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OD   REDAKCJI 
 

Witamy po wakacjach na łamach naszej hufcowej gazetki 

 Harcuś. W tym wydaniu będzie można przeczytać przede wszystkim o 

wydarzeniach wakacyjnych, imprezach, w których nasze harcerki 

 i harcerze brali udział. Nie zabraknie też wspomnień uczestników 

 z obozu w Pogorzelicy. Życzymy miłego czytania i powrotu do  

wakacyjnych wspomnień.  

 
 



AKTUALNOŚCI 
 
 

♪  23 – 25 wrzesień   Rajd Powsinóg Beskidzkich 

♪  1 październik  Rajd Rowerowy 

♪  22 październik  Impreza na Orientację 

 

♫ Przypominamy wszystkim drużynom o uregulowaniu składek  
harcerskich 
♫ Od października zaczynamy nowe współzawodnictwo drużyn, 
 meldunki o pracy drużyn prosimy przesyłać do 10 każdego miesiąca, 
meldunki złożone w późniejszym terminie nie będę liczone do 
współzawodnictwa drużyn 
 
!!! Odprawa drużynowych: 7 października w biurze Komendy Hufca 
 
 



IX Zlot Hufca Ziemi Wadowickiej 
Gimnazjum Jaszczurowa 20-22 maja 2005 r. 

W dniach 20 - 22 maja 2005 roku na boisku sportowym Gimnazjum w Jaszczurowej 
odbył się IX Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej. Organizatorem Zlotu była Komenda 
Hufca Ziemi Wadowickiej wraz 2 DW „Ogień”. Kadrę stanowili: hm. Marcin Homel – 
komendant Zlotu, hm. Iwona Niedźwiedź – zastępca komendanta, dh Zdzisław Piela HO – 
oboźny, hm. Robert Kadela – kwatermistrz. Głównym celem Zlotu było poznanie działalności 
organizacji skautowych WOSM - Światowa Organizacja Ruchu Skautowego i WAGGGS - 
Światowe Stowarzyszenie Dziewcząt Przewodniczek i Dziewcząt Skautek, popularyzacja idei 
skautowej oraz integracja drużyn hufca. Harcerze realizowali zadania związane z programem 
„2 do 100 – Wasz ruch”, przygotowując się do obchodów setnej rocznicy istnienia skautingu 
na świecie (za dwa lata, w 2007 roku minie 100 lat istnienia skautingu). Podczas Zlotu pro-
mowano również nowy program: „Jeden świat, jedno przyrzeczenie”. Ma on obowiązywać 
nie tylko w Polsce, ale wszedzie tam, gdzie działają skauci.  

W czasie piątkowego popołudnia na boisku Gimnazjum w Jaszczurowej powstało 
prawdziwe zlotowe miasteczko. Rozstawiono namioty, przygotowano plac apelowy. Na Zlot 
przybyły: 3 GZ „Ekoludki”, 4 GZ „Skrzaty z Leśnej Krainy”, 3 DH „Badyle”, 4 DH „Granit”, 
5 DH „Nasze ZOO”, PDH „Omega”, 1 DSTH „Andromeda”, 2 DSTH „Pajątaki”, 6 DSTH 
„Dioryt”, 7 DSTH „Enty”, 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. Józefa Poniatow-
skiego, 5 WPDH „Latarnicy”, 1 DW „Sigma” - łącznie około 150 zuchów i harcerzy.  
Pierwsze prezentacje drużyn miały miejsce podczas ogniska. Harcerze przedstawiali  
przygotowany w ramach zadania przedzlotowego program dotyczący światowego ruchu skau-
tów i przewodniczek. W ramach WOSM poznawaliśmy regiony: European Scout Region, 
Eurasia Scout Region, Arab Scout Region, Africa Scout Region, Asia – Pacific Scout Region,  
Interamerican Scout Region, natomiast w obrębie WAGGGS: Afrika Region, Arab Region, 
Asia – Pacific Region, Europe Region, Western Hemisphere Region. Oczywiście – jak to  
bywa na harcerskich ogniskach - nie mogło zabraknąć pląsów, zabaw i tradycyjnych  
harcerskich piosenek. W godzinach 2300 – 100 została rozegrana gra nocna.  

W sobotę w czasie gry dziennej, która odbyła się na terenie miasteczka zlotowego, 
drużyny prezentowały swój dorobek. Była to świetna okazja do poznania historii drużyn  
hufca, ich tradycji, zwyczajów. Mogliśmy podziwiać kroniki drużyn, zgromadzone pamiątki 
w postaci zdjęć, dyplomów, plakietek. Po południu nastąpił blok programowy, podczas  
którego uczestnicy Zlotu brali udział m.in. w zajęciach z tematów: gry i zabawy, tańce inte-
gracyjne, języki skautów, sztuka orgiami, gra planszowa. Drużynowi zapoznawali się 
z programem „Jeden świat, jedno przyrzeczenie”. Wieczorem odbył się Festiwal Skautowy. 

W niedzielę podczas apelu pożegnalnego poznaliśmy wyniki zlotowej rywalizacji. 
Wśród zuchów I miejsce zdobyła 3 GZ „Ekoludki”, spośród drużyn harcerskich najlepszą 
okazała się 3 DH „Badyle”, zaś I miejsce w kategorii drużyn starszoharcerskich 
i wędrowniczych zajęła 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. Józefa  
Poniatowskiego.  

Impreza przebiegała w miłej, radosnej i przyjaznej atmosferze. Nie brakowało  
uśmiechu i słońca, którym majowa pogoda obdarowała nas sowicie. Zlot zakończył się obrzę-
dowym zawiązaniem kręgu. Rozstawaliśmy się nucąc słowa piosenki: „Bratnie słowo sobie 
dajem, że pomagać będziem wzajem ...”, bogatsi o nowe przyjaźnie, doświadczenia, pomysły 
i wiedzę. 
 Organizatorzy Zlotu składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji im-
prezy Pani Janinie Kunowskiej – dyrektor Gimnazjum w Jaszczurowej.  
         Czuwaj! 
        Pwd. Dorota Polan 



A oto kilka wypowiedzi o Zlocie podpatrzone na forum ☺ : 
 
Ewka: Mnie bardzo sie podobało. Super, mnóstwo świetnych chwil A najbardziej podobało mi się 
to, że Pajątaki zajęły II miejsce Atmosfera super i ogólnie powiem, że bardzo miło. Ciekawe gry, 
zajęcia no i ekstra ludzie. Zwłaszcza nocki miały klimat A pierwsza chyba nawet arktyczny, choć 
kiedyś mi zimniej było brak mi pozytywnych słów, żeby opisać, jaka jestem zadowolona pozdro! 
 
