


Od Redakcji  
 

Druhny i Druhowie, w kwietniu tego roku minęły już 2 lata, kiedy to mieliśmy 
okazję przeczytać „Harcusia”, w międzyczasie, w listopadzie 2004 roku ukazał 
się Biuletyn Hufca. Dziś mamy okazję przeczytać nowego „Harcusia”. Powstał on 
dzięki pomocy harcerzy i instruktorów naszego hufca. Za pomoc wszystkim  
serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że ten numer zapoczątkuje kolejne, a 
wśród harcerzy znajdą się osoby, które na stałe będą redagowały kolejne numery 
„Harcusia”.  

W tym wydaniu ukazały się wspomnienia z imprez, które miały miejsce  
w ostatnim czasie, propozycje zabaw, informacje o kursach, warsztatach i wiele 
innych równie ciekawych rzeczy, o których warto przeczytać.  

Druhny i druhowie, dołóżmy wszelkich starań, aby „Harcuś” na stałe 
 zagościł w naszym hufcu.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Z rozkazów Komendanta Hufca 
 
Związek Harcerstwa Polskiego    Wadowice, dn. 10.03.2005 r. 
       Komendant Hufca  
      Ziemi Wadowickiej 
 

Rozkaz L 04/05 
 

2. Hufiec 
 2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.  

 
2.5.1 Rozwiązuję  Sztab Organizacyjny VII Festiwalu Kultury Harcerskiej w Stanisławiu Dolnym  

Komendant   - dh. phm  Dorota Sarapata  
 Drużyna Sztabowa  – 1 SZDH „Kraina Łagodności” 
 Oboźny    - dh. Ćwik Marek Ryłko    
 

Za zorganizowanie oraz przeprowadzenie VII Festiwalu Kultury Harcerskiej serdecznie dziękuję organizatorom 
całej kadrze oraz osobą prywatnym  które włączyli się w prace nad imprezą.  

 
2.5.2. Powołuję  Sztab Organizacyjny XIX Rajdu Powitania Wiosny oraz zatwierdzam regulamin.  

  Komendant   - hm. Iwona Niedźwiedź  
  Oboźny    - pwd. Anna Waga  
  Drużyny Sztabowe - 3 DH „Badyle i  4 DH „Granit” 
3. Drużyny  

3.2  Zmiany organizacyjne 
 
3.2.1 Podaję do wiadomości wykaz drużyn przyjętych do ZHP  

3 Drużyna Satrszoharcerska  „Brzask”- działającej przy Gimnazjum w Tomicach     
 

3.2.2 Podaję do wiadomości wykaz drużyn przyjętych do ZHP na okres próbny. 
  
 Próbna Drużyna Harcerska działająca przy Szkole Podstawowej w Jaszczurowej  
  
3.3 Zwolnienia i mianowania  drużynowych  

  
 3.3.1. Zwalniam dh. Pwd. Krzysztofa Szydło z funkcji drużynowego 10 Harcerskiej Drużyny 
Pożarniczej. 
 
Za pełnioną funkcję i wkład pracy wniesiony w powstanie i prawidłowe funkcjonowanie drużyny 
 dziękuję.  
 
 3.3.2. Powołuje Panią Anetę Knapik na opiekuna 3 Drużyny Starszoharcerską  „Brzask”  
a hm Marcin Homel  na funkcję pełniącego obowiązki drużynowego. 
 
 3.3.2. Powołuję na funkcję drużynowej 10  Harcerskiej Drużyny Pożarniczej druhnę Marzenę 
Ścierę.  
 3.3.2 Powołuję druha pwd. Krzysztofa Szydło na opiekuna 10  Harcerskiej Drużyny  
Pożarniczej. 

 
3.3.3. Powołuję na funkcję drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej z Jaszczurowej druhnę 

Barbarę Łopatę 
 

CZUWAJ ! 
 

Komendant Hufca  
 
 
hm. Marcin Homel 
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Związek Harcerstwa Polskiego    Wadowice, dn. 02.04.2005 r. 
       Komendant Hufca  
      Ziemi Wadowickiej 
 
 
 
 
 
 

Rozkaz Specjalny  L 05/05 
 

 
 
 
 
 
 
 

Druhny i druhowie! 
 
„Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym stawiajcie wyzwania”.  
 
 
 

Odszedł  Człowiek, najwybitniejszy Polak, był „Żyjącym Aniołem i wzorem Świętości”. Żadne słowa 

nie oddadzą naszego smutku, bólu , cierpienia. Ojciec Święty jest dla nas największym autorytetem, zostanie  

w naszej pamięci już na zawsze.  

Druhny i druhowie myślmy o Ojcu Świętym jak najcieplej. Jest jednym  z naszej harcerskiej rodziny, 

Tym najwybitniejszym, najwspanialszym, który przez cały czas towarzyszył nam w harcerskiej wędrówce  

ku Bogu. Wskazywał tą najlepszą drogę.  

 

 

 
 

CZUWAJ ! 
 

Komendant Hufca  
 
hm. Marcin Homel 
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Związek Harcerstwa Polskiego    Wadowice, dn. 15.04.2005 r. 
       Komendant Hufca  
      Ziemi Wadowickiej 
 
 
  

Rozkaz L 06/05 
 

 
 
1. Uchwały, zarządzenia, decyzje. 
1.2. Zarządzenia i decyzje 

1.2.1. Zwołuję IX Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej  w dniach 20-22 maja 2005 r.  
 
1.2.2.  Przyznaję sprawność białej służby wszystkim harcerką i harcerzom biorącym udział w uroczy-

stościach w czasie dni żałoby po śmierci Jana Pawła II 
 
 
2. Hufiec  
 2.5. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.  

 
2.5.1. Rozwiązuję  Sztab Organizacyjny XIX Rajdu Powitania Wiosny  

  Komendant   - hm. Iwona Niedźwiedź  
  Oboźny    - pwd. Anna Waga  
  Drużyny Sztabowe - 3 DH „Badyle i  4 DH „Granit” 
 

Za zaangażowanie w organizację oraz sprawne przeprowadzenie rajdu dziękuję i  życzę powodzenia w 
dalszej pracy harcerskiej.  

Dziękuję również wszystkim uczestnikom XIX Rajdu Powitania Wiosny za postawę oraz modlitwę w 
chwili śmierci Jan Pawła II.  
 

2.5.2 Powołuję Sztab Organizacyjny  IX Zlotu Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej „Ziemia Wadowicka” 
Komendant   - dh. Hm Marcin Homel  

 Oboźny    - dh. HO Zdzisław Piela  
 Kwatermistrz   - dh. Hm. Robert Kadela  

Drużyna Sztabowa  – 2 DW „Ogień” 
 
 2.5.2. Powołuję Zespół do Spraw Promocji i Informacji Hufca Ziemi Wadowickiej w Składzie: 
  - hm. Robert Kadela  
  - pwd. Mirosław Homel  

 
 
 
8. Pochwały, wyróżnienia, nagrody. 
 
8.1. Udzielam pochwały dh. Pwd. Mirosław Homel za inspirację do włączenia się w propozycję programową 
Głównej Kwatery dotyczącą zawiązania kręgu aby w jednym czasie wszyscy harcerze oddali cześć Janowi Paw-
łowi II. 
  
8.2. Udzielam pochwały wszystkim druhną i druhom biorącym udział w uroczystościach żałobnych, oraz 
wszystkim którzy  włączyli się czynnie w uroczystości kościelne, lokalne w Wadowicach oraz we własnym 
środowisku działania.  
 
 

CZUWAJ ! 
 

Komendant Hufca  
 
hm. Marcin Homel 
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Związek Harcerstwa Polskiego    Wadowice, dn. 04.05.2005 r. 
       Komendant Hufca  
      Ziemi Wadowickiej 

