Uchwała nr 3/06/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.
Komendy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2
w sprawie przyjęcia planu pracy hufca na rok harcerski 2019/2020

§1
Działając na podstawie § 52 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP Komenda Hufca Nowy Dwór
Mazowiecki zatwierdza i przyjmuje do realizacji plan pracy hufca na rok harcerski 2019/2020,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMENDANT HUFCA
/-/ hm. Marcin Janiszewski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Komendy Hufca nr 3/06/2019
z dnia 21 czerwca 2019 r.

PLAN PRACY
HUFCA ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI
im. KORPUSU KADETÓW nr 2
ROK HARCERSKI 2019/2020
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Charakterystyka:
Hufiec zrzesza aktualnie 531 osób, zgodnie z prowadzoną Ewidencją ZHP.
Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 należy do Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów
Warszawy.
Hufcem kieruje komendant wraz z komendą hufca. W Hufcu działa również Komisja Rewizyjna.
Hufiec działa zgodnie z przyjmowanym, co roku planem pracy, uwzględniającym cykliczne i okolicznościowe imprezy hufca,
plan szkoleń i kursów oraz święta państwowe i przerwy świąteczne. Systematycznie wdrażany jest dokument „Wizja rozwoju
Hufca” oraz program „Od zastępowego do drużynowego”. W wyniku tych działań wszyscy drużynowi spełniają wymogi
„Instrukcji tworzenie i działania gromad, drużyn i kręgów specjalnościowych.
Harcerze i zuchy wyjeżdżają , co roku na obóz/kolonię letnią HAL.
Hufiec podejmuje doraźne akcje promujące harcerstwo na zewnątrz, takie jak, Betlejemskie Światełko Pokoju, Akcja 1 procent
dla ZHP oraz wspiera władze lokalne przy organizacji imprez i uroczystości patriotycznych oraz współpracuje ze
Stowarzyszeniem Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, Związkiem Rezerwistów II RP oraz nawiązał kontakt z 2
Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu Nowym. Hufiec co roku jest również patronem obchodów Święta Kadetów II RP.
W hufcu pracuje Komisja Stopni Instruktorskich (z uprawnieniami przyznawania stopnia podharcmistrza).
W Hufcu działa ZKK oraz Namiestnictwo Zuchowe „Kraina Fantazji” i Zespół ds. nagród i wyróżnień.
Działają również dwa Kluby Specjalnościowe wzbogacające ofertę programową i wspierającą pracę drużyn i kadry.
Hufiec posiada siedzibę z unormowanym stanem prawnym i stronę internetową.

Warunki do działania:








Hufiec działa na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz Warszawskiego Zachodniego,
Hufiec posiada własną siedzibę,
ma duże doświadczenie w realizacji projektów,
dobra współpraca z władzami lokalnymi i instytucjami samorządowymi,
przyjazne nastawienie władz lokalnych,
dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi,
realizacja dofinansowywanych z samorządu miejskiego i powiatowego, Kuratorium Oświaty projektów hufcowych np. HALiZ,
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11 listopada, Harcerski Start,
 bogata historia obszaru działania Hufca,
 bliskie sąsiedztwo i dostęp do rzek, jezior i lasów,
 duża ilość dostępnych obiektów zabytkowych z różnych okresów historycznych.

Komenda Hufca:
Obecna Komenda Hufca została wybrana na Zjeździe Nadzwyczajnym w dniu 17 grudnia 2016 r.
W skład Komendy wchodzą:
hm. Marcin Janiszewski – komendant hufca
phm. Bożena Chorąży – skarbnik hufca
phm. Sylwia Gardynik – członek komendy ds. kształcenia
phm. Mariusz Ziółkowski – członek komendy ds. pracy z kadrą
phm. Radosław Nowak – członek komendy ds. programu

W Hufcu ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 działa:
5 Szczepów:
 2 Nowodworski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Coś" - środowiska z Nowego Dworu Mazowieckiego,
Twierdzy Modlin i Leoncina,
 27 Czosnowski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych - środowiska z Czosnowa,
 424 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Kampinos" - środowiska z Izabelina,
 444 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Trzy Czwórki"- środowiska z Łomianek, Dziekanowa Polskiego i
Dąbrowy Leśnej
 462 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Harcerskiego Batalionu "Zośka"- środowiska z Łomianek i Dziekanowa
Leśnego.

