
 
 

 Zuchy!  

 

Wczoraj otrzymałam taki telegram. Sprawa jest pilna! Poniżej zamieszczam jego treść:  

 
Mamy tu wielkie zamieszanie – stop – panuje u nas epidemia NIEPAMIĘCI  
– stop - nie wiemy co robić – stop – jeśli znacie się na bajkach to spotkajmy się – stop –
pomóżcie nam – stop- my już jesteśmy zarażeni – stop – nie wiemy co robić – stop – nie 
wiemy skąd jesteśmy –stop – ani co w swojej bajce robiliśmy 
..... Czy ktoś jeszcze czyta bajki? – stop – POMOCY! 

 
Pinokio, Królik, Tygrys 

 

Czy któraś gromada może przyjechać pomóc? 

 
Propozycja spotkania.... 

 

 

Miejsce:  Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, 34-124 Klecza Dolna 77 

 

Termin:  przyjazd 08.11.2019 r. w godz. 17:00 – 17:30 

   zakończenie 09.11.2019 r. około 18:00 

 

Opłata:  zuchy – 25zł, kadra – 5zł 

 

Zgłoszenie chęci pomocy prosimy przesłać najpóźniej do 30.10.2019 (środa) na adres 

zuchywadowice@gmail.com i na 8gz.teczowe.karpiki@gmail.com  (nazwę gromady, ilość zuchów, kadry 

oraz imię i nazwisko opiekuna). Reprezentacja gromady może liczyć max 10 zuchów + kadra – możecie 

organizować listy rezerwowe, bo może uda się zwiększyć limity 

 

Wyposażenie gromady: materiały plastyczne tj. kredki, nożyczki, klej,  

 

Wyposażenie uczestnika: kubek, przybory toaletowe, śpiwór, karimata, mundur, zmienne obuwie 

sportowe (trampki, tenisówki), odzież i obuwie turystyczne, kurtka przeciwdeszczowa, prowiant na 

kolację i śniadanie 
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Zadania przed biwakiem:  

Każda zgłoszona gromada: 

1. wybierze sobie postać (spośród przygotowanego wykazu postaci zarażonych NIEPAMIĘCIĄ)  -  im 

wcześniej się zgłosicie tym większy wybór.....choć epidemia wciąż się ponoć rozprzestrzenia......., 

2. zapozna się dokładnie z bajką, w której ta postać występuje 

3. ...i przed biwakiem wymyśli sposób na przywrócenie jej pamięci.... Możecie wymyślić piosenkę, zagrać 

scenkę, przywieźć jakieś przedmioty kojarzące się, wymyślić wierszyk albo jeszcze coś innego. Ważne, 

żeby się Wam udało. Bajki bardzo na Was liczą.  (drużynowym powiem w tajemnicy, że mikstury się nie 

liczą, więc wymyślcie coś innego) 

4. Każda gromada niech przygotuje sobie również stroje nawiązujące do tej bajki  - być może one 

pomogą... 

 

Zapraszają! 

 

hm. Monika Glanowska z dużą pomocą dh. Ady Kajdas 


