
 

 

 

 

 

 

Zbiórka Polowa  

Hufca ZHP Białystok 

Kleosin 24.05.2014r. 



 

 

 Zbiórka Polowa hufca to doskonała okazja by:  

 spotkać gromady i drużyny naszego hufca 

 przeżyć harcerską przygodę 

 poczuć się częścią harcerskiej wspólnoty 

 być blisko natury 

 poznać historię Szarych Szeregów 

 

Sztab zbiórki polowej: 

 phm. Marta Wyszkowska – generał pasieki 

 phm. Przemysław Lickiewicz – zastępca generała pasieki 

 pwd. Justyna Bielska – komendantka batalionu A 

 pwd. Aleksandra Fuchs – komendantka batalionu B 

 pwd. Joanna Wacewicz – komendantka batalionu C 

 dh. Marlena Drabyk – komendantka batalionu D 

 pwd. Maciej Andrzejczuk – dowódca bazy 

 pwd. Maciej Radziszewski – dowódca bazy 

 

Dla kogo:  

 gromady zuchowe 

 drużyny harcerskie 

 drużyny starszoharcerskie 

 drużyny wędrownicze 

 drużyny wielopoziomowe 

… pod opieką pełnoletniego opiekuna 

 

Zgłoszenia:  

 Całość dokumentów i zebrana kwota powinny być dostarczone do biura 

hufca do 09.05.2014r. (jest to termin ostateczny, zgłoszenia nie będą 

przedłużane)  

o karta zgłoszeniowa na zbiórkę polową (załącznik) 

o wpłaty (łącznie z opiekunem, pojedyncze wpłaty nie będą przyjmowane) 

 Ponadto należy wypełnić elektroniczny formularz wpisując każdego 

uczestnika, łącznie z opiekunem do 09.05.2014r. 

https://docs.google.com/forms/d/1NIhABc-eXtu5aKMSzE-

BAzJBWEbXZE1lL7-edIpAEjk/viewform  

 Karty uczestników z pozwoleniami rodziców (załącznik) każdy drużynowy 

bierze ze sobą na zbiórkę polową 

https://docs.google.com/forms/d/1NIhABc-eXtu5aKMSzE-BAzJBWEbXZE1lL7-edIpAEjk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1NIhABc-eXtu5aKMSzE-BAzJBWEbXZE1lL7-edIpAEjk/viewform


 

 

Koszt to tylko 10 zł!!! W tym:   

 ubezpieczenie 

 transport powrotny 

 obiad 

 napój do obiadu 

 materiały programowe 

 

Każdy patrol ma obowiązek zabrać ze sobą:  

 kubek na uczestnika 

 karimatę na 4 osoby 

 podręczną apteczkę 

 prowiant (sztab zbiórki polowej zapewnia tylko obiad) 

 

Zadanie przedzbiórkowe  

UWAGA! Przed przyjściem na wyznaczone miejsce 

koniecznie przygotuj razem z drużyną biało-czerwone 

opaski na ramię, na których wyszyjecie znak Polski 

Walczącej. Opaskę powinna mieć każda osoba z 

drużyny. Pamiętajcie, by założyć ją na ramię przed 

przyjściem na start! 

 

Harmonogram  

8:00 / 8:30 – start (miejsce i godzina wyjścia danych drużyn podana zostanie 

12.05.2014r.) 

8:00 - 12:30 - gra terenowa pt. „ Akcja dywersyjna” 

12:00 - 14:00 - obiad, sjesta, zabawy integracyjne 

14:00 -15:30 - zajęcia w pionach metodycznych 

15:45 - apel 

16:30 - 18:00 - ognisko 

18:00 - powrót do 

domów 

  



 

 

Fabuła… 
 

W tym roku obchodzimy 70 rocznicę Powstania 

Warszawskiego. Pomimo tego, że było to tak dawno, my 

harcerze dalej pamiętamy zasługi Szarych Szeregów, batalionu 

„Zośka” czy „Parasol”. Co roku na zbiórkach uczymy się 

ramowych dat i najważniejszych nazwisk. Nie zawsze jest 

jednak czas, by zastanowić się jak nasi „przodkowie” czuli się 

wtedy. Dlatego Szare Szeregi są tematem tegorocznej zbiórki 

polowej.  

 

Jesteśmy w 1944 roku. Wszędzie słychać huk bomb, a za 

plecami kroki wroga. Końca wojny nie widać. Jeden z polskich 

batalionów odkrywa, że obok znajduje się baza wroga. W bazie 

kontaktują się z dowództwem i przechowują sprzęt, a w ciągu 

dnia patrolują okolice. Szare Szeregi muszą wkroczyć do akcji. 

Ich zadaniem jest odkrycie dokładnej lokalizacji bazy i 

doprowadzenie do podłożenia ładunków wybuchowych w 

wyznaczonym miejscu. Czy uda się zniszczyć bazę wroga? Czy 

akcja powiedzie się pomyślnie? 

 


