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W REKOWNICY k/JEDWABNA 

12-122 JEDWABNO 
WOJ. WARMINSKO- MAZURSKIE 

 

 Charakter Kolonii: Obóz ma charakter stały, odbywa się w miejscu przystosowanym do obozowania. Noclegi w namiotach typu 
NS z podłogami i podpinkami, w namiotach łóżka polowe i półki. Pod względem programowym ma charakter rekreacyjno-
wypoczynkowy. 

 
 Charakterystyka miejsca: 

Skala makro – Województwo Warmińsko– Mazurskie to obszar wielu pięknych jezior i lasów, o zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Do głównych zaś 
atrakcji turystycznych można zaliczyć zabytki pokrzyżackie, pruskie i poniemieckie – zamki, ruiny, oraz budowle gotyckie. Najciekawsze okoliczne miasta 
to Szczytno, Pasym, Mrągowo, Kętrzyn, Biskupiec, Olsztyn i Malbork. 

Skala mikro – nasz obóz położony będzie koło wsi Rekownica nad jeziorem Konik, w lesie mieszanym, z przewagą drzew iglastych. Rekownica to wieś 
typowo rekreacyjna, położona przy drodze Jedwabno-Wielbark, 12 kilometrów od Jedwabna. Na terenie tym znajdują się liczne akweny wodne, małej i 
średniej wielkości. Około 22 kilometrów od obozu znajduje się miejscowość Szczytno. 
W miejscowości Rekownica znajduję się : 
a) Sklep spożywczo - przemysłowy, 
b) Cmentarz - zamknięty. 
 
 
Historia Rekownicy 

Rekownica powstała nad rzeką o tej samej nazwie. Nazwa wsi pochodzi od tejże rzeczki i pobliskiego jeziora. Dokument założycielski dla Rekownicy 
wystawił 5 października 1710r. nadleśniczy Rudolf Wilhelm von Lüderitz. Został on potwierdzony 12 marca 1710r. Wieś otrzymała wtedy 16 łanów i 8 mórg 
chełmińskich ziemi. Założycielem Rekownicy był rybak o nazwisku Eugen Groß. Tajemniczy pozostaje inny zapis z 1710r. Otóż tragarz (Brettschneider) Jan 
Sokolowiß otrzymał wtedy 8 łanów leśnych o nazwie Backolla. Sokolowißa zwolniono od płacenia czynszu na okres 7 lat. Las Backolla leżał 
najprawdopodobniej nad nieistniejącym dzisiaj jeziorem Bakola. O ile jezioro Rekowe rozciąga się po jednej stronie piaszczystej drogi wiodącej z Pidunia 
do Rekownicy, o tyle jezioro Bakola leżało po drugiej stronie tejże drogi, mniej więcej w połowie odległości od Rekownicy do Omulwi. Także to jezioro miało 
połączenie z rzeką Rekownicą. Po wyschnięciu jeziora jego teren zmeliorowano i powstały tutaj Łąki Bakola.  



Spis urzędowy z 1780r. wymienia w Rekownicy 12 chłopów chełmińskich. W 1782r. wieś liczyła 26 chałup. W 181 r. we wsi mieszkało 158 osób. Spis urzędowy 
z 1825r. wylicza we wsi 24 chłopów szkatułkowych. W 1858r. Rekownica posiadała 24 domy i obejmowała 81,5 łana. W 1865r. pewien nauczyciel Z Królewca 
opisał w relacji z podróży po Mazurach, opublikowanej w królewieckiej gazecie "Königsberger-Hartungsche Zeitung", karczmarza z Rekownicy: "Był to 
zamożny, rozgarnięty chłop, dobrze znający Królewiec, dokąd jeździł 6-8 razy w roku, by pomóc w zaprowiantowaniu miasta w miarę swoich sił, za pomocą 
swoich gryczanych fabrykatów [...]. Widzieliśmy właśnie wielkie pola gryczane w tej okolicy i to zapowiadające duże dochody". 

 
 
 

 
Charakterystyka uczestników: 

W kolonii Zuchowej biorą udział dzieci, które w 100% są zuchami. Są one w wieku 6- 9 lat. Uczą się w szkole podstawowej 
nr 1 w Piastowie oraz w szkole niepublicznej nr 85 również w Piastowie. Większość zuchów była już na kolonii i posiada 
znaczek zucha. Dla niektórych będzie to pierwsza kolonia. W składzie uczestników kolonii jest więcej dziewczynek. Zuchy 
pochodzą z dwóch gromad: „Ognista Strzała” działająca przy szkole podstawowej nr 1, oraz „Słoneczne Kamyki” działająca 
przy szkole niepublicznej nr 85.  Obydwie gromady działają pod patronatem hufca Piastów 

 Charakterystyka Gromad: 
 
 
Ognista Strzała: 
 
 
 
 
 
Słoneczne Kamyki: 
 
 
 
 



Kompetencje kadry 

Charakterystyka kadry: 
Osobami odpowiedzialnymi za zuchy są: 
• Prezes rady nadzorczej- Komendantka Kolonii: pwd. Karolina Soból sam. 
• Zastępca prezesa- Zastępczyni Komendantki: phm. Anna Pękala 
• Sekretarz/ Profesor- Oboźna: dh. Aneta Wróbel 
• Rada nadzorcza- opiekun szóstki:  

Rada nadzorcza-szóstki:  
• Rada nadzorcza -opiekun szóstki: dh Mateusz Gołos 
• Rada nadzorcza- opiekun szóstki:dh. Justyna Miros 
• Rada nadzorcza -opiekun szóstki:dh. Weronika Stachelska 
• Rada nadzorcza –opiekun szóstki dh. Katarzyna Szymańska 

• Rada nadzorcza- opiekun szóstki dh. Aneta Wróbel 

  Zakres odpowiedzialności: 

KOMENDANTKA  
Komendantka obozu: pwd Karolina Soból 
-zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom obozu 
-zapoznaje uczestników z regulaminami i kontroluje ich przestrzeganie 
-Sprawuję opiekę nad uczestnikami obozu zgodnie z regulaminem 
-Organizuje zajęcia zgodne z planem pracy 
-pracuje zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim zgodnie ze statusem ZHP  
-wie gdzie znajdują się uczestnicy obozu 
-koordynuje prace kadry obozu 
-odpowiada za właściwy przebieg służb 
-odpowiada za przestrzeganie harmonogramu dnia 
-odpowiada za ład i porządek 



