
 

 

 

Kalendarz Pracy Hufca  

rok harcerski 2016/2017 

 

Terminy spotkań KSI: każdy ostatni weekend miesiąca 

Terminy spotkań KSSHiW: 20.09, 22.10, 26.11, 17.12, 21.01, 25.02, 25.03, 22.04, 20.05, 17.06  

[Terminy mogą ulec zmianie,  zależnie od liczby zgłoszeń.] 

 

Chcąc poprawić i wzmocnić system zastępowy w drużynach oraz popularyzować aktualne kierunki programowe ZHP 

(harcerstwo w ruchu, aktywność społeczna, ciekawość świata, radosny patriotyzm, sprawności na całe życie, braterstwo), Zespół 

Programowy będzie rozpowszechniał i koordynował wśród jednostek hufca turniej zastępów i gromad organizowany przez 

Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP.  

Link do prezentacji, która wyjaśnia zasady współzawodnictwa   http://turniej.zhp.pl/informacje/prezentacja/ 

Link do regulaminu  http://turniej.zhp.pl/informacje/regulamin/ 

 

http://turniej.zhp.pl/informacje/prezentacja/
http://turniej.zhp.pl/informacje/regulamin/


miesiąc data nazwa działania krótki opis uczestnicy organizator 

wrzesień 

01 
77 rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 

Uroczystości na cmentarzu wojennym w 
Puławach. 

reprezentacja 
hufca 

wyznaczony instruktor 

03-04     

10-11     

17 77 rocznica napaści ZSRR na Polskę 
Msza Święta i uroczystości przy obelisku 

poświęconym poległym i pomordowanym na 
nieludzkiej ziemi na cmentarzu we Włostowicach. 

reprezentacja 
hufca 

wyznaczony instruktor 

do 17 programy pracy drużyn 2016/2017 
Składanie programów pracy  na rok harcerski 

2016/2017 przez gromadę, drużyny, krąg, 
namiestnictwo i zespoły hufca. 

wszyscy Zespół Programowy 

24-26 zlot 100-lecia Hufca Puławy 

Wydarzenie organizowane z okazji 100 jubileuszu 
istnienia harcerstwa na Ziemi Puławskiej. Zlot 
będzie się odbywał pod hasłem: „Łączy nas 

miasto”. Jest to oficjalny start harcerski. 

wszyscy 
Instruktorzy hufca 

(odpowiedzialna pwd. 
Olga Junkuszew) 

październik 

01-02     

08-09     

15-16     

23 Warsztat „Budowanie wizerunku ZHP” 

Podczas spotkania odpowiemy sobie na pytania 
jak budować pozytywny wizerunek naszej 
organizacji pracując z drużyną. Wspólnie 

wypracujemy dobre praktyki. Dowiemy się o 
sytuacjach zagrożenia i o tym jak mówić o 

harcerstwie naszym sojusznikom. 

kadra hufca 
Zespół Promocji 

i Informacji 

29-30     

listopad 

? Możesz być przewodnikiem!  16-letni harcerze Zespół Kształceniowy 

01 Święto Zmarłych  
Warty przy „kotwicy” na cmentarzu przy ul. 

Piaskowej. 
reprezentacja 

hufca 
wyznaczony instruktor 

05-06     

11 
98 rocznica odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  

- Msza Święta i uroczystości pod pomnikiem we 
Włostowicach 

- udział reprezentacji hufca w kwalifikacjach do 
Przeglądu Pieśni Patriotycznych 

reprezentacja 
hufca 

- wyznaczony 
instruktor 

- instruktor 
odpowiedzialny 
poszukiwany 

11-13 biwak drużyn harcerskich 

Kolejna edycja biwaku, który od dwóch lat 
pozwala lepiej poznać się drużynom harcerskim 

Hufca ZHP Puławy. W programie: integracja, 
zajęcia z technik, zajęcia tematyczne. 

H + Z 
Namiestnictwo 

Harcerskie i Zuchowe 
„Północ” 

19-20     

25-27 XXXI Rajd Andrzejkowy 
Rajd ten związany jest z obchodami Andrzejek 

oraz urodzin Dzikich Angor. Ma długą tradycję - 
został zapoczątkowany w 1990 roku. 

