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MOKRE STOPY 
 

Jak, co roku (od zeszłego roku :P) nasza drużyna czyli sławetne 2 DSTH "Pajątaki", tym ra-

zem jednak pod kryptonimem 'kropelki Beskidu”, wybrała się na MS (oj, nie dajcie się 

zwieść, nie mistrzostwa świata) organizowane przez Chorągiew Śląską (ściślej mówiąc hufce 

z okolic Bielska Białej). Zachęceni zeszłorocznymi wrażeniami wsiedliśmy do autobusu do 

Bielska Białej, dzięki któremu znaleźliśmy się na dworcu w tymże mieście:) Czekając na 

transport do Pszczyny, przypomnieliśmy sobie o cieście. To się nazywa spryt, wykombino-

wać ciasto na dworcu (chyba jednak każdy się domyśla, w jakiż to fantastyczny sposób zrobi-

liśmy ;) Później, ni stąd ni zowąd, zapłonął kosz na śmieci, który dzielni harcerze ziemi wa-

dowickiej ugasili kroplą Beskidu (nie kojarzcie z nazwa patrolu). Szczegóły naszej podróży 

sobie darujmy, jest to ściśle fajne;) Po zameldowaniu się i oddaniu nieco zmasakrowanej 

transportem babki przeszliśmy do rozbijania namiotów, poszło ładnie trzeba przyznać:) Przed 

wieczornym koncertem, na którym miały być śpiewane szanty, zajadaliśmy kolację. Ale nagle 

stało się nieszczęście! Poluźniła się jedna rurka, robiąc dziurę w namiocie. Po usilnych proś-

bach, groźbach itd. w końcu dostałyśmy 'dyszkę' (losem chłopców się martwić nie należy, bo 

oni w drugim namiocie spali). Przez przenoszenie i wymienianie kanadyjek z koncertu za 

wiele nie było. Ale cóż...muszę przyznać, że aż tak tego nie żałujemy;) W nocy, jak to w no-

cy, przeróżne harce miejsce miały, tematy wszelakie poruszane były. Z rana, po skromnym 

posiłeczku, rzecz jasna, udaliśmy się na grę. Punkty były świetnie wymyślone i nam dostar-

czyły wielu atrakcji. Zwłaszcza pływanie na kajaku. No cóż, jak się pewne osoby gdzieś po-

syła razem, to z tego nieszczęścia same wychodzą :P Od całkiem sporej ilości wody w kajaku 

była nam mokro. Tak  na marginesie powiem, że po powrocie do bazy się dowiedzieliśmy, że 

ta sympatyczna dziewuszka z punktu, gdzie rzucało się kotwicą, jest chłopcem-byliśmy 

wstrząśnięci :) Punkt kulinarny był bez zarzutu, co chyba nikogo nie dziwi. Na trasie była 

również pozoracja wypadku. Udzielenie pierwszej pomocy i wszystko  z tym związane nie 

przysporzyło nam trudności. Było tylko jedno uchybienie – założenie kołnierza 'do góry 

nogami', ale to był przysłowiowy pryszcz w porównaniu z resztą:) Wieczorem odbyło się 

ognisko. Wniosek z ogniska może być tylko jeden: co hufiec to obyczaj. Zinterpretujcie to 

tak, że my tam czuliśmy się nieco dziwnie. Ale gawęda już nie była taka jak w zeszłym roku 

(dla wtajemniczonych). Tuż przed snem pożegnaliśmy dzień mając w tle piękny krajobraz 

Jez. Goczałkowickiego. Chociaż pożegnanie to nie jest do końca dobre słowo, bo do późnej 

godziny graliśmy jeszcze w mafię. Im późniejsza pora, w tym większe zaułki myślowe popa-



daliśmy, co czyniło nasze wypowiedzi strasznie zagmatwanymi. W nocy było po prostu 'sak-

ramencko' zimno. Na samo wspomnienie przechodzi dreszcz.  

A niedziela? Ha! Niedziela należała do nas. Każdy patrol miał za zadanie przygotować jakąś 

scenkę. Nasz "Dzień z życia pirata" przysporzył wszystkim wieeeele radości. Brakuje słów, 

żeby to opisać. Może będziecie mieli okazję zobaczyć to kiedyś na własne oczy na jakimś 

biwaku :D Do Wadowic zajechaliśmy bez większych problemów. W drodze powrotnej po-

znaliśmy pioseneczkę, wraz z gestykulacją, o zajączkach na łące:) Ogólnie było bardzo weso-

ło, humorki mieliśmy fantastyczne. 

