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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 i 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 blisko 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. Ryszard Sobczak – komendant hufca, komendant stanicy harcerskiej 
 - hm. Anna Cichawa – zastępca ds. programowych 
 - hm. Danuta Sikora – zastępca ds. kształcenia 
 - hm. Jacek Błaszczyk – szef biura 
 - phm. Barbara Wiech – skarbnik hufca 
 

Komisja Rewizyjna: 
 - hm. Jadwiga Gaweł – przewodnicząca 
 - hm. Maria Szewczyk – sekretarz 
 - phm. Zofia Michałowska – członek  
 

Inne zespoły i funkcyjni powołani do wypełniania zadań statutowych: 
- Komisja Stopni Instruktorskich – przewodnicząca hm. Helena Zawada 
- Zespół Promocji i Informacji – szef hm. Anna Cichawa 
- Komisja Historyczna – przewodniczący hm. Stanisław Poprawski 
- Kapituła Odznaczeń – przewodnicząca hm. Barbara Sobczak 
- Administrator strony internetowej – phm. Michał Motyl 
 

Z uwagi na reorganizację Placówki Straży Granicznej w Darłowie w roku 2015 odwołano z funkcji 
Koordynatora Hufca ZHP Sławno ds. Współpracy ze SG kpt. Marcina Kruszczyńskiego. Innych zmian nie 
dokonano. 
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 
mogą korzystać z wyposażenia biura, tj. z ogólnodostępnych urządzeń i pomieszczeń. 
 

STAN ZORGANIZOWANIA HUFCA 
 

Liczba członków Hufca ZHP Sławno na dzień 30.10.2015 r. to 396 zuchów, harcerzy, harcerzy 
starszych, wędrowników i instruktorów (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 hm. Jadwiga Gaweł 
Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego ZD Miasta i Gminy Sławno hm. Mariusz Burda (od roku 2013, po 
rezygnacji pwd. Anna Olejnik). 
Związek drużyn tworzą: 

- 4. GZ „Pracowite Pszczółki” (pwd. Aleksandra Kruszewska, SP nr 3 w Sławnie) 
- 5. ŚWDH „Wilki Morskie” (dh. Anna Batorska, Smardzewo) 
- 33. Pomorska DSH (phm. Joanna Radziwon, GM nr 1 w Sławnie) 
- Próbna GZ „Dzieci Neptuna” (hm. Barbara Sobczak, SP nr 1 w Sławnie) 
- Próbna GZ „Świetliki” (dh. Iwona Borowska, SP nr 3 w Sławnie) 
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2. Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” w Sławnie 
Komendant hm. Albina Dykas (od roku 2013, po rezygnacji hm. Anny Sułek) 
 

3. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo 
Komendant ZD Miasta i Gminy Darłowo phm. Anida Rydlichowska (od roku 2013, po rezygnacji hm. 
Bożeny Kupracz). 
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD Miasta i Gminy Darłowo hm. Bożena Kupracz (od roku 2015, 
po rezygnacji phm. Alicji Antosik). 
Związek drużyn tworzą: 

- 2. GZ „Leśne Skrzaty” (dh. Izabela Natkańska, ZS w Starym Jarosławiu) 
- 13. DWDH „Szare Szeregi” im. Rudego (phm. Artur Hamerling, MG Darłowo) 
- 18. DH im. Ratowników Morskich (hm. Bożena Kupracz, ZS w Dąbkach) 
- 50. WDH im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska, ZS w Kopnicy) 
 

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. WDH „Gryf” (phm. Emilia Foryś, SP w Staniewicach) 
- 25. WDH im. ppor. Emilii Gierczak (phm. Anna Wegner, ZS w Postominie) 
- 30. GZ „Szumiące Muszelki” (phm. Lilia Stolarek-Bojko, ZS w Postominie) 
- 34. GZ „Piraci” (dh. Dorota Skrzeczkowska, ZSS w Korlinie) 
  

5. Instruktorski Krąg Seniora „Darłowianie” w Darłowie  
Komendant hm. Janina Kolańska (od roku 2012, po rezygnacji hm. Barbary Łesak) 
 

6. Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo 
Komendant hm. Michał Bielecki 
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego ZD ZHP Gminy Malechowo pwd. Małgorzata Cichecka 
Związek drużyn tworzą: 

- 1. GZ „Niezapominajki” (dh. Małgorzata Mierzejewska, SP w Niemicy) 
- 3. GZ „Słoneczna Gromada” (dh. Teresa Jaruga, ZS w Ostrowcu) 
- 7. GZ „Pracowita Gromada” (pwd. Żaneta Strzelecka, SP w Lejkowie) 
- 11. DSH im. Henryka Dąbrowskiego (pwd. Julia Lisiecka, Gimnazjum w Malechowie) 
- 12. GZ „Jagódki” (pwd. Anna Augustyniak-Sikora, SP w Niemicy) 
- 21. DH im. Aleksandra Kamińskiego (pwd. Małgorzata Cichecka, SP w Niemicy) 
- 27. DH „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki (phm. Marek Jarosz, ZS w Ostrowcu) 
- 32. DH im. Józefa Wybickiego (dh. Lidia Seweryn, SP w Lejkowie) 
- Próbna GZ „Kosmiczna Gromada” (dh. Grażyna Jarosz, ZS w Ostrowcu) 
 

7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie 
Komendant hm. Jacek Błaszczyk  
 

LICZEBNOŚĆ HUFCA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH KADENCJI 
 

Rok Liczba członków 
2011 (stan na dzień 31.12) 450 
2012 (stan na dzień 31.12) 455 
2013 (stan na dzień 31.12) 412 
2014 (stan na dzień 31.12) 390 
2015 (stan na dzień 30.10) 396 

 

DOKUMENTACJA PRACY KOMENDANTA I  KOMENDY HUFCA 
 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 43 zaprotokołowane odprawy 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 akcji programowych, 
• omawianiem spraw dotyczących gospodarowania majątkiem i finansami hufca, a także analiza 

opłacalności składek członkowskich, 
• analizowaniem poziomu kształcenia kadry. 
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Co miesiąc, do komendy chorągwi składano raporty komendanta Hufca ZHP (w okresie 
sprawozdawczym złożono ich 41) zawierające między innymi informacje z zakresu: 
• sprawozdanie z działalności hufca, 
• zrealizowane przedsięwzięcia programowe, 
• kontakty zewnętrzne, 
• planowane przedsięwzięcia, 
• regulaminy, sprawozdania i artykuły prasowe. 

W latach 2011 (od listopada) – 2015 (do 27.10) odbyło się 37 zbiórek komendantów Związków Drużyn 
ZHP. Komendanci związków drużyn uczestniczyli również w odprawach komendy. Na zbiórkach, po 
których wydano 37 Wykazów zadań i poleceń, poruszano m.in. następujące tematy: 
• omówienie comiesięcznych wykazów zadań i poleceń dla drużyn, związków drużyn, kręgów oraz 

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

 

W okresie czteroletniej kadencji wydano następującą liczbę rozkazów komendanta oraz przyjęto 
uchwał: 
 

Okres 
Liczba  

rozkazów 
Liczba rozkazów 

specjalnych 
Liczba  
uchwał 

Listopad 2011 3 0 1 
Styczeń – grudzień 2012 10 3 5 
Styczeń – grudzień 2013 12 3 5 
Styczeń – grudzień 2014 12 3 5 
Styczeń – październik 2015 8 3 2 

Razem 45 12 18 
 

Przyjmowane uchwały dotyczyły następujących kwestii: przyjmowania budżetu na kolejny rok, 
ustalania celu zbiórki środków finansowych w ramach hufcowej „Akcji Grosik”, przyjmowania form 
wyróżnienia zwycięskich jednostek turnieju „Mistrzowska drużyna Hufca ZHP Sławno”, zmian 
warunków uposażenia pracowników etatowych, zwoływania zjazdów sprawozdawczych. 
 