-uczestnicy w radzie zgrupowania 
-współpracuje z kadra Zgrupowania oraz innymi obozami  
-informuje komendanta o wszelki nieprawidłowościach 
-wykonuje inne polecenia komendanta  
 
Z-CA KOMENDANTKI: phm Anna Pękala 
-współpraca w razie potrzeby zastępowanie komendantki 
 -prowadzenie zajęć wynikających z programu 
-pilnowanie punktacji i współzawodnictwa 
-czuwanie nad prawidłowością zajęć wynikającą z programu 
 
OBOŹNA: trop Aneta Wróbel 
Pilnowanie porządku na terenie kolonii 
-pilnowanie czasu zajęć,posiłków wg ustalonej ramówki dnia 
Konsultowanie zbiórek z komendantką kolonii 
-pilnowanie dyscypliny kadry w stosunku do zajęć związanych ze zdrowiem dzieci 
 

 

OPIEKUNOWIE SZÓSTEK:  dh. Justyna Miros, dh Mateusz Gołos, dh. Weronika Stachelska, dh. Katarzyna Szymańska, dh. Aneta 

Wróbel 

-stałe przebywanie z zuchami z wyznaczonej szóstce, zawsze wie gdzie są zuchy z jego szóstki 
-dbanie o to by zuchy kontaktowały się z rodzicami(listy) 
-dbanie o czystość i higienę powierzonych im zuchów 
-wykonywanie doraźnych zadań i poleceń zleconych przez komendantkę kolonijki 
-czuwa nad bezpieczeństwem zdrowia i życia zuchów, 
-przez „24 godziny na dobę” pomaga zuchom we wszystkich czynnościach (np. mycie, sprzątanie, wykonywanie różnych prac), 



-prowadzi zajęcia z zuchami. 
 

INSTRUKTOR PROGRAMOWY (cała kadra kolonii) 

(jest o funkcja zmienna,) 

-przygotowanie do zajęć, które będzie prowadził 
-przeprowadzenie planu obozu w sposób porządny i w odpowiednim czasie, z jak najmniejszą ilością potknięć; 
-dbanie o dobrą zuchową atmosferę na obozie; 
-sprawowanie opieki nad uczestnikami zgodnie z regulaminami 
-pracowanie zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, Prawem i Obietnicą ---Zuchową oraz zgodnie ze Statutem ZHP; 
-wiedzieć, gdzie znajdują się uczestnicy obozu. 
 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I WYCHOWAWCZE KOLONII, 
OBRZĘDOWOŚĆ 

 
Cele 

-Nauka systematyczności i wykształcenie poszanowania pracy  

-Nauka musztry oraz poszanowania mundurka  

-szeroki rozwój dzieci,przekazanie wiadomości w różnych dziedzinach 

-wykształcenie w zuchach utrzymywania porządku  

-rozwój tożsamości harcerskiej integracja z zuchami i harcerzami  

-rozśpiewanie dzieci  

- przekazanie podstawowych wiadomości o  działaniu telewizji 



-zapoznanie  z ekosystemami wodnymi i uczulenie na ich ochronę środowiska poprzez -Zapoznanie zuchów z wiadomościami 

dotyczącymi bitwy pod Grunwaldem 

-przygotowanie do obchodzenia 100lecia harcerstwa 

-umiejętność porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów,praca grupie integracja 

  FORMY PRACY 

-Tworzenie zdobnictwa obozowego –pionierka  

-Wszystkie sprawności zespołowe: Aktor ,fotoamator ,tancerz ,mistrz słowa, drukarz, muzykolog 

- obrzędowość, fabuła 

-Śpiewanki oraz dzień z piosenką  

-praca w szóstka, co wieczorne kominki zakończone kręgiem rady 

-zajęcia dla całego zgrupowania oraz z innymi podobozami 

-zajęcia taneczne 

- wycieczki do lasu 

- tworzenie programu telewizyjnego na temat przyrody 

 
ZAMIERZENIA PROGRAMOWE 
1.Umiejętność zorganizowania wypoczynku zuchom (zabawy,gry, rajdy. Itp)  

2zapewnie warunków,zarówno p[psychicznych jak i psychicznych,potrzebnych dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego 

dzieci w wieku zuchowym: osiągnięcie optymalnego dla tego wieku (6-11lat) pułapu sprawności zespołowych. 

3zapewnie zuchom poczucia bezpieczeństwa(zwłaszcza tym, które po raz pierwszy korzystają z tego rodzaju wypoczynku-



wprowadzenie nowicjuszy w tajniki życia obozowego)i optymalnych warunków dla zachowania zdrowia dziecka (uświadomienie 

zuchom podstawowych zasad higieny, czytanie regulaminów) 

4 dbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę w kolonijce(rozstrzyganie sporów w kręgu rady a także szybkie rozwiązywanie sporów 

kadry. 

 

CELE OBRZĘDOWOŚCI 

-rozwój kreatywności, wyobraźni 

-rozwój zaradności samodzielności 

-kształtowanie tolerancji 

-rozwój zmysłów, sprawności manualnych, mięśni drobnych mięśni drobnych(przy majsterce związanej ze zdobnictwem) 

-zapoznanie z przyrodą i lasem 

-zapoznanie z tematyką Telewizyjną 

-dobra zabawa dostosowana do wieku dzieci 

 

 

 

 

 

CELE ROZWOJU KADRY 

-rozwój umiejętności wychowawczych –przygotowanie i pomoc w przygotowaniu zajęć dla zuchów 



-podnoszenie kwalifikacji-umożliwienie realizacji wymagań na stopnie i sprawności  

-integracja pionu zuchowego, nauka współpracy-wspólne odprawy i,,wieczorki” 

-pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki zuchowej, zdobywanie nowych doświadczeń (przeprowadzenie i uczestnictwo w zajęciach 

oraz stały kontakt z dziećmi) 

-kształtowanie umiejętności kulturalnej dyskusji i wypowiadania się, także w zakresie gawędziarstwa (cowieczorne odprawy, 

dyskusje na tematy bieżące,przeprowadzanie zajęć) 

-kształtowanie świadomości na temat swojego miejsca w ZHP, poczucie satysfakcji wykonywanej pracy  

(prowadzenie zajęć,cowieczorne odprawy różne formy nagradzania za pracę) 

-trwała integracja kadry w ramach tworzącego się namiestnictwa zuchowego (wspólna ciężka praca,omawianie problemów w grupie 

bieżącej konsultacje w razie potrzeby) 

 

 ZDOBYWANE SPRAWNOŚCI 

Zespołowe: 

Fotoamator 

Mistrz słowa 

Tancerz  

Aktor 

Muzykolog 

Meteorolog 



 

FABUŁA KOLONI 

Akcja koloni odbywa się w sekwencji ,,Telewizji” .Oparta jest na zdobywaniu przez uczestników w ciągu całego pobytu, sprawności. 

