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Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Warsztaty "Dotyk ręki metody"
Kadra i uczestnicy Kursu Kadry Kształcacej "Ręka metody" zapraszają drużynowych z Chorągwi Łódzkiej
na niepowtarzalne warsztaty pt. "Dotyk ręki metody"
Szczegółowe informacje oraz ankieta aplikacyjna znajdują się w załącznikach.
hm. Dobromir Gierańczyk

Kurs szczepowych - przypomnienie
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie Komendantów Szczepów, który organizuje Łódzka
Chorągwiana Szkoła Instruktorska. Kurs przyjmie formę 2 modułów:
 I moduł: 29-30.11.2014
 II moduł: 6-7.12.2014
Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, stopień instruktorski (phm. lub ukończony kurs phm.)
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: marta.krzysztofik@zhp.net.pl do dnia 15 listopada 2014 r.
phm. Aleksandra Waszkiewicz

XXV Seminarium Programowo-Kształceniowe „Jesień 2014” w Załęczu Wielkim
W załączniku przesyłamy program seminarium „Jesień 2014” w Załęczu Wielkim.
phm. Tomasz TOMCZYK, z-ca komendanta chorągwi ds. programu

Betlejemskie Światło Pokoju "Pokój jest w nas!"
"Pokój jest w nas!" to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już
niedługo po raz dwudziesty czwarty do Polski dotrze płomień, który jest symbolem nadziei i pokoju między
narodami.
Betlejemskie Światło Pokoju to symbol, którym chcemy się dzielić z każdym, bez wyjątku na język, wiek,
stanowisko. Po raz dwudziesty czwarty, harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego pragną przekazać
dalej niezwykłe światło, które zostało rozpalone w Betlejem w Grodzie Narodzenia Pańskiego.

Pokój jest owocem, który rodzi się w nas, ale przychodzi jako dar Ducha. Przenika nas całych, choć
najbardziej odczuwamy go w naszym sercu i naszej duszy. Jego skutki są również widoczne na zewnątrz
i promieniują na ludzi wokół nas. Prawdziwy pokój ducha zmienia nasze patrzenie na siebie samych, na
ludzi, świat – daje nam coraz pełniejszą wolność.
W dniach 12-14 grudnia Zakopane zamieni się w stolicę Betlejemskiego Światła Pokoju! Ponad 2000
harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów ZHP wspólnie oczekiwać będzie przybycia
Światła do Polski. W programie zlotu: gra miejska, warsztaty duchowe, koncert oraz ogniobranie.
Rejestracja na zlot potrwa do 28 listopada, za pośrednictwem www.swiatlo.zhp.pl.
W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju odbierzemy po słowackiej stronie Tatr – uroczysta msza święta
odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o 10.00 w miejscowości Svit koło Popradu.
http://issuu.com/zhp_pl/docs/2014_bsp_info
phm. Monika Kubacka,rzecznik prasowy ZHP

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
17.11.2014r. – odprawa kadry zuchowej
19.11.2014r. – Posiedzenie ChKSI
Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
Zaległości:
1 GZ – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
3 GZ – składki, plan pracy, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
4 GZ – ewidencja, zgody, rozkazy
8 GZ – zgody, rozkazy
9 GZ – zobowiązanie, zgody, rozkazy
Próbna GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
1 DH NS – plan pracy, zgody, rozkazy
2 DH – zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
5 DH – ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
12 DH – składki, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
20 DH – składki, rozkazy
39 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
64 DH – plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Wieluń – składki, plan pracy, ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Sędziejowice – ewidencja do poprawy, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
3 SH – plan pracy, rozkazy

1%
Podaję wykaz pozyskanych środków z Akcji 1%:
1 GZ – 100zł
3 GZ – 199,40zł
4 GZ – 100zł
8 GZ – 197,70zł
9 GZ – 245,60zł
1 DH NS – 100zł
2 DH – 158,90zł
5 DH – 246,10zł
6 DH – 1 161,60zł
7 DH – 100zł
8 DH – 336zł
12 DH – 359,40zł
20 DH – 881,10zł
39 DH – 319,60zł
64 DH – 248,10zł
Próbna DH Sędziejowice – 162,20zł
Próbna DH Wieluń – 100zł
3 SH – 162zł
Do każdej kwoty zebranej z 1% doliczone jest 100zł na działalność jednostki.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca

HAZ 2015
Hufiec ZHP Łask będzie organizował zimowiska dla harcerzy. Szczegóły wkrótce.
phm. Edward Kondratiuk HO, komendant hufca

Ad. 4. Informacje Namiestnictwa Zuchowego.
PUDŁO NIE-NUDNO!
Namiestnictwo zuchowe zaprasza do współpracy drużyny i zastępy harcerskie przy realizacji kolejnej edycji
projektu - Pudło nie-nudno.
Udział może okazać się ciekawym pomysłem na zadanie zespołowe lub indywidualne przy realizacji prób.
Zasady:
* do kartonowego pudła (nie ozdabiamy pudełka- liczy się to, co jest w środku) wkładamy wszystkie
potrzebne materiały do realizacji cyklu zbiórek zuchowych
* cykl może dotyczyć wybranej sprawności zuchowej lub być autorskim pomysłem (nazwę cyklu oraz listę
zadań dołączamy do pudła)
* oprócz zadań technicznych, plastycznych itd. (opis zadania, sposób wykonania, schemat itp.) do pudła
wkładany potrzebne do ich realizacji materiały na zbiórkę dla 12 zuchów (pozostałe drużynowi zuchowi
organizują sami)
* w pudle powinny znaleźć się tez materiały dodatkowe, tj.: nagrania, teksty piosenek, naklejki, pląsy,
fragmenty książek, opowiadań, baśnie, kolorowanki, odznaczenia czy dyplomy,pasujące do tematu pudła
* mile widziane są wszelkie niestandardowe pomysły (możemy pomóc przy materiałach)
* pudła zostaną wylosowane przez gromady zuchowe na najbliższym jesiennym biwaku

Chęć udziału, temat pudła, jak również wszelkie pytania i wątpliwości przesyłamy do 31 października
mejlowo na - julka37@vp.pl, kontaktując się z dh. Julitą.
Liczymy na Was!
pwd. Julita Gamoń HR, instruktor namiestnictwa zuchowego

Do drużynowych gromad zuchowych!
Jak doskonale wiecie hufiec ma swoja stronę internetową: www.lask.zhp.pl, na której jest nasza
namiestnicza zakładka ("Dla zuchów"). Proszę, abyście przesłali do końca grudnia informacje, dotyczące
Waszych gromad zuchowych, tj.:
*numer i nazwa
*gdzie i kiedy odbywają się zbiórki
*kto prowadzi gromadę
*kiedy powstała
*ilu zuchów liczy
*jakie zdobyła sprawności
*oraz wszelkie inne ciekawostki, które pokażą jak cudownie jest należeć do gromady zuchowej
Oczywiście, czekam także na ZDJĘCIA (nie kopiujemy ich do pliku tekstowego, ale wysyłamy jako osobne
pliki/załączniki). Całość lub chociaż część (tak, może to zrobić na raty) wysyłamy mejlowo na
julka37@vp.pl - Julita.
pwd. Julita Gamoń HR, instruktor namiestnictwa zuchowego

Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
Komunikaty namiestniczki harcerskiej:
1) Książki pracy drużyn wraz z wydanymi w tym roku rozkazami należy dostarczyć do namiestniczki
do końca roku kalendarzowego. (harcerze.lask@gmail.com)
2) Jeśli drużyna złożyła plan pracy tylko do końca roku kalendarzowego musi uzupełnić plan pracy
z harmonogramem na okres do końca roku harcerskiego do dnia 31.01.2015r. zgodnie z wzorem
planu pracy Namiestnictwa Harcerskiego „Sprężyna” (harcerze.lask@gmail.com)
3) Książki pracy drużyny (te drukowane książeczki, które drużynowi otrzymali od hufca) z roku
2013/2014 drużynowi są zobowiązani oddać do hufca do końca roku kalendarzowego.
4) KURS HSR odbędzie się w formie 2 zjazdów (21-23.11.2014r. oraz 5-7.12.2014r.). Koszt jednego
zjazdu to 30zł (czyli cały kurs 60zł). Kontakt pataug91@gmail.com
INTERCAMP
Weź udział w największym skautowym wydarzeniu roku 2015 w Polsce!
Międzynarodowa przygoda skautowa jeszcze nigdy nie była tak blisko. Na wyciągnięcie ręki staje przed
Wami możliwość spędzenia 4 cudownych dni wraz ze skautami z kilkunastu różnych krajów, a wszystko to
w rycerskiej atmosferze InterCampu.
Podstawowe informacje:
o Termin: 22 – 25 maja 2015 r.
o Miejsce: Nysa, województwo opolskie
o Koszt: 150 złotych od osoby (w tym wpisowe na zlot, wyprawka, koszty organizacyjne polskiego
kontyngentu). 180 złotych od osoby w przypadku wpłaty w drugim terminie.