Rozkaz L7/2005 
 

1. Uchwały, zarządzenia i decyzje.  
1.2. Zarządzenia i decyzje. 
1.2.1 Zwołuję na dzień 04. czerwca 2005 na godzinę 10:00 w Klubie Garsoniera  
os. Kopernika zbiórkę wyborczą delegatów na XXXIII Zjazd ZHP. 
1.2.2 Na mocy  § 23 p.1 Statutu ZHP podaję listę osób uprawnionych do udziału  

w  zbiórce wyborczej delegatów na XXXIII Zjazd ZHP z czynnym prawem wyborczym: 
1. hm. Tadeusz Zieliński   z-ca komendanta hufca 
2. pwd. Przemysław Romańczyk  z-ca komendanta hufca 
3. hm. Pająk Janina    czł. KH 
4. phm. Monika Mnich   czł. KH,  
5. hm. Robert Kadela    czł. KH, drużynowy 
6. pwd. Katarzyna Grudniewska   czł. KH.  
7. pwd. Aneta Widlarz   czł. KH, drużynowa 
8. pwd. Tomasz Gabor   czł. KH, 
9. hm. Stanisław Bandoła   Przew. HKR 
10. hm. Bogdan Polak   czł. HKR,  
11.pwd. Dorota Polan    czł. HKR,  
12. hm. Zbigniew Majtczak   Przew. KSI 
13. hm. Zbigniew Herzyk   czł. KSI, drużynowy 
14. hm. Iwona Niedźwiedź   czł. KSI, drużynowa  
15. hm. Herzyk Małgorzata    czł. KSI  
16. phm. Dorota Sarapata   czł. KSI, drużynowa 
17. phm. Mirosława Polak   drużynowa 
18. phm. Katarzyna Cebula   drużynowa 
19. pwd. Anna Waga    drużynowa 
20. sam. Katarzyna Kowalczyk  drużynowa 
21. sam. Agata Ryłko    drużynowa 
22. pwd. Aneta Wysogląd   drużynowa 
23. sam. Anna Smajek    drużynowa  
24. sam, Ewelina Ściera    drużynowa  
25. sam. Marzena Ściera    drużynowa     
26. wędr. Stankiewicz Katarzyna   drużynowa 
27. sam. Ewa Mleczko   drużynowa  
28. pwd. Maciej Kwiecień   drużynowy 
29. Ćwik. Maciej Kwiecień    drużynowy 
30. sam. Edyta Bryła     drużynowa  
31. sam. Klaudia Bzdurą     drużynowa 
32. sam. Barbara Łopata    drużynowa   
33. pwd. Jan Widlarz    kierownik klubu   
34. hm. Marcin Homel   komendant hufca 
 

C z u w a j ! 
 

    Komendant Hufca  
    hm. Marcin Homel 

 6



Aktualności 
 
 

20 – 23 maj 2005   IX Zlot Hufca Ziemi Wadowickiej w Jaszczurowej  

1 czerwiec 2005   Dzień Dziecka  

 

W najbliższym czasie odbędzie się również Harcerska Gra Terenowa „Harcgrater”, 

 o szczegółach poinformuje drużyna „Andromeda”. 

 

10 czerwiec 2005   odprawa drużynowych w Komendzie Hufca, godzina 17.00  

druga połowa czerwca grupa kwatermistrzowska w Zalesiu i Pogorzelicy  

4 – 9 lipiec 2005   Biwak Nieobozowej Akcji Letniej w Zalesiu  

2 – 18 sierpień 2005  Harcerska Akcja Letnia: Obóz harcerski w Pogorzelicy 

 

 
 

Przypominamy drużynowym o zapłaceniu składek harcerskich!!! 
 
 

Akcja 1 % - do tej pory z akcji 1 % wpłynęło do hufca 4 200 zł. 
 
Drużyny harcerskie, które wyjeżdżają na obóz do Pogorzelicy, zobowiązane są do 31 maja 
wpłacić I ratę w wysokości 200 zł na konto BPH w Krakowie o/Wadowice  73 1060 0076 
0000 3300 0033 3216.  
 
Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na biwak NAL do Zalesia oraz na obóz do Pogorze-
licy jako kadra, prosimy o wpisywanie się na listę wywieszoną w Komendzie Hufca. Tam 
również mogą się wpisać wszyscy chętni do udziału w grupie kwatermistrzowskiej  
w Zalesiu i Pogorzelicy.  
 
Informujemy, iż ze strony hufca można pobrać w formie plików PDF (do wydrukowania) 
karty zdrowia i uczestnika obozu oraz kartę zgłoszenia na pole namiotowe w Pogorzelicy. 
Pliki dostępne są pod adresem: http://wadowice.zhp.pl/oferta
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XIX Rajd Powitania Wiosny  
 
  W dniach 1-3 kwietnia 2005 r. w Lanckoronie odbył się XIX Rajd Powitania Wiosny. 
Uczestniczyły w nim drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze Hufca Ziemi Wa-
dowickiej. XIX Rajd Powitania Wiosny stał się dla harcerzy wyjątkowym. Panowała atmosfe-
ra skupienia, refleksji, wyciszenia. Myślami byliśmy cały czas przy Ojcu Świętym.  
W piątkowy wieczór podczas kominka poznawaliśmy różne regiony Polski, ich historię, 
panujące tam zwyczaje, związane z nimi legendy. Drużyny prezentowały Małe Ojczyzny Pol-
skiej Ziemi, pamiętając o tym, jak bliskie były sercu Jana Pawła II. W sobotę wyruszyliśmy 
na rajdową trasę. Wędrując polnymi ścieżkami, leśnym traktem, mijając przydrożne kapliczki 
myśleliśmy o Ojcu Świętym, który tak mocno ukochał Polską Ziemię, każdy jej zakątek. Po 
południu nawiedziliśmy kościół w Lanckoronie. Modliliśmy się  
o zdrowie dla Papieża. Wiadomość o śmierci Ojca Świętego dotarła do nas tuż po godzinie 
22.00, w czasie kominka. Komendant Hufca Ziemi Wadowickiej ogłosił minutę ciszy. Trwała 
wieki... W milczeniu udaliśmy się pod lanckoroński kościół, by pomodlić się za spokój duszy 
Ojca Świętego. W niedzielę rano wzięliśmy udział we mszy świętej. O godzinie 9.30 na apelu 
pożegnalnym odczytany został rozkaz specjalny Naczelnika ZHP. Ogłoszono miesięczną ża-
łobę w Związku Harcerstwa Polskiego. 
Zawiązując harcerski krąg, przekazując iskierkę przyjaźni, łączyliśmy się w myślach z Janem 
Pawłem II, prawdziwym przyjacielem młodzieży, Największym Skautem Świata. 
 
 
          pwd Dorota Polan 
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HARCERSKI KRĄG NA WADOWICKIM RYNKU 
 

„Podajmy sobie dłonie, by drogi nie zagubić,  
będziemy coraz bardziej potrzebni jedni drugim.” 
 
Dla każdego harcerza krąg jest czymś wyjątkowym. Jest chwilą zadumy nad tym, co się już 
odbyło, ale także zapowiedzią kolejnego spotkania. Dlatego też my, harcerze,  
w specjalny sposób pożegnaliśmy się z Ojcem Świętym i wzmocniliśmy naszą nadzieję na to, 
że będzie zawsze obok nas. 
7 kwietnia, w wieczór poprzedzający pogrzeb Ojca Świętego, duże grono harcerzy 
 z naszego hufca spotkało się by zawiązać harcerski krąg na 
wadowickim rynku o symbolicznej godzinie 21.37. Była to wyjątkowa 
chwila, czuliśmy dużą więź łączącą nas z Ojcem Świętym. Uroczystą 
kolumną z pochodniami w rękach przeszliśmy spod naszego hufca na 
rynek, by zawiązać krąg. W skupieniu został odczytany specjalny 
rozkaz, później zaśpiewaliśmy dla Ojca Świętego: „Barkę”, „Abba 
Ojcze”, „Dym z jałowca” oraz „Modlitwę harcerską”. Po piosenkach 
zawiązaliśmy symboliczny krąg, do którego zapraszaliśmy 
mieszkańców miasta. Na koniec harcerze złożyli znicze pod Domem 
Jana Pawła II.  
 

 
 
 
 

„Nie czyńcie skautingu zbyt 
łatwym… Stawiajcie wyzwania.” 

Jan Paweł II 
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OSTATNIE POŻEGNANIE 
 

 Kiedy świat dowiedział się o śmierci Ojca Świętego, ogarnął go żal i smutek. Łzy 
przelewały się w każdym jego miejscu. Tak też było w naszym harcerskim wadowickim  
środowisku.  
 W dniu pogrzebu Jana Pawła II, późnym popołudniem w jego rodzinnym mieście  
zebrały się tłumy mieszkańców, by uczcić jego pamięć. Uroczystość, o której mowa,  
rozpoczęła się od przemarszu ulicami Wadowic z Kościoła św. Piotra Apostoła do Bazyliki 
NMP. Trzeba tu zaznaczyć, że na czele pochodu szli harcerze i harcerki z wadowickich  
drużyn, każdy z zapaloną świecą dla Jana Pawła II. O godzinie 20.00 ksiądz Suder zainaugu-
rował wyjątkową mszę świętą. Rynek był zapełniony mieszkańcami po same brzegi, nikogo 
nie zabrakło. We mszy wzięły udział władze miasta, księża z Wadowic i okolic, schola  
dziecięca oraz chórki muzyczne. Msza była transmitowana na żywo w TVP 2. 
 Po zakończeniu mszy świętej wszyscy przeszli w kolejnym marszu na stadion LKS 
Skawa Wadowice. Tam z płonących świec zostało ułożone gorące serce dla naszego  
ukochanego Ojca Świętego, który na zawsze pozostanie w naszych sercach. 
 
