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BIULETYN HUFCOWY 03/2018 z 8 kwietnia 2018 roku 

 

Na początek tradycyjna WSKAZÓWKA! BIULETYN HUFCOWY czytamy  
z kalendarzem i od razu zaznaczamy ważne terminy!  

1. SKŁADKI członkowskie – termin płatności składek członkowskich  
minął 20 marca. Nadal kilka jednostek i wielu instruktorów ich nie wpłaciło. 
Proszę o pilne ich uregulowanie. Zestawienie składek i ich płatności  
w załączniku.  

2. Drużynowych proszę o: 

a. informację o miejscu i terminie zbiórek 

b. zestawienie członków drużyn, wraz z informacją do jakiej szkoły 
chodzą (zestawienie potrzebuję dość nagle i pilnie – do wtorku  
do 20:00), czyli potrzebuję: 

LP. nazwisko imię szkoła 
   np. Zespół Szkół w Krośnie 

 

3. W ramach otwartych konkursów ofert na wypoczynek letni ogłoszony 
przez Gminę MOSINA otrzymaliśmy dotację w wysokości: 

a. 2 500zł na obóz w Pobierowie 
b. 3 500zł na ZLOT 2018 w Gdańsku 

4. Odprawa kadry w sprawie Domu Harcerza (ostateczne wprowadzenie się 
do harcówki i zuchówki, ustalenie jakiegoś systemu związanego 
z bieżącym utrzymaniem czystości) odbędzie się 18 kwietnia o 20:00  
w Domu Harcerza. Proszę o przedstawiciela każdej jednostki, która ma w 
DH zbiórki oraz o przedstawiciela Szczepu Wilki (innego niż opiekun DH) 

5. Zgodnie z uzgodnieniami na ostatniej śpiewającej odprawie kadry wkrótce 
zostanie powołany: 

a. Zespół roboczy ds. zorganizowania szkolenia nt. dbania 
o bezpieczeństwo  w działaniach harcerskich w składzie: 1 osoba 
z hufcowego ZKK, Adam Leśniewicz. Czy ktoś chciałby do zespołu 
dołączyć? 



Zadaniem zespołu jest ustalenie tematów dla materiałów, szkoleń, 
spotkań, warsztatów i ich zorganizowanie z zaproszeniem np. 
zewnętrznych ekspertów. 

b. Hufcowy Sztab Obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego w składzie: hm. Krystyna Szczygieł-Nowak, phm. 
Anita Walachowska, hm. Magdalena Jakubowska, hm. Bronisław 
Nowak. Czy ktoś chciałby do zespołu dołączyć?  

Zadaniem zespołu jest przygotowanie harcerskiego programu 
obchodów, który zaproponujemy mieszkańcom Gminy, 
w szczególności uczniom mosińskich szkół 

6. Dyżury kadry Mosińskiego Centrum Świetlic Podwórkowych 

a. Paulina Sobkowicz, środy 18:30-20:00, Dom Harcerza 
b. Michał Górecki, środy 19:00-21:00, Dom Harcerza 
c. Kinga Glinkowska, środy 18:00-20:00, Dom Harcerza 
d. Paula Sianos - środy 18:00-20:00, Dom Harcerza 
e. Adrianna Siuda – wtorki 17:00-19:00, siedziba Hufca Poznań-Wilda 
 

7. Najbliższy dyżur komendantki we wtorek 10 kwietnia po zebraniu 
z rodzicami w sprawie obozu w Pobierowie. (zebranie o 19:00 w Domu 
Harcerza) 

8. Ostatnie (niektóre już się odbyły, niektóre są w najbliższym czasie) 
spotkania komendantki w ramach kontaktów ze środowiskiem działania: 

a. z kierownikiem Referatu Oświaty i promocji Gminy Mosina panią 
Anną Balcerek-Kałek: współpraca ze szkołami, świetlice podwórkowe 
oraz obchody rocznicy wybuchu powst.wlkp. 

b. z z-cą Dyrektora MOK panią Alicją Adamską MOK: przenosiny 
dokumentów i archiwaliów 

c. z z-cą Burmistrza  Przemysławem Mielochem:   Zlot Gdańsk 2018 
i Dom Harcerza – spotkanie będzie 16 kwietnia -  czy coś jeszcze 
mam omówić? 

d. z dyrektorami szkół i przedszkoli Gminy MOSINA: współpraca, powst, 
wlkp. i harcówki – spotkanie będzie 12 kwietnia -  -  czy coś jeszcze 
mam omówić? 

e. z przedstawicielami Guber House dla uzgodnienia umowy 
sponsoringu 

9. Zapraszamy do pomocy przy charytatywnym meczu, podczas którego 
będziemy zbierać środki na rehabilitację małego mosiniaka Eryka. Impreza 
odbędzie się 26 maja (sob.) podczas Dni Mosiny. Jesteśmy potrzebni 
od 8:00 do 14:00. Dla Nas również liczne atrakcje. Przyjdźcie sami, 
z zastępem lub drużyną. Zgłoszenia i więcej info u pwd. Bożeny 
Marcinkowskiej 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


10. BAZA w LUBNIEWICACH w tym roku przyjmuje 3 środowiska w terminie  
2-29 lipca. Będą to ekipy: ZHP ze Stargardu, ZHP z Elbląga i Power Rangers 
z Poznania. W związku z tym: 

a. już za chwilę ogłosimy dokładne terminy biwaków: kwaterkowego 
i rozkwaterkowego.  

b. jak co roku jest możliwość podjęcia pracy w ramach obsługi bazy 
w Lubniewicach. Chętni mogą zgłaszać się mailowo do Magdy 
Jakubowskiej lub Pauliny Ludwiczak. Oto kogo szukamy: 

i. pomoce kuchenne (można na cały termin, można w częściach 
2-21, 20-29 lipca) 

ii. szef kuchni 2-20 lipca 

iii. ratownicy wodni 2-29 lipca 

iv. pomoc medyczna: 2- 20 lipca, 

pytajcie znajomych, rodzinę, przyjaciół, może jest ktoś chętny. Kadra HUFCA ma 
oczywiście pierwszeństwo.  

