






Podsumowanie roku 
2020/2021 

✓ III zbiórki w tygodniu
✓Biwak szkoleniowy dla klas IV
✓Biwak zastępowych
✓Biwak majowy w Łowyniu
✓Obóz trzytygodniowy
✓Zbiórki online



Kontakt z Rodzicami

Strona www
www.233pdh.szczep7.pl

Powiadomienia mailowe
Kalendarz Google

Facebook
https://www.facebook.com/233pdhcontrast/

http://www.233pdh.szczep7.pl/
https://www.google.com/calendar/embed?src=bi9j652m8smssft3kjjr5cub1c@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw
https://www.facebook.com/233pdhcontrast/


E-MAIL

drużyna
233pdh@szczep7.pl

drużynowy
slawomir.jaszczak@zhp.net.pl

mailto:233pdh@szczep7.pl
mailto:slawomir.jaszczak@zhp.net.pl


Kadra drużyny:
✓ Drużynowy: phm. Sławomir Jaszczak HO

slawomir.jaszczak@zhp.net.pl 695898342
✓ Przyboczna: pwd. Marika Jaszczak HO

marika.jaszczak@zhp.net.pl 668171714
✓ Przyboczny: ćwik Radosław Jaszczak

radoslaw.jaszczak@zhp.net.pl 607153339
✓ Przyboczny: ćwik Jakub Metelski

jakub.metelski@zhp.net.pl 693771841
✓ Przyboczny: odkrywca Michał Kobryński

michal.kobrynski@zhp.net.pl 607569885
✓ Kandydaci:
✓ Zofia Kazmucha
✓ Julia Miodek
✓ Eryk Dewicki

mailto:slawomir.jaszczak@zhp.net.pl
mailto:marika.jaszczak@zhp.net.pl
mailto:radoslaw.jaszczak@zhp.net.pl
mailto:jakub.metelski@zhp.net.pl
mailto:michal.kobrynski@zhp.net.pl


Plany na rok 2021/2022
✓Biwak szkoleniowy dla klas IV
✓3 biwaki
✓Wydarzenia hufcowe:

✓ Festiwal Mały
✓Andrzejki
✓ Jeżycki Harcerski Bieg Nocny Sowa
✓Złaz Hufca

✓Zwiedzanie Fortu VII
✓Zimowisko w miejscowości Błota /k Sierakowa
✓Wycieczka do WPN’u
✓Rodzinny Rajd Rowerowy
✓Rodzinny Spływ Kajakowy
✓Biwak zastępowych
✓Obóz trzytygodniowy w Łowyniu
✓Wyjście na żaglówki do HKŻ Navigare
✓3 zbiórki w miesiącu drużyny, 1 zbiórka zastępu



Zbiórki zastępów
✓ działanie w małej grupie:
✓ Indywidualne podejście
✓ Uczenie w działaniu
✓ Uczenie odpowiedzialności w praktyce
✓ Budowanie małej wspólnoty
✓ Rozwój zastępu

✓ Terminy i tematy:
✓ 13.11-24.11 – węzły
✓ 10-17.01 – samarytanka
✓ 5-17.02 – hobby
✓ 26.02-10.03 – hobby cd.
✓ 9-21.04 – terenoznastwo
✓ 14-26.05 – Inwencja zastępów



Zastępy

✓ 1 telefon na zastęp
✓ Sprawny ☺
✓ >Android 6,0
✓ GPS



Termin zbiórek:

piątki
17:30-19:00



CO ZROBIĆ ZE  ZBYT MAŁYM 
MUNDUREM ZUCHOWYM?

Przynieść do harcówki

☺
Odpruwamy sprawności zuchowe!



UMUNDUROWANIE

Harcerze
• Bluza mundurowa ZHP 

(khaki)
• Spodenki ZHP
• Pasek parciany 

zielony/skórzany
• Plakietka WOSM

Harcerki
• Bluza mundurowa ZHP 

(szara)
• Spódnica ZHP
• Czarne rajstopy
• Pasek parciany 

czarny/skórzany
• Plakietka WAGGGS

• Czarny beret ze srebrną lilijką ZHP (na 2 druty)
• Herb Poznania (mały, bez korony)
• Rogal Hufca (dostaje się od drużyny)
• Szary sznur
• Czarne spodnie BDU (bojówki)
• Czarne getry z dwoma białymi paskami
• Najlepiej ciężkie, czarne obuwie np. pionierki



GDZIE SIĘ UMUNDUROWAĆ?

• WGL - Adres: Strzelecka 13, 61-845 
Poznań www.wgl.pl

• www.skladnicainternetowa.pl
• www.morowo.com.pl
• www.sqadnica.pl
• www.taniaskladnica.pl
• www.sklepharcerski.pl
• www.skladnica.4zywioly.pl

http://www.wgl.pl/
http://www.skladnicainternetowa.pl/
http://www.morowo.com.pl/
http://www.sqadnica.pl/
http://www.taniaskladnica.pl/
http://www.sklepharcerski.pl/
http://www.skladnica.4zywioly.pl/


KOSZULKI

ROZMIAR WZROST SZEROKOŚĆ OBWÓD DŁUGOŚĆ RĘKAW

JUNIOR – Stedman
XS 110-116 cm 37 cm 74 cm 48 cm 15 cm
S 122-128 cm 39 cm 78 cm 50 cm 15,5 cm
M 134-140 cm 41 cm 82 cm 52 cm 16 cm
L 146-152 cm 43 cm 86 cm 54 cm 16,5 cm

XL 158-164 cm 45 cm 90 cm 56 cm 17 cm
MEN – Stedman

S 164 cm 51 cm 102 cm 70 cm 19 cm
M 170 cm 53 cm 106 cm 72 cm 20 cm
L 176 cm 56 cm 112 cm 74 cm 21 cm

Każdy może kupić – koszt koszulki 25 zł



BARWY
Co należy zrobić, aby otrzymać 
Barwy?
•posiadać kompletny mundur
•zdobyć Krzyż Harcerski
•aktywnie uczestniczyć w życiu drużyny
•mieć opłacone składki
•100 pkt w klasyfikacji śródrocznej

Z chwilą uzyskania barw każdy pełnoprawny członek 
233 PDH CONTRAST otrzymuje:
•chustę drużyny,
•lilijkę drużyny,
•koszulkę drużyny.



