
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO  

CHORĄGIEW ŚLĄSKA  

HUFIEC ZIEMI RACIBORSKIEJ  im. Alojzego WILKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ 
 im. Alojzego WILKA 
NA LATA 2011 - 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuźnia Raciborska 21.10.2011 r. 
 



Uchwała Zjazdu Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej 21.10.2011 r. 

 2 

CHARAKTERYSTYKA HUFCA 
 

 
Hufiec Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka jest hufcem działającym w ramach 

Chorągwi Śląskiej zrzesza w ….. jednostkach organizacyjnych ……. zuchów, harcerzy, 

harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów. Terenem działania hufca jest powiat 

raciborski. W hufcu realizowanych jest szereg przedsięwzięć na wielu polach naszej 

działalności. 

 Drużyny i gromady Hufca podejmują bardzo zróżnicowane działania. Umożliwia 

to metoda harcerska oparta na Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, 

braterstwie i służbie. Sprzyja to wszechstronnemu rozwojowi zuchów, harcerzy 

i wędrowników w zależności od tego, z jakich pochodzą środowisk, jakie mają mocne i słabe 

strony czy też zainteresowania. Gromady zuchowe i drużyny harcerskie realizują swoje 

zadania podczas zbiórek, jest to podstawowe i najważniejsze działanie naszego Hufca. Praca 

opiera się między innymi na wzajemności oddziaływań, świadomości celów, naturalności, 

pozytywności, zaangażowaniu kadry i uczestników oraz próbie sprostania wysokim 

wymaganiom, jakie przed współczesną młodzieżą i dziećmi stawia świat. Dlatego też bardzo 

ważne dla każdej drużyny jest posiadanie miejsca na cotygodniowe zbiórki. Umożliwia to 

współpraca ze szkołami, w których dane jednostki pracują i gdzie mieszczą się ich harcówki – 

udostępniane nieodpłatnie. W sytuacjach, gdy w szkole nie ma odpowiedniego 

pomieszczenia, udostępniane są sale lekcyjne. 

 Hufiec posiada swojego bohatera jest nim Alojzy Wilk. 

 Członkowie Hufca reprezentują go podczas różnych uroczystości państwowych 

i patriotycznych. Poprzez tego rodzaju spotkania dajemy młodym ludziom możliwość 

„dotknięcia historii” naszego miasta, powiatu i państwa, podsuwamy im niejako powody, dla 

których mogą być dumni z siebie, swoich przodków, a dzięki temu i z Polski, i ze swoich 

małych ojczyzn. Ma to bardzo duży wpływ na wychowanie patriotyczne, moralne i etyczne, 

ale również historyczne. Ma to również uwrażliwić młodego człowieka na otaczający 

go świat, jego problemy, ale i możliwości, jakie przed nim stoją. Mają skłonić do podjęcia 

odpowiedzialnych działań na rzecz społeczeństwa. Z drugiej strony – dajemy wyraz naszej 

działalności na terenie miasta i powiatu. 

 Wyjścia w teren (wędrówki, wycieczki, rajdy) są jedną z ulubionych form aktywności 

harcerzy. Korzystając z ładnej pogody wyruszają poznawać nowe szlaki, nowe miejsca oraz 

sprawdzać swoje umiejętności poruszania się w terenie. 
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 Biwaki i rajdy są specyficzną formą pracy metodą harcerską. Dają harcerzom 

i wędrownikom możliwość sprawdzenia się w sytuacji, gdy są z dala od domów. 

   

Stale współpracujemy ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu,  Policją, 

Osp a od niedawna ze Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu (wspólny festyn).  

   

Kształcenie kadry instruktorskiej jest bardzo ważnym elementem działalności Hufca, 

to od prawidłowego i profesjonalnego przygotowania drużynowych oraz instruktorów zależy 

prawidłowe funkcjonowanie organizacji. Dlatego też motywujemy harcerzy, instruktorów do 

uczestniczenia w różnych formach dokształcania lub kształcenia. Hufiec niestety nie posiada 

tradycji w kształceniu kadry. Zadania kształceniowe realizowane są poprzez korzystanie z 

form kształcenia organizowanych przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską lub inne hufce. 

Komisja Stopni Instruktorskich wspiera oraz koordynuje indywidualny rozwój instruktorów – 

wychowawców. Dzięki specjalnie dobranym próbom, instruktorzy mają możliwość 

rozwijania się i zdobywania nowych umiejętności, a przy tym kolejnych uprawnień. Taki 

system daje możliwość konsultowania stopni instruktorskich (zwłaszcza przewodnika i 

podharcmistrza) z doświadczonymi instruktorami.  
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MISJA HUFCA 

 

DOSKONALENIE SIĘ, ABY POPRZEZ HARCERSKĄ PRZYGODĘ I SŁUŻBĘ 

UŁATWIĆ MŁODEMU POKOLENIU START W DOROSŁE ŻYCIE. 

 

WIZJA HUFCA 
 

Działamy w oparciu o tradycyjne wartości harcerskie zapisane w Prawie i Obietnicy 

Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz Zobowiązaniu Instruktorskim. Jesteśmy 

odbierani jako organizacja biorąca aktywny udział w procesie wychowywania dzieci 

i młodzieży poprzez metodę harcerską – w środowisku lokalnym. Kadra Hufca jest dobrze 

przygotowana i przeszkolona do pełnienia funkcji. W Hufcu istnieje opis funkcji i jasny 

podział kompetencji. Działają hufcowe zespoły, które realizują zadania powierzone przez 

Komendę. Jednostki organizacyjne realizują program przygotowany przez środowiska 

jak i proponowany przez jednostki nadrzędne. Kształcenie kadry odbywa się wg potrzeb,  

organizowane przez ChSI jak i w oparciu o naszych instruktorów.  

Aktywnie pozyskiwane środki finansowe wykorzystywane są na realizację zadań 

programowych i bieżącą działalność Hufca a zaplecze sprzętowe jest amortyzowane 

i sukcesywnie wymieniane. 

 

Rozwój Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej będzie realizowany w następujących polach 

naszej działalności: 

1. Program. 

2. Kształcenie, praca z kadrą. 

3. Gospodarka i finanse. 

4. Wizerunek. 

 
 
 