Rada nadzorcza(kierownik kolonii) we współpracy z rada programową (wychowawcy)wprowadza dzieci w świat telewizji i jej 

programów .. 

 

 

ELEMENTY OBRZĘDOWOŚCI 

-Nazwa kolonijki- ,,Zuch TV” 

-brama-do naszej Telewizji będziemy wchodzić przez bramę  w kształcie scenicznej kotary która  ozdobiona  będzie święcącymi 

gwiazdami. 

-piosenka kolonijki- ,,Szklana pogoda”  

-kronika- pobytu W Zuch TV będzie uzupełniana codziennie znajdować się będzie w naszym wielkim studiu (świetlica).Będzie to 

gazeta do której będziemy wklejać zrobione na kartach kartki z namalowanym dniem 

-piosenka przed jedzeniem -,,A jaj głodni Operatorzy !!! 

                                                 Reżyserzy ,scenarzyści 

                                                My chcemy jeść, my chcemy pić , 

                                                Miłością nie możemy żyć!!” 

-apel w strojach obrzędowych 



-podsumowanie i pożegnanie dnia- „Modlitwa Zuchowa”, „Dobranoc”, odhaczenie dnia w kalendarzu 

-Przywitanie dnia okrzyk- ,,dobra druhenka dobry i druh ,lecz nic nie przebije TV Zuch” 

-flaga- bardzo kolorowa i radosna z wesołym telewizorkiem 

-Świetlica – Studio gdzie produkujemy nasze programy 

-kalendarz –będą to taśmy takie jak w szansie na sukces .które codziennie zuchy będą ściągały 

Tablica- kamera 

-poczta – skrzynka pocztowa zawieszona przy bramie  

-pieczęć – będziemy nią obijać listy, ważne informacje, mapki itp 

Menażnik- Półka na płyty 

PePoż- aktor który codziennie  będzie zmieniał twarz 

-Poza elementami obrzędowości ogólno- kolonijkowymi, ważną jej część stanowi obrzędowość szóstek 

-nazwy szóstek, 

Polsat zuch 

TVN zuch 

Stylowy zuchy 

Auto- Moto Zuch 

Bajkowy Zuch 

-stroje obrzędowe, różniące się u każdej szóstki kolorem i wykonaniem oraz ozdobami 

-totemy szóstek, które zostaną zrobione z tego, co zuchy znajdą w lesie 



-wystrój namiotów od wnętrza-związany z tematyką telewizyjną 

 

SYSTEM KAR I NAGRÓD 

Aby zachęcić zuchy do lepszej  bardziej aktywnej pracy , funkcjonuje na koloni system kar i nagród 

*Bonusowe punkty rywalizacji 

*wyróżnienie na pożegnanie dnia 

*pochwała w kręgu radu 

*Pochwała w rozkazie 

Aby zachować bezpieczeństwo uczestników kolonii, funkcjonuje także system kar 

*brak nagrody  

*kary naturalne –ponoszenie konsekwencji swojego czynu( np. naprawienie, posprzątanie ,przeproszenie)konieczne dla zrozumienia 

niewłaściwości popełnionego czynu 

*wykluczenie z kolonii, w razie notorycznego nieprzestrzegania regulaminów zagrażającemu bezpieczeństwu uczestników 

Kary są przyznawane za nie przestrzeganie  obozowych regulaminów .poza ewentualnym wyznaczeniem kary ,kadra przede 

wszystkim będzie starała się  wytłumaczyć niewłaściwość zachowania zucha. 

 

WSPÓŁZAWODNICTWO: 

W celu zachęcenia zuchów do większego zaangażowania w wykonane prace , na kolonii będzie działał  system współzawodnictwa 
szóstek .Punkty będą przyznawane za:  

• ład i porządek w ciągu dnia w namiocie 



• sprawność stawiania się na zbiórkach 
• zachowanie zuchów w ciągu dnia 
• inicjatywa zuchów i wykazanie pomysłowości 
• aktywność i udział w różnych zadaniach 
• zachowanie  na posiłkach 
• wywiązanie się ze służby 
 

Każda szóstka będzie miała własny Telewizor  innego koloru w naszym studio(świetlicy ). Na nich szóstki będą  zaznaczały 

otrzymane punkty (pieczątka). 

. Służby 
Służba kronikarska- wypełnianie kroniki z dnia poprzedniego, sprawdzanie skrzynki pocztowej, zanoszenie listów zuchów do 
skrzynki. 
Służba kuchcika- sprzątanie stołu po posiłku, wymyślanie piosenki „przed jedzeniem”, przynoszenie soku lub herbaty do kadrówki 
dla zuchów, mycie miski na podwieczorek, sprawdzanie „menu” i przekazywanie Oboźnej. 
Służba porządkowa- dbanie o porządek na placu apelowym i za namiotami, wynoszenie śmieci, sprzątanie świetlicy, przynoszenie 
worków na śmieci. 
Służba łazienkowa- Utrzymywanie porządku w Toi-u i dookoła niego, donoszenie papieru toaletowego, pilnowanie czystości misek 
oraz zabierania ich ze sobą na mycie i powrót, przynoszenie wody w baniakach. 
Służba suszarniowa- naciąganie sznurków, podnoszenie rzeczy z ziemi, staranne rozwieszanie mokrych ubrań, zbieranie 
suchych i oddawanie właścicielom, zbieranie prania w czasie deszczu i ponowne go rozwieszanie na słońcu. 
 

