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„Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go
we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez

stawianie wyzwań” 

Statut ZHP, Rozdział 2. § 3.



Hufiec ZHP Stargard zrzesza ponad  …. zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, 
wędrowników, instruktorów zorganizowanych we wszystkich pionach metodycznych. 
Drużyny i gromady działają na terenie miasta i gminy Stargard, miasta i gminy Łobez 
oraz miasta i gminy Choszczno oraz Recz.

Biuro hufca mieści się w budynku przy Ul. Rynek Staromiejski 1 i wyposażone jest w 
sprzęt biurowy udostępniany  do pracy drużynowym i instruktorom. Jest to również 
miejsce zbiórek drużyn oraz spotkań zespołów instruktorskich.

Hufiec ZHP Stargard posiada bazę w Świętouściu, na terenie której odbywają się 
biwaki, obozy i inne imprezy programowe hufca.

Hufiec posiada stronę internetową ( www.stargard.zhp.pl ), która jest na bieżąco 
aktualizowana. Wszyscy instruktorzy hufca oraz Komenda Hufca pełnią swe obowiązki
społecznie ( na zasadzie wolontariatu).



W Hufcu ZHP Stargard działają:

3 gromady zuchowe:

*  1 Choszczeńska Gromada Zuchowa "WIEWIÓRKI"

       Drużynowa Patrycja Sobczak,

  3 Gromada Zuchowa "Leśne Zuchy"

         Drużynowy pwd. Jakub Zieniuk

  15 Gromada Zuchowa

Drużynowa pwd.  Angelika Karpińska



7 drużyn harcerskich:

 20 Drużyna Harcerska "Buki"

Drużynowa pwd. Beata Kaźmierczak,

 99 Drużyna Harcerska „Trampy” 

Drużynowy pwd. Jan Obarzanek

 94 Drużyna Harcerska

Drużynowa pwd. Angelika Karpińska,

 1 Choszczeńska Drużyna Harcerska AD ASTRA CHOSZCZNO

Drużynowa  Klaudia Włodarczyk

 6  Drużyna Harcerska TABULA RASA PĘZINO

Drużynowa pwd. Dorota Milczarska- Kogut

 21 Drużyna Harcerska RECZ

Drużynowa Elena Kwiecień



 5 Drużtna Harcerska „Vade Mecum”

Drużynowa Marta Ziemak

3 drużyny starszoharcerskie:

 1 Drużyna Starszoharcerska "Łobeskie Włóczykije"

Drużynowy pwd. Jakub Zieniuk

 33 Drużyna Starszoharcerska

Drużynowa phm. Magdalena Opulska

 4 Drużyna Starszoharcerska

Drużynowy Krystian Samsonik

 VII Drużyna Starszoharcerska

Drużynowy Damian Gralak



3 drużyny wędrownicze:

 12 Wędrownicza Drużyna Rozpoznania

Drużynowa Joanna Winnicka

 86 Wędrownicza Drużyna Harcerska MUMINKI

Drużynowy pwd. Jan Obarzanek

1 drużyna wielopoziomowa:

 1 Drużyna Wielopoziomowa „Czarna 7”

        Drużynowa Laura Matuk

2 kręgi seniorów :

 Krąg Seniorów "Waganci"

Przewodnicząca Kręgu Maria Drabot

 Krąg Seniorów "Wodawa"

Przewodnicząca Kręgu Wanda Puczyńska



3 harcerskie kluby:

 Harcerski Klub Ratowniczy

       Szef Klubu Miłosz Wiśniewski

 Harcerski Klub Piosenki

Szef Klubu Damian Gralak

KOMENDA HUFCA:

-phm. Andrzej Wasiak – komendant 

-phm. Magdalena Opulska – zastępca komendanta hufca ds. kształcenia

-phm. Małgorzata Zieniuk – człnek komendy hufca / programowiec

-phm. Krystyna Kurczewska – członek komendy hufca/dyrektor Domu Harcerza

-pwd. Mateusz Bułat – członek komendy hufca

- Iwona Mamoń – skarbnik hufca



ZESPOŁY HUFCA:

