwiec, lokalna miłośniczka i propagatorka poezji oraz 
literatury. 
Zimowisko w Zakopanem 
W dniach 12-19.01 br. w phm. Joanna Radziwon po raz kolejny zorganizowała w ramach hufcowej 
HAZ zimowisko dla harcerzy oraz osób niezrzeszonych, które odbyło się w miejscowości Zakopane. 
Uczestnicy zimowej formy wypoczynku zwiedzili między innymi kopalnie soli w Bochni, odbyli 
pieszą wędrówkę do Doliny Strążyskiej, na Gubałówkę. Zwiedzali także Kraków i jego zabytki oraz 
pod okiem instruktorów narciarstwa uczyli się jazdy na nartach i snowbordzie. 
Dzień Myśli Braterskiej 
22. lutego zorganizowano uroczystą zbiórkę z udziałem władz hufca oraz instruktorów i 
harcerskich seniorów. Podczas okolicznościowego spotkania odznaką „Zasłużony Instruktor 
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP” w stopniu srebrnym uhonorowano phm. Marka Jarosza, a w 
stopniu brązowym - pwd. Małgorzatę Cichecką. Hufcowe wyróżnienie „Instruktor Roku” przyznano 
pwd. Annie Batorskiej - drużynowej 5. Środowiskowej WDH „Wilki Morskie” w Smardzewie i pwd. 
Grażynie Jarosz - drużynowej 7. GZ „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu.  
Powiatowy Turniej Sportowy 
W sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie 2. marca zorganizowano kolejną edycję turnieju 
sportowego hufca. Udział w nim wzięło siedemnaście zespołów reprezentujących pion zuchowy, 
harcerski i starszoharcerski z Kopnicy, Lejkowa, Pieszcza, Malechowa, Niemicy, Ostrowca, 
Postomina, Sławna, Smardzewa i Staniewic. Zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej 
kategorii uhonorowano dyplomami i pucharami, a pozostałych – okolicznościowymi dyplomami. 
„Wiosenne Czarowanie” w Legionowie 
W dniach 20-22. kwietnia w podwarszawskim Legionowie odbył się IX Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Harcerskiej „Wiosenne Czarowanie - w drogę z nami”. Wystąpili w nim harcerze 27. 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca. Podczas tej edycji 
festiwalu „Zdobywców” reprezentowały dwa zastępy, które swoich kategoriach zajęły miejsce 
trzecie oraz uzyskały wyróżnienie. 
Majowe święta 
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3. maja 2018 r. członkowie komendy oraz VII Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” wzięli udział w 
miejskich obchodach 227. rocznicy uchwalenia majowej Konstytucji. Natomiast 5. maja 
reprezentacja hufca uczestniczyła w Świecie Flagi - poczty sztandarowe wystawiła 12. Leśna 
Wielopoziomowa DH „Drzewianie” ze Sławna, a harcerze z 5. Środowiskowej WDH „Wilki Morskie” 
ze Smardzewa pełnili służbę porządkową podczas uroczystości. 
Dni Sławna 
W dniach 19-20.05 kilkudziesięciu harcerzy i instruktorów hufca wzięło udział w dwóch 
sztandarowych imprezach miasta Sławno. 19. maja członkowie „Wilków Morskich” ze Smardzewa 
pełnili służbę przy zabezpieczaniu organizacyjnym biegu dziecięco-młodzieżowego, a wspólnie z 
patrolami 12. Leśnej WDH „Drzewianie” ze Smardzewa, 25. WDH im. ppor. Emilii Gierczak z 
Postomina, 27. WDH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca i 50. WDH im. Władysława Sikorskiego z 
Kopnicy - część główną Biegu Święców. Z kolei 20. maja reprezentacje 12. LWDH „Drzewianie” i 27. 
WDH „Zdobywcy” wspólnie z pozostałymi służbami mundurowymi czuwali nad bezpieczeństwem 
uczestników jubileuszowego Festiwalu Orkiestr Dętych. Funkcję koordynatorów drużyn pełnili dh 
Jacek Błaszczyk i dh Ryszard Sobczak, a instruktorami nadzorującymi byli: pwd. Anna Batorska, HO 
Michał Fleran, pwd. Sylwia Hutman, pwd. Mariusz Hutman, phm. Marek Jarosz, phm. Anna Wegner i 
phm. Anida Rydlichowska. 
XI Zlot Hufca ZHP Sławno 
W dniach 8-10.06.2018 r. w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu odbył się XI Zlot Hufca 
pn. „Wakacje z plecakiem”. W trakcie zlotu ogłoszono wyniki turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP 
Sławno” - w gronie zwycięzców znalazły się: 3. Wielopoziomowa DH „Promyki” z Pieszcza 
(drużynowa pwd. Małgorzata Banasiak), 5. Środowiskowa WDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa 
(drużynowa pwd. Anna Batorska), 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” ze Ostrowca 
(drużynowa pwd. Grażyna Jarosz), 25. Wielopoziomowa DH im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina 
(drużynowa phm. Anna Wegner), 27. Wielopoziomowa DH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca 
(drużynowa pwd. Sylwia Hutman) oraz 50. Wielopoziomowa DH im. Władysława Sikorskiego z 
Kopnicy (drużynowa phm. Anida Rydlichowska). W drugim dniu zlotu odbył się kolejny Festiwal 
Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”, a po południu prezentacja przygotowana przez 12. LWDH 
„Drzewianie”, na której można było zapoznać się z zasadami bezpiecznego biwakowania, udzielania 
pierwszej pomocy i odpowiedniego przygotowania się do wakacyjnej wędrówki. Zlot hufca 
zakończono apelem, na którym drużynowym wręczono Listy Gratulacyjne komendantki Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP - hm. Elizy Gilewskiej. 
Harcerskie wakacje 
To lipcowy projekt edukacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie przygotowany z okazji 
ustanowienia przez Senat RP roku 2018 „Rokiem Harcerstwa”. W dwutygodniowym programie zajęć 
znalazło się szereg propozycji, które miały na celu poznanie przez osoby niezrzeszone specyfiki 
działania największego polskiego stowarzyszenia harcerskiego. W przedsięwzięciu wzięli między 
innymi: hm. Barbara Sobczak, hm. Danuta Sikora, hm. Ryszard Sobczak, hm. Paweł Blum, HO Michał 
Fleran oraz członkowie 12. Leśnej WDH działającej przy Domu Harcerza. 
„Jesteśmy, bo pamiętamy” 
Co roku staramy się upamiętnić Godzinę „W” i oddać hołd Niepokonanym. W 74. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego patrole 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „Hyce” ze Skoków i 12. Leśnej 
Wielopoziomowej DH „Drzewianie” ze Sławna oraz członkowie 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami 
Swoi” prowadzili akcję rozdawania mieszkańcom Sławna okolicznościowych ulotek, a następnie o 
godzinie 17.00 stanęli do symbolicznego apelu. W stanicy harcerskiej w Jarosławcu uczestnicy 