 
 
 
 
 
 



HARMONOGRAM DNIA: 
 

RAMOWY PLAN DNIA 

7.45-                  otwierajcie oczka śmiało słonko już do telewizji zajrzało(pobudka) 

8.00-                  myć ząbki i twarze jak reklama blend-a-med karze(toaleta poranna) 

8.30-                  czas na kawę i herbatę i śniadanie dobre zatem(śniadanie) 

9.00-                  i znów przyszedł czas reklamy ; porządki dzisiaj mamy (porządki w namiotach) 

10.00-                  wiadomości teraz czas niech każdy się weźmie w garść (przygotowanie i apel) 

10.30-13.45-       program naukowy leci niech uczy małe dzieci (zajęcia programowe) 

13.45-                 mydła nigdy nie żałuje dlatego dziś je reklamuje (mycie rąk) 

14.00-                 Gdy redaktor najedzony program lepszy jest stworzony (obiad) 

14.45-15.45        żeby nie bolały brzuszki wyciągamy w kanciapach nóżki(cisza poobiednia) 

15.45-16.15         W telewizji głos się niesie to redaktor śpiewa o lesie (podwieczorek +śpiewanki) 

16.30-18.15-        Pora puścić stos seriali skąd by ludzie wiedzę brali (zajęcia programowe) 

18.15-                 by kolacje smaczną zjeść znów trzeba czyste rączki mieć(mycie rąk) 

18.30 –                napełniamy brzuchy po uszy kolacją w leśnej głuszy (kolacja) 

19.00-                 znów do strumienia wyspiarze znów myć zęby i twarze (toaleta wieczorna) 

19.30-21.30         czas poczuć się blisko, czas usiąść przy ognisku (zajęcia wieczorne ) 

21.30-                Indianie w kręgu siedzą, o czym radzić dobrze wiedzą (zajęcia wieczorne) 

21.45                 cicho się modlimy, podziękowania zanosimy (modlitwa dla chętnych) 

22-7.45-           radośnie dzień pożegnamy, śpimy ażio świtu bramy (pożegnanie dnia ,cisza nocna) 



 
PLAN PRACY KOLONII ZUCHOWEJ 

„ZUCH TV” 2010- TURNUS II 
 

 
Data Pora 

Dnia 
Zajęcia Skrócony opis zajęć Odpowi

edzialn
y 

Pamiętać 
o… 

Sprawność Na niepogodę 

1 dzień 
17.07 
sobota 

Rano Wyjazd na 
kolonię 

Z piosenką ruszamy w podróż po 
polskich drogach 

Karolina *kibelek przed 
podróżą 
*regulaminy 
kolonijne 
*zebrać pieniądze 
i leki 
*konkurs na 
śpiewniczek 
*torebki foliowe 
na brudy i 
niestrawności 

 

Jedziemy jak droga długa i szeroka=] 

Po 
południe 

Rozpakowywa
nie 
Zdobnictwo 

Zuchy są dzielone na szóstki 
rozpakowują się i uczą dbania o 
namiot, oprowadzanie po terenie 
obozu,Ozdabiamy obóz 

Karolina Rozpakowanie, Rysujemy mapę obozu i 
zaznaczamy strategiczne punkty, 
zapoznajemy się z regulaminami 

Wieczór Kominek 
zapoznawczy 
Regulaminy 

Zabawy integracyjne, poznajemy  
regulaminy 

Ania Zabawy integracyjne, poznajemy swoje 
imiona i coś o sobie, śpiewanki,  
regulaminy 

2 dzień 
18.07 
niedziela 

Rano Zdobnictwo/z
abawy 

Zabawy integracyjne ,kończymy 
ozdabiać  
naszą  kolonie,robimy krawaty na 
wielkie otwarcie studia 

Aneta Zrobieniu 
krawatów, 
pięknym 
ozdabianiu 

drukarz 

Zdobimy nasze studio  

Po 
południu 

Msza 
/otwarcie 
kolonijnego 

Budujemy tablicę rywalizacji, kronikę, 
skrzynkę pocztową i kalendarz 

Karolina Budujemy tablicę rywalizacji, kronikę, 
skrzynkę pocztową i kalendarz 

wieczór Wizyta w 
drukarni 

Robimy ulotkę promującą nasze 
studio 

Weronika 
K. 

Uczymy się Hymnu Kolonii , ozdabiamy 
kolonijne krawaty, śpiewanki 

3 dzień 
19.07 
poniedziałe
k 

Gimnastyk
a 

Gimnastyka z 
gwiazdą 

Biegiem po Oskara Mateusz *przypomnieć 
zuchowe 
powitanie czuj! 
*WDROŻYĆ  
POWITANIE DNIA 

Aktor/ 
Aktorka 

Zabawy na sylaby- zuchy dzielą tytuły 
filmów i seriali na sylaby i równocześnie 
podskakują, robią przysiady itp… 

Rano Bieg po 
polskich 

Idziemy tropem serialowych postaci. 
Doktor Burski uczy zuchy pierwszej 

Kasia Zapraszamy postacie serialowe do 
naszego studia 



serialach pomocy, idziemy na pomoc Jankowi 
Kosowi,  zapoznajemy się z dziećmi z 
serialu Rodzina Zastępcza itp. 

*aparat z kamerą 

Po 
południu 

Filmowe 
Skarby 
NArodów 

Poznajemy historię kinematografii, 
przygotowujemy się do nakręcenia 
własnego filmu  

Ania Zajęcia  „Z kinem z pan brat”- poznajemy 
historie kinematografii w naszym studio 

Wieczór PREMIERA Przedstawienie stworzonych przez nas 
filmów- przyznajemy filmowe nagrody 
GLOBY 

Karolina i 
Ania 

Wielki pokaz premier filmowych- w 
Hollywood, przyznanie GLOBÓW 

4 dzień 
20.07 
wtorek 

Gimnastyk
a 

Fizyczne 
ćwiczenia dla 
ciała i ducha 

Zabawy w literki, słowa i całe wyrazy Ania  

Mistrz Słowa 

Zabawy prowadzone w namiocie- zamian 
miejsc itp. 

Rano Otwarcie 
zgrupowania 
Ślimak- 
zabawy 
słowem 

Udajemy się na otwarcie Zgrupowania 
Obozu Hufca Piastów, Zabawy ze 
słowem rozwijające nasz intelekt, 
umysł typu: zagadki słowne, rebusy, 
krzyżówki itp. 

Karolina i 
Ania 

Ślimak – gra w naszym studio, zagadki 
Smoka Obiboka, robimy swój własny 
notesik  na trudne słówka, ozdabiamy 
śpiewniki 

Po 
południu 

Znaczek 
Zucha, 
Gwiazdki 
Zuchowe 

Realizujemy program na temat 
emblematów noszonych przez Zucha 

Weronika 
K. 

Zuch dostają kolorowanki ze znaczkiem 
zucha, tworzą teatr samorodny na temat 
wylosowanych stopni zuchowych 
przypominają sobie informacje o znaczku i 
prawach zucha, gwiazdkach i mundurku 
zuchowym 

Wieczór Milionerzy Zuchowy teleturniej Milionerzy 
prowadzony przez znanego prezentera 
Wergiliusza Churbańskiego 

Weronika 
S. 

