
 

 

 

TERMINARZ KWIETNIA I MAJA 

22 kwietnia /piątek/ - godz. 17:00 – 19:00 - Pasowanie Biszkoptów 

29 kwietnia / piątek/ - godz. 17:00 - 18:30 – Zbiórki gromad i drużyn 

1 maja /niedziela/ - godz. 9:30-13:00 – Msza za Żywiciela 

6 maja /piątek/ - godz. 17:00 - 18:30 – Zbiórki gromad i drużyn 

13 maja /piątek/ - godz. 17:00 - 18:30 – Zbiórki gromad i drużyn 

14-15 maja /sobota-niedziela/ - Zlot Hufca Obieżyświat – wyjazd drużyny HB 

„Athabaska” 

20 maja /piątek/ - godz. 17:00 - 18:30 – Zbiórki gromad i drużyn 

21 maja /sobota/ - Rajd Sztandarowy całego Szczepu 305 

27 maja /piątek/ - godz. 17:00 - 18:30 – Zbiórki gromad i drużyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasowanie Biszkoptów na Harcerzy 

22 kwietnia 2016 

Miejsce: Cmentarz Wojskowy – Powązki 

Biszkopty: 16:00 – 19:00 

Pozostali: 17:00 – 19:00 

Zabieramy ze sobą: 2 bilety 20-minutowe i legitymację szkolną 

Jedziemy w mundurach galowych! 

 

 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 marca 2016 r. rozkazem  

L. 3/2016 Komendant Hufca Warszawa-Żoliborz zamknął próbę, przyznał 

stopień przewodnika i dopuścił do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego 

druha Pawła Kotarbińskiego. Serdecznie gratulujemy!  

 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 marca 2016 r. rozkazem  

L. 4/2016 Komendant Hufca Warszawa-Żoliborz zamknął próbę, przyznał 

stopień przewodniczki i dopuścił do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego 

druhnę Renatę Czarnecką. Serdecznie gratulujemy!  

 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 marca 2016 r. rozkazem  

L. 4/2016 Komendant Hufca Warszawa-Żoliborz otworzył próbę na stopień 

przewodniczki druhnie Ani Wojtyrze. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! 

 



 

Informacje:  

 Prosimy o wypełnienie i podpisanie zgody na przynależność Państwa dziecka do 

ZHP. Nowy wzór jest zgodny z wytycznymi ZHP. Prosimy o możliwie szybkie 

podpisanie zgody, bez tego uczestnictwo dziecka w działalności gromad  

i drużyn nie będzie możliwe.  

 Składka członkowska ZHP wynosi 80 zł za rok harcerski. Składkę można opłacać  

w całości lub w dwóch, równych ratach u drużynowych.  

 Co tydzień podczas piątkowej zbiórki prowadzimy zbiórkę makulatury.  

Nie prowadzimy zbiórki puszek i korków.  

 Prosimy o przekazanie 1% podatku na nasz Szczep  

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

HARCERSKA AKCJA LETNIA – Ważne Daty    

Termin oddawania kart: 3 czerwca 
Termin wpłat: 17 czerwca 
Termin kwaterki: 25 – 27 czerwca – Zapraszamy do zaangażowania się Rodziców 
Termin obozu: 28 czerca – 25 lipca – Wyjazd harcerzy i harcerzy starszych 

Termin kolonii: 4 lipca – 17 lipca – Wyjazd zuchów 

 

W najbliższych dniach zaprezentujemy NOWĄ stronę Szczepu 305! 
Zapraszamy na stronę www.szczep305.pl! 

 


