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

PODSUMOWANIA

1. HM. PAULINA GAJOWNIK KOMENDANTKĄ CHORĄGWI
16 czerwca 2012 r. Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy
wybrał na funkcję komendantki chorągwi hm. Paulinę Gajownik. W skład komendę
chorągwi weszli: hm. Karolina Burns - zastępczyni komendanta, hm. Bartosz Kowalewski skarbnik chorągwi, hm. Marcin Adamski, hm. Grzegorz Parys, hm. Magdalena Dąbrowska,
hm. Paweł Chempiński.
Hm. Paulina Gajownik przez siedem lat pełniła funkcję komendantki Hufca ZHP
Warszawa-Wola, była członkinią Rady Chorągwi Stołecznej. Od listopada 2010 r.
współpracuje z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP. Zawodowo jest związana
ze środowiskiem NGO. Od 13 grudnia 2011 r. członkini Głównej Kwatery ZHP.

2. USTANIE CZŁONKOSTWA GRUPY INSTRUKTORÓW
W rozkazie Komendantki Hufca z 5 czerwca w związku z nieopłaceniem podstawowej
składki członkowskiej przez kilkudziesięciu instruktorów, działając na podstawie
§ 24 ust. 4) Statutu ZHP, stwierdzone zostało ustanie członkostwa w Związku Harcerstwa
Polskiego 39 instruktorów naszego hufca. Od tej decyzji odwołała się jedna osoba.

3. PODSUMOWALIŚMY ROK HARCERSKI
22 czerwca nad Wisłą zapłoneło ognisko, przy którym 70 osób naszej kadry podsumowało
mijający rok harcerski. W krótkiej gawędzie wprowadzającej komendantka hufca
phm. Krystyna Mamak przypomniała, że na obozie kadra zastępuje uczestnikom rodziców.
Wśród pląsów i śpiewów przy nieco niepewnej pogodzie ogłoszono wyniki kategoryzacji
drużyn i gromad, przyznając tytuł gromady ochoczej, sprawnej i gospodarnej oraz drużyny
szafirowej i szmaragdowej. Ogłoszono również, że w programie Rok Regionów zwyciężyła
w hufcu 32 WGZ „Zatoka Księżycowa”, zaś najlepszą kronikę prowadziła 295 WGZ
„Obieżyświaty”. Następnie namiestnicy krótko podsumowali pracę namiestnictw. Na koniec
oficjalnej części spotkania podziękowano większości obecnych i rozdano im dyplomiki oraz
tabliczki czekolady. Wszyscy zebrani zawiązali krąg i rozpoczęła się druga część spotkania
o charakterze nieformalnym.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

4. STARTÓWKA INSTRUKTORSKA
Startówka odbędzie się w Górach Świętokrzyskich od 31 sierpnia do 2 września. Każde
namiestnictwo stanowi oddzielną grupę biorącą udział w imprezie według własnego
programu. 31 sierpnia wyjazd z Warszawy rano do Kielc, skąd każda grupa przejeżdża
(przechodzi) do Nowej Słupi. Wieczorem wszyscy mamy wspólne ognisko.

1 września

program przygotowany jest przez namiestnictwa. Kurs dla dorosłych ma cały dzień zajęcia
w budynku. Wieczorem wspólne godzinne zajęcia na temat programu hufca w nowym roku
harcerskim i kominki namiestnictw.

2 września po śniadaniu w zespołach zwiedzanie

np. Kielc. Ok. 17.00 powinniśmy być w Warszawie. Zgłoszenia: członkowie poszczególnych
namiestnictw do namiestników, komendanci szczepów i instruktorzy szczepów i hufca
do phm. Piotra Piskorskiego.

Kurs przewodnikowski dla dorosłych otrzyma informacje

od hm. Adama Czetwertyńskiego. Koszt 50 zł.

5. NAJBLIŻSZE SPOTKANIE RADY SZCZEPOWYCH 4 WRZEŚNIA
4 września w lokalu hufca o godz. 18.30 spotka się Rada Szczepowych. W trakcie spotkania
zostaną przeprowadzone warsztaty na temat finansów szczepów i drużyn samodzielnych.

6. WARSZTATY DLA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH ORAZ OPIEKUNÓW PRÓB
INSTRUKTORSKICH 8 WRZEŚNIA
Tradycyjnie jak co roku KSI wraz z zespołem kształcenia hufca organizuje na początku
września (tym razem 8 września) o godz. 10.00 w lokalu komendy hufca warsztaty
dla opiekunów prób. Zakończenie o godz. 14.00. Zapraszamy instruktorów w stopniu
harcmistrza i podharcmistrza oraz przewodników z otwartą próbą podharcmistrzowską.
Uczestniczenie w warsztatach daje uprawnienie do bycia opiekunem prób instruktorskich
w naszym hufcu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

7. PLAN PRACY HUFCA 2012/2013
Komenda hufca przekazuje do wiadomości plan pracy hufca na najbliższy rok harcerski.
Plan jest zawieszony na stronie hufca, zaś w wersji papierowej znajduje się do odbioru
w lokalu komendy. Komenda prosi komendantów szczepów i drużynowych o zapoznanie się
z planem i uwzględnienie wynikających z niego zadań w planach szczepów, gromad
i drużyn.
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8. SKŁADKI I UBEZPIECZENIE
20 czerwca minął termin przekazania do hufca składek członkowskich za II kwartał 2012 r.
przez drużyny/szczepy oraz zapłacenia składki przez instruktorów, którzy regulują składkę
w trybie kwartalnym. Ponadto 30 czerwca mija termin wpłacenia obowiązkowej składki
ubezpieczeniowej za jednostki harcerskie, w tym instruktorów. Komenda hufca dziękuję
szczepom, które wywiązały się z tych obowiązków, a pozostałym przypomina o wpłaceniu
lub zleceniu pobrania odpowiednich kwot z kont środowisk na konto hufca
(zlecenie@pragapoludnie.zhp.pl). Zgodnie z uchwałą KH nr 13/XIII z 24.05.2012 od 30
czerwca ubezpieczenie będzie pobierane z kont środowisk.
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