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Nowa strona internetowa Hufca ZHP Kutno - luty 2016  
Kutnowscy harcerze mają nową stronę internetową- www.kutno.zhp.pl.  

Nowa strona internetowa naszego hufca pozwoli na sprawniejszy przepływ informacji oraz wyjaśni 

Państwu czym się zajmujemy jako harcerze. Projektując stronę skupiliśmy się przede wszystkim 

na tym, aby była ona przejrzysta oraz, aby poruszanie się po jej witrynach nie sprawiało 

trudności. Nowa strona ułatwi również znalezienie odpowiedniej jednostki harcerskiej na terenie 

naszego miasta i powiatu oraz pomoże instruktorom harcerskim w odnalezieniu informacji  

o obowiązujących w Związku Harcerstwa Polskiego przepisach dotyczących np. organizacji 

biwaku. 

Na stronie można dowiedzieć się czym harcerstwo różni się od innych zajęć dodatkowych, ile to 

wszystko kosztuje oraz co zrobić, aby wstąpić do ZHP.  

Hufiec ZHP Kutno im. hm. Aleksandra Kamińskiego to największa organizacja młodzieżowa  

w powiecie kutnowskim i mieście Kutno. Harcerstwo na ziemi kutnowskiej nieprzerwanie działa 

od 1912 roku. Dzięki dziedzictwu i doświadczeniu wypracowaliśmy rozwiązania oparte na 

wieloletniej i długotrwałej ciągłości pracy naszej organizacji pozwalające na stosowanie 

tradycyjnych harcerskich wartości w nowoczesny i aktualny sposób.  

90% aktywności społecznej ZHP wypełniają instruktorzy, których mamy w Polsce blisko 11 tysięcy. 

6 tysięcy z nich to drużynowi, którzy cały rok pracują nad wykształceniem odpowiednich wartości 

w młodych ludziach. Przepracowują oni po 1000 godzin rocznie, a więc niewiele mniej niż 

nauczyciele zatrudnieni w szkole. Jednak najważniejsze jest to, że każdy z instruktorów pełni 

swoją funkcję wolontariacko. 

Harcerstwo, to przede wszystkim różnorodność. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma 

talenty i predyspozycje, może zostać członkiem ZHP. Tutaj liczy się przede wszystkim chęć 

współpracy. Harcerstwo uczy działania w zespole, a jednocześnie stawia na indywidualność. 

Niezależnie od tego, czy zuch lub harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie 

lub aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie. Tym samym harcerstwo 

potrafi połączyć wszystko co oferują inne zajęcia dodatkowe, a jednocześnie przedstawić to  

w dużo atrakcyjniejszy sposób.  

Życzymy miłego korzystania z naszej strony internetowej! 
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