27 gromad i drużyn:
 2 Drużyna Starszoharcerska „Halo”
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2 Gromada Zuchowa „Zawiszątka”
2 Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego
7 NWGDHiZ „Dziabąg”
11 Strzelecka Drużyna Harcerska „Strzelcy Modlińscy”
9 Gromada Zuchowa Baśki Murmańskiej w Modlinie Twierdzy
59 Drużyna Harcerska „ECHO” z Leoncina
5 Próbna Gromada Zuchowa „Tęczowe Skrzaty”
Próbna Gromada Zuchowa z Nasielska
9 Drużyna Starszoharcerska w Czosnowie im. Aleksandra Kamińskiego
10 Czosnowska Drużyna Harcerska „Ad astra” im. Małego Powstańca
8 Czosnowska Gromada Zuchowa „Mądre Szczurki”
424 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Łosia Kampinosia” z Izabelina
424 Drużyna Starszoharcerska "Grupa Kampinos" z Izabelina
424 Drużyna Harcerska „Puszcza” z Izabelina
444 Drużyna Harcerska im. hm. por. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka”
444 Drużyna Harcerska „Morro” z Dziekanowa Polskiego
444 Drużyna Harcerska „Zawiszacy”
444 DH „Kompania Młodzieżowa” z Łomianek – Dąbrowa Leśna
462 Drużyna Starszoharcerska „Parasol”
462 Drużyna Harcerska „Rudy”
462 Drużyna Harcerska „Partyzanci Kampinosu”
462 Gromada Zuchowa „Ogniki”
462 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”
462 Drużyna Starszoharcerska „Alek”
13 Grunwaldzka Turystyczna Drużyna Harcerska „Czarne Ścieżki”
31 Drużyna Harcerska „Harmider”
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a także 3 kręgi:
 Harcerski Krąg Seniora „Nałęcz
 HKS – Harcerski Klub Specjalnościowy Służby Zabezpieczenia, Strzelectwa
 HKT - Harcerski Klub Turystyczny „Akszyna”