zgrupowania obozów upamiętnili rozpoczęcie Powstania uroczystym apelem oraz tematycznym 
ogniskiem. 
Harcerskie lato 2018 
W tym roku stanica w Jarosławcu gościła ponad pół tysiąca osób z wielu miejscowości Polski oraz 
blisko stu amatorów wypoczynku rodzinnego. Zgrupowania obozów szefował dh hm. Ryszard 
Sobczak. Harcerskie lato stanowiło podsumowanie śródrocznej pracy wychowawczej, a także 
pozwoliło znaleźć sposób na życie, na zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w 
„zwykłych” grach i zabawach, rajdach, wycieczkach, zajęciach plastycznych, muzycznych i 
sportowych, a skończywszy na udziale w ważnych wydarzeniach, m. in. w obchodach rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego, obchodach Święta Wojska Polskiego oraz udziału w 
międzynarodowej edycji biegu surwiwalowego Formoza Challange Ustka 2018. 
„Za Zasługi dla ZHP” 
1. września br. w Szczecinie obradował XX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, w czasie 
którego sześciu instruktorów naszego hufca zostało odznaczonych krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. 
To honorowe harcerskie wyróżnienie otrzymali: hm. Jacek Błaszczyk - w stopniu Srebrnym, phm. 
Emilia Foryś, phm. Marek Jarosz, phm. Anida Rydlichowska, phm. Lilia Stolarek-Bojko i phm. Anna 
Wegner - w stopniu Brązowym. W uroczystości udział wzięli także hm. Barbara Sobczak - 
komendantka hufca oraz jej zastępca - hm. Ryszard Sobczak. 
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Inauguracja roku harcerskiego 
28. września 2018 r. zuchy, harcerze i instruktorzy hufca zainaugurowali kolejny rok służby. 
Uczestnicy Harcerskiego Startu przemaszerowali na cmentarz komunalny, gdzie pod obeliskami 
harcerzy - obrońców Grodna oraz żołnierzy Armii Krajowej zapalili biało-czerwone znicze, a po 
powrocie do Domu Harcerza posilili się pyszną grochówką i wzięli udział w loterii fantowej. Główną 
nagrodę zabawy - rower turystyczny - wylosowała dh. Adrianna Piorunowska z 25. 
Wielopoziomowej DH im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina. 
Chorągwiane warsztaty metodyczne 
W dniach 06-07.10 br. funkcyjni 12. Leśnej Wielopoziomowej DH „Drzewianie” wspólnie z 
drużynowym wzięli udział w warsztatach metodycznych zorganizowanych przez Referat Harcerski 
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie. Zajęcia poświęcone były ciekawej formie 
aktywności i pracy, jaką w tym pionie jest gra. 
XVIII Dzień Papieski - „Promieniowanie Ojcostwa” 
14.10 br. obchodziliśmy kolejny Dzień Papieski. Nasi harcerze wspólnie z wolontariuszami innych 
organizacji kwestowali na stypendia dla młodych i zdolnych ludzi. Z tej okazji gromady zuchowe i 
drużyny harcerskie podejmowały różnorodne przedsięwzięcia programowe. 
IV Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej 
26. października w Domu Harcerza odbyła się czwarta edycja Przeglądu Piosenki Religijnej. Został 
on zorganizowany w ramach hufcowych obchodów XVIII dnia Papieskiego, upamiętniających 
wybór na Stolicę Piotrową Karola Wojtyłę. Przegląd rozpoczęła tradycyjnie pieśń „Barka”. W 
muzycznej imprezie wzięli udział soliści, duety i zespoły z wielu jednostek organizacyjnych hufca - 
ponad osiemdziesiąt osób, które z radością przyjęły muzyczne wspomnienie o Wielkim Papieżu 
Polaku i jego naukach. 
XVI Rajd Niepodległości 
W dniach 09-10.11 br. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbył się szesnasty Rajd 
Niepodległości Hufca ZHP Sławno, który rozpoczęto apelem i okolicznościowym wystąpieniem 
wójta Gminy Malechowo p. Radosława Nowakowskiego. Z okazji jubileuszu ZHP pamiątkowymi 
statuetkami i dyplomami uhonorowano: pwd. Annę Augustyniak-Sikorę, hm. Michała Bieleckiego, 
pwd. Małgorzatę Cichecką, pwd. Sylwię Hutman, pwd. Mariusza Hutmana, pwd. Grażynę Jarosz, 
phm. Marka Jarosza, pwd. Julię Lisiecką, pwd. Dorotę Manijak, dh. Małgorzatę Mierzejewską, dh. 
Lidię Seweryn oraz pwd. Żanetę Strzelecką. Następnie podsumowano hufcową propozycję 
programową pn. „Odznaka Stulecia”, a uczestnicy rajdu wzięli udział w spektaklu teatralnym 
przygotowanym przez zuchów i harcerzy z Ostrowca i Malechowa. W programie rajdu znalazły się 
także nocna gra terenowa oraz msza w intencji Ojczyzny.  
Święto Niepodległej 
Celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości to także udział środowiska harcerskiego w 
obchodach zorganizowanych przez władze samorządowe. Dzień 11. listopada rozpoczęto mszą św., 
po której mieszkańcy w asyście orkiestry dętej oraz pocztów sztandarowych udali się na cmentarz 
komunalny, gdzie pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy odśpiewano hymn i odczytano apel 
poległych, złożono kwiaty oraz zapalone znicze. Uroczystość poprowadził hm. Ryszard Sobczak. 
Wartę honorową oraz poczty sztandarowe wystawiła 12. Leśna WDH „Drzewianie” ze Sławna. 
Jubileuszowa akademia 
W dniu 11.11, czasie uroczystej Sesji Rady Miasta Sławno z okazji jubileuszy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego, burmistrz Sławna p. 
Krzysztof Frankenstein i przewodnicząca Rady Miejskiej p. Edyta Szczygielska wręczyli 
okolicznościowe grawertony oraz dyplomy instruktorom, którzy swoim zaangażowaniem i 
sumienną pracą przyczynili się do rozwoju hufca i miasta. Pamiątkowymi grawertonami 
uhonorowano: hm. Jacka Błaszczyka, hm. Annę Cichawę, hm. Albinę Dykas, phm. Michała Motyla, 
pwd. Michała Flerana, hm. Danutę Sikorę, hm. Barbarę Sobczak, hm. Ryszarda Sobczaka, hm. Halinę 
Stasiak, hm. Marię Szewczyk i hm. Helenę Zawadę. Dyplomy otrzymali: hm. Paweł Blum, phm. Zofia 
Michałowska, hm. Stanisław Poprawski, hm. Zyta Prajsner, hm. Anna Sułek, phm. Barbara Wiech i 
hm. Albina Tokarczyk. Uroczystości uświetniające obchody tych niezwykłych rocznic odbyły się 
także w pozostałych miastach i gminach powiatu Sławno.  
Sztafeta BŚP 
20. grudnia rozpoczęła się sztafeta przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Z rąk harcerzy 
Światło otrzymały instytucje, urzędy, szkoły, szpitale i zakłady pracy w wielu miejscowościach 
Powiatu. Ogień betlejemski zapłonął również na zbiórce opłatkowej zorganizowanej w Domu 
Harcerza 21 grudnia - towarzyszył on świątecznym życzeniom, którymi obdarowywali się przybyli 
na spotkanie instruktorzy hufca. 
Rok 2019 

