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Kraków, dnia 2 grudnia 2013
Biuletyn 2/2013
1. Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Kraków-Podgórze
Informuję, że na zjeździe Sprawozdawczym Hufca wszyscy członkowie komendy poza pwd. Pawłem
Piaseckim otrzymali absolutorium

2. WOŚP 2014
Trwają przygotowania do tegorocznego finału WOŚP.
Szefem sztabu jest pwd. Beata Grabowska HO - możecie wysyłać wszelkie pytania na adres
wosp@krakowpodgorze.zhp.pl, Informacji szukajcie też na stronie
www.krakowpodgorze.zhp.pl/wosp/
Informuję, że każdy wolontariusz zobowiązany jest do podpisania ankiety wolontariackiej. Poniżej
terminy dyżurów w hufcu:
4.12, 9-11.12, 16-17.12 w godzinach 18-19.00.
Wolontariusze poniżej 18 roku życia zobowiązani są do przyjścia z rodzicem/ prawnym opiekunem.

3. Bieg Wielkich Serc
Trwają przygotowania do Biegu Wielkich Serc organizowanego przez nasz Hufiec. Zachęcamy do
udziału!

4. Kalendarze hufcowe – reklamy środowisk
Informujemy, że 6 grudnia mija ostateczny termin wysyłania zamówień na dodatkowe kalendarze
dla środowisk. Kalendarze są przeznaczone dla drużynowych, komendantów środowisk oraz szefów
agend hufcowych. Wszelkie dodatkowe kalendarze jakie środowisko chce zamówić należy pokryć ze
środków własnych, zamówienie należy wysyłać do dh. Doroty Prusinkiewicz na maila:
d.prusinkiewicz@zhp.net.pl

5. Wyjazd instruktorski Hufca
Komenda Hufca ZHP Kraków-Podgórze zaprasza na Wyjazd instruktorski hufca do Zalesia w dniach
6-8 grudnia. Wyjazd ma na celu wypracowanie planu operacyjnego hufca na rok 2014. Na wyjazd
zaproszeni się szefowie środowisk oraz agend hufcowych. Zgłoszenia na wyjazd należy przesyłać
mailowo do dh, Łukasza Stan do dnia 2 grudnia.
Jeżeli nie zbierze się wystarczająca liczba osób, wyjazd zostanie odwołany, a nad planem
operacyjnym będziemy pracować w sobotę w jednej z krakowskich szkół.

6. Zjazd ZHP
W dniach 5-8 grudnia 2013 odbędzie się Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystkie informacje
dotyczące zjazdu można znaleźć na stronie: http://zjazd.zhp.pl/

7. 18 grudnia – opłatek instruktorski hufca
Zapraszamy instruktorów i funkcyjnych hufca na spotkanie opłatkowe instruktorów Hufca w dniu 18
grudnia. Spotkanie odbędzie się w Sali Kominkowej DK Podgórze o godz. 18.00.

8. Namiestnictwa dla drużynowych
Serdecznie zapraszam drużynowych i przybocznych wszystkich pionów na grudniowe spotkania
namiestnictw:

Namiestnictwo zuchowe – odbywać się będzie w każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 18.30
Namiestnictwo harcerskie – najbliższe namiestnictwo odbędzie się w poniedziałek 9.12. 2013 o
17.30 w hufcu.
Termin namiestnictwa SH-W zostanie ustalony w terminie późniejszym.
Informuję, że pwd. Grzegorz Skonieczny zrezygnował z prowadzenia namiestnictwa. Namiestnikiem
SH-W został phm, Marcin Dziubek.

9. Współzawodnictwo drużyn i drużynowych hufca
Informuję, że elektroniczny system współzawodnictwa niebawem ruszy. Trwają ostatnie testy
systemu. Jak tylko aplikacja ruszy wszyscy drużynowi zostaną poinformowani na namiestnictwach.
Informacja pojawi się na stronie.

10. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Najbliższa Kapituła Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia o godzinie 17 w
siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.
Zgłoszenia zbierane są do dnia 9 grudnia.

11. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 11 grudnia o godzinie 18 w siedzibie hufca.
Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres elzbieta.nowak@zhp.net.pl
12. Szlachetna Paczka
Druhna Ola Sobaszek z Diablaka podjęła się organizacji akcji Szlachetna Paczka w ramach naszego
hufca. Wybrała rodzinę, której będziemy pomagać i której pomożemy w te święta.
Druhny i Druhowie!
Święta to niezwykły czas, w którym serca ludzi stają się cieplejsze, a chęć pomocy bliźnim jakby
większa. Doskonałą okazją do uczynienia dla kogoś świąt nieco bardziej magicznymi jest program
Szlachetna Paczka, w którym dla wybranej rodziny organizuje się paczkę z najpotrzebniejszymi im
rzeczami. W tym roku zdecydowaliśmy się pomóc rodzinie z Podgórza, dla której zima to trudny
okres, który ciężko byłoby im przetrwać bez naszej pomocy. Opis rodziny:
"Pani Marta (41 l.) samotnie wychowuje syna Adriana (13 l.). W skład rodziny wchodzi także ojciec i
brat
pani
Marty
pan
Zdzisław
(75
l.)
oraz
pan
Paweł
(39
l.).
Pani Marta trzy miesiące temu straciła prace. Pomimo podjętych starań ciągle nie udało się znaleźć
nowego miejsca zatrudnienia. Obecnie koszty związane z utrzymaniem rodziny ponoszą brat i
ojciec pani Marty. Pani Marta nie może liczyć na żadne wsparcie finansowe ze strony byłego męża,
zaś ze względu na to, że roczny dochód nieznacznie przekracza kryterium dochodowe, nie
przysługuje jej zasiłek alimentacyjny. Co dodatkowo pogarsza sytuację rodziny - Pan Zdzisław cierpi
na
chorobę
Parkinsona.
Rodzina mieszka w czteropokojowym mieszkaniu. Na przychody rodziny składa się pensja pana
Pawła (1200 zł) oraz emerytura pana Zdzisława (1500 zł). Łączny koszt utrzymania mieszkania to
1455 zł. Ponadto 140 zł miesięcznie rodzina przeznacza na leki dla pana Zdzisława. Po odliczeniu
tych
kosztów
miesięczny
dochód
rodziny
na
osobę
wynosi
276
zł.
Rodzina najbardziej potrzebuje żywności i środków czystości. Pani Marta prosi również o ciepłą
odzież zimową, ponieważ w tym roku nie jest wstanie zapewnić tego rodzinie."
Lista rzeczy:
Jedzenie: Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem, Konserwy mięsne,
Konserwy rybne, Warzywa w puszkach, przyprawy, słodycze
Środki czystości: Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń, Szampon, Pasta do
zębów, Szczoteczka do zębów, Mydło/żel myjący, szampon przeciwłupieżowy, krem nawilżający
Odzież:
1. Męska zimowa kurtka rozm. L

2. Damska bluza rozm. L
3. Damskie skarpety rozm. 41
4. Męska zimowa kurtka rozm. 45 dla osoby szczupłej, ciemny kolor
5. Męska bluza rozm. 182 cm wzrostu, szczupły
6. Męskie bokserki rozm. S/L
7. Męskie skarpetki rozm. 45
8. Męskie spodnie 182 cm wzrostu, szczupły, dżins
Obuwie:
1. Męskie adidasy rozm. 46
2. Damskie adidasy rozm. 41 czarne lub białe
Pomoce szkolne: zeszyty, przybory do pisania
Wyposażenie mieszkania: kołdra, ręczniki
Upominki: Pani Marta marzy o tuszu do rzęs oraz kredce do oczu. Adrian marzy o płycie zespołu
Kaliber 44 "63 minuty dookoła świata". Pan Zdzisław ucieszyłby się ciepłym swetrem (170cm
wzrostu).
Jak najszybciej postaramy się uruchomić aplikację na stronie hufca, w której każdy będzie mógł
zaznaczyć, co już jemu lub osobom z jego środowiska udało się załatwić - tak, aby nie powielać się
wzajemnie. Linka do niej prześlemy Wam mailowo w najbliższym czasie. Powyższą listę podaję
jednak już, aby każdy mógł już zacząć rozglądać się za wymienionymi na niej rzeczami.
Zaangażujmy jak najwięcej osób - rodzinę, przyjaciół, znajomych z pracy czy uczelni. Sprawmy, aby
dla tej rodziny święta okazały się naprawdę magiczne!
W hufcu zostanie także udostępniona specjalna puszka, do której każdy może wrzucić pieniądze, za
które zakupimy rzeczy do paczki, których nie udało nam się zebrać.
Termin składania darów do siedziby naszego hufca to 4.12.

13. Planowany remont
Planujemy wykonanie remontu lokalu hufca. W czasie remontu dyżury w hufcu zostaną odwołane, a
dostęp do lokalu hufca na czas remontu będzie utrudniony. Bieżące informacje będzie można
znaleźć na stronie hufca.

14. E-biuro
Od dnia 1 stycznia 2014 w ramach działania biura komendy hufca zostaje uruchomione tzw. E-biura.
Ze strony hufca zostaną udostępnione m.in. wniosek do rozkazu komendanta hufca. Wysłanie
wniosku przez formularz będzie uważane, za złożenie wniosku.

