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

PODSUMOWANIA

1. HARCERSKA AKCJA LETNIA ZA NAMI
Tegoroczna Akcja Letnia była udana i bardzo zróżnicowana. Poza dużą kolonią zuchową
w Ocyplu (komendantka pwd. Paulina Janowska), zgrupowaniem obozów w Stężycy,
organizowanym przez Szczep 420 WDHiGZ (komendantka phm. Aneta ChabowskaWachowicz) i obozem Szczepu Wawer (organizowanym w zgrupowaniu Hufca Sulejówek)
odbyły się małe obozy i kolonie (wędrowny 288 WDH, kolonia 288 WGZ, obóz 147 WDH,
obóz Szczepu 160 WDH, kolonia 306 WGZ, obóz wędrowny 296 WDH). Nasz hufiec
zorganizował także w sierpniu trzytygodniowy obóz w Stężycy dla 100 harcerzy polskich
z Białorusi (komendant hm. Karol Gzyl, zastępca hm. Adam Czetwertyński).

2. PO STARTÓWCE INSTRUKTORSKIEJ
W tegorocznej startówce (31 sierpnia – 2 września) wzięło udział wyjatkowo mało osób.
W atrakcyjnym spotkaniu uczestniczyło tylko 35 instruktorów i drużynowych. Odbyły się
wędrówki, dyskusje, zajęcia kursu dla dorosłych... Rozmawialiśmy o perspektywach
działania hufca. Kolejna startówka za rok. Ale o jej formie będziemy musieli jeszcze
w hufcu porozmawiać.

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.

Strona

1z3

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

4. WARSZTATY DLA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
Komisja Stopni Instruktorskich oraz zespół kształcenia Hufca ZHP Praga Południe zapraszają
do hufca w sobotę 8 września 2012 r. w godz. 10.00 – 14.00 harcmistrzów,
podharcmistrzów
oraz
przewodników,
którzy
planują
zamknięcie
próby
podharcmistrzowskiej w roku harcerskim 2012/2013, na warsztaty na temat zdobywania
stopni instruktorskich.
W programie:
• Podsumowanie pracy KSI w roku harcerskim 2011/1012 i propozycje do planu pracy
KSI na rok 2012/2013 (dyskusja);
• Analiza idei stopni instruktorskich ZHP;
• Koncepcja budowania zadań indywidualnych zgodnych z wymaganiami na kolejne
stopnie;
• Przebieg zdobywania stopni instruktorskich w hufcu oraz zadania opiekuna próby
instruktorskiej (od opracowania koncepcji próby do napisania raportu końcowego);
• Problemy opiekuna próby (motywowanie podopiecznego, praca z podopiecznym
w trakcie realizacji próby, problemy z czasem realizacji przez podopiecznego,
kiedy zamknąć próbę negatywnie);
• Zasady potwierdzania stopnia instruktorskiego przez byłych instruktorów
wracających do czynnej służby w ZHP;
• Dyskusja o schemacie karty próby zalecanej w hufcu.
Przypominamy, że KSI nie akceptuje opiekunów prób, którzy nie uczestniczą w dorocznych
wrześniowych warsztatach dla opiekunów. Tradycyjnie spotykamy się w mundurach.

5. POŁUDNIOWO-PRASKIE PREZENTACJE
29 września w Parku Skaryszewskim odbędą się południowo-praskie prezentacje organizacji
pozarządowych. Nasz hufiec jest organizatorem tej imprezy. W muszli koncertowej wystąpi
teatr Paradox, imprezę prowadzić będzie szczepowa 288 WDHiGZ phm. Joanna Stefaniak.
Komenda Hufca proponuje wszystkim naszym środowiskom utworzenie stoisk, w których
promować będziemy harcerstwo. Nasi soliści i zespoły mogą także wystąpić w muszli
koncertowej. Środowiska, które nie budują stoisk, są zaproszone do uczestniczenia
w prezentacjach jako widzowie. Impreza trwać będzie od 14.00 do 18.00.

6. ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Opublikowany został regulamin rajdu Święto Pieczonego Ziemniaka '2012 "Na poszukiwanie
Świerszcza". W tym roku zuchy w poszukiwaniu Świerszcza odwiedzą różne
kontynenty: Amerykę Północną, Południową, Europę, Afrykę i Azję. Rajd, organizowany
przez 296 WGZ, odbędzie się 6 października 2012 r. w Wesołej. Koszt rajdu to 10 zł
od uczestnika i 3 zł od każdej osoby kadry, płatne do 2 października na konto główne
hufca. Drużynowi mogą zgłaszać patrole do 22 września.
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7. STARTÓWKA NAMIESTNICTWA HARCERSKIEGO – „PIECZONY BANAN”
Drużyny namiestnictwa harcerskiego zachęcamy do udziału w jednodniowej impreziestartówce namiestnictwa harcerskiego, odbywającej się 6 października 2012 r. na terenie
Fortu Augustówka na Siekierkach. Koszt uczestnictwa to 8 złotych. Szczegóły w załączonym
regulaminie.

8. LENINO 2012
Jak co roku reprezentacja naszego hufca, noszącego imię 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
weźmie udział 12 października w uroczystościach rocznicy bitwy pod Lenino.
Organizatorem wyjazdu jest hm. Karol Gzyl, do którego mogą się zgłaszać wędrownicy
i instruktorzy, którzy chcą być członkami reprezentacji.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

9. RAPORTY ORGANIZACYJNE – WNIOSKI DO ROZKAZU
Do 30 września proszę składać wnioski do rozkazu komendantki hufca dotyczące zmian
organizacyjnych i kadrowych w środowiskach oraz zaliczenia służby instruktorskiej. Wnioski
można przesyłać formularzem elektronicznym lub składać w biurze hufca.

10. INFORMACJA O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH
Proszę zapoznać się z załączoną informacją skarbnika hufca w sprawie terminów i sposobu
przekazywania składek harcerskich.
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