Trzej Królowie 
6. stycznia 2019 r., podobnie jak w wielu miejscowościach w Polsce i na świecie, w Sławnie 
przemaszerował Orszak Trzech Króli, w który włączył się także Hufiec ZHP im. WOP 
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reprezentowany przez członków komendy, kręgów „Sami Swoi” i „Wiarusy” oraz harcerzy z 6. 
Wielopoziomowej DH „Dzieci Neptuna”, 12. Leśnej Wielopoziomowej DH „Drzewianie” i 27. 
Wielopoziomowej DH im. Jerzego Kukuczki. 
„Jak to dawniej bywało” 
25. stycznia II Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” zorganizował w Domu Harcerza spotkanie pn. 
„Wieczór kolęd i pastorałek”, na którym wspólnie z członkami 7. KI „Sami Swoi” harcerscy seniorzy 
kolędowali i dzielili się niezwykłymi opowieściami. Był to mile spędzony czas, który jeszcze bardziej 
umocnił poczucie wspólnoty i braterstwa w naszym środowisku. 
Mistrzowie tenisa i unihokeja 
28. i 29. stycznia br. w Zespole Szkół w Ostrowcu odbyła się kolejna edycja zmagań sportowych 
hufca - mistrzostw w drużynowym tenisie stołowym oraz unihokeju. W imprezie zorganizowanej w 
ramach HAZ wzięło udział blisko sześćdziesięciu harcerzy, którzy pod opieką drużynowych 
rywalizowali w tych popularnych i posiadających długą tradycję rozgrywek. W tenisie stołowym 
zwyciężyła 5. Środowiskowa WDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa, a w unihokeju - laur 
pierwszeństwa przypadł „Zdobywcom” z Ostrowca.  
Harcerska Zima 2019 
W dniach 27.01-03.02 harcerze, instruktorzy oraz młodzież niezrzeszona odpoczywali w stolicy 
polskich Tatr na zimowisku zorganizowanym przez phm. Joannę Radziwon. W czasie 
kilkudniowego uczestnicy między innymi zjeżdżali na nartach, snowbordzie i na sankach, lepili jak 
największego bałwana, kąpali się w basenach termalnych, a w drodze powrotnej do Sławna - 
zwiedzali Kraków i Warszawę.  
Jubileusz „Drzewian” 
12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” działająca przy Domu Harcerza w 
Sławnie obchodziła swoje pierwsze urodziny. Z uwagi na ich ogromną aktywność i zaangażowanie 
w przedsięwzięcia miasta Sławno, 7 lutego jubilatów odwiedził burmistrz miasta. Na zbiórce 
zorganizowanej w siedzibie hufca pan Krzysztof Frankenstein podziękował „Drzewianom” oraz ich 
drużynowemu - pwd. Michałowi Fleranowi, a w upominku przekazał zestaw radiotelefonów. 
DMB - święto harcerskiej przyjaźni 
22. lutego do kręgu przyjaźni zasiedli członkowie Hufca ZHP Sławno, którzy wzięli udział w 
spotkaniu z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Zbiórkę rozpoczęto odczytaniem rozkazu specjalnego i 
wręczeniem wyróżnienia „Instruktor Roku” - otrzymali je: pwd. Michał Fleran - drużynowy 12. 
Leśnej WDH „Drzewianie” oraz hm. Ryszard Sobczak - komendant Stanicy Harcerskiej „Leśna 
Polana” w Jarosławcu. Na zakończenie uroczystości druhna hm. Danuta Sikora podsumowała 
hufcowy konkurs plastyczny pn. „Kartka na DMB”. 
HarcSport 2019  
8. marca w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie odbyła się największa impreza sportowa hufca 
- HarcSport 2019. W tegorocznych zawodach uczestniczyło 145 osób, tj. sześć zespołów 
zuchowych, trzy młodszoharcerskie i sześć z pionu harcerzy starszych oraz instruktorzy z kręgów 
„Sami Swoi” i „Wiarusy”. Zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej 
uhonorowano dyplomami i okazałymi pucharami. Turniej został zorganizowany w ramach zadania 
publicznego Miasta Sławno - „Sprawni i świadomi - w zgodzie z naturą”.  
Sławno - moje miasto 
5. kwietnia 2019 r. osiem patroli drużyn harcerskich wzięło udział w miejskiej grze terenowej o 
Sławnie. Stopień trudności zadań był różnorodny i należało wykazać się spostrzegawczością, 
orientacją w terenie oraz dobrą kondycją fizyczną. W przedsięwzięciu współsfinansowanym ze 
środków miasta (zadanie publiczne „Sprawni i świadomi - w zgodzie z naturą”) uczestniczyło 81 
osób - członków 5. Środowiskowej WDH ze Smardzewa, 6. Wielopoziomowej DH ze Sławna, 8. 
Wielopoziomowej DH ze Staniewic, 12. Leśnej WDH ze Sławna, 25. Wielopoziomowej DH z 
Postomina, 27. Wielopoziomowej DH z Ostrowca, 50. Wielopoziomowej DH z Kopnicy, a także 
Kręgu Seniora „Wiarusy” i Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”. Biorące udział w grze patrole 
uhonorowane zostały pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.  
Dzień Flagi RP 
5. maja br. odbyły się miejskie uroczystości poświęcone Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz 
hufiec reprezentowali hm. Ryszard Sobczak, hm. Jacek Błaszczyk oraz pwd. Michał Fleran - 
drużynowy 12. Leśnej WDH „Drzewianie”, która wystawiła poczty sztandarowe hufca i Światowego 
Związku Żołnierzy AK w Sławnie. Harcerze wspólnie z funkcjonariuszami policji pełnili także służbę 
porządkową i zabezpieczającą przebieg uroczystości. 
„Zdobywcy” w Legionowie 
W dniach 10-12 maja reprezentacja 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. 
Jerzego Kukuczki wzięła udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Wiosenne 
Czarowanie” w podwarszawskim Legionowie. Harcerze przygotowani do występów przez pana 
Jarosława Górnego z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu, „wyśpiewali” zwycięstwo, 
plasując się na zasłużonym, pierwszym miejscu.  



