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#Hufiec Ziemi Wadowickiej  #zuchy  #harcerze #harcerze starsi #wędrownicy 
 

Druhno Zastępowa! Druhu Zastępowy! 

Wakacje trwają, a Ty na pewno działasz ze swoim zastępem. Zatem zapraszamy Was do 

realizacji zadań! Macie do wykonania 5 zadań, ale uwaga! Nawet jeśli nie uda się Wam 

zrobić wszystkich -  złóżcie meldunek. Nagrody będą nie tylko dla najlepszego zastępu! 

Ważne są chęci i działanie!  

DO DZIEŁA! 

 
 zastęp ma liczyć 4-8 osób 

 działania mają się odbywać pod opieką pełnoletniego opiekuna  

(drużynowy, rodzic, nauczyciel itp.) 

 do wykonania 1-5 zadań – im więcej, tym lepiej! 

 meldunek składamy do 5 września (piątek, odprawa drużynowych) 

 do akcji mogą przystąpić zastępy wszystkich pionów 
 

 
 

Przygotujcie wycieczkę po okolicy  i wyruszcie na nią całym 
zastępem - opiszcie trasę, wykonajcie zdjęcia itp. Może uda się 
Wam zaprosić kogoś spoza waszego zastępu, kto jeszcze nie jest 
harcerzem? Wycieczkę zrelacjonujcie szczegółowo (może w formie 
reportażu?) w meldunku końcowym. Uwaga, trasa waszej wyprawy 
musi liczyć min. 5 km /zuchy min. 2 km/. 
 
 
 

 
Zróbcie zbiórkę z zastępem z innej drużyny/miejscowości/. Na 

zbiórce przygotujcie turniej miedzy zastępowy, konkurencje 
sportowo-ruchowe w których będziecie rywalizować, a także 
poznawać się wzajemnie. 

 



 

 

 
 

 
Ile książek przeczytałeś w tym roku? Postarajcie się, żeby każda 

osoba z Waszego zastępu przeczytała min. 1 książkę o dowolnej 
tematyce. Waszym zadaniem będzie w ciekawy sposób zachęcić do 
przeczytania tych książek innych harcerzy z Hufca – możecie 
wykonać plakat, ulotkę, recenzję, filmik, audycję itp.  
 
 
 

Na pewno wiecie co wydarzyło się 28 lipca 1914 r., 1 sierpnia 
1944 r., 6 czerwca 1989, 1 maja 2014 r. Wybierzcie jedną z tych dat 
i postarajcie się dowiedzieć o tym wydarzeniu jak najwięcej. 
Możecie porozmawiać z osobami pamiętającymi wydarzenia, 
zrobić wywiad, przeczytać ciekawy artykuł, obejrzeć film, spotkać 
się z nauczycielem historii. Pokażcie, że harcerze znają historię 
swojego kraju. 

 

 
 
To zadanie jest pewną dowolnością. Wasz meldunek oceniać 

będą członkowie zespołu programowego (programowiec, 
namiestnicy). Zróbcie takie zadanie, które ich zaskoczy! Inwencja 
twórcza należy do Was! 

 
 
 
 

 
 

Na pytania odpowiada – phm. Sonia Knapczyk, sonia.knapczyk@gmail.com – piszcie i 

pytajcie 

MELDUNEK – w formie kroniki formatu A5, którą sami zrobicie. A w niej: zdjęcia, 

opisy, konspekty itp. Kronika może liczyć od 4 – 16 stron. 
 
 

Brakuje jeszcze… waszego zastęp! 
 

 
 

DO DZIEŁA!  
CZUWAJ! 
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