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TRZYDZIESTOLECIE
SZCZECIŃSKICH ÓSEMEK
Odliczamy ostatnie dni do dnia obchodów!

NASZE ŚWIĘTOWANIE
W tym niełatwym
czasie spowodowanym pandemią, podjęliśmy decyzję o
nierezygnowaniu z organizacji 30-lecia naszego środowiska, korzystając z możliwości, które daje nam technologia. Chcemy móc być ze sobą i świętować to ważne dla
naszego środowiska wydarzenie, jakim jest 30 lat działalności „Ósemek”! Zapraszamy Was, zuchenki i zuchy,
harcerki i harcerze, wędrowniczki i wędrownicy, harcerki i
harcerze starsi, instruktorki i
instruktorzy, członkowie KPH,
rodzice i przyjaciele środowiska na obchody w formie
wirtualnej!

Nasze 30-lecie podzieliliśmy na 2 etapy wspólnego świętowania. W czasie
1. etapu, przed samymi obchodami, które odbędą się
28 listopada, harcerki i har-

cerze realizować będą specjalne zadania w powiązaniu
z uroczystościami takie jak
np. przygotowanie plakatów
oraz nagrywanie harcerskiego teledysku. Nie przerywamy także realizacji okolicznościowych sprawności! Ponadto nasi instruktorzy przygotowali także specjalną grę,
której zwieńczenie odbędzie
się w dniu obchodów. 2. etap
to samo święto: chcemy zaprosić wszystkich z Was na
transmisję na żywo, w czasie
której o historii naszego
szczepu opowiedzą osoby
pamiętające jego początki
oraz kolejne lata rozwoju. Nie
zabraknie także elementów
rozrywkowych oraz konkursów. Koniecznie bądźcie z
nami w tym dniu! Szczegóły
zostaną Wam niebawem
podane przez drużynowych.
KSIĄŻKA 30-LECIA
Ta książka to klucz
do historii naszego środowiska. Znajdziesz w niej nie
tylko najważniejsze daty i
wspomnienia, ale także opowieści z harcerskiego dzieciństwa naszych instruktorów! Czy wiesz ile małżeństw
harcerskich przewinęło się
przez nasz szczep? Jak nazywały się pierwsze zastępy
w naszym środowisku? Czy
wiesz już w jaki sposób Twoja drużynowa/Twój drużynowy znalazł się w ZHR? To
wszystko, i wiele więcej, znajdziesz na kartach Watrowej
książki! To dzieło dla każde-

go! Idealne do wspólnego
czytania rodziną, do wykorzystania na zbiórce zastępu,
czy też do samotnego wieczoru przy aromatycznym
kubku herbaty! Jesteśmy
dumni z tego, co znalazło się
w środku i serdecznie zachęcamy do czytania! Wpuść 30
lat historii do swojej biblioteczki!

nie tylko siebie i swoich znajomych, ale również i Twoją
kadrę, gdy sama rozpoczynała swoją harcerską przygodę! Ponadto znajdzie się w
nim miejsce na zapisanie
każdej ważnej zbiórki czy też
spotkania z rodziną! Nie czekaj, przeżyj nowy rok z
„Ósemkami”!
BIULETYNY 30-LECIA
Pamiętajcie,
że
wszystkie publikowane dotąd
biuletyny z okazji święta 30lecia szczecińskich „Ósemek”
dostępne są na stronie
szczepu
w
zakładkach
„Szczep” -> „Biuletyny na 30lecie Ósemek”. Jest to jednak
jedynie namiastka historii
naszego środowiska - po
więcej zapraszamy do książki!
PODSUMOWANIE PAKIETÓW
W sumie zamówionych zostało: 101 koszulek, 71
kalendarzy i 85 książek. Widać w tym siłę „Ósemek”!

KALENDARZ 30-LECIA
Z okazji 30-lecia
naszego środowiska przygotowaliśmy dla Was także
kalendarz, który zawiera w
sobie aż 24 zdjęcia łączące
przeszłość i teraźniejszość
„Ósemek”! Znajdziecie w nim
nie tylko osoby, które założyły nasze środowisko, ale także wyjątkowe ujęcia z dawnych zimowisk, migawki ze
wspólnych obozów czy też
fotografię z Białej Służby z
2001 r.! Możesz odnaleźć tam

OSTATNI BIULETYN
Następny
numer
biuletynu będzie jednocześnie ostatnim, zatem wyczekujcie informacji! W środku
znajdziecie podsumowanie
naszych obchodów. Mamy
nadzieję, że dzięki biuletynom historia naszego szczepu jest Wam dużo bliższa i że
zachęciły Was one do świętowania. Bądźcie z nami do
końca! Widzimy się już 28
listopada!
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