 

 15 

Dni Sławna 
18. i 19. maja patrole 5. Środowiskowej WDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa, 8. Wielopoziomowej 
DH „Gryf” ze Staniewic, 12. Leśnej WDH „Drzewianie” ze Sławna, 25. Wielopoziomowej DH im. ppor. 
Emilii Gierczak z Postomina, 27. Wielopoziomowej DH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca oraz 50. 
Wielopoziomowej DH im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy pełnili służbę porządkowo-
organizacyjną podczas dwóch miejskich przedsięwzięć kulturalno-sportowych: XXIII Biegu 
Święców i 51. Festiwalu Orkiestr Dętych. 
„Zabytki i przyroda” 
Przedstawienie za pomocą farb, kredek, ołówka lub węgla najbardziej znanych symboli i zabytków 
Sławna to nie lada zadanie. Takiemu wyzwaniu stawili czoła uczestnicy konkursu plastycznego 
zorganizowanego przez Hufiec Sławno w ramach zadania publicznego Miasta Sławno pn. „Sprawni 
i świadomi - w zgodzie z naturą”. Konkurs plastyczny „Zabytki i przyroda” objętym patronatem hm. 
Elizy Gilewskiej - komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie oraz redakcji 
„Obserwator Lokalny” i „Głos Koszaliński”, miał na celu - oprócz rozwijania wyobraźni oraz 
aktywności plastycznej dzieci i młodzieży - promocję wartości turystycznych grodu nad Wieprzą ze 
szczególnym uwzględnieniem zabytków miasta i jego walorów przyrodniczych. Jury w składzie: 
hm. Danuta Sikora, hm. Helena Zawada, hm. Maria Szewczyk, hm. Jacek Błaszczyk oraz druhna 
Dorota Jeż do oceny zakwalifikowało trzydzieści dziewięć autorskich prac w czterech kategoriach 
wiekowych: do 10, 13, 16 i do 18 lat. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc konkursu „Zabytki i 
przyroda” w każdej kategorii wiekowej przygotowano nagrody rzeczowe, a dla pozostałych osób - 
okolicznościowe dyplomy za udział. Konkurs podsumowano w dniu 22. maja 2019 r. 
XII Zlot „Szlakiem regionów” 
W dniach 31.05-02.06. 2019 r. w stanicy w Jarosławcu odbyła się XII edycja zlotu tematycznego 
naszego hufca. Rozpoczęto go apelem oraz ogniskiem, na którym podsumowano turniej 
„Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”, a drużyny przedstawiły osiągnięcia w mijającym roku. W drugim 
dniu zbiórki swoje wokalne popisy zaprezentowali członkowie gromad i drużyn podczas XXII 
Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej. 22. „Gamę” uświetnił występem zespół śpiewaczy 
„Wrzosy” z Warszkowa. W dalszej części imprezy zlotowicze promowali wybrane przez siebie krainy 
geograficzne Polski, ich charakterystyczne stroje oraz potrawy. Po degustacji potraw, udano się pod 
pomnik Rybaka, aby wykonać pamiątkową „fotkę” do zlotowej kroniki. W niedzielne przedpołudnie 
podsumowano „Szlak regionów”, w którym wzięło udział 230 zuchów, harcerzy oraz instruktorów, i 
na apelu wręczono certyfikaty oraz nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursu plastycznego pn. 
„Zabytki i przyroda”. 
Światowy Dzień Krwiodawstwa 
14. czerwca br. do obchodów Dnia Krwiodawcy włączyli się także harcerze Hufca ZHP im. WOP. 
Odpowiadając na apel Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przeprowadzili akcję 
promującą honorowe oddawanie krwi przez mieszkańców Sławna. Wspólnie z młodszą asystent 
PSSE p. Aleksandrą Przybyłą członkowie 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Drzewianie” odwiedzili między innymi miejski ratusz, siedzibę urzędu gminy oraz Komendę 
Powiatową Policji i na ręce p. Krzysztofa Frankensteina – burmistrza Miasta Sławno, p. Ryszarda 
Stachowiaka – wójta Gminy Sławno oraz p. podinspektora Damiana Kulczyckiego – zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji przekazali okolicznościowe ulotki zachęcające pracowników 
samorządów oraz funkcjonariuszy policji do dzielenia się tym najcenniejszym darem. Do zasilenia 
zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi zapraszali także napotkanych przechodniów 
informując ich, że oddawanie krwi nie boli, jest bezpieczne, nie grozi zarażeniem, nie uzależnia i 