PLAKIETKA

Co zrobić, aby otrzymać Plakietkę Drużyny?
•zdobyć kolejny stopień – od czasu otrzymania Barw
•dumnie reprezentować drużynę
•aktywnie uczestniczyć w życiu drużyny
•mieć opłacone składki
•233 pkt w klasyfikacji śródrocznej



PUNKTY
• obecność na zbiórce – 1 punkt
• obecność na zbiórce w mundurze – 3 punkty
• I miejsce w grze – 5 punktów
• II miejsce w grze – 4 punkty
• III miejsce w grze – 3 punkty
• reprezentowanie drużyny na zewnątrz – 6 punktów
• jednodniowe wyjście drużyny – 5 punktów
• obecność na minimiwaku – 8 punktów
• obecność na minibiwaku w mundurze 12 punktów
• obecność na biwaku – 10 punktów
• obecność na biwaku w mundurze – 15 punktów
• obecność na megabiwaku – 15 punktów
• obecność na megabiwaku w mundurze – 20 punktów
• obecność na obozie 25 punktów
• obecność na obozie w mundurze 40 punktów
• zdobycie sprawność * (po wyszyciu/przyszyciu sprawności na rękawie) – 15 punktów
• zdobycie sprawność ** (po wyszyciu/przyszyciu sprawności na rękawie) – 30 punktów
• zdobycie sprawności *** (po wyszyciu/przyszyciu sprawności na rękawie) – 45 punktów
• zdobycie sprawności mistrzowskiej (po wyszyciu sprawności na rękawie) – 60 punktów
• zdobycie Krzyża Harcerskiego – 50 punktów
• zdobycie stopnia harcerskiego – 100 punktów
• przygotowanie karty do kroniki – 10 punktów



Zgody rodziców

mniej formalności
w końcu ☺



https://forms.office.com/r/nPjRYMSgaY



Tipi i składki

https://tipi.zhp.pl/login

https://tipi.zhp.pl/login


Subkonto dla 233 PDH CONTRAST
Dane Konta:
Bank mBank
Numer konta: 60 1140 2004 0000
3202 7553 4281

Jak wpłacić pieniądze na subkonto 
Contrastu:
• Dokładnie opisać według wzoru:

IMIĘ_NAZWISKO DZIECKA, za co ta 
wpłata
jest i w jakiej wysokości np.
Jaś Kowalski, składki I,II,III =55zł,
biwak rocznicowy =30zł, koszulka 
=25zł



OPŁATY W 233 PDH

Wszystkie wpłaty gotówkowe są potwierdzane na 
druku KP

• składki trymestralnie 55zł x 3= 165 zł

• biwaki: przeważnie około 35 zł bez obiadu, 40 zł z obiadem

• obóz (3 tygodnie): miejmy nadzieję < 900 zł

Wszystkie wpływy i wydatki są zapisywane – istnieje zawsze 
możliwość wglądu. 



Co się dzieje ze składkami?

1. Contrast zbiera rocznie 165 zł
2. Do hufca – na jego funkcjonowanie przekazujemy rocznie:

1. Składkę podstawową 12 miesięcy x 10 zł = 120 zł
2. Składkę dodatkową 12 miesięcy x 2 zł = 24 zł
Łącznie 144 zł

3. W Contraście pozostaje zatem 21 zł rocznie na materiały 
programowe i art. harcerskie –m.in.:
1. Krzyże
2. Chusty
3. Sznury
4. Książeczki harcerskie
5. Rogale hufca
6. Wszelkie materiały biurowe itp.



Co się dzieje ze składkami? cd.

1. Z 21 zł, które zostają w drużynie, tworzymy dla każdego 
zastępu mikroFundusz:
• Każdy członek zastępu, to dla zastępu 10zł rocznie (np. 

Sulima 7 osobowa to dla zastępu 70zł do wykorzystania)

2. Każdy zastęp może samodzielnie zdecydować na co chce 
przeznaczyć swoje środki, może np. podczas złazu 
zafundować sobie lody, albo zakupić materiały niezbędne do 
przeprowadzenia zbiórki zastępu

3. Fundusz działa na zasadzie zwrotu w wysokości proszonej 
przez zastęp jednak nie wyższej niż iloczyn 10zł i liczby 
członków zastępu na podstawie paragonu/faktury, która 
musi trafić do dokumentacji finansowej drużyny.



http://www.
233pdh.szcz
ep7.pl/1-2/

https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2020-KRS-0000266321--29401
https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2020-KRS-0000266321--29401
http://www.233pdh.szczep7.pl/1-2/


Przyjaciel drużyny



OBÓZ 2022

• Termin: 02-23.07.2022

• Miejsce: Baza Hufca Poznań Jeżyce w 
Łowyniu

• Tematyka: ???

• Koszt: +-1100zł









Wnioski,
pomysły,

propozycje,
inicjatywy

i inne 
wystąp!
☺


