
ŁOWYŃ 2012 

89 JGZ i 36 JGZ 



07.07 – DZIEŃ 1 

Na początku był chaos… i z ciemności zrodził się świat…  

A potem zuchy ze Szczepu 7 pojechały na obóz. 

Powitało nas słonko i pyszny obiadek (kapuśniak, 

ziemniaczki, gulasz, ogóreczek). Była cisza poobiednia i 

pierwsze telefony wytęsknionych rodziców (a dokładnie 

jeden). Pierwsza kąpiel w jeziorze już za nami i pierwszy 

mocny deszcz również – mamy nadzieje, że kąpiele 

kolejne nastąpią  a deszcze (niespokojne) już nie. 

 



08.07 – DZIEŃ 2 

Obudziło nas słonko i śpiew ptaków. Po śniadaniu zrobiliśmy porządki 

i część zuchów poszła do Łowynia na Msze św. a pozostali zostali w 

podobozie. 



Po ciszy poobiedniej (zadzwoniło więcej 

wytęsknionych rodziców), zuchy znalazły list od 

Małego Księcia z prośbą, aby zaopiekowały się jego 

planetą. Zuchy wyruszyły na poszukiwanie Planety 

B-612. Znalazły ją i poznały mieszkańców tej 

planety – Lisa, Pilota, Geografa i Damę. Zuchy 

postanowiły zamieszkać na księżycach otaczających 

planetę, przygotowały stroje odróżniające 

mieszkańców poszczególnych planet. Po kolacji 

uczestniczyliśmy w uroczystym apelu otwierającym 

obóz. Skorzystaliśmy z pryszniców i poszliśmy spać. 

Teraz zuchy śpią a w oddali słychać burzę. 

08.07 – DZIEŃ 2 



08.07 – DZIEŃ 2 



Dziś obudziło nas słonko i umilało nam cały dzień. 

Przed południem w naszej świetlicy wyrósł krzak róży, 

jednak bez kwiatów, które będą rosły codziennie w 

różnych kolorach, w zależności od zachowania zuchów. 

Zuchy stworzyły obraz swoich księżyców, na których 

mieszkają. 

09.07 – DZIEŃ 3 



Przed obiadem skorzystaliśmy jeszcze z uroków 

jeziorka 

Po obiedzie odbyła się akcja BŁYSK – kąpiel pod 

prysznicami (z myciem włosów). 

09.07 – DZIEŃ 3 



Lis i Pilot wyżywali się 

dziś artystycznie. A 

efekty będzie można 

obejrzeć w odwiedziny. 

 

09.07 – DZIEŃ 3 



Jeszcze przed kolacją na krzaku zakwitły pierwsze kwiaty. 

09.07 – DZIEŃ 3 



Po kolacji odbyło się ognisko Szczepu 7. 

09.07 – DZIEŃ 3 



Dzisiaj powitało nas słoneczko, które trochę mniej 

grzało. Do południa każdy księżyc przygotował 

swoją flagę. Odwiedzili nas seniorzy naszego hufca. 

Przeczytaliśmy fragment książki o oswajaniu, czyli 

o tworzeniu więzów międzyludzkich. Rozpoczęliśmy 

zwiad szukając odpowiedzi na pytania: 

1. Dlaczego warto mieć przyjaciół? 

2. Jakie cechy ma przyjaciel? 

3. Co to jest przyjaźń? 

 

10.07 – DZIEŃ 4 



Po ciszy poobiedniej zuchy kontynuowały 
zwiad. Następnie wykonaliśmy portrety 
swoich przyjaciół, z których utworzyliśmy 
plakat o przyjaźni.  

10.07 – DZIEŃ 4 



Podczas zakończenia dnia zuchy otrzymały kwiat 

róży, „ocenę” za porządki w namiotach oraz 

wylosowały osobę dla, której będą Tajemniczym 

Przyjacielem do końca obozu co pozwoli zdobyć im 

sprawność Niewidzialna Ręka (oczywiście jeśli będą 

się dobrze opiekować swoim Przyjacielem). 

10.07 – DZIEŃ 4 



Dzisiaj znowu (na całe szczęście) obudziło nas 

słonko. Po pięknym posprzątaniu księżyców 

udaliśmy się w teren (wszyscy w takich samych 

czapeczkach) na ćwiczenia manualno-

zręcznościowe. Dzięki wykonaniu tych ćwiczeń 

zuchy zdobyły fragmenty biletu do galerii, którą 

odwiedziły. Nauczyliśmy się drugiej zwrotki naszej 

obozowej piosenki i jeszcze przed obiadem 

zanurzyliśmy się w jeziorze. 

11.07 – DZIEŃ 5 



11.07 – DZIEŃ 5 



Po południu robiliśmy coś co póki co jest słodką 

tajemnicą ;) 

A wieczorem podczas podsumowania dnia niestety 

troje zuchów otrzymało żółte róże za zachowanie 

(gorzej to już tylko czarna). Zasypiamy z nadzieją, 

że były to pierwsze i ostatnie kwiaty tego koloru. 

 

11.07 – DZIEŃ 5 



Dziś obudził nas budzik. Słońce zaginęło, zostało 

skradzione, w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęło ze 

świata Słowian. Niedaleko naszej planety pojawił się 

plakat z wołaniem o pomoc w poszukiwaniu złotej, gorącej 

kuli. Zuchy chętnie, bez namysłu podjęły próbę szukania. 

Wybraliśmy się do Łowynia. Po drodze znaleźliśmy mapę 

wskazującą gdzie możemy znaleźć Słońce. Przy okazji 

wydaliśmy trochę grosza na mieście ;) Nawet jeden zuch 

dokonał zakupu samochodu. 

Po pysznym obiadku i ciszy poobiedniej poszliśmy zgodnie 

ze wskazówkami mapy. Na miejscu było dużo balonów a w 

nich poukrywały się fragmenty Słonka. Skleiliśmy je w 

całość i w tajemniczy sposób przekazaliśmy Słowianom. 

12.07 – DZIEŃ 6 



11.07 – DZIEŃ 5 