      
 
          pwd Monika Mnich 
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PIELGRZYMKA 

 
Nigdy wcześniej nie byłam na pielgrzymce. Zawsze było coś innego do zrobienia 

w czasie wakacji: a to obóz, a to jakiś kurs, a to biwak. Nigdy nie miałam czasu. 
 Kiedy jednak tego pamiętnego dnia, podczas śpiewanek na sali gimnastycznej  
w szkole w Lanckoronie, podszedł do mnie Komendant i położył mi rękę na ramieniu, 
wszystko się zmieniło. Wiedziałam, że następnej okazji nie będzie. Decyzja była szybka – 
jadę, żeby po raz ostatni spotkać się z Ojcem Świętym. 
 Podróż była długa, warunki nie najlepsze, bo jechaliśmy busem. My, tzn. delegacja 
Chorągwi Krakowskiej, 18 ludzi w różnym wieku, bo byli i seniorzy, i harcerze, tacy ze  
szkoły podstawowej. W drodze zastanawialiśmy się, jak daleko uda nam się dojechać, bo 
 informacje, które dostawaliśmy sms-ami, lub których wysłuchaliśmy w radiu nie były  
optymistyczne: Rzym zamknięty, nie można się dostać na Plac św. Piotra. Nadzieja nas  
jednak nie opuszczała. 
 Nie opuściło nas. Sześć godzin stania w kolejce to naprawdę niewiele. Mieliśmy 
szczęście pomodlić się przy Ojcu Świętym. Trudno opisać to, co działo się w środku, w sercu. 
Tam nikt nie wstydził się łez. Każdy chciał postać, pomodlić się, spojrzeć ostatni raz na tego 
kochanego Człowieka. 
 Noc spędziliśmy pod gołym niebem, by następnego dnia uczestniczyć w pogrzebowej 
mszy św. Większość z nas obejrzała ją na telebimie, słuchając z watykańskiego radia  
polskiego tłumaczenia. Odważni zdecydowali się na przejście na Plac św. Piotra – udało im 
się. 
 Powrotna droga minęła mi szybko. Do Krakowa przyjechaliśmy nad ranem  
w niedzielę. Mimo tego, że miałam za sobą dwie noce spędzone w busie a jedną w chłodzie 
na rzymskim placu, nie czułam zmęczenia. To taki mały cud. 
 

 
 

hm  Iwona Niedźwiedź 
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Odprawa wyjazdowa – Jaszczurowa, 15-17 kwietnia 2005 r. 
 
 W kwietniu nadeszła pora na trzydniową odprawę dla drużynowych. Dzięki druhowi 
Robertowi K. odprawa miała miejsce w szkole w Jaszczurowej. W piątkowe popołudnie, 
15 kwietnia, zaczęliśmy się zjeżdżać do szkoły, do wieczora było nas około 20 osób. Przybyły 
reprezentacje z następujących drużyn: 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza”,  
PDH z Jaszczurowej, 4 DH „Granit”, 5 DH „Nasze Zoo”, 3 GZ „Ekoludki”, 
5 WPDH „Latarnicy”, DSTH „Brzask”, 6 DSTH „Dioryt” oraz 4 DW „Kontiki”.  
W większości byli to przyboczni oraz osoby czynnie działające w drużynie (szkoda, że tak 
wiele drużyn nie przybyło). Odprawę rozpoczęliśmy uroczystą kolacją przy świecach ☺  
oj miło było, miło. Po kolacji rozpoczął się kominek, na którym reprezentacje drużyn  
prezentowały przygotowane przez siebie zabawy integracyjne, większość z nich była  
nieznana w naszym hufcu, a więc można było się nauczyć czegoś nowego i na najbliższej 
zbiórce drużyny zaprezentować. Polecam serdecznie „beczkę śmiechu”, dh. Michał S. na 
pewno przy najbliższej okazji ją zaprezentuje (prawda druhu Michale? Liczymy na druha!). 
Późnym wieczorem, bo już po kominku, miały miejsce zajęcia z druhem Mirkiem H., który 
przybliżył uczestnikom funkcjonowanie strony hufca, forum oraz niedawno powstałej strony, 
gdzie drużyny mogą w bardzo prosty sposób utworzyć swoją stronę, czy też zamieszczać  
jakieś artykuły, informacje, udostępniać pliki (dla nieobecnych na zajęciach podaję adres  
strony: www.wadowice.harc.pl ). Tak minął piątek na naszej odprawie. W sobotę wszyscy 
uczestnicy bardzo zdyscyplinowanie wstali o godzinie 8.00 i dzień rozpoczęliśmy od zaprawy 
porannej. Tym razem była ona nietypowa, budziliśmy się ze snu na porannym aerobiku ☺ 
(druhu Maćku, myślę, że druh to powinien jakiś kurs aerobiku w hufcu poprowadzić).  

 
Przed południem uczestnicy odprawy brali udział w zajęciach 
z planowania, słoneczko pięknie świeciło, więc zajęcia prowa-
dzone były na zewnątrz. Harcerki i harcerze mięli za zadanie 
·ułożyć w grupach plany imprez zgodnie z podanymi im  
wytycznymi. Nie było to łatwe zadanie, ale wszyscy wykazali 
się dużą wiedzą i sprytem. Zajęcia były przeplatane zabawami, 
które również polecam do wykorzystania na zbiórkach  
(„Pajęczyna” czy „Przeprowadzanie przeciwników na swoją 
stronę”). 
 
 
 

 Po pysznym obiadku i krótkim LB zaczęły się zajęcia  
z druhną Dorotką P. z rozwiązywania konfliktów 
w drużynie (p.s. to był debiut druhenki w prowadzeniu 
zajęć, ale poradziła sobie znakomicie ☺) wszyscy byli 
zadowoleni z przygotowanych zajęć. Kolejne prowadziła 
dh. Monika M. na temat motywacji drużynowych (myślę, 
że druhna zmotywowała odpowiednio uczestników do działania). Po kolacji miała miejsce 
odprawa z Komendantem Hufca dh. Marcinkiem, który poruszył sprawę obozu w Pogorzelcy, 
biwaku NAL w Zalesiu, Zlotu Hufca, składek harcerskich itp. Druh również przypomniał nam 
parę bardzo fajnych starych zabaw i pląsów, zapomnianych już u nas w hufcu. Później  
przyszła pora na grę nocną, oj jeszcze dziś słyszę te narzekania …….. że zimno, że  
mokro…… . Na grze uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć Świętego Mikołaja, jednak musieli 
uważać na wściekłe renifery, które bardzo przeszkadzały im w wykonaniu misji (renifery były 
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nastawione bojowo, gotowe użyć wszelakich sposobów, aby usunąć uczestników z gry,  
niektóre druhenki poczuły zwalające się ciało ciężkiego renifera na ich plecy).  

W niedzielę przyszła pora na powrót do domu, jednak za nim to nastąpiło,  
podsumowaliśmy na krótkich zajęciach całą naszą odprawę. Hmm, ja nie chcę tu oceniać  
odprawy, jako iż uczestniczyłam w niej z drugiej strony, jako kadra. Mogę tylko powiedzieć, 
że uczestnicy byli naprawdę świetni, zdyscyplinowani, brali czynny udział w zajęciach. 
Umieli wspólnie się dogadać i przez ten cały czas odprawy panowała dobra atmosfera. Żałuję 
tylko, iż tak mało drużyn pokusiło się na przyjazd do Jaszczurowej i dziękuję tym wszystkim, 
którzy postanowili tam być. A teraz przeczytajcie opinie co poniektórych harcerzy i harcerek 
o odprawie, które .. pozwoliłam sobie podkraść z forum hufca:  
 
Miro: Powiem tyle, że jestem po odprawie chory, zapalenie czegoś tam potrzebnego do oddychania ,  
nawdychałem się w drodze powrotnej zbyt dużo świeżego powietrza na moim hiper mega szybkim bicyklu .  
Olutka: Odprawka spoxik...Całkiem ciekawe zajęcia...Chociaż po raz chyba piąty to samo...Ale ogólnie imprez-
ka bardzo udana "Przykro mi z powodu tego.. :]" Pozdrowienia dla Mirka (od Oli Fryzury chyba także ). 
Ewka: Mnie na odprawie niestety nie było, ale posłyszałam tu i ówdzie, że było bardzo fajnie . 
Wandzia: no powiem, że może być  Żartuje. Fajnie było tylko szkoda, że tak mało drużyn  
przyjechało...Spodobał mi się ten pomysł z listami . 
Aprilek: Jaszczurowa hmmm........ było ok. Troszkę wiek uczestników podniosłem swoją osobą, ale za to 
śmiałem się do woli i gdyby nie te uszy, to uśmiech dookoła głowy bym miał Zajęcia na poziomie. Podobał 
mi się szczególnie aerobik poranny świetna sprawa. Moim skromnym zdaniem było za mało integracji. Trzeba to 
następnym razem zmienić. I jeszcze jedno, taki duży hufiec a tak mało drużynowych i przybocznych było 
szkoda. A najważniejsze z mojej dr. było 6 osób, więc chyba prawie jak biwak drużyny.  
 
         pwd Aneta Widlarz 
 
 
 

       
       

Kominek  
 
                                                         
       
     
 
  
          Beczka śmiechu 
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Święto Konstytucji 3- go maja 
 

Wadowiczanie uczcili Święto Konstytucji 3 – go maja uroczystą mszą świętą  
w Bazylice NMP oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem 12 Pułku Piechoty. 
W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele władz miejskich, szkół, kombatanci. 
Również harcerze naszego hufca uczestniczyli w tych obchodach. Reprezentacja hufca  
złożyła kwiaty pod pomnikiem, harcerze pełnili również wartę podczas trwania uroczystości. 
Nie zabrakło też naszego sztandaru.  