   W ramach podsumowania, muszę przyznać, że było faktycznie mokro, nie tyle przez  kaja-

ki, ale mieliśmy tam też niezłe błotne bajorka, przez które przeprawienie się stanowiło nie 

lada wyczyn. Mamy nadzieję, że nasze opowieści (no, może ten artykuł też, choć to niezły 

skrót) zachęcą inne drużyny do odwiedzenia tego pięknego miejsca, jakim jest miejscowość 

Wisełka Wielka, w której to odbywa się impreza Mokre Stopy:) 

 

                                                        

 

 

       dh. Ewka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODPRAWKA ;-) 
 

Moi najmilsi! 

Minęło już trochę czasu a ja dalej czuję zapach drewna, ciepłą ścianę w jadalni ogrzewającą 

zmarznięte palce u rąk, słyszę śmiech za ścianą, widzę dygocące pod wpływem oddechów 

płomienie świecy, kubki z gorącą herbatą, zamykam oczy, widzę wasze twarze i myślę, że 

dobrze, że byliście tam wszyscy, bo gdyby zabrakło któregokolwiek z was, to nie byłaby już 

ta sama wyprawa, to nie byłoby już to samo wspomnienie... Nie wiem, czy to magia ludzi, 

czy magia miejsca to sprawiła, ale czułam się wyjątkowo dobrze wtedy, na Leskowcu, kiedy 

między omawianiem bardzo ważnych spraw znajdowaliśmy czas na to, co lubię najbardziej. 

Na gitarę, śpiew i rozmowy. Bo czego człowiekowi trzeba więcej niż tylko kilku wspaniałych 

ludzi, którzy w drobiazgach znajdują szczęście? Z wypiekami na twarzy, wśród rozchodzącej 

się miedzy drewnianymi ścianami schroniska muzyki, z niezmordowanym uśmiechem odkry-

łam to, o czym dawno chyba zapomniałam, albo po prostu schowałam gdzieś głęboko pod 

ważniejszymi, jak mi się wydawało sprawami. Okryłam spokój bycia z harcerzami i jeszcze 

to coś, co kocham w harcerstwie i co nie pozwala mi odejść. Nie potrafię tego opisać w sło-

wach. Jak zakochanie- nikt nie sili się na stworzenie definicji mimo, że każdy doskonale ro-

zumie i czuje, co to znaczy. Taki drobiazg bez którego nie można żyć. Który czasem irytuje a 

czasem pociąga, jak ulubiony deser, kiedy jesteśmy na diecie. W którym znajdziesz wszystko, 

choć tak naprawdę nic nie niesie...ach!... poczułam 

harcerstwo jak wtedy, kiedy miałam 9 lat i pojechałam 

pierwszy raz na biwak. Magia! Znów miałam te 

iskierki w oczach, znów się cieszyłam jak 

dziecko.......... Nie lubię pisać o takich wyjazdach, bo 

każdy oczekuje, że o nim wspomnę, a ja zawsze mam 

obawę, że o kimś zapomnę i będzie mały smuteczek, 

więc napiszę tylko tak: dziękuje WAM uczestnicy odprawy drużynowych, że byliście i chcie-

liście nam towarzyszyć.  Mam nadzieję, że też poczuliście tę atmosferę, że radość prostego 

bycia razem zostawiła w was ślad na długo, że kiedyś wspomnicie harcerstwo właśnie takie, 

jak wtedy na Leskowcu radosne, uśmiechnięte osnute niteczką nostalgii i wzruszenia . Bo w 

tym wszystkim chyba głównie chodzi o ludzi, a dopiero daleko za tym idą jakieś wzniosłe 

ideały, regulaminy, instrukcje (nie zapominajmy jednak, że są i naprawdę idą!)........... Siedzę 

sobie teraz w domu, w słuchawkach słyszę Strachy Na Lachy na przemian z Marysią Peszek i 



nijak mi się to ma do tej atmosfery, którą stworzyliśmy na odprawie, no ale człowiek to takie 

dziwne stworzenie, które potrzebuje dziwnych klimatów muzycznych do stworzenia dziw-

nych tekstów literackich. Pozwólcie więc, że za motto tego tekściku (wiem! motto powinno 

być na początku, ale cóż jak już pisałam człowiek to dziwne stworzenie☺) uznam tekst „nie 

chce cię z oczu stracić więc- jeszcze więcej, jeszcze więcej... to zapyziałe miasto niech o tym 

wie!”.  