Analiza realizacji celów zawartych w planie pracy przyjętym Uchwałą Komendy Hufca nr
7/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Obecna komenda hufca działa od grudnia 2016 roku. Hufiec zgodnie z protokołem został przejęty 31 stycznia 2017r. W pierwszej fazie
działań została opracowana „Wizja rozwoju Hufca na lata 2017-19”, którą sukcesywnie wdrażamy w Hufcu.
Rok Harcerski 2018/2019 był rokiem, w którym wspólnie staraliśmy się wprowadzić Hufiec na dużo wyższy poziom. Do największych
sukcesów należy niewątpliwie zrealizowanie głównych celów, jakie obraliśmy na całą kadencję. Po pierwsze atmosfera w Hufcu jest bardzo
dobra. Środowiska chętnie uczestniczą we wspólnych przedsięwzięciach, razem z komendą tworzą program oraz plan szkoleń na kolejny rok.
W efekcie został zbudowany mocny fundament wspólnoty hufca zarówno na poziomie kadrowym, jak i między naszymi podopiecznymi.
Niewątpliwie nie można spocząć na laurach. Należy nadal pielęgnować relacje oraz słuchać swoich potrzeb nawzajem, jednocześnie szanując
odmienność i inność pozostałych członków Hufca. Tolerancja i wzajemna akceptacja, to jeden z wielkich naszych sukcesów. Wspólne
imprezy całego Hufca oraz kadrowe przynosiły nam wiele radości, ciekawych spostrzeżeń, czy wymiany doświadczeń.
Zakończyliśmy również proces doprowadzenia do sytuacji, w której wszyscy drużynowi są przeszkoleni w odpowiedniej metodyce, są
instruktorami lub mają otwarte próby instruktorskie oraz są pełnoletni. Krótko – 100% drużynowych spełnia wymogi zgodnie z „Instrukcją
tworzenia i działania gromad, drużyn, kręgów specjalnościowych...”. Sprawnie funkcjonuje program „Od zastępowego do drużynowego”.
Kursy zastępowych i przybocznych odbywają się na poziomie Hufca w każdym roku. W roku harcerskim 2018/19 odbył się również Kurs
Drużynowych Zuchowych, Harcerskich i Starszo-harcerskich. Dzięki temu oprócz przeszkolenia drużynowych zostali przeszkoleni również
ich potencjalni następcy. Kontynuowane były również „Sobótki Warsztatowe”, które są warsztatami celowymi. Tematyka ich jest ustalana na
podstawie potrzeb zgłaszanych przez kadry środowisk. W tym roku odbyły się warsztaty z sytuacji intymnych oraz RODO. Nie udało się
przeprowadzić dwóch „Sobótek” - kwatermistrzowskiej i z komunikacji z dziećmi. W pierwszym przypadku z powodu braku zgłoszeń, a w
drugim z powodu braku czasu w związku z przyspieszeniem przygotowań do HAL 2019. Obył się również kurs WKPP i kurs pierwszej
pomocy dla harcerzy w wieku 12-15 lat. Działania związane z pierwszą pomocą i ratownictwem będą kontynuowane w związku z
planowanym utworzeniem w roku harcerskim 2019/20 referatu HSR przy Hufcowym Klubie Specjalnościowym.
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Działania opisane powyżej oraz działania związane ze specjalnościami były dużym wsparciem programowo – metodycznym dla kadr
naszych jednostek. Widać to zarówno w jakości składanej dokumentacji (plany pracy, czy karty biwaków i rajdów), jak i jakości
prowadzonych zajęć, czy organizacji przedsięwzięć programowych. W tym roku powstał również Harcerski Klub Turystyczny, który stawia
swoje pierwsze kroki i mam nadzieję, że będzie się rozwijał. Byliśmy również w tym roku gospodarzami Miksera Programowego Chorągwi
Stołecznej. Uważamy tę imprezę za ogromny sukces. Wzięło w nim udział około 400 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników
oraz instruktorów. Sprawnie działa Hufcowy Klub Specjalności, szczególną popularnością cieszyło się zdobywanie odznak strzeleckich i
zajęcia z strzelania z różnej broni sportowej. Odbyły się również dwukrotnie zajęcia z krwiodawstwa.
Kolejnym aspektem związanym ze wsparciem kadry jest działanie Namiestnictw. W tej chwili bardzo prężnie działa Namiestnictwo Zuchowe
„Kraina Fantazji” będące ogromnym zarówno wsparciem, jak i zespołem, który zbudował silną wspólnotę gromad zuchowych. Inaczej ma
się sprawa z pozostałymi namiestnictwami. Weryfikując potrzeby i stan drużyn starszych i wędrowniczych nie widzimy potrzeby jego
budowania. Postanowiliśmy powołać połączone Namiestnictwo Harcerskie i Starszoharcerskie, w którego działaniu widzimy ogromny