15. Betlejemskie Światło Pokoju
“Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to,
aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”.
/Mk 4, 21-25/
Tegoroczne hasło „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!” to nawoływanie do podjęcia wyzwania stania się
lepszym, zaproszenie do pracy nad sobą, niepowtarzalny czas na zmianę siebie. Wiemy, że tylko
autentyczny przykład pociąga za sobą innych, dlatego sami wymagamy najwięcej od siebie.
Wierzymy, że każdy z nas posiada w sobie dobro, którym może zarażać innych.
Zapraszamy w dniu 15.12.2013 (niedziela) na oficjalne uroczystości przekazania Betlejemskiego
Światła Pokoju w Krakowie.
15.30 – zbiórka hufca przy kościele Bernardynów
16.00 – apel harcerski na Wzgórzu Wawelskim;
17.00 – msza święta w Bazylice Mariackiej pod przewodnictwem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza;
18.00 – uroczyste przekazanie Światła mieszkańcom Krakowa oraz społeczności harcerskiej na Placu
Mariackim;

Komenda Chorągwi przekaże kilka/kilkanaście lampionów do hufca. Po ich otrzymaniu komendanci
środowisk zostaną poinformowani o ilości lampionów na środowisko. Lampiony będą do odbioru
prawdopodobnie w lokalu hufca. Jeśli, lampiony nie zostaną odebrane przez środowisko w
określonym terminie, będą one rozdysponowane przez inne środowisko.
Prosimy o przekazywanie Betlejemskiego Światła pokoju do szkół/ kościołów i innych instytucji, na
terenie których działamy.

16. Zgłoszenia uczestników Jamboree 2015 w Japonii
Wprawdzie pierwszy termin zgłoszeń na Jamboree w Japonii minął 10 listopada, ale wielu zastępom
nie udało się osiągnąć pełnego składu i wciąż poszukują uczestników. Rekrutacja odbywa się tutaj:
https://www.facebook.com/groups/1404784569752821/
Osoby indywidualne mogą dokonywać zgłoszeń przez tę właśnie stronę.
Szczegóły dotyczące wymagań, jakie powinni spełniać uczestnicy jamboree znajdują się na stronie
polskiego kontyngentu w zakładce uczestnicy:
http://jamboree2015.zhp.pl/uczestnicy.html
Zachęcamy do skorzystania z szansy i zgłoszenia się na jamboree właśnie teraz!
Komenda Polskiego Kontyngentu na 23. Światowe Skautowe Jamboree Japonia 2015
www.jamboree2015.zhp.pl

17. Zgłoszenia na intercamp 2014
Cztery dni międzynarodowej przygody na wyciągnięcie ręki - brzmi ciekawie, prawda? Wszędzie
skauci, mnóstwo atrakcji, dookoła słychać radosny śmiech. Można wymieniać się chustami, mailami,
można zaprosić na wspólne śniadanie kogoś kto mieszka ponad tysiąc kilometrów od Ciebie. To
wszystko wydaje się marzeniem? Nic bardziej mylnego. Przecież mowa o InterCampie 2014! Możesz
mieć to wszystko i wiele wiele więcej już w czerwcu! Poznaj smak skautowej przygody i zgłoś się na
INTERCAMP!
Termin: 6-9 czerwca 2014
Miejsce: Bad Lippspringe, niedaleko Paderborn (Niemcy)
Organizator: British Scouting Overseas
Uczestnicy: skauci i skautki w wieku 12-17 lat (plus jeden pełnoletni opiekun na 5 uczestników)
IST: skauci i skautki powyżej 18 roku życia, IST zobowiązane jest do stawienia się na terenie zlotu w
czwartek 5 czerwca, wymagana znajomość języka angielskiego minimum w stopniu
komunikatywnym
Liczebność polskiego kontyngentu: 300 uczestników i 30 IST
Wpisowe dla członków ZHP: 120 zł (w tym wpisowe na zlot, wyprawka, koszty organizacyjne
polskiego kontyngentu). W przypadku wpłaty w drugim terminie wpisowe wynosi 150 zł, szczegóły
poniżej. Chcesz płacić mniej - zapłać wcześniej!
Dojazd: we własnym zakresie, na miejscu parking dla autobusów
Wyżywienie: uczestnicy we własnym zakresie, IST ma wyżywienie zapewnione przez organizatorów
Więcej informacji:
www.intercamp.zhp.pl
www.facebook.com/IcZHP
W razie pytań czy wątpliwości wszelkich informacji udziela hm. Agnieszka Pospiszyl:
agnieszka.pospiszyl@zhp.net.pl
Czekamy na Ciebie! Niech moc skautingu będzie z Tobą!

18. Skauci ze Szkocji w Krakowie
W dniach 16-20 luty 2014 roku w Krakowie przebywać będzie grupa skautów z brytyjskiej organizacji
skautowej The Scouts Association z północnej Szkocji - 3 liderów oraz 5 skautów/skautek w wieku
13-16 lat.
Chcieliby spotkać się z polskim harcerzami np. odwiedzić zbiórkę harcerską. Szukam więc
środowiska zainteresowanego spotkaniem ze skautami i przyjęciem ich na swojej zbiórce.
Zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt z hm. Aleksandrą Wiśniewską:
aleksandra.wisniewska@zhp.net.pl, tel.: 604294958

