Hufcowe Wici 3/2012
Rada Szczepowych, 06.03.2012
WWW.PRAGAPOLUDNIE.ZHP.PL
1. ROZKAZY KOMENDANTKI HUFCA
Informuję, że komendantka hufca wydała w czasie od ostatniego spotkania rady
szczepowych następujące rozkazy:
 rozkaz specjalny L.S. 1/2012 z dnia 18 lutego 2012 r.,
 rozkaz specjalny L.S. 2/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.,
 rozkaz specjalny L.S. 3/2012 z dnia 25 lutego 2012 r.
 rozkaz L. 2/2012 z dnia 6 marca 2012 r.

2. HM. ADAM SIKOŃ „NIEZWYCZAJNYM 2011”
Namiestnik NS hm. Adam Sikoń dzięki oddaniu przez nas głosów na niego zdobył tytuł
jednego z pięciu niezwyczajnych instruktorów ZHP roku 2011. Uroczysta gala, w czasie
której wręczono druhowi Adamowi pamiątkową statuetkę, odbyła się w czasie imprezy
GK ZHP z okazji Dnia Myśli Braterskiej w teatrze „Basen” 25 lutego. Już możemy
zastanawiać się, kogo nasz hufiec może wytypować jako kandydata do tytułu
„Niezwyczajnego” w roku 2012.

3. „32” MAJĄ BOHATERA
Informujemy, że Szczep 32 WDHiGZ po zakończeniu kampanii „Bohater” otrzymał imię
hm. Stanisława Sieradzkiego „Śwista”.

4. ZASTĘPOWI NA START
Hufcowy zespół ds. zastępów przedstawia regulamin konkursu „Zastęp na medal”, będący
jednym z zadań tegorocznego „Roku zastepów”. Komenda hufca zachęca wszystkie drużyny
do wzięcia udziału w konkursie. Na stronie hufca znajduje się zakładka, gdzie podawane
będą wszystkie informacje. Zakończenie konkursu odbędzie się w trakcie Zlotu Hufca.
W załączeniu – regulamin.

5. ANKIETA W SPRAWIE PRACY ZASTĘPÓW
Do drużynowych została przesłana ankieta na temat funkcjonowania zastępów. Bardzo
ważne jest, abyśmy szczegółowo wiedzieli, jak aktualnie pracują nasze drużyny,
czy w ich pracy uwzględniany jest ten element metody harcerskiej. Prosimy komendantów
szczepów o sprawdzenie, czy wszyscy drużynowi wypełnili już ankietę. Ponieważ nie został
przez zespół ds. zastępów (najlepszego hufca w Polsce) określony termin wypełniania
ankiet, prosimy drużynowych o zrealizowanie tego zadania do 15 marca.
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6. WARSZTATY DLA KADRY SZCZEPÓW
Zespół kształcenia zaprasza szczepowych i całą kadrę szczepów (wszystkich funkcyjnych
w szczepie) na pierwszą część warsztatów, których celem jest lepsze przygotowanie
do pełnienia funkcji. Program wszystkich części (druga część we wrześniu 2012 r.)
opracowany jest na podstawie standardów kursu komendantów szczepów, obowiązujących
w ZHP. Spotykamy się 27 marca w hufcu o godz. 18.00, warsztaty potrwają do 20.30.
W programie:
 Prawne podstawy funkcjonowania szczepu, konstytucja (regulamin) szczepu –
hm. Adam Czetwertyński
 Szczep w środowisku, współpraca z rodzicami i współpraca ze szkołą,
jak wykorzystywać porozumienie MEN – ZHP – hm. Anna Michalina Gieniusz
 Gospodarka, zarobkowanie i finanse w szczepie – hm. Ewa Lachiewicz-Walińska.

7. HUFCOWE WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA
Kapelan hufca ks. Marek Zdanowicz, kapłani kościoła p.w. Najczystszego Serca Maryi oraz
zespół wychowania duchowego i religijnego zapraszają wszystkich harcerzy, instruktorów,
starszyznę i seniorów hufca na rekolekcje - Hufcowe Wielkopostne Dni Skupienia. Odbędą
się one w kaplicy kościoła przy pl. Szembeka - wejście z drugiej strony kościoła - w środę,
czwartek i piątek – 21, 22 i 23 marca o 19.00. W środę rekolekcje prowadzi ks. Roger,
w czwartek - ks. Marek, w piątek – obaj księża wspólnie.