HARCERSKA AKCJA LETNIA I ZIMOWA 
 

Harcerska Akcja Letnia to największe przedsięwzięcie, podczas którego realizuje się wiele ważnych 
zadań harcerskich i kontynuuje śródroczną pracę rejonów i 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. Harcerska Akcja Zimowa podobnie jak akcja 
letnia, obejmuje swoim zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne działające na terenie hufca. 
Spośród komendantów Związków Drużyn ZHP oraz członków komendy powoływane są sztaby HAL, NAL 
i HAZ, które opracowują kalendarze imprez i sprawują bezpośredni nadzór nad ich przebiegiem 
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 roku 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 2012-2015 przedstawia poniższa tabela: 
 

Forma 2012 2013 2014 2015 
HAZ 293 272 211 302 
HAL 979 1147 891 1020 
NAL  192 164 154 158 

Razem 1464 1583 1256 1480 
Łącznie wszystkie formy 5783 

 

Szczegółową statystykę HAZ, HAL i NAL stanowią załączniki nr 2-13. 
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OCENA WIZERUNKOWA I PROMOCJA HUFCA 
 

Za promowanie działań programowych hufca oraz kreowanie jego wizerunku odpowiada między 
innymi powołany Zespół Promocji i Informacji. W skład zespołu wchodzą: hm. Anna Cichawa, hm. 
Jadwiga Gaweł, phm. Michał Motyl i phm. Joanna Radziwon. 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 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. 
Hufiec ZHP Sławno posiada także swój profil na portalu społecznościowym Facebook. Instruktorem 
odpowiedzialnym za administrację portalu jest szef Biura KH ZHP Sławno, który jednocześnie 
koordynuje pracę ZPiI.  
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: „Szepcie Postomina”, „Dzienniku 
Bałtyckim”, „Obserwatorze Lokalnym”, „Głosie Koszalińskim”, „Wybrzeżu Środkowym”, „Harcerskich 
Barwach Czasu”, „Kwartalniku Malechowskim” i w darłowskich „Wieściach gminnych”. W okresie 
sprawozdawczym ukazało się łącznie kilkaset artykułów. 
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, koszulki, kubki, teczki, breloczki, 
pamiątkowe zestawy biurowe, grawertony, rytografy i statuetki. Do ich przygotowania 
wykorzystywane są materiały zawarte w Repozytorium ZHP, służące do spójnej identyfikacji 
wizualnej. 
 

WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA 
 

Hufiec ZHP Sławno prowadzi aktywną współpracę władzami samorządowymi, oświatowymi, Strażą 
Graniczną 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.  
Kluczowym sojusznikiem sławieńskiego hufca jest Straż Graniczna (Centralny Ośrodek Szkolenia SG w 
Koszalinie i obecny Punkt Kontrolny SG w Darłowie). Jest to formacja, której funkcjonariusze czynnie 
włączają się w organizację ważnych przedsięwzięć programowych, np. „Marsz na Azymut”, 
przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju, pokazy tematyczne podczas Harcerskiej Akcji Letniej.  
Kontakty z władzami samorządowymi ocenić należy pozytywnie. 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” 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 2011-2015 na szczeblu hufca, Związków 
Drużyn ZHP i podstawowych jednostek organizacyjnych. 
Rok 2011 
XXVI Zjazd Hufca ZHP Sławno 
28.10.2011 r. obradował XXVI Zjazd Hufca, którego celem był wybór władz statutowych i przyjęcie 
programu rozwoju hufca na lata 2012-2014 oraz podsumowanie czteroletniej kadencji 
dotychczasowej komendy. 
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Zaduszki harcerskie 
2. listopada instruktorzy Kręgu Seniora „Wiarusy” udali się na Cmentarz Komunalny w Sławnie aby 
zapalić znicze na grobach instruktorów, których nie ma już wśród nas. Także zuchy i harcerze w 
swoich środowiskach działania oddali hołd tym, którzy odeszli na wieczną wartę. 
Narodowe Święto Niepodległości 
W dniu 11. listopada 5. Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” ze 
Smardzewa oraz członkowie komendy wzięli udział w uroczystościach powiatowych, które rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele pw. WNMP. Następnie na Cmentarzu Komunalnym złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze. 
IX Rajd Niepodległości 
W dniach 10-11.11.2011 r. odbył się IX Rajd Niepodległości Hufca ZHP Sławno, którego organizatorem 
była 18. Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich w Dąbkach. Do Zespołu Szkół przybyło ponad 
100 harcerzy i instruktorów oraz liczne grono zaproszonych gości. Stałe punkty rajdowe to: uroczysty 
apel, świeczkowisko, nocna gra terenowa i msza św. za Ojczyznę. Uczestnicy rajdu na zakończenie 
otrzymali nagrody rzeczowe, okolicznościowe znaczki i dyplomy. 
Andrzejkowa noc u „Wilków Morskich” 
25. listopada 5. Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” ze Smardzewa 
zorganizowała zbiórkę andrzejkową. Wróżby, ognisko i Andrzejkowa Nocna Gra Terenowa – to jedne z 
wielu atrakcji zbiórki, która zakończyła się dyskoteką. 
Kurs pierwszej pomocy 
W Domu Harcerza w dniach 16-17.12.2011 r. odbył się piętnastogodzinny kurs, którego wykładowcami 
byli trenerzy Grupy Ratownictwa Medycznego Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia 
Joannici Dzieło Pomocy w Słupsku. 
Wigilia ze światłem z Betlejem 
Wędrówka Światła rozpoczęła się 19. grudnia Betlejemskie Światło Pokoju przekazano zuchom oraz 
harcerzom ze Związków Drużyn ZHP miast i gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno, a dalej do 
Hufca Ziemi Koszalińskiej. Harcerze przekazywali ogień z Groty Narodzenia Pańskiego do urzędów, 
instytucji, placówek oświatowych i kościołów. W dniu 21. grudnia w Domu Harcerza spotkali się 
instruktorzy na spotkaniu opłatkowym. 
Rok 2012 
Bezpieczne ferie 
12. stycznia w Zespole Szkół w Dobiesławiu odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszami 
Placówki Straży Granicznej w Darłowie zainicjowane przez członków Próbnej Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej „Szarotka”. Spotkanie miało na celu przybliżenie specyfiki pracy 
„pograniczników” i przekazanie cennych informacji na temat bezpiecznych ferii zimowych. 
Wycieczka na Górę Chełmską 
17. stycznia 5. Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” ze Smardzewa w 
ramach realizowanego programu ZHP „Rok Regionów” zorganizowała wycieczkę do Sanktuarium 
Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. 
Wycieczka do Sejmu i Senatu RP 
W dniach 15-18.01.2012 r. w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej, 20 harcerzy z 18. Drużyny 
Harcerskiej im. Ratowników Morskich w Dąbkach i 50. Drużyny Harcerskiej im. Władysława 
Sikorskiego w Kopnicy przebywało na wycieczce w Warszawie. Jej głównym celem była wizyta w 
Sejmie i Senacie RP. 
Ferie w górach 
W dniach 14-21.01.2012 r. Próbna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szarotka” z Dobiesławia 
(Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo) zorganizowała w Zakopanem zimowisko dla harcerzy 
oraz dzieci niezrzeszonych. 
IV Rajd Noworoczny „Regiony” 
W dniach 19-20.01.2012 r. odbył się IV Rajd Noworoczny Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino pn. 
„Regiony”. Blisko 80 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych uczestniczyło w przedsięwzięciu 
tematycznym po raz pierwszy w Zespole Szkół Społecznych w Korlinie. Motywem przewodnim rajdu 
były pieśni i obrzędy ludowe. 
„Zawiszacy” z pomocą dla ptaków 
Harcerze z 17. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zawisza” w Sławnie zebrali się 19. stycznia 
2012 r., aby pomóc ptakom przetrwać zimowe miesiące. Wykonane karmniki zapełnili odpowiednim 
pokarmem i zawiesili w pobliskim parku i lesie. 
Charytatywny bal u „Wilków Morskich” 
W dniu 11.02.2012 r. 5. Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” 
zorganizowała w Świetlicy Wiejskiej w Smardzewie bal charytatywny, z którego środki zostały 
przekazane Natalii Gawędzie – adresatce hufcowej „Akcji Grosik”. 
Loteria dla Natalki 
18. Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich zorganizowała w Zespole Szkół w Dąbkach w dniach 
15-17.02.2012 r. loterię fantową. Zebrane fundusze przekazano Natalii Gawędzie, chorej 
dziewczynce ze Starego Jarosławia. 
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Dzień Myśli Braterskiej 
22 lutego dla instruktorów Hufca ZHP Sławno to tradycyjnie trzy wydarzenia: okolicznościowa zbiórka 
kadry, inauguracja „Akcji Grosik” i uhonorowanie zasłużonego instruktora mianem „Instruktor Roku”. 
W dniu 20.02.2012 r. podczas zbiórki zorganizowanej w sławieńskiej restauracji „Morska” miano 
„Instruktora Roku” odebrała phm. Lilia Stolarek-Bojko, drużynowa 30. Gromady Zuchowej „Szumiące 
Muszelki” w Postominie. 
Przyjaciele są jak anioły 
22.02.2012 r. zuch z 46. Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” i harcerze z 50. Drużyny Harcerskiej im. 
Władysława Sikorskiego w Kopnicy zorganizowali uroczystą zbiórkę z okazji DMB, na którą zaprosili 
członków komendy. Włączyli się także do hufcowej „Akcji Grosik” wspierającej Natalkę Gawędę. 
Spotkanie odbyło się w kręgu ognia i pokazywało, że „przyjaciele są jak ciche anioły”. 
Koncert dla Natalki 
9. marca 2012 r. 10. Drużyna Starszoharcerska „Dębowa 10” z Zespołu Szkół w Starym Jarosławiu 
zorganizowała koncert z okazji Dnia Kobiet, którego głównym celem było zebranie środków 
finansowych na rzecz adresatki hufcowej „Akcji Grosik”. 
Czy znasz swoje miasto? 
20. marca Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno zorganizował kolejną edycję gry terenowej po 
Sławnie. Impreza związana była z realizacją propozycji programowej „Rok Regionów”. 
Wiosennie w Lejkowie 
21. marca zuchy i harcerze z 7. Gromady Zuchowej „Pracowita Gromada” i 32. Drużyny Harcerskiej 
im. Józefa Wybickiego w Lejkowie zorganizowali szkolne „Pierwszy dzień wiosny”. Między innymi 
odbył się uroczysty apel, na którym zaprezentowano program artystyczny. 
Wiosenna gra terenowa 
23. marca 5. Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” ze Smardzewa 
zorganizowała nocną grę terenową. Wspólnie z wychowankami świetlicy środowiskowej wyruszyli na 
trasę, wykonując różnorodne zadania. Przy ognisku troje druhów złożyło Przyrzeczenie Harcerskie.  
Sportowe zmagania gromad i drużyn 
23. marca w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie Komenda Hufca im. WOP zorganizowała 
kolejną już edycję turnieju sportowego, w którym wzięło udział 163 zuchów, harcerzy, harcerzy 
starych i instruktorów. W turnieju uczestniczyły jednostki organizacyjne z Darłowa, Dobiesławia, 
Gwiazdowa, Kopnicy, Korlina, Malechowa, Ostrowca, Sławna, Smardzewa, Staniewic i Postomina. 
720 kilogramów „szczęścia” 
W dniu 24. marca odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną „Akcję Grosik”. Zebraliśmy 720 
kilogramów „szczęścia” – kwotę 4.388,05 zł. Nasz dar przekazano rodzicom Natalii Gawędy w Domu 
Harcerza. 
Katyń – Smoleńsk – Darłówko 
W dniu 22.04.2012 r. 18. Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich z Dąbek wzięła udział w mszy 
