Związek Harcerstwa
Polskiego
Komenda Hufca
Kraków – Podgórze
ul. Sokolska 13

tel./fax 656-14-02

30-510 Kraków krakowpodgorze@krakowpodgorze.zhp.pl
Kraków, dnia 7 maja 2011 roku

Rozkaz L. 5/2011
Zuchy, Druhny, druhowie
Witam was wszystkich serdecznie na tegorocznym Wiosennym Przeglądzie Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Kolejny
raz spotykamy się na podgórskim rynku by wspólnie przeżyć harcerską przygodę. W tym roku na grze dziennej
staraliśmy się dowiedzieć „Jak stworzyć własny Hufiec”, każdy z nas mógł zapoznać się z trudnością tego zadania,
a przy tym świetnie się bawić. Tegoroczny Wiosenny Przegląd jest wyjątkowy, ponieważ otwiera on obchody 90lecia Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Jestem dumna z tego iż, po 90 latach pracy nasz Hufiec nadal działa tak
prężnie i stawia wysoką poprzeczkę innym hufcom naszej chorągwi jak i całemu związkowi. Bardzo dziękuję za
ogromny wkład, czasami naprawdę Ciężkiej pracy całej komendzie hufca oraz wszystkim instruktorom. Przed nami
kolejne wyzwania i kolejne jubileusze, wierzę, że nasza wspólna praca sprosta każdemu wyzwaniu jakie przed
nami.
1. Hufiec
1.1. Mianowania w komendzie hufca
1.1.1.Mianuję na funkcję gospodarza izby hufca oraz kronikarza hufca dh. Julię Topolnicką
2. Szczepy
2.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
2.1.1.Na wniosek Rady Szczepu Uroczysku zmieniam nazwę szczepu z 9 Szczepu Uroczysko na 9
Podgórski Szczep Uroczysko
2.2. Mianowania komendantów szczepów
2.2.1.Na wniosek Rady Szczepu Uroczysko mianuję na funkcję komendanta szczepu pwd. Paulinę Belczyk
3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Na wniosek drużynowego zamykam okres próbny Próbnej Drużyny Harcerskiej Środowiskowej,
szczep Preria i nadaję numer i nazwę: 12 PgDH „Impessa”
3.2. Rozwiązanie drużyn
3.2.1.Na wniosek drużynowego zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny Próbnej Drużyny
Starszoharcerskiej, szczep Z Dębowego Lasu
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej, szczep Z Dębowego Lasu
pwd. Pawła Piaseckiego.
4. Mianowania instruktorów
4.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki
4.1.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 kwietnia 2011 zamykam próbę oraz przyznaję
stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Annę
Sałakowską, szczep „Preria” – opiekun phm. Adam Bałas
4.2.

Otwarcie próby na stopień przewodnika
4.2.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 kwietnia 2011 otwieram próbę na stopień
przewodnika dh. Krzysztofowi Pańpuch, Szczep Zielone Słońce – opiekun phm. Sabina Nawrocka

4.2.2.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 kwietnia 2011 otwieram próbę na stopień
przewodnika dh. Jakubowi Wojtan, Szczep Preria – opiekun phm. Adam Bałas
4.2.3.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 kwietnia 2011 otwieram próbę na stopień
przewodnika dh. Maksymilianowi Cieśla, Szczep Preria – opiekun phm. Adam Bałas
4.3.

Przyjęcie w poczet instruktorów
4.3.1.Z dniem 7 maja 2011 r. przyjmuję pwd. Barbarę Płachta, pwd. Anne Sałakowską, pwd. Grzegorza
Skoniecznego w poczet instruktorów Hufca ZHP Kraków Podgórze.

5. Stopnie wędrownicze
5.1. Zamknięcia Próby Wędrowniczej
5.1.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-04-2011 r. zamykam z wynikiem
pozytywnym Próbę Wędrowniczą druhowi Piotrowi Głuszek, Szczep Uroczysko – opiekun dh. Paulina
Belczyk
5.2.

Otwarcie Próby Wędrowniczej
5.2.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-04-201 r. otwieram Próbę
Wędrowniczą druhowi Michałowi Rzepeckiemu, Szczep Swarożyca – opiekun pwd. Przemysław
Sierant

5.3.

