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Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Nr 42. 5 kwietnia 2016 r.

Co w tym numerze?

Kurs kierowników
Kurs wychowawców

W tym numerze:
- Kurs kierowników
- Kurs wychowawców
- Praca biura
- Polisa NNW
- Instrukcja szukania dokumentów na nowej stronie Okręgu
- konkurs ofert pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”
- ŚDM
- Nowe władze Związku
- „Harcerstwo dziś, jutro, pojutrze”
- Faktury
Informujemy, że w związku z małym zainteresowaniem kursem kierowników, wiosenna
edycja kursu zostaje odwołana.
Zapraszamy chętnych na kurs wychowawców kolonijnych, który odbędzie się w terminie
14- 15.05.2016.
Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończone 18 lat
- min. średnie wykształcenie
- terminowe zgłoszenie
Warunki ukończenia kursu:
- udział we wszystkich zajęciach,
- zaliczenie zadań kursowych w terminie,
- pozytywne zaliczenie egzaminu.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 14.04.2016 poprzez wypełnienie
ankiety: http://goo.gl/forms/f1fp1af5HH
W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt: mlp.referataliz@zhr.pl

Praca biura
Polisa NNW
Instrukcja szukania
dokumentów na nowej
stronie Okręgu
konkurs ofert pt.:
„Międzynarodowa
wymiana młodzieży”

phm. Paulina Łabuzek HR
Informujemy, że we środę 6 kwietnia 2016 r. biuro czynne będzie od godz. 12:00 do
godziny 15:30.
Informujemy, że nie mamy jeszcze nowego numeru polisy ubezpieczeniowej NNW.
Jak tylko otrzymamy nową polisę poinformujemy Was o jej numerze.
Informujemy, że w załączeniu do dzisiejszego numeru Biuletynu, przesyłamy instrukcję do
szukania dokumentów na nowej stronie Okręgu.
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.:
„Międzynarodowa wymiana młodzieży”
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert realizujących zadania z zakresu
wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan,
Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael, których szczegółowy zakres i wymagania

1

organizacyjne znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Regulamin przesyłam w załączniku.
Ostatecznym beneficjentem konkursu jest młodzież polskich szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich.
Termin realizacji zadania upływa w dniu 15 grudnia 2016 r.
Jako ZHR możemy złożyć jeden wniosek, dlatego zainteresowane osoby proszę o kontakt
do piątku 8 kwietnia.

ŚDM

Serdecznie pozdrawiam
Wojciech Stanek
Wydział Finansowy ZHR - Dotacje
tel. 022-629 12 39
dotacje@zhr.pl
Druhny! Druhowie!
Chociaż zgłoszeń na Zlot przybywa z dnia na dzień, to nadal jest nas za mało! Jeśli
czytacie tę wiadomość - roześlijcie ją do drużynowych ze swojego środowiska,
potrzebujemy pełnej mobilizacji.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

NADAL POTRZEBUJEMY CHĘTNYCH DO SŁUŻBY - zostało już tylko 30 dni
na rejestrację!
Uwaga! Rejestracja dla wolontariuszy ZHR trwa, zgodnie z ustaleniami, do 30
kwietnia.
Przypominamy, że koszt uczestnictwa w Zlocie ŚDM na ZHR wynosi 190 zł i wpłat
dokonujemy
zgodnie
z
wiadomością
otrzymaną
po
rejestracji
na
stronie SDM.ZHR.pl
Nie należy dokonywać wpłat na konto wskazane przez ŚDM ani wybierać
żadnego pakietu.
Zapraszamy Rodziny do zgłaszania się do Gniazda Rodzin. Koszty:
Osoby pełnoletnie - 190 zł
Dzieci do 10 roku życia - 100 zł
Dzieci do 4 roku życia nic nie płacą
Stan umysłu czyli wstępniak o Służbie Porządkowej
W filmie "The Quardian" grany przez Kevina Costnera doświadczony ratownik
morski (taki co to ratuje ludzi z tonących statków, nie taki co pilnuje plaży)
wypowiada do swojego początkującego kolegi zdanie:

Kiedy tam się znajdziesz, od ludzi których masz uratować różni Cię tylko stan umysłu.

