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B I U L E T Y N  H U F C O W Y  05/2020  
z 13 sierpnia 2020 roku

 

1. 15 sierpnia świętujemy 100 lat zwycięskiej BITWY WARSZAWSKIEJ. 

To 1 z 10 najważniejszych bitew w historii całego świata. 
Pamiętajcie WYWIESIĆ FLAGĘ!

Gmina Mosina i Parafia pw. św. Mikołaja w Mosinie zapraszają na Mszę św 
o 12:00 oraz na pozostałe wydarzenia: 

Program:
11:00 - 16:00 Wystawa z okazji 50 -lecia 
działalności Ośrodka Kultury 
Park Miejski przy ul. Krotowskiego

12:00 Msza święta w Intencji Ojczyzny - Kościół pw. św. Mikołaja w Mosinie
18:00 Mosińskie prezentacje artystyczne - Dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie 
19:30 Koncert Tomasz Budzyński – akustycznie - Dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie 
21:00 Koncert Grzegorz Kupczyk – akustycznie - Dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie 

2. ZBIÓRKA KADRY

Zapraszamy na zbiórkę kadry 24 sierpnia o 18:00 – 21:00 – miejsce plac zabaw w 
Krośnie przy torach.

Na spotkaniu:

 podsumujemy rok harcerski 2019/2020, 

 będziemy planować kolejny rok,

 omówimy plany na JUBILEUSZ 100 lat mosińskiego harcerstwa,

 omówimy kategoryzację drużyn.

Spotykamy się w mundurach. 



3. HUFCOWY START HARCERSKI 

odbędzie się 19 września. Będzie to wspólne ognisko (na 11:00) poprzedzone 
wędrówką, której długość będzie zróżnicowana i dostosowana do każdego 
pionu

4. HARCERSKIE RODOWODY

w imieniu hm. Danuty Białas przesyłam i proszę o uzupełnienie załączonej do 
biuletyny karty HARCERSKIE RODOWODY. 

5. Harcerskie lato 2021

Zapraszamy wszystkie mosińskie środowiska harcerskie na wspólny hufcowy 
obóz, który będzie jedna z głównych imprez na jubileusz 100 lat harcerstwa 
na ziemiach mosińskich. 

Obóz będzie w LUBNIEWICACH w drugiej połowie lipca na poszerzonym 
terenie w stosunku do ostatnich lat (nie tylko tzw. prawa strona od leśnej 
drogi, a też lewa – tam gdzie ostatnio ZHR)

6. Zbiórki na temat historii mosińskiego harcerstwa
Czy ktoś miał okazję przeprowadzić zbiórkę dla gromady/drużyny/szczepu/hufca 
na temat historii mosińskiego harcerstwa/ swojego patrona itd (tematyka zw ze 
100-leciem) i chciałby się tym podzielić z innymi - tzn jego konspekt byłby 
umieszczony w propozycji programowej
Jeśli tak, prosimy o kontakt z Natalią Tomaszewską 

Pamiętajcie, żeby od razu wynotować ważne terminy !!!

W imieniu Komendy Hufca MOSINA:

hm. Magdalena Jakubowska