potencjał i potrzebę jego istnienia. Należy w połowie roku przeprowadzić analizę i ewaluację tego pomysłu. Jest to przestrzeń do
przemyślenia i działania na następną kadencję.
Należy również wspomnieć o jeszcze jednym celu i jego zrealizowaniu. W zeszłym roku zostało zamknięte po kilkunastu latach działania
środowisko w Nasielsku. Za punkt honoru komenda przyjęła sobie odbudowanie tego środowiska. To się udało. Pozyskaliśmy kadrę,
przeszkoliliśmy i w kwietniu powstała gromada zuchowa.
Trwa również proces powstawania zespołów Hufca. Sprawnie działa ZKK Hufca, do którego dołączyli nowi członkowie. W tej chwili w
Hufcu jest 1 ZOKK, 3 SOKK i 1 BOKK. KSI Hufca raz w roku organizuje warsztaty dla opiekunów. Praca KSI została bardzo wysoko
oceniona przez KSI Chorągwi, czego efektem było przyznanie uprawnień podharcmistrzowskich na maksymalny możliwy okres – 3 lat.
Zauważamy znaczny wzrost otwieranych prób instruktorskich, jak również przyrost Instruktorów w naszym Hufcu – do czerwca powitaliśmy
5 nowych przewodników, zamkniętych zostało 5 prób podharcmistrzowskich. W Chorągwianej KSI została zamknięta jedna próba
harcmistrzowska i reaktywował się jeden harcmistrz.
Kolejny - Zespół ds. nagród i wyróżnień, wdrożył regulaminy tytułów Instruktor i Drużynowy Roku wraz z projektem graficznym odznaki.
Stworzył bazę medali i odznaczeń oraz jest odpowiedzialny za opracowanie wniosków o ich przyznanie. W roku harcerskim 2018/2019
dwoje Instruktorów otrzymało medal Chorągwi Stołecznej ZHP „Dziękujemy Ci Druhno/Druhu”, 3 Instruktorów Brązowy Krzyż Zasługi dla
ZHP, 5 osób otrzymało List Pochwalny Naczelniczki ZHP, a 4 List Pochwalny Komendantki Chorągwi. Wręczyliśmy również 3 Wyróżnienia
„Niezawodnemu Przyjacielowi” naszym sojusznikom.
Nie udało się w tym roku wprowadzić programów stażowych w zespołach. Były tego dwa powody. Po pierwsze zespoły same pozyskały
nowych członków, a po drugie uznaliśmy, że jest jeszcze za wcześnie. Na tym etapie ważniejsze jest wzmocnienie programowo-metodyczne
kadry i jednostek. Nie powstał również zespół finansowy, choć jest osoba, która będzie taki zespół wspólnie ze skarbnikiem tworzyć. Jest to
jedno z zadań w próbie przewodnikowskiej. Nie mniej jednak w tym roku rozpoczęliśmy reformę finansów. Unormowaliśmy kontakty i
uzgodnienia z bankiem. W efekcie środowiska mają stały wgląd w konta, karty płatnicze są spersonalizowane, drużynowi maja karty na
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bieżącą działalność (tam gdzie była taka potrzeba). Trwają prace nad uproszczeniem dokumentów. Został wprowadzony model płatności
przelewem, co w połączeniu z kartami już zmniejszyło znacznie ilość dokumentów finansowych.
Sytuacja finansowa oraz gospodarcza Hufca jest stabilna. Składki za rok harcerski 2018/2019 zostały opłacone w 100%. Prowadzona jest na
bieżąco dokumentacja finansowa Hufca. Dokumenty w większości są przygotowane przez jednostki bardzo rzetelnie. Rzadko zdarzają się
niedociągnięcia. Hufiec nie posiada żadnych zaległości i zobowiązań przeterminowanych.
Dokumentacja Hufca przekazywana jest na bieżąco do władz zwierzchnich w wymagalnym terminie. Brak zaległości również w tym
aspekcie.
Jak co roku zadbaliśmy również o promocję Hufca i jednostek. Największymi przedsięwzięciami były:
Hufcowa Jubileuszowa Odznaka „100 lat ZHP i Niepodległości”, którą zdobyło blisko 1400 członków naszej Organizacji z 15 Chorągwi i 37
Hufców.
Nasze logo na plakatach związanych ze Świętem Kadetów w Kaliszu, przekazana ziemia na Górę św. Anny do Muzeum Czynu
Powstańczego, posadzenie Dębu Katyńskiego w Nowym Dworze Mazowieckim upamiętniającego Kadetów i płk. Widackiego
zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Bykowni. Harcerski Start zorganizowany we współpracy z innymi stowarzyszeniami, czy wreszcie
Mikser Programowy 2019r, w którym wzięło udział około 400 zuchów, harcerzy i instruktorów. Rozwijana jest również strona Hufca, na
której pojawiają się m.in. dokumenty, a w strefie drużynowego można znaleźć materiały programowe z różnych źródeł przydatne w
codziennej pracy i służbie harcerskiej.