 

                                                Kasia Gie (9 lat ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIGILIA STARSZOHARCERSKA 
17 i 18 grudnia w Zalesiu miała miejsce wigilia starszoharcerska przygotowana, jak co  

roku, przez 2 DW Ogień. 
Kiedy już wszystkie drużyny dotarły do naszej bazy, „rozgościły” się, nadszedł czas na... Ja-

sełka, które miały na celu wprowadzenie nas w wigilijny nastrój. Były one przedstawione w dość 

zabawny sposób, gdyż zza „kotary” nie pokazał się ani jeden aktor. Było słychać tylko głosy 

poszczególnych postaci. Po zakończeniu inscenizacji mieliśmy zamiar zejść do kuchni. To 

jednak zajęło nam troszkę czasu, ponieważ kuchnia nie była do końca gotowa i przez to potwo-

rzyły się korki na schodach. Kiedy weszliśmy do kuchni, czekały na nas białe stoły i położone na 

nich stroiki. Pierwszym punktem naszej wigilii było dzielenie się chlebem. Składanie wszystkim 

życzeń trwało bardzo długo, bo, pomimo mroźnej pogody, dotarło do nas bardzo dużo harcerzy. 

W życzeniach składanych sobie nawzajem każdy mógł usłyszeć coś miłego- to jeszcze bardziej 

pozwoliło nam się do siebie zbliżyć i wprowadzić braterski nastrój. Wreszcie składanie życzeń 

dobiegło końca. Zasiedliśmy do naszego wigilijnego stołu, zgasło światło i wszyscy razem w 

blasku świec w oczekiwaniu na niespodziankę. Nagle, ktoś zapukał do okna i zaraz po tym w 

drzwiach naszej kuchni stanął Święty Mikołaj wraz ze swoim Elfem- strażakiem. Radości nie 

było końca, gdyż każdy wiedział, że coś dostanie. Strażak był jednak bardzo wymagający- 

niemal każdy odbierający prezent musiał pociągnąć go za czapeczkę, która była umieszczona w 

miejscu, gdzie czapeczek ubierać się nie powinno. Każdy był 

zadowolony z prezentu, który dostał. Po tej ceremonii wręczenia 

niespodzianek przeszliśmy do spożywania naszych wigilijnych 

potraw. Pierwszą z nich był barszcz czerwony z uszkami, a zaraz 

po nim bigos. Na stołach leżały ciasta i ciasteczka, więc raczej 

nikt nie był głodny. Gdy wszyscy najedli się do syta, zaczęliśmy 

wspólne kolędowanie. Przez cały wieczór jak i ranek panowała bardzo miła atmosfera. Obudzili-

śmy się rano w radosnych  nastrojach – choć troszkę niewyspani. 

         Mamy nadzieję, że tegoroczna wigilia wszystkim się spodobała i że spotkamy się w 

podobnym składzie za rok.  

 

          Dh Asia  



INAUGURACJA ROKU HARCERSKIE-
GO  

16-18 WRZEŚNIA 2005  
TRZEBINIA – MŁOSZOWA 

Tegoroczna Inauguracja przeniosła swoje miejsce pobytu z krakowskich Błoń do 

Trzebini. Jest to miejsce urokliwe. Rozlokowani byliśmy na terenie parku. Wyznaczono nam 

miejsce do rozbicia namiotów, rozpoczęło się rozkładanie podobozu naszego hufca. Trzeba to 

było robić w miarę sprawnie, gdyż pogoda była pod chmurką. Był to również czas dla drużyn 

na zjedzenie kolacji.  

W pełnym rynsztunku stawiliśmy się na apelu. Na nim został przedstawiony plan na 

piątkowy wieczór i noc oraz to, co będzie się działo w sobotę. Po apelu na scenie pojawiły się 

różne zespoły. Gwiazdą wieczoru była Wolna Grupa Bukowina, która zaprosiła nas na scenę, 

abyśmy nie zmoknęli. Ten miły gest bardzo pozytywnie wpłynął na wszystkich. W ciepłej 

atmosferze wysłuchaliśmy piosenek, niektóre nawet śpiewając z zespołem. 

Noc jednak dopiero się zaczynała. Niektóre drużyny wyruszyły na grę nocną po Trzebini. Na 

siedmiu punktach trzeba było wykonywać różnego rodzaju zadania. Na przedostatnim punk-

cie częstowano nas gorącą herbatą, co było wskazane przy niesprzyjającej aurze. Sen zregene-

rował po części nasze siły.  

Sobotni poranek i obecność na Inauguracji wyzwoliły w nas nową energię. Zajęcia 

odbywały się systemem biletowym. Każdy harcerz mógł sobie wybrać zajęcia, w których 

chciał uczestniczyć. Były to m.in.: paintball, malarstwo alternatywne, gra w „cosie”, zajęcia 

wodne, pożarnicze, itp. Około godziny czternastej zjedliśmy obiad. Po nim dalsza część zajęć. 