Mamut: No fajnie było. Klimacik, fajni ludzie, herbata ciepła :) Tylko współzawodnictwo było trochu 
naciągane :P A mi w drugą noc było tak zimno, że musiałem pójść do namiotu Pajątaków, gdzie 
wszyscy siedzieli (akt desperacji:D) 
 
Wandzia: No całkiem miło było:)Kilka niedogodnień organizacyjnych było, ale dało się wytrzymać. 
Pierwsza noc to naprawdę arktyczna była, ale dziękuje Gofrowi za przywiezienie z domu tyyyyylu 
swetrów, dzięki czemu dało się przeżyć tamtą noc :)A ostatnia noc to naprawdę ciekawa była. 
Wszystko mnie bolało od złączeń kanadyjek, ale za to ciepło było:) 
A tak w ogóle, to i tak my i cały nasz szczep jest najlepszy!!!!!!(popatrzcie na współzawodnictwo) 
 
Olutka: Mnie się bardzo zlocik podobał, szkoda tylko, że musiałam jechać z zuchami ,a nie z moją 
najkoffańszą, najwspanialszą, najfantastyczniejszą, z Misterem Przystojnym (Gofer:)i w ogóle siupel 
drużynką... Ale druga noc ciekawa była, a zuchy swoim zwyczajem niegrzeczne  I gra nocna nie 
była udana - bieganie za jakimś gościem na rowerze błyskającym latarką nie jest zajęciem pasjonują-
cym Ale ogólnie spox i puzdro dla syskich  

 



Biwak Zalesie 
 
Na początku lipca wyjechaliśmy z grupą 100 osób na kolejny biwak Nieobozowej Akcji  
Letniej do Zalesia. Komendantką biwaku była druhna Jasia. Kadrę stanowili: oboźny Piotrek; 
drużynowi: Gabrysia, Klaudia, Mariola, Maciek; przyboczni: Zosia, Klaudia, Ania, Asia,  
Basia, Karolina, Ewa; programowiec Aneta. To była nasza stała kadra, jednak dzięki  
serdeczne za pomoc wszystkim innym, którzy przewinęli się przez ten biwak ☺.  

Na tegorocznym biwaku gościliśmy 
czterdziestoosobową grupę dzieci z 
Oświęcimia oraz 60 osób z Wadowic  
i okolic. Przez 5 dni biwakowania wspólnie 
bawiliśmy się ☺ ☺ ☺ podczas gier, zwiadów, 
zawodów sportowych, zajęć z policjantami, 
strażakami, pikniku, śpiewanek i wielu innych 
równie bogatych form zajęć. Na biwaku nie 
można było narzekać na nudę, ale na pogodę 
tak, która zmieniała co chwilkę nasze plany. 
Deszczowe dni nie były dobre, dzieci się smu-
ciły, bo zimno, mokro, a Zalesie stało się 
wielką metropolią, do której popołudniami 

ciągnęły tłumy rodziców, chcących odwiedzić swoje dzieci. Ale po dwóch deszczowych 
dniach w miarę się wypogodziło i dobre humory powracały, a rodzice już tak licznie nie 
pojawiali się.  
5 dni w Zalesiu bardzo szybko minęły i już trzeba było 
wyjechać do domu. Uczestnicy zadowoleni wrócili do 
Wadowic i już dopytywali o biwak sierpniowy. Niestety, w 
sierpniu nie udało się zorganizować biwaku, więc muszą 
czekać cierpliwie do przyszłych wakacji. A kadra ….. no 
cóż, na pewno zapamięta zieloną noc, bo bawiła się 
świetnie, zapewniając uczestnikom wiele niezapomnianych 
chwil. Druhu Maćku, niech się druh nie martwi, te wyrzuty 
sumienia są niepotrzebne Ludwik też na pewno się dobrze 
bawił ☺  
 

Dzień chrztu na biwaku. Oj działo  
się, działo, uczestnicy chcieli zapa-

nować nad kadrą ;-) 
 

 
 

„Moja mama przyjechała 
na chwilkę do Zalesia  
i zobaczyła oboźnego 
z mopem na głowie i 

arafatką ☺ ale przeżyła 
ten szok” 

 
Ach, wszystkie druhny 
wzdychały na ten widok 



Święto Policji – i tam nas nie zabrakło 
 
 

22 lipca harcerze z naszego hufca wzięli udział 

w imprezie dla policjantów nad stawami 

 w Graboszycach. Zostaliśmy poproszeni o pomoc  

w imprezie od strony organizacyjnej. Naszym 

zadaniem było prowadzenie zabaw i konkursów dla 

dzieci policjantów. Dzieci bardzo chętnie brały udział  

w konkursach, gdzie na najlepszych czekały kolorowe 

nagrody. Było to dużą motywacją dla dzieci. Oprócz konkursów i zabaw można było pospinać 

się po skrzynkach oraz pozjeżdżać na dużej dmuchanej zjeżdżalni. Dzieci również mogły poo-

glądać sprzęt policyjny, założyć kamizelkę kuloodporną, 

potrzymać pistolet oraz zjeść pyszną kiełbaskę z grilla 

pieczoną przez harcerzy ☺ Również harcerze skorzystali 

z zabawy, był to dla nich fajny wypad, oderwanie się od 

nudy. Co poniektórzy zapełnili swoje brzuszki po brzegi 

pysznymi lodami, kiełbaskami, grochówką no 

i oczywiście watą cukrową.  W ten właśnie sposób grupka 

harcerzy spędziła lipcowe popołudnie.  

