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„POŁUDNIOWOPRASKIE PREZENTACJE"
W sobotę 29 września 2012 r. od godz. 10.00 do 18.00 w Parku
Skaryszewskim braliśmy udział w pikniku organizacji pozarządowych
"Południowopraskie
prezentacje". W
muszli
koncertowej,
gdzie
konferansjerem była phm. Joanna Stefaniak, występował harcerski teatr
PARADOX pod kierunkiem hm. Marka Medyńskiego. W organizację włączyły
się harcerki i harcerze 288, 160 WDH. Grupę przyjaciół zaprosił do pomocy
pwd. Stanisław Matysiak. Szczep 295 WDHiGZ zorganizował w tym czasie
swoją starówkę i członkowie szczepu częściowo brali udział w atrakcyjnym
programie prezentacji. Niestety 13 WDH nie udało się nadmuchać zamku.
Komenda hufca dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do propagowania
naszego ruchu wśród mieszkańców dzielnicy.

WARSZTATY INSTRUKTORSKIE
W sobotę 8 września dziewiętnaścioro instruktorów naszego hufca
uczestniczyło w warsztatach KSI, zespołu kształcenia i opiekunów
kandydatów do zdobycia stopnia przewodnika i podharcmistrza. Było to
interesujące spotkanie, które pozwoliło na zdobycie nowych wiadomości i
przypomnienia sobie starych na temat idei stopni przewodnika,
podharcmistrza i harcmistrza, zagrożeń, jakie występują w trakcie
zdobywania stopni instruktorskich, budowania bardziej oryginalnych zadań
w czasie zdobywania stopni, problemów, jakie ma opiekun próby w trakcie
opiekowania się zdobywającym stopień instruktorski. Nowym tematem były
zasady potwierdzania stopni instruktorskich przez byłych instruktorów
wracających do czynnej służby w ZHP. Kolejne warsztaty za rok.

CAPSTRZYK NA POWĄZKACH 3O PAŹDZIERNIKA
3O października (wtorek) w przededniu dnia Wszystkich Świętych komenda
zaprasza reprezentacje szczepów całego hufca na uroczysty capstrzyk w
Kwaterze Kościuszkowców – bohaterów Hufca Praga Południe.
Spotykamy się (ciepło ubrani) o godz. 18.30 przed boczną wojskowego
Cmentarza Powązkowskiego koło bramy bocznej od strony parkingu.
Harcerki i harcerze proszeni są o przyniesienie po jednym zniczu, który
zapalimy na grobach kościuszkowców. Zakończenie capstrzyku o godz.
19.15.

WARSZTATY KADRY KSZTAŁCĄCEJ 4 PAŹDZIERNIKA
Zespół kształcenia, instruktorów, którzy planują prowadzenie zajęć
na naszych kursach drużynowych, wszystkich zdobywających stopień
podharcmistrza lub przewodnika, zainteresowanych poprowadzeniem

w szczepie kursu zastępowych zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu
warsztatów "Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi". Warsztaty
są częścią naszego hufcowego Kursu Kadry Kształcącej. Zaczynamy o 18.00,
kończymy przed 21.00. Lokal komendy hufca. Prowadzenie dr phm. Grażyna
Czetwertyńska.

KURS DLA DOROSŁYCH 6/7 PAŹDZIERNIKA
Zbiórka kursu przewodnikowskiego dla dorosłych odbędzie się 6 i 7
października w ośrodku TPD w Helenowie. Początek o godz. 9.00.

IMPREZY NAMIESTNICTW 6 PAŹDZIERNIKA
Zgodnie z planami pracy 6 października odbędą się imprezy: Święto
pieczonego ziemniaka, inauguracja roku harcerskiego namiestnictwa
harcerskiego oraz impreza dla wędrowników El Dorado.

KURSY PIERWSZEJ POMOCY
26 października rozpoczynają się kursy pierwszej pomocy organizowane
przez Harcerski Klub Ratowniczy „Wawer”. Na Wędrowniczym Kurs
Pierwszej Pomocy nie ma już miejsc. Są miejsca na kursie 15-godzinnym
oraz na kursie dla harcerzy starszych. Zgłoszenia zgodnie z komunikatem
przekazywanym do środowisk (wisi on także na stronie hufca).

