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Ad. 1. Informacje z komunikatów GK ZHP, KCh Łódzkiej ZHP i innych Hufców.
Kurs członków komend hufców - LIDER
W dniach 24-26 kwietnia 2015r. w Łodzi odbędzie się moduł Kursu Członków Komend Hufców - LIDER.
Szczegóły w załączonej ulotce.
phm. Tomasz TOMCZYK, z-ca komendanta chorągwi ds. programu

Konferencja instruktorska – „Prawo harcerskie jako system wartości – tradycja i współczesność”
W tej dyskusji nie może nas zabraknąć…
Druhny i druhowie!
XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego rozpoczął ogólnozwiązkową dyskusję nad kształtem
i zapisami Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego uchwałą z dnia 8 grudnia 2013 roku w sprawie Przyrzeczenia
i Prawa Harcerskiego.
Przewodniczący ZHP i Rada Naczelna, realizując zapisy uchwały, oprócz powołania zespołu do praw
redakcji Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego zorganizowała cykl konferencji pod hasłem: „Prawo
Harcerskie, jako system wartości – tradycja i współczesność”, przeprowadzonych w Krakowie, Warszawie i
Gdańsku. W konferencjach brali także udział instruktorzy Chorągwi Łódzkiej, ale wszyscy wiemy, ze
względu na wagę omawianych spraw istnieje konieczność rozszerzenia dyskusji na cała kadrę instruktorską.
To my, wspólnie, tworzymy wizję tej organizacji, budujemy podwaliny pod wartości stanowiące podstawę
harcerskiego wychowania.
Druhny i druhowie!
Rada Naczelna, Rada Chorągwi i Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP zaprasza na konferencję organizowana
pod tym samym tytułem w lokalu KChŁ w dniu 11 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00.
Druhny i druhowie! W tej dyskusji nie może nas zabraknąć…
hm. Witosław Madej HR Przewodniczący Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP

Pielgrzymka katyńska województwa łódzkiego Bykownia 2015
Druhny i Druhowie,
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce autokarowej z okazji 75 rocznicy zbrodni katyńskiej na polski
cmentarz wojenny w Kijowie-Bykowni.
Szczegóły w załączniku
ZHP Centrum Dialogu Kostiuchnówka

Powitaj e-ZHP
Związek Harcerstwa Polskiego rozpoczyna wdrażanie pakietu Microsoft Office 365, z którego korzystać
będą mogli bezpłatnie wszyscy członkowie organizacji.
Microsoft Office 365 to zestaw w pełni profesjonalnych narzędzi do współpracy i komunikacji, dostępny w
chmurze internetowej. Harcerze otrzymają pakiet usług zawierających pocztę elektroniczną, współdzielone
kalendarze, wiadomości błyskawiczne, wideokonferencje, przestrzeń na dysku wirtualnym oraz dostęp do
internetowych wersji aplikacji pakietu biurowego – Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Dzięki
zastosowaniu technologii chmury internetowej dostęp do wszystkich funkcji pakietu będzie dostępny z
dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dodatkowo, dzięki narzędziu SharePoint, zostanie uproszczony
obieg dokumentów w naszej organizacji.
Microsoft Office 365 zastąpi i rozszerzy dotychczasową usługę poczty elektronicznej w
domenie@zhp.pl dostarczanej władzom naczelnym ZHP, chorągwiom i hufcom. Ta zmiana czeka także
instruktorów korzystających z usług @zhp.net.pl (pod postacią Google Apps).
Więcej informacji na stronie: http://komunikaty.gk.zhp.pl/node/422

Wdrożenie e-ZHP: ważny komunikat dla posiadaczy kont @zhp.net.pl
W celu przeprowadzenia migracji danych z kont @zhp.net.pl przeprowadzimy reset haseł wszystkich kont
pocztowych. Do 10 kwietnia 2015 r. wszyscy użytkownicy otrzymają nowe hasła (unikatowe dla każdego
użytkownika). Hasła nie wolno zmieniać do momentu przeniesienia wszystkich danych. Praca przenoszenia
danych będzie odbywała się „w tle” nie wpływając na bieżącą pracę i użytkowanie kont. Dopiero w dniu
zakończenia przenoszenia danych (30 kwietnia 2015 r.) nastąpi przeniesienie na nową stronę logowania w
serwisie Office 365. Użytkownik za pomocą hasła, które otrzymał, będzie mógł się zalogować do nowego
systemu i dopiero w tym momencie będzie mógł zmienić hasło.
Pamiętaj, aby po resecie hasła, zmienić zapamiętane hasło w programach do obsługi poczty elektronicznej
(Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird) oraz – jeśli z tego korzystasz – również w telefonie
komórkowym.
UWAGA! Co się stanie, jeśli zmienię hasło w trakcie przenoszenia danych?
Dane z Twojego konta nie zostaną przeniesione lub Twoje konto zostanie całkowicie usunięte. Zmiana hasła
w trakcie przenoszenia danych grozi całkowitą i nieodwracalną utratą dostępu do konta.
Więcej informacji na stronie: http://zhp.pl/office365/zhp-net-pl/