Otwarcie próby na stopień Harcerki Orlej/ Harcerza Orlego
5.3.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-04-2011 r. otwieram próbę na
stopień Harcerki Orlej druhnie Monice Cieleckiej, Szczep Agrikola – opiekun dh. Joanna Kasprzyk
5.3.2.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-04-2011 r. otwieram próbę na
stopień Harcerza Orlego druhowi Piotrowi Głuszek, Szczep Uroczysko – opiekun dh. Paulina Belczyk

5.4.

Zamknięcia próby na stopień Harcerki/Harcerza Rzeczypospolitej
5.4.1.Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 11-04-2011 r. zamykam z wynikiem
pozytywnym próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej druhnie Elżbiecie Nowak, Szczep
Swarożyca – opiekun dh Marcin Głowa

6. Inne
6.1. Na wniosek Komendanta Kursu Drużynowych, zaliczam kurs drużynowych i nadaję patent drużynowego
dh. Małgorzacie Panuś.
6.2. Zatwierdzam Regulamin oraz Program obchodów 90-lecia Hufca ZHP Kraków Podgórze
7. Wiosenny Przegląd Hufca ZHP Kraków Podgórze 2011
7.1. Podaje do wiadomości wyniki rywalizacji patroli harcerskich i wędrowniczych
Harcerze
Wędrownicy
I miejsce – „Tornado”
I Miejsce – „Braczo”
II miejsce – „Bojowe miśki”
II Miejsce – „Trzystu”
III miejsce – „To my”
III Miejsce – „Dzieci Swaroga”
7.2. Podaje do wiadomości wyniki rywalizacji patroli zuchowych
I miejsce – „Turbozuchy”
II miejsce – „Przyjaciele Zorra”
III miejsce – „Promyczki”
8. Sprostowania
8.1. W Rozkazie L. 4/2011 wystąpił błąd. Było:
„4. Stopnie wędrownicze
4.2 Otwarcie Próby wędrowniczej
4.2.1 Na wniosek Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 21-02-201 r. otwieram Próbę
Wędrowniczą druhowi Michałowi Rzepeckiemu, Szczep Swarożyca – opiekun Przemysław Sierant
Próba nie powinna zostać otwarta – błąd w dacie wniosku o otwarcie.

C Z U W A J !!!
Komendant Hufca Kraków-Podgórze

phm. Joanna Siekaniec

Odznaka 90-lecia
Hufca ZHP Kraków-Podgórze
1921-2011
Propozycja programowa
oraz
Program obchodów
1. Wstęp
W grudniu 2011 roku będziemy obchodzić 90-lecie powstania Hufca Kraków-Podgórze. To
właśnie 14. Grudnia 1921 r. Komenda Męskiej Chorągwi ZHP w Krakowie, Rozkazem
Liczba 14 utworzyła z drużyn z Podgórza i z Wieliczki wspólny Hufiec Podgórze-Wieliczka z
siedzibą w Podgórzu. Aby jak najlepiej przeżyć te obchody, zespół programowy Hufca
przygotował specjalny roczny program obchodów, które rozpoczną się w maju 2011 r.
Wiosennym Przeglądem Hufca, a zakończą rok później, w maju 2012 r. tą samą imprezą.
2. Cele
Celem obchodów jest przybliżenie zuchom, harcerzom, harcerzom starszym i wędrownikom
historii Hufca Kraków-Podgórze oraz uczczenie okrągłej, 90-tej rocznicy powstania Hufca.
Poprzez pracę z bohaterem Hufca oraz specjalnie przygotowany program obchodów, harcerze
pogłębią swoją wiedzę historyczną, a także wykonają liczne prace społeczne na rzecz
społeczności lokalnej.
Do celów szczegółowych należą:
1) Poznanie historii Hufca Kraków-Podgórze.
2) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru na podstawie bohatera Hufca –
Podgórskich Szarych Szeregów.
3) Pogłębienie znajomości historii dzielnicy Kraków-Podgórze.
4) Wpajanie zachowań prospołecznych podczas akcji charytatywnych organizowanych
dla społeczności lokalnych na ternie działania drużyn.
5) Promowanie harcerstwa w lokalnym środowisku.
3. Odznaka obchodów
Przez cały rok trwania obchodów członkowie hufca, wraz ze swoimi drużynami, będą
zdobywać odznakę 90-lecia Hufca. Projekt tej odznaki wyłoniony będzie na zasadzie
konkursu wśród gromad i drużyn hufca, w październiku 2011 r.

4.