 Mniam mniam 
 

 
 

                                                                                                         
 

 
 

 
 
 
 

Dh Aneta 
 
 

 Harcerze w policyjnej 
                             więźniarce 



Belgijski akcent 
 
 

   Wszystko zaczęło się pewnego czerwcowego bodajże dnia, kiedy to przy rutynowym 
sprawdzaniu codziennej poczty natknęłam się na mail od dh. Anity Reguckiej-Kwaśnik z 
Komendy Chorągwi. Było w nim napisane mniej więcej tyle, że „do Polski mają przyjechać 
skauci z Belgii. Chcą zwiedzić Kraków, Oświęcim, a także zatrzymać się na parę dni w Wa-
dowicach. Czy wasza drużyna nie chciałaby się nimi zająć?”. Nie powiem, byliśmy zaskocze-
ni. Po wielu debatach, uzgodnieniach, ważeniu wszelkich za i przeciw stwierdziliśmy, że mo-
żemy spróbować, co z tego wyjdzie.  
   I tak rozpoczęły się przygotowania, tworzenie programu, dogadywanie się z Belgami na 
zasadzie mail do Tomka, on do Damiena („szefa” Belgów), Damien z powrotem do Tomka, 
on do mnie, a ja do drużyny.  
   Aż nadszedł ten dzień. Muszę przyznać, że mieliśmy lekkiego stracha, wszyscy się zasta-
nawiali, jacy oni będą, czy będziemy potrafili się dogadać itd. Na szczęście mieliśmy do po-
mocy naszego honorowego członka drużyny, czyli Kevina, który ratował nas w tych pierw-
szych chwilach, kiedy Tomka jeszcze nie było w domu, a większości drużyny (no dobra, mo-
ja) znajomość języka angielskiego ograniczała się do „Hello, how are you”, że o francuskim 
nie wspomnę. Po powitaniu z całą jedenastką, jeszcze z dystansem, ruszyliśmy w stronę miej-
sca zakwaterowania, po drodze zahaczając o „Narcyza”, gdzie zgłodniali goście uraczyli się 
staropolskimi specjałami, czyli pizzą i colą. Po przyjściu na kemping, rozbiciu namiotów po-
żegnaliśmy się i życząc im dobrej nocy (tak, tak, to też wchodziło już w zakres naszego słow-
nictwa) zmyliśmy się, jako że było już przed 23. I tak minął dzień pierwszy.  
   Szybko minęły też pozostałe dni na wspólnym zwiedzaniu miasta, wzajemnym kosztowaniu 
narodowych specjałów (polecamy banany z ogniska, ale tylko do czasu, aż nie skończy się 
czekolada, no i brzoskwinie z tuńczykiem wcale nie są takie złe, jak można by sądzić), wypa-
dzie do Zakopanego (eh, „magic finger” na Gubałówce – strzeż się, kto może ;)), wyjściu na 
Leskowiec i kąpieli w Skawie, zabawach w łapki i (do czasu) w kobyłę…  
   Wiele by można wyliczać, wiele wspomnień nam pozostało. Cudowne było to, że świetnie 
spędziliśmy czas, poznaliśmy nieco nie tylko zwyczaje narodowe Belgów, ale także obraz 
skautingu w ich wykonaniu. Laure, Kaboul, Amelie, Clothilde, Damien, Fallus, Joanne, Suri, 
Kodiak, Maxim i Kikine okazali się naprawdę fajnymi ludźmi. Nie dziwi więc, że kiedy nad-
szedł czas pożegnania, nawet łezka w oku się zakręciła (i to w ich oku!). Ale za to wiemy już, 
gdzie jest nasz przyszłoroczny obóz ;) Wszyscy chętni – zbierać pieniądze na wyjazd do Bel-
gii!!! A ja, muszę się przyznać, od czasu do czasu nawet skrobię parę słów w mojej łamanej 
angielszczyźnie, żeby choć w taki sposób dowiedzieć się, co też tam w Belgii ciekawego sły-
chać i przeczytać potem w odpowiedzi jak to oni za nami bardzo tęsknią ☺ 
 

Klaudia B. 
2 DW „Ogień” 



Święto 12 Pułku Piechoty 
 
12 pułk piechoty utworzony po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku. Stacjo-

nował w koszarach austriackich 56 pułku piechoty. Kadra dowódcza składała się z dwóch 

Polaków służących w wojsku austriackim. Żołnierze 12 pułku piechoty walczyli w wojnie 

Polsko-Bolszewickiej. Pomnik stojący przed budynkiem koszar powstał dla uczczenia pamię-

ci 350 żołnierzy poległych pod Leszniowem i Suszkami, broniących ojczyzny przed nawałą 

bolszewicką. 

W poniedziałek, 1 sierpnia, w Wadowicach odbyły się uroczystości upamiętniające 85 

rocznicę bitwy pod Leszniowem, jaką stoczył 12 pułk piechoty Ziemi Wadowickiej z armią 

konną Budionnego. Rocznica zwycięskiej bitwy nad bolszewikami z 1 sierpnia 1920 roku już 

przed II wojną światową była wielkim świętem pułkowym, hucznie obchodzonym w Wado-

wicach.  

Tegoroczne uroczystości rozpoczęła zbiórka na rynku pocztów sztandarowych, kom-

batantów i mieszkańców miasta, którzy udali się do bazyliki Ofiarowania NMP, by wziąć 

udział we Mszy św., odprawionej przez ks. inf. Kazimierza Sudera w intencji poległych 

i zmarłych żołnierzy. Po Mszy świętej uformował się pochód z orkiestrą dętą OSP Chocznia 

na czele i kompanią reprezentacyjną 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej z Krakowa, który 

przeszedł pod pomnik żołnierzy 12 pułku piechoty, gdzie wciągnięto na maszt flagę biało-

czerwoną, a orkiestra zagrała hymn państwowy. Po apelu poległych delegacje kombatantów, 

władz samorządowych Wadowic, powiatu i organizacji społecznych oddały hołd poległym 

żołnierzom, składając pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów, a kompania reprezentacyj-

na oddała potrójną salwę honorową. 