SH, W 
12 DSh im. Zawiszy 

Czarnego 

 



miesiąc data nazwa działania krótki opis uczestnicy organizator 

grudzień 

     
03-04     

10-11 Betlejemskie Światło Pokoju Wyjazd do Zakopanego po BŚP. wszyscy 
instruktor 

odpowiedzialny 
poszukiwany 

18 Wigilia miejska Przekazanie BŚP mieszkańcom. 
reprezentacja 

hufca 
Komenda Hufca 

22 Wigilia instruktorska Spotkanie przedświąteczne dla instruktorów hufca. instruktorzy Komenda Hufca 

 
styczeń 

06 Orszak Trzech Króli 
Służba podczas przemarszu mieszkańców ulicami 

Puław z Placu Chopina do Parku Czartoryskich. 
reprezentacja 

hufca 
wyznaczony instruktor 

06-08 Zimowa Akcja Szkoleniowa m. in. kurs zastępowych, kurs przybocznych kadra hufca Zespół Kształceniowy 
14-15     

21-22     

28-29     

luty 

? Praca z zastępami Jak i dlaczego warto? kadra hufca Zespół Kształceniowy 

? Warsztaty z organizacji biwaku 
Forma kształceniowa mająca na celu zapoznanie 

instruktorów z zasadami organizacji biwaku w 
okresie przerw w nauce szkolnej. 

instruktorzy phm. Kamil Zdunek 

04     

11-12 Dzień Myśli Braterskiej 
Hufcowy wieczór z piosenką harcerską mający na 

celu upamiętnienie 160 rocznicy urodzin 
założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. 

wszyscy 
Zespół Programowy 
+ chętni instruktorzy 

18-19     

25 Bal karnawałowy 
Bal przebierańców, na którym oprócz dyskoteki 

odbędą się pląsy, zabawy i konkursy. 
Z, H 10 PDW Glaucus 

marzec 

? Giełda pomysłów  kadra hufca Zespół Kształceniowy 

01 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 
Msza Święta i uroczystości pod krzyżem przy ul. 

Centralnej. 
reprezentacja 

hufca 
wyznaczony instruktor 

04-05     
11-12     
18-19     
25-26     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



miesiąc data nazwa działania krótki opis uczestnicy organizator 

kwiecień 

? Warsztaty opiekunów prób  kadra hufca Zespół Kształceniowy 

? Warsztaty z Impro 

Impro to budowa przedstawienia teatralnego na 
oczach widza, przy wykorzystaniu między innymi 

różnych form improwizacji, techniki i struktur 
narracyjnych oraz form pantomimicznych. 

uczestnicy 
programu pracy 

z kadrą 
Zespół Kształceniowy 

02 
Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu 
Służba w ramach współpracy z CTiD INICJATYWA 

chętni harcerze 
HS i W 

wyznaczony instruktor 

08-09     
14 HARCczuwanie Czuwanie w jednym z puławskich kościołów. wszyscy ZWDiP 
16 Wielkanoc    

22-23 XIV Rajd Tabaluga 
Wydarzenie organizowane z okazji 

przypadającego w tym terminie Dnia Patrona 
Skautów – Świętego Jerzego.  

H, SH, W 21 DH Astra 

29-30     

maj 

? Techniki harcerskie Wszystko o tym jak z nimi działać w drużynie. kadra hufca Zespół Kształceniowy 

02 Happening 
Wydarzenie dla mieszkańców mające na celu 

radosne świętowanie Dnia Flagi. 
chętni harcerze 

organizator 
poszukiwany 

03 
225 rocznica uchwalenia Konstytucji 

3 maja 
Msza Święta i uroczystości pod pomnikiem 

Konstytucji 3 maja we Włostowicach. 
reprezentacja 

hufca 
wyznaczony instruktor 

06-07     
13-14     

21 Spływ kajakowy 
Wydarzenie promujące aktywność fizyczną 
i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. 

harcerze 14+, 
instruktorzy 

dh. Michalina Gworys 

27-28     

czerwiec 

? Noc drużynowych i instruktorów  kadra hufca Zespół Kształceniowy 
03-04     
10-11     

15 Boże Ciało    
16-18 Biwak harcerski Integracyjny weekend pełen atrakcji. H i HS phm. Eligiusz Lipa 

24 Ognisko kończące rok harcerski 
Ognisko obrzędowe podsumowujące rok 

harcerski 2016/2017 i realizację Kampanii Bohater. 
wszyscy 

Zespół Programowy i 
Zespół ds. Realizacji KB 

lipiec ? Obóz hufca    

sierpień 

? Kurs drużynowych  
chętni 

instruktorzy 
Zespół Kształceniowy 

01 
 

73 rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

Uroczystości przy Pałacu Czartoryskich pod 
tablicą poświęconą Krystynie Krahelskiej. 

reprezentacja 
hufca 

wyznaczony instruktor 

I poł. Bieg szlak trafi 
Służba podczas kolejnej edycji lokalnej imprezy 

biegowej w Parchatce. 
chętni harcerze 

HS i W 
phm. Piotr Rodzoch 

15 
Święto Wojska Polskiego i 96 rocznica 

cudu nad Wisłą 
Uroczystości na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. 

reprezentacja 
hufca  

wyznaczony instruktor 

 