przede wszystkim - ratuje zdrowie oraz życie. 
„Mundurowi dla Natalii” 
15. czerwca Leśna Wielopoziomowa DH „Drzewianie” ze Sławna po raz drugi wzięła udział w 
miejskim festynie charytatywnym „Mundurowi dla...”. Drużyna - wspierana przez członków 13. 
Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyn Harcerskiej „Szare Szeregi” - przygotowała dla najmłodszych 
harcerskie obozowisko z wieloma atrakcjami, które cieszyło się popularnością wśród uczestników 
zabawy plenerowej. 
„Bieg 12. Mostów - Wioska Piratów” 
29. czerwca br. 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” uczestniczyła w dwóch 
miejskich imprezach sportowo-rekreacyjnych: Biegu 12 Mostów i „Pirackiej wakacjadzie”. Zadaniem 
„Drzewian” podczas XVII Biegu 12. Mostów – projektu upowszechniającego najprostszy sposób 
podnoszenia sprawności fizycznej wśród dzieci i osób dorosłych oraz promującego walory 
turystyczne miasta i gminy Sławno – było zabezpieczanie pięciokilometrowej trasy i pełnienie 
służby porządkowej na posterunkach kontrolnych. Natomiast podczas imprezy inaugurującej 
miejskie wakacje – na sławieńskim plażowisku drużyna rozstawiła mini obozowisko, które 
doskonale uzupełniało ogrom atrakcji przygotowanych przez organizatorów Wioski Piratów. Mimo 
wielu obowiązków druhny i druhowie znaleźli również czas, aby także dołączyć do wspólnej 
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zabawy i wziąć udział w ciekawych zajęciach, które mogą okazać się niezwykle przydatne już 
niebawem, gdyż 13. lipca Leśna WDH „Drzewianie” wyrusza na swój pierwszy obóz. 
 
 
Skarby lasu „Drzewian” 
W dniach 13-28.07 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” wspólnie z 6. 
Drużyną Harcerską „Zielone Wilki” i 65. Drużyną Harcerską „Patronusy” ze Szczecina przebywała na 
letnim, puszczańskim obozie pn. „Skarby Lasu” w Próchnówku koło Piły. Harcerze ze Sławna 
zajmowali się między innymi wykonywaniem pionierki obozowej, zajęciami z surwiwalu, 
wędrowaniem oraz aktywnie wypoczywali, biorąc udział w grach terenowych i turnieju sportowych 
oraz zwiedzali okoliczne atrakcje turystyczne.  
1944 - Pamiętamy! 
1. sierpnia 2019 r. przed godziną 17. patrole 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Drzewianie” ze Sławna oraz 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „Hyce” ze Skoków wspólnie z 
instruktorami Hufca ZHP Sławno udali się na cmentarz komunalny, by pod obeliskami 
poświęconymi harcerzom - obrońcom Grodna w 1939 r. oraz żołnierzom Armii Krajowej 
pomordowanym w 1945 r. złożyć hołd i zapalić biało-czerwone znicze. Następnie, kierując się na 
plac ks. Wyszyńskiego, rozdawali okolicznościowe ulotki informujące o tej wyjątkowej dacie w 
polskiej historii. Punktualnie o godz. 17.00 zawyła syrena wozu bojowego Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Postomina pod batutą kapelmistrza p. Marcina 
Rąpalskiego odegrała hymn państwowy. W uroczystości poprowadzonej przez hm. Ryszarda 
Sobczaka - oprócz harcerzy - wzięli udział także kombatanci, członkowie stowarzyszeń 
kombatanckich i mieszkańcy Sławna. 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczczono 
również w stanicy harcerskiej w Jarosławcu, na Zgrupowaniu Obozów Hufca Sławno. Tu także 
rozpoczęcie Godziny „W” zasygnalizowano dźwiękiem syreny alarmowej, a dzieci i młodzież 
zaproszono do udziału w apelu, na którym odczytano „Alert pamięci” - rozkaz specjalny 
Naczelniczki ZHP oraz w tematycznym ognisku. Z kolei w Darłowie, w upamiętnieniu bohaterstwa 
między innymi szaro-szeregowych Druhen i Druhów oraz 80. rocznic powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego i przejścia ZHP do konspiracji, uczestniczyła 13. Darłowska Wielopoziomowa Drużyna 
Harcerska „Szare Szeregi” im. Rudego, która asystowała podczas miejskich uroczystości oraz jako 
„Trzynastka i Przyjaciele” wystąpiła z kameralnym koncertem dedykowanym warszawskim 
Powstańcom. 