         Dh Asia W



Obóz w Pogorzelicy 2005 
 

         Pamiętnego dnia 3 sierpnia 2005 roku grupa radosnych i szczęśliwych har-
cerzy i nie tylko wyruszyła w podróż do nieznanej krainy, gdzie mieli poznać to, 
czego jeszcze nie znają, czyli PRZYGODĘ!! 
        Po przeżyciu prawie 20 godzin w pociągu dotarli do miejsca przeznaczenia. 
Do „AKADEMII POSZUKIWACZY PRZYGÓD” 
        Uczestników rozdzielono do drużyn a następnie do namiotów, gdzie mieli 
spędzić aż 16 dni, bez względu na trudy i znoje, pogodę i niepogodę. Wieczorem 
tego samego dnia odbył się koncert galowy na „130 głosów i morze...”.Dzień drugi 
upłynął nam pod hasłem „Poznajmy się”. W końcu mieliśmy trochę czasu na inte-
grację w drużynach, przygotowując się jednocześnie do wieczornego ogniska. 
W następnym dniu udaliśmy się na Wolin, gdzie odbywał się Festiwal Wikingów. 
Było tam wiele atrakcji i pięknych pamiątek. Wikingowie też byli niczego sobie. 
Wiele druhen do nich wzdychało, a zazdrośni druhowie patrzyli na nich z nienawi-
ścią. Niedziela jest, jak zwykle, dniem wolnym od pracy, ale i nie tylko. Ta nie-
dziela była w naszym przypadku też dniem uprzejmości. Wszędzie było słychać 
słowa takie jak: „Dzień dobry”, „Proszę”, „Dziękuję”, a przy posiłkach panowała 
etykieta i savoir-vivre. Wieczorem dyskoteka, na której wszyscy się wybawili, 
a po niej coś dla ludzi kochających poezję - „Gospoda Poetów w Krainie Łagodno-
ści”.  

Czy ktoś lubi poniedziałki? Pewnie tak, ale ten poniedziałek został zatytu-
łowany „Nie lubię poniedziałków”. Wszystkie zajęcia w tym dniu były „przeciw 
agresji”. Po południu przygotowywaliśmy przedstawienia pt. „Odwieczna walka 
dobra ze złem”, a wieczorem oczywiście je przedstawialiśmy☺ („Czerwony Kaptu-
rek” Wędrowników był rewelacyjny ☺ ).Coś na tym obozie musiało być dla zdrowia 
i urody, więc było. Były zajęcia taneczne, kosmetyczne, fryzjerskie, bar sałatko-
wy, salon masażu i wiele innych. A ile przy tym było zabawy ☺. 

Śmiech to zdrowie. A w dniu pod tym tytułem śmiechu było co niemia-
ra☺Wszyscy się śmiali, a „zakręcona” gra terenowa faktycznie była zakręco-
na☺.Przez cały dzień oczywiście przygotowywaliśmy się na festiwal piosenki ka-
baretowej, który odbył się wieczorem.  

Dzień, który chyba wszystkim najbardziej się podobał, to na pewno „Dzień 
Całuny”. Cały czas wszyscy szukali sobie ofiar do buziaków, ale też trwały poszu-
kiwania mężów i żon. Wieczorkiem, przy świetle gwiazd i księżyca, odbyły się ślu-
by obozowe, a potem hulanki i swawole przy piosenkach biesiadnych do (prawie) 
samego rana.  

Jak na każdym obozie, tradycyjnie, każdy, kto jest na nim po raz pierwszy, 
musiał przebyć chrzest morski. Ponad 100 osób upapranych, brudnych, ze śpie-
wem na ustach, w strojach kąpielowych przemaszerowało przez miasto, aby na 
plaży stać się w końcu prawdziwymi wilkami morskimi. Nic to, że większość z nich 



nie mogła się później domyć ☺. Wszyscy chętni do śpiewania (bądź wydzierania 
się ☺) w następnym dniu mogli uczestniczyć w karaoke, które prowadził jakże 
charyzmatyczny mężczyzna w satynowych dzwonach☺. „Obozowy Dzień Myśli 
Braterskiej” był, niestety, ostatnim pełnym dniem obozu. Na wieczornym, poże-
gnalnym ognisku wszyscy przypominaliśmy sobie cały obóz. Wszystkie dobre i złe 
chwile. Prezentowaliśmy również zabawne echa o obozie, kadrze. 
               „Chyba już czas wracać do domu...”. To już naprawdę ostatni dzień obo-
zu . Zaczęło się wielkie pakowanie, sprzątanie i zbieranie adresów od innych. 
Zaraz po obiedzie ostatni apel, na którym wszyscy uczestnicy otrzymali świadec-
twa ukończenia „Akademii Poszukiwaczy Przygód”. Ogłoszone zostały wyniki 
współzawodnictwa. Nasza drużyna („To morże my”)zgarnęła najwięcej nagród☺. 
Po apelu wszyscy szybko pozbierali swoje rzeczy i powsiadali do autobusów wio-
zących ich do Kołobrzegu na dworzec PKP, gdzie stał już nasz pociąg do domu...  

W pociągu też się działo, jak np. wejście do separatki w 38 osób, aby za-
śpiewać STO LAT, wędrówki po pociągu (chyba nikt nie siedział w miejscu, w któ-
rym był na początku). Ta droga jakoś szybko minęła. Nawet nie zdążyliśmy się 
obejrzeć, a tu już Skawina nas opuściła, a później my musieliśmy wysiąść. Co naj-
dziwniejsze, prawie nikt nie płakał przy pożegnaniach. I tak zakończyła się nasza 
przygoda... 
 Lecz, według nas, dziwnym byłoby nie wspomnieć o naszych wspaniałych 
WORACH, czyli kadrze!!! Gdyby nie wspaniały program druhny Doroty, śpiewny 
głos druha Oboźnego, budzący nas o poranku, druhny Piguły ratujące nas w nie-
jednej opresji, druhowie Ratownicy, druh Komendant i wiele innych osób, które 
bądź, co bądź, były trzonem naszego obozu, zabawa nie byłaby taka przednia.  
 

DZIĘKUJEMY WAM!!! 
 

