
Rada 21. Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „Stare Żbiki” -- 28.02.2015 r.

Obecni na radzie
1. ćw. Antoni Tkaczyk
2. sam. Aleksandra Sosnowska
3. Julita Pachla
4. ćw. Adam Mizerski
5. phm. Krzysztof Widłak (HR)
6. pwd. Albert Citko (ćw.)
7. ćw. Arek Betkier
8. trop. Zuzia Gromadzka
9. pwd. Paweł Skibiński (HO)
10. pwd. Radek Szuba (HR)
11. Ewa Kubicka
12. pwd. Paweł Kaczorowski (ćw.)

1. Start Rady 12:05
2. Rozmowa na temat odwoływania swojej obecności na wydarzeniach drużyny.
- przedstawienie propozycji co z tym zrobić

- zaliczki bezzwrotne
- robienie rozeznania wśród członków drużyny kto chce na rajd proponowany pojechać
- 

- organizacja w drużynie
- monitowanie organizatorów rajdów przez drużynowego bądź kadrę drużyny; zachęcają, 
motywują, pomagają
- jeśli liczba uczestników spadnie … to konsultują to z drużynowym i decydują co z tym zrobić
- 

*Wniosek formalny – ćw. Antek Tkaczyk: Zostanie stworzony dokument o dobrych praktykach 
dotyczący powstawania rajdów, odpowiedzialny drużynowy.
Przyjęte przez aklamację.

2. Sprawa Integrali
- Problem brak kadry integrali – smutek
- Integrale za rok – są

PRZERWA  13:10 – 13:24

3. Obóz na Islandi
- termin obozu: między 25.07 a 16.08  trolling →
- OKO jakoś działa, choć nie widać rezultatów
- nie za bardzo coś się dzieje w sprawie obozu
- Islandia jednak droga (patrz zapis o OKO)
- zabranie trupa dobrym pomysłem
- Zuzia zgłosiła się na podharcmistrza  będziemy pamiętać→
- 

Antek miał pomysł, wpadł na niego: aby wypuszczać biuletyn w ramach obozu albo też drużyny: 
puszczać maila, z info co się wydarzyło co się będzie działo w najbliższym czasie.



Wniosek formalny – ćw. Antek Tkaczyk: Na rajdach wigilijnych dzielimy się chlebem.
Za:8  Przeciw:1  Wstrzymało się:0
PRZYJĘTY

4. Sylwester nocleg.
5. Proporzec drużyny – będzie
6. Koszulki – jeżeli będzie za mało koszulek to robimy takie same może w innej technologi
Wniosek formalny – ćw. Antek Tkaczyk: Jeżeli kadra drużyny stwierdzi, że jest za mało koszulek to 
dorabiamy je, może zmienimy technologię wykonania i wzór, jeżeli tak to konsultujemy to z drużyną.
Za:9 Przeciw:0 Wstrzymało się:0

7. Wolne wnioski

Wniosek – ćw. Arek Betkier: Protokoły z rad drużyny mają być publikowane najdłużej tydzień po 
odbyciu się rady.
Przyjęty przez aklamację 

Wniosek – pwd. Paweł Skibiński (HO): Żbiki przechodzące do wdw dostają nową chustę z naszytą pw.
- wycofany 

Końcówka kwietnia odbywa się szwacka imprezka wdw, być może w ramach zapierniczu, aby wszscy 
co zalegają z naszyciem sobie czergoś na mundur, bądź wyszyciem pw na chuście mieli okazję to 
zrobić.

Koniec rady: 15:56


