
Harmonogram działań Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
na rok harcerski 2017/2018

Data i miejsce
realizacji

Nazwa Krótki opis
Osoba

odpowiedzialna

1.09.2017
(Komenda

Hufca)

Przekazanie
programów drużyn/

gromad/ kręgów
do Komendy Hufca

Przekazanie planów przez
drużynowych do komendy hufca

członek komendy
hufca 

ds. programowych

1-3.09.2017
Międzygórze

Cztery kolory –
srebrny

Biwak Kadry Hufca

Biwak dla kadry hufca (instruktorzy,
drużynowi, przyboczni w wieku

wędrowniczym i starszyzna). Biwak
o charakterze planistycznym

z jednodniową wędrówką
po planowanej trasie Rajdu

Wiosennego

hm. Artur Ośko

15-16.09.2017
Starszoharcerski Kurs

Pierwszej Pomocy

Starszoharcerski Kurs Pierwszej
Pomocy – dziewięciogodzinne

szkolenie, które w większości składa
się z pokazów i ćwiczeń. Kursanci

zapoznają się ze sposobami
postępowania w najbardziej

powszechnych sytuacjach życia
codziennego. Adresatami kursów są

harcerki i harcerze starsi.

Dagmara Koziarska
+ HKR „Finezja”

22-24.09.2017
Niemodlin

V Zlot Chorągwi
Opolskiej

Zlot Chorągwi otwierający rok pracy
harcerskiej Hufca

Drużynowi
pwd. Tadeusz

Witczak

30.09.2017 Zbiórka Wyborcza
delegatów na Zjazd

ZHP

W Zbiórce Wyborczej uczestniczą
z prawem głosu wszyscy drużynowi,

instruktorzy, wędrownicy
i starszyzna pełniąca funkcje

instruktorskie.
Wybierani będą delegaci na Zjazd
ZHP reprezentujący Chorągiew

Opolską

pwd. Tadeusz
Witczak
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14.10.2017
Lasy wokół

Kędzierzyna-
Koźla

Cztery Kolory –
brązowy

Zbiórka Leśna Kursu
Zastępowy

Zbiórka wstępna dla uczestników
kursu zastępowych skupiona

na podstawowych umiejętnościach
harcerskich

hm. Artur Ośko
drużynowi

uczestników kursu

14.10.2017
Lasy wokół

Kędzierzyna-
Koźla

Cztery kolory -
zielony

Zbiórka Leśna Kursu
Przybocznych

Zbiórka wstępna dla uczestników
kursu przybocznych skupiona

na podstawowych umiejętnościach
harcerskich

pwd. Dominika
Łotecka

14.10.2017

Cztery kolory -
granatowy

Zbiórka drużynowych

Zbiórka drużynowych „Lubię to!”
- cykl zbiórek skupionych na
zainteresowaniach i pasjach

drużynowych

pwd. Dominika
Łotecka

20-22.10.2017

Cztery kolory -
brązowy

Rajd Zastępowych
(kurs zastępowych)

Kurs zastępowych organizowany
w formie rajdu

hm. Artur Ośko
drużynowi

uczestników kursu

20-22.10.2017

Cztery kolory –
zielony

Rajd Przybocznych
(kurs przybocznych)

Kurs przybocznych 
pwd. Dominika

Łotecka

11.11.2017
„Patriotyzm –
najbliżej nas”

- Nasza Niepodległa

Przedsięwzięcie zaplanowane
i przeprowadzone przez

uczestników kursu przybocznych
przy współpracy z uczestnikami

kursu zastępowych związana
z obchodami miejskimi

pwd. Dominika
Łotecka

25.11.2017
Zjazd

Sprawozdawczy
Hufca

Zjazd podsumowujący dwuletnią
pracę komendy hufca i działania
planowane na kolejne dwa lata

działań

pwd. Tadeusz
Witczak

2.12.2017
Hufiec

Kędzierzyn-
Koźle

Cztery kolory –
granatowy

Zbiórka drużynowych

Zbiórka drużynowych „Lubię to!”
- cykl zbiórek skupionych

na zainteresowaniach i pasjach
drużynowych

pwd. Dominika
Łotecka

11-23.12.2017
W świątecznym

czasie

Działania drużyn w ramach
Betlejemskiego Światła Pokoju

Wigilie drużyn i szczepów

Drużynowi
Komendanci

Szczepów

27.12.2017
Las wokół 

Kędzierzyna-
Koźla

Cztery kolory –
srebrny

Zbiórka pod Choinką

Spotkanie kadry Hufca
pod świąteczną choinką

Komenda hufca
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15-28.01.2018 HAZ
Przedsięwzięcia w ramach HAZ
organizowane przez drużyny

i szczepy

Komendanci
szczepów,
drużynowi

12-21.01.2018

Cztery kolory –
granatowy

Kurs
przewodnikowski

Zimowa Ręka Metody
Połączony z kursem

metodycznym

Kurs przewodnikowski wraz
z kursami metodycznymi

organizowany pod patronatem
Ruchu Metodycznego Ręka Metody.

hm. Artur Ośko

14.01.2018
Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy 

Udział harcerzy w zbiórce datków
w ramach 26. Finału WOŚP –
przeprowadzenie jej w Galerii

Odrzańskie Ogrody

hm. Józef Pajor,
pwd. Tadeusz

Witczak, drużynowi

14.02.2018
Hufiec

Kędzierzyn-
Koźle

Cztery kolory –
granatowy, zielony

Zbiórka drużynowych
i przybocznych

Zbiórka drużynowych
i przybocznych „Lubię to!”
- cykl zbiórek skupionych?

na zainteresowaniach i pasjach
drużynowych

pwd. Dominika
Łotecka

22.02.2018
Dzień Myśli
Braterskiej

Przedsięwzięcia organizowane
przez drużyny i szczepy.

