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Noc była chłodna aczkolwiek spokojna. Obudził nas 
niestety chłodny słonka promyk. Mimo to z zapałem 
zabraliśmy się za porządki, a następnie z chęcią 
uczestniczyliśmy w zajęciach z savoir – vivre (z Damą, 
no bo któż lepiej z naszej podróżniczej ekipy zna się na 
tym temacie). Zuchy zostały przeszkolone w zakresie 
organizacji przyjęć, dobrych manier oraz składania 
serwetek (w prosty acz efektowny sposób). Uczniowie 
byli bardzo pojętni w związki z czym została udzielona 
im zgoda na gry i zabawy na boisku (chłopcy rozegrali 
nawet mały turniej piłki nożnej). 

Po południu na każdym księżycu odbyło się przyjęcie, na 
które ich mieszkańcy zapraszali wybrane osoby (nawet 
druhowi Januszowi udało się uczestniczyć w party;)). 

W związku z tym, że jutro o godz. 15.00 odbędzie się 
Festiwal Mały dziś wytrwale i z sukcesami ćwiczyliśmy 
śpiew – ułożyliśmy dodatkowe 3 zwrotki naszej 
obozowej piosenki (aby ją usłyszeć polecamy być w 
niedzielę na odwiedzinach punktualnie od 10.00). 

13.07 – DZIEŃ 7 



13.07 – DZIEŃ 7 



Dziś do południa zuchy wzięły udział w grze „Rozsądnie 

wydaje pieniądze” - poruszali się po ul. Półwiejskiej od 

stoiska do stoiska, płacili kartami płatniczymi, 

dokonywali zakupów zgodnie z listą. 

Później przygotowywaliśmy się do festiwalu i robiliśmy 

coś co póki co pozostaje pachnącą tajemnicą. 

Po obiedzie odbył się Festiwal Mały no i co tu ukrywać.. 

Byliśmy najlepsi i WYGRALIŚMY!! 

Po kolacji odbyła się akcja „BŁYSK”. Wykąpani i 

pachnący poszliśmy spać z myślą, że już jutro uściskamy 

naszych rodziców. 

14.07 – DZIEŃ 8 



14.07 – DZIEŃ 8 



Dzień odwiedzin – co się działo chyba każdy wie. Do 

każdego przyjechali rodzice z duuuuużą ilością jedzonka 

oraz czystych ubrań. Była pyszna grochówka i dłuuugi 

apel z wyróżnieniami oraz Msza Św. polowa. 

 Łzawe pożegnania nie zepsuły nam jednak wieczoru. 

Zuchy zaproszone zostały do obozowego kina – przed 

kolacją obejrzeliśmy „Kung Fu Panda” a po kolacji 

„Piotruś Pan”. Jeszcze kilka kropli potoczyło się z oczu 

przed zaśnięciem – na szczęście rozmowy i przytulenie 

poprawiło nastrój i pozwoliło zuchom zasnąć. 

15.07 – DZIEŃ 9 



Dzień na planecie Pana 
Zdrowia i Pani Urody. 

Przed południem zuchy 
wzięły udział w mini 
olimpiadzie 
zorganizowanej przez Pana 
Zdrowie. Uczestniczyli w 
takich konkurencjach jak: 
kop do celu, siłowanie, 
skok w dal, taniec z szarfą, 
bieg na czas. Niestety 
połowa zuchów cierpiała na 
bóle brzucha, ręki, głowy 
itp. Więc leżała do obiadu 
w łózkach. Reszta bawiła 
się na sportowo zdobywając 
dyplomy i medale. 

16.07 – DZIEŃ 10 



Po południu odbyły się zajęcia z Panią Urodą – chłopcy 

wzięli udział w turnieju gry w piłkę nożną, natomiast 

dziewczęta urządziły mały salon piękności na boisku – 

leżąc na kocykach nałożyłyśmy sobie maseczkę ze świeżych 

ogórków, pomalowałyśmy paznokcie i się relaksowałyśmy. 

16.07 – DZIEŃ 10 



Po kolacji podsumowaliśmy mijający dzień, wręczyliśmy 
róże – niestety pojawiła się pierwsza czarna róża na naszym 
krzaku. Zuchy bardzo chciały oglądać bajkę, w związku z 
czym szybko umyły ząbki a następnie w  piżamkach i 
śpiworkach wybrały się do kina obozowego. 