świętej w intencji Ojczyzny, oddali hołd pomordowanym w Katyniu, ofiarom katastrofy samolotu 
prezydenckiego oraz wystawili warty honorowe pod tablicą poświęconą śp. dh. phm. Pawłowi 
Krajewskiemu.  
Obietnica i Przyrzeczenie 
27. kwietnia zuchy z 7. Gromady Zuchowej „Pracowita Gromada” oraz harcerze z 32. Drużyny 
Harcerskiej im. Józefa Wybickiego ze Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo uroczyście złożyli 
Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie. 
Majowe Święta 
Zuchy z 46. Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” z Zespołu Szkół w Kopnicy w odpowiedzi na apel 
prezydenta Bronisława Komorowskiego, przygotowały dla uczniów klas 0-III uroczysty apel pn. 
„Majowe Święta”. 
IV Marsz na Azymut 
W dniach 11-12.05. 2012 r. z okazji Święta Straży Granicznej w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w 
Jarosławcu zorganizowano czwartą edycję „Marszu” o Puchar Komendanta Placówki Straży Granicznej 
w Darłowie. Z mapą i busolą zmagały się patrole z Darłowa, Dąbek, Malechowa, Ostrowca, Postomina 
oraz Sławna. 
Euro-Kop 2012 
Taką nazwę nosił biwak 46. Gromady Zuchowej „Leśne Ludki”, 50. Drużyny Harcerskiej im. 
Władysława Sikorskiego i 18. Drużyny Harcerskiej im. Ratowników Morskich oraz dzieci niezrzeszonych 
zorganizowany w Zespole Szkół w Kopnicy w dniach 18-19.05.2012 r., w czasie którego drużyny 
realizowały chorągwianą propozycję programową „Zostań Mistrzem”. 
Zuchy i harcerze w Niemicy 
23. maja harcerze z 21. Drużyny Harcerskiej im. Aleksandra Kamińskiego oraz członkowie 1. Gromady 
Zuchowej „Niezapominajki” ze Szkoły Podstawowej w Niemicy złożyli swoje skautowe przyrzeczenie. 
Na uroczystości obecni byli komendant hufca hm. Ryszard Sobczak oraz komendant Związku Drużyn 
ZHP Gminy Malechowo hm. Michał Bielecki. 
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„Regionalny” zlot Hufca Sławno 
W „Roku Regionów” w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu zorganizowano tematyczny 
zlot gromad i drużyn sławieńskiego hufca. W dniach 01-03.06. 2012 r. blisko 150 zuchów, harcerzy i 
instruktorów ze wszystkich Związków Drużyn ZHP podsumowało kończący się rok harcerski. Na 
obrzędowym ognisku ogłoszono wyniki turnieju „Mistrzowska drużyna Hufca ZHP Sławno – po raz 
trzeci z rzędu miano mistrza zdobyła 5. Środowiskowa WDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa. Drugi 
dzień zlotu – to rozśpiewana stanica, a to za sprawą XV Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej 
„Gama” oraz prezentacji zadania zlotowego pn. „W krainie regionów”. Dzień zakończył się balem, na 
którym podsumowano festiwal piosenki i oceniono strój regionalny. 
Harcerski Start w Darłowie 
W dniach 14-15.09.2012 r. 55 zuchów, harcerzy i instruktorów ze Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy 
Darłowo rozpoczęło nowy rok harcerski 2012/2013. Biwak odbył się w miejscowości Wicie w 
gospodarstwie agroturystycznym na zaproszenie pp. Karoliny i Mariusza Hamar. 
„Osiemnastka” w Gdańsku 
W dniach 20-21 września 2012 r. harcerze z 18. Drużyny Harcerskiej im. Ratowników Morskich z Dąbek 
postanowili uczcić 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej wyjazdem do Gdańska, Helu i na 
Westerplatte, gdzie dwoje harcerzy złożyło Przyrzeczenie Harcerskie. 
Harcerski Start 2012 
28. września w Domu Harcerza zuchy, harcerze i instruktorzy spotkali się na zbiórce, która rozpoczęła 
się apelem i odczytaniem rozkazu specjalnego. Następnie wszyscy udali się pod obelisk na Cmentarzu 
Wojskowym, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Po powrocie rozpoczęła się 
prawdziwa zabawa, podczas której wszyscy posilali się tradycyjną grochówką. Ostatnim punktem 
programu była loteria fantowa z główną nagrodą – ufundowanym przez KH ZHP Sławno rowerem 
górskim. Szczęśliwcem okazał się dh. Krystian Nieckarz z 37. GZ „Kosmiczne Bractwo” ze Sławna. 
Nasze spotkanie zgromadziło blisko 150 uczestników. 
XII Dzień Papieski 
14. października zuchy, harcerze i instruktorzy aktywnie włączyli się w obchody Dnia Papieskiego. W 
uroczystej mszy świętej uczestniczyli harcerze z 5. Środowiskowej WDH „Wilki Morskie” ze 
Smardzewa oraz zuchy z 37. GZ „Kosmiczne Bractwo” ze Sławna. Harcerze z Próbnej Drużyny 
Harcerskiej z Gimnazjum Miejskiego w Sławnie kwestowali przed Sławieńskim Domem Kultury oraz 
przed kościołem, zbierając datki na Fundusz Stypendialny. 
Jan Paweł II w oczach dziecka 
Pod takim hasłem zuchy, harcerze i harcerze starsi w ramach turnieju „Mistrzowska drużyna Hufca 
ZHP Sławno” realizowali zadanie specjalne, którego celem było pogłębienie wiedzy o Janie Pawle II 
oraz rozwijanie swoich zdolności plastycznych. 
Święto Niepodległości 
W dniu 11. listopada członkowie komendy wraz z 5. Środowiskową WDH ze Smardzewa i Próbną 
Pomorską DSH ze Sławna uczestniczyli w mszy świętej za Ojczyznę, a następnie złożyli kwiaty i 
zapalili znicze na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie. Podczas uroczystości w Darłowie nasze 
środowisko reprezentowali członkowie 13. Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Szare 
Szeregi” oraz 18. DH im. Ratowników Morskich z Dąbek. 
Jubileusz Rajdów Niepodległości 
W dniach 09-10.11.2012 r. w Zespole Szkół w Dąbkach odbyła się dziesiąta edycja Rajdu 
Niepodległości. Rozpoczęto ją uroczystym apelem, po którym zorganizowano kominek. Pierwszy dzień 
zakończył się dla uczestników nocną grą terenową. Kolejnego dnia została odprawiona msza święta w 
intencji Ojczyzny oraz odbył się pokaz sprzętu ratowniczego przygotowany patronów szkoły. 
Jubileuszowy rajd dla blisko 140 uczestników zakończył się apelem i wręczeniem okolicznościowych 
dyplomów oraz nagród rzeczowych dla wszystkich patroli. 
Pluszowo i andrzejkowo w Domu Harcerza 
Próbna GZ „Sławieńskie Elfy” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie oraz Próbna Pomorska DSH z 
Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie to organizatorzy Dnia Pluszowego Misia w połączeniu z 
wieczorem andrzejkowym – zbiórki, która odbyła się 30. listopada w Domu Harcerza. Udział w niej 
wzięły jednostki działające w Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno oraz dzieci ze Świetlicy 
Wiejskiej w Smardzewie. 
Betlejemskie Światło Pokoju 
20. grudnia BŚP rozpoczęło swoją wędrówkę po urzędach, instytucjach, stowarzyszeniach, szkołach, 
zakładach pracy, kościołach, placówkach wychowawczych i domach prywatnych na terenie powiatu 
sławieńskiego. Następnego dnia w Domu Harcerza zorganizowano wigilię instruktorską, w której 
uczestniczył proboszcz parafii ks. Leszek Szurek. 
Rok 2013 
Wieczór kolęd i pastorałek 
15.01.2013 r. II Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” ze Sławna był organizatorem zbiórki pn. 
„Wieczór kolęd i pastorałek”, zapraszając do udziału w niej członków Kręgu Instruktorskiego „Sami 
Swoi” i Kręgu Seniora „Darłowianie”. Spotkanie uświetnili swoim występem uczniowie Szkoły 
Muzycznej w Sławnie. 
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Sportowe zmagania w Ostrowcu 
W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu po raz pierwszy 27. Drużyna Harcerska 
„Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki i jej drużynowy Marek Jarosz zorganizowali mistrzostwa o Puchar 
Komendanta Hufca ZHP Sławno w drużynowym tenisie stołowym oraz unihokeju. Turnieje, skierowane 
do wszystkich sympatyków tych dyscyplin sportu, odbyły się 29.01 i 31.01.2013 r. 
V Rajd Noworoczny „Bohater” 
W dniach 31.01-01.02.2013 r. w Zespole Szkół w Postominie odbył się Rajd Noworoczny, tym razem 
pod nazwą „Bohater”. Jako główny cel organizatorzy – Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino – 
przyjęli sobie przedstawienie ludzi, którzy tworzyli polski i światowy skauting. Opowiadali o nich za 
pomocą majsterki, rysunków, prezentacji multimedialnych oraz projekcji filmów. 
Braterska myśl 
22.02.2013 r. instruktorzy sławieńskiego hufca spotkali się na uroczystej zbiórce z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej. Rozpoczęła się ona odczytaniem rozkazu specjalnego dh. komendanta Ryszarda Sobczaka 
oraz gawędą komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP hm. Elżbiety Chudzik, która kadrze 
naszego hufca za pracę na rzecz Związku. Podczas spotkania tytułem „Instruktora Roku” wyróżniono 
phm. Alicję Antosik – drużynową 46. GZ „Leśne Ludki” w Kopnicy oraz drużynową 5. Środowiskowej 
WDH „Wilki Morskie” w Smardzewie – dh. Monikę Koszal. 
Grosiki dla Dawida 
Akcja „Grosik” skierowana była w tym roku do Dawida Salwowskiego, ucznia Zespołu Szkół w Kopnicy. 