Cele i zamierzenia na rok harcerski 2019/2020:
UWAGA: Plan pracy powstał w oparciu o konsultacje ze środowiskami Hufca oraz na podstawie ankiet kształceniowych wypełnionych przez
szefów jednostek. Należy pamiętać, ze opracowała go obecna komenda. W październiku w Hufcu odbędzie się Zjazd, który wybierze nowe władze
Hufca.

CELE:
 Pielęgnowanie i wzmacnianie wspólnoty harcerskiej i instruktorskiej Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki poprzez imprezy kadrowe,
szkolenia, imprezy dla wszystkich członków Hufca.
 Dalsze kształcenie kadry instruktorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem drużynowych/kandydatów na drużynowych oraz zastępowych i
przybocznych zgodnie z przyjętą w 2017 roku „Wizją Rozwoju Hufca na lata 2017-2019 ” oraz programem „Od zastępowego do
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drużynowego”. Umieszczenie tego zagadnienia w „Wizji Rozwoju Hufca na lata 2019 – 2023” zgodnej ze strategią ZHP na lata 2019-2023.
Doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy drużynowi będą Instruktorami ZHP.
Analiza i opracowanie nowej mapy potrzeb w kontekście zespołów wsparcia kadry i jednostek.
Opracowanie „Wizji Rozwoju Hufca na lata 2019 – 2023” zgodnej ze strategią ZHP na lata 2019-2023.
Wsparcie programowo-metodyczne drużynowych poprzez narzędzia wypracowane na podstawie mapy potrzeb, „Wizji Rozwoju Hufca na
lata 2019 – 2023” oraz działających zespołów.
Dalsze zwiększenie stanu kadry w stopniu podharcmistrza i harcmistrza, a co za tym idzie stanu ilościowego potencjalnych opiekunów prób
instruktorskich.
Kontynuowanie działań zmierzających do włączenia i uaktywniania instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie w pracę zespołów
hufcowych poprzez zwiększenie ich decyzyjności i wpływu na kształt oraz działalność Hufca
Powstanie zespołu finansowego w celu sprawniejszego przepływu i jakości dostarczanych dokumentów do Hufca.
Wdrożenie systemu staży w zespołach hufcowych, jako narzędzia pozyskania i możliwości rozwoju dla kadry.
Dalszy rozwój programu specjalności w Hufcu poprzez powstanie nowych referatów specjalnościowych.
Zbudowanie środowiska harcerskiego w Zakroczymiu w związku z rozpoczętymi rozmowami z potencjalną kadrą, władzami.
Zwiększenie liczebności członków Hufca min. o 10% poprzez uatrakcyjnienie programu w gromadach i drużynach oraz otwarcie nowych
jednostek.

ZAMIERZENIA:
Na koniec roku harcerskiego 2019/2020 harcerze, drużynowi i instruktorzy będą:










czuli się częścią wspólnoty Hufca,
przygotowani do pełnienia swoich funkcji,
zadowoleni ze wsparcia zespołów i komendy hufca,
zadowoleni z poziomu inicjatyw Hufca oraz będą chętnie w nich uczestniczyć,
aktywnymi członkami społeczności lokalnej oraz Hufca,
instruktorzy i zespoły Hufca będą mieli poczucie odpowiedzialności za poziom jednostek i kadry Hufca,
działać w oparciu o atrakcyjny i dobrze przygotowany program,
wykorzystywać program specjalnościowy w pracy jednostek,
posiadać nowe umiejętności przydatne w pracy z podopiecznymi oraz w życiu zawodowym.
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ HUFCA ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI IM. KORPUSU KADETÓW NR 2
ROK HARCERSKI 2019/20

Rok 2019– 100 lat ZHP na Ziemi Nowodworskiej oraz powołania Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie
Miesiąc

Data

Nazwa

Rodzaj

Uwagi/organizator/odpowiedzialny

Sierpień

1 sierpnia
(czwartek)

75 Rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego

Służba

Środowiska wg miejsca działania

Sierpień

15 sierpnia
(czwartek)

99 Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920
oraz Dzień Wojska Polskiego

Służba

Środowiska wg miejsca działania

Sierpień

Do 20 sierpnia

plany pracy drużyn, gromad, szczepów

Złożenie planów pracy

Komendanci szczepów/drużynowi

Sierpień

31 sierpnia
(sobota)