 

Gdy film się skończył i wszystkie zuchy poszły już spać 
instruktorzy z naszego szczepu wzięli udział w uroczystym 
złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego przez druhnę 
Mirkę. Była to chwila szczególnie wzruszająca zwłaszcza dla 
mnie (druhny Agaty), ponieważ Mirka była moim zuchem. 
Niezwykłe uczucie mieć obok siebie taką osobę, która 7 lat 
temu w tym łowyńskim lesie składała Obietnicę Zucha a 
teraz już jest pełnoprawnym instruktorem ZHP.  

Ciekawe gdzie za 7 lat będą, śpiące jak aniołki w 
sąsiadujących namiotach, zuchy. 

16.07 – DZIEŃ 10 



16.07 – DZIEŃ 10 



Dzisiejszy dzień zaczął się 
niestety deszczowo (deszcz 
jednak nie był silny – nie 
powstały nawet kałuże). 

Zuchy odwiedziły dziś 
planetę Muzyki. Przed 
południem uczyliśmy się 
nowej piosenki 
„Biedronka”. Niestety 
marnie szła nam nauka, 
na pewno ze względu na 
niesprzyjającą aurę… choć 
w sumie każde 
wytłumaczenie jest dobre. 
Zuchy wzięły udział w 
teleturnieju „Jaka to 
melodia”. Swoim 
występem na żywo 
zaszczyciło nas kilku 
wybitnych artystów, 
nawet Ewa Farna. 

17.07 – DZIEŃ 11 



Po ciszy poobiedniej kontynuowaliśmy naszą zabawę z 

muzyką. Tym razem gościliśmy w programie Rudiego 

Schuberta „Śpiewające fortepiany”.  

Podczas kolacji odbyły się oficjalne oświadczyny – Pilot 

wyznał publicznie, na stołówce swą miłość Damie oraz 

poprosił ją o rękę – ona widząc ogromny brylant, zgodziła 

się zostać jego żoną. 

 

17.07 – DZIEŃ 11 



Po kolacji ubrani w mundury 
poszliśmy na łąkę i usiedliśmy w 
kręgu przy ogniu (świeczkowym). 
5 zuchów otrzymało Znaczek 
Zucha (dh. Mirka przyjęła 
pierwszą Obietnicę Zucha) a 
Zosia K. zdobyła Pierwszą 
Gwiazdkę – Zuch Ochoczy. 

Niestety obserwujemy, że z 
każdym dniem obozu zuchy 
zachowują się coraz gorzej – 
nasza teoria jest taka, że czują 
się pewnie na terenie łowyńskich 
lasów. Zasmuca nas jednak fakt, 
że pomysłowość ich nie zna 
granic, w tym negatywnym 
ujęciu. Przyznałyśmy dziś 3 
czarne róże 

17.07 – DZIEŃ 11 



17.07 – DZIEŃ 11 



Dziś byliśmy na planecie Rozczochranych Pomysłów. Do południa 
wzięliśmy udział w XVI Kosmicznym Pokazie Mody. Zuchy w 
duetach projektant-modelka przygotowały specjalne, kosmiczne 
stroje, które następnie zaprezentowały na wybiegu. Kreacje 
oceniało szanowne jury w składzie: Ewa Farna, Dżoana Krupa 
oraz Eva Minge. Całość prowadziła znakomita projektantka z 
Planety Rozczochranych Pomysłów – La Lis (zaprojektowała i 
uszyła kreacje oraz buty Ewy Farnej) 

18.07 – DZIEŃ 12 



Po ciszy poobiedniej oraz gigantycznym sprzątaniu po akcji 
projektowania, zuchy wzięły udział w licytacji rozczochranych pomysłów 
na 101 zastosowań różnych przedmiotów (np. gazety, poduszki, telefonu 
komórkowego itp.). Stworzyły również pudełka na rozczochrane pomysły 
dla swoich przyjaciół. 

Po kolacji odbyło się tradycyjne podsumowanie dnia. A następnie kąpiel 
pod prysznicami. W trakcie wieczornej toalety zaczęło lać! Na szczęście 
doświadczona i profesjonalna kadra poradziła sobie z żywiołem. Sytuacja 
jest w pełni opanowana – możecie być Państwo spokojni. Zuchy śpią. 

18.07 – DZIEŃ 12 


