
Czuwaj, 

W ubiegłym tygodniu tj. 16 grudnia 2017r. odbył się I Festiwal Zuchowy „Rudolf”. Powstał 

on we współpracy środowiska zuchowego naszego Hufca oraz II LO im. Jana Matejki w 

Siemianowicach Śląskich. To właśnie tam- w budynku Zespołu Szkół nr 3 odbyła się nasza 

impreza. Niestety nie byliśmy w komplecie, ale przybyły aż 4 gromady- 4 GZ „Przyjaciele 

Włóczykija”, 10 GZ „Poszukiwacze Skarbu”, 11 GZ „Dreptusie Manitou” oraz 12 MGZ 

„Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”. Nasze spotkanie zaczęliśmy od przywitania się 

przywitaniem każdej gromady. Okazało sie, ze każda z gromad zaczyna zbiórkę w inny 

sposób, dzięki temu mogliśmy poznać inne zwyczaje i obrzędy zuchowe. Na Festiwalu 

prezentowaliśmy piosenki świąteczno- zimowe oraz drobne przedstawienia, scenki- krótko 

mówiąc zaprezentowaliśmy nasze zdolności artystyczne, aktorskie i wokalne ☺ 

Najważniejsza była kreatywność i dobra zabawa ☺ Nasze występy oceniało mało liczne, 

aczkolwiek najlepsze jury- dh. Agnieszka Syma oraz dh. Mirek Salisz. W przerwie miedzy 

występami uzupełniliśmy naszą energię pączkami ☺ Ponad godzinna przerwa posłużyła nam 

także na zajęcia ruchowe i statyczne. Na zajęciach ruchowych było dużo tańców, głośna 

muzyka, znane hity muzyczne oraz dużo skakania. Natomiast kolejne zajęcia były zajęciami 

plastycznymi, na których wykonywaliśmy różnymi technikami kartki świąteczne. Wyszły 

naprawdę piękne! Zuchowe występy były baaardzo ciekawe i udane, a jury podjęło decyzje, 

że wszyscy są zwycięzcami !!! Jednak jak to na konkursach bywa ktoś musi wygrać, dlatego 

wyróżnienie zdobyła… tam tam tam… 10 GZ „Poszukiwacze Skarbu”!!! Serdecznie 

gratulujemy ☺ Na koniec pożegnaliśmy się w kręgu i na tym skończył się tegoroczny 

Festiwal, ale mamy nadzieję, że widzimy się na kolejnych imprezach hufcowych ☺ Podczas 

festiwalu trwała również zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt (zbieraliśmy karmy, 

akcesoria dla zwierząt, koce itd.), dlatego bardzo dziękujemy osobom, które włączyły się do 

akcji !!! Dziękujemy również całej Kadrze zuchowej, która wszystkiego dopilnowała i bawiła 

się równie dobrze jak Zuchy ;) Do zobaczenia wkrótce, a na razie życzymy Wesołych, 

Rudolfowych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!  