Harmonogram imprez hufcowych włączonych w program obchodów

Miesiąc

Nazwa imprezy

Maj 2011

Wiosenny Przegląd
Hufca „Tworzymy
swój hufiec”

Maj 2011 Maj 2012

Akcja
„Zakrętkomania”

Czerwiec
2011

Turniej Survivalowy

Wrzesień
2011
(16-18.09)

Inauguracja Roku
Harcerskiego ZHP
Chorągwi Krakowskiej
„Pojutrze w Podgórzu”

Październik

Konkurs na Odznakę
90-lecia Hufca

Listopad
2011
(5/6.11.)

Konkurs Wiedzy o
Hufcu

Listopad

Zuchowy Turniej Piłki
Chińskiej

Listopad/
Grudzień
2011
Styczeń
2012

Akcja „Szlachetna
paczka”
WOŚP – „90 aukcji na
90-lecie Hufca”

Krótki opis

Przeznaczenie

Podczas WPH harcerze poznają
zasady tworzenia i działania
hufca, zapoznają się z historią
powstawania Hufca KrakówPodgórze.
Akcja zbierania plastikowych
nakrętek na wózek inwalidzki dla
chorych dzieci. Hufiec włącza się
w akcję Fundacji Nauka i Kultura.
Wyczynowy tor przeszkód
zorganizowany podczas Sejmiku
Wędrowniczego Chorągwi
Krakowskiej dla członków
naszego Hufca i innych jednostek.
Kluczowa impreza obchodów.
Hufiec po raz pierwszy będzie
gospodarzem tak dużej imprezy,
która przyciągnie
prawdopodobnie 1100
uczestników.
Drużyny będą mogły nadsyłać
swoje projekty oznaki. Zwycięski
projekt będzie wykonany jako
Odznaka 90-lecia Hufca.
Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się w trakcie
listopadowego konkursu wiedzy o
Hufcu
Impreza zorganizowana w szkole
na terenie Krakowa. Konkurs
zorganizowany w formie
teleturnieju np. „Awantura o
kasę” lub „Familiada”, z
podziałem na grupy wiekowe.
Cykliczna sportowa impreza
zuchowa

zuchy,
harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy

Włączenie się harcerzy z Hufca w
akcję „Szlachetna paczka” –
pomoc najbiedniejszym w święta.
W tym roku pobijemy rekord. Na
koncercie oraz na aukcjach
internetowych wylicytujemy aż
90 przedmiotów, ze sprzedaży
których dochód przekazany
zostanie oczywiście na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

(pion metodyczny)

Osoba
odpowiedzialna
pwd Katarzyna
Leśniak – komendant
Przeglądu

zuchy,
harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy
harcerze starsi,
wędrownicy

Instruktor
wyznaczony przez
komendę hufca

zuchy,
harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy

Komendant – phm
Joanna Siekaniec,
Program –
phm Sabina
Nawrocka

zuchy,
harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy

Komenda Hufca

zuchy,
harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy

Instruktor
wyznaczony przez
komendę hufca

zuchy

Namiestnik zuchowy
– phm Kamila
Krawczyk
Instruktor
wyznaczony przez
komendę hufca
phm Dorota
Prusinkiewicz

harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy
harcerze starsi,
wędrownicy

pwd Przemysław
Sierant

Styczeń/
Luty
2012

Poznajcie nasze
Podgórze

Luty 2012

IV Hufcowy Festiwal
Dnia Myśli Braterskiej

Marzec
2012

Konkurs fotograficzny
„Podgórskie
harcerstwo”

Kwiecień
2012

Hufcowy Festiwal
Filmów i Reklamy

Kwiecień
2012

Bieg Zawiszaka

Maj 2012

Wiosenny Przegląd
Hufca – „Hufiec
Przyszłości”

Jest to konkurs skierowany do
wszystkich użytkowników
Internetu. Na stronie www hufca
będą pojawiać się fotografie
znanych miejsc znajdujących się
na terenie Podgórza. Zadaniem
uczestników jest odgadnięcie co
to za miejsca i nadesłanie
prawidłowych odpowiedzi.
Festiwal tematyką nawiązywał
będzie do bohatera hufca –
Podgórskich Szarych Szeregów.
Harcerze przedstawią twórczość
związaną z SzSz, przebrani w
stroje z epoki.
Dla zuchów osobny festiwal
Fotografie wykonane przez
harcerzy mogą obejmować
szeroko rozumianą tematykę
działalności harcerskiej w
Podgórzu: pomoc innym, ujęcia
historyczne, obecna działalność
harcerska.
Tę pionierską imprezę hufcową
swoim patronatem obejmie
namiestnictwo harcerskie.
Wielkie szaroszeregowe
manewry. Bieg sprawdzi, czy
zuchy mają dostateczne
wiadomości, aby stać się
Zawiszakami Hufca.
Na tym WPH uczestnicy będą
zastanawiać się, jak będzie
wyglądać nasz hufiec w
przyszłości. Czy będzie prężnie
się rozwijał? Czy może przeżyje
metamorfozę? Jak przyszłość
hufca widzą nasi harcerze?
Planowane jest także odsłonięcie
pamiątkowej tablicy byłego
Hufcowego Tadeusza Mitery. Ten
WPH to także podsumowanie
obchodów i przyznanie odznaki.

harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy

phm Adam Bałas

zuchy,
harcerze,
harcerze starsi
wędrownicy

Instruktor
wyznaczony przez
komendę hufca

harcerze
harcerze starsi
wędrownicy

phm Adam Bałas

harcerze starsi,
wędrownicy

phm Adam Bałas

zuchy

Namiestnictwo
zuchowe

zuchy,
harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy

Komendant –
pwd Paulina Belczyk

5. Regulamin odznaki 90-lecia Hufca
1. Odznakę zdobywa się przez cały rok, w terminie: maj 2011-maj 2012.
2. Odznakę mogą zdobywać zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy
Hufca ZHP Kraków-Podgórze, realizując zadania odznaki w swoich gromadach,
drużynach, czy kręgach instruktorskich.
3. Decyzję o zdobywaniu Odznaki podejmuje Rada Drużyny.
4. O przyznanie Odznaki dla poszczególnych zuchów i harcerzy wnioskuje drużynowy
drużyny, która przystąpiła do zdobywania Odznaki, podając imienną listę osób, które
zrealizowały jej wymagania.
5. Realizację zadań drużyna dokumentuje w dowolnie wybranej przez siebie formie (np. w
kronice drużyny, w formie raportu, na stronie internetowej Szczepu). Drużynowy
przedstawia meldunek z realizacji Odznaki namiestnikowi odpowiedniego dla siebie
pionu w terminie do 31. maja 2012 r. Kręgi instruktorskie przekazują meldunek do
namiestnika wędrowniczego.
6. Aby uzyskać Odznakę należy:
1) Wziąć udział w przynajmniej dwóch imprezach Hufca ujętych w harmonogramie
obchodów (nie licząc akcji społecznych).
2) Wziąć udział w przynajmniej jednej akcji społecznej, w którą włącza się Hufiec
(WOŚP, Zakrętkomania, Szlachetna Paczka).
3) Wykonać zadania przedstawione w propozycji programowej odpowiedniej dla
każdego pionu.
4) Przekazać do ogólnego użytkowania przynajmniej jeden konspekt zajęć,
przeprowadzonych w ramach obchodów 90-lecia Hufca (np. zbiórka, zadanie
zespołowe). Konspekty i plany należy przekazywać namiestnikowi odpowiedniego
pionu.
5) Przedstawić raport z realizacji Odznaki w terminie do 31. maja 2012 r. do
namiestnika odpowiedniego dla siebie pionu. W raporcie drużynowy uwzględnia
imienny wykaz osób, które wnioskuje do przyznania Odznaki.
7. Odznaka przyznana będzie rozkazem Komendanta Hufca podczas Jesiennego Złazu Hufca
2012 r.

Odznaka 90-lecia Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Propozycja programowa – pion zuchowy
Zuchy podczas obchodów 90-lecia Hufca ZHP Kraków- Podgórze będą realizowały
cykl sprawnościowy Zawiszak. Cykl musi być wpisany w Plan Pracy Gromady na Rok
Harcerski 2011/2012.
Aby ubiegać się o zdobycie Odznaki 90-lecia Hufca ZHP Kraków-Podgórze, gromady
muszą spełnić punkty Regulaminu Odznaki oraz zrealizować przynajmniej 3 poniższe
zadania:
1. Zakładamy własny oddział Zawiszaków, gdzie każdy Zawiszak ma swój kryptonim,
zna tajne obrzędy i szyfr. Każdy członek Zawiszaków musi przejść chrzest, którym
udowodni, że jest w stanie wykonywać każde powierzone mu zadanie.
2. Zuchy wiedzą, co to są Podgórskie Szare Szeregi, poznały ich historię, wiedzą o „Dziś
- Jutro - Pojutrze”.
3. Zawiszacy wzięli udział w szkoleniu wojskowym, gdzie poznali musztrę, znaki
patrolowe i podstawę pierwszej pomocy(skaleczenia, otarcia, jak wezwać pomoc).
4. Każdy oddział Zawiszaków posiada własny zestaw ćwiczeń, które wykonuje przed
każdą akcją (opracowany zestaw należy oddać namiestnikowi).
5. Gromada odwiedziła miejsce związane z Podgórskimi Szarymi Szeregami, a następnie
sporządziła mapę tych ważnych miejsc.
6. Gromada zorganizowała akcję Zawiszaków (plan i przeprowadzenie akcji).
7. Każda gromada umie zaśpiewać przynajmniej 2 szaroszeregowe piosenki.
8. Gromada wybiera sobie patrona związanego z Podgórskimi Szarymi Szeregami. Jej
zadaniem podczas całego cyklu będzie zebranie jak największej ilości informacji na
jego temat (wybór należy zgłosić namiestnikowi zuchowemu). Na podstawie tych
informacji gromada stworzy stronę do gazetki, która zostanie wydana podczas
obchodów 90-lecia Hufca.
9. Inne własne pomysły związane z tematyką obchodów, przedstawione wcześniej
namiestnikowi.