Konstytucja 3 Maja stała się dla przyszłych pokoleń Polaków symbolem naprawy  
moralnej oraz społecznej państwa i wielkim, milowym wydarzeniem w dziejach  
Rzeczypospolitej.  
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Odznaka Hufca!!! 
 
 
Kiedy przedstawiłam moim przybocznym na Radzie Drużyny propozycję zdobywania 

Odznaki Hufca, spotkało się to z zainteresowaniem. W październiku ukazał się rozkaz  
Komendanta Hufca, w którym podane były drużyny, które przystąpiły do zdobywania  
Odznaki. Zadania związane były z Programem Związkowym „Barwy Przyszłości”,  
podzielono na cztery priorytety.  

Tak szczerze, to mimo, że plan pracy był już napisany, niewiele go zmieniałyśmy.  
W czasie realizowania planu, można powiedzieć, że zadania same „wpadały nam w ręce”.  
Ośrodek Kultury sam zaproponował nam, abyśmy zorganizowali zabawę ostatkową,  
konkurencje dla dzieciaków, pląsy, zabawy. To Pan Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii 
Zebrzydowskiej zwrócił się do nas z propozycją współpracy. 

Jeśli chodzi o priorytet związany z wychowaniem ekonomicznym, to też nie było zbyt 
wielkiego z tym problemu. Akcje zarobkowe są przeprowadzane w naszej drużynie już od 
dawna, np. kolędując mieszkańcom Kalwarii, sprzedając kartki wielkanocne w szkole,  
sprzedając makulaturę i złom – sami zarabiamy pieniądze. 

Tak naprawdę, to patrząc na plan pracy i zrealizowane zadania, podstawiałyśmy je pod 
odpowiedni priorytet. Chodzi o to, aby nie robić czegoś pod Odznakę, tylko realizować  
zadania, a jeśli przy okazji zdobyliśmy Odznakę, to jest to tylko potwierdzenie, że należy tak 
właśnie pracować.  

Inaczej jest z Odznaką Chorągwianą, którą też zdobywamy. Tutaj zadania są ściśle 
związane z osobą Tadeusza Kościuszki. Dzięki tym zadaniom, harcerze mogą nauczyć się 
wiele rzeczy, związanych z historią naszego kraju. Ważne jest też to, aby poznali, jaką osobą 
był Kościuszko, czym się w życiu kierował, żeby starali się podobnie w życiu postępować.  

W tym roku też zdecydowaliśmy się przedstawić zadania, które zrealizowaliśmy 
w czasie drugiego etapu Odznaki Hufca. Staram się w drużynie kłaść duży nacisk na to, aby 
harcerze wiedzieli, że tylko dzięki własnej pracy, zaangażowaniu, mogą do czegoś dojść. Przy 
remoncie harcówki przekonali się o tym, że można połączyć różne sprawy. Sprzątając,  
okazało się, że mamy dużo makulatury, złomu, nie wyrzuciliśmy tego, tylko sprzedaliśmy  
w skupie. Dzięki temu mieliśmy pieniądze na farby do malowania pomieszczenia.  

Właśnie to podoba mi się w Odznace: zadania, które zaproponowano, nie narzucają 
zmian, których by trzeba było dokonywać w planie pracy drużyny. Przecież są one związane 
z głównym celem ZHP, czyli wychowaniem. 
Odznakę zdobywa ta drużyna, która zadania wykonała najlepiej i to jest najbardziej  
mobilizujące.  
 
 
 
 

pwd. Anna Waga 
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Odznaka hufca 
 

Druhno drużynowa! Druhu drużynowy! 
 
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą (Statut ZHP, § 2). Każda drużyna 
powinna więc realizować cel, jakim jest wychowanie młodego człowieka, wszechstronny jego  
rozwój. Jest to możliwe w oparciu o harcerską metodę. Jednym z jej elementów jest PROGRAM, 
który ma stymulować do działania.  
 
W ubiegłym roku drużyny rozpoczęły realizację zadań związanych ze zdobyciem ODZNAKI  
HUFCA. Pierwszy etap („Ku barwnej przyszłości”) mamy już za sobą, ale ODZNAKA HUFCA to 
program na wiele lat. Każdego roku postaramy się Wam zaproponować coś nowego, jakiś motyw 
przewodni. Program dla swojej drużyny będziecie budować sami. Kolejne etapy podsumowywane 
będą na Zlocie Hufca.  
 
Hufiec to nasza wspólnota. Ważne jest, aby to nie była wspólnota jedynie terytorialna, by łączyły 
nas, wadowickich zuchów, harcerzy i instruktorów, wspólne cele, wspólne zamierzenia i zadania.  
 
Ziemia Wadowicka to bogaty region - nie tylko w zabytki. Działają tu duże zakłady  
przemysłowo-handlowe (jak np. Maspex), jak też wiele mniejszych, zarówno państwowych, jak 
i prywatnych spółek. Od przedsiębiorców, ludzi zajmujących się biznesem wiele się można nauczyć, 
m.in. tego, na jakich zasadach funkcjonuje gospodarka, również systematyczności, dokładności.  
 
Trudna sytuacja finansowa rodziców naszych podopiecznych decyduje o tym, czy z drużyną  
pojedziemy na rajd czy zlot. Niech to nas nie ogranicza. Szukajmy źródeł zarobkowania, nauczmy 
się gospodarować tym, co osiągniemy.  
 
Program „Barwy Przyszłości” to cztery priorytety, kierunki działań. W tym roku chcemy Wam  
zaproponować skupienie się na aspekcie ekonomicznym. Realizacja zadań związanych  
z wychowaniem ekonomicznym pomoże przygotować harcerzy do podejmowania odpowiedzialności 
za swoje przyszłe życie zawodowe. Uczmy postawy gospodarności, oszczędności, mobilności,  
samodzielności finansowej i przedsiębiorczości już od zucha. Jednocześnie podkreślajmy znaczenie 
ofiarności, umiejętności dzielenia się z innymi. Uczmy poszanowania wobec wspólnego dobra, nie 
bójmy się propagować etosu pracy.  
 
Twórzmy barwną przyszłość naszym zuchom, harcerzom i wędrownikom, taką, w której będą mieli 
swój udział.  

ETAP II - 2004 - V 2005 
 
Cele:  

-wzmocnienie wychowawczego charakteru ZHP, rozumianego jako: wewnętrzne 
 doskonalenie treści i jakości harcerskiego działania; przestrzeganie harcerskiego systemu 
wartości; stosowanie metody harcerskiej;  
- kształtowanie otwartości na świat;  
- poznanie naszej „małej” i „dużej” ojczyzny;  
- podjęcie współpracy ze środowiskiem lokalnym;  
- promocja harcerstwa w środowisku;  
- przygotowanie do podejmowania odpowiedzialności za swoje przyszłe życie zawodowe;  
- przygotowanie do samodzielności finansowej;  
- przygotowanie do radzenia sobie na rynku pracy;  
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- wypracowanie własnych środków na działalność- drużyny;  
- integracja wewnętrzna drużyny. 
ZADANIA:  
 
OGÓLNE (do realizacji przez wszystkich):  
- poznanie i promocja własnego środowiska, regionu;  
- podjęcie współpracy z władzami lokalnymi;  
- promocja harcerstwa w mediach (prasa, TV, radio, internet i in.);  
- pozyskanie środków na działalność- drużyny;  
- zadbanie o jednolity wygląd drużyny (mundury, koszulki, plakietki lub tp.);  
- dokumentowanie swojej działalności. 

 
DLA GROMAD ZUCHOWYCH:  

- przeprowadzenie zwiadu terenowego dotyczącego możliwości uzyskania dotacji na terenie 
swojej miejscowości;  
- zdobycie zespołowej sprawności Młody Ekonomista lub Sprzedawca;  
- zachęcenie zuchów do zdobycia sprawności indywidualnej Grosik. 

 
DLA DRUŻYN HARCERSKICH:  

- przeprowadzenie zwiadu terenowego dotyczącego możliwości uzyskania dotacji na terenie 
swojej miejscowości;  
- zorganizowanie akcji zarobkowej, po uprzednim przeprowadzeniu analizy opłacalności 
różnych form uzyskania środków;  
- opracowanie oferty (np. rocznej) współpracy dla sponsora drużyny, znalezienie sponsora  
i przedstawienie mu tej oferty (ew. podjęcie współpracy). 

