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TRZYDZIESTOLECIE
SZCZECIŃSKICH ÓSEMEK
Do zobaczenia na żywo!

ŚWIĘTOWANIE ZA NAMI
Za nami wirtualne
obchody
Trzydziestolecia
Szczecińskich Ósemek. Na
ich organizację złożyło się
wiele godzin pracy kadry
szczepu, a także naszych
przyjaciół, którzy również
zaangażowali się w realizację poszczególnych zadań.
Do wszystkich zuchenek, zuchów, harcerek,
harcerzy,
wędrowniczek,
wędrowników, instruktorów,
rodziców, KPH oraz przyjaciół środowiska kierujemy
ogromne podziękowania za
zaangażowanie w działania
przed, w trakcie i po Trzydziestoleciu! Od samego
początku chcieliśmy, aby to
święto było wyrazem naszej
wdzięczności i radości z 30
lat wspólnego rozwoju i budowania wspólnoty. Jesteśmy niesamowicie dumni z
faktu, że nawet w sytuacji
tak nadzwyczajnej jaką jest
pandemia nasze środowisko
chce ze sobą być i działać, a
także wspólnie pielęgnować
pamięć o swojej historii. Mamy nadzieję, że już wkrótce
będziemy mogli to przedsięwzięcie zwieńczyć spotkaniem wszystkich jednostek w
normalnych warunkach.

TRZYDZIESTOLECIE
W LICZBACH

• ponad rok przygotowań
• książka “Historia Szczecińskich Ósemek”

• kilkanaście piosenek zastępów, drużyn i kadr
jednostek

• 21 zuchenek i zuchów

• film ze wspomnieniami
instruktorów - Słowo od
kadry

• quiz wiedzy o Szczecińskich Ósemkach

uczestniczących w grze
zuchowej

• ponad 30 zdobytych odznak

• 59 zespołów uczestniczą-

• 2 gry: zuchowa i harcersko-wędrownicza

• prawie

7h Transmisji
Trzydziestolecia

• 5 konkursów w czasie
transmisji

cych w grze harcerskowędrowniczej

• 82 zamówione pakiety
• 100 wydrukowanych kalendarzy

• 150

wydrukowanych

książek

• 8 biuletynów
• 8 gości specjalnych w
czasie transmisji

• 11 nagród konkursowych
w czasie transmisji

• 12 zespołów uczestniczących w quizie

• kilkanaście

• 250 unikalnych widzów w

zastępów i drużyn

plakatów

• ponad 200 zdobytych
sprawności

• 234 wykonane w czasie
gry
harcerskowędrowniczej
zadania
odnoszące się do najważniejszych wydarzeń
w historii ósemek

czasie Transmisji Trzydziestolecia

• ponad 970 wyświetleń
zapisanego na YT live z
Transmisji Trzydziestolecia

• setki godzin poświęcone
na organizację
wydarzenia

całego

WYNIKI GRY HARCERSKOWĘDROWNICZEJ
1. miejsce Maria Perejczuk
2. miejsce Jagoda Perejczuk
3. miejsce Mateusz Mazur z
rodzicami
WYNIKI QUIZU
1. miejsce 8 SDW Ogień
2. miejsce 8 SDW Feniks
3. miejsce 8 SGZ Rusałki
Azaliowego Ogrodu
PODSUMOWANIE PAKIETÓW
W sumie zamówionych zostało: 101 koszulek, 71
kalendarzy i 85 książek.
Widać w tym siłę „Ósemek”!
PODSUMOWANIE
BIULETYNÓW
Z okazji naszego
święta wydaliśmy aż osiem
biuletynów
zawierających
ułamek historii „Ósemek”.
Pamiętaj, drogi czytelniku, że
tę historię tworzymy razem!
Może to o Tobie napiszą w
książce na 40-lecie? Kto wie?

Czuwaj!
Kadra Szczecińskiego Szczepu ZHR “Watra” im. Szarych
Szeregów
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