Odznaka 90-lecia Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Propozycja programowa – pion harcerski / starszoharcerski
Aby zdobyć Odznakę, należy razem z drużyną zrealizować przynajmniej 3 z sześciu
przedstawionych poniżej zadań dla danego pionu metodycznego.
PROPOZYCJE DLA HARCERZY:
1. Przez Podgórze tropem Szarych Szeregów - Przeprowadźcie zbiórkę na temat
Podgórskich Szarych Szeregów. Odnajdźcie na terenie Podgórza miejsca pamięci osób
walczących za niepodległość ojczyzny (pomniki, groby).
2. Harcerska scena- zorganizujcie przedstawienie związane z hufcem/ szczepem/ drużyną/
bohaterem, które przedstawicie dla swojego środowiska/ rodziców lub też wystosujcie
zaproszenie do całego hufca
3. Hufiec przyszłości- Zastanówcie się jak w przyszłości może wyglądać hufiec, jak będzie
funkcjonować. Napiszcie opowiadanie, które zobrazuje podgórskie harcerstwo za „n” lat.
Dorzućcie do tego fabułę, która pomoże innym poznać Waszą wizję harcerstwa w
przyszłości. Kto wie, może wszystkie prace tego typu znajdą swoje miejsce w specjalnym
wydaniu gazetki hufcowej?
4. Komenda Hufca- jedyne miejsce na ziemi- stwórzcie makietę wymarzonej dla Was
komendy hufca. Nie zapomnijcie o elementach, które przydadzą się do koniecznej pracy.
Dodać jednak możecie wiele innych rzeczy, które Waszym zdaniem powinny się w niej
znaleźć.
5. W podgórską przyszłość z pieśnią na ustach- ułóżcie piosenkę o podgórskim
harcerstwie. Odnieście się w niej do swojej drużyny, hufca, innych środowisk. Może
przedstawicie efekty pracy podczas hufcowego festiwalu?
6. Własna propozycja- Może macie własną propozycję zadania na hufcową odznakę? Jeśli
tak to przedstawcie pomysł Komendzie do zaakceptowania.
PROPOZYCJE DLA HARCERZY STARSZYCH:
1. Wehikuł do czasów okupacji – Nakręćcie film związany z bohaterem hufcapodgórskimi Szarymi Szeregami. Co jednak ujmiecie- życie codzienne w okupacji?
Walkę z wrogiem? A może coś jeszcze innego?
2. Harcerska scena - zorganizujcie przedstawienie związane z hufcem/ szczepem/ drużyną/
bohaterem, które przedstawicie dla swojego środowiska/rodziców lub też wystosujcie
zaproszenie do całego hufca
3. Hufiec przyszłości- Zastanówcie się jak w przyszłości może wyglądać hufiec, jak będzie
funkcjonować. Napiszcie opowiadanie, które zobrazuje podgórskie harcerstwo za „n” lat.
Dorzućcie do tego fabułę, która pomoże innym poznać Waszą wizję harcerstwa w
przyszłości. Kto wie, może wszystkie prace tego typu znajdą swoje miejsce w specjalnym
wydaniu gazetki hufcowej?
4. Komenda Hufca- jedyne miejsce na ziemi- stwórzcie makietę wymarzonej dla Was
komendy hufca. Nie zapomnijcie o elementach, które przydadzą się do koniecznej pracy.
Dodać jednak możecie wiele innych rzeczy, które Waszym zdaniem powinny się w niej
znaleźć.