 
 

dh. Ola 
dh. Wandzia 

 
 
 
 
 
 

Jedna z obozowych drużyn   
                                                                                                                    
 Druhna programowiec 



"W POSZUKIWANIU TĘCZY" 
 

 

Podczas tegorocznych wakacji trzydziestu harcerzy z całej Chorągwi Krakowskiej  

poszukiwało swej tęczy. Szukali jej od1 do17 sierpnia w Pobierowie, w bazie hufca Mszana 

Dolna. Organizatorem poszukiwań była Komenda Hufca ZHP im. Aleksandra Kamińskiego  

w Jordanowie. Nieustannie pomagała w tym phm. Marta Wiśniewska, która była komendan-

tem poszukiwań, oraz pwd. Katarzyna Krause, pwd. Michalina Ignasik, 

 i pwd. Justyna Radke. W poszukiwaniach brały udział trzy grupy. Pierwsza to grupa tzw. 

"zuchowatych", byli to harcerze kształcący się na drużynowych zuchowych. Druga grupa 

uczyła się na drużynowych harcerskich. W trzeciej grupie byli ci, którzy szkolili się na  

drużynowych starszoharcerskich i wędrowniczych. 

Na kursie, bo o nim tu mowa, były druhny i druhowie z Jordanowa, Krzeszowic,  

Gorlic, Krakowskiego Prokocimia i HKN-u, oraz od nas, z Wadowic. Na kursie ani pogoda, 

ani kadra nas nie rozpieszczała, ale nie było źle. Z twarzy uczestników nie znikały uśmiechy, 

nawet w najbardziej deszczowe dni, których, niestety, było dużo :( . Podczas zdobywania tak 

ważnej wiedzy i umiejętności z zakresu harcerstwa, nikt się nie nudził. Nauka poprzez biegi 

terenowe, zwiady i zabawy itp. była naprawdę owocna. Zajęć tzw. "płaskich" było bardzo 

mało, poprzez co nikt na zajęciach nie zasypiał, chyba że był po warcie nocnej ;). Wszyscy 

zgromadzeni posiedli ogromną wiedzę harcerską i nie tylko. Wszyscy, bez wyjątków,  

nauczyli się, jak ważna jest życzliwość i pomoc innym, szczególnie, gdy tego potrzebują.  

Łatwo nie było lecz każdy z naszej bazy wyjeżdżał z uśmiechem na twarzy, zadowoleniem w 

sercu i łzami w oczach. Swa tęcze znaleźli wszyscy, chociaż dyplom ukończenia kursu 

otrzymało dwudziestu jeden harcerzy, w tym druhna z Wadowic. Był to niezwykły kurs,  

każdy z obecnych wyniósł z niego wiele, lecz jeszcze więcej z siebie dał. Sadzę, że tego kursu 

obecni tam harcerze długo nie zapomną, o ile można zapomnieć siedemnaście dni swojego 

życia!. 

"POBIEROWO! TO BYŁY CZASY!" 

Czuwaj! 

dh. DUSIA 



"Pożegnanie lata przez Pajątaka";) 
 

Nasza drużyna, czyli 2DSTH "Pajątaki", co już troszkę sugeruje tytuł, postanowiła  
zakończenie wakacji spędzić razem, innymi słowy – zrobić biwak .Wyruszyliśmy  
w poniedziałek i w ten sam dzień zagościliśmy u Olki i Piotrka na ognisku. Atmosfera była 
całkiem sympatyczna nocy, za to co poniektóre namioty przepełnione:) Ale pozostały nam 
 z tej imprezki miłe wspomnienia. Z rana, po bardzo 'pożywnym' śniadaniu, wyruszyliśmy na 
wędrówkę na nasz szacowny Leskowczyk. Przeszliśmy przez Łysą, jeden z Bliźniaków,  
Gancarz. Po drodze nazbieraliśmy mnóstwo grzybów, znalazły się nawet i ziemniaczki ;)  
Byliśmy nieźle zmęczeni, co jednak nie powodowało utarty świetnych humorków. Te z kolei 
nas nie opuszczały aż do końca. Zrobiliśmy kilka dość ciekawych zdjęć. Na szczycie  
poczuliśmy wielki głód. Zrodziła się w nas genialna myśl, aby zrobić kanapki. 
 Dysponowaliśmy niestety tylko jednym nożem, a nie chcieliśmy, żeby jedna osoba robiła 
sama wszystkie. Ale wybrnęliśmy z tego dość sprytnie, smarując pasztet na bułki nożyczkami 
i pokrywką od tego pasztetu. Zejście już nam poszło szybciutko. Po przetransportowaniu się 
PKSem do Wadowic, poszliśmy do Efki na działkę. Tam pokroiliśmy grzyby oraz  
poczyniliśmy wszelkie niezbędne przygotowania do wieczornicy poświęconej Edwardowi 
Stachurze, wybitnemu poecie. Kiedy wszystko było gotowe, zasiedliśmy w kręgu. Czytaliśmy 
wiersze i śpiewaliśmy różne piosenki. Klimat był niepowtarzalny. Na zakończenie wysłucha-
liśmy fragmentów pamiętników harcerek z okresu II wojny, a także 'bajki oświęcimskiej'. Ta 
ostatnia wywarła na nas ogromne wrażenie. Noc przebiegła w miarę spokojnie, co było  
pewnie spowodowane zmęczeniem po trudach dnia:) Rano przygotowaliśmy śniadanie, na 
które była jajecznica z grzybami, choć raczej przypominało to 'grzybiecznicę' z jajkiem ;) 
Wszyscy przeżyli, znaczy to, że osoby zbierające grzybki w górach jednak mają o tym jako 
takie pojęcie. Biwak nie trwał może długo, ale przeżyliśmy wiele świetnych chwil, co nam 
pozwoliło bardziej się zżyć ze sobą, a także poznać. A tymczasem, powracamy do szarej, 
szkolnej rzeczywistości, ale miejmy nadzieję, że jeszcze uda nam się coś podobnego  
zorganizować i że dołączą do nas członkowie innych drużyn :)  
 

Dh. Ewka 
 

 

 



 
"XXVI Bieg Powsinogi" 

 
 