Zbiórka Namiestnictwa
Harcerskiego/Starszoharcerskiego

Zbiórka organizacyjna dla kadry
drużyn harcerskich i
starszoharcerskich Hufca

Namiestnik
Harcerski/Starszoharcerski

Wrzesień

1 września
(niedziela)

80 Rocznica wybuchu II Wojny
Światowej

Służba

Środowiska wg miejsca działania

Wrzesień

8 września
(niedziela)

Dni Czosnowa

Służba

Odpowiedzialny: 27 Czosnowski
Szczep DHiGZ
Pozostałe środowiska Hufca wg
uznania

Wrzesień

14-15 września
(sobota-niedziela)

80 rocznica obrony Modlin:
- sobota: uroczysty pogrzeb żołnierzy
poległych we wrześniu 1939r.
- niedziela: rekonstrukcja obrony
Modlina 1939 r.

Służba

Odpowiedzialny: 2 Nowodworski
Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad
Zuchowych "COŚ"
Pozostałe środowiska Hufca wg
uznania

Wrzesień

Do 20 września

plany pracy drużyn, gromad, szczepów

Zatwierdzenie planów pracy

phm. Radosław Nowak

Wrzesień

21 września
(sobota)

Bitwa pod Łomiankami
Dni Łomianek
Rekonstrukcja w Łomiankach

Służba

Odpowiedzialny: Szczep 462 i
Szczep 444 z Łomianek
Pozostałe środowiska Hufca wg
uznania

Wrzesień

28 września
(sobota)

Harcerski Start 2019 – 100 lecie
powstania Korpusu Kadetów nr 2
oraz 100 lecie harcerstwa na
ziemiach nowodworskich

Wspólna impreza Hufca obowiązkowa

Piknik dla mieszkańców Nowego
Dworu Mazowieckiego
organizowany przez środowiska
Hufca
10

Październik

1 października

Święto Chorągwi Stołecznej ZHP

Propozycja programowa

Zespół Programowy Chorągwi

Październik

3 października
(czwartek)

Zbiórka Namiestnictwa Zuchowego
„Kraina Fantazji”

Zbiórka dla kadry gromad
zuchowych Hufca

Namiestnik Zuchowy
phm. Agnieszka Janiszewska

Październik

6 października

ZJAZD HUFCA – podsumowanie

Delegaci Hufca Nowy Dwór

Komenda Hufca,

(niedziela)

obecnej kadencji, wybory nowych

Mazowiecki

Komisja Rewizyjna Hufca

władz.
Październik

12 – 13
października
(sobota niedziela)

Wielka Gra Harcerska – WGH
„HARCGRA”

Biwak Namiestnictwa Harcerskiego/
Starszoharcerskiego.
Propozycja programowa dla drużyn
harcerskich i starszoharcerskich
Hufca

Organizator: Namiestnictwo H/SH
Odpowiedzialna: phm. Agnieszka
Radziuk

Październik

19 października
(sobota)

Sobótka Warsztatowa -

Warsztaty dla kadry – warsztaty dla
opiekunów prób instruktorskich

KSI Hufca

Październik

26 - 27
października
(sobota-niedziela)

Kurs Zastępowych oraz Kurs
Przybocznych

Hufcowy kurs
I ZJAZD

Organizator:
kadra Szczepów 444 i 424
Komendant kursu: hm. Jacek Smura

Listopad

1 - 3 listopada

Akcja Znicz i Parking

Propozycja

Środowiska wg własnego uznania

Listopad

9 listopada

Sobótka Warsztatowa

Warsztaty dla kadry –

ZKK Hufca

„Dobry opiekun to….”