Rekomendowane są formy
angażujące kilka drużyn w ramach

jednego wydarzenia

Komendanci
szczepów,
drużynowi

03.2018
Lasy wokół

Kędzierzyna-
Koźla

Cztery Kolory -
brązowy

Leśny Turniej
Zastępów

Turniej zastępów skupiający się
na umiejętnościach i technikach

harcerskich

hm. Artur Ośko
drużynowi

i przyboczni
uczestników

turnieju

7.04.2018
Hufiec

Kędzierzyn-
Koźle

Cztery kolory –
granatowy

Zbiórka drużynowych

Zbiórka drużynowych „Lubię to!”
- cykl zbiórek skupionych

na zainteresowaniach i pasjach
drużynowych

pwd. Dominika
Łotecka

20-22.04.2018

Cztery kolory –
zielony

Biwak - Rajd
Przybocznych

Biwak lub rajd dla przybocznych.
Przedsięwzięcie łączące warsztaty
dla przybocznych z elementami

przygodowymi

pwd. Dominika
Łotecka / hm. Artur

Ośko

2.05.2018
„Patriotyzm –
najbliżej nas” -

Dzień Flagi

Mikrodziałania organizowane 
w zastępach i drużynach

drużynowi
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3.05.2018

„Patriotyzm –
najbliżej nas”

- Święto Konstytucji 3
Maja

Przedsięwzięcia związane
z obchodami miejskimi

pwd. Tadeusz
Witczak

18-20.05.2018
Masyw

Śnieżnika

XXII Rajd Wiosna -
Reaktywacja

Rajd skupiający się na najprostszych
narzędziach jakie daje wędrówka

górska.
Przewidziany dla zuchów, harcerzy,
harcerzy starszych i wędrowników.

Zuchy nocują w Międzygórzu 
w budynku. Harcerze w budynku
lub namiotach (do uzgodnienia)

harcerze starsi i wędrownicy
w namiotach

hm. Artur Ośko

19-20.05.2018
Góra św. Anny

Obchody rocznicy
wybuchu

III powstania
śląskiego

Udział jednostek
w przedsięwzięciach

chorągwianych związanych
z obchodami rocznicy wybuchu

III powstania śląskiego

Drużynowi

1-2.06.2018
lub

8-9.06.2018

Chorągwiane
Zawody Pierwszej

Pomocy

Zawody dla patroli z Chorągwi
Opolskiej z udziałem patroli

z innych środowisk.

Dagmara Koziarska
+ HKR +

Komenda Hufca
(wsparcie

organizacyjne 
i finansowe)

18.05-
17.06.2018

Leśne Biwaki Drużyn
Drużynowi,

Komendanci
szczepów

06.2018
Hufiec

Kędzierzyn-
Koźle

Cztery kolory –
granatowy

Zbiórka drużynowych

Zbiórka drużynowych „Lubię to!”
- cykl zbiórek skupionych na
zainteresowaniach i pasjach

drużynowych

pwd. Dominika
Łotecka

22-24.06.2018
Okolice

Kędzierzyna-
Koźla

Rajd Kozielski

Rajd organizowany jako
zakończenie śródrocznej pracy

drużyn, łączący różnorodne
elementy aktywności turystycznych
(turystyka piesza, rowerowa, kajaki),
prezentujący możliwości uprawiania
harców w Kędzierzynie-Koźlu i jego

najbliższej okolicy.
Przewidziany dla zuchów, harcerzy,
harcerzy starszych i wędrowników.
Noclegi zaplanowane w namiotach.

hm. Artur Ośko

Strona 4 z 5



1-16.07.2018,
16-30.07.2018
Międzygórze

Obóz Hufca „Powrót
do Międzygórza)

(2 turnusy)

W 1988 roku odbył się ostatni turnus
obozowy na bazie Hufca

w Międzygórzu.
Obóz jest wstępem do projektu

„Nasz Hufiec wczoraj, dziś i jutro”,
który realizowany będzie w roku

harcerskim 2018/2019.
Lokalizacja obozu pozwala

na organizację samodzielnych
programowo turnusów szczepów
(środowisk) lub drużyn z pełnym
zabezpieczeniem logistycznym

ze strony Komendy Hufca.
Istnieje możliwość organizacji
również podobozu zuchowego

w namiotach lub budynku (25-30
uczestników)

hm. Artur Ośko

5-17.08.2018
Zlot ZHP 2018

w Gdańsku

Udział reprezentacji Hufca w Zlocie
ZHP. Wyjazd reprezentacji wspierany

będzie przez Komendę Hufca.

pwd. Tadeusz
Witczak

31.08.-2.09.2018

Cztery kolory –
srebrny

Biwak Kadry Hufca

Biwak dla kadry hufca (instruktorzy,
drużynowi, przyboczni w wieku

wędrowniczym i starszyzna). 
Biwak o charakterze planistycznym

z jednodniową wędrówką.

hm. Artur Ośko

3.09.2018

Przekazanie
programów drużyn/

gromad/ kręgów
do Hufca

Przekazanie planów przez
drużynowych do komendy hufca

członek komendy
hufca ds.

programowych
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