Nowe władze Związku

Wydaje mi się, że to zdanie dobrze ujmuje czym ma być nasza służba. To, co możemy w
czasie jej pełnienia dać uczestnikom, to nasz spokój, opanowanie, życzliwość, czas,
pewnie trochę stanowczości, wiedzy, orientacji, zaangażowania. Czujność. Porządek, który
mamy w sobie. Stan umysłu. Jeśli pierwszym Twoim skojarzeniem ze Służbą Porządkową
są szpalery, kordony, napierający tłum i sceny z filmów akcji wiedz, że mam nadzieję, iż
dzięki naszej pracy, nie będzie konieczności urzeczywistniania tego jej wymiaru. Nie można
go jednak wykluczyć. W zasadzie nie można wykluczyć niczego... Na to też trzeba być
gotowym. Przygotowanym.
Szef Służby Porządkowej, hm. Maciej Klima
W dniach 1-3 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbył się XV Zjazd ZHR, który wybrał nowe
władze Związku. Przewodniczącym ZHR został hm. Grzegorz Nowik. Naczelniczką Harcerek
została hm. Dominika Romanowicz. Naczelnikiem Harcerzy został hm. Robert Kowalski.
Do Rady Naczelnej zostali wybrani:
hm. Renata Adrian-Cieślak – okręg Wielkopolski
hm. Katarzyna Bieroń – okręg Małopolski
hm. Ewa Borkowska-Pastwa – okręg Pomorski
hm. Michał Butkiewicz – okręg Kujawsko-pomorski
hm. Włodzimierz Dola – okręg Staropolski
hm. Monika Jaskuła – okręg Łódzki
hm. Marek Jędrzejowski – okręg Małopolski
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phm. Rene Karkocha – okręg Małopolski
hm. Maciej Karmoliński – okręg Pomorski
hm. Urszula Kret – okręg Małopolski
hm. Barbara Kubiak – okręg Wielkopolski
hm. Anna Malinowska – okręg Staropolski
hm. Lech Najbauer – okręg Mazowiecki
hm. Jan Pastwa – okręg Pomorski
hm. Małgorzata Siergiej – okręg Pomorski
hm Przemysław Stawicki – okręg Wielkopolski
Do Sądu Harcerskiego zostali wybrani:
hm. Krzysztof Woś
hm. Monika Jakubowska
hm. Radosław Podogrocki
hm. Anna Reda
hm. Monika Sidor
Do Komisji Rewizyjnej Związku:
hm. Jacek Broniewski
phm. Piotr Giczela
phm. Andrzej Karwan
hm. Monika Kobusp
hm. Piotr Kucharczyk
phm. Daniel Rudnicki
hm. Maria Szymankiewicz
phm. Beata Wegner
hm. Marek Wojdan

Zjazd ZHR jest najwyższą władzą Związku i odbywa się raz na dwa lata. Decyduje o
podstawowych sprawach ideowych, programowych i strukturalnych organizacji. Jego celem
jest również wybranie nowych władz, w tym Przewodniczącego oraz Naczelniczki Harcerek i
Naczelnika Harcerzy.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i
dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek
i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody
harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i
gotowego podjąć wyzwania współczesności.
„Harcerstwo dziś, jutro,
pojutrze”

Debata harcerska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

„HARCERSTWO DZIŚ, JUTRO, POJUTRZE – CZY I NA ILE HARCERSKA METODA
WYCHOWAWCZA JEST JESZCZE ATRAKCYJNA DLA MŁODEGO POKOLENIA
POLAKÓW?”
OŚWIĘCIM, 22 kwietnia 2016 r., godz. 10.00-12.00
Czuwaj!
Zapraszamy serdecznie do naszej Uczelni na I Debatę Harcersko-Akademicką,
która dotyczy spraw związanych z drogami i formami wychowania młodego pokolenia
Polaków. Jedną z tych dróg są z pewnością Harcerskie Ideały, system, formy i metody
sprawdzone w ciągu ponad 100-letniej działalności Harcerstwa w Polsce. W debacie udział
wezmą instruktorzy i instruktorki Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej i Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Oświęcimiu. Jakie są cele
naszego spotkania?
1. Podstawowym celem debaty jest przybliżenie studentom pedagogiki i politologii PWSZ
im. rotmistrza Witolda Pileckiego historii i współczesności polskiego harcerstwa, głównych
celów wychowania harcerskiego, jego metody i form działania.
2. W debacie wezmą udział instruktorzy i instruktorki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
z Krakowa (Szczep 19 KDL, przedstawiciele Małopolskiego Okręgu ZHR) i Związku
Harcerstwa Polskiego z Oświęcimia.
Prowadzący: dr phm. Grzegorz Baziur HR.
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Teza debaty:
„100-LETNIA HARCERSKA METODA WYCHOWAWCZA W XXI WIEKU JEST NADAL
SKUTECZNA”
Główne kwestie poruszane podczas debaty:
- tradycja harcerska i program Szarych Szeregów „DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE”,
- realizacja harcerskiego POJUTRZA w III Rzeczypospolitej po 1989 r.: ZHP a ZHR,
- różne metody i formy pracy harcerskiej, czyli jak uczynić harcerstwo atrakcyjnym dla
dzieci i młodzieży?
- „…pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu
Harcerskiemu…” - aktualność zapisów Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w dzisiejszym
czasie i świecie.
PYTANIA DO MÓWCÓW (wypowiedź 8-10 minut)
Podsumowanie debaty? CZY WSPÓŁCZEŚNIE WYCHOWANIE HARCERSKIE I JEGO
PROGRAM MA SENS W ODNIESENIU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY? – dyskusja z udziałem
studentów, którą podsumuje prowadzący – 5 minut.
Ok. 12.00 – zakończenie debaty.
Czuwaj!
dr phm. Grzegorz Baziur, HR.

Faktury

Redakcja numeru
Okręg Małopolski ZHR

W biurze okręgu czekają na odbiór następujące faktury:
Lp
Od kogo
Zakupione rzeczy
1
Pizzeria Mamma Mia
Pizza
Rynna, rura, żarówka, toaleta
2
Leroy Merlin
drewniana, dostawa
3
Rafał Dobrzański
Karmello standard mix
4
Retip Waligóra
Siekiera
5
King Trans
Przewóz do Murzasichle
6 Bar mleczny „U mamy”
Zupa, drugie danie, dodatki
7
Pauza In Garden
Usługa gastronomiczna
8
Żaglownia
Zaliczka na fok

Wartość brutto
65,00 zł
520,24 zł
47,98 zł
1780,00 zł
1000,00 zł
93,50 zł
72,00 zł
136,80 zł

Ewa Siemianowska
ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków, tel. 12 4217659, malopolska@zhr.pl
www.malopolska.zhr.pl, www.facebook.com/malopolski.zhr
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