Tym razem prowadzący przedstawiali nową propozycję programową „Jeden Świat – Jedno 

Przyrzeczenie” - dla każdego pionu metodycznego były osobne zajęcia.  

Wieczorem, po kolacji, na scenie podziwiać można było koncerty zespołów harcer-

skich. Pojawił się również na scenie Jerzy Filar (jeden z członków zespołu Nasza Basia ko-

chana). Gwiazdą wieczoru był Maciej Zembaty. Rano w niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy 

Świętej odprawianej przez Kapelana Chorągwi – księdza Lucjana Szczepanika . Po niej odbył 

się apel podsumowujący. Na nim dowiedzieliśmy się, że druhna Dorota Sarapata została 

Instruktorem Roku naszej chorągwi, że druhna Iwona Niedźwiedź dostała Medal Komisji 

Edukacji Narodowej oraz to, że 3 Drużyna Harcerska „Badyle” zdobyła Odznakę Chorą-

gwianą. Po  apelu dopakowywaliśmy jeszcze swoje rzeczy i żegnaliśmy się z ludźmi tam po-

znanymi oraz z pięknym miejscem. 

Pwd. Anna Waga 



XXXIII ZJAZD ZHP 
W dniach 1-4 grudnia 2005 r. w Warszawie odbył się XXXIII Zjazd ZHP. Był on poprzedzo-

ny długimi i szczegółowymi przygotowaniami, gdyż z założenia miał dokonać wielu zmian 

w naszej organizacji.  

Jak było? Trudno jednym słowem odpowiedzieć na to pytanie. Było ciekawie. Zjazd to miej-

sce, gdzie zbierają się Ci instruktorzy, którym leży na sercu przyszłość naszego Związku. 

Mogłam zatem porozmawiać z tymi, których znałam wcześniej z "Czuwaj", posłuchać tego, 

co mają do powiedzenia. Zjazd po raz chyba pierwszy był miejscem prezentacji nie jednego, 

ani nawet dwóch, ale trzech kandydatów na funkcję Naczelnika ZHP. Atmosfera była gorąca, 

nie tylko zresztą przy wyborze władz. Długie nocne debaty nad poprawkami do Statutu ZHP 

także niektórym podnosiły ciśnienie.  

Ja - na wszystkich patrzyłam z innej perspektywy - zza prezydialnego stołu. To także ciekawe 

doświadczenie, obserwować zachowania, reakcje.  

O Zjeździe można poczytać na stronie www.zjazd.pl , można też debat zjazdowych posłu-

chać, archiwalne nagrania dostępne są na stronie radia ZHP. 

Zjazd dokonał wyboru nowych władz ZHP. Naczelniczką została wybrana hm. Teresa Her-

nik, w skład zaproponowanej przez nią Głównej Kwatery weszli: hm. Adam Kocher (zastępca 

ds. programu i pracy z kadrą), hm. Katarzyna Goleman (zastępczyni ds. rozwoju), hm. Cezary 

Huć (skarbnik), hm. Bożena Kamińska (członkini GK ds. zarządzania), hm. Ewa Prędka 

(członkini GK ds. wizerunku), pwd. Anna Nowosad (członkini GK ds. zagranicznych). 

Przewodniczącym ZHP został hm. Andrzej Brodzik, wiceprzewodniczącymi: hm. Mariusz 

Jachta, hm. Anna Kirkiewicz i hm. Rafał Klepacz. 

Przedstawicielami Chorągwi Krakowskiej w nowej Radzie Naczelnej są hm. Andrzej Żu-

gaj i hm. Andrzej Grabowski. W Naczelnym Sądzie Harcerskim hm. Czesław Przybytek. 

W Centralnej Komisji Rewizyjnej hm. Henryk Chrobak. 

W wyniku prac Zjazdu dokonano znaczących zmian Statutu, przyjęto nową Strategię ZHP, 

„Podstawy wychowawcze ZHP”, uchwałę w sprawie 100-lecia skautingu i 100-lecia harcer-

stwa, wypracowano też 3 wnioski szczegółowe: Zjazd zobowiązał nowo wybrane władze 

ZHP do opracowania i przedłożenia w Sejmie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Harcer-



stwie, a także zajął stanowisko w sprawie odbiurokratyzowania pracy Związku i konieczności 

zweryfikowania pod tym kątem obowiązujących dokumentów ZHP. W trzecim wniosku 

szczegółowym przyjętym w uchwale zjazdowej Zjazd ZHP przekazał Radzie Naczelnej 

i Głównej Kwaterze ZHP program przygotowany przez zespół kandydatki na Naczelnika ZHP 

druhny hm. Doroty Całki jako zestaw propozycji do realizacji „Strategii rozwoju ZHP do ro-

ku 2009”. 