Na stadionie Skawy odbyła się, z roku na rok coraz 

popularniejsza impreza, zwana Biegiem Powsinogi. Tak jak i w latach 

ubiegłych w jej zorganizowaniu pomagali harcerze z naszego 

hufca. Przybyliśmy na stadion dość wcześnie, jak na niedzielny 

poranek. Ale cóż, jeżeli się obiecało pomoc to trzeba się tego trzymać 

i spełnić dane słowo. Większość z nas stała na punktach podając 

wodę, ale też byliśmy pomocni przy układaniu stołów czy tam 

krzesełek. Przypatrywaliśmy się tez biegnącym. Wiele wrażeń nam 

dostarczył zwycięzca biegu na 15 km, który uzyskał genialny czas. Po 

zakończeniu imprezy udaliśmy się w spokoju do domu cieszyć się 

niedzielnym popołudniem:) 

 

dh.Ewka 



 BOHATER MIESIĄCA 
 

Druh Robert Kadela jest osobą znaną w naszym 
hufcu. To właśnie on dowozi nam jedzonko na 
obozach w Pogorzelicy (od 5 lat). W 1974 roku 
złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Od 1985 roku 
prowadzi 130 DSTH „130 z Mucharza”. Zasiada 
w hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz 
w komendzie Hufca. Jaki jest poza obozami i 
rajdami? – wie niewielu z nas. Poniższy wywiad 

przybliży nam bardziej postać druha Roberta. 
 
 
Druhna Basia: Z zawodu jest druh nauczycielem historii. Jaki jest druha ulubiony 

okres w dziejach? 
 
Druh Robert: Najbardziej interesuje mnie średniowiecze, czas barwny i pełen  

szlachetnych rycerzy; ciekawi mnie także historia Księstwa Warszaw-
skiego i czasy znane dobrze naszym dziadkom – II Wojna Światowa.  

 
Druhna Basia: Jaka jest druha ulubiona książka? 
 
Druh Robert: Rzadko mam czas posiedzieć i poczytać. Nie mam ulubionej książki, 

ale ostatnio miałem w rękach „Sprawę honoru”, bardzo dobra książka! 
Polecam ☺  

 
Druhna Basia: Jak nie książka, to może film? 
 
Druh Robert: O tak! Bardzo lubię polskie filmy z lat ’60 – tych, a także francuskie  

i angielskie. Nie oglądam jednak filmów amerykańskich, w których 
można przewidzieć, co aktor powie za 30 minut. Mój ulubiony film to 
francuska produkcja pt. „Stara strzelba”, gdzie taki wściekły facet swo-
ją strzelbą zabił wielu Niemców, którzy mu bardzo podpadli. 

 
Druhna Basia: Wiemy, że jest wiele piosenek, które chciałoby się śpiewać za każdym 

razem na harcerskich imprezach; które tak najbardziej sprawiają dru-
howi radość?  

 
Druh Robert: Lubię piosenki Starego Dobrego Małżeństwa, jak pewnie wielu z nas.  

A z takich bardziej harcerskich to podoba mi się „Jaworzyna”. 
 
Druhna Basia: Jakimi sportami druh się interesuje? W co lubi druh grać? 
 
Druh Robert: Od zawsze interesowałem się piłką nożną (Oj lubię sobie pokopać☺) 

oraz rajdami samochodowymi. Te dwie dyscypliny lubię oglądać w TV. 
Taką moją pasją jest żeglarstwo i choć sam nigdy nie pływałem, to lu-
bię sobie o nim poczytać, a w porcie mógłbym obserwować łodzie go-
dzinami.  

 



 
 
Druhna Basia: Jest druh facetem, który sprawia wrażenie, że niczego się nie boi. Ale 

na pewno jest kilka rzeczy, które przyprawiają druha o dreszcze. 
 
Druh Robert: No tak jak każdego ☺ Ja boję się owadów, np. szerszeni, pszczół,  

os i, jak chyba wielu z nas, węży. 
 
Druhna Basia: Co druh lubi zjadać? 
 
Druh Robert: Jak każdy harcerz lubię bigos, ale kotlecikiem też nie pogardzę.  

Nie mam jednej ulubionej potrawy. Z dań „na słodko” lubię pierogi  
z borówkami a także naleśniki z serem lub dżemem. 

 
Druhna Basia: Często widzimy druha z aparatem. Czy robienie zdjęć to druha pasja 

czy obowiązek? 
 
Druh Robert:  Zaczęło się od pasji i lubię to robić. Jednak teraz na imprezach harcer-

skich staram się robić jak najwięcej zajęć, aby utrwalać wspomnienia, 
żebyśmy za kilka lat mogli sobie odtworzyć w pamięci twarze innych 
osób i sytuacje, które razem przeżyliśmy. 

 
Druhna Basia: Jak godzi druh pracę nauczyciela z obowiązkami drużynowego? 
 
Druh Robert: Ważne jest, aby robić to, co się lubi i mieć pomocne dłonie wśród 

współpracowników. A przede wszystkim: nie skąpić czasu !!! 
 
 
Co mówią inni o druhu Robercie    ☺ ☺ ☺  
 
Basia J.:  Nie będę pewnie w mojej ocenie obiektywna, bo druh Robert był 2 lata 

moim wychowawcą, a 5 lat uczył mnie historii. Jako nauczyciel, 
owszem jest wymagający, konkretny i rzeczowy, ale często nas zaska-
kiwał – pozytywnie. Jadąc niedawno na rajd, poznałam druha  
z drugiej strony, całkiem innej strony. Żartował z nami, śmiał się – bo 
nie można pominąć jego poczucia humoru – a co najważniejsze, nikt 
nie odczuwał dystansu Nauczyciel – uczeń ☺  

 
Izabella:  Hmm…… pierwsza myśl o R.K.  ……….. „zniewalająco rozbrajają-

cy”. Poza tym: wymagający nauczyciel……. Wyrozumiały wycho-
wawca…….. fantastyczny drużynowy……. Teraz dobry kolega. 