Zuchy udają się na stołówkę, gdzie 
odbędzie się Legendarny Teleturniej 
Milionerzy, który poprowadzi Wergiliusz 
Churbańśki 

5 dzień 
21.07 
środa 

Gimnastyk
a 

Jeszcze raz 
odwiedzamy 
drukarnię 

Naśladujemy pracę drukarza, oraz 
jego maszyn 

Kasia *zapoznać się z 
terenem=] 
*ewentualne 
przyprowadzenie 
harcerza 
*dużo gazet 

Drukarz 

Wizyta u Drukarza 

Rano Bieg 
gazetowy 

Wyprawa szlakiem polskich gazet, 
zapoznanie za takimi słowami jak 
stopka, redaktor, naczelny, news, 
artykuł, reportaż itp. 

Mateusz Układanie listu z wyciętych literek z gazet, 
kolarz z fotografii z gazety (ulubione), 
bitwa gazetowa (gazetowe kule) 

Po 
południe 

Zwiad Zuchy przeprowadzają wywiady z 
nowo- poznanymi osobami, 
ewentualnie zapraszają do naszego 
studio  

 
 
Kasia 

Przeprowadzamy wywiad ze znaną 
gwiazdą telewizyjna w naszym studio 

Wieczór Tworzymy 
własną 
gazetę 

Scalamy przeprowadzone wywiady, 
zdobywamy zgody na publikację 
wywiadów, rysujemy zdjęcia do 
naszej gazety 

Mateusz Scalamy przeprowadzone wywiady, 
zdobywamy zgody na publikację 
wywiadów, rysujemy zdjęcia do naszej 
gazety 

 
6 dzień 
22.07 
czwartek 

Gimnastyk
a 

Wyprawa do 
krainy tańca 

Bieganie dookoła kolonii w stylu 
różnych tańców 

Aneta *Bum Box 
*muzyka 
*BATERIE 

 
Jedziemy jak droga długa i szeroka, 
Rebusy i krzyżówki związane z historią 
tańca, Prawda/Fa 



Rano Taneczne 
ABC 

Poznajemy historię tańca  Karolina i 
Ania 

Krzyżówki, rebusy,zagadki Prawda/ Fałsz. 
Wszystko dzieję się w naszym studio,  

Po 
południe 

Próba 
Generalna 

Powtarzamy poznane dotąd układy 
taneczne, wprowadzamy ewentualne 
zmiany, przydzielenie zuchom 
ichgwiazdy 

Weronika 
S. 

Przeprowadzanie próby w namiotach, 
projektowanie strojów na wieczorny 
występ, zagadki dotyczące gwiazd- 
przydzieleni zuchom ich gwiazdy 

Wieczór Taniec z 
gwiazdami 

Występy przed profesjonalnym Jury, 
wręczenie kryształowej kuli i 
kluczyków do luksusowego Ferarii 

Mateusz i 
Weronika 
K. 

Tworzymy aleję tańczący gwiazd, 
ewentualnie występy indywidualne 

7 dzień 
23.07 
piątek 

Gimnastyk
a 

Ćwiczenia 
buzi i języka 

Przeprowadzamy zabawy 
logopedyczne poprawiające mowę i 
dykcję, wyprawa po deskach teatru 

Weronika 
S. 

*chrzest 
*megafon itp. 

Aktor 

Ćwiczenia pantomimiczne w namiotach 
pod nadzorem opiekunów szóstek 

Rano Warsztaty 
teatralne 

Dostajemy scenariusz 
przeprowadzamy kasting doboru 
aktorów do odpowiednich ról, 
ćwiczymy wprawki do różnych wierszy 
– naśladowanie emocji 

Justyna Robimy kukiełki i teatrzyk kukiełkowy w 
namiotach dla druhny lub druhny, 
ćwiczymy do dobranocki wieczornej 
emitowanej w TV ZUCH 

Po 
południu 

Choreografia 
i 
przygotowani
e 

Tworzymy rekwizyty potrzebne nam 
do przedstawienia, próba generalna 

Kasia Wymyślamy scenariusz naszej 
wieczorynki, tworzymy scenografię 

wieczór Spektakl/ 
Kabaret 

Wilka premiera teatru w TV ZUCH Karolina i 
Ania 

Projekcja naszych wieczorynek w TV ZUCH  

8 dzień 
24.07 
sobota 

Gimnastyk
a 

Gimnastyka 
na artystę 

Naśladujemy śpiewające gwiazdy z 
różnych gatunków muzycznych 

Justyna  

-Stulecie 
Harcerstwa 
-Muzykolog 

Naśladujemy śpiewające gwiazdy w  
naszym studio 

Rano Stulacie 
harcerstwa w 
zgrupowaniu 

Program przygotowany przez 
komendantkę zgrupowania dla 
zgrupowania Obozu Hufca Piastów 

Weronika 
K. 

Zapraszamy postacie serialowe do 
naszego studia 

Po 
południu 

Mini playback 
SHOW 

Wybranie artysty i piosenki do 
występu, przygotowanie strojów i 
Ogólne SHOW 

Aneta Zajęcia  „Z kinem z pan brat”- poznajemy 
historie kinematografii w naszym studio 

Wieczór Randka w 
ciemno 

Zapisy do udziału w teleturnieju 
„Randka w ciemno”, przygotowanie  
serduszek z imionami, rozpoczęcie 
zabawy, losowanie nagród 

Justyna i 
Aneta 

„Randka w ciemno naszym studio”, 
zapraszamy ewentualnych kandydatów 

9 dzień 
25.07 
niedziela 

Gimnastyk
a 

W zdrowym 
ciele zdrowy 
duch =]=] 

Leniuchowanie i dalsze spanie=]=]=] Mateusz 
=] 

* oboźny pilnuj 
zegarka              
*odgłosy 

Muzykolog 

Leniuchowanie i dalsze spanie =]=]=]=] 

Rano Olimpiada w 
w Sydney  

Zabawy i gry sportowe 
typu:przeciąganie liny, rzut do celu, 
skok w dal, skoki w workach, 
czołganie, biegi itp. 

