
Kadra drużyny 

Drużynowy 
podharcmistrz Stanisław Nowak 
 
21 lat, 6 rok na funkcji drużynowego (w 
tym 4 rok drużynowy GB); student medy-

cyny na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu. Ukooczony kurs drużynowych, 
kurs przewodnikowski, kurs kierowników placówek kolo-
nijnych. 
 

Telefon: 725 045 133 

  

Przyboczna  
pionierka Patrycja Krzymioska 
 
16 lat, pierwszy rok na funkcji przybocz-
nej; uczennica I Liceum Ogólnokształcące-

go w Gnieźnie (profil akademicki). 
 

Telefon: 660 815 099 

  

Przyboczny 
dwik Michał Lewandowski 
 
15 lat, drugi rok na funkcji przybocznego; 
uczeo Gimnazjum w Czerniejewie; ukoo-

czony kurs przybocznych; uprawnienia animatora rekre-
acji ruchowej o specjalności sporty linowe. 
 

Telefon: 721 022 326 

  

Przyboczny 
 odkrywca Dawid Krieger 
 
16 lat, drugi rok na funkcji przybocznego; 

uczeo I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie; ukoo-
czony kurs przybocznych oraz kurs zarządzania projek-
tami programu Młodzież w Działaniu. 
 

Telefon: 724 273 059 

Krąg Przyjaciół Harcerstwa 

Przyjaciel harcerstwa – to osoba, która swoim działa-

niem i pomocną dłonią wspiera działanie drużyn harcer-

skich. Przyjaciele harcerstwa to najczęściej rodzice harce-

rzy, dyrekcje szkół, strażacy czy leśnicy. 

Przyjaciele harcerstwa skupieni są w specjalnych jed-

nostkach – kręgach. Kręgi Przyjaciół Harcerstwa spotyka-

ją się co jakiś czas (zazwyczaj raz na kwartał). Na swych 

spotkaniach rozmawiają z instruktorami ZHP i zastana-

wiają się, w jaki sposób mogą zapewnid swoim dzieciom 

w harcerstwie jeszcze większą przygodę! 

Może Paostwo również pomogą przeżyd swoim dzieciom 

przygodę swojego życia? To przecież takie proste! 

Aby zostad przyjacielem harcerstwa, wystarczy skontak-

towad się z drużynowym podczas najbliższego spotkania 

z rodzicami, telefonicznie, lub e-mailowo. Gwarantuje-

my, że działalnośd Przyjaciela Harcerstwa da Paostwu 

satysfakcję i radośd, a byd może okaże się wspaniałą 

przygodą, kiedy Paostwa dziecko właśnie dla Paostwa 

zorganizuje grę po lesie?  
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Wstęp 

Szanowni Paostwo, 

Paostwa dziecko wstąpiło właśnie do świata harcerskiej przy-

gody (lub zaczyna przygody tej kolejny rok). 

Daje nam to ogromną radośd, ale jest też ogromnym obowiąz-

kiem. Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzacie nas Paostwo, 

powierzając nam swoją pociechę. 

ZHP jest ogólnopolską organizacją wychowawczą, skupiającą 

ponad sto tysięcy członków. Jego misją jest wychowanie mło-

dego człowieka w duchu harcerskich wartości i ideałów - przy-

jaźni, kultury, służby, braterstwa, pomocy innym. Przekonując 

dzieci do powyższych wartości pozwalamy im przeżywad przy-

godę ich życia – biwakowad w lesie, strzelad z łuków i wiatró-

wek, przechodzid po linach nad wzburzoną rzeką i wspinad się 

na najwyższe ściany  

W niniejszym informatorze znajdą 

Paostwo informacje o najważniej-

szych działaniach naszej drużyny 

w najbliższym roku harcerskim 

(pokrywającym się z rokiem szkol-

nym). Niektóre z terminów poda-

wanych w informatorze są jeszcze 

bardzo odległe, dlatego mogą ulec 

nieznacznym zmianom. 

Ze względu na mnogośd atrakcji, 

które przygotowujemy dla naszych podopiecznych już teraz 

przedstawiamy Paostwu zbliżone koszty naszych działao. 

Chcemy jednak zaznaczyd, że przedsiębiorczy harcerz jest w 

stanie podczas swej harcerskiej działalności pozyskad środki na 

wiele z tych przedsięwzięd, a zatem bardzo zmniejszyd kwotę 

pobieraną z rodzicielskiej kieszeni  

W przypadku jakichkolwiek pytao gorąco zachęcamy do kon-

taktu z nami za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. 

 

Ważniejsze działania 

Wrzesieo 

1.09 – akcja 4:45 (alarmowa zbiórka 

Szczepu upamiętniająca wybuch II 

Wojny Światowej) 

11.09 – bieg na orientację w pod-

gnieźnieoskim Dębówcu 

25.09 – Święto Pieczonego Ziemniaka 

27.09 – akcja „Kotwica” 

 

Październik 

22-24.10  - pierwszy biwak (niedaleko 

Gniezna) – koszt 30 zł 

organizacja szkolenia z pierwszej pomocy dla Gimnazjum 

 

Listopad 

1-2.11 – akcja Znicz 

11.11. – budowa urządzeo z 

drewna w harcówce 

12-13.11. – VI Rajd Niepodle-

głości 

26-27.11 – zbiórka z nocowa-

niem 

 

Grudzieo 

Betlejemskie Światło Pokoju 

(akcja roznoszenia) 

23.12 – Wigilia Szczepu (na uroczystośd zapraszamy sa-

motne osoby, które nie mają z kim spędzid Wigilii) 

 

Styczeo 

29.01 – wyjazd na Maltę na narty, koszt ok. 30 zł 

 

Luty 

12.02 – rajd pieszy 

18-19.02 – zbiórka z nocowaniem (Dzieo Myśli Brater-

skiej) 

Marzec 

27-28.03 – wyjazd do 

Warszawy (Muzeum 

Powstania Warszaw-

skiego, uroczystości ku 

pamięci powstaoców) 

– koszt max. 70 zł 

 

Kwiecieo 

zajęcia przyrodoznaw-

cze w leśnictwie 

23.04 – śniadanko 

wielkanocne 

 

Maj 

29.04-3.05  - biwak w Imiołkach k/Gniezna, koszt max. 

100 zł 

20.05 – poznaj swoje miasto! zwiedzanie Gniezna z 

przewodnikiem 

27.05 – nauka języka migowego – naucza członek Pol-

skiego Związku Głuchych 

 

Czerwiec 

4.06 – rajd rowerowy 

18.06 – rajd pieszy, zawody linowe i paintballowe 

 

Wakacje letnie 

9-23.08. Dwutygodniowy obóz letni w Tucznie (koszt bez 

dofinansowania 550 zł, prawdopodobna odpłatnośd ok. 

400 zł) 

 

 Zbiórki drużyny: 

piątek, 19:00 