o Uczestnicy: patrole harcerek i harcerzy maksymalnie 15-osobowe (14 uczestników + 1 pełnoletni opiekun)
w wieku 12 – 17 lat
o Dojazd we własnym zakresie, na miejscu parking dla autobusów
o Wyżywienie uczestników we własnym zakresie
o Ubezpieczenie we własnym zakresie
Wymagania wobec patroli:
o Wypełnienie formularza, który upubliczniony zostanie w poniedziałek 17 listopada 2014 r.
o Przesłanie potwierdzenia opłaconych składek członkowskich za min. 3 kwartały roku 2014
o Nakręcenie krótkiego (2-3 min.) filmiku prezentującego patrol w konwencji rycerskiej – chcielibyśmy
zobaczyć czy jest w Was duch rycerski i czy jesteście gotowi na niezwykłą przygodę w Nysie
o Po dopełnieniu formalności (opinie, formularz) wystarczy przesłać na adres beata.szymanska@zhp.net.pl
link do Waszego filmu (np. Youtube).
Terminarz rekrutacji:
o Początek przyjmowania zgłoszeń: 17 listopada 2014 r.
o Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz, opinie, film): 31 grudnia 2014 r.
Szczegóły: http://intercamp.zhp.pl/
Informacji udziela pwd. Magdalena Kondratiuk HO – magdalena.kondratiuk@zhp.net.pl
pwd. Magdalena Kondratiuk HO, instruktor namiestnictwa harcerskiego

Kurs Kadry Kształcącej Zastępowych
28-30 odbędzie się Kurs Kadry Kształcącej Zastępowych organizowany przez Hufiec ZHP Pabianice.
Z przydzielonych nam dwóch miejsc zostało jeszcze jedno. Chętnych i chcących poznać szczegóły proszę
o kontakt do niedzieli 16.11 (do 22:30) na mail: magdalena.kondratiuk@zhp.net.pl
pwd. Magdalena Kondratiuk HO, instruktor namiestnictwa harcerskiego

Kurs Zastępowych
Z powodu dużego zainteresowania i braku miejsc wewnątrz hufca organizatorów, Kurs Zastępowych nie
zostanie dla nas przeprowadzony. Za utrudnienia przepraszam w imieniu Hufca ZHP Pabianice.
pwd. Magdalena Kondratiuk HO, instruktor namiestnictwa harcerskiego

Ad. 6. Informacje z drużyn
Biwak BiŚ
Biwak odbędzie się w terminie 28-30.11.2014r. w Łasku. Zgłoszenia do 15.11.2014r. W razie pytań proszę
o kontakt mailowy.
pwd. Daniel Bobrycki HO, organizator biwaku

Ad. 8. Inne informacje
Ewidencja elektroniczna
Osoby, które stawiają pierwsze kroki w obsłudze ewidencji elektronicznej mogą zgłaszać się do
pwd. Daniela Bobryckiego HO w celu konsultacji indywidualnej. ( pomoc w obsłudze CEHISZ)
pwd. Daniel Bobrycki HO, członek ZPI

Zamówienia umundurowania i dostarczanie zgód
Zamówienia umundurowania składa TYLKO drużynowy. Proszę nie przysyłać dzieci i ich rodziców do
hufca w celu zakupu umundurowania. Tak samo ze zgodami – wszystkie zgody dostarcza drużynowy i tylko
on – nie dzieci osobiście do hufca.
Zespół biura hufca

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

