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ZESPÓŁ WIGIERSKI
1. CELE
1.
2.
3.

Wzmacnianie wspólnoty hufca - ogólnohufcowe działania programowe i wychowawcze, wspólnym
systemem motywowania i promowania.
Budowanie poczucia tożsamości członków hufca - praca ze wspólnymi wartościami wynikającymi z
cech bohatera hufca.
Propagowanie filozofii i umiejętności puszczańskich - nauka w działaniu.

2. SKŁAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hm. Michał Cyrkunowicz
hm. Robert Borzecki
hm. Michał Górecki
hm. Witold Pietrusiewicz
phm. Aleksandra Owczarek
phm. Mariusz Borzecki
phm. Jacek Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński

3. PODZIAŁ KOMPETENCJI
Przedstawiony tu czas realizacji oznacza czas opracowania i wdrożenia, naturalnie każde z narzędzi opracowane
przez zespoły będzie już stałym elementem pracy hufca na kolejne lata.
Batalion Wigry: planujemy wykorzystanie istniejącej Izby Tradycji i zaadoptowanie jej na multimedialną salę
poświęconą Batalionowi, inspirujemy się Muzeum Powstania Warszawskiego. Główny nacisk kładziemy na
QRKody przenoszące do treści multimedialnych: stron, filmów, zdjęć... Ta część zespołu odpowiedzialna jest też
za merytoryczne wsparcie przedsięwzięć innych zespołów hufca w zakresie wiedzy o Batalionie.
Odpowiedzialni za ten temat są: phm. Jacek Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński, hm. Robert Borzecki phm. Mariusz
Borzecki.
CZAS REALIZACJI: 1 I 2018 - 30 III 2018
Leśne Wampum:
Wampum: podniesienie do rangi propozycji programowej/sprawności hufcowej, w tym praca nad
wizualizacją propozycji. Największym wyzwaniem będzie wypromowanie tego i nadanie prestiżu ważnej w
hufcu "odznaki". Narzędzie skierowane będzie dla harcerzy, ale także i kadry.
Odpowiedzialny za ten temat jest: hm. Michał Cyrkunowicz we współpracy z Erykiem Matowskim.
CZAS REALIZACJI: 1 XI 2017 - 31 XII 2018

Miana Wigierskie oarz Plakietka Hufca: system motywacyjnym dla kadry hufca od poziomu przybocznego
wzwyż. W tym obszarze zawierają się opracowanie i promowanie obu narzędzi, tak aby działały możliwie
szeroko, z zachowaniem ich prestiżu.
Odpowiedzialna za ten temat jest: phm. Aleksandra Owczarek i hm. Witold Pietrusiewicz.
CZAS REALIZACJI: 23 XI 2017 - 30 XI 2018
Puszczaństwo (leśna część bohatera): Obszar, w który zaangażowany jest niemal każdy członek
zespołu. Podstawą jest tu filozofia puszczańska, a nie techniki - pokazać nacisk na to CZEMU coś robimy, a nie
tylko JAK. W tym obszarze mieszczą się wyjazdy Zespołu Leśnego, ale też Rajdy KSI, czy pojedyncze warsztaty z
technik. Ta część zespołu odpowiedzialna jest też za merytoryczne wsparcie przedsięwzięć innych zespołów
hufca w zakresie szeroko rozumianego Puszczaństwa. Tu również zawiera się blog puszczański zbierający w
jednym miejscu całość materiałów o bohaterze (z wyłączeniem części powstańczej, która będzie w innej formie)
jak i wparcie przedsięwzięć hufcowych w zakresie formy z elementami technik puszczaństwa.
Odpowiedzialni za ten temat są: hm. Michał Cyrkunowicz i hm. Michał Górecki.
CZAS REALIZACJI: 1 XI 2017 - 30 XI 2018