*** 
Przygotowując propozycje programowe Hufca ZHP Sławno brano pod uwagę zadania własne hufca 
oraz potrzeby środowisk lokalnych, w których działają gromady i drużyny. Realizowano także 
propozycje programowe Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Głównej Kwatery ZHP. Wszystkie 
projekty promowane są poprzez rozsyłanie informacji pocztą elektroniczną do drużynowych i osób 
zainteresowanych, omawiane na zbiórkach kręgów instruktorskich oraz na odprawach komendy i 
komendantów Związków Drużyn ZHP. W celu podsienia aktywności zuchów, harcerzy i 
instruktorów przy realizacji zadań, zapoznawano ich z problemami społeczności, w których żyją i 
pracują, nawiązywano do tradycji narodu poprzez udział w świętach państwowych, korzystano z 
wzoru ludzi postępowych i odważnych – bohaterów drużyn. Wspierano drużynowych przy 
tworzeniu atrakcyjnych programów pracy, organizowano na wysokim poziomie imprezy o 
charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym. Umacniano więzi emocjonalne instruktorów 
poprzez organizację imprez o charakterze towarzyskim. Umożliwiano drużynowym dostęp do 
różnych materiałów programowych i uwzględniano w pracy gromad oraz drużyn potrzeby oraz 
zainteresowania ich członków.  
 

PRACA Z KADRĄ 
 

W okresie, które obejmuje sprawozdanie, Komenda Hufca ZHP Sławno była organizatorem 
różnorodnych form szkolenia odbywających się głównie na poziomie Związków Drużyn ZHP. Ten 
sposób kształcenia pozwolił na dotarcie do większej grupy zainteresowanych i umożliwił skupienie 
się na tematyce bezpośrednio związaną z danym środowiskiem. Zajęcia skierowane były do 
drużynowych, kandydatów do objęcia funkcji drużynowego oraz do przybocznych, zastępowych 
gromad i drużyn. Łącznie przeprowadzono 28 form dokształcania, w których wzięło udział ponad 
331 zuchów, harcerzy i instruktorów. Prowadzono również kształcenie komendantów Związków 
Drużyn ZHP, przewodniczących i komendantów kręgów instruktorskich, a także funkcyjnych 
Harcerskiej i Nieobozowej Akcji Letniej, Harcerskiej Akcji Zimowej. We współpracy z Grupą 
Ratownictwa Medycznego ze Słupska w 2016 r. zorganizowano kurs pierwszej pomocy ukończony 
przez 14 instruktorów hufca. Ponadto, członkowie 12. Leśnej Wielopoziomowej DH „Drzewianie” ze 
Sławna w latach 2018-2019 uczestniczyli w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy Harcerskiej 
Szkoły Ratowniczej ZHP i zdobyli Odznakę Ratownika ZHP. Zgodnie z zapotrzebowaniem, zajęcia 
obejmowały następujące tematy: planowanie pracy z wykorzystaniem różnych elementów 
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metodyki harcerskiej, dokumentacja drużyny (książki pracy, rozkazy drużynowego, meldunki z 
bieżącej działalności), ewidencja i ochrona danych osobowych w ZHP, harcerska historia, 
symbolika i obrzędowość, musztra oraz umundurowanie, zdobywanie stopni, gwiazdek i 
sprawności, organizacja różnych przedsięwzięć programowych, pozyskiwanie sojuszników oraz 
środków 1% OPP, współpraca z rodzicami, szkołą, instytucjami samorządowymi oraz z lokalną 
prasa. Przeprowadzono także tzw. zbiórki pokazowe. Ponadto, odbyły się odprawy Komendy Hufca 
ZHP, komendantów Związków Drużyn ZHP, zbiórki kręgów instruktorskich, posiedzenia Komisji 
Stopni Instruktorskich, spotkania Zespołu Promocji i Informacji oraz innych zespołów działających 
w hufcu. Instruktorzy brali udział w szkoleniach oraz kursach organizowanych przez Chorągiew 
Zachodniopomorską ZHP i inne środowiska harcerskie. W okresie sprawozdawczym odbywały się 
zbiórki kręgów instruktorskich, których tematami było m.in.: analiza stanu zorganizowania 
poszczególnych jednostek i stanu opłacania składek członkowskich, omawianie planowanych 
imprez i realizacja zadań zawartych w comiesięcznych wykazach zadań. W ramach motywowania 
kadry do pracy proponujemy naszym instruktorom udział w różnych formach kształcenia wewnątrz 
hufcowego i związkowego na szczeblu chorągwi, a także w innych hufcach oraz chorągwiach. 
Ponadto, staramy się dbać o podniesienie pozycji nauczyciela - instruktora w środowisku jego 
pracy zawodowej i środowisku lokalnym. Satysfakcjonowaniem instruktorów (na wniosek szefów 
zespołów instruktorskich) zajmuje się Kapituła Odznaczeń w składzie: phm. Emilia Foryś - 
przewodnicząca, hm. Jacek Błaszczyk, hm. Albina Tokarczyk, phm. Barbara Wiech (od listopada 
2018 r.) i hm. Anna Cichawa (do września 2018 r.). Zadaniem Kapituły jest przygotowanie wniosków 
o przyznanie stosownych odznaczeń, odznak, listów pochwalnych i wyróżnień oraz ich 
przekazywanie do Komendanta Hufca ZHP Sławno, a za jego pośrednictwem - do Komendanta 
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, a także do władz samorządowych i innych organizacji oraz 
stowarzyszeń. Od listopada 2015 r. do lipca 2019 r. instruktorom Hufca ZHP Sławno przyznano 
łącznie 106 wyróżnień i odznaczeń w postaci między innymi: Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaki 
„Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP”, Odznaki „Za Zasługi dla Hufca ZHP 
Sławno”, tytułu Instruktor Roku Hufca ZHP Sławno, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, listów 
pochwalnych Naczelnika ZHP, Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Komendanta 
Hufca ZHP Sławno, medali 700-lecia Sławna i 100-lecia ZHP, okolicznościowych statuetek, 
grawertonów, ryngrafów hufca oraz władz samorządowych i innych. 
 

