Poznań, 20 czerwca 2011 roku

KOMENDANT
Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego
im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919

Rozkaz L.6/2011
Zuchy, harcerki i harcerze,
Już za kilka dni ostatni szkolny dzwonek obwieści początek letnich wakacji. Życzę Wam wszystkim, by
oznajmił on zakończenie rzetelnie spełnionego obowiązku kolejnego etapu nauki szkolnej, nabytej wiedzy i
umiejętności.
Na czas lata życzę byście je spędzili pożytecznie, by wypoczynek połączony był z poznaniem nowego
świata i nowych przyjaciół.
Wielu z Was część letnich wakacji spędzi na zuchowych koloniach i harcerskich obozach. Niech w
przyszłości zapamiętane one zostaną nie tylko, jako wakacyjna przygoda, lecz jako czas zdobywania kolejnych
sprawności, gwiazdek i stopni. Nie zapominajcie, że wszystkie Wasze działania winny być podporządkowane
nakazom Prawa Zucha i Prawa Harcerskiego. Nieście więc wszędzie tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba –
harcerski optymizm, radość i wolę służby na rzecz innych.
Druhny i Druhowie instruktorzy,
Razem z Komendą Chorągwi Wielkopolskiej ZHP serdecznie dziękuję Wam wszystkim za całoroczne,
społeczne zaangażowanie się w realizację wspólnego, wraz z rodzicami, dzieła wychowania i kształtowania
postaw najmłodszego pokolenia naszej Ojczyzny.
Dziękuję za ogromny wysiłek jaki wkładacie w przygotowanie letniego wypoczynku dla członków
swoich drużyn, szczepów i hufców. Życzę pomyślnego pokonania ostatnich trudności organizacyjnych i dobrego
obozowego startu.
Zanim jednak rozbijecie obozowiska, rozpalicie pierwsze ogniska – pamiętajcie o ważnych sprawach:
• ciążącym na nas wszystkich obowiązku ścisłego przestrzegania wszystkich przepisów i ustaleń
gwarantujących pełne bezpieczeństwo powierzonych naszej opiece zuchów, harcerek i harcerzy;
• takim przygotowaniu programów kolonii i obozów, by spełniały one wszystkie warunki harcerskiego
systemu i metody wychowawczej, by każde działanie służyło kształtowaniu przyszłej obywatelskiej
postawy zucha, harcerki i harcerza, by powiązane było ze zdobywaniem sprawności i stopni;
• potrzebie kształtowania duchowego wychowanków, o umożliwieniu im korzystania z praktyk
religijnych, o zachowaniu pełnej tolerancji w tym względzie;
• przestrzeganiu obowiązujących przepisów p.pożarowych oraz o takim współżyciu z otaczającą nas
przyrodą i środowiskiem naturalnym, by wykorzystując ich bogactwo w dniu dzisiejszym, pozostawić je
równie piękne dla przyszłości.
W tych wszystkich działaniach najważniejszym jest nasza postawa, rozwaga i odpowiedzialność. Tego więc
życzmy sobie wzajemnie u progu Harcerskiej Akcji Letniej 2011 roku
Czuwaj
hm. Jarosław Rura

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 5/2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r.
3. Główna Kwatera ZHP
3.2. Mianowania
3.3.3. Powołuję w skład komendy IV Zlotu Drużynowych:
- phm. Tomasza KACZYŃSKIEGO – członek komendy ds. drużynowych drużyn
wędrowniczych – Chorągiew Wielkopolska
3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.1. Odwołuję ze składu komendy IV Zlotu Drużynowych:
- hm. Ingę RUSIN – członkini komendy ds. drużynowych gromad zuchowych – Chorągiew
Wielkopolska
- phm. Piotra PATERKA – członek komendy ds. drużynowych drużyn wędrowniczych
Chorągiew Wielkopolska.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi
dla ZHP”.
11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Wielkopolska ZHP
hm. Stanisław GORTAT