 Wspomnienie: Na obozie wędrownym po Pojezierzu Suwalskim, dla 
zapewnienia bezpieczeństwa młodszym i starszym uczestnikom – pie-
churom, swoją osobą mierzył głębokość Jeziora Hańcza. Dla tych, któ-
rzy z geografią są na bakier, przypominam, że jest to najgłębsze jezioro 
w Polsce. Szedł, szedł aż na głębokości 189 cm „posłużył za boję 
ostrzegawczą”. 

 



Regulamin Imprezy na Orientację 

 
1. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Organizatorem InO jest 4 Drużyna Wędrownicza „Kontiki” 
 
2. CEL IMPREZY: 
- popularyzacja InO 
- pogłębianie znajomości topografii 
- praktyczne wykorzystanie umiejętności poruszania się w terenie przy pomocy mapy i busoli 
 
3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 
Zawody odbędą się 22 października b.r. na terenie Gorzenia Dolnego i Górnego 
Baza imprezy: Remiza na Dzwonku 
 
4. ZGŁOSZENIA: 
- w imprezie mogą uczestniczyć harcerki i harcerze młodsi ,starsi oraz wędrownicy z hufca Wadowice 
- jedna drużyna może wystawić kilka zespołów 
- drużynowy/opiekun zgłaszający zespół do udziału w zawodach odpowiedzialny jest za właściwy  
  dobór zespołu pod względem kondycji, stanu zdrowia i wyposażenia.  
- zgłoszenie zespołów według załączonego formularza należy dostarczyć do:  

Komenda Hufca ZHP 
ul. Teatralna 2 

34-100 Wadowice 
tel/fax: 823 40 69 

e-mail: ino@wadowice.zhp.pl 

- formularz zgłoszeniowy będzie również dostępny w internecie na stronie http://wadowice.zhp.pl/ino 
- zgłoszenia należy dostarczyć do 15 października b.r. 
 
5. KOSZTY UCZESTNICTWA 
Każdy uczestnik wpłaca 3,- zł. Wpisowe należy uiścić w K.H. lub przed rozpoczęciem zawodów  
W ramach imprezy organizatorzy zapewniają: 
- materiały startowe 
    - okolicznościową plakietkę zawodów 
    - dyplomy dla najlepszych 
    - gorącą herbatę na mecie 
    - kiełbaski 

Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 
 
6. ORGANIZACJA ZAWODÓW 
Program:  
- przyjmowanie i weryfikacja zespołów – 9.00 – 9.30  
- start pierwszych zespołów – 10.00 
- planowane zakończenie - ok. godz. 15.00 
 
Rodzaj imprezy: dzienna, turystyczna, górska, piesza 
Teren:  średnio trudny  
Różnica wzniesień:  do 300 m 
 
Klasyfikacja i punktacja:  
- w trakcie zawodów należy wykonać dodatkowe zadania zgodnie z zaleceniem  
  organizatorów 
- trasę należy przebyć w wyznaczonym przez organizatorów limicie czasu 



- zespoły startują w odstępach 5-cio minutowych po uprzednim wylosowaniu kolejności  
  startu 
- punktacja: 
- za każdą minutę odstępstwa od wyznaczonego limitu czasu - - 1 pkt 
- za błędne wykonanie zadania specjalnego lub jego niewykonanie - - 10 pkt 
- za każdy opuszczony punkt kontrolny - - 90 pkt 
 
7. WYPOSAŻENIE ZESPOŁU 
- busola 
- linijka, kątomierz, ołówek, długopis 
- prowiant na drogę 
- właściwie skompletowana apteczka 
- każdy członek zespołu powinien posiadać właściwy ubiór turystyczny 
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu 
- za szkody wyrządzone osobom trzecim jak i za wypadki w czasie trwania zawodów organizatorzy 
  nie ponoszą odpowiedzialności 
- za ubezpieczenie uczestników zawodów odpowiedzialni są drużynowi/opiekunowie 
- protesty dotyczące przebiegu zawodów należy zgłaszać do sędziów zaraz po zakończeniu 
  zawodów 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO INO 
 
 
 
 

................................................................................................................................... 
/nazwa drużyny/ 

 
 
 
 

zgłasza do zawodów InO zespół .............................................................. w następującym składzie: 
                    /nazwa zespołu/ 

Lp. Imię i Nazwisko Data urodzenia 
   

  

  

  

    

 
 
.....................................                                  ..................................................................... 
  /miejscowość, data/                                              /podpis drużynowego, opiekuna/ 



 

NA WESOŁO 
 

LIST MAMY DO SYNA W WOJSKU 
Kochany synu 

 
Piszę do Ciebie tych kilka linijek, żebyś wiedział, że do Ciebie 
piszę. Więc jeśli otrzymasz ten list, to znaczy, że dobrze do Cie-
bie dotarł. Jeśli go nie otrzymasz, to poinformuj mnie o tym, 
wyślę go jeszcze raz. Ostatnio ojciec przeczytał w pewnej ankie-
cie, że najwięcej wypadków zdarza się kilometr od domu, dlate-
go zdecydowaliśmy się przeprowadzić dalej. Dom jest wspania-
ły: jest tu pralka, chociaż nie jestem pewna, czy jest sprawna. 
Wczoraj włożyłam do niej pranie, pociągnęłam za sznurek i pra-
nie gdzieś wsiąkło, no ale cóż... Pogoda nie jest tu najgorsza. 
W tamtym tygodniu padało tylko dwa razy. Pierwszy raz padało 

3 dni, drugim razem cztery. Jeśli chodzi o tę kurtkę, którą chciałeś, wujek Piotr powiedział, że 
jeśli ci ją wyślę z guzikami, które są ciężkie, to będzie drogo kosztowało, więc oderwałam 
guziki i włożyłam je do kieszeni. Ojciec dostał pracę, jest bardzo dumny, ma pod sobą jakieś 
500 osób. Kosi trawę na cmentarzu. Twoja siostra Julia, ta, która wyszła za swojego męża, 
wreszcie urodziła. Nie znamy jeszcze płci, dlatego ci nie powiem jeszcze, czy jesteś wujkiem 
czy ciocią. Jeśli to dziewczynka, twoja siostra chce nazwać ją po mnie, ale to będzie dziwne 
nazwać swoją córkę "mama". Nie widzieliśmy za to wujka Izydora, tego, który umarł w tam-
tym roku... Gorzej jest z twoim bratem Jasiem. Zamknął samochód i zostawił w środku klu-
czyki, musiał iść do domu po drugi komplet, żeby nas wyciągnąć z auta. Jeśli będziesz się 
widział z Małgosią, pozdrów ją ode mnie, jeśli jej nie będziesz widział, nic jej nie mów.  