STOPNIE INSTRUKTORSKIE 
 

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich posiada uprawnienia do otwierania i zamykania prób na 
stopień przewodniczki (przewodnika). W roku 2015 utraciła możliwość zamykania prób na stopień 
podharcmistrzyni (podharcmistrza). Komisję tworzą: hm. Helena Zawada - przewodnicząca, hm. 
Jacek Błaszczyk, hm. Albina Tokarczyk, phm. Marek Jarosz (od 12.2015 r.), hm. Danuta Sikora (od 
12.2016 r.). W skład KSI wchodziła również hm. Jadwiga Gaweł, która w 08.2017 r.) wystąpiła z 
członkostwa w ZHP. Instruktorzy komisji starali się na systematycznie uczestniczyć w szkoleniach i 
kursach organizowanych przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP w Szczecinie, Hufiec ZHP 
Ziemi Koszalińskiej oraz Hufiec ZHP Ziemi Słupskiej. Hufcowa KSI współpracowała także z 
zespołami prowadzącymi kształcenie i organizowała własne formy szkoleniowe zgodnie z 
indywidualnym zapotrzebowaniem instruktorów. Do najważniejszych z nich należały zajęcia z 
zasad zdobywania stopnia przewodnika (planowanie zadań i sposobu rozpisywania próby, formy 
realizacji zaplanowanych zadań oraz rola opiekuna w trakcie zdobywania stopnia). Ponadto, 
członkowie KSI przygotowywali różnorodne materiały tematyczne (w oparciu o własną wiedzę oraz 
wypracowane przez instruktorów zdobywających stopnie), które były wykorzystywane podczas 
prowadzonego kształcenia w hufcu. 
W okresie sprawozdawczym KSI odbyła 11 protokołowanych posiedzeń. W tym czasie otwarto i 
zamknięto próby na stopień przewodnika (przewodniczki): 
 

Próby  
otwarte 

Próby  
zamknięte pozytywnie 

Próby  
zamknięte negatywnie 

Próby  
w trakcie realizacji 

7 5 4 2 
 

Przyczyną zamknięcia prób otwartych w latach 2013-2014 ze skutkiem negatywnym było 
przedawnienie okresu realizacji zadań bez wniosków o ich przedłużenie oraz ustanie członkostwa 
w ZHP. 
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III. FINANSE I MAJĄTEK 
 

Za majątek odpowiada komendant i skarbnik hufca, którzy wspólnie podejmują decyzje finansowe 
oraz gospodarcze w ramach udzielonego im pełnomocnictwa. W okresie sprawozdawczym majątek 
hufca przedstawia tabela (w zł): 
 

 2016
1 

2017
2 

2018
3 

2019
4 1 

Środki trwałe 764.380,10 764.380,10 764.020,10 764.020,10 2 

Sprzęt 186.255,63 188.994,03 188.923,29 187.416,29 3 

Stan na dzień 
31. grudnia danego roku 

Razem 950.635,73 953.374,13 952.943,39 951.436,39 
4 

Stan na dzień 31.07.2019 r. 
 

Inwentaryzacja hufca jest przeprowadzana zgodnie z instrukcją przez powołaną do tego celu 
komisję i nadzorowana przez kwatermistrza chorągwi. Wartości środków trwałych oraz sprzętu nie 
obejmują tzw. kosztów amortyzacji, które nie są stosowane w Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. 
 

Co roku, skarbnik wraz z komendantem hufca opracowują plan ekonomiczny, który zatwierdzany 
jest na odprawie komendy i przekazywany Komisji Rewizyjnej. Stan środków finansowych w 
okresie sprawozdawczym ukazuje poniższa tabela (w zł): 
 

20161 20172 20183 20194 

147.682,23 92,384,14 50.353,88 156.474,44 
1-3 – stan na dzień 31.12 danego roku 
4 – stan na dzień 31.07.2019 r. 
 

Nad prawidłowym rozliczeniem środków finansowych czuwa komenda i Komisja Rewizyjna. 
Sprawozdania finansowe sporządzane są systematycznie w formie comiesięcznych raportów 
kasowo-bankowych przekazywanych do Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.  
 