Animator gier i zabaw
Listopad

11 listopada
(poniedziałek)

Narodowe Święto Niepodległości

Służba

Środowiska wg miejsca działania

Listopad

16 - 17 listopada
(sobota-niedziela)

Kurs Zastępowych oraz Kurs
Przybocznych

Hufcowy kurs
II ZJAZD

Organizator:
kadra Szczepów 444 i 424
Komendant kursu: hm. Jacek Smura

Listopad

22 - 23 listopada
(piątek - sobota)

Biwak Namiestnictwa Zuchowego „Dzień Pluszowego Misia”

Propozycja programowa dla gromad
zuchowych Hufca

Organizator:
Namiestnictwo Zuchowe
”Kraina Fantazji”

Grudzień

5 grudnia
(czwartek)

Zbiórka Namiestnictwa Zuchowego
„Kraina Fantazji”

Zbiórka dla kadry gromad
zuchowych Hufca

Namiestnik Zuchowy
phm. Agnieszka Janiszewska

Grudzień

14 grudnia
(sobota)

Wigilia Instruktorska

Wspólna impreza kadry Hufca dla
drużynowych, instruktorów i kadry

Komenda Hufca

11

16 grudnia
(poniedziałek)

Zbiórka Namiestnictwa
Harcerskiego/Starszoharcerskiego

Zbiórka dla kadry drużyn
harcerskich i starszoharcerskich
Hufca

Namiestnik
Harcerski/Starszoharcerski
phm. Agnieszka Radziuk

Grudzień

Zlot BŚP 2019 w Zakopanem

Propozycja

Środowiska wg własnego uznania

Grudzień

BŚP 2019 – roznoszenie
Betlejemskiego Światełka do instytucji
na terenie działania środowisk

Służba

Środowiska wg własnego uznania

Grudzień

Szlachetna Paczka

Propozycja/Służba

Środowiska wg własnego uznania

Rok 2020
Styczeń

17 – 18 stycznia
(piątek - sobota)

Wielki Monster – biwak majsterkowy
Warsztaty majsterkowania dla
Organizator: Namiestnictwo Zuchowe
Namiestnictwa Zuchowego dla kadry kadry gromad zuchowych i chętnych
Odpowiedzialna: phm. Agnieszka
wszystkich metodyk
z innych metodyk
Janiszewska

Styczeń/Luty

Termin do
ustalenia

Zimowa Watra Wędrownicza

Propozycja programowa dla drużyn
starszych, wędrowników i kadry

Organizator: Turystyczny Klub
Specjalnościowy Hufca NDM
Odpowiedzialna: pwd. Magdalena
Wojcieszek

Luty

10 – 23 lutego

Ferie zimowe HAZ 2020

Zimowiska gromad i drużyn

Środowiska wg własnego uznania

Luty

24 lutego
(niedziela)

DZIEŃ Kadrowy - DMB

Wspólna impreza Hufca – dla
drużynowych, instruktorów i kadry

Komenda Hufca

Luty

Termin do
ustalenia

2 Harcerski Turniej Debat
Oksfordzkich
dla harcerzy starszych i wędrowników

Propozycja dla drużyn
starszo-harcerskich i wędrowników

Organizator: Szczep 424 z Izabelina
Odpowiedzialny:
hm. Jacek Smura

Luty

28 - 29 lutego

Imieniny ZUCHA

Biwak Namiestnictwa Zuchowego.
zuchowych Hufca.

Organizator: Namiestnictwo Zuchowe
„Kraina Fantazji”
Odpowiedzialna: phm. Agnieszka
Janiszewska

(piątek - sobota)

Impreza programowa dla gromad

Marzec

1 marca
(niedziela)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

Propozycja

Środowiska wg własnego uznania

Marzec

2 marca
(poniedziałek)

Zbiórka Namiestnictwa
Harcerskiego/Starszoharcerskiego

Zbiórka dla kadry drużyn
harcerskich i starszoharcerskich
Hufca

Namiestnik
Harcerski/Starszoharcerski
phm. Agnieszka Radziuk
12

Marzec

6-8 marca
(piątek-sobotaniedziela)

Kurs Przewodnikowski
„Puszcza Możliwości III”

I Zjazd

ZKK Hufca

Marzec

21 marca

Marzanna – ognisko Namiestnictwa

Zbiórka dla kadry gromad

Odpowiedzialna: phm. Agnieszka

(sobota)

Zuchowego

zuchowych Hufca

Janiszewska

Marzec

26 marca
(wtorek)