Justyna Quiz sportowy, krzyżówki, sportowe pląsy, 
malujemy swój ulubiony sport, gra 
planszowa dotycząca dziedzin sportowych 

Po 
południu 

Msza Święta 
Dzieciaki 
górą 

Udajemy się mszę świętą. Bierzemy 
udział w teleturnieju „Dzieciaki górą”- 
kadra kontra zuchy 

Kasia Udajemy się mszę świętą. Bierzemy udział 
w teleturnieju „Dzieciaki górą”- kadra 
kontra zuchy 

Wieczór Z kamerą Poznajemy zwierzęta żyjące w naszej Justyna Zagadki dotyczące zwierząt, poznajemy 



wśród 
zwierząt 

okolicy, rozmawiamy na temat 
chronionych zwierząt, słuchamy 
odgłosów zwierząt i powtarzamy je 

tropy zwierząt, słuchamy odgłosów 
przyrody i naśladujemy to co usłyszeliśmy 

10 dzień 
26.07 
poniedziałe
k 

Gimnastyk
a 

Wariacje 
paparazzi z 
aparatem 

Podglądamy gwiazdy, skradamy się i 
cykamy fotki. 

Mateusz  
*Ogłosić zapisy 
do wzięcia 
udziału w „Mam 
Talent” 

Fotoamator 
Drukarz 

Podglądamy gwiazdy, skradamy się i 
cykamy fotki. 

Rano Fotografia Poznajemy części aparatu i uczymy 
się sztuki fotografii, robimy swoje 
aparaty fotograficzne 

Aneta Składamy puzzle dotyczące części 
aparatu, krzyżówka dotycząca robienia 
zdjęć, tworzymy swoje aparaty 
fotograficzne 

Po 
południe 

Charakteryza
cja i 
modelowanie 

Nauka sztuki modelingu i 
charakteryzacji, przygotowywanie    
swojego wieczornego występu  

Weronika 
S. 

Nauka sztuki modelingu i charakteryzacji, 
przygotowywanie    swojego wieczornego 
występu w naszym studio lub w naszych 
stacjach. 
Ewentualnie robimy plakaty na Mam 
Talent, zaproszenia dla Jurorów 

Wieczór Wybory Miss i 
Misstera w 
TV ZUCH 

Wybieramy Miss i / 
Misstera w TV ZUCH, pamiątkowe 
zdjęcie z wybraną parą 

Karolina Wybory Miss i Misstera w naszej stołówce, 
przygotowanie dekoracji, prezentacja 
przygotowanego wcześniej pokazu 

 
11 dzień 
27.07 
wtorek 

Gimnastyk
a 

Trening czyni 
mistrza 

Transmisja z TV ZUCH z filmu 
Krzyżacy 

Ania 

*jakieś 
instrumenty 
*OBIETNICA 
ZUCHOWA 

Muzykolog 

Transmisja z TV ZUCH z filmu Krzyżacy w 
naszym studio 

Rano Jaka to 
melodia 

Udział w teleturnieju „Jaka to Melodia” 
na leśnej polanie, rozpoznajemy 
piosenki różnych artystów, potrafimy 
do danego obrazka zaśpiewać 
piosenkę  

Kasia Udział w teleturnieju „Jaka to Melodia” w 
naszym studio, rozpoznajemy piosenki 
różnych artystów, potrafimy do danego 
obrazka zaśpiewać piosenkę  

Po 
południe 

Grunwald Wprowadzenie do historii Polski 
dotyczącej Bitwy po Grunwaldem w 
związku z Sześćsetną rocznicą  w 
przygotowaniu do zuchowe Bitwy pod 
Grunwaldem 

Weronika 
K. 

Wprowadzenie do historii Polski dotyczącej 
Bitwy po Grunwaldem w związku z 
Sześćsetną rocznicą 

Wieczór Grunwald Przed-grunwaldzka biesiada w 
plenerze, ognisko, tańce, hulanki, 
nauka Menueta 

Kasia Przed-grunwaldzka biesiada, uczymy się 
piosenki Menuet, gra planszowa związana 
z tematyką Grunwaldu 

12 dzień 
28.07 
środa 
 

Gimnastyk
a 

Rycerskie 
zawody 

Rycerska zaprawa  Karolina 

WERONIKA 
=]=* 

Mistrz słowa 
Tancerz 
Aktor 
Fotoamator 
 

Rycerska zaprawa w naszych stacjach 

Rano Bitwa pod 
Grunwaldem 

Najwyższy czas no wielkie starcie- 
czas Bitwy 600- lecia =] 

Weronika 
K. 

Najwyższy czas no wielkie starcie- czas 
Bitwy 600- lecia =] 

Po 
południe 

Gotowanie na 
ekranie 

Wybieramy się za kulisy  programu 
„Gotowanie na ekranie”, poznajemy 
różne potrawy, łączymy i 
rozpoznajemy różne smaki, piszemy 
nowe przepisy, podróżujemy  śladem 
potraw z różnych krajów, 

Mateusz Wybieramy się za kulisy  programu 
„Gotowanie na ekranie”, poznajemy różne 
potrawy, łączymy i rozpoznajemy różne 
smaki,  bierzemy udział w Quizie 
kulinarnym, tworzymy nowe przepisy 

Wieczór Mam talent Przygotowanie  się do pokazu swoich 
talentów, wybieramy się na miejsce 
odbywania się programy (leśna 
polanka) 

Aneta Przygotowanie  się do pokazu swoich 
talentów, wybieramy się na miejsce 
odbywania się programy (leśna polanka)- 
do naszego studia, wykonujemy dekorację 



itp. 

13 dzień 
29.07 
czwartek 

Gimnastyk
a 

Formuła nr 1 Transmisja z tor formuły nr 1 Mateusz 

  

Transmisja z tor formuły nr 1 

Rano Zuchowy 
Bieg 
Terenowy 

Zuchy wyruszają na ZUCH Beta, by 
sprawdzić swoją wiedzę z 
obrzędowości i tematyki zuchowej 

Kasia Zuch Bet w formie testu w naszym studio 

Po 
południe 

Kocham Cię 
Polsko 

Udział w teleturnieju „Kocham Cie 
Polsko”, zdobywamy cenną wiedzę o 
naszym kraju, uczymy się piosenki 
„Kocham...” 

Ania „Kocham Cię Polsko”- zegarówka po 
namiotach z przerwami na pląsy... 

Wieczór Idź na całość Zabawa w poszukiwaniu upragnionej 
nagrody- plakietka obozowa=] 
Wybieramy odpowiednie bramki 

Mateusz Zabawa w poszukiwaniu upragnionej 
nagrody- plakietka obozowa=] 
Wybieramy odpowiednie bramki 

14 dzień 
30.07 
piątek 

Gimnastyk
a 

Newsy W pogoni z Newsem- tor przeszkód Kasia 

Ewentualnie 
wycieczka!!!  

