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1.  Komenda  Hufca zaprasza wszystkich  drużynowych  na spotkanie  z  okazji  Dnia  Myśli  Braterskiej  połączone z
odprawą w dniu 19 lutego na godz.18 do harcówki w Środzie. Obowiązuje umundurowanie. 

2. Wszystkich drużynowych, którzy mają zaplanowane biwaki do czerwca proszę o przesłanie na maila hufca, krótkiej
informacji  :  kiedy  biwak  ma  się  odbyć,  gdzie  i  dla  kogo  będzie  przeznaczony  oraz  osobę  odpowiedzialną  za
organizację  (  do  kontaktu  ).  Terminy  ustalane  we  wrześniu  były  bardzo  ogólne  i  dotyczyły  tylko  konkretnych
miesięcy, ponadto niektóre daty już uległy zmianie. Zgłoszenie 7 dni przed to formalność, jednak zanim rozpoczniecie
organizację biwaku proszę o kontakt.

Komendantka hufca
hm. Monika Pawlicka-Mądry

3. Serdecznie dziękuję drużynowym, którzy przesłali swoje plany pracy, zwłaszcza za ich terminowe wysłanie. Nadal 
czekam na niektóre programy. Każdy drużynowy, który nadesłał plan otrzyma na swojego maila/facebooka 
informację zwrotną. W załączniku do komunikatu znajdują się również nowe wytyczne pisania planu pracy 
obowiązujące od nowego harcerskiego roku 2016/2017 (obecnych planów nie potrzeba zmieniać i uzupełniać o 
podane w wytycznych informacje) . Wytyczne zostały opracowane na podstawie różnorodnych pomysłów z waszych 
planów oraz tyc h obowiązujących dotychczas.

4. Przypominam i zachęcam do włączenia się w proponowane przez Główną Kwaterę oraz naszą Chorągiew akcje 
przesłane w poprzednich informacjach programowych. Jest już dostępny szczegółowy regulamin propozycji 
Chrzest966, odsyłam do strony naszej Chorągwi : http://www.zhp.wlkp.pl/chrzest966-2/  . 
Ostatnio pojawiła się równie ciekawa propozycja na zbliżający się Dzień Myśli Braterskiej przedstawiona przez 
WAGGGS. Aby włączyć się w propozycję wystarczy wybrać po jednym zadaniu z przedstawionych czterech 
kategorii. Każde zadanie jest dokładnie omówione i przypisane do danej grupy metodycznej. Na realizację propozycji 
nie musimy przeznaczać wiele czasu, wystarczy jedna zbiórka. Przy każdym zadaniu zaznaczony jest czas potrzebny 
na jego realizację. Włączenie się w propozycję „Connect” liczone jest w hufcowej propozycji 100na100 
http://zhp.pl/2016/propozycja-connect/. 

                             Z-ca. Komendanta Hufca ds. programowych   
            pwd. Ada Jądrzak 
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