Uchwała w sprawie systemu metodycznego
W załączniku przesyłam Uchwałę nr 17/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie
systemu metodycznego ZHP.
Konferencja instruktorska
Serdecznie zapraszamy drużynowych zuchowych i harcerskich, Namiestników oraz Kadrę kształcącą
drużynowych zuchowych i harcerskich na ogólnopolską konferencję instruktorską Chorągwi Stołecznej
ZHP "Od Małego na całego: 5-,6-latki w gromadzie? 9-latki w drużynie?", która odbędzie się 25 kwietnia
2015 r. w godz. 10:00-17:00 w Warszawie. Zapraszamy do wspólnego zastanowienia się nad tym, jak
pracować metodyką zuchową szczególnie z 5- i 6-latkami, a także 9- i 10-latkami oraz jak ich przygotować
do odpowiedniego przejścia z gromad zuchowych do drużyn harcerskich.
Druhno i Druhu, jest to konferencja, której nie możecie przegapić!
Szczegóły
tutaj: http://stoleczna.zhp.pl/471-konferencja-od-malego-na-calego-25-kwietnia-zglos-sie
Zapraszamy na stronę konferencji: http://stoleczna.zhp.pl/konferencja/
Link do formularza zgłoszeniowego: https://konferencja_instruktorska.zgloszenia24.pl/
Czuwaj!
phm. Monika PSUJEK, koordynator konferencji

Konferencja „Współczesne wydawnictwa i prasa ruchu harcerskiego” - zaproszenie
Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia zaprasza 28.03.2015 r. w godz. 10:00-18:00 na organizowaną
wspólnie z Biblioteką Narodową konferencję „Współczesne wydawnictwa i prasa ruchu harcerskiego”.
Organizatorzy chcą pokazać jak na przestrzeni ostatnich 25 lat zmieniała się wydawnicza rzeczywistość
dotycząca harcerstwa i jak wygląda ona obecnie. Porozmawiamy także na temat środowisk harcerskich, czy
mają swoje miejsce w naszej rzeczywistości, czy mają wpływ na lokalne społeczności i czy wybitni ich
przedstawiciele mogą być wzorami dla dzisiejszej młodzieży harcerskiej. Więcej szczegółów na naszej
stronie internetowej oraz w załączonym zaproszeniu.
Czuwaj!
Organizatorzy konferencji

Akcja Dzikie Mazury
W załączeniu przesyłam informacje o Akcji Dzikie Mazury
CULTURE SCOUT CAMP
W załączeniu ulotka z informacjami o Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej CULTURE SCOUT CAMP.
hm. Magdalena KOŁODZIEJSKA, Szef Biura Chorągwi

Kurs Organizatorów Harcerskich Spływów Kajakowych
Zespół Kajakowy Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP zaprasza na Kurs Organizatorów Harcerskich
Spływów Kajakowych.
Kurs odbędzie się w OSW ZHP Perkoz w terminie 24 - 26 kwietnia 2015.
Kurs ma na celu przygotowanie kadry ZHP do organizowania bezpiecznych spływów kajakowych po
rzekach nizinnych.
Rozpoczęcie zajęć planowane jest na godzinę 20:00 w dniu 24 kwietnia, zakończenie o godzinie 16:00 w
dniu 26 kwietnia.
Warunki Przyjęcia na kurs:
- ukończone 16 lat
- chęć wspierania drużyn ZHP w organizacji spływów
- umiejętność pływania wpław
PROGRAM:
Część teoretyczna:
organizacja spływu
·dobór trasy
·sprzęt na spływie, rodzaje kajaków
· wyposażenie lidera spływu
· apteczka i I pomoc
· zagrożenia na spływie
Część praktyczna - nizinna:
· Podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej organizacji spływu,
· Praktyka prowadzenia spływy, szyk i komunikacja,
· Locja kajakowa,
· Techniki kajakowe umożliwiające bezpieczne pokonywanie rzek nizinnych,
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 5 kwietnia 2015 roku.
Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie
https://rejestracja.zhp.pl/events/attractions/41/fill/37/
Ilość miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za osobę zgłoszoną na kurs uznaje się
osobę, które przesłała formularz zgłoszeniowy, otrzymała potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wpłaciła
opłatę za kurs.

