
 

 

  

Niebieska 28 
Toruńska Drużyna 
Harcerek 
>>Watra<< 

2018 

Sam. Małgorzata Supryn 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Wrzesień/październik 2018 



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 

sierpnia zdążyłyśmy zrobić i 

zorganizować wiele rzeczy! 

 

1 września – obchody 

wybuchu II Wojny Światowej 

 

 
 

 
 

 

 

21 września – przygotowania 

do Złazu Hufca 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Złaz Drużyn Hufca ZHP Toruń 

28-30 września 
Raz do roku spotykamy się na wspólnym biwaku ze wszystkimi drużynami z 

naszego miasta i okolic, aby zintegrować się w lokalnym środowisku i 

zawiązać wspólnotę hufca. 

W tym roku tematyka biwaku była związana z obchodami 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Gry terenowe i zajęcia trwały od 

piątkowego popołudnia do niedzielnego poranka. Zorganizowany został 

również happening patriotyczny, aby budować w harcerkach i harcerzach 

patriotyczną postawę. 



Zbiórka w parku na 

Bydgoskim Przedmieściu 

12. października 

 

 

 

Zbiórka w szkole 

26. października 

 

 

 

 
 

  



6 października 

Nasza reprezentacja na 

odsłonięciu Pomnika Ofiar 

Mordu Pomorskiego. Wiele 

ludzi postarało się aby 

znalazła się w nim ziemia z aż 

400 miejsc, w których 

dokonano zbrodni. Nasza 

drużyna doniosła ziemię z 

Fortu VII. 

 
 

14 października 

podczas odsłonięcia tablicy 

pamięci gen. Józefa Hallera w 

rocznicę jego odwiedzin przy 

kościele na Rybakach 

 
 

 

Wspomnienia z 

wakacji… 
1 sierpnia nasze harcerki 

reprezentowały drużynę i 

pomagały przy organizacji 

obchodów z okazji rocznicy 

wybuchu Powstania 

Warszawskiego 

 
 

Ważne daty i 

zbliżające się 

wydarzenia 
10 listopada (sobota) 

Obchody odzyskania przez 

Polskę Niepodległości 

 Spotykamy się o 16.30 pod 

pomnikiem gen. Józefa 

Piłsudskiego. 

Czas operacyjny to ok. 2 godziny. 

W planie m.in.: przemarsz ulicami 

miasta z flagą, apel, pieśni 

wojskowe, a nawet fajerwerki 

 



III Wieczornica 

Patriotyczna 

 13 listopada (wtorek) o 

godzinie 17.00 w sali 

gimnastycznej w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 7 

przy ul. Morcinka 13 

Podczas uroczystości będzie 

można wysłuchać wspomnień z 

czasów II Wojny Światowej 

Pani Marii Kowalewskiej 

pseud. Myszka, włączyć się do 

wspólnego śpiewania oraz 

zobaczyć przygotowane przez 

uczniów pokazy multimedialne 

 

 Biwak wigilijny 

 7-9 grudnia w Szkole 

Podstawowej w 

Ciechocinie 

Tradycyjny biwak naszego 

środowiska. W planie programu 

gry terenowe, zajęcia w szkole, 

świeczkowisko oraz wigilia 

drużyn poprzedzona 

obrzędowym dzieleniem się 

chlebem przy ognisku. Całość 

zapakowana w ciekawą fabułę, 

której nie możemy jeszcze 

zdradzić :D Koszt: ok. 30 zł 

 

 