 
DLA DRUŻYN STARSZOHARCERSKICH I WĘDROWNICZYCH:  

- zorganizowanie akcji zarobkowej po uprzednim przeprowadzeniu analizy opłacalności  
różnych form uzyskania środków;  
- opracowanie oferty (np. rocznej) współpracy dla sponsora drużyny, znalezienie sponsora 
 i przedstawienie mu tej oferty (ew. podjęcie współpracy);  
- zdobycie znaku służby gospodarce;  
- przeprowadzenie analizy możliwości jak i opłacalności inwestycji 1000 PLN w obligacje, 
lokaty, rachunki bankowe, fundusze inwestycyjne itp. formy. Należy także wskazać-  
najlepszą ofertę, uzasadniając swój wybór;  
- przedstawić- plan inwestycji 5000 PLN na Giełdzie Papierów Wartościowych. Czas  
inwestycji to 6 miesięcy. Co miesiąc należy składać- meldunek z realizowanych transakcji 
(kupno i sprzedaż akcji + wyliczenia). Na koniec należy przedstawić- podsumowanie,  
zawierające ogólną ocenę inwestycji (w tym wyliczenia zysków/strat), jak i skuteczność- 
podejmowanych decyzji. 

 
Warunki zdobycia Odznaki:  

- przystąpienie do realizacji zadań (meldunek, plan pracy drużyny na rok 2004/05);  
- realizacja zadań - pozytywnie oceniona przez jury;  
- udokumentowanie realizacji zadań - np. w postaci kroniki;  
- opłacone składki członkowskie. 

 
 
Odznakę będzie można nosić przez rok w miejscu określonym przez regulamin odznak i oznak.  
 
 
Opr. I. Niedźwiedź i Z. Piela 
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Skazany na sukces, czyli historia pewnego  
dialogu z samym sobą... 

 
Nie będę pisał o tym, czym żyję w Niemczech, o tym czy 

(albo może lepiej jak...) bardzo tęsknię, ani nawet o tym, jak 
Niemcy odebrali wybór „swojego” kardynała na Stolicę  
Piotrową. O tym możemy zawsze pogwarzyć osobiście, przez 
GG (zawsze jestem, tylko się ukrywam;)) lub drogą 
„emaliowaną”. Ten artykuł ma być poważny, bo i poważnym 
być musi, jako że dotyka spraw ostatecznych, do jakich 
niewątpliwie zalicza się praca zawodowa, w pewnych kręgach 
dumnie sprowadzana do słowa „kariera”. Ostatnio, siedząc  

w moim niemieckim pokoju, naszła mnie taka myśl, że i ja kiedyś (za rok, dwa, trzy...) 
skończę jakieś studia nie zaczynając równocześnie innych i będę musiał zmierzyć się 
z ciężarem życia na własny rachunek. Myśl ta tak mnie przygniotła, że stwierdziłem, iż  
najlepszym wyjściem z takiej sytuacji będzie zrobienie kariery!!! Hmmm, tylko jakby się do 
tego zabrać... Pomyślałem, że kto jak kto, ale manager (albo jak chcą puryści językowi  
„menadżer”) to robi karierę. Dla niewtajemniczonych manager to taki ktoś, kto nic nie robi, 
bo kieruje, mówiąc po współczesnemu „zarządza” grupą. Eureka!!! Już wiem, chce być  
managerem!!! 

 
Po paru minutach otrzeźwiałem - zaraz, zaraz Gaborze – pomyślałem, równie dobrze 

mógłbyś sobie zachcieć zostać kapitanem statku jak Jacek D., wiertnikiem nafty i gazu jak 
Tomek P. czy lekarzem-ginekologiem jak Piotr G. Otóż, ci wszyscy Twoi koledzy od pięciu 
lat wiedzieli, co chcą robić, uczyli się, więc i praktykowali w tym kierunku, a jedyne, czym ty 
tak naprawdę żyłeś, to jakieś tam „harcerzowanie”. Gdzie byłeś, jak koledzy ze studiów robili 
praktyki w „topowych” firmach, co robiłeś, gdy wszyscy pędzili na kursy „skutecznej komu-
nikacji”, „negocjacji i zarządzania” i innych takich? Chyba nie powiesz pracodawcy, że ty 
wtedy w najlepsze smażyłeś plecy na plaży w Pogorzelicy, odpoczywając po „trudach”  
obozowego życia! Trzeba sobie powiedzieć: zmarnowałeś masę czasu. Nic to, jesteś młody,  
a nawet, jak mówią niektóre, piękny, możesz więc to wszystko jeszcze nadrobić.  
Postanowiłem zacząć od zapisania się na seminarium: „Kompetencje społeczne dla  
innowacyjności i zarządzania”. 

 
I to był strzał w dziesiątkę!!! Nie chodzi mi o treść, ani nawet o to, że w Sali 

seminaryjnej panował wyjątkowy urodzaj ładnych Niemek (choć po pierwszych dwóch 
tygodniach pobytu w kraju najlepszych kiełbasek z grilla nie sądziłem, że napiszę kiedyś tak 
dziwny epitet!), ale o to, że uświadomiłem sobie, iż tak naprawdę czas spędzony w mundurku 
był najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przytrafić! Ale do rzeczy! Kurs fajny, stary profesor 
na zmianę z młodym doktorem omawiają poszczególne kompetencje, rzeczą mniej fajną były 
mini-eseje na temat z cyklu: ja a poszczególne kompetencje. Na początek przypadły mi dwie: 
empatia, jako cecha kluczowa dla „people management ability”, czyli zarządzania ludźmi, 
oraz innowacyjność, ta z kolei nieodzowna dla zarządzania zasobami! Pełen czarnych myśli 
zasiadłem przy moim biurku i zacząłem myśleć (w tym momencie ci, co łudzili się jeszcze, że 
to, co tu piszę jest prawdą, stracili już chyba swą nadzieję;)). Empatia, empatia (czyli  
umiejętność wyczucia stanów emocjonalnych innych, konieczna w celu skutecznej  
komunikacji). Aha, już wiem, to może wtedy, jak musiałem pogadać z Horsem o drażniącej 
kwestii niezapłaconej bazy w Zalesiu, albo może wtedy, jak Grzesiu z mojej drużyny  
obozowej znowu nie chciał wziąć lekarstw, a może właśnie wtedy, gdy zmuszony byłem 
prowadzić zajęcia z zuchami Dagmary, których wystraszone miny, po ujrzeniu mojej  
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nieogolonej twarzy, nie zwiastowały niczego dobrego. No, to chyba o to chodzi. Nie  
przychodziło mi nic innego do głowy, napisałem więc to. Następnie, podążając utartym już 
tropem, do moich „innowacyjnych” sukcesów zaliczyłem wymyślenie na poczekaniu zajęć na 
90 minut po tym, jak jeden z niezastąpionych członków pewnej niezastąpionej drużyny nie 
stawił się na zbiórkę, na szybkiego dołączyłem jeszcze opis akcji 90 kartek na 90 lecie ZHP, 
oraz pomysł pewnej, jeszcze niezrealizowanej, akcji zarobkowej. 

 I co się okazało?? Stary profesor wyróżnił moją pracę jako tę, która pokazuje,  
że cechy kluczowe dla zarządzania, można kształtować nie tylko na praktykach psujących 
smak wakacji, ale także bawiąc się w najlepsze w doborowym harcerskim gronie. 

 
Chyba jednak zrobię tę karierę. My harcerze jesteśmy po prostu na nią skazani. 

 
 
       Ten, co się kulom nie kłania. 
       phm. Tomasz Gabor H.O. 
 
 
 
 
 
 
 

Wypowiedz się na forum!! 
 
 

Na hufcowej stronie internetowej działa Forum. Można tam się wypowiedzieć na  
różne tematy, zaprezentować swoje poglądy innym tam zaglądającym. Wystarczy się  
zarejestrować, co nie jest rzeczą trudną (wystarczy wejść na stronę 
http://www.wadowice.zhp.pl i kliknąć na link do Forum, reszta jest banalna:) Zaglądanie na 
Forum pozwoli Wam być także na bieżąco na imprezach, gdyż są na nim zamieszczane  
regulaminy. Nie ograniczajcie się do zajrzenia na stronę! Forum może stać się dodatkowo 
formą kontaktu, lepszego poznania siebie nawzajem. Istnieje również chat, na którym można 
porozmawiać z osobami obecnymi na forum, a zastąpi to gadu-gadu i sms-y:) Angażujcie się 
w życie naszego hufca, jak tylko macie możliwość. 
 
