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            DRUHNO, DRUHU - przełam się z nami opłatkiem i zasiądź do 
Wspólnego Wigilijnego Stołu. 
W tym białym okruchu chleba jest moc tak wielka - Moc, która potrafi wypełnić 
miłością wszystkie serca. 
 W radosny dzień Bożego Narodzenia połączmy się w marzeniach ze 
wszystkimi, z którymi do tej pory przyszło nam wędrować wspaniałym harcerskim 
szlakiem. Niech nasze myśli stworzą jeden wielki krąg, by nie zabrakło w nim nikogo  
- także i tych, którzy w swych szarych i zielonych mundurach odeszli już na wieczną 
wartę. Niech twarze serdecznych Przyjaciół promienieją uśmiechem w naszej pamięci.  
 W te najbardziej rodzinne święta w imieniu całej Wielkopolskiej Braci 
Harcerskich Seniorów pragniemy złożyć Tobie z serc płynące życzenia. Aby był to czas 
dawania i otrzymywania serdeczności, czas wypełniony radością i smakołykami. 

Stojąc w przededniu Nowego 2017 Roku, także i z tej okazji chcielibyśmy żyć Tobie, aby każdy jego dzień 
wypełniony był zdrowiem i wiarą w siebie. Aby sprawdzali się Starzy Przyjaciele, a na dodatek przybywało nowych. 
Abyśmy często mogli się spotykać, razem zasiąść przy ognisku,  rozweselić serce harcerską piosenką.  
 
                             Prezydium 
               Wielkopolskiej Rady Kręgów  
Boże Narodzenie 2016                                             Starszyzny Harcerskiej  i Seniorów 

 

Ważne informacje: 

27 GRUDNIA 2016R – 98. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Obsługę uroczystości zapewniają harcerze – Kompanię Honorową (grupa 32 harcerek i harcerzy) 
wystawi Wielkopolska Chorągiew ZHP. 
-10.15.- złożenie kwiatów na mogile generała Stanisława Taczaka -  Cmentarz     Zasłużonych   
Wielkopolan 
-10.30. – spotykamy się przy Pomniku Powstańców Wlkp. – prosimy o stawienie się w harcerskich 
nakryciach głowy 
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-11.00. - uroczystości i złożenie wiązanek przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, następnie 
przemarsz do Fary Poznańskiej  
-12.45. - Msza Święta w intencji Powstańców Wielkopolskich - Fara Poznańska 
-14.15. – podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Chorągwią Wielkopolską ZHP, a Towarzystwem 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Hotel Royal, Aleje Marcinkowskiego   
-15.30. – Apel Pamięci przy Pomniku Harcerzy na Malcie – zapewniony będzie dla seniorów przejazd 
autokarem   
-16.30. - obóz powstańczy na Placu Wolności 

 
7 STYCZNIA 2017R – ZBIÓRKA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA 

SKULSKIEJ WSPÓLNOTY SENIORÓW, POŁĄCZONA Z 
UROCZYSTOŚCIAMI NOWOROCZNYMI 

Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 84 – ulica Świętego Szczepana nr 3. w 

Poznaniu, godzina 10.30. Ilość osób z poszczególnych Kręgów prosimy zgłaszać do hm. 

Marka Urbanowicza – tel. 500-525-453 do dnia 31 grudnia br., koszt 20 zł od osoby. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem obowiązującym w ZHP wybory muszą zostać 
przeprowadzone. W zbiórce może wziąć udział dowolna liczba osób z Kręgu, mandaty do głosowania 
otrzymają Kręgi według uprzednio ustanowionych zasad (do 10 osób w Kręgu – 1 mandat, do 20 osób 
– 2 mandaty itd.).   Bardzo prosimy, aby wszyscy zastanowili się nad kandydaturami druhów, którzy w 
sposób odpowiedzialny, z pełnym zaangażowaniem  gotowi będą podjąć się  funkcji Komendanta 
Wspólnoty – kierować na co dzień sprawami Wspólnoty, organizować obchody kolejnych Dni 
Skupienia.  

 
14 STYCZNIA 2017R – ZBIÓRKA NOWOROCZNA WIELKOPOLSKIEJ RADY 

KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW  MIEJSCE – WSCHOWA. 
Gospodarze spotkania – Krąg Seniorów „Azymut” - przedstawili następujący przebieg 
zbiórki: 

-10.00-11.00 – przyjazd, rozgoszczenie się w kawiarni „Na Piętrze” – Centrum Kultury i Rekreacji – 
ulica Niepodległości nr 1. Bezpłatny parking znajduje się opodal Centrum, przy ulicy Garbarskiej – 
targowisko  
-11.00-11.30 – spotkanie przy kawie z władzami miasta i powiatu 
-11.30-13.30 – zwiedzanie miasta 
-13.30-13.45 – przejazd do Dębowej Łęki 
-13.45-14.30 – obiad 
-14.30-16.00 – spotkanie noworoczne, występ kapeli regionalnej pod nazwą „I to jest właśnie to…” 
-16.00 – zawiązanie kręgu pożegnalnego 
Ilość osób z poszczególnych Kręgów prosimy zgłaszać do hm. Walentego Kupczyka – tel. 608-866-837 
do dnia 31 grudnia br., z zaznaczeniem ilości osób jadących z Poznania autokarem - koszt spotkania 
30 zł od osoby, koszt przejazdu autokarem – 35 zł od osoby (płatne w autokarze). Zbiórka – Plac 
Mickiewicza w Poznaniu godz. 7.30, wyjazd godz.8.00. 
Jednocześnie informujemy, że zarówno w  przypadku spotkania dnia 7 stycznia, jak i 14 stycznia 
również osoby zgłoszone, które nie wezmą udziału w zbiórce będą musiały uiścić podane wyżej 
koszty. 

 
                        


