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W drużynie siła! 

 
Jako drużyna podejmujemy się 

wielu wyzwań i zawsze staramy się 
jak najlepiej prezentować naszą 

jednostkę, ale również cały Hufiec 
na różnych wydarzeniach. Od 
listopada zdążyłyśmy zrobić i 
zorganizować wiele rzeczy! 

 



 

Gra miejska 
9 listopada  

 
Tym razem na zbiórce 

drużyny, w której wzięły 
udział wszystkie zastępy 
odbyła się gra miejska. 

Dziewczyny miały szansę 
sprawdzić swoją orientację w 
terenie z mapą oraz spojrzeć 

na swoje miasto z innej 
perspektywy odkrywając jego 

tajemnicze zakamarki. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setna rocznica 
Odzyskania 

Niepodległości 
10 listopada  

Tym razem harcerze byli 
odpowiedzialni za oprawę 

uroczystości. Wszyscy 
dostaliśmy pochodnie, a po 

uhonorowaniu poległych 
poprzez złożenie kwiatów pod 
pomnikiem gen. Piłsudskiego 
obejrzałyśmy piękny pokaz 
sztucznych ogni w barwach 

naszego państwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wieczornica 
patriotyczna 

13 listopada  
Miałyśmy również przyjemność 

(a konkretnie dziewczyny z 
patrolu starszo harcerskiego 

„Milites Candeo”), 
poprowadzić wieczornicę 

patriotyczną w Szkole 
Podstawowej nr 7. Razem z 

młodszymi harcerkami, które 
siedziały na widowni 
śpiewałyśmy pieśni 

patriotyczne i wysłuchałyśmy 
wspomnień z czasów II Wojny 

Światowej Pani Marii 
Kowalewskiej pseud. „Myszka” 

 
 
 
 
 
 
 

Biwak wigilijny 

7-9 grudnia 
Tym razem wcieliłyśmy się 

w realia PRL-u i okresu 
stanu wojennego. Harcerki 

podzielone na rodziny 
musiały zmierzyć się z 
wyzwaniami tamtych 

czasów, a na końcu miały 
okazję zrobić kartki w 

podziękowaniu dla Pana 
Dyrektora, pracowników 

szkoły oraz rodziców. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wyprawa po BŚP 
13-16 grudnia 

W połowie grudnia zastęp 
starszo harcerski wziął 
udział w wyprawie po 

Betlejemskie Światełko 
Pokoju. Oprócz zwiedzenia 

Zakopanego dziewczyny 
miały okazję zobaczyć 
piękne górskie widoki i 
uczestniczyć w wielu 
innych atrakcjach. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wigilia MHW 
20 grudnia 

Jak co roku zostałyśmy 
również zaproszone na 

podsumowującą rok pracy 
wigilię Muzeum Historyczno 
– Wojskowego w Toruniu. 
Uroczystości towarzyszyły 

przemówienia przełożonych 
oraz pokazy slajdów i 

wspólne śpiewanie kolęd. 

 
Koncert 

charytatywny na 
rzecz hospicjum 

„Nadzieja” 
21 grudnia 

Nasza reprezentacja 
pojawiła się również na 

tym charytatywnym 
wydarzeniu. Wolontariuszki 
z naszej drużyny starają się 

być wszędzie gdzie jest 
potrzebna pomoc! 

 