 

         Dh. Ewka  
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„To co było minęło…” 

 
Harcerska Akcja Letnia w Stanisławiu Dolnym 

 
 W czasie tegorocznych wakacji harcerze z 5DH „Nasze Zoo” i 6DSTH „Dioryt” umilali środy sobie 
oraz innym dzieciom z okolicy. A dlaczego środy? A dlaczego nie? Spotkania odbywały się regularne, 
 co tydzień. Frekwencja różnie dopisywała, ale zawsze znalazło się kilka osób, które przybyły. A było na co. 
 Na dobry wakacji początek pojechaliśmy na trzydniowy biwak do Przeginii Narodowej. i. m.in.: 
kręciliśmy film pt. „Straszny dwór” i. Jeśli ktoś chciałby go obejrzeć, to nie jest to łatwe, bo nasz  
dystrybutor - firma Warner jeszcze nie wydała go w Polsce (nie wiedzą, co tracą!). Czekajmy cierpliwie ☺. 
  W następny „cotydzień” wybraliśmy się również do znajomej Przeginii, lecz tym razem na rower-
kach. Poza samą przyjemnością wynikającą z jazdy po naszym górzystym regionie (ktoś by się ze mną nie mógł 
zgodzić – jakieś 80% wycieczki), na miejscu odbywały się zajęcia rzeźbiarskie. Po wykonaniu glinianych dzieł 
podjechaliśmy na pobliski stawek ochłodzić swe rozgrzane ciała(gorrrąco było!). Potem naturalnie wróciliśmy 
do domków. 
 Następnym razem udaliśmy się na Czerną do p. Ryłków na ognisko, grę nocną i noc pod namiotami. 
Ciekawostka – przywiązanie pluszowego kotka do piłki rugby zwiększa jego lotność przy wykopie (pozdrowie-
nia dla Arcziego☺). 
 14.07 – wyjazd do kina w Krakowie na „Shreka 2” i „Harrego Pottera” . Shrek śmieszny jest, o 
tym każdy wie. 
 Ponadto w ciągu wakacji odbyły się: gra terenowa„Na planecie Kuskusów” z ogniskiem, piknik na 
trawie, seans filmowy, podchody, podsumowanie akcji i wakacji. Większość zajęć przeprowadziły Natala, 
Ola, Agata i Asia, za co im serdecznie dziękujemy. 
 Od 30.07 do 18.08 dziesięciu członków „Naszego Zoo” i „Diorytu” wyjechało na obóz do Pogorzelicy. 
Czas zajmowały nam wyjścia na plażę, gry terenowe – nocne i dzienne, alarmy wszelakie, „bale”(w tym występ 
Just 5 clubu☺), festiwal, śluby obozowe, ogniska, konkurs karaoke, wycieczki – do Międzyzdrojów, Niechorza i 
nad Jezioro Turkusowe) występ magika i najlepszego żonglera piłkami w Polsce (a skromny to on nie był). Do-
datkowo obóz nakręcał wspomniany już Just 5 club, czyli specgrupa (rządzi!).  
 Ogólnie uczestnicy dobrze się bawili i ciężko przeżyli rozstanie związane z powrotem do domów. 
 Jeden  śmiałek z „Diorytu”(Michał☺) oraz 2 przyjaciół drużyny (Ela i Wojtek) pojechało na kurs dru-
żynowych do Międzywodzia na wyspie Wolin w ramach Letniej Akcji Szkoleniowej. Drużynowym łatwo 
nie być, kursantem również. Masa zadań do wykonania, których terminy jakoś dziwnie szybko nadciągały, stres 
związany ze zdawaniem (zadania, postawa na kursie, przeprowadzenie zbiórki w innym obozie) nie wpływało 
dobrze na nasze samopoczucie. Za to ludzie świetni, mimo iż spotkania odbywały się głównie w drodze do Toi - 
toi’ów, łazienki, stołówki i po ciszy nocnej (ale o tym sza!) Czasu wolnego, to na kursie nie doświadczysz wiele. 
Całość byłą utrzymana w tematyce średniowiecznej, (choć potraktowano ją po macoszemu).  
 Ciężko było, ale pozdawaliśmy (się skończy 16 latek, zbiórkę się zrobi z wizytacją i jest patencik☺). A 
zżyliśmy się bardzo, przez co nie było łatwo się rozstać. Z główkami pełnymi wiedzy, informacji i wspomnień 
powróciliśmy do domostw swych 
 Jak widać, wakacje można spędzić barwnie i ciekawie. Dla niektórych wakacyjne środy to była jedyna 
ciekawsza forma spędzania wakacji, obóz to fajna harcerska przygoda, a kurs...to sposób na spędzenie dwóch 
morderczych tygodni w lesie ☺. Niestety było – mięło, ale wspomnienia zostały. I zdjęcia, i znajomości, i piasek 
we włosach, i kamyczki... 

 
Michał napisał. 

 
PS.: Nie byłoby naszego wyjazdu do Pogorzelicy, gdyby nie wsparcie finansowe dobrych ludzi. A oto oni: p. 

burmistrz  Kalwarii Augustyn Ormanty, p. Teresa Wypiór, p, Ryszard Pilch, p. Anna Drożdż –
Kucharska, pp. Czesława i Kazimierz Tatka, pp. Małgorzata i Stanisław Koczur, p. Józef Glanowski, 
p. Stanisław Dzidek, zespół „Schoolboys”, nauczyciele z SP1 w Stanisławiu Dolnym. Wakacyjne środy 
uatrakcyjniły słodkie i wesolutkie niespodzianki od firmy MASPEX Wadowice.  

Dziękujemy bardzo! 
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Propozycje zabaw do wykorzystania na zbiórkach 
 
Cele zabaw: 
- zwiększają spójność grupy 
- mają korzystny wpływ na komunikację i wzajemne zrozumienie 
- zwiększają poczucie bezpieczeństwa 
- poprawiają nastrój w drużynie 
- podnoszą gotowość do współdziałania 
 
Przykładowe zabawy do wykorzystania na zbiorkach harcerskich: 

Siad grupowy: Uczestnicy stają w kole twarzą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara i obejmują partnera w talii. Należy stać bardzo blisko siebie, prawie dotykając się.  
Kolana i stopy powinny być złączone. Kiedy policzymy do trzech, wszyscy powoli siadają, 
opierając się o kolano osoby z tyłu. Ażeby koło się nie rozerwało, należy zadbać, aby: było 
ono równe, wszyscy siadali i wstawali w tym samym momencie. 

Można też spróbować “grupowego chodzenia’ – podczas “grupowego siadu” wszyscy  
przesuwają jednocześnie najpierw prawą nogę, potem lewą, potem znowu prawą, itd. 

Rysunek: 

Należy przygotować prosty rysunek np.               

Jedna osoba ma go przed sobą i mówi innym osobom jak taki rysunek narysować. Nie może 
wykonywać ruchów rękami, przekazuje instrukcję werbalnie. 

Podsumowanie: 
- który rysunek najbardziej przypomina oryginał 
- czy instrukcje były jasne 
 
Mapa życia 

Każda osoba ma narysować "mapę drogową" swojego dotychczasowego życia, począwszy od 
narodzin aż do dnia dzisiejszego. Na "mapie" powinny być widoczne dobre miejsca, a także 
drogi "otwarte", postoje z pięknym widokiem itp. Powinny być tam też złe miejsca - wyboje, 
dziury, szpitale, roboty drogowe. Trzeba zaznaczyć także przeszkody, objazdy, przebudowy 
oraz główny kierunek dzisiejszej trasy. Warto porównać "trasę" swojego dotychczasowego 
życia z wyobrażaną "trasą" w przyszłości, z celami, jakie się stawia. Jak można je osiągnąć? 

Kto najwyższy 

Ustawiamy krzesła w bardzo ciasnym kręgu, każdy staje na swoim krześle. Osoba  
prowadząca wskazując na jedno krzesło wyznacza umowny początek kręgu. Zadanie polega 
na tym, aby wszyscy uczestnicy ustawili się na krzesłach wg wzrostu. Wolno przemieszczać 
się tylko po krzesłach, nie wolno dotykać podłogi. 
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Toczący się ludzie 
Wszyscy kładą się na podłodze jeden obok drugiego (twarzą do podłogi) bardzo blisko siebie. 
Pierwsza osoba wtacza się na osobę leżącą obok niej i toczy się po plecach wszystkich  
leżących aż do końca. Zajmuje miejsce za ostatnią osobą. Gdy jest w połowie drogi, następna 
osoba robi to samo. Zabawa trwa tak długo, aż wszyscy przetoczą się po wszystkich. 

 

A oto coś dla zuchów  

Kompas   
Rysujemy na ziemi duże koło - kompas i oznaczamy wbitymi patykami strony świata. Północ 
oznaczamy dwoma patykami itp. Drużynowy wywołuje stronę świata, a zuchy starają się jak 
najszybciej przybiec do odpowiedniego patyka. Kto dobiegnie pierwszy, wygrywa. 

Mrugany  
Dzieci dobierają się dwójkami. Każda para bierze jedno krzesełko, które ustawia w kole.  
Jedno z dzieci siada, drugie staje z tylu za krzesełkiem. Osoba bez pary staje za pustym  
krzesełkiem i mruga do osób siedzących. Gdy ktoś zauważy mrugnięcie, biegnie zająć wolne 
miejsce. Gdy osoba za krzesełkiem nie zdoła jej powstrzymać, sama zaczyna mrugać do  
siedzących. 

Papierowe kule   
Zabawa ta służy podniesieniu nastroju, integracji; daje chwilę intensywnego ruchu. 
Potrzebne materiały to kilka gazet i coś do oznaczenia połowy sali. 
Uczestników dzieli się na dwa zespoły. Każdy zespół dostaje taką samą liczbę papierowych 
kul, wykonanych z gazety (zuchy przed grą mogą same wykonać kule, mogą też dostać  
gotowe). Ważne by było ich dużo; przynajmniej 3 na uczestnika. Teren gry dzieli się na pół 
tak, by każda drużyna miała swoje terytorium.  
W tym samym momencie obie drużyny zaczynają przerzucać na pole drugiej drużyny kule. 
Zadaniem graczy jest posiadanie jak najmniejszej liczby kul na swoim polu. Czas  
zabawy - zależnie od zacięcia graczy - ok. 3 minuty. Wygrywa drużyna, na której polu po 
przerwaniu gry było mniej kul. Zabawa ta bywa bardzo męcząca. 
Ważne, by uważać na nie przerzucanie kul po skończonym czasie gry.  