Każdy z przyjętych dokumentów będzie miał w tej kadencji duży wpływ na obraz i funkcjo-

nowanie ZHP, jeżeli wszyscy członkowie pełniący funkcje w organizacji, a w szczególności 

instruktorzy, zapoznają się z tymi dokumentami i podejmą się realizacji zadań, jakie dla nich 

wynikają z poszczególnych zapisów.  

Wiele zmian, jakie w najbliższym czasie nastąpią w 

ZHP, będzie pochodną wprowadzanej osobowości 

prawnej chorągwi.  

Największym sukcesem osiągniętym przez 

delegatów Chorągwi Krakowskiej na Zjeździe jest 

włączenie w treść „Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP w 

sprawie obchodów 100-lecia skautingu i 100-lecia harcerstwa” następującego zapisu: 

„Zjazd ZHP akcentuje potrzebę pilnego sformułowania przez władze naczelne ZHP programu 

obchodów 100-lecia harcerstwa, który uwzględnia podjęcie działań w celu organizacji Jubi-

leuszowego Zlotu 100-lecia Harcerstwa Polskiego w 2010 roku w Krakowie…”.Tym samym 

została zrealizowana uchwała XVI Zjazdu Chorągwi Krakowskiej, zobowiązująca komendę 

Chorągwi do konsekwentnego dążenia do organizacji Zlotu 100-lecia harcerstwa w Krakowie. 

Jednocześnie wszystkie środowiska Chorągwi Krakowskiej ZHP powinny się czuć zobligo-

wane do zaangażowania się w przygotowania tak wielkiej i prestiżowej imprezy, gdyż tylko 

wspólnym wysiłkiem możemy podołać temu zadaniu. 

 

 

delegatka, hm. Iwona Niedźwiedź 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Nasze pierwsze spotkanie odbyło się 10 marca 

2005r w Gimnazjum w Mucharzu. Od tamtej pory 

spotykamy się co najmniej raz w tygodniu. Obo-

wiązkowym elementem naszych zbiórek jest zabawa 

w Węzeł gordyjski ☺  

W naszej drużynie dominuje płeć piękna, jednak 

chłopcy nie narzekają. Najbardziej lubimy wspólne 

wyjazdy, które zawsze zapadają nam głęboko w pamięć 

dzięki nieoczekiwanym wydarzeniom, jakie dziwnym 

zbiegiem okoliczności nigdy nas nie opuszczają. Podczas 

Andrzejek, jakie miały miejsce 25 listopada 

w jaszczurowskim gimnazjum, zamieniliśmy się w baj-

kowe postacie. Natalka bardzo miła i pomysłowa dziewczynka stała się upiornym duchem, 

pomocna Justynka przeobraziła się w uciekającego przed wilkiem Czerwonego Kapturka 

a jedyny w swoim rodzaju rodzynek Krzysiek był Magiem, który oczarował wszystkich umie-

jętnością chodzenia na rękach i robienia gwiazdy. Podczas tej imprezy stanęliśmy oczywiście 

przed bardzo odpowiedzialnym zadaniem ☺ Kochane mamusie dały nam do jedzonka szy-

neczkę, a my, skoro był piątek, musieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co zrobić, żeby 

wędlinka się nie zepsuła?” Znalezienie „lodówki” nie trwało długo. Świetnym sposobem na 

szyneczkę i na niestopiony ser żółty okazał się woreczek i okno. Zahaczyliśmy worek 

o klamkę, zamknęliśmy okno i na sobotnie śniadanko mieliśmy pyszne kanapki z serkiem, 

wędlinką, pomidorkiem i ogórkiem. Na Andrzejkach bawiliśmy się wspaniale. Nasze dziwne 

i śmieszne przygody możecie śledzić odwiedzając stronę internetową (blog), której adres jest 

tytułem tego „opowiadania”. ☺ Wszystkich was serdecznie pozdrawiamy i nie możemy do-

czekać się kolejnego biwaku, na którym się spotkamy.  

 

 Do zobaczenia!!!!  