Należne składki członkowskie (zgodnie z podziałem) na bieżąco odprowadzane są do Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP. Ich wysokość przedstawia tabela (w zł): 
 

20161 20172 20183 20194 Łączna kwota 
11.174,40 15.544,80 16.659,00 12.516,00 55.894,20 

1-3 – za cztery kwartały danego roku 
4 – za dwa kwartały 2019 r. 
 

W okresie sprawozdawczym ustanowiono składki zadaniowe na realizację kursu pierwszej pomocy 
przedmedycznej (2016 r.) oraz zlotów hufca w następujących wysokościach (w zł):  

Rok 2016 2017 2018 20191 

Kwota 6.657,00 4.256,00 3.710,00 2.120,00 
Razem 16.743,00 

1 – stan na dzień 31.07.2019 r. 
 

Stan pozyskania przez jednostki organizacyjne środków 1% OPP w poszczególnych latach 
obejmujący okres sprawozdawczy przedstawia tabela (w zł): 
 

2015 2016 2017 2018 Łączna kwota 
2.766,41 1.441,07 3.853,97 5.696,88 13.758,33 

 

Ze środków 1% OPP głównie finansowane są zakupy: umundurowania oraz akcesoria mundurowe, 
elementy związane obrzędowością jednostek (np. kroniki, koszulki, polary), materiały programowe i 
metodyczne (śpiewniki, artykuły papiernicze i biurowe, okolicznościowe druki), drobny sprzęt 
kwatermistrzowski, bilety wstępu oraz nagrody, dyplomy, przypinki i okolicznościowe plakietki i 
artykuły spożywcze do organizacji przedsięwzięć programowych. 
 

Stan pozyskania przez hufiec dotacji w ramach realizacji zadania publicznego Miasta Sławno1, 
środków z Funduszu Grantowwego Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP2 oraz środków 
Narodowego Instytutu Wolności3 (Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i 
Skautowych) w poszczególnych latach obejmujący okres sprawozdawczy przedstawia tabela (w zł): 
 

2016 2017 2018 2019* Łączna kwota 
0,00 0,00 8.220,002,3 11.165,001,3 19.385,00 

* – stan na dzień 31.07.2019 r. 
 

Ponadto, jednostki organizacyjne oraz Hufiec ZHP Sławno w swojej działalności programowej były 
wspierane w formie rzeczowej przez władze samorządowe - głównie Miasto Sławno i Starostwo 
Powiatowe w Sławnie, a także przez lokalne firmy. 

 



 

 19 

W okresie sprawozdawczym Hufiec ZHP Sławno nie posiadał zobowiązań zewnętrznych oraz 
wewnętrznych. Wszystkie należności wynikające z działalności regulowane są zgodne z terminami i 
zawartymi umowami. 
 
DOM HARCERZA,  BAZA OBOZOWA HUFCA 
 

Dom Harcerza - jako siedziba władz Hufca ZHP im. WOP w Sławnie i miejsce odpraw, zbiórek, 
imprez programowych oraz przedsięwzięć kształceniowych - wraz z przylegającą infrastrukturą jest 
własnością Miasta Sławno, nieodpłatnie użyczonej na potrzeby statutowe Hufca Sławno. Okres 
obecnie obowiązującej umowy trwa do września 2021 r. Pełne koszty utrzymania nieruchomości, w 
tym bieżące naprawy i remonty oraz koszty związane z obsługą mediów (energia elektryczna, woda 
i ścieki, odpady komunalne, ogrzewanie, telefony, internet), a także koszty utrzymania samochodu 
służbowego ponosi ze środków własnych Hufiec ZHP Sławno. Na pełnych etatach zatrudnionych 
jest dwóch pracowników: komendant stanicy w Jarosławcu oraz szef biura hufca. Ze skarbnikiem 
hufca zawierane są miesięczne umowy zlecenia.  
 

Hufiec ZHP im. WOP w Sławnie posiada bazę obozową - Stanicę Harcerską „Leśna Polana” w 
Jarosławcu. Teren ośrodka w części jest własnością hufca oraz w części (tzw. pole namiotowe) 
odpłatnie dzierżawioną od Lasów Państwowych. Koszt dzierżawy działki jest zmienny i w roku 2018 
wyniósł blisko 8 tysięcy złotych. Pełne koszty utrzymania nieruchomości i obsługi mediów, 
podobnie jak w przypadku Domu Harcerza, ponosi także ze środków własnych Hufiec ZHP Sławno. 
W okresie letnim stanica wykorzystana jest na potrzeby organizacji obozów, kolonii oraz 
indywidualnego wypoczynku, a w okresie wiosennym i jesiennym - do organizacji zlotów, rajdów, 
biwaków i tzw. zielonych szkół.  
 

Do najistotniejszych działań, które podjęto w czasie trwania kadencji obecnych władz hufca w 
zakresie doposażenia, bieżących remontów i modernizacji należały: 
•  zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Harcerza, 
•  remont sali odpraw w Domu Harcerza, 
•  naprawa instalacji elektrycznej w Domu Harcerza, 
•  zakup sprzętu komputerowego, 
•  wymiana mieszalników ciepłej i zimnej wody w stanicy,  
•  wymiana centralnego bufora ciepłej wody w stanicy, 
•  zakup bojlerów i wymiana zbiorników ciepłej wody w pokojach wczasowych, 
•  modernizacja układu wodnego i elektrycznego w ośrodku, 
•  doposażenie stołówki i kuchni w naczynia oraz urządzenia, 
•  doposażenie pokojów w sprzęty mieszkalne, 
•  odnowienie pomieszczeń mieszkalnych oraz elewacji pawilonów i domków kempingowych, 
•  bieżące remonty pomieszczeń i obiektów, w tym malowanie, naprawa dachów, urządzeń 

sanitarnych, ławek, kręgów ogniskowych, itp. 
 

 
Sławno, dn. 31.07.2019 r. 
 

 

 


