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Rada Szczepowych, 05.06.2012
WWW.PRAGAPOLUDNIE.ZHP.PL

Przypominamy, że kolejne numery „Hufcowych Wici” są zawieszane na stronie hufca
w zakładce „Strefa instruktorska”.

PODSU MOWAN IA

1. ŚWIĘTO HUFCA „SPRZYSIĘŻENIE 2012” 2-3.06.2012
W nienajlepszych warunkach atmosferycznych w sobotę i niedzielę uczestniczyliśmy
w zlocie hufca „Sprzysiężenie 2012”. W leśnej osadzie w Dobrzyńcu nad Świdrem
obozowało 360 osób. Relacja fotograficzna wkrótce na stronie hufca.

2. SPOTKANIE KOMENDY HUFCA Z KADRĄ SZCZEPU „WAWER”
24 mają odbyło się spotkanie komendy hufca z kadrą Szczepu „Wawer” oraz grupą kadry
innych drużyn pracujących na terenie dzielnicy Wawer. W spotkaniu uczestniczyła
hm. Danuta Rosner. Instruktorzy szczepu poinformowali o inicjatywie powołania na terenie
dzielnicy Hufca Wawer. Podstawowymi argumentami za powołaniem hufca była chęć
lepszej współpracy harcerstwa z władzami dzielnicy oraz możliwość podjęcia się przez
kadrę szczepu nowych wyzwań a tym samym polepszenia działalności harcerstwa
na terenie dzielnicy. Członkowie komendy hufca negatywnie ustosunkowali się do tej
inicjatywy.

3. DECYZJA KOMENDANTKI HUFCA
Komendantka hufca po wcześniejszym spotkaniu komendy hufca 28 maja z pwd. Emilem
Górskim podjęła decyzję o zawieszeniu dh. Emila w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz
w prawach członka ZHP do czasu zakończenia postępowania przed sądem harcerskim
hufca.
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4. NADZWYCZAJNY ZJAZD CHORĄGWI
16 czerwca odbędzie się zwołany przez Radę Chorągwi Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi
Stołecznej. Jest od efekt odwołania przez Komendę Chorągwi Skarbnika Chorągwi.
W czasie zjazdu zostanie omówiony aktualny stan Chorągwi Stołecznej oraz (w związku
z rezygnacją dotychczasowego komendanta) wybór komendanta i komendy chorągwi.
Na funkcję komendanta chorągwi kandydują: hm. Jakub Czarkowski (dotychczasowy
zastępca komendanta chorągwi), hm. Bartosz Kowalewski (nieprawomocnie odwołany
dotychczasowy skarbnik chorągwi) oraz hm. Grzegorz Całek (przewodniczący Rady
Chorągwi i komendant Hufca Żoliborz).
Czynne prawo wyborcze na zjeździe chorągwi mają następujący instruktorzy hufca:
phm. Krystyna Mamak, hm. Agata Trzcińska, hm. Adam Czetwertyński, hm. Stefan
Romanowski, hm. Karol Gzyl, phm. Marcin Jóźwiak, phm. Piotr Piskorski.

5. DLA NIEOBECNYCH NA SZKOLENIU PRZED AKCJĄ LETNIĄ
Dnia 19.06 o godzinie 18.00 w lokalu Hufca odbędzie się spotkanie dla osób nieobecnych
na obowiązkowych warsztatach przed akcją letnią. Przed spotkaniem należy przygotować
się z następujących tematów: bezpieczeństwa podczas obozu (bezpieczeństwo w obozie,
na rajdzie, poruszanie się po drogach itp.) oraz motywacji (czym jest, kogo dotyczy,
jak należy ją stosować), a także konfliktów (czym są i jak należy je rozwiązywać). Jest
to ostateczny termin zaliczenia warsztatów i ostatnia szansa na dopuszczenie do bycia
kadrą podczas harcerskiej akcji letniej.

6. PODSUMOWANIE PRACY DRUŻYN
W piątek 22 czerwca o godz. 20.00 odbędzie się na terenie siedziby hufca przy Wale
Miedzeszyńskim wielkie podsumowanie pracy drużyn harcerskich i gromad zuchowych.
Zostaną ogłoszone wyniki rywalizacji gromad i drużyn i podana ich kategoryzacja.
Na spotkanie przy ognisku namiestnicy zapraszają wszystkich drużynowych i przybocznych.