ZAPEWNIAMY:
Zakwaterowanie w OSW ZHP Perkoz oraz obiadokolację.
Nie zapewniamy śniadań
Część Teoretyczna:
· zajęcia teoretyczne,
· skrypt do zajęć,
Część Praktyczna:
W ramach praktyki odbędą się zajęcia w kajakach na przystani OSW ZHP Perkoza na jez. Pluszne oraz
spływ kajakowy rzeką Marózką.
· kajaki dwuosobowe, wiosła, kamizelki asekuracyjne,
· obsługę spływu (w tym transport kajaków)
ODPŁATNOŚĆ:
Odpłatność za kurs wynosi 180 zł dla członków ZHP i 200 zł dla osób spoza ZHP.
ZALICZENIE KURSU:
Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Organizatorów Spływów Harcerskich otrzymają osoby które:
uczestniczyły w części teoretycznej i praktycznej
zaliczyły test wiedzy teoretycznej
zaliczyły zaliczenia praktyczne przewidziane podczas części praktycznej.
hm. Rafał KLEPACZ

Sztuka Obozowania – nowy poradnik harcerski
Pragnę przedstawić ofertę na nowe autorskie wydanie poradnika harcerskiego o obozownictwie pt.
"SZTUKA OBOZOWANIA", które może być przydatne kadrze instruktorskiej w kontekście przygotowań
stałych obozów letnich. Mam nadzieję, że opracowanie to, w którym wykorzystałem kolorowe fotografie z
okresu ostatnich 30 lat mojej służby, będzie pomocne w kształtowaniu nowego pokolenia instruktorek i
instruktorów harcerskich. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nie jest to album fotograficzny. Rysunki,
szkice, projekty i fotografie są jedynie wizualnym dopełnieniem treści zamieszczonych w niniejszym
poradniku. Więcej szczegółów w załączniku.
Czuwaj.
Tomasz Kucharzewski

Ad. 2. Przypomnienia terminów.
Wiosenne Seminarium w Załęczu - 8-10.05.2015
Warsztaty dla instruktorów HZKK i odpowiedzialnych za kształcenie - 8-10.05.2015
Kurs wychowawców - 22-25.05.2015
Zlot granatowych: drużynowych i osób bezpośrednio z nimi pracujących - 6-7.06.2015.

Ad. 3. Informacje Komendy Hufca.
Zaległości:
1 GZ – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
3 GZ – składki, plan pracy, ewidencja, rozkazy
8 GZ – rozkazy, ewidencja
9 GZ – rozkazy
Próbna GZ Kurów – składki, ewidencja, zobowiązanie, zgody, rozkazy
1 DH NS –zgody, rozkazy , ewidencja
2 DH – plany pracy zastępów, rozkazy
4 DH – rozkazy, ewidencja
5 DH – zobowiązanie, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy

8 DH – ewidencja
12 DH – plany pracy zastępów, rozkazy, ewidencja
20 DH – ewidencja
64 DH – składki, plany pracy zastępów, zgody, rozkazy, ewidencja
Próbna DH Sędziejowice – składki, zobowiązanie, zgody, rozkazy, ewidencja
Informacja nt. wyjazdów instruktorskich - przypomnienie
W dniach 27-29.03.2015r. odbędzie się wyjazd instruktorski dla drużynowych i instruktorów do Łodzi.
Koszt 50zł dla instruktorów z opłaconymi składkami instruktorskimi. Zgłoszenia do 18.03.2015r. na adres:
pataug91@gmail.com w temacie wiadomości wpisując „WYJAZD INSTRUKTORSKI”. Wszelkie pytania
proszę kierować pod podany adres.
Drugi wyjazd instruktorski odbędzie się w dniach 15-17.05.2015r. w Lucieniu dla rad drużyn.
phm. Edward Kondratiuk, komendant hufca

ODPRAWY - przypomnienie
Od marca 2015r. wracamy do formy odpraw kadry instruktorskiej (drużynowi i instruktorzy) na zmianę ze
zbiórkami namiestniczymi namiestnictwa harcerskiego. Podaję wykaz odpraw do czerwca 2015r.:
13.04.2015r. – zbiórka namiestnicza namiestnictwa harcerskiego (drużynowi, przyboczni, zastępowi)
11.05.2015r. – odprawa kadry hufca (drużynowi i instruktorzy)
08.06.2015r. – zbiórka namiestnicza namiestnictwa harcerskiego (drużynowi, przyboczni, zastępowi)
Odpłatność za obóz w Lucieniu
Będą obowiązywały następujące zasady płatności za obóz:
- pełna odpłatność wynosi 890zł
- opłata dla harcerza wynosi 800zł
- przy 3 jadących „szarakach” z drużyny może pojechać 1 funkcyjny za kwotę 600zł
- przy 6 jadących „szarakach” z drużyny może pojechać 2 funkcyjnych za kwotę 600zł i 1 za 500zł
- przy 9 jadących „szarakach” z drużyny może pojechać 3 funkcyjnych za 600zł, 1 za 500zł i 1 za 300zł
- przy 12 jadących „szarakach” z drużyny może pojechać 4 funkcyjnych za 600zł, 2 za 500zł i 1 za 300zł
Przypominam, iż drużyna może z pieniędzy jednostki dofinansować wyjazd na obóz członkowi swojej
drużyny.
phm. Edward Kondratiuk, komendant hufca

Komunikat przygotował:
pwd. Daniel Bobrycki HO – członek ZPI

