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ZADANIA NA ZDOBYCIE 

PLAKIETKI HUFCA ZIEMI 

WADOWICKIEJ 

 

 

 

NAMIESTNICTWO ZUCHOWE 

___________________________________________ 

Zadania indywidualne: 

1. Przygotuj rysunek do kroniki gromady, na którym uwiecznisz swoje wspomnienie z najlepszego 
Twoim zdaniem biwaku zuchowego organizowanego przez Hufiec Ziemi Wadowickiej. 
 

2. Dowiedz się kto jest członkiem Komendy Hufca Ziemi Wadowickiej. Następnie z jedną z tych osób 
przeprowadź wywiad (np. jak się nazywa, jaki ma zawód, jaki lubi kolor, co najbardziej lubi 
w harcerstwie itd.) i zrób sobie wspólne zdjęcie. Zebrane informacje zaprezentuj na jednej ze 
zbiórek gromady. 

Zadania dla gromady: 

1. Przygotujcie mega wizytówkę swojej gromady (format A4), na której widoczni będą wszyscy 
członkowie Waszej gromady starający się o plakietkę. Gdy będzie gotowa wyślijcie ją adres hufca 
z dopiskiem dla „namiestnika zuchowego”.                                                                                                
WAŻNE ( zorganizujcie to tak, żeby każdy (poza Waszym drużynowym i przybocznym) był  
zaangażowany w jej przygotowanie.  
 

2. Odwiedźcie siedzibę Hufca Ziemi Wadowickiej na ul. Teatralnej w Wadowicach i zróbcie sobie tam 
wspólne zdjęcie. Przygotujcie także dla komendanta – musicie się dowiedzieć jak się nazywa 
i wygląda - jakąś bardzo miłą niespodziankę – NIECH TO BĘDZIE COŚ NAPRAWDĘ EKSTRA!  
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NAMIESTNICTWO HARCERSKIE 

______________________________________________ 

Zadania indywidualne: 

1. W ciekawy sposób zaprezentuję swoją znajomość historii Hufca Ziemi Wadowickiej. 
 

2. Wraz z drużyną weźmie udział w imprezie/harcerskim wydarzeniu Hufca Ziemi Wadowickiej 
i stworzy interesujący opis do kroniki drużyny/ na stronę drużyny/ do „Harcusia”/ do lokalnych 
mediów.  

Zadania dla drużyny: 

1. Wyruszcie na wycieczkę poznając interesujące zakątki miasta Wadowice, w których odnajdzie 

miejsca związane z harcerstwem. 

 

2. Przedstawcie walory swojego środowiska działania zapraszając do siebie inną drużynę na 

wycieczkę, specjalną zbiórkę czy grę w terenie, bądź reprezentując swoją miejscowość i drużynę na 

jakiś wydarzeniach kulturalnych, szkolnych czy parafialnych. Promując swoją miejscowość przed 

innymi wskazując punkty, które są warte do zwiedzenia i poznania tego miejsca. 

 

 

NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE 

___________________________________________________________ 

Zadania indywidualne. 

1. Zdobądź trzy nowe sprawności. 
 

2. Napisz artykuł do „Harcusia” lub na stronę internetową drużyny/ miejscowości/gminy, na temat 
„Moja przygoda z harcerstwem” (o sobie – forma dowolna) lub „Wspomnienia szarego mundurka” 
(wywiad  z osobą działającą w ZHP przed laty lub jej  wspomnienia z „bycia” harcerzem). 
 

Zadania dla drużyny: 

1. „DOTRZEĆ TAM, GDZIE NAS NIE MA”- NAS tzn. harcerzy, czyli zaprezentujcie się w miejscowości 
(festyn, ognisko, Dom Kultury, gra terenowa itp.) lub szkole i pokażcie, że przygoda z harcerstwem 
ciągle trwa i warto ją przeżyć. Zadanie można zrobić we współpracy z inną drużyną.  
 

2. „SŁUŻBA W DZIAŁANIU I DZIAŁANIE W SŁUŻBIE” – znajdźcie pola służby drugiemu człowiekowi – 
określcie konkretną osobę/osoby, sposobu pomocy i czasu realizacji oraz, oczywiście, spełnienia 
planu. 

 
 

 

 



Strona 3 z 3 
 

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE 

_________________________________________________ 

 

Zadania indywidulane: 

1. Odbądź samotną wędrówkę w jakieś ciekawe miejsce Ziemi Wadowickiej. Pamiętaj, że wszystko, to 
co robisz ma być wyczynem. Przygotuj w ciekawej formie meldunek z tej wyprawy. 
 

2. Stwórz swoją kartę (w formacie A4) do Wielkiej Księgi Wędrowników Ziemi Wadowickiej, gdzie 
wkleisz swoje zdjęcie, kilka podstawowych informacji o sobie i wszystko, co sądzisz, że inni powinni 
o Tobie wiedzieć.  

Zadania dla drużyny: 

1. Zorganizujcie w Waszej miejscowości wydarzenie, które będzie opowiadało o naszym Hufcu. Może 
to być wystawa o jego historii, może być slajdowisko z naszych wyjazdów, obozów i wypraw. 
Ogranicza Was tylko wyobraźnia. 
 

Przygotujcie i przeprowadźcie wydarzenie (wycieczka, biwak itp.) dla jednego z namiestnictw lub 

całego hufca. 