 

Komisja Rewizyjna:
-   hm. Maria Drabot – przewodnicząca 
-   hm. Stefan Szemlij - Zastępca Przewodniczącego KR
 -  hm. Zbigniew Szot – sekretarz 
-Komisja Stopni Instruktorskich
- phm. Sylwia Smoleń- p.o. przewodnicząca

- hm. Leon Sułżycki

- phm. Artur Smoleń

- phm. Damian Gralak

- hm. Krystyna Kurczewska

- hm. Andrzej Kaszubski



- Kapituła Stopni Wędrowniczych:
- phm. Damian Gralak – przewodniczący

-phm. Małgorzata Zieniuk

- pwd. Jan Obarzanek

-pwd. Izabela Dobroć

- pwd. Mateusz Bułat

Zespół Programowy

- phm. Małgorzata Zieniuk - przewodnicząca

- pwd. Jan Obarzanek 

- pwd. Dorota Białach

- phm. Sylwia Smoleń



OBSZARY I CELE PRIORYTETOWE
1. Zbudowanie poczucia wspólnoty instruktorskiej, w której dominują relacje

braterskie, pełne szczerości i autentyczne, tolerancyjne dla odmiennych zwyczajów i 
tradycji , wynikające z wzajemnego szacunku i otwartości.

2. Pozyskiwanie kadry do prowadzenia podstawowych jednostek harcerskich, m.in. 
wśród nauczycieli, rodziców i studentów

3. Zbudowanie Zespołu Kadry Kształcącej , który będzie uczestniczył w złożonym 
procesie kształtowania świadomej, odpowiedzialnej oraz kompetentnej  kadry od 
zastępowych po instruktorów działających w zespołach instruktorskich naszego 

hufca.

4. Stwarzanie warunków do  indywidualnego i nieustającego rozwoju kadry,  
podejmowania nowych, odpowiedzialnych funkcji i zadań oraz do korzystania z różnych
form kształcenia. 



PROGRAM
1. Praca z Bohaterem hufca na poziomie gromad, drużyn i hufca.

2. Wspieranie i promowanie pracy opartej na zastępach. 

3. Zapewnienie ciągu wychowawczego, m.in. poprzez tworzenie kolejnych gromad, 
drużyn,  szczepów.

4. Zbudowanie wspólnoty drużynowych w hufcu opartej na mobilizowaniu siebie do 
coraz lepszego działania i udzielania wzajemnego wsparcia, tak aby pozytywny 
przykład drużynowego oddziaływał na podopiecznych.

5. Budowanie i realizacja programu gromad, drużyn i hufca zgodnego z harcerską 
metodą wychowawczą.

6. Wzrost jakości pracy w drużynach i gromadach; wspieranie organizacji 
samodzielnego wypoczynku letniego gromad i drużyn oraz zorganizowanie 
wypoczynku letniego jednostkom, które zadeklarują chęć wyjazdu na obozy i 
kolonie zorganizowane przez Komendę Hufca.



WIZERUNEK
1. Pielęgnowanie tradycji i historii Hufca ZHP Stargard oraz historii wszystkich 
środowisk .

2. Dbanie o regulaminowe umundurowanie zuchów, harcerzy i instruktorów oraz 
zachowanie zgodne z wartościami naszej organizacji.

3. Promowanie harcerstwa wśród grona pedagogicznego  szkół jako 
komplementarnego z działaniami szkoły w wychowaniu dzieci i młodzieży.

4. Umacnianie roli rodziców jako partnerów w wychowaniu.

FINANSE I MAJĄTEK
1. Zbudowanie sprawnie funkcjonującego zespołu kwatermistrzowskiego, tak aby 

efektywniej  gospodarować sprzętem hufca.

2. Dbanie o rozwój i sprawne zarządzanie bazą hufca w Świętouściu. 