7. KURS PIERWSZEJ POMOCY
Zespół kształcenia proponuje wszystkim harcerzom zdobywającym stopień przewodnika
lub planującym zdobywanie tego stopnia, którzy nie ukończyli szkolenia HSR lub kursu
pierwszej pomocy, wzięcie udziału w kursie 15-godzinnym, organizowanym 30 czerwca
i 1 lipca. Kurs odbędzie się w jednej ze szkół naszej dzielnicy. Koszt 60 zł, zgłoszenia:
adam@czetwertynski.pl.
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8. GOŚCIMY HARCERZY Z BIAŁORUSI
W sierpniu (3-23) na obozie w Stężycy gościć będziemy 100 harcerzy z Białorusi.
Instruktorzy i wędrownicy, którzy chcieliby pomóc w przeprowadzeniu tego obozu
proszeni są o kontakt z hm. Karolem Gzylem lub hm. Adamem Czetwertyńskim.

9. STARTÓWKA INSTRUKTORSKA
Przypominamy, że tegoroczna startówka instruktorska będzie nieco dłuższa i w innym
niż zazwyczaj terminie. Zarezerwujcie sobie czas od rana 31 sierpnia do wieczora
2 września.

SPRAWY ORGAN IZACYJNE I FINANSOWE

10. SKŁADKI, SKŁADKI
Ponieważ 10 marca minął termin opłacenia składek za pierwszy kwartał 2012 r. przez
zuchy, harcerzy, starszyznę (na konto środowisk) i instruktorów (na konto hufca),
komendantka hufca zgodnie ze Statutem ZHP jest zobowiązana do podania informacji
o ustaniu członkostwa instruktorów, którzy składek nie zapłacili. Przypominamy, że 20
czerwca minie termin przekazania odpowiedniej części składek za II kwartał przez
środowiska na konto główne hufca 12 1240 1095 1111 0010 0680 9341.

11. UBEZPIECZENIE
Komenda hufca po konsultacjach z częścią instruktorów podjęła decyzję o ubezpieczeniu
całego hufca w PZU. Składkę w wysokości 8,00 zł od każdego członka ZHP wpisanego
aktualnie do ewidencji środowiska są zobowiązane do wpłacenia na konto hufca do końca
czerwca.

12. ANALIZA ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH
W związku z koniecznością zaplanowania pracy KSI w przyszłym roku harcerskim bardzo
prosimy szczepowych i drużynowych drużyn samodzielnych o przesłanie pod adresem
ksi@pragapoludnie.zhp.pl informacji o planowanym w przyszłym roku w środowisku
zdobywaniu stopni instruktorskich. Przypominamy, że w kazdej drużynie powinniśmy starać
się mieć dwóch instruktorów.

13. ROZKAZY KOMENDANTÓW SZCZEPÓW
W poprzednim numerze „Wici” przypominaliśmy komendantom szczepów o obowiązku
systematycznego przekazywania do hufca rozkazów komendantów szczepów (od początku
roku 2012) i prosiliśmy o przekazanie do hufca do 15 maja rozkazów wydanych w tym roku
kalendarzowym. Niestety większość komendantów szczepów nie przeczytała tej prośby.
Szkoda.
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14. SIERPNIOWY KURS DRUŻYNOWYCH ODWOŁANY
W związku ze zgłoszeniem się zbyt małej liczby kadydatów na sierpniowy kurs
drużynowych, został od odwołany. Wszystkich kandydatów zapraszamy do wzięcia udziału
w obozie dla harcerzy z Białorusi, gdzie będzie można w praktyce i pod okiem członków
zespołu kształcenia sprawdzić swoje umiejętności jako kadra obozu.

15. WNIOSKI DO ROZKAZÓW KOMENDANTKI HUFCA I ZLECENIA OPERACJI
FINANSOWYCH
Zastępca komendanta hufca uprzejmie przypomina i informuje, że wnioski do rozkazu
komendantki hufca powinny być składane przez komendantów szczepów lub drużynowych
drużyn samodzielnych. Od dnia dzisiejszego zwracane bez rozpatrzenia będą wnioski
drużynowych drużyn zrzeszonych w szczepy oraz wnioski przybocznych. Ponadto
przypominamy, że do zlecania operacji finansowych przez zlecenie@pragapoludnie.zhp.pl
upoważnieni są wyłącznie komendanci środowisk lub pisemnie upoważnieni przez nich
skarbnicy środowisk.
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