W pogoni z Newsem- tor przeszkód 

Rano Dzień dobry 
TV Zuch 

Przeprowadzamy relację z kolonii, 
scenki, prace plastyczne, skecze, 
śpiewanki,  wyprawa w poszukiwaniu 
gwiazdy programu- Komendantka 
zgrupowania, razem z nią prezentuje 
skecze zuchom, oglądamy zdjęcia z 
kolonii 

Aneta Przeprowadzamy relację z kolonii, scenki, 
prace plastyczne, skecze, śpiewanki 

Po 
południu 

Szop Pracz Robimy wielkie pranie od stup do 
głów- mycie zuchów 

Karolina Robimy wielkie pranie od stup do głów- 
mycie zuchów 

wieczór Zielona 
gałązka 

Obrzędowe Podsumowanie Kolonii na 
najładniejszej polanie leśnej 

Karolina Obrzędowe Podsumowanie Kolonii w 
naszym studio 

15 dzień 
31.07 
sobota 

 
WYJAZD!!!
=] 

 
WYJAZD!!!=] 

 
WYJAZD!!!=],  nagrody, zakończenie 
współzawodnictwa szóstek 

Krolina 
*awiomarin 
*worki na śmieci  

 
WYJAZD!!!=],  nagrody, zakończenie 
współzawodnictwa szóstek w naszym 
studio 

 

 
Kasia- żółty 
Mateusz-brązowy 
Karolina- turkusowy 
Aneta- różowy 

Justyna- błękit 
Weronika S.- fioletowy 
Weronika K.-zielony 
Ania- khaki 

Karolina i Ania- 
pomarańczowy

 



 
W formie wierszy rymowanych- łatwiejsze do przyswojenia dla dzieci 

REGULAMINY: 

    REGULAMIN KĄPIELI: 
1. Każdy zuszek doskonały, 
    czeka zawsze na sygnały, 
    by do wody szybko ruszyć 
    lub na słońcu się osuszyć. 
2. Kiedy siedzisz sobie w wodzie, 
    patrz na brzeg 
    - tam masz odpowiedź, 
    kto nad tobą czuwa bacznie 
    i czy zbiórka się nie zacznie. 
3. Pływaj zwinnie tak jak ryba, 
    zbędnie pomocy nie wzywaj. 
4. Nigdy nie wchodź sam do wody, 
    mogą być ogromne szkody. 
5. Słońce, wietrzyk, czysta woda 
    wnet nam wszystkim zdrowia doda. 
6. Gdy do wody wchodzić mamy, 
    to szybciutko odliczamy, 
    a gdy z wody już wyjdziemy, 
    znowu liczyć się będziemy. 
 
 
 



 
 
ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH: 

 
1. Raźniej w grupie się czujemy, 
    prawą stroną wędrujemy, 
    chociaż czasem z nas urwisy, 
    znamy drogowe przepisy. 
2. Każdy zuszek wie dlaczego 
    drogą chodzi się gęsiego. 
3. Na wycieczkę całą zgrają 
    dzielnie zuchy wyruszają. 
    Żaden zuch się nie oddali 
    i za to się zuchów chwali. 
4. Każdy na koloni zuch 
    wie, co znaczy w mieście ruch. 
    Każdy przy tym dobrze wie, 
    że chodnikiem chodzi się.   

 
REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY: 
 

1. Niechaj każdy z was pamięta, 
że gaśnica, piasek, woda 
jest dla wszystkich, jest dla zucha. 

2. Sprzęt gaśniczo – pożarowy 
musi zawsze być gotowy. 

3. Kiedy pożar gdzieś wybucha, 



pędź, zawiadom swego druha. 
4. Zuch pamiętać zawsze musi, 

by nie palić ognia w lesie. 
świeczka, lampa i łuczywo 
też nam zagrożenie niesie. 

5. Zbieraj papier i butelki, 
               z tego także pożar wielki. 

6. Ważną rzecz przypomnieć muszę: 
nie zbierajcie żadnych puszek, 
skrzynek, które piach zasypał 
bo to może być niewypał ! 

 
REGULAMIN KOLONII:
1.JEŚLI KTOŚ MA KWAŚNĄ MINĘ 
   I ZAGOŚCI U WAS ZWADA, 
  CAŁY PROBLEM TEN ŁAGODZI 
  ZDOLNYCH ZUCHÓW WIELKA RADA 
2.JEŚLI MASZ KŁOPOT-IDŹ DO DRUHNY 
   ONA NA PEWNO CIĘ WYSŁUCHA. 
3.KADRY CAŁEJ SŁUCHAJ SIĘ, 
   BO INACZEJ BĘDZIE ŹLE. 
4.ZUCH MUNDUREK CZYSTY MA 
  O PORZĄDEK CO DZIEŃ DBA. 
5.PUNKTUALNYM BYĆ WYPADA 
  PUNKTUALNOŚĆ TO ZASADA. 
6.NA WYCIECZKĘ W CIEMNY LAS, 
  WYCHODZIMY TYLKO WRAZ. 
7.ŻADEN ZUCH SIĘ NIE OŚMIELI 

  IŚĆ SAMOPAS DO KĄPIELI. 
8.BAWIĄC SIĘ JA I TY, 
  PRZESTRZEGAMY ZASAD GRY. 
9.TYLKO TAKI ZUCH JEST ZDROWY, 
  CO O CZYSTOŚĆ ZAWSZE DBA. 
  MYJE CO DZIEŃ USZY, ZĘBY  
  I PORZĄDEK ZAWSZE MA.  
10.O PTASZKACH I ZWIERZĘTACH 
  KAŻDY ZUCH PAMIĘTA. 
11.ZIARNKO DO ZIARNKA 
  A ZBIERZE SIĘ MIARKA, 
 MÓWI PRAWDA STARA. 
 DLATEGO KAŻDY ZUCH MAŁO WYDAWAĆ SIĘ STARA. 
12.ZUCH CZĘSTO PISZE MAMIE JAK  SOBIE TU RADĘ 
DAJE 



13.Zuch zna Prawo Zucha dlatego dla tego go przestrzega i 
słucha 
REGULAMIN SANITARNY DLA PERSONELU KUCHENNEGO 
I ZASTĘPU SŁUŻBOWEGO 
 

1. Personel kuchenny i zastęp służbowy zobowiązany jest do 
przestrzegania następujących zasad: 

• służbę w kuchni pełnią tylko osoby zdrowe; 
• personel kuchenny musi posiadać odpowiedni stan zdrowia, 

potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydawanym na 
podstawie przepisów ustawy o chorobach zależnych i 
zakażeniach; 

• z pracy w zastępie służbowym w kuchni lub przy myciu 
naczyń wyklucza się chorych na biegunkę, zakatarzonych, z 
ropniami lub ranami na rękach; 

• instruktor służbowy lub inna osoba odpowiedzialna, 
wyznaczona przez komendanta zgrupowania jest obowiązana 
poinstruować członków zastępu służbowego o podstawowych 
zasadach sanitarnych i higienicznych oraz zasadach 
bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych w ramach 
służby kuchennej. 