Akcja pod Arsenałem

Propozycja

Środowiska wg własnego uznania

Marzec

27 -29 marca

Kurs Pierwszej Pomocy WKPP – 30h,

I Zjazd

HSR/Chorągiew Stołeczna ZHP

(piątek-sobota-

Starszoharcerski Kurs Pierwszej

niedziela)

Pomocy HSR - 9h

Marzec

30 marca
(sobota)

Rocznica śmierci Jana Bytnara ps.
Rudy oraz Macieja Aleksego
Dawidowskiego ps. Alek

Propozycja

Środowiska wg własnego uznania

Kwiecień

3 -5 kwietnia

Kurs Pierwszej Pomocy WKPP - 30h

II Zjazd

HSR/Chorągiew Stołeczna ZHP

9 kwietnia

Katyń – Pamiętamy !

Zbiórka dla kadry gromad

Organizator: Namiestnictwo Zuchowe

(czwartek)

Zbiórka Namiestnictwa Zuchowego

zuchowych Hufca + chętni funkcyjni

„Kraina Fantazji”

(piątek-sobotaniedziela)
Kwiecień

pozostałych metodyk
Kwiecień

12 – 13 kwietnia

Święta Wielkanocne

Służba

Środowiska wg własnego uznania

Kwiecień

13 kwietnia
(poniedziałek)

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej

Służba

Środowiska wg miejsca działania

Kwiecień

18 -19 kwietnia

Kurs Przewodnikowski

II Zjazd

ZKK Hufca

(sobota-niedziela)

„Puszcza Możliwości III”

Termin do

Hufcowy Turniej Łuczniczy

Propozycja

HKS

Kwiecień

ustalenia
Kwiecień

30 kwietnia

Odpowiedzialny phm. Łukasz Piwko
Plany pracy HAL 2020

Złożenie planów pracy

Komendanci placówek HAL 2020
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Maj

2 maja

Święto Flagi

Służba

Środowiska wg miejsca działania

Maj

3 maja

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go
Maja

Służba

Środowiska wg miejsca działania

Maj

8 maja

75 Rocznica zakończenia II Wojny
Światowej

Służba

Środowiska wg miejsca działania

Maj

9 maja
(sobota)

WIELKIE Manewry Harcerskie

Propozycja programowa dla

Organizator:
2 NSDHiGZ "COŚ"
Odpowiedzialna: phm. Olga Sawicka

harcerzy, harcerzy starszych i
wędrowników

Maj

21 maja
(czwartek)

Święto Kadetów II RP #dlakadeta

Maj

22 – 24 maja

Kurs Przewodnikowski

(piątek - niedziela)

„Puszcza Możliwości III”

Maj

Dzień Mundurowy we wszystkich Odpowiedzialni: szefowie jednostek
środowiskach Hufca - Obowiązkowy
III Zjazd

ZKK Hufca

Warsztaty dla komend i komendantów
HAL

Obowiązkowy dla kadry HAL

Chorągiew Stołeczna ZHP

Czerwiec

Termin do
ustalenia

Festiwal Piosenki Harcerskiej i
Turystycznej HarcRyk 3 - 2020

Propozycja programowa dla
wszystkich metodyk

Organizator: Turystyczny Klub
Specjalnościowy Hufca NDM
Odpowiedzialna: pwd. Magdalena
Wojcieszek

Czerwiec

11 czerwca

Boże Ciało

Służba

Środowiska wg miejsca działania

Kurs wychowawców i kierowników

Obowiązkowy dla kadry HAL

Chorągiew Stołeczna ZHP

Czerwiec
Czerwiec

13 czerwca

Sobótka Warsztatowa

Kwatermistrzostwo w praktyceWarsztaty dla kadry

ZKK Hufca

Czerwiec

14 czerwca
(niedziela)

Harcerski Finisz Pomiechówek 2020
- Podsumowanie roku harcerskiego

Wspólna impreza Hufca obowiązkowa

Organizator:
Środowiska z Pomiechówka
Odpowiedzialna:
dh. Monika Składanek

Lipiec

1 lipca – 30 lipca

HAL 2019

Obóz harcerski i kolonia zuchowa

Środowiska wg własnego uznania
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