
 ROK SZKOLNY 2015/2016 

    Rok szkolno - harcerski 2015-2016 dobiega końca. Można wspominać chwile, które 

przeżyło się na zbiórkach lub innych spotkaniach harcerskich. 

Do zobaczenia po wakacjach.   

Czuwaj phm. Maria Jaworowska drużynowa 5 GZ „ Srebrne Lwiątka”. 

  

 



  

   

  



  

  

Rajd w Drygałach 

    Rajd na wesoło w Nibylandii z Piotrusiem Panem w Drygałach jest już miłym wspomnieniem 

do którego będziemy często wracać. Organizowany był przez ZHP Hufiec Pisz w dniach 22-

14.04.br. Ze Szczuczyna wzięło w nim udział 10 zuchów z 5 GZ i 5 harcerek z 9 DH.  

    Będziemy mile wspominać grę na terenie szkoły, nocny patrol harcerski, gdzie nasza drużyna 

zdobyła I miejsce, wspólne zabawy, przygotowania do teatru cieni, wizytę w szkółce leśnej na 

terenie Nadleśnictwa Drygały, przygotowanie i degustację sałatki owocowej i spotkanie z 

wieloma osobami, którym nie straszne jest spanie na podłodze, którzy lubią przygodę i 

ZHP!!!!!!!!!!!!!!! Zuchy zdobyły kolejne sprawności do swojej kolekcji - Piotruś Pan i 

Przyrodnik a harcerki - obserwatorka i terenoznawca. 

    Do zobaczenia na harcerskim szlaku. 

Czuwaj. phm. Maria Jaworowska  drużynowa 5 GZ ze Szczuczyna i phm. 

Sławomir  Sienkiewicz instruktor Hufca ZHP w Łomży. 



  

  

   

  



  

  

  



   

  

  

 



XXIII Zlot Druha Szarego 

    XXIII Zlot Druha Szarego, który odbył się w dn.11-13.03 2016r w Łomży i Drozdowie 

przeszedł do historii. To w nim po raz pierwszy uczestniczyło nasze środowisko harcerskie - 8 

zuchów i 2 harcerki. Było to nie lada wyzwanie dla niektórych uczestników, kiedy trzeba było 

przespać na karimatach 2 noce. Ale pozostały miłe wspomnienia związane ze spotkaniem 3 

drużynowych z Chorągwi Przemyskiej Julii, Zosi i Oli , które nauczyły nas nowych pląsów 

m.in. o dżinsach, a także wiele mówiły o obrzędowości w ich drużynach harcerskich i 

gromadzie zuchowej. Uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej śladami druha Szarego 

współtwórcy krzyża harcerskiego. Braliśmy udział w konkursie piosenki harcerskiej, w biegu 

Poczt Harcerskich, w majsterce pocztowej zuchów i uroczystej mszy św. na zakończenie zlotu, 

a Olga i Julita nasze harcerki w Drozdowie złożyły przyrzeczenie harcerskie tam gdzie 3 lata 

temu złożyły obietnicę zuchową.  

    Pełni wrażeń chodź trochę zmęczeni  wróciliśmy do domu aby znów za rok móc spotkać 

się  ze swoimi znajomymi na Zlocie Druha Szarego. 

  

  



  

  

Podsumowanie okresu zimowego w 5 GZ „ Srebrne Lwiątka”  

    Najważniejszym wydarzeniem  w naszej Gromadzie było złożenie obietnicy zuchowej przez 

zuchy, które w tym roku wstąpiły w nasze szeregi a także zdobycie stopnia zucha ochoczego 

przez 4 zuchów, które do gromady należą już drugi rok.  

    Inne ważne chwile to: wigilia harcerska i przekazanie BŚP,  spotkanie  z zuchami i 

harcerzami z Hufca Grajewo na wieczornicy w czasie ferii zimowych, uroczysta zbiórka 

związana z DMB. Uczestniczyliśmy  w uroczystościach związanych z obchodami  „ żołnierzy 

wyklętych".  Teraz przygotowujemy się do wyjazdu na XXIII  Ogólnopolski Zlot Druha 

Szareg , który odbędzie się w Łomży i Drozdowie w dniach 11-13 marca br. 



 

  

  

 



X Jesienny Zlot ZHP w Rosochatem Kościelnem 

    Po raz kolejny 5 GZ "Srebrne Lwiątka" wzięła udział  w X Jesiennym Zlocie ZHP w 

Rosochatem Kościelnem  w dn. 27- 28.11.2015r. Pierwszego dnia wieczorem było 

świeczkowisko  i wróżby andrzejkowe. Następny dzień upłynął na różnorodnych zabawach  i 

zdobywaniu sprawności sobieradek. 

  

  



 

Witamy w nowym roku szkolnym! 

   Rozpoczęliśmy działalność harcerską w kolejnym roku szkolnym. Do 5 Gromady Zuchowej 

"Srebrne Lwiątka" należą: Lena Galińska, Oliwia Kaliszewska, Malwina Dudek, Aleksandra 

Rydzewska, Zuzanna Zalewska, Paweł Zalewski, Magdalena Sokołek, Paulina Żebrowska, 

Agata Koniecko, Natalia Kaliszewska, Oliwia Siemion, Amelia Drobińska, Julia Wiśniewska, 

Kacper Wojciechowski, Konrad Klimaszewski. 

    Zbiórki 5 GZ odbywają się w każdy wtorek o godz. 13.00.  

 


