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Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Betlejemskie Światło Pokoju "Pokój jest w nas!" - przypomnienie
"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.
28-30.11.2014r. – biwak harcerski BiŚ 2014
5-7.12.2014r. – 2. Część kursu HSR
12-14.12.2014r. – biwak zuchowy
8.12.2014r. – odprawa kadry hufca
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 –zgody, rozkazy
2 DH – zobowiązanie (do uzupełnienia), plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
5 DH – ewidencja, zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
12 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
39 DH – plany pracy zastępów,
64 DH – plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Wieluń – plan pracy, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
Próbna DH Sędziejowice – zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy
3 SH – plan pracy, rozkazy

Ad. 4. Informacje Namiestnictwa Zuchowego.
Wielkimi krokami zbliża się do nas zimowy biwak zuchowy (13-14 grudnia), realizowany pod hasłem "Odkryjmy magię świąt!". Gorąco zapraszamy wszystkich harcerzy i instruktorów, którzy chcieliby pomóc
nam w przygotowaniach imprezy, jak również wszystkich tych, którzy chcą po prostu spędzić z nami trochę
czasu,
na
przykład:
na
pieczeniu
pierniczków.
Z pewnością macie mnóstwo świątecznych pomysłów, które możemy wspólnie zrealizować na biwaku.
Tradycyjnie, zgłaszamy się do Mateusza lub Julity.
pwd. Julita Gamoń HR, instruktor namiestnictwa zuchowego
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Ad. 5. Informacje Namiestnictwa Harcerskiego
INTERCAMP - przypomnienie
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

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

