Mazowiecka Chorągiew Harcerek ZHR
ul. Ursynowska 36/38
02-605 Warszawa
sekretariat@harcerki.eu
Warszawa, 9 listopada 2011

ŚRODOWE INFO NR 117
1. 11:11- CZAS NA NIEPODLEGŁOŚĆ

Termin
11 listopada  10:00 - 15:00
Lokalizacja
Teren Pływalni Anin
V Poprzeczna 22
Wawer, Poland
Więcej informacji
W najbliŜszy piątek juŜ po raz drugi organizujemy dla mieszkańców Wawra rodzinny piknik
historyczny pod hasłem "11:11- czas na niepodległość!" Chcemy, Ŝebyście wspólnie z nami
obchodzili radośnie Święto Niepodległości- w końcu jest się z czego się cieszyć! KaŜdy z Was będzie
mógł wziąć udział w naszej grze i wcielić się na chwile w postacie z czasów długoletniej walki
Polaków o odzyskanie suwerenności, a co za tym idzie, spróbow...ać swoich sił w konspiracji.
Spostrzegawczość, celność, sprawność to tylko niektóre umiejętności, które będziecie mogli uŜyć
podczas naszych zmagań...
Czy musisz wziąć udział w grze? Oczywiście, Ŝe nie! poza grą czeka na Ciebie wiele atrakcji:
- strzelnica
- zjazd linowy
- quiz niepodległościowy z nagrodami
JeŜeli nic jeszcze nie przykuło twojej uwagi, to wiedz, Ŝe jest tego więcej:)
KaŜdy z Was będzie mógł własnoręcznie stworzyć własne, pamiątkowe rękodzieło. Co dokładnie?Nie przekonasz się, jeśli 11 listopada zostaniesz w domu
Nie zapomnieliśmy teŜ o najmłodszych mieszkańcach Wawra, na których cała masa atrakcji czeka
w Kąciku Zabaw. Przy pomocy naszych animatorek dzieci będą mogły pomalować sobie buzię czy
zakręcić się w kolorowej chuście Klanzy (to atrakcja, na którą takŜe rodzice patrzą z delikatną
zazdrością :))
Zapraszamy Was serdecznie do spędzenia z nami tego piątkowego poranka na kształcącej zabawie.
Odzyskanie niepodległości to jeden z radośniejszych momentów naszej historii. Cieszmy się razem,
Ŝyjemy w wolnym kraju!
Widzimy się 11.11.11 o godzinie 10.00
Szczep 145 WDH

2. GARAGE SALE NA MURANOWIE
Termin
13 listopada  10:00 - 16:00
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Mazowiecka Chorągiew Harcerek ZHR
ul. Ursynowska 36/38
02-605 Warszawa
sekretariat@harcerki.eu
Lokalizacja
Stacja Muranów
Gen. Andersa 13, Warszawa
Więcej informacji
Chcesz wywietrzyć szafę przed zimą? Szukasz nowych ubrań, dodatków, okazji na prezent?
Zapraszamy 13 listopada, w niedzielę, do Stacji Muranów przy ul. Andersa 13 (skwer Tekli
Bądarzewskiej, aka "Okrąglak") w godz. 10-16
Będziemy sprzedawać, kupować, wymieniać uŜywane ubrania i dodatki.
DLA SPRZEDAWCÓW - wjazd 10 zł (w cenie kawa i ciasto)
Liczba miejsc ograniczona, SPRZEDAJĄCYCH prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres:
stacjamuranow@gmail.com
DLA KUPUJĄCYCH - wjazd wolny
UWAGA: nie przyjmujemy niesprzedanych rzeczy, kaŜdy zabiera je po garage sale ze sobą!!!!

3. Przystanek Niepodległość

Wystawy, zabawy, gra miejska, gra planszowa, koncert, pokaz filmów- więcej szczegółów tutaj:
http://www.muzhp.pl/aktualnosci/685/swietuj-niepodleglosc-z-muzeum-historii-polski.html

Czuwajmy w uśmiechu!
Sekretarz Mazowieckiej Chorągwi Harcerek
Phm. Małgorzata Rogowska H.R.
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