Nazwij pięć   
Do zabawy potrzebny jest jakiś mały przedmiot, który będzie można podawać sobie w kręgu. 
Zabawa „wyrabia” szybkość kojarzenia i twórcze pomysły. Koncentruje uwagę. 
Wszyscy siadają w kręgu obok siebie. Jedna osoba siedzi w środku z zamkniętymi oczami. 
Zuchy podają sobie w koło przedmiot, aż do chwili, gdy osoba w środku powie „stop”.  
W tym momencie osoba, u której ostatnio był przedmiot, musi podać dalej przedmiot i szybko 
wymienić na przykład pięć ozdób choinkowych. Inni gracze jak najszybciej podają sobie dalej 
przedmiot w kole. Jeśli gracz mówiący nazwy przedmiotów zdąży wymienić ich odpowiednią 
liczbę, zabawa toczy się dalej i osoba w środku zostaje ta sama. Jeśli nie zdąży - zamienia się 
z osobą ze środka na miejsce i mówi „stop” w następnej rundzie. 
Można dowolnie zmieniać liczbę i kategorie wymienianych przedmiotów. Mogą to być  
nazwy przedmiotów, mogą też ich cechy. Kolory bombek na choince, potrawy Wigilijne, 
możliwe prezenty dla mamy. Wszystko zależy od tego, jak dużo osób siedzi w kręgu (wtedy 
warto zwiększyć liczbę wymienianych rzeczy) i od umiejętności zuchów (uważajmy na zbyt 
trudne zadania). Kolejną kategorię najlepiej podać przed rozpoczęciem się nowej rundy. 
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WARSZTATY DLA DRUŻYNOWYCH I NAMIESTNIKÓW  
STARSZOHARCERSKICH 
Pierwsze warsztaty odbyły się w lutym, kolejne - z różnych powodów nie mogły się odbyć  
w planowanym terminie. Widząc duże zapotrzebowanie na tego rodzaju szkolenie, chcemy 
zaprosić drużynowych, przybocznych drużyn starszoharcerskich, drużyn wielopoziomowych 
(gdzie działają drużyny starszoharcerskie) oraz namiestników (pracujących z pionem  
starszoharcerskim) na warsztaty. Przypominamy, że osoby, które uczestniczyły  
w poprzednich warsztatach i będą uczestniczyć w tych oraz wykażą się wiedzą na poziomie 
warsztatów, otrzymają: 
- Warsztaty namiestników – dyplom ukończenia kursu namiestnikowskiego (warunek otwarta 
próba phm) 

- Warsztaty drużynowych – dylom ukończenia kursu drużynowych starszoharcerskich 
 (warunek ukończony kurs drużynowych innego pionu)  

  
Atmosfera poprzednich warsztatów jest doskonałym powodem, dla którego warto przyjechać. 
 

Zapraszamy z harcerskim pozdrowieniem: 
 

C Z U W A J 
hm. Mateusz Żukowski 

Kierownik Referatu Starszoharcerskiego 
Chorągwi Krakowskiej ZHP 

Termin: 
- 10 – 12 czerwiec 2005r. 

Miejsce: 
- Krzeszowice (więcej informacji w chwili zgłoszenia) 

Uczestnicy: 
- na warsztaty zapraszamy drużynowych i przybocznych drużyn starszoharcerskich,  

wielopoziomowych oraz namiestników pracujących z pionem starszoharcerskim. 
Koszt: 

- koszt warsztatów to 8 zł (koszt obejmuje: program, materiały, obiad sobotni, plakietkę sejmiku) 
-  
 kwotę tę należy wpłacić meldując się w szkole 

Wyposażenie uczestnika: 
- regulaminowe umundurowanie (wg "Regulaminu mundurów zuchów, harcerek, harcerzy, instruk-

torek i instruktorów ZHP”)  
- śpiwór, karimata  
- zeszyt, przybory do pisania  
- gitara (mile widziane, lecz niewymagana)  

Zgłoszenia: 
- zgłoszenia od osób uczestniczących w poprzednich warsztatach tylko za pośrednic-

twem maili 
- zgłoszenia dla osób nieuczestniczących w poprzednich warsztatach - za pośrednic-

twem formularza: 
http://www.krakowska.zhp.org.pl/zkk/ankieta_na_warsztaty.doc i wysłania go do 
Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP (ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków) do dnia 
30 maja 2005r.  

Zadania przedwarsztatowe 
- drużynowi i przyboczni, którzy ukończyli kurs drużynowych (inny pion), przywożą 

dyplom ukończenia tego kursu. 
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KURS DRUŻYNOWYCH STARSZOHARCERSKICH 
 
Termin: 

- od 27 czerwca do 13 lipca (15 dni na bazie) 
Miejsce: 

- Harcerska Baza Obozowa w Rogowie (baza Hufca Andrychów ZHP) 
Organizatorzy: 

- Chorągiew Krakowska ZHP; Referat Starszoharcerski 
Kadra: 

- Komendant Kursu – hm. Mateusz Żukowski – BOKK 2/2004 
Warunki uczestnictwa: 

- wiek: pomiędzy 15, a 25 lat (liczy się rocznik) 
- złożone przyrzeczenie harcerskie 
- opłacone składki harcerskie lub instruktorskie 
- wypełniony formularz zgłoszeniowy w terminie 
- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 
- zapłacenie za kurs 

Uczestnicy: 
- Kurs Drużynowych Starszoharcerskich jest adresowany dla drużynowych i przybocznych starszohar-

cerskich i wielopoziomowych, (przygotowanie do funkcji drużynowego starszoharcerskiego) lub osób 
przygotowujących się do pełnienia tych funkcji.  

Koszt: 
- koszt kursu wynosi:  

 550 zł (dla uczestników z Chorągwi Krakowskiej ZHP),  
 600 zł (dla uczestników z pozostałych Chorągwi)  

- kwotę tę należy wpłacić najpóźniej do 12 czerwca 2005 roku. 
 Zadania przed kursowe: 
- każdy uczestnik musi przygotować strój obrzędowy, nawiązujący do Lasu Sherwood, gdzie mieszkali 

ludzie Robin Hood’a. Nawiązując do słów Stefana Mirowskiego pamiętajmy, że „kursu nie można od-
być – kurs należy przeżyć”. Dołóżcie starań, aby nasze stroje były wykonane bardzo estetycznie.  

- każdy uczestnik musi przygotować na arkuszu papieru formatu A3 (blok techniczny) plakat reklamują-
cy jego bohatera (drużyny, szczepu, hufca). Jeżeli w danym środowisku nie ma bohatera – należy przy-
gotować plakat reklamujący kandydata na bohatera 

Wyposażenie uczestnika: 
- regulaminowe umundurowanie (wg "Regulaminu mundurów zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorek i 

instruktorów ZHP")  
- strój obrzędowy (tak, aby cię przyjęto do bandy Robina’a) 
- ubranie do lasu (ubranie maskujące, obuwie ponad kostkę)  
- śpiwór  
- zeszyt, przybory do pisania 
- legitymacja szkolna (aktualna) 
- menażka, kubek, niezbędnik 
- nakrycie głowy (ochrona przed słońcem) 
- środki higieny osobistej (koniecznie balsam przeciw słoneczny)  
- ubranie (wg własnego uznania – to, co jest potrzebne na 2,5 tygodniowym obozie nad morzem)  
- gitara (mile widziane, lecz niewymagana)  
- 10 metrów sznurka, 5 spinaczy, 15 gwoździ) 

Zgłoszenia: 
- zgłoszenia są przyjmowane na formularzach (opracowanych przez chorągwiany ZKK), które są do po-

brania http://www.krakowska.zhp.org.pl/zkk/ankieta_na_warsztaty.doc  
- zgłoszenie należy dostarczyć do Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP (ul. Karmelicka 31, 31-131 

Kraków) do dnia 25 maja 2005r.  
- osoba przyjęta na kurs dostanie potwierdzenie o przyjęciu  
- można zarezerwować miejsce drogą mailową. 
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SEJMIK STARSZOHARCERSKI 
 
Czuwaj! Zapraszam wszystkich drużynowych i przybocznych drużyn starszoharcerskich, drużyn wielopozio-
mowych (tam gdzie działają harcerze starsi), patrolowych zastępów zastępowych oraz wszystkich namiestników 
pracujących w pionie starszoharcerskim. To od wniosków sejmiku starszoharcerskiego, czyli od naszych de-
cyzji i ustaleń, będzie zależało, jaki charakter będzie miał program harcerstwa starszego Chorągwi Krakowskiej. 
Dlatego nie może Was tam zabraknąć.  
Aby wyjść naprzeciw wszystkim chętnym, przygotowaliśmy ciekawy program (także wiele atrakcji), na wyso-
kim poziomie, zmniejszyliśmy koszty sejmiku do minimum (tylko cena obiadu). Gwarantujemy, że wyjedziemy 
pełni pomysłów, przeświadczeni o jedności starszoharcerskiej, z nowymi znajomościami oraz z materiałami 
programowymi, które przydadzą się do pracy w środowisku.  