Twoja mamusia 
P.S. 
Chciałam ci włożyć parę groszy do listu, ale zakleiłam już kopertę. 
 

Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
- Kochanowski kochał wszystkich i ludzi i kobiety 
- Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć 

- Przychodzi piłkarz do domu i żona się pyta, ile strzelił bramek- a on na to, że dwie, potem 
żona znów pyta: -Ile wygraliście? Piłkarz odpowiada, że był remis 1:1 

 



KRONIKA  TOWARZYSKA 

 
NEWSY Z OSTATNIEJ CHWILI 
- Nasz druh Komendant z początkiem września zmienił swój stan cywilny. Gratulujemy  
i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia 
- Druhna Dorotka Sarapata została Instruktorem Roku 2004 Chorągwi Krakowskiej – brawa 
dla druhny  
 
 OBOZOWE FAKTY Z BLISKA I Z DALEKA 
- Przystojny, miły, zabawny druh, rodem ze Stanisławia ☺ znany z niekonwencjonalnego 
podejścia do druhen tzw. Kropka ☺ No no ….. druhu M. życzymy dalszego rozwoju wspo-
mnianej znajomości Pt. „Przygarnij Kropka” 
- Druh Młodego pokolenia, niejaki Mikołaj J. publicznie oświadczył, iż „kocha” Madzię ! 
Pozazdrościć tylko takich wyznań!  
 
ROZMAITOŚCI ZE ŚWIATA 
- powstała nieformalna grupa! Zaleca się zwrócić na nią szczególną uwagę, gdyż nie znane są 
dokładnie jej możliwości i stopień jej „zagrożenia”. Po raz pierwszy (tak się szacuje) jej 
członkowie w pełnym składzie spotkali się w nadmorskim miasteczku. Grupa liczy około 15 
osób, specjalizuje się w różnych dziedzinach. Jej szefem jest wódź WORÓW. Ostatnio jak 
donoszą informatory widziano „ich” w jednym z klubów – siedzibie wadowickich  
i okolicznych fanów, różnych gatunków muzycznych 
 
- nikt nic nie wie w sprawie „AFERY WŁOSIANEJ” ! W nieznanych okolicznościach kilka 
druhen – uczestniczek obozu (w bazie nad morzem) straciło trochę włosów. Świadkowie  
zeznają iż w przeciągu kilku godzin owe druhny przeszły całkowitą metamorfozę  
w dziedzinie „fryzura”. Poszukuje się świadków zaszłego zdarzenia 
 
- Poszukuje się „druhny” o białych, mopiastych włosach, w niebieskiej sukience, która  
w Zalesiu opowiadała o swoich przeżyciach związanych z „lakierkiem na paznokciach” . 
„Druhno” ktoś chce cię poznać ☺  
 
CAŁUSKI, CUKIERECZKI I KRAKERSY ? 
- za wspaniały program, świetne przygotowanie i dobór Worów najbardziej zakręcone 
podziękowanie dla druhny Dorotki 
- za wytrwałość i siłę znoszenia codziennego odgłosu budzika o wczesnej porze wyrazy  
uznania dla nazwanego przez kogoś „obozowego”  
-  Dh Piotrkowi K. gratulacje za stanięcie na wysokości zadania i pełnienie obowiązków 
oboźnego w Zalesiu ☺ 
- podziękowania dla wszystkich winnych i niewinnych, zagubionych i odnalezionych ;-) 
 
PODPATRZONE W PRASIE 
 Dwaj druhowie z Ziemi Mucharskiej 1 września w nowo otwartej szkole w Świnnej Porębie 
zostali uhonorowani druh Robert Medalem Komisji Edukacji Narodowej a druh Bogdan  
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” no no no nic tylko pozazdrościć   
 



WSPÓŁZAWODNICTWO 
 
 
 

1. 3 GZ „Ekoludki”       72 

2. 4 GZ „Skrzaty z Leśnej Krainy”     55 

3. 1 GZ „Duszki”       15 

 

4. 3 DH "Badyle"       241 

5. 5 DH "Nasze ZOO"       194 

6. 4 DH "Granit"        85 

7. 5 WPDH „Latarnicy”       78 

8. PDH z Jaszczurowej       53 

9. PDH „Orły”        39 

10. 5 10 HDP "Białe Stopy"      14 

11. PDH „Herosi”        14 

12. 125 DH "Zośka"       2 

13. 1 DH "Czarna Jedynka"      0 

14. 8 DH "Leśne Elfy”       0 

15. 51 WPDH "Wędrownicy"      0 

 

 

 

16. 6 DSTH "Dioryt"       133 

17. 2 DSTH „Pajątaki”       133 

18. 130 DSTH „Stu trzydziestu…”     129 

19. 1 DSTH "Andromeda”      78 

20. 7 DSTH "Enty"       61 

      21.9 DSTH "Krzyczące orły"      14 

      22. PDSTH „Brzask”       14 

 

23. 2 DW „Ogień”       132 

24. 4 DW "Kontiki"       16 

25. 1 DW „Sigma”       6 

 



Ja jestem macho  
 

 
 
 

 
 Abraka da  bra  

 
 
 
 
 
 
 

 
Kula Kula piękny uśmiech masz 
     
                      Życie na obozie nie jest łatwe
   

 
 
 

  
 
 
 
 

 
                                                Jak widać Komendant się nie obijał 

  
 
 
                                                                                                                    Druh Krzysiu w stroju roboczym 

 
 Podaję do wiadomości …. 

  

Druhna Ola z „g” nie  
jeden druh  zachwycał się jej  
tańcem!!! no nie Jaroworze i 
Miroworze 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Zbieram na nową gitarę 

 
       Poszukujesz niani Ci druhowie się oferują 

                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Ten obóz mnie przytłacza             
chyba się powieszę                                     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mniam mniam 