2. Personel kuchenny i zastęp służbowy są zobowiązani do: 
• dbałości o czystość rąk; myją je wodą z mydłem przed 

przystąpieniem do pracy i po jej ukończeniu oraz po każdej 
przerwie w pracy bądź też po zmianie rodzaju czynności (np. 
po rąbaniu drewna a przed obieraniem warzyw); 

• takiego zorganizowania pracy, aby osoby ją wykonujące były 
w miarę możliwości i potrzeb podzielone na grupę 
wykonującą czynności, w których nie będą miały 
bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz grupę mającą 
bezpośredni kontakt z przygotowaniem posiłków; 

• wykonywania pracy w odzieży ochronnej lub innej 
przeznaczonej wyłącznie do przygotowywania żywności; 

• przykrycia włosów, w szczególności chusteczką lub siatką, 
• przechowywania w magazynie odzieży ochronnej w miejscu 

do tego celu przeznaczonym, oddzielnie od odzieży 
osobistej; 

• nie wykonywania w odzieży ochronnej czynności nie 
związanych z pracą w kuchni (w szczególności odzież 
ochronną należy zdjąć przed pójściem do ustępu). 

Do obowiązków zastępu służbowego należy w szczególności: 
• obieranie warzyw w miejscu do tego celu przeznaczonym, 
• zmywanie naczyń zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji, 
a po umyciu przenoszenie ich do magazynu, 
• dbanie o czystość kuchni i zaplecza w czasie służby, 
• wykonanie następujących czynności przed zakończeniem 
służby: umycie naczyń i urządzeń kuchennych, sprzątanie terenu 
kuchni, obieralni warzyw i zmywalni, mycie stołów i sprzątanie 
terenu jadalni, czyszczenie i dezynfekcja pojemników na odpadki 
itp. (tylko osoby pełnoletnie), pranie odzieży ochronnej 
(fartuchów lub innych), wygotowanie ścierek i zmywaków; 
• wykonywanie innych prac pomocniczych podczas 
przygotowywania posiłków pod nadzorem personelu 
kwalifikowanego. 

3. Przekazanie i przyjęcie służby powinno odbywać się po 
sprawdzeniu stanu higienicznego sprzętu, urządzeń 
kuchennych, czystości terenu i urządzeń sanitarnych 
pozostawionych przez zastęp kończący służbę. 

4. Pracę zastępu służbowego nadzoruje instruktor służbowy, 
który odpowiada za bezpieczeństwo jego członków i za 
przestrzeganie przez nich przepisów niniejszego regulaminu 
oraz Instrukcji. 



 



REGULAMIN SŁUŻBY WARTOWNICZEJ 

 
Służba wartownicza ma zapewnić wszystkim uczestnikom obozu spokój i bezpieczeństwo. Pełnią ją (w dzień umundurowaniu 

regulaminowo, z nakrytą głową) harcerze z zastępu służbowego, wymienieni w wykazie wart zatwierdzonych przez komendanta i 
wywieszonego na tablicy rozkazów. Dwuosobowe warty nocne, ze zmianami co 2 godziny każda, czuwają od ogłoszenia ciszy nocnej 
do pobudki. 
 
Do obowiązków wartowników należy: 
• Stała czujna obserwacja na wyznaczonym posterunku, dokonywanie obchodu po terenie wskazanym przez instruktora 
służbowego, 
• Zatrzymywanie osób nie będących członami obozu i niezwłocznie powiadamianie o tym instruktora służbowego lub 
komendanta obozu, 
• Niezwłoczne powiadomienie komendanta obozu o zauważeniu czegoś podejrzanego w pobliżu obozu, gdy zachodzi nagła 
konieczność zaalarmowania całego obozu (pożar, kradzież itp.) 
• Budzenie w ustalonym czasie kucharza, instruktora służbowego lub komendanta obozu i zastępu służbowego. 
 
Uwaga! Wzór meldunku składanego przez instruktora służbowego (wartownika) w następujących sytuacjach: 
1. Rano komendantowi lub oboźnemu 
2. Wizytującym obóz instruktorom instancji ZHP. 
3. Odwiedzającym obóz gościom oficjalnym 
Ad.1 np. „Druhu podharcmistrzu, instruktor służbowy – przewodnik Jan Kowalski melduje: w czasie pełnienia służby nic ważnego 
nie zaszło ( jeśli miały miejsce ważne sprawy, ująć je w treści meldunku)” 
Ad. 2 i 3 np. „ Druhu harcmistrzu (przewodniczący, dyrektorze), wartownik – tropiciel Jerzy Kowalski melduje obóz szczepu 
(nazwa) podczas zajęć programowych” 
 
Przed i po złożeniu meldunku należy zasalutować i powiedzieć „CZUWAJ” 
 

 



Ognisko harcerskie 
 
1. Odległość ogniska od lasu, zabudowań, namiotów, stogów siana, stert drzewa itp. Nie może być mniejsza niż 100m. 
2. Przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwrócić uwagę, aby iskry nie były wznoszone w 
kierunku zabudowań, stogów siana itp. 
3. Miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem. 
4. Wyznaczyć dwóch „strażników ognia”, których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem. 
5. W pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia. 
6. Po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypiać ziemią lub zalać wodą. 
 
Inne 
1. Komendant na początku obozu powinien ustalić z władzami leśnymi i Strażą Miejską zasady ochrony przeciwpożarowej obozu 
oraz bezpiecznego posługiwania się ogniem. 
2. Zaleca się komendantom obozów przeprowadzenie na początku turnusu próbnego alarmu przeciwpożarowego. 
Niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami komendant obozu w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
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