Zapraszam! 
Z harcerskim pozdrowieniem: 

 
C Z U W A J 

hm. Mateusz Żukowski 
Kierownik Referatu Starszoharcerskiego 

Chorągwi Krakowskiej ZHP 
Termin: 

- 27 – 29 maj 2005r. 
 
 
Miejsce: 

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie (ul. Włókniarzy 10a) dojazd do godziny 1800 
 
 
Uczestnicy: 

- na Sejmik Starszoharcerski zapraszamy drużynowych i przybocznych drużyn starszoharcerskich, wie-
lopoziomowych oraz namiestników pracujących z pionem starszoharcerskim. 

 
 
Koszt: 

- koszt sejmiku to 8 zł (koszt obejmuje: program, materiały, obiad sobotni, plakietkę sejmiku) 
- kwotę tę należy wpłacić meldując się w szkole 
 
  

Zadania przed sejmikowe: 
- każdy uczestnik proszony jest o zapoznanie się z planem sejmiku, jego formą 
- każdy z uczestników proszony jest o zapoznanie się z opinią swojego środowiska starszoharcerskiego 

związanymi z zagadnieniami, nad którymi będą pracować grupy robocze  
 
 
Wyposażenie uczestnika: 

- regulaminowe umundurowanie (wg "Regulaminu mundurów zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorek i 
instruktorów ZHP”)  

- śpiwór 
- zeszyt, przybory do pisania 
- kubek, niezbędnik 
- ubranie (wg własnego uznania – to, co jest potrzebne na 3 dni na sejmiku w mieście)  
- gitara (mile widziane, lecz niewymagana)  
 
 

Zgłoszenia: 
- zgłoszenie (imię, nazwisko, stopień, funkcja, PESEL, informacje o środowisku) należy dostarczyć do 

referatu drogą mailową lub standardową pocztą do Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP (ul. Karme-
licka 31, 31-131 Kraków) do dnia 15 maja 2005r.  
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Harmonogram 
 
Piątek 
 
1700 – 1800  – przyjazd uczestników sejmiku 

1830 – Apel inauguracyjny 

1900 – 2000 – czas na wspólną kolację 

2030 - 2230 – ognisko „My harcerze starsi” 

2300 – cisza nocna 

 
Sobota 
 
 730 – 800 – pobudka, toaleta poranna  

 800 – 900 – wspólne śniadanie 

900  – Apel 

930 – 1100 – praca w  6 grupach 
1100 – 1130 – przerwa na kawę, herbatę i ciastko 

Prezentacja multimedialna „Referat w fotografii” 
1130 – 1300 – praca  w 6 grupach 
1300 – 1500 – przerwa obiadowa  

1500 – 1630 – praca w 6 grupach - podsumowanie  

1630 – 1700 – przerwa na kawę, herbatę i ciastko 

1700 – 2000 – Sejmik starszoharcerski – sąd grecki 

2030  – „wspólna kolacja przy świecach” 

2200 – 0100 – „Poplątaniec”  

 – Zakończenie dnia przy śpiewach i gitarze 

 
Niedziela 
 
800 – 900 – pobudka, toaleta poranna, sprzątanie szkoły 

900 – wspólne śniadanie 

1000  – Msza Polowa 

1130  – Apel - obrzędowe zakończenie sejmiku 
 
 

TEMATY GRUP 
 
Grupa I – „Jak promować (reklamować) harcerstwo starsze – miasto, wieś?” 
 
Grupa II – „Wspieranie programowe drużyn starszoharcerskich – na różnych szczeblach”  
 
Grupa III – „Obraz harcerza starszego – kim jest, kim ma być, kim będzie?” 
 
Grupa IV – „Nasze problemy – ja jako harcerz starszy” 
 
Grupa V – „Jak pracować z metodyką starszoharcerską?” 
 
Grupa VI – „Program dla harcerzy starszych – jaki on ma być?” 
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→ FAKTY, LUDZIE, PIENIĄDZE ← 
 
 

♣ Pomimo faktu, iż technika bardzo się rozwinęła, od czasu ostatniego wydania „Harcusia”, 
zachęcamy wszystkich do „donosicielstwa” na innych. Internet i forum to nie wszystko! 
 Piszcie do nas o was i o innych.  
 
♣ Ogłoszenie drobne płatne: 
⇒ zaginęło drzewko sprzed jednej z samorządowych instytucji!!! Niewielkie, jeszcze bez 
 listków, ale pilnie poszukiwane!!! 
 
♣ Uwaga Uwaga!!!  
Pewien ponoć nawet przystojny druh młodego pokolenia poszukuje druhny. Owa druhna  
niekoniecznie musi być młodego pokolenia. Ważne, aby umiała sprzątać i... ( przyp. Red. Jak 
duh może!!!/???) 
 
♣ Czy ktoś widział Dziub Dziuba? 
 
♣ Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla dh. Gaby K. Nie ma jak to pomylić sobie dni. 
Prosimy o zakup kalendarza z automatycznym przypomnieniem dla druhny na urodziny. ☺ ☺  
 
♣ Ktoś nieznanego pochodzenia porwał wiosnę. Jeśli coś wiecie, prosimy o szybki kontakt.  
 
    
 

 "Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza." 
Paul Claudel       

 
>> Idol - to ideolog, z którym nie można dyskuto-
wać 
 
>> Lepsze minimum z maksimum niż maksimum  
z minimum 
 
>> Należy swe szczęście dzielić, by je pomnożyć 
 
 >> U podstaw sukcesu leży rezygnacja 
 
>> Wielkie myśli rodzą się w sercu 
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Zespół programowy przedstawia uproszczoną wersję  regulaminu współza-

wodnictwa drużyn. Serdecznie zapraszamy do pisania meldunków z działalności 
drużyn. 

 
 

Współzawodnictwo 
 

 
Hufcowy Konkurs Historyczny – 10 punktów 
Harcerski Festiwal Kultury – 15 punktów 
Rajd Powitania Wiosny – 15 punktów 
Harcerska Gra Terenowa (Harcgrater) – 10 punktów 
Zlot Drużyn  Hufca Ziemi Wadowickiej – 20 punktów 
 
Uczestnictwo w imprezach chorągwianych – 10 punktów 
Uczestnictwo w imprezach ogólnopolskich – 15 punktów 
 
Biwaki drużyn – 5 punktów 
Wycieczki jedno dniowe wraz z meldunkami do Komendy Hufca – 2 punkty 
Zorganizowanie imprezy 3 dniowej dla środowiska – 10 punktów 
Zorganizowanie imprezy 2 dniowej dla środowiska – 8 punktów 
Zorganizowanie imprezy 1 dniowej dla środowiska – 5 punktów 
 
Nawiązanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi  ( patrz: priorytet wzmocnienie wy-
chowawczego charakteru) – 5 punktów 
 
Wykonanie zadania promującego region, Polskę, Europę – 5 punktów 
( zadania inne niż powyżej)   
 
Akcja zarobkowa – 5 punktów + 1 punkt za każde 50 zł 
 
Dokumentacja drużyn 
Kronika – 0 – 10 punktów 
Książka pracy drużyny – 0 – 10 punktów 
Dokumentacja programowa – 0 – 5 punktów 
Dokumentacja finansowa i inwentarzowa – 0 – 20 punktów 
 
Umundurowanie drużyny – 0 – 10 punktów 
Udział w odprawach, namiestnictwach – 2 punkty 
Terminowe przesłanie  planu pracy drużyny – 2 punkty 
Terminowe opłacenie składek harcerskich -  2 punkty 
                                                 

 
Czekamy na meldunki z realizacji zadań.
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Współzawodnictwo drużyn 2004/2005 
 
 
 
 

1. 3 GZ „Ekoludki”       33 

2. 4 GZ „Skrzaty z Leśnej Krainy”     11 

3. 1 GZ „Duszki”       10 

 

 

4. 5 DH "Nasze ZOO"       123 

5. 3 DH "Badyle"       92 

6. PDH „Orły”        39 

7. 5 WPDH „Latarnicy”       29 

8. PDH z Jaszczurowej       19 

9. 5 10 HDP "Białe Stopy"      14 

10. PDH „Herosi”        14 

11. 4 DH "Granit"        8 

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"       102 

17. 2 DSTH „Pajątaki”       96 

18. 130 DSTH „Stu trzydziestu…”     92 

19. 1 DSTH "Andromeda”      49 

20. 7 DSTH "Enty"       21 

      21.9 DSTH "Krzyczące orły"      14 

      22. PDSTH „Brzask”       14 

 

23. 2 DW „Ogień”       83 

24. 4 DW "Kontiki"       16 

25. 1 DW „Sigma”       6 
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