8. DIECEZJALNA DROGA KRZYŻOWA
Zapraszamy wszystkie środowiska naszego hufca do wzięcia udziału w Diecezjalnej drodze
krzyżowej. Droga krzyżowa diecezji warszawsko-praskiej odbywa się w okolicach katedry
św. Floriana. Zbiórka środowisk naszego hufca w piątek 30 marca o godz. 18.30 koło
pomnika Kościuszkowców przy Wybrzeżu Szczecińskim (kończył się tam trzy lata temu Rajd
Młodego Kościuszkowca). Zakończenie przy katedrze. Komendantka hufca prosi,
by ją poinformować do 27 marca, które środowiska będą na drodze krzyżowej
reprezentowane.

9. ANKIETA „ŚRODOWISKA” ZESPOŁU PROMOCJI I INFORMACJI
Zespół promocji i informacji hufca zwraca się do wszystkich środowisk o przesłanie
informacji o szczepach, drużynach, kręgach i innych jednostkach hufca. Informacje
te zostaną wykorzystane do zawieszenia na stronie hufca. Wszystkim nam musi zależeć,
by informacje były aktualne i atrakcyjne. Ankieta zespołu w załączeniu. Bardzo prosimy
o przesłanie ankiety drogą elektroniczną do 15 marca.

10. EKSTREMALNE POWITANIE ZIELENI
Doroczny, tym razem afrykański, rajd EPZ odbędzie się w sobotę 31 marca 2012 r.
Organizatorem rajdu jest Szczep 32 WDHiGZ. Najstarsi harcerze będą mogli uczestniczyć
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w trasie rowerowej. Harcerze i zuchy wezmą udział w rajdzie na odrębnych trasach. Koszt
to 20 zł z koszulką lub 7 zł bez koszulki. Start wszystkich tras o godzinie 9.00 w różnych
miejscach Rembertowa. Zakończenie 11.00-13.00 trasa zuchowa, 13.00-15.00 trasa
harcerska i starszoharcerska (bunkry w Rembertowie, stamtąd jeszcze 15 minut
do autobusu). W załączeniu – regulamin rajdu.

11. PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
Zespół wychowania duchowego i religijnego planuje pielgrzymkę do Częstochowy. Przejazd
autokarem. W programie gra miejska, nocne czuwanie, uczestniczenie w mszy świętej,
zwiedzanie muzeum na Jasnej Górze. Wyjazd w sobotę 19 maja w godzinach porannych,
powrót do Warszawy w niedzielę 20 mają ok. godz. 14.00. Koszt – wynajęcie autokaru.
Komenda hufca prosi środowiska o przekazanie informacji o wielkości grupy, która jest
zainteresowana pielgrzymką, do phm. Piotra Piskorskiego w terminie do 20 marca.

12. SKŁADKI HARCERSKIE I INSTRUKTORSKIE
Zgodnie z decyzją Rady Naczelnej ZHP składki członkowskie w roku 2012 wynoszą 48 zł
od osoby. W I kwartale środowiska wpłacają do hufca składkę (80 procent sumy składki
członkowskiej) do 20 marca. Instruktorzy wpłacają 100 % składki. Mogą kwartalnie, mogą
wpłacić za cały rok. Ze składki zwolnieni są jedynie członkowie drużyn Nieprzetartego
Szlaku. Zgodnie z uchwałą XXXVII Zjazdu ZHP niewypełnienie tego obowiązku skutkuje
ustaniem członkostwa w ZHP. Prosimy o bezwzględne dopilnowanie terminu.
Przypominamy, że indywidualne opłacenie składek odnotowuje się na liście, a następnie
wystawia się KP na łączną kwotę, chyba że pojedyncze osoby/rodzice życzą sobie otrzymać
pokwitowanie – wówczas wystawiamy im indywidualne KP. Zbierane w tej sposób pieniądze
należy wpłacać na konto zgodnie z zasadą, że pogotowie kasowe nie powinno przekroczyć
250 złotych. Składki kwartalne należy wpłacać na konto podstawowe hufca, najlepiej
za całą jednostkę (drużynę/ gromadę/ krąg/ klub) zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia
2011 r.

