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Kraków, dnia 5listopada 2018

Biuletyn 8/2017
1. Obchody 11 listopada
Poniżej zamieszczam plan obchodów święta 11 listopada. Zachęcam jednostki hufca do udziału całymi
drużynami. Plan uroczystości 11 listopada tego roku:
-10:00 Katedra Wawelska
Msza Święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego,
Metropolity Krakowskiego
-11:15 Wzgórze Wawelskie
Rozdawanie flag państwowych
-11:30 Wawel – plac Jana Matejki
Pochód patriotyczny z Wawelu na Plac Jana Matejki oraz złożenie kwiatów przy Krzyżu Katyńskim na
placu im. Ojca Adama Studzińskiego
-12:00 Bazylika Mariacka „Niepodległa do Hymnu”
Uroczyste odegranie Hymnu Polski przez hejnalistę z wieży kościoła Mariackiego oraz jego wspólne
odśpiewanie
-12:15 Plac Jana Matejki
Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem Wojska Polskiego
2. Hufcowy Sztab WOŚP
Jak co roku chcemy utworzyć przy Hufcu Sztab WOŚP, aby nasi harcerze mogli wziąć udział w kweście
oraz żeby zorganizować imprezy zamknięte (m.in. bieg). Zamierzam w tym roku również być szefem
sztabu, natomiast potrzebuję trochę pomocy 😉
Szefowa sztabu poszukuje:
- komisji liczącej - 3 pełnoletnich instruktorów, którzy muszą być dyspozycyjni 13.01.2019 r.
- osób chętnych do pracy w sztabie (instruktorzy oraz wędrownicy), zakres obowiązków ustalimy po
zebraniu się zespołu - zadaniami dla takich osób mogłyby być kontakt z drużynowymi i z
wolontariuszami, kontakt z firmami tworzącymi skarbony, przygotowanie aukcji, pomoc w organizacji
imprez zamkniętych, pomoc w rozliczaniu wolontariuszy w dniu finału.
Proszę również o informację, które środowiska są zainteresowane organizacją imprez zamkniętych
(aukcji, koncertów, pokazów itp).
Jeśli chodzi o wolontariuszy będą mogli zgłaszać się indywidualnie przez stronę wolontariuszy lub całą
drużyną do mnie (pod warunkiem przesłania danych przez maile zhp.net.pl). Proszę o rozeznanie się, kto
jest zainteresowany i informację o drużynowych/osobach odpowiedzialnych w szczepach, z którymi
mogłabym się później kontaktować.
phm. Julia Godlewska (julia.godlewska@zhp.net.pl)
3. Ognisko na kursie przewodnikowskim
Uczestnicy oraz kadra kursu przewodnikowskiego „B-612” zapraszają grono instruktorskie hufca na
wspólne ognisko „Wspólnota hufca. Ognisko odbędzie się 17.11.2018 r. o godzinie 20.00 w forcie 39
„Olszanica”.

4. Komisja Stopni Instruktorskich
Pierwsze posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się: 19.11.2018 r. o godzinie 17:30 w
siedzibie hufca. Wniosek oraz program próby kandydat powinien przesłać na adres mailowy KSI
ksi.krakowpodgorze@zhp.net.plna co najmniej 14 dni przed zbiórką KSI. Przypominam, że od 04.01.2017 r.
obowiązuje nowy Regulamin KSI oraz nowe wzory załączników (program, wniosek, raport, sprawozdanie).
5. Ewidencja ZHP
Proszę o uzupełnienie Ewiedncji ZHP tak aby zawierała aktualne dane.
6. Konta ZHP.NET.PL
Informuję, że od dnia 01.01.2019 r. wszystkie sprawy służbowe na poziomie hufca załatwiane drogą
elektroniczną należy załatwiać wyłącznie za pomocą służbowej poczty ZHP.NET.PL
7. Współzawodnictwo namiestnictwa HS Millenium
Chcielibyśmy poinformować, że w ramach działalności namiestnictwa starszoharcerskiego HS
MILLENNIUM prowadzone jest współzawodnictwo drużyn (obowiązujący regulamin został przesłany na
maila komendantów i drużynowych).
Jak co roku chcemy także wyróżnić najlepszego drużynowego starszoharcerskiego za rok 2017/2018.
Czekamy na zgłoszenia komendantów szczepów/związków drużyn do 18.11.2018r. Prosimy o przesyłanie
zgłoszeń na adres e-mail: hs.millennium@zhp.net.pl . Szczegóły dotyczące zgłoszenia w załączeniu
(Nagroda dla najlepszego drużynowego).