5. Harcerz krakowskiego Podgórza- przygotujcie projekt znaczka i wymagań sprawności
„Harcerz krakowskiego Podgórza”. Przedstawcie swoją pracę Komendzie. Być może
Wasz projekt posłuży do stworzenia takiej sprawności.
6. Własna propozycja- Może macie własną propozycję zadania na hufcową odznakę? Jeśli
tak to przedstawcie pomysł Komendzie do zaakceptowania.

Odznaka 90-lecia Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Propozycja programowa – pion wędrowniczy
W ramach obchodów 90-lecia Hufca Kraków-Podgórze chcemy zachęcić
wszystkich wędrowników do zdobycia ZNAKU SŁUŻBY PAMIĘCI i w ten
sposób uczczenia tej rocznicy.
Podstawowym celem realizacji znaku będzie zaakcentowanie przywiązania do tradycji,
odnajdując w bogatej przeszłości, wzorce do naśladowania i drogowskazy do wędrówki przez
życie. Historia istnienia Hufca może stanowić skarbnicę wiedzy o ludziach, ich dokonaniach
i ideach, o umiłowaniu Ojczyzny, które towarzyszyły kolejnym harcerskim pokoleniom.
Do realizacji tego znaku służby przystąpić mogą wędrownicy w zespole istniejącym stale (np.
drużyna, zastęp) lub zorganizowanym specjalnie dla zdobywania znaku. Zespół zamierzający
zdobywać znak służby pamięci opracowuje wspólnie program próby, czyli wykaz zadań,
które zamierza w okresie próby zrealizować.
Opracowując program próby, zespół kieruje się przede wszystkim potrzebami swojego
własnego środowiska. Formułując zadania powinien wykorzystać co najmniej 3 z propozycji
zawartych w programie przygotowanym przez namiestnictwo wędrownicze. Zadania należy
formułować tak, aby polegały na podejmowaniu działań.
Znak Służby Pamięci Hufca Kraków-Podgórze można zdobywać od czerwca 2011 do maja
2012. Gotową próbę należy zatwierdzić w Namiestnictwie Wędrowniczym i otworzyć
w Kapitule Stopni Wędrowniczych.
Zadania, które można wykorzystać w poszczególnych próbach:
6. przygotowanie dokumentacji zawierającej ważniejsze wydarzenia z ostatnich 90 lat
istnienia Hufca Kraków-Podgórze;
7. objęcie stałą opieką miejsca związanego z historią Hufca np. groby zmarłych instruktorów
harcerskich, osób związanych z Podgórzem;
8. organizacja zwiadu historycznego, mającego na celu odnalezienie miejsc związanych z
działalnością Podgórskich Szarych Szeregów;
9. nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy uczestniczyli w pracy Hufca, tworzeniu
poszczególnych Szczepów i Związków Drużyn, zbieranie ich wspomnień;

10. stworzenie listy istniejących i dawnych drużyn harcerskich, przygotowanie wystawy
związanej z przeszłością własnego środowiska i jego historią;
11. organizacja zwiadu dotyczącego stanu zabytków architektury, zainteresowanie wynikami
waszego zwiadu lokalnej prasy, radia, telewizji;
12. popularyzacja wiedzy z zakresu historii Hufca, przez organizację konkursów wiedzy
historycznej;
13. opracowanie folderu lub trasy wędrówki po miejscach związanych z Hufcem KrakówPodgórze– również z myślą o skautach (z objaśnieniami w języku obcym);
14. podjęcie współpracy z podgórskimi muzeami, izbami tradycji, poznanie sposobów
inwentaryzowania materiałów historycznych;
15. dokumentacja historii podgórskiego harcerstwa, zabezpieczanie kronik, wydawnictw,
fotografii, sztandarów, proporców, informując o takich działaniach i nawiązując
współpracę z hufcowymi i chorągwianymi komisjami historycznymi oraz z Muzeum
Harcerstwa;
16. odwiedzając i udzielając pomocy samotnym, starym, często chorym instruktorom naszego
Związku,
17. zebranie informacji o byłych hufcowych Hufca Kraków-Podgórze i opracowanie notki
biograficznej na hufcową stronę internetową.
Polecamy także kontakt z Kręgiem Seniora działającym w naszym hufcu oraz
Stowarzyszeniem Szarych Szeregów (siedziba na terenie kampusu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie).

