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1. Spotkanie integracyjne ,,Dietetyka". 
 

W dniach 20-21.10. 2017 r. odbyło się spotkanie 

integracyjne 7 GZ Rycerskie Zuchy, którego celem 

było zapoznanie zuchów oraz ich rodziców z pracą 

naszej gromady. Na wszystkich uczestników czekało 

mnóstwo atrakcji. Zuchy z pomocą rodziców 

zdobywały sprawność ,,Dietetyka". Na początek od 

profesjonalnego dietetyka dowiedzieliśmy się jak 

powinno wyglądać zdrowe odżywianie następnie w 

sztafecie uczestnicy musieli ułożyć poprawnie 

piramidę żywieniową a następnie w patrolach wyruszyć na grę terenową. Na zakończenie zuchy i rodzice 

musieli samodzielnie usmażyć bananowe naleśniki. Podczas apelu kończącego wręczono zuchom zdobytą 

sprawność. Szczególne podziękowania kieruje do Kręgu Instruktorskiego Spadochron oraz wędrowników 

za ogromna pomoc w realizacji naszego przedsięwzięc                                                                                   

                                                                 drużynowa  pwd Joanna Wesołowska 

   
 

2. Hołd Ofiarom 

 

  W dniu 1 listopada zuchy z 7 GZ Rycerskie Zuchy oddały poprzez udział w uroczystych wartach 

na cmentarzu w Kaźmierzu hołd ofiarom zbrodni hitlerowskich, Polakom zamordowanym przez 

Niemców w latach 1939 – 41.  
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3.  XXXII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej 

 

"Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas,  

śpiewajmy razem ilu jest tu nas.  

Choć lata młode szybko płyną, wiemy że,  

nie starzejemy się." 

  W sobotę 18 listopada 2017 r. w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach 

odbył się XXXII Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej pod 

hasłem „Rok dla Niepodległej”. W tym roku festiwal organizował 10 Śro-

dowiskowy Szczep Harcerski „Antydes”, a współorganizatorami byli: Hufiec 

ZHP Szamotuły, Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Zespół Szkół nr 3              

w Szamotułach. W tym roku drużyny i gromady z Hufca Szamotuły śpiewa-

ły piosenki harcerskie/zuchowe, wojskowe lub patriotyczne. Jury wyłoniło 

zwycięzców w dwóch kategoriach: zuchowej i harcerskiej. Wśród gromad 

pierwsze miejsce zajęła 11 Gromada Zuchowa "Niezwyciężone Małolaty", 

na drugim miejscu znalazła się 103 Szamotulska Gromada Zuchowa "Leśne Ludki", a miejsce trzecie 

należało do 7 Gromady Zuchowej "Rycerskie Zuchy". W kategorii harcerskiej zwycięzcami okazała się 

12 Harcerska Drużyna Pożarnicza "Chęchacze", drugie miejsce zdobyła 22 Drużyna Harcerska Rwąca 

Rzeka, a na trzecim miejscu znalazła się 15 Drużyna Harcerska im. Bolesława Chrobrego. Zwycięzcom 

gratulujemy, jury i sponsorom dziękujemy. Do zobaczenia za rok! 

Monika Becela 

10 ŚSH „Antydes” 
 

 
 
 

4. Biwak piernikowy 7 Gromady Zuchowej ,,Rycerskie Zuchy" 

 

 W dniach 24-25 listopada odbył się coroczny biwak 

piernikowy 7 Gromady Zuchowej ,,Rycerskie Zuchy" z Kaźmierza. 

W piątkowy wieczór wszystkie zuchy z wielkim zapałem 

przystąpiły do pieczenia pierników oraz ich ozdabiania, tym samym 

rozpoczęliśmy sprawność zespołową „Kuchcik”. W sobotę                     

z samego rana zuchy wykonały lampiony, które posłużą w grudniu 

do przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Podczas biwaku 

dzieci mogły również zaliczyć zadania na zdobywane przez nie 

sprawności, gwiazdki oraz znaczek zucha. Dzięki gościnności sołtysa pana Stanisława Jarząb, Marylki 

Przekop oraz Rady Sołeckiej Radzyn biwak odbył się w sali przy remizie strażackiej, za co bardzo 

dziękujemy. 

                                                                                                                    Drużynowa Joanna Wesołowska 
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6.  Wigilia instruktorów Hufca Szamotuły 

 

W dniu 9.12.2017 roku w leżącym niedaleko Kaźmierza 

Kiączynie odbyła się wigilia instruktorów hufca 

Szamotuły. W miejscowej sali wiejskiej spotkało się ponad 

30 instruktorów, którzy mieli okazję podzielić się 

opłatkiem, zamienić wiele ciepłych słów oraz 

powspominać tych, którzy odeszli już na wieczną wartę. 

Nie zabrakło również tradycyjnych potraw wigilijnych 

oraz śpiewania kolęd. W wesoły nastrój wprowadziła 

wszystkich wcześniej przygotowana gra integracyjna, 

która sprawdzała wiedzę o świątecznych zwyczajach z różnych krajów. Po uroczystości wszyscy 

instruktorzy napełnieni klimatem świąt oraz harcerską serdecznością wrócili do domów. 

 

Joanna Wesołowska  
 

2.   Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju  

 

 Betlejemskie Światełko Pokoju 17.12.2017 r. zagościło pośród 

nas. Podczas niezwykle uroczystej mszy św. w farze w Poznaniu, 

przedstawiciele 7 GZ Rycerskie Zuchy oraz 65 HDŚ im. Zawiszy 

Czarnego z Kaźmierza odebrali z rąk biskupa i komendanta chorągwi 

wielkopolskiej BŚP. Z tegorocznym hasłem na ustach ,,W Tobie jest 

światło " zawieźliśmy je do naszych domów, a także uroczyście 

przekazaliśmy je proboszczowi naszej parafii.  
                                           drużynowa pwd Joanna Wesołowska 

                  

          


