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Analiza stanu jednostek Hufca Środa Wielkopolska 

 

  Harcerstwo w Środzie Wielkopolskiej istnieje od roku 1916 - wtedy to na terenie 

Środy zaczęły odbywać się pierwsze zbiórki harcerskie. Przez lata oprócz władz zmieniał się też 

obszar działania Hufca. Aktualnie jednostki średzkiego Hufca działają głównie w powiecie 

Średzkim. Oprócz drużyn w Środzie Wielkopolskiej działają również jednostki w: Nowym Mieście 

nad Wartą, Krzykosach, Sulęcinku, Zaniemyślu oraz należącym do powiatu poznańskiego – 

Kleszczewie.  

 Na dzień 1 kwietnia 2014 roku w Hufcu działa 12 gromad i drużyn oraz krąg instruktorski 

seniorów. 4 gromady zuchowe, 1 drużyna harcerska, 3 drużyny starszoharcerskie, 1 jednostka 

wędrownicza oraz 3 wielopoziomowe. 

 

 

 

 

 

Miejscowość Jednostka 

Nowe Miasto 2 DSH „Zielone Berety” 

Krzykosy 13 DW „Zielona Brygada” 

Sulęcinek 1 GZ „Bajkowe Cudaki” 

 1 DH „Łaziki” 

 1 DSH „Włóczęgi” 

Zaniemyśl  4 GZ „Polne Kwiatki” 

 3 WDH „Czarne Pantery” 

Kleszczewo 3 GZ „Słoneczne Bractwo” 

 8 DH „Pasieka” 

Środa Wielkopolska 2 GZ „Wędrowne Nutki” 

 7 DSH „Tygrysy” 

 11 DW „Feniks” 

Krąg instruktorski  „Pajenczyna” 
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 Wg danych z Ewidencji ZHP na 1 kwietnia w Hufcu jest 212 harcerzy. 135 kobiet i 77 

mężczyzn czyli 66% i 36%. Aktywnych jest 24 instruktorów w tym 16 kobiet. Podział procentowy 

wg wieku prezentuje się następująco: 

 zuchy 40 osób, 19 %; 

 harcerze 45 osób, 21 %; 

 harcerze starsi 48 osób, 23 %; 

 wędrownicy 55 osób, 26 %; 

 instruktorzy 24 osoby (w tym 4 seniorów), 11 %. 

 Średnio do każdej jednostki należy 15 osób. Najmniej liczne jednostki (wg Ewidencji ZHP) 

mają 10 osób, a najliczniejsze 20 (2 jednostki). 

 

 

Wnioski: 

 piramida wiekowa harcerzy ma „odwrócone” proporcje  - najwięcej jest wędrowników, a 

najmniej zuchów – świadczy to o zbyt słabym działaniu gromad i drużyn harcerskich – 

praca hufca powinna skupić się na dobrym przygotowaniu nowych instruktorów do pracy z 

najmłodszymi grupami wiekowymi; 

 nie w każdej miejscowości działają jednostki pracujące właściwą do wieku metodyką 

(szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma zaplecza instruktorskiego, 

działają tylko jednostki wielopoziomowe) – celem długofalowym może być powoływanie 

szczepów w silniejszych środowiskach; 

 chłopcy i mężczyźni stanowią tylko 1/3 stanu hufca – na warsztatach i szkoleniach należy 
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podkreślać konieczność innej pracy z chłopcami i dziewczynkami poprzez pokazywanie 

różnorodnych form; 

 nie wszystkie jednostki spełniają warunki ilościowe określone w „Instrukcji działania...” - 

należałoby poprzez analizę działania jednostek wyeliminować powody zbyt małej liczby 

członków drużyn. 

 

Instruktorzy 

 

 Wg stanu ewidencji na dzień 01.04. br. w Hufcu Środa wielkopolska jest 24 instruktorów 

ZHP, 16 kobiet i 8 mężczyzn. 13 osób ma stopień przewodnika, 7 – podharcmistrza, 4 – 

harcmistrza. Jedna osoba jest przed Zobowiązaniem Instruktorskim, 2 wędrowników ma otwarte 

próby przewodnikowskie, brak jest osób mających otworzone próby podharcmistrzowskie (4 osoby 

przygotowują się do tego), 1 instruktor ma otwartą próbę harcmistrzowską.  

 

 

  Średni czas od przyznania stopnia to nieco ponad 9 lat. 9 osób swoje stopnie zdobyło 13 i 

więcej lat temu (w tym 1 instruktor, który powrócił do ZHP w 2013 r.) – daje to 37,5% z 

instruktorów Hufca. 6 osób ma stopień od 6 do 13 lat (25%). Wyższy stopień mogliby zdobywać 

wszyscy instruktorzy (w oparciu o czas od zamknięcia stopnia). 
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Stopień Liczba instruktorów mających zamknięty stopień: 

1-3 lata 4-10 lat ponad 10 lat 

Przewodnik  4  4 5* 

Podharcmistrz 1 2** 4 

Harcmistrz 1 0 3 

 * - w tym 1 instruktor, który odnowił swój stopień w 2013 roku 

 ** - w tym 1 instruktor z otwartą próbą harcmistrzowską 

 

 Średnia wieku instruktorów Hufca wynosi 37,3 lat. Najmłodszy instruktor ma 20 lat, a 

najstarszy 59. 11 instruktorów ma do 30 lat (46%), 8 osób jest w wieku 31 – 50 lat (33%), 5 osób 

ma powyżej 51 lat (21%).  

 Wszyscy drużynowi – 9 osób – mają stopnie instruktorskie. Najmłodszy drużynowy ma 20 

lat, a najstarszy 48. W tym roku mają nastąpić liczne zmiany na funkcjach drużynowych (ok. 4 

osoby przekażą drużyny). Mają też powstać 3 nowe jednostki. 

 

Wnioski: 

 instruktorzy nie zdobywają nowych stopni (np. średnia posiadania stopnia przewodnika 

wynosi 8 lat)– powinny być prowadzone działania mające na celu zachęcenie do otwierania 

wyższych stopni; 

 stopnie instruktorskie są zdobywane stosunkowo późno (harcerze mają ok.18 lat) – na 

warsztatach i spotkaniach wędrownikom powinny być przybliżane założenia stopnia 

przewodnika, stopnie powinny być  „odczarowywane” (przyboczni i drużynowi podczas 

śródrocznej pracy wykonują większość założeń próby); 

 średnia wieku instruktorów może świadczyć o tym, że w Hufcu nie rozwijają się młodzi 

ludzie; 

 nie wszyscy wędrownicy, którzy mają przejmować drużyny są przygotowani do pełnienia 

funkcji – aktualni drużynowi powinni budować w swoich następcach potrzebą otwarcia 

stopnia przewodnika; 

 ze względu na fakt, że większość harcmistrzów swój stopień posiada ponad 10 lat warto by 

było wprowadzić dla nich formy aktywizujące (np. warsztaty, indywidualną ścieżkę 

rozwoju, wykorzystywać ich doświadczenie w śródrocznej pracy). 

 