Efektem tej wyjątkowej akcji było zebranie kwoty 5.163,17 zł. Środki zostały przekazane 22. marca 
mamie Dawida, który wraz z panią dyrektor szkoły uczestniczył w turnieju sportowym naszego hufca, 
dziękując za wspaniały dar i ofiarność harcerskiej braci. 
Mistrzowie sportu 
W dniu 22. marca w gościnnej sali sławieńskiego ośrodka sportu odbył się turniej sportowy, na który 
przybyło blisko 160 członków gromad i drużyn. Zadaniem turnieju, oprócz promowanie zdrowego 
trybu życia i rozwijanie sprawności fizycznej, było także wyłonienie „mistrzów sportu”, na których 
jak zwykle oczekiwały okazałe puchary i pamiątkowe dyplomy. 
Odsłonięcie tablic pamiątkowych 
13. kwietnia w 73. rocznicę mordu katyńskiego, członkowie KH ZHP Sławno oraz harcerze z 5. 
Środowiskowej WDH „Wilki Morskie” w Smardzewie i Próbnej Pomorskiej DSH w Sławnie wraz z 
instruktorami VII Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablic 
pamiątkowych poświęconym „Harcerzom – Obrońcom Grodna i Żołnierzom Armii Krajowej 
pomordowanym w Obławie Augustowskiej”. 
V Marsz na Azymut 
10.05.2013 r. w Stanicy „Leśna Polana” w Jarosławcu odbył się V Marsz na Azymut. W rajdzie udział 
wzięły patrole z 13. Darłowskiej WDH „Szare Szeregi” w Darłowie, 33 Pomorskiej DSH w Sławnie, 10. 
DSH „Dębowa 10” w Starym Jarosławiu oraz 18 DH im. Ratowników Morskich w Dąbkach. Marsz na 
azymut tradycyjnie odbywa się z okazji rocznicy powołania Straży Granicznej i jej święta. 
Konkurs plastyczny o Ziemi 
Z okazji obchodów Dnia Ziemi zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na 
terenie powiatu sławieńskiego konkurs plastyczny pn. „Chrońmy naszą planetę – pokażmy jej piękno”. 
Przedsięwzięcie wyróżnione zostało znakiem chorągwianej propozycji programowej „Morze 
Możliwości” i odbywało się pod patronatem redakcji „Obserwatora Lokalnego”. Na konkurs złożono 
128 prac, a do finału zakwalifikowano 88. Najlepsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone cennymi 
nagrodami rzeczowymi. 
„W krainie talentów” 
W dniach 07-09.06 w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu odbył się szósty tematyczny 
Zlot Hufca ZHP Sławno. Trzydniowa zbiórka zgromadziła 220 osób i miała na celu podsumowanie 
mijającego roku harcerskiego oraz zaprezentowanie przez uczestników swoich talentów. Przy blasku 
ognia podsumowano również turniej „Mistrzowska drużyna Hufca ZHP Sławno” – po raz czwarty tytuł 
przypadł 5. Środowiskowej WDH „Wilki Morskie”. Po ognisku na zuchów i harcerzy czekała gra 
terenowa, a następnego dnia festiwal piosenki „Gama”, gdzie oprócz utworów o tematyce harcerskiej 
prezentowano również piosenki ludowe. Po południu każdy mógł pochwalić się swoim talentem i 
zrelaksować przy zabawach z muzyką. Zlot zakończono wręczeniem pucharów, dyplomów oraz 
certyfikatów. 
Godzina „W” 
1. sierpnia 2013 r. Komenda Hufca ZHP zorganizowała dwa przedsięwzięcia, by uczcić 69. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Harcerze w symboliczny sposób przypomnieli mieszkańcom 
Sławna o tym wydarzeniu, rozdając okolicznościowe ulotki i biało-czerwone wstążki. Natomiast o 
godzinie siedemnastej w Stanicy zawyła syrena i rozpoczęto uroczyste ognisko poświęcone bohaterom 
Powstania. 
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Harcerski Start 2013 
20. września do Domu Harcerza przybyło 200 członków gromad, drużyn i kręgów instruktorskich aby 
wspólnie wejść w kolejny rok służby harcerskiej. W zbiórce uczestniczyły reprezentacje niemal 
wszystkich jednostek organizacyjnych sławieńskiego Hufca ZHP. Po uroczystym apelu udano się na 
Cmentarz Komunalny, gdzie tradycyjnie złożono kwiaty i zapalono znicze. Główną atrakcją Startu 
była loteria fantowa. Tym razem ufundowany przez KH ZHP rower turystyczny trafił do dh. Aleksandry 
Winkel z 46. Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” prowadzonej przez phm. Alicję Antosik w Zespole 
Szkół w Kopnicy.  
XIII Dzień Papieski 
Pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu” 13. października obchodziliśmy XIII Dzień Papieski. 
Harcerze 5. ŚWDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa oraz harcerze starsi z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w 
Sławnie uczestniczyli tego dnia w mszy świętej oraz zbierali wśród mieszkańców datki na stypendia 
przyznawane przez fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zespół programowy hufca ogłosił konkurs 
plastyczny pn. „Jan Paweł II – Papież Polak”, w którym wzięli udział członkowie niemal wszystkich 
gromad i drużyn. 
Harcerskie Zaduszki 
Członkowie II Kręgu Seniora „Wiarusy”, V Kręgu Seniora „Darłowianie” i VII Kręgu Instruktorskiego 
„Sami Swoi” oraz zuchy i harcerze Związków Drużyn ZHP w Darłowie, Malechowie, Postominie i w 
Sławnie zapalili znicze na grobach tych, którzy tworzyli historię harcerstwa. Znicze zapłonęły również 
na mogiłach żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym oraz na grobach opuszczonych i zaniedbanych. 
XI Rajd Niepodległości 
W dniach 08-09.11.2013 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbyła się jedenasta 
edycja Rajdu Niepodległości Hufca ZHP Slawno. Współorganizatorzy (27. Drużyna Harcerska im. 
Jerzego Kukuczki) przygotowali dla blisko 120 uczestników ciekawe zajęcia i w godny sposób uczcili 
to narodowe święto. Natomiast 11. listopada członkowie KH ZHP wspólnie z zastępami z drużyny 
harcerskiej w Smardzewie i drużyny starszoharcerskiej w Sławnie wzięli udział w powiatowych 
obchodach rocznicy odzyskania niepodległości, składając wiązanki kwiatów i wystawiając warty 
honorowe. 
Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP 
22. listopada 2013 r. w Domu Harcerza w Sławnie obradował Zjazd Sprawozdawczy zwołany do 
podsumowania i oceny działań władz statutowych hufca za lata 2011-2013.  
BŚP – pokaż dobro! 
20.12.2013 r. ogień z Betlejem przekazywany przez zuchów i harcerzy sławieńskiego hufca dotarł do 
szkół, urzędów, instytucji miejskich i gminnych, funkcjonariusz Straży Granicznej i Policji. 
Tradycyjnie również zorganizowano spotkanie opłatkowe w Domu Harcerza, na której zbierano 
słodycze dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie. 
Rok 2014 
Zima z „Wilkami Morskimi” 
W dniach 17-18.01.2014 r. harcerze z 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki 
Morskie” wspólnie z podopiecznymi Świetlicy Środowiskowej w Smardzewie zorganizowali w ramach 
Harcerskiej Akcji Zimowej grę terenową, którą podsumowali ogniskiem. Wspólna zabawa harcerzy i 
dzieci niezrzeszonych zaowocowała między innymi zwiększeniem stanu osobowego drużyny. 
Wieczór kolęd i pastorałek 
24.01.2014 r. instruktorzy z II Kręgu Seniora „Wiarusy” zorganizowali zbiórkę „muzyczną”, na której 
wspólnie z uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej w Sławnie zaprezentowali mniej lub bardziej 
znane kolędy i pastorałki. W zbiórce udział wzięli również instruktorzy z kręgów „Sami Swoi” oraz 
„Darłowianie”. 
Wycieczka do Warszawy 
15. lutego zuchy i harcerze z 46. Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” i 50. Drużyny Harcerskiej im. 
Władysława Sikorskiego z Zespołu Szkół w Kopnicy oraz 18. Drużyny Harcerskiej im. Ratowników 
Morskich z Zespołu Szkół w Dąbkach wyruszyli na trzydniową wycieczkę do stolicy Polski, realizując 
tym samym założenia wynikające z programu Harcerskiej Akcji Zimowej naszego hufca. 
Dzień Myśli Braterskiej 
21. lutego odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem instruktorów Hufca ZHP Sławno, na której 
komendant hm. Ryszard Sobczak uhonorował mianem „Instruktora Roku” drużynowego 27. Drużyny 
Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki dh. Marka Jarosza oraz przedstawił adresata 
tegorocznej „Akcji Grosik”. W roku 2014 akcja została skierowana do dh. Karoliny Kluczny, członkini 
25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak z Zespołu Szkół w Postominie. 
Ferie na sportowo 
27. Drużyna Harcerska „Zdobywcy” wspólnie z Komendą Hufca ZHP po raz drugi zorganizowała w 
Zespole Szkół w Ostrowcu mistrzostwa w drużynowym tenisie stołowym oraz unihokeju. Te cieszące 
się coraz większą popularnością przedsięwzięcia sportowe zgromadziły głównie jednostki 
organizacyjne ze Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo. 
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Rajd „Europejczyk” 
W dniach 18-19.02 w Szkole Podstawowej w Staniewicach Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino 
przygotował dla zuchów i harcerzy oraz młodzieży niezorganizowanej VI Rajd Noworoczny pn. 
„Europejczyk”. Zadaniem każdej z biorących udział w imprezie drużyn było zaprezentowanie 
wybranego przez siebie kraju Unii Europejskiej. 
 