hm. Tomasz ŻUREK

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Wielkopolska ZHP
hm. Stefan PSIK
11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Wielkopolska ZHP
phm. Radosław GABIŚ
Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i osobistym.
Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 6/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
2. Chorągwie
2.3. Nadanie imion, nazw
2.3.2. Chorągiew Wielkopolska
Komendant Chorągwi Rozkazem Specjalnym L. 2/2011 z dnia 16 kwietnia 2011 r. nadał
Hufcowi w Wągrowcu imię hm. Franciszka Grajkowskiego i przyznał prawo posiadania
sztandaru.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.3. Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały za zaangażowanie i przeprowadzenie Zlotu
Lwów 100, który odbył się w dniach 22-23 maja 2011 r. we Lwowie, Druhnom i Druhom:
…
- phm. Piotr MIARA – Chorągiew Wielkopolska
Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica

***************************

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia

1.1.1. Polecam wszystkim Komendom Hufców zapoznać kadrę biorącą udział w Harcerskiej
Akcji Letniej z Zarządzeniem z 5 czerwca 2008 roku dot. bezpieczeństwa, które stanowi
załącznik do niniejszego rozkazu.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04 czerwca 2011 roku
zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza
• phm. Julianowi DĄBROWSKIEMU – Hufiec „Piast” Poznań Stare Miasto
5.2. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 czerwca 2011 roku
otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni
• pwd. Zuzannie SZYMAŃSKIEJ-BERETA – Hufiec Kórnik
- opiekun hm. Janusz Wolski

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
Na wniosek Szkoły Instruktorskiej „Szkoła Wodzów” przedłużam do 31 marca 2014 roku
uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej:
• BOKK 193/2011 – phm. Piotr PATEREK – Hufiec Krotoszyn

Czuwaj !

hm. Jarosław Rura

Zarządzenie Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
z dnia 5 czerwca 2008 r.
w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży pozostających pod opieką harcerskich
wychowawców i biorących udział we wszystkich formach działalności ZHP.
1.

Polecam obowiązkowe przeprowadzenie szkoleń wśród drużynowych oraz całej kadry
wychowawczej:
–

w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zbiórek, rajdów, biwaków oraz
innych przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem akcji letniej

–

w zakresie postaw, zachowań i relacji opiekuna (drużynowego) oraz pozostałej kadry
wychowawczej wobec wychowanków/podopiecznych (aby zapobiegać podejrzeniom o
niewłaściwe, dwuznaczne zachowanie się wobec wychowanków).

2.

Polecam przypomnienie lub zapoznanie z przepisami obowiązującymi w ZHP w zakresie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, między innymi:
• zasady poruszania się po drogach, w czasie wycieczki, w marszu, na biwaku
• zasady ochrony przeciwpożarowej
• regulamin kąpieli
• zasady organizacji rejsów śródlądowych
• zasady organizacji w ZHP wycieczek górskich
• zasady organizacji w ZHP spływów kajakowych
• zasady organizacji zawodów strzeleckich i wspinaczki
• oraz przypomnienie przepisów państwowych obowiązujących w tym zakresie, między
innymi:
• Rozporządzenie MEN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i
nadzorowania
• Prawo o ruchu drogowym
• Rozporządzenie R.M. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i
uprawiających sporty wodne
• Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia
działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
• Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach
• Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w
kąpieliskach.

3.

Polecam zobowiązać kadrę wychowawczą do przeprowadzania każdorazowo, na początku
zbiórki, rajdu, wycieczki oraz innych przedsięwzięć instruktażu o tym jak uczestnicy mają
zachowywać się podczas zajęć.

4.

Przypominam o obowiązku posiadania przez drużynowych pisemnej zgody rodziców nieletnich
członków na przynależność do ZHP oraz na aktywny udział w zbiorkach, a także o wymaganiu
od rodziców każdorazowo zgody na udział dziecka we wszystkich innych formach i zajęciach
poza zbiórką.

5.

Polecam ubezpieczenie członków ZHP od następstw nieszczęśliwych wypadków poprzez hufce
wg stanu zorganizowania

6.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i powinno być realizowane przez harcerskie
komendy jako praca ciągła.
/ - / hm. Jarosław Rura