13. 1 % DLA ZHP
Zachęcamy szczepowych i drużynowych do propagowania w swoich środowiskach - wśród
rodziców, przyjaciół, sponsorów – idei wsparcia jednostek naszego hufca przez przekazanie
1% podatku dochodowego za rok 2011 r. na rzecz ZHP. Na stronie głównej hufca
http://pragapoludnie.zhp.pl w zakładce z prawej strony znajduje się program
do wypełniania PIT. Program automatycznie dysponuje przekazanie 1% podatku na rzecz
Chorągwi Stołecznej ZHP, która jest organizacją pożytku publicznego (KRS
0000268913). Aby wskazać jako adresata tych pieniędzy konkretną jednostkę harcerską,
należy w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisać Hufiec Praga-Południe + numer środowiska.
Istnieje nadal możliwość za pośrednictwem komendy hufca wydrukowania ulotek
do rozdawania w drużynach rodzicom zuchów i harcerzy oraz naszym przyjaciołom. W tej
sprawie należy zgłaszać się do skarbnik hufca hm. Ewy Lachiewicz-Walińskiej.
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14. EURO 2012
Komenda Chorągwi Stołecznej przygotowuje się do mistrzostw EURO 2012. W HOS na Cyplu
Czerniakowskim przygotowywane jest miasteczko EURO dla ok. 5 tysięcy kibiców. Komenda
Chorągwi zaprasza wszystkie drużyny i jednostki harcerskie do współpracy i służby
kwatermistrzowskiej na Cyplu, m.in. jest potrzeba rozstawienia prawie tysiąca namiotów
i kilku tysięcy łóżek.
Rozliczenia będą dokonywane w sprzęcie kwatermistrzowskim (głównie przekazane będą
do środowisk zakupione do miasteczka namioty).
Chętne środowiska proszę o zgłaszanie się osobiście do Komendantki Hufca do 24 marca br.
krystyna.mamak@pragapoludnie.zhp.pl.

15. HAL 2012
W załączeniu przesyłamy informację dla rodziców dotyczącą kolonii zuchowej w Ocyplu.
Kolonia „OCYPEL CITY” odbędzie się w dniach 14-31 lipca br. W lokalu komendy hufca
odebrać można karty kwalifikacyjne dla uczestników. Istnieje również możliwość
wydrukowania w hufcu kart dla innych placówek Akcji Letniej naszego hufca z podaniem
pełnych danych organizatora (szczep, środowisko, adres, nr konta bankowego).

16. MELDUNEK HAL
Przypominamy, że przed miesiącem komendanci szczepów zostali poproszeni o wypełnienie
i przyniesienie na dzisiejszą radę szczepowych meldunku środowiska w sprawie propozycji
udziału szczepu (drużyny samodzielnej) w Harcerskiej Akcji Letniej 2012. Środowiska,
które tego dziś nie uczyniły, są proszone o złożenie ankiety w ciągu tygodnia.

17. PRACE KWATERMISTRZOWSKIE W LOKALU HUFCA
Przekazujemy informacje o pracach kwatermistrzowskich w marcu
 10 marca - sobota - od godz. 10.00 porządkowanie harcówki - służbę pełnią 147
WDH
 17 marca - sobota od godz. 10.00 ciąg dalszy porządkowania harcówki - służbę pełni
Szczep WAWER
 24 marca - sobota od godz. 10.00 - transport sprzętu z blaszaka do magazynu
na Podskarbińską, porządkowanie sprzętu na Podskarbińskiej (3, 147, 288, 295) służbę pełnią 288, 295, 160 WDH
W sprawie wszystkich prac należy kontaktować się bezpośrednio z kwatermistrzem hufca
hm. Januszem Gzylem nr 501 328 247, mail: janusz.gzyl@pragapoludnie.zhp.pl.
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