7 DH „Omega” 

dh Basia 

 



DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 
- 22 LUTY - 

 
 

Już od 1926 roku dzień 22 lutego jest dniem szczególnym dla wszystkich skautów 

świata. To właśnie w tym roku skautki na Światowej Konferencji zastanawiały się nad najlep-

szą datą dla święta skautowego. Po burzliwych i długotrwałych dyskusjach ustalono, że naj-

lepszym dniem będzie data urodzin Naczelnej Pary Skautowej: Roberta Baden Powell i jego 

żony Olave, tj. 22 luty. W tym dniu skauci przesyłają sobie kartki z najlepszymi życzeniami.  

 

Robert Baden Powell mówił: „Życie jest Wielką Grą, którą należy zagrać uczciwie 

i radośnie, a dzień bez uśmiechu jest dniem straconym". Pamiętając o tych słowach Naczel-

nego Skauta, zespół programowy naszego hufca postanowił w szczególny sposób uczcić 

w tym roku Dzień Myśli Braterskiej. Zwracamy się z prośbą do wszystkich drużyn harcer-

skich, starszoharcerskich, wędrowniczych oraz do gromad zuchowych, aby przygotowały, ze 

szczyptą humoru, życzenia dla pozostałych harcerzy skupionych w naszym hufcu. Ale nie 

mogą to być zwyczajne życzenia ;), muszą one być w formie kasety magnetofonowej lub pły-

ty CD, na której, w czasie kilkuminutowego występu (min. 3 minuty), przekażecie harcerzom 

swoje życzenia. Możecie dołączyć do tego piosenkę, wiersz, krótki wywiad etc. Niech wasza 

wyobraźnia tutaj zadziała! Ach! Nie zapomnijcie przedstawić, z której drużyny pochodzi na-

granie. Prześlijcie do hufca nagraną kasetę do dnia 15 lutego. Będziemy wtedy mogli zgrać 

wszystkie życzenia na jedną płytę lub kasetę i udostępnić ją wszystkim drużynom w hufcu. 

 

 

 

Zespół programowy 

 

 

 

 

 

 

 



WIGILIA INSTRUKTORSKA 
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny – czas na kolędowanie, ciepłe życzenia, 

spotkania w gronie przyjaciół. Takie spotkanie miało miejsce 28 grudnia 2005 roku w klubie 

„Garsoniera” w Wadowicach. Przybyli na nie instruktorzy i harcerze Hufca Ziemi Wadowic-

kiej ZHP, aby podczas harcerskiej Wigilii złożyć sobie serdeczne życzenia, zaśpiewać wspól-

nie kolędy, porozmawiać, powspominać i jeszcze raz móc utwierdzić się w przekonaniu, że 

„harcerskie życie urok ma”.  Na Wigilii obecny był Komendant Chorągwi Krakowskiej, hm. 

Andrzej Żugaj. Niestety, choroba zmogła naszego komendanta hufca, hm. Marcina Homla – 

życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia!  

Podczas Wigilii wyróżniono instruktorów za 

szczególną pracę na rzecz ZHP. Rozkazem Na-

czelnika ZHP, hm. Wiesława Maślanki, Złoty Krzyż 

za Zasługi dla ZHP otrzymał hm Robert Kadela, 

drużynowy 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” 

im. ks. Józefa Poniatowskiego.  

Rozkazem Komendanta Hufca Ziemi Wadowickiej 

przyznano nagrody pieniężne w wysokości 500 zł dh dh: phm. Dorocie Sarapacie – za zdo-

bycie na szczeblu Chorągwi Krakowskiej tytułu Instruktora Roku, hm. Robertowi Kadeli - 

za pracę plastyczną nad wizerunkiem Hufca Ziemi Wadowickiej, projektowanie folderów, 

plakietek, dyplomów, plakatów i kalendarzy, pwd. Mirosławowi Homlowi – za stworzenie 

i bieżącą aktualizację strony internetowej hufca. Ponadto pwd. Anna Waga za wzorową pra-

cę z 3 DH „Badyle” otrzymała śpiwór i plecak. Szczególne podziękowanie odebrała phm. 

Mirosława Polak – za wzorową postawę instruktorską, aktywną pracę na rzecz hufca, peł-

nienie licznych funkcji podczas HAL i NAZ oraz wieloletnią pracę ze 125 DH „Zośka”. 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy! 

Spotkanie wigilijne upłynęło w sympatycznej i prawdziwie przyjacielskiej atmosferze. Umili-

li je harcerze z 6 DSTH „Dioryt”, śpiewając przy dźwięku gitar ulubione kolędy. Łamiąc się 

opłatkiem, życzyliśmy sobie zdrowia, uśmiechu, pogody ducha, sukcesów osobistych, zawo-

dowych, a przede wszystkim – czerpania radości z harcerskiego życia!  