Dzień Żołnierzy Wyklętych 
15.03.2014 r. patrole z 13. Darłowskiej WDH „Szare Szeregi”, 27. DH im. Jerzego Kukuczki i 33. 
Pomorskiej DSH wzięli udział rekonstrukcji wydarzeń „Odbicie więźniów z posterunku MO”. Zadaniem 
harcerzy było zabezpieczanie organizacyjne przygotowanej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej 
„Gryf” inscenizacji. 
Rajd wiosenny 
Harcerze 27. Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca pod opieką 
drużynowego wyruszyli 22.03.2014 r. na „Wiosenny rajd rowerowy”. Trasa rajdu wiodła przez wiele 
urokliwych miejscowości gminy Malechowo. Imprezę turystyczną zakończono ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek. 
Hufcowy turniej sportowy 
28. marca w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie odbyła się kolejna edycja hufcowego turnieju 
sportowego, w którym wzięło udział 13 reprezentacji gromad i drużyn. Przed sportowymi zmaganiami 
podsumowano wyniki tegorocznej „Akcji Grosik”. Dzięki zaangażowaniu środowiska harcerskiego 
udało się zebrać kwotę 4.758,20 zł. Środki trafiły do dh. Karoliny Kluczny z Zespołu Szkół w 
Postominie. 
Gra terenowa ZD ZHP Sławno 
Od wielu lat Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno jest organizatorem gry terenowej pod nazwą 
„Czy znasz swoje miasto?”. Jej kolejna edycja odbyła się 24.04.2014 r. i tym razem była skierowana 
do najmłodszych adeptów harcerskiego wtajemniczenia – członków gromad zuchowych. Harcerze i 
harcerze starsi byli odpowiedzialni za przygotowanie i zabezpieczanie punktów kontrolnych. 
Rajd ekologiczny 
Z okazji Dnia Ziemi Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo zorganizowała w Zespole Szkół w Ostrowcu 
w dniach 25-26.04 I Rajd Ekologiczny, w którym wzięły udział wszystkie jednostki organizacyjne z tej 
gminy. 
„Wiosenne czarowanie” 
26. kwietnia 13. Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” im. Rudego wzięła 
udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Wiosenne czarowanie”, który odbył się w 
podwarszawskim Legionowie. Darłowscy harcerze pod wodzą drużynowego phm. Artura Hamerlinga 
wywalczyli pierwsze miejsce w kategorii drużyn harcerskich. 
Majówka w „Leśnej Polanie” 
W dniach 01-03.05. 2014 r. w stanicy Hufca ZHP Sławno gościli członkowie kręgów instruktorskich 
„Darłowianie”, „Sami Swoi” i „Wiarusy”. Celem zbiórki była integracja instruktorów oraz omówienie 
stanu przygotowań do zaplanowanych na miesiąc maj wielu przedsięwzięć programowych, m.in. 
Marszu na Azymut o Puchar Komendanta Placówki SG i VII Zlotu Hufca pn. „W osadzie wojów”. 
„Zdobywcy” w Trójmieście 
09.05.2014 r. członkowie 27. DH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca wybrali się na wycieczkę do 
Trójmiasta. Zwiedzali Gdańsk, Gdynię i Sopot, podziwiali gdańską starówkę, wysłuchali koncertu 
organowego, odwiedzili Bazylikę Mariacką. 
Z busolą i kompasem 
Z okazji Święta Straży Granicznej w dniach 15-16.05 w stanicy harcerskiej w Jarosławcu 
zorganizowano pod honorowym patronatem Wójta Gminy Postomino VI Marsz na Azymut o Puchar 
Komendanta Placówki SG w Darłowie. Udział w nim wzięły patrole drużyn działających w Darłowie, 
Ostrowcu, Postominie i w Sławnie. 
„W osadzie wojów” 
VII tematyczny zlot gromad i drużyn naszego hufca odbył się w dniach 30.05-01.06.2014 r. i 
zgromadził ponad 180 zuchów, harcerzy i instruktorów. Gromady oraz drużyny prezentowały 
najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w ich pracy. Na ognisku ogłoszono wyniki turnieju 
„Mistrzowska drużyna Hufca ZHP Sławno”. Miano mistrzowskiej zdobyła drużyna harcerska z 
Ostrowca, prowadzona przez phm. Marka Jarosza. W czasie trwania zlotu odbył się XVII Festiwal 
Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”, a w klimat sprzed wieków wprowadzał p. Adam Bryl z Osady 
Średniowiecznej w Borkowie. 
Sierpień 1944 
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego harcerze przemaszerowali przez sławieńskie 
śródmieście, rozdając biało-czerwone wstążki i ulotki upamiętniające to ważne wydarzenie w historii 
Polski. Podczas Zgrupowania Obozów w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Godzinę „W” 
uruchomiono syrenę, odbył się uroczysty apel i zorganizowano ognisko, którego honorowym gościem 
był p. Leszek Krajewski ze Sławna – uczestnik powstania. 
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Odprawa i Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Sławno 
W dniach 29-31.08.2014 r. w ośrodku obozowym Hufca ZHP Sławno trwała odprawa komendy , która 
miała na celu opracowanie podstawowych dokumentów programowych i kształceniowych na nowy rok 
harcerski 2014/2015. Odbył się również Zjazd Nadzwyczajny, na którym instruktorzy wybrali 
delegatów na Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. 
Start Harcerski 2014 
26. września członkowie gromad, drużyn oraz kręgów instruktorskich Hufca ZHP Sławno na zbiórce w 
Domu Harcerza zainaugurowali kolejny rok harcerski. Ponad dwustu członków hufca rozpoczęło go 
apelem, po którym przemaszerowano na cmentarz, oddając hołd żołnierzom i poległym harcerzom. 
Po powrocie, na uczestników Startu oczekiwał ciepły poczęstunek oraz tradycyjna loteria fantowa. Po 
raz pierwszy przygotowano również loterię dla drużynowych, gdzie nagrodą był przydatny w 
codziennej pracy tablet. Jego posiadaczką została phm. Anida Rydlichowska, drużynowa 50. DH im. 
Władysława Sikorskiego w Kopnicy. Natomiast nagroda główna loterii dla zuchów i harcerzy (rower 
górski) trafił do dh. Ewy Lass z gromady zuchowej w Lejkowie. 
Zaduszki 
Instruktorzy kręgów „Sami Swoi” i „Wiarusy”, a także funkcyjni komendy również i w tym roku 
wielokrotnie odwiedzali Cmentarz Komunalny, by oddać cześć wezwanym na wieczną wartę i w 
zadumie wrócić wspomnieniami do tych osób. 
Święto Niepodległości 
W 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości harcerze z 33. Pomorskiej Drużyny 
Starszoharcerskiej ze Sławna oraz instruktorzy hufca wzięli udział w powiatowych uroczystościach, 
które rozpoczęto mszą świętą. Następnie uczestniczyli w apelu poległych i złożyli kwiaty oraz zapalili 
znicze pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę, Krzyżem Katyńskim i obeliskiem poświęconym 
harcerzom – Obrońcom Grodna. 
XII Rajd Niepodległości 
W dniach 14-15.11 po raz drugi w Ostrowcu odbył się Rajd Niepodległości, w którym uczestniczyło 135 
zuchów, harcerzy i instruktorów z 9 drużyn harcerskich i 6 gromad zuchowych. Kominek z piosenkami 
patriotycznymi, marsz nocny, warsztaty cyrkowe i muzyczne, zajęcia z musztry i decoupage, 
poznanie historii i zwiedzanie zabytkowego kościoła oraz kwiz o tematyce niepodległościowej to 
zajęcia, które na długo zapadły w pamięć uczestników rajdu. 
BŚP – „Pokój jest w nas” 
19. grudnia zuchy i harcerze do szkół, urzędów, instytucji, służb mundurowych, firm i kościołów 
przekazując życzenia świąteczne i ofiarowując Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczna akcja 
przekazywania BŚP przebiegała pod hasłem „Pokój jest w nas”. 
Wigilia instruktorska 
W dniu 20. grudnia w Domu Harcerza spotkali się instruktorzy sławieńskiego hufca na wigilijnej 
zbiórce, której towarzyszyło Światło Betlejemskie. Spotkanie uświetnili swoim występem uczniowie 
Szkoły Muzycznej w Sławnie. 
Rok 2015 
VII Rajd Noworoczny 
W dniach 19-20.01.2015 r. w Zespole Szkół Społecznych w Korlinie odbył się VII Rajd Noworoczny pn. 
„Myśliwy”. W rajdzie udział wzięły jednostki Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino oraz gościnnie 
Próbna Gromada Zuchowa „Dzieci Neptuna” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie. Po apelu, na 
kominku tematycznym prezentowały się wszystkie drużyny. Następnie odbyło się spotkanie z lokalnym 
myśliwym, a na zakończenie dnia – zabawa przy muzyce. Drugiego dnia uczestnicy udali się do lasu 
„dokarmiać” zwierzęta. W rajdzie wzięło udział ponad 60 zuchów, harcerzy i instruktorów. 
Akcja „Grosik – Pomagamy Zuzi” 
Zbliżający się Dzień Myśli Braterskiej to oczywiście „Akcja Grosik”. W roku 2015 postanowiliśmy 
pomóc Zuzannie Jarosińskiej z Kopnicy w spełnieniu jej marzeń i zakupie specjalistycznego łóżka. 
Dobroć serc zuchów, harcerzy, instruktorów oraz społeczności szkolnych była ogromna – udało się 
zebrać kwotę 7.284,56 zł. 
Zbiórka z okazji DMB 
Uroczysta zbiórka instruktorów hufca odbyła się 20. lutego, na której zostały wręczone odznaczenia i 
wyróżnienia. Tytuł „Instruktora Roku” uzyskali: phm. Joanna Radziwon, drużynowa 33. Pomorskiej 
Drużyny Starszoharcerskiej z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie oraz phm. Michał Motyl, członek 
hufcowego Zespołu Promocji i Informacji. Zbiórka z okazji DMB zakończyła się poczęstunkiem 
zaserwowanym przez pracowników restauracji „Morska”. 
Loteria dobrych serc 
18. Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich z Dąbek zorganizowała w swojej szkole Wielką 
Loterię Fantową, z której dochód przeznaczono głównie na pomoc Zuzannie Jarosińskiej – adresatce 
tegorocznej „Akcji Grosik”. 
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Święto patrona na 80-lecie... 
13. marca Zespół Szkół w Postominie obchodził Święto Patrona – ppor. Emilii Gierczak. Uroczysty apel 
dla społeczności szkolnej wspólnie z 30. GZ „Szumiące Muszelki” przygotowywali harcerze z 25. WDH, 
również noszącej imię ppor. Gierczak. W uroczystości wzięli udział goście specjalni: dh hm. Ryszard 
Sobczak – komendant hufca oraz podpułkownik Piotr Woźnica z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych 
w Ustce. 
Mistrzowie sportu 
27. marca w sali sławieńskiego OSiR odbyła się kolejna edycja turnieju sportowego. Udział wzięło 9 
reprezentacji gromad i drużyn ze ZD ZHP Miasta i Gminy Sławno, Miasta i Gminy Darłowo oraz Gminy 
Malechowo. Ponad stu uczestników zmagało się na parkiecie w różnych konkurencjach. Jednostki, 
które zdobyły czołowe miejsca otrzymały puchary, a wszystkie biorące udział w zabawie pamiątkowe 
dyplomy. 
Mistrzowie tenisa stołowego 
W dniu 09.04 w Zespole Szkół w Ostrowcu odbyły się III Mistrzostwa Hufca w tenisie stołowym. Do 
rywalizacji przystąpiło 22 harcerzy z Ostrowca, Smardzewa, Niemicy i Sławna. Wręczania pucharów 
oraz dyplomów dokonali: dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika i komendant hufca hm. 
Ryszard Sobczak. 
Czy znasz swoje miasto? 
Organizowana od wielu lat gra miała formę zabawy planszowej i odbyła się w Domu Harcerza w dniu 
20.04.2015 r. Uczestniczyły w niej jednostki ze Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno. Zuchy i 
harcerze obejrzeli film promujący miasto i przystąpili do właściwych zmagań. Na koniec uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe certyfikaty, słodycze i gadżety. 
Majowo w „Leśnej Polanie” 
W dniach 01-03.05 w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu miało miejsce spotkanie 7. 
Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” i 2. Kręgu Seniora z udziałem członków 5. Środowiskowej WDH 
„Wilki Morskie” ze Smardzewa. Zbiórkę rozpoczęto ogniskiem. Kolejny dzień to ciekawe zajęcia, w 
których udział wzięły młodzi adepci harcerskiego wtajemniczenia pod wodzą dh. Anny Batorskiej. 
Pobyt „Wilków Morskich” był sfinansowany ze środków własnych kręgu „Sami Swoi”. 
Konstytucja 3 Maja 
18. DH im. Ratowników Morskich z Dąbek wzięła udział w uroczystościach w Darłowie. Poczet 
sztandarowy oraz harcerze uczestniczyli we mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz złożyli kwiaty pod 
Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
VII Marsz na Azymut 
W dniach 08-09.05 w ośrodku obozowym Hufca ZHP Sławno odbyła się siódma edycja Marszu na 
Azymut. Patrole z 11. DSH z Malechowa, 13. DWDH z Darłowa, 25. WDH z Postomina, 27. WDH z 
Ostrowca oraz z Zespołu Szkół Morskich miały do wykonania szereg różnorodnych zadań. Wszyscy 
otrzymali dyplomy i upominki. Marsz zakończył się ogniskiem z udziałem ppłk. SG Mikołaja 
Kaczanowicza. 
„W krainie Neptuna” 
Pod taką nazwą w dniach 05-7.06.2015 r. w Jarosławcu na VIII Zlocie Hufca ZHP Sławno zuchy, 
harcerze i instruktorzy podsumowali mijający rok harcerski. Rozpoczęto apelem, a wieczorem 
zapłonęło ognisko, na którym podsumowano wyniki turnieju, w którym gromady i drużyny ubiegają się 
o miano mistrzów. Po raz kolejny zdobyła go 27. Wielopoziomowa DH im. Jerzego Kukuczki z 
Ostrowca. Drugi dzień – to z rana festiwal piosenki „Gama”, a popołudnie – to „kraina Neptuna” i 
przemarsz po miejscowości w strojach Neptuna i Prozerpiny. Udział w zlocie wzięło blisko 160 osób – 
członków gromad i drużyn ze wszystkich Związków Drużyn ZHP. 
Odprawa w stanicy 
W dniach 28-30.08 w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” odbyła się odprawa Komendy Hufca ZHP z 
udziałem komendantów ZD ZHP oraz przewodniczących komisji statutowych. Jej celem oprócz 
opracowania planów pracy i kształcenia na rok harcerski 2015/2016 oraz regulaminu turnieju 
„Mistrzowska drużyna Hufca ZHP Sławno”, było także podsumowanie przebiegu tegorocznej akcji 
letniej. 
Start 2015 
W dniu 25.09 na wyjątkowej zbiórce w Domu Harcerza spotkali się członkowie gromad i drużyn oraz 
kręgów instruktorskich, by zainaugurować kolejny rok harcerskiej służby. Po uroczystym apelu udano 
się na Cmentarz Komunalny, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze pod obeliskiem harcerzy – Obrońców 
Grodna. Nie zabrakło też gorącej grochówki oraz loterii fantowej dla drużynowych, zuchów i 
harcerzy. W tym roku tablet trafił do dh. Grażyny Jarosz, natomiast rower do dh. Mikołaja 
Cichockiego z Próbnej GZ „Dzieci Neptuna” ze Sławna. Ciekawostką zbiórki była przygotowania przez 
hm. Stanisława Poprawskiego wizualizacja obozu 1. Sławieńskiej Drużyny Harcerskiej im. Władysława 
Sikorskiego w roku 1947. 
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Wizyta Prezydenta RP 
6. października harcerze 5. ŚWDH „Wilki Morskie” ze Smardzewa, 13. DWDH „Szare Szeregi” z 
Darłowa, 18. DH im. Ratowników Morskich z Dąbek, 27. WDH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca oraz 
33. Pomorskiej DSH ze Sławna wspólnie ze swoimi drużynowymi i instruktorami KH ZHP Sławno wzięli 
udział w zabezpieczaniu wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Dzień Papieski – Przegląd Piosenki Religijnej 
09.10.2015 r. w Domu Harcerza zorganizowano Przegląd Piosenki Religijnej, który oprócz wcześniej 
ogłoszonego konkursu plastycznego, miał uświetnić obchody XV Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – 
Patron Rodziny”. W dniu 11.10 br. członkowie drużyny harcerskiej z Ostrowca wraz z drużynowym 
przed koncertem w SDK zbierali fundusze na stypendia „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
 