 

11. Zespół INSPIRO ma kilka propozycji na kwiecień: 

 

POZNAŃ ZA PÓŁ CENY 

DATA: 28-29.04.2018 

Na poznaniaków i turystów czeka unikalny program turystyczny, który stał się 
znakiem rozpoznawczym akcji. To także zniżki u sprawdzonych partnerów, 
reprezentujących najważniejsze atrakcje turystyczne Poznania i okolic! W 
programie można bowiem znaleźć między innymi zoo, palmiarnię, baseny, parki 
linowe, bowling czy bilard. Odważni będą mogli spróbować swoich sił podczas 
warsztatów, kursów i animacji. Tak jak w poprzednich edycjach akcji towarzyszyć 
będzie bogata oferta muzealna, kulturalna i rekreacyjna. 

 
POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 

DATA: 22-26.04.2018 

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to czterodniowe akademickie święto 
popularyzujące naukę i sztukę wśród społeczności Poznania i okolic, a także gości 
z innych regionów kraju. W ciągu tych czterech dni naukowcy z siedmiu 
poznańskich uczelni, Laboratorium Wyobraźni i poznańskiego oddziału Polskiej 
Akademii Nauk poprzez laboratoria, warsztaty, pokazy doświadczeń i inne formy 
ukazują uczestnikom świat pełen fascynujących zjawisk – świat, w którym nic nie 
jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, a nauka to zapierająca dech w 
piersiach przygoda, którą może przeżyć każdy. 



W roku 2018 na gości Festiwalu czeka blisko 700 wyjątkowych spotkań z nauką i 
sztuką, w tym: o aż 150 interesujących wykładów, o ponad 300 warsztatów i 
laboratoriów, o więcej niż 100 pokazów i prezentacji, o niemal 40 działań 
artystycznych: koncertów, wystaw i spektakli, o liczne niecodzienne zajęcia 
sportowe, o wycieczki, konkursy. 

 
33. DNI UŁANA  

DATA: 20-22.04.2018 

MIEJSCE: Hipodrom Wola, Centrum miasta, Cytadela 

Dni Ułana to okazja do podziwiania zawodów kawaleryjskich na Hipodromie 
Wola. To także festyn wojskowy (sobota 21.04) oraz festyn rodzinny (Cytadela, 
niedziela 22.04). Nie można zapomnieć o Uroczystym Apelu Poległych pod 
Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 

 

ENEA SPRING BREAK 2018 

DATA: 19-21.04.2018 

MIEJSCE: Plac Wolności oraz różne lokalizacje 

Spring Break Showcase Festival & Conference to pionierskie na polskim rynku 
wydarzenie – impreza, w ramach której koncerty młodych obiecujących 
zespołów sąsiadują z warsztatami i panelami dla uczestników! 

Trwająca trzy dni impreza ma służyć prezentacji młodych, w tym także 
wielkopolskich, zespołów zarówno publiczności, jak i wpływowym osobom ze 
środowiska muzycznego. 

Wśród wykonawców usłyszymy między innymi: Kortez, Pro8l3m, O.S.T.R., 
Krzysztof Zalewski, Albo Inaczej 2, Coma, Otsochodzi, Grubson, LemON, Natalia 
Kukulska czy Jazzband Młynarski-Masecki 

 
 
WYSTAWA “BEKSIÑSKI NIEZNANY” 

Data: 23.03-30.04.2018 

Miejsce: Stary Browar, Galeria na Dziedzińcu Sztuki 
 
Zbiór ponad stu prac Zdzisława Beksińskiego – fotografii, fotomontaży i grafik 
komputerowych, będzie można obejrzeć podczas wystawy artysty w dniach od 
23 marca do 30 kwietnia. Wydarzeniu towarzyszyć będą m. in. wykłady 
multimedialne, prezentacje filmów dokumentalnych o artyście oraz pokazy VR 
(wirtualnej rzeczywistości). 
 
Bilety: 10 zł, 15 zł, 19,99 zł 

 



ERA JAZZU 

DATA: 11-15.04.2018  
Miejsce: różne lokalizacje 
 
 Era Jazzu to nie tylko koncerty, ale także specjalnie przygotowane kompozycje 
oraz wydawnictwa. To koncerty z udziałem światowych gwiazd,  projekty 
specjalne,  CD-katalogi oraz doroczne nagrody Ery Jazzu.  
 
Klubowe koncerty, galowe recitale w prestiżowych salach oraz okolicznościowe 
wydawnictwa i projekty specjalne, doroczna nagroda Ery Jazzu to najważniejsze 
propozycje wiosennego festiwalu Era Jazzu. Partnerem Strategicznym Ery Jazzu 
jest Aquanet S.A.; projekt realizowany jest przy współpracy Miasta Poznania. 

 

 

 

Czuwaj!  

 

 

Magda Jakubowska 

 