 

Czuwaj! 

pwd. Dorota Polan 



KONSPEKT ZBIÓRKI HARCERSKIEJ 
 

Lp. Elementy zbiórki Czas Forma pracy Odpowiedzialny Potrzebne pomoce 

1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki 3 min. Obrzęd Drużynowa i Przyboczna ----- 

2. Loteria 2 min. ----- Przyboczna Kartoniki z flagami 

3. Otwarcie olimpiady 7 min. Obrzęd Drużynowa Znicz (Lampion) 

4. Saneczkarstwo 30 min. Zawody Przyboczna Sanki 

5. Rzut śnieżką do celu 25 min. Zawody Drużynowa Tarcze 

6. Coś na rozgrzanie 5 min. ----- Przyboczna Termos z gorącą herbatką 

7. Narciarstwo 15 min. Zawody Przyboczny Narty, szeroka taśma klejąca 

8. Rzut śnieżką na odległość  25 min. Zawody Przyboczna Kolorowe chorągiewki 

9. Dekoracja zwycięzców 5 min. Nagroda Drużynowa i przyboczni Medale 

10. Sprawy różne 5 min. ----- Drużynowa Notatki z tym, co ważne 

11. Obrzędowe zakończenie zbiórki 4 min. Obrzęd Drużynowa ----- 

 

Na wcześniejszej zbiórce zuchy i harcerze zostali poinformowani o formie zbiórki.  

Na zbiórkę nie przychodzą w mundurach, ale muszą mieć na sobie szalik, rękawiczki, 

czapkę, odpowiednią kurtkę i buty. Harcerze nieodpowiednio ubrani wrócą do domu i nie 

będą uczestniczyli w zbiórce – to z troski o ich zdrowie oraz swego rodzaju kara za nie-

przygotowanie się według podanych wcześniej wskazówek. Zbiórka odbędzie się odpo-

wiednio wcześnie, tak, aby harcerze nie wracali po zmroku do domu. Po każdego zucha 

musi przyjść rodzic, chyba że napisał oświadczenie, że jego dziecko wraca do domu samo 

na odpowiedzialność rodziców. Zuch, który nie ma takiej karteczki i nie przyjdzie po nie-

go rodzic, zostanie odprowadzony przez drużynową lub przybocznych. 

 

 



Sprawy do załatwienia przed zbiórką 
- Kartoniki z flagami – przyboczna  
- Lampion – drużynowa  
- Wypożyczyć sanki i narty ze szkoły – drużynowa  
- Przygotować tarcze – przyboczny  
- Załatwić termos i kubeczki jednorazowe z hufca, zrobić gorącą herbatkę, dostarczyć na 
miejsce zbiórki – przyboczny  
- Przygotować kolorowe chorągiewki i medale – przyboczna  
- Notatki z tym, co ważne – drużynowa  
- Przynieść z harcówki taśmę klejącą – przyboczny  
- Apteczka drużyny – przyboczna  

Uszczegółowienie poszczególnych punktów planu: 

Ad. 1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki – wszyscy stoją w kręgu, każdy w ciekawy sposób, 
wypowiadając swoje imię, kładzie swoją prawą rękę na rękę drużynowej (przyboczna dys-
kretnie odnotowuje to na liście obecności), a na końcu przyboczna, wszystkie ręce podno-
simy do góry, krzycząc nazwę drużyny. 

Ad. 2. Loteria – zuchy i harcerze losują kartoniki z flagą państwa, które będą reprezentować 
na olimpiadzie. W ten sposób wyniknie równy liczbowo podział zuchów i harcerzy, nie 
według zastępów czy szóstek, ale zupełnie przypadkowy, bez względu na płeć czy wiek. 

Ad. 3. Otwarcie olimpiady – zuchy i harcerze przynieśli z harcówki „Ogień olimpijski” , 
którego po drodze każdy pilnował choć przez chwilkę. Następuje zapalenie znicza olimpij-
skiego, przemarsz reprezentacji państw, krótkie przemówienie drużynowego na temat zasad 
„fair play” i powitanie na Harcerskich Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. 

Ad. 4. Saneczkarstwo – każda reprezentacja państwa typuje dwie osoby do zjazdu z górki. 
Konkurencja polega na tym, że na starcie na sankach siedzi 1 osoba, druga rozpędza sanki 
pchając je z tyłu, wsiada. Wygrywa to państwo, którego reprezentacja zjedzie najdalej, nie 
wywracając sanek. 

