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Sprawozdanie z działalności Zespołu Promocji i Informacji 

Hufiec ZHP Chrzanów 

21.11.2015 r. – 10.10.2017 r. 

Zespół Promocji i Informacji, dla wiadomości członków Hufca ZHP 

Chrzanów, korzystając z organizowanego przez Komendę Hufca Zjazdu 

Sprawozdawczego, przedstawia krótkie sprawozdanie z działalności zespołu od 

ostatniego zjazdu zwykłego. 

Z dniem 30.11.2015 r. Szefem Zespołu Promocji i Informacji, rozkazem 

Komendanta Hufca, został mianowany pwd. Paweł Walesic – Członek Komendy 

Hufca ZHP Chrzanów ds. Promocji i Informacji. Z dniem 31.01.2016 r. w skład 

zespołu weszły następujące osoby: 

 phm. Aneta Kobylecka 

 sam. Kinga Bryśkiewicz 

 ćwik Adrian Fiba 

Natomiast z dniem 27.04.2016 r. z funkcji członka Zespołu Promocji i 

Informacji został odwołany ćwik. Adrian Fiba, na jego miejsce został powołany dh 

Hubert Mucha. Od tego czasu Zespół działa w niezmienionym składzie, tj.:  

 pwd. Paweł Walesic 

 phm. Aneta Kobylecka 

 sam. Kinga Bryśkiewicz 

 dh Hubert Mucha 

Zespół przez okres swojego działania komunikuje się między sobą za pomocą 

portalu społecznościowego – co bardzo optymalizuje jego pracę, natomiast 

wszystkie jego dane przechowywane są w chmurze sieciowej, dzięki czemu każdy 

członek Zespołu ma szybki dostęp do potrzebnych materiałów, zarówno tych 

publikowanych, jak i tych wykorzystywanych jedynie do potrzeb działania 

Zespołu. W trakcie swojego działania Zespół stworzył również wewnątrz hufcowy 

regulamin, zatwierdzony przez Komendę Hufca na posiedzeniu 21.03.2016 r. 

uchwałą nr 19/KH/2015, standaryzujący działania jednostek hufca na portalach 

społecznościowych oraz stronach internetowych. 

Przez okres swojego działania Zespół Promocji i Informacji stworzył 

ogólnodostępną, hufcową, harcerską gazetkę, która ukazywała się co kwartał. 

Zamieszczane są w niej artykuły poświęcone działalności hufca, jego jednostek, 
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jak i członków. Gazetka służy członkom Hufca ZHP Chrzanów do poszerzania 

swoich umiejętności pisarskich, wykonywania zadań na stopnie harcerskie, 

instruktorskie oraz do dzielenia się własnymi doświadczeniami lub  opiniami na 

różne tematy. Służy oczywiście również celom promocyjnym hufca. 

Zespół Promocji i Informacji na początku swojego działania, licząc od zjazdu 

zwykłego, stworzył również stronę internetową Hufca ZHP Chrzanów, która przy 

okazji każdego z audytów stron www przeprowadzanych przez Chorągiew Śląską, 

uzyskuje najwyższe noty. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana oraz 

usprawniana. Zespół stworzył również stronę www poświęconą tematowi bazy 

obozowej Hufca ZHP Chrzanów, strona służy stricte celom promocyjnym bazy. 

Umieszczane są na niej rok rocznie informacje na temat kosztów obozu dla 

innych hufców chcących odwiedzić naszą bazę, zdjęcia oraz opinie promujące 

bazę obozową. 

Zespół stara się uczestniczyć w każdej imprezie organizowanej na szczeblu 

hufcowym oraz przygotowuje z nich relacje pisemne oraz zdjęciowej, która 

następnie rozsyłana jest do lokalnych mediów, m.in. CHTVL, przełom.pl, gazeta 

krakowska, chrzanow.pl. Zdjęcia oraz teksty umieszczane są również w galerii 

hufca oraz w gazetce prowadzonej przez Zespół. 

Zespół Promocji i Informacji zajmuje się również promowaniem organizowanych 

przez hufiec wydarzeń. Tworzy liczne grafiki promocyjne - nawet na najmniejsze 

wydarzenia. Z powodzeniem i z sukcesem prowadzona jest również strona Hufca 

ZHP Chrzanów na portalu społecznościowym jakim jest „facebook”. Obok niej 

powstała również strona bazy obozowej, na której w czasie trwania Harcerskiej 

Akcji Letniej zamieszczane były codzienne relacje z życia obozowiczów. Strona ta 

okazała strzałem w dziesiątkę zrzeszając dużą liczbę użytkowników 

obserwujących życie naszych harcerzy. 

 Mimo tak licznych działań, które aktualnie prowadzone są przez ZPiI, Zespół 

w dalszym ciągu otwarty jest na nowe osoby, które chciałby zasilić nasze szeregi 

realizując przy tym nowe zadanie jak i spełniać swoje pasje. 

Sprawozdanie zostało sporządzone przez 

Szefa Zespołu Promocji i Informacji 

pwd. Pawła Walesic 

…………………………………………… 

 