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: Morze Możliwości, 3xTak, Zostań 
Mistrzem, 80-lecie Harcerstwa na Pomorzu Zachodnim. Jednostki organizacyjne realizowały 
propozycje programowe Związku – „Ponad granicami”, „Rok Regionów”, Betlejemskie Światło 
Pokoju, „Teraz Afryka”. 
Wszystkie propozycje 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. 
Aby podnieść aktywność 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 sprawozdawczym w Hufcu ZHP w Sławnie zorganizowano na poziomie hufca i Związków 
Drużyn ZHP 21 form szkolenia, w którym wzięło udział łącznie 309 osób. Były to warsztaty i szkolenia 
dla przybocznych, kandydatów do pełnienia funkcji drużynowego, drużynowych rozpoczynających 
pracę, drużynowych wszystkich pionów oraz komendantów Związków Drużyn ZHP i przewodniczących 
kręgów instruktorskich, a także funkcyjnych Harcerskiej i Nieobozowej Akcji Letniej, Harcerskiej 
Akcji Zimowej. Zorganizowano kurs pierwszej pomocy we współpracy z Grupą Ratownictwa 
Medycznego w Słupsku. 
Na spotkaniach, szkoleniach, warsztatach poruszano następujące tematy: 
- planowanie pracy  
- dokumentacja drużyny 
- regulamin musztry i umundurowania 
- zasady zdobywania stopni, gwiazdek i sprawności 
- zasady poruszania się na rajdach rowerowych i wycieczkach 
- nauka piosenek i pląsów 
- pisanie notatek do prasy 
- pisanie meldunków i rozkazów 
- historia, symbolika i obrzędowość w ZHP 
Przeprowadzono także 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. 
Ze względu na wychowawczy charakter organizacji i specyfikę harcerskiej metody pracy, funkcja 
drużynowego ma kluczowe i decydujące znaczenie dla spraw wychowania w Związku. Drużynowy jest 
instruktorem kierującym pracą drużyn. Do niego przede wszystkim odnosi się jedna z głównych zasad 
wychowawczych w ZHP, która mówi o tym, że instruktor wnosi do zespołów harcerskich wiedzę o 
życiu społecznym i politycznym, zapewniając poszczególnym harcerzom wszechstronny rozwój ich 
osobowości. Mamy w naszych szeregach instruktorów zaangażowanych i ofiarnych, kochających pracę 
z dziećmi i młodzieżą.  
W okresie sprawozdawczym odbywały się zbiórki kręgów instruktorskich, których tematami było 
m.in.: 