Ad. 5. Rzut śnieżką do celu – każdy członek każdej reprezentacji robi sobie średniej wiel-
kości kulkę śniegową. Każda reprezentacja ma swoją tarczę, do której rzucają jej członko-
wie. Zawodnicy kolejno rzucają do tarczy. Wygrywa to państwo, którego reprezentacja uzy-
ska największą liczbę zsumowanych punktów. 

Ad. 6. Coś na rozgrzanie – każdy dostaje kubeczek jednorazowy z gorącą herbatką w celu 
wypicia zanim wystygnie i rozgrzania się. 

Ad. 7. Narciarstwo – każda reprezentacja typuje kolejną dwójkę osób, których zadaniem 
będzie w jak najkrótszym czasie pokonanie wyznaczonej odległości na jednej parze nart. 
Narty zostaną przymocowane do butów harcerzy taśmą klejącą, aby w razie upadku z ła-
twością wypiąć nogę, jak z wiązań narciarskich. Zawodnicy zobowiązani są zachować 
wszelką ostrożność, aby nie zrobić sobie krzywdy i nie uszkodzić sprzętu. Konkurencja 
odbywa się na nieudeptanym śniegu, aby w razie upadku zamortyzował uderzenie. 



Ad. 8. Rzut śnieżką na odległość - każdy członek każdej reprezentacji robi sobie średniej 
wielkości kulkę śniegową. Każda reprezentacja ma innego koloru chorągiewki. Po kolei 
każdy zawodnik rzuca z wyznaczonego miejsca swoją kulką na odległość. Prowadzący za-
znacza jego chorągiewką miejsce upadku kulki. Do punktacji końcowej brany jest pod 
uwagę najdalej oddany rzut każdej reprezentacji. 

Ad. 9. Dekoracja zwycięzców – na wyrysowanym na śniegu podium stają zawodnicy repre-
zentacji państwa w danej konkurencji, którzy odnieśli sukces premiowany miejscem meda-
lowym. 

Ad. 10. Sprawy różne – w tym momencie drużynowa przekazuje wszystkie informacje dla 
harcerzy (np. dotyczące biwaku, pomoce na następną zbiórkę, dyżury w harcówce), Skarb-
nik załatwia sprawy składek, harcerze mogą zapytać o coś drużynową itp. Pozbieranie 
sprzętu oraz wszystkich innych rekwizytów tak, aby nie pozostawić po sobie bałaganu. 

Ad. 11. Obrzędowe zakończenie zbiórki – wszyscy stoją w kręgu, łapią się za ręce „prawa 
na lewą” i śpiewają: „Bratnie słowo” „Modlitwę Harcerską” „Hejnał wieczorny” Po tym 
każdy może komuś za coś podziękować, kogoś za coś przeprosić, powiedzieć, co mu się 
podobało na zbiórce albo co mu się nie podobało. Drużynowa puszcza iskierkę. Przed ro-
zejściem się do domów wszyscy odnoszą sprzęt do szkoły. Jeżeli została herbata, mogą ją 
wypić zuchy i harcerze. Najpierw zuchy i ci, którzy są najbardziej zmarznięci. 

 

Podsumowanie: Każdy harcerz, któremu zbiórka się podobała, robi kulkę śniegową 
i kładzie w wyznaczonym miejscu, jeżeli zbiórka się nie podobała, nic nie zostawia. 



Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. 

Aleksander Kamiński 

Chłopcy robią wszystko to, co robi drużynowy. Drużynowy odbija się w swoich chłopcach 
jak w lustrze. Skauci nauczą się poświęcenia i patriotyzmu tylko od takiegoż poświęcenia 
i patriotyzmu. 
 

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, 
ale to jest coś, czym się jest. 

ks. Kazimierz Lutosławski 

Najlepsze wyniki osiągają te drużyny,  
gdzie najbardziej zaufano zastępowym.  
Tu leży tajemnica powodzenia wychowania skautowego. 
 
 

Nie to ma wielkie znaczenie,  
czy aktualnie osiągamy nasze najwyższe 
ideały, lecz to, że są one wysokie. 

sir Robert Baden-Powell 

 

Obóz jest podstawową rzeczą w prowadzeniu drużyny. 
Ale obóz musi być pełen pracowitości,  
a nie szkołą bezcelowego leniuchowania. 
 

Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, 
prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, 
konsekwencja. 

hm. Stefan Mirowski 

 

Starajcie się zostawić ten świat lepszym niż go zastaliście. 

sir Robert Baden Powell 

 

Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni 
i braterstwa na całym świecie. 

Lord Robert Baden - Pawell 

 

                                                                                   Trudności są solą życia. 

                                                                                                     sir Robert Baden Powell 