- analiza stanu zorganizowania 
- omawianie założeń programowych imprez 
- analiza opłacania składek członkowskich 
- realizacja zadań z wykazów poleceń 
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W ramach motywowania kadry do pracy proponujemy naszym instruktorom udział w różnych formach 
kształcenia wewnątrz hufcowego, jak i związkowego na szczeblu chorągwi. 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: hm. Barbara Sobczak – przewodnicząca, hm. Jacek Błaszczyk, hm. 
Anna Cichawa i hm. Albina Tokarczyk, która wnioskuje do Komendanta Hufca ZHP Sławno lub 
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, a także innych organizacji i stowarzyszeń o przyznanie 
stosownych odznaczeń, odznak, listów pochwalnych i wyróżnień.  
 

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). W skład zespołu wchodzą: hm. Helena Zawada – przewodnicząca, 
hm. Jacek Błaszczyk, hm. Jadwiga Gaweł, hm. Danuta Sikora i hm. Albina Tokarczyk. Członkowie KSI 
uczestniczyli szkoleniach organizowanych przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP w Szczecinie. 
W okresie sprawozdawczym KSI odbyła 11 protokołowanych posiedzeń. W tym czasie otwarto i 
zamknięto próby na stopień: 
 

Stopień 
Ilość otwartych  

prób 
Ilość prób zamkniętych 

pozytywnie 
Ilość prób zamkniętych 

negatywnie 
Przewodnik 3 2 5 
Podharcmistrz 3 3 3 

 

Czasokres posiadanych uprawnień do przyznawania stopnia podharcmistrza w okresie 
sprawozdawczym: 30.11.2012 r., 30.12.2013 r., 31.12.2014 r., 04.02.2015 r.  
W latach 2011-2015 zamknięto 8 prób ze skutkiem negatywnym z powodu przedawnienia okresu 
trwania prób lub niespełnienia wymogów zawartych w karcie próby. 
Hufcowa KSI na bieżąco współpracuje z zespołami prowadzącymi kształcenie i organizuje własne 
formy szkoleniowe, np.: szkolenie z zasad zdobywania stopni instruktorskich (XII.2012 r.), szkolenie 
dotyczące pracy z opiekunami prób (X.2013 r.), warsztaty dotyczące pisania prób na stopień 
przewodnika (III.2013 r.), szkolenie dotyczące roli opiekunów w czasie zdobywania stopnia (XII.2014 
r.), warsztaty dotyczące idei stopnia instruktorskiego (IV.2015 r.). 
 

III. FINANSE I MAJĄTEK 
 

Za majątek hufca odpowiada komendant hufca, który wspólnie ze skarbnikiem hufca, podejmuje 
decyzje finansowe i gospodarcze w ramach udzielonego im pełnomocnictwa. W okresie 
sprawozdawczym majątek hufca przedstawia tabela (w zł): 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Środki trwałe  771.572,87 764.380,10 764.380,10 764.380,10 764.380,10 
Sprzęt 186.065,59 182.877,82 182.877,82 183.953,47 183.953,47 
Razem 957.638,46 947.257,92 947.257,92 948.333,57 948.333,57 

* stan na dzień 30.10.2015 r. 
 

Inwentaryzacja hufca jest przeprowadzana zgodnie z instrukcją przez powołaną do tego celu komisję 
i nadzorowana przez kwatermistrza chorągwi. 
 

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): 
 

2011 2012 2013 2014 2015* 

Na dzień 
28.11.2011 r. 

Na dzień 
31.12.2012 r. 

Na dzień 
31.12.2013 r. 

Na dzień 
31.12.2014 r. 

Na dzień 
30.10.2015 r. 

304.223,31 306.427,83 307.609,41 274.605,83 313.668,38 

* kwota nie obejmuje środków wynikających z oprocentowania lokaty bankowej kończącej się w listopadzie 2015 r. 
     
Nad prawidłowym rozliczeniem środków finansowych czuwa komenda i Komisja Rewizyjna. 
Sprawozdania finansowe sporządzane są systematycznie w formie miesięcznych raportów kasowo-
bankowych przesyłanych 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): 
 

2011 2012 2013 2014 2015* 
9.568,80 13.132,80 11.894,40 11.520,00 8.568,00 

Łączna kwota odprowadzonych składek 54.684,00 
* do III kwartału 2015 r. 
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W okresie sprawozdawczym ustanowiono składki zadaniowe (Zlot Hufca ZHP Sławno) w następujących 
wysokościach: 3.315,00 zł (2014 r.), 4.639,00 zł (2015 r.). Łączna kwota: 7.954,00 zł. 
 

Stan pozyskania przez jednostki organizacyjne środków w ramach Kampanii 1% w poszczególnych 
latach obejmujących okres sprawozdawczy przedstawia tabela (w zł): 
 

2011 2012 2013 2014 2015 
1.705,46 2.774,95 1.610,00 2.000,80 5.055,43 

Razem 13.146,64 
 

Stan środków pozyskanych i przekazanych w ramach hufcowej Akcji „Grosik” przedstawia tabela (w 
zł):  
 

Rok 2012 2013 2014 2015 
Adresat akcji Natalia Gawęda Dawid Salwowski Karolina Kluczny Zuzanna Jarosińska 

Kwota 4.388,05 5.163,17 4.758,20 7.284,56 
Razem 21.593,98 

 

Akcja „Grosik” zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych odbywa się w szkołach 
wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli - za zgodą władz szkolnych oraz w formie koleżeńskiej - w 
zamkniętym gronie.  
 

W okresie sprawozdawczym Hufiec ZHP Sławno nie posiadał zobowiązań zewnętrznych oraz 
wewnętrznych. Nie korzystał również z dotacji. W roku 2015 dwie jednostki organizacyjne (18. 
Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich w Dąbkach i 50. Drużyna Harcerska im. Władysława 
Sikorskiego w Kopnicy) otrzymały dofinansowanie na realizację zadań programowych z konkursu 
grantowego 1% Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP na łączną kwotę 320 zł. Wydatkowanie środków 
zostało rozliczone terminowo i zgodnie z przeznaczeniem. 
 

DOM HARCERZA, BAZA OBOZOWA HUFCA 
 

Sławieński Dom Harcerza jest nie tylko siedzibą Komendy Hufca ZHP im. WOP. Przede wszystkim to 
miejsce spotkań kręgów instruktorskich, zbiórek drużyn i różnorodnych przedsięwzięć programowych. 
Stanowi również bazę szkoleniową dla kształcenia funkcyjnych. Forma korzystania z obiektu: 
wieczyste użytkowanie. 
Hufiec ZHP im. WOP w Sławnie posiada bazę obozową w Jarosławcu. W okresie letnim stanica jest w 
pełni wykorzystana do organizacji obozów i kolonii. W okresie wiosennym i jesiennym organizowane 
są biwaki i „zielone szkoły”. Harcerski ośrodek „Leśna Polana” jest systematycznie modernizowany i 
doposażany. W latach 2011-2015 sprawozdawczym dokonano następujących zmian (ważniejsze):  

� wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej w odcinku zmywak – studzienka główna 

� wymiana instalacji wodociągowej w pokojach wczasowych 1-8 

� przebudowa magazynu sprzętu (obicie deską elewacyjną) 

� wymiana poszycia dachu w pomieszczeniach zastępcy komendanta stanicy 

� położenie dachu blaszanego w budynku nr 14 

� zakup samochodu Mercedes Vito 

� doposażenie stołówki i kuchni w naczynia  

� wymiana urządzeń na placu zabaw 

� bieżące remonty pomieszczeń, w tym malowanie, naprawa dachów oraz urządzeń sanitarnych, itp. 
Planowane są prace mające na celu modernizację pawilonów oraz innych pomieszczeń mieszkalnych. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sławno, dn. 30.10.2015 r. 
 

Opracowanie: hm. Jacek Błaszczyk 
Finanse: phm. Barbara Wiech 
Program: hm. Anna Cichawa 

Kształcenie: hm. Danuta Sikora 
KSI: hm. Helena Zawada 

 

 


