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AKTUALNOŚCI !!! AKTUALNOŚCI !!! AKTUALNOŚCI !!! 
 
 
 

 
♪ 27 maj 2006 rok:  Biała Służba Wizyta Papieża Benedykta XVI w Wadowicach 
 
♪ 3 czerwiec 2006 rok X HarcGraTer, etap dla harcerzy i zuchów 

wadowice.zhp.pl/Harcgrater_harc.pdf  
 
♪ 3/4  czerwiec 2006 rok X HarcGraTer, etap starszoharcerski  

wadowice.zhp.pl/Harcgrater_wedr.pdf  
 

♪ 6 – 11 lipiec 2006 rok  Biwak NAZ w Zalesiu  
 
♪ 5 – 22 sierpień 2006 rok Obóz Harcerski w Pogorzelicy  
 
♪ 5 – 22 sierpień 2006 rok kurs drużynowych w Pogorzelicy  
 
♪ Lato 2006 V Starszoharcersko – Wędrowniczy Biwak Wędrowny  
 
♪ od niedawna zespół programowy posiada swój adres mailowy. Wszyscy, którzy mają 

jakieś pytania do programowców mogą je wysyłać pod podany adres. Pod tym 
adresem czekamy również na meldunki od drużyn, które nie mogą ich dostarczyć 
osobiście do hufca:  program@wadowice.zhp.pl 

 



NIEOBOZOWA AKCJA ZIMOWA 2006 
BIWAK W JASZCUROWEJ 

 
 

Wraz z początkiem drugiego tygodnia ferii kilku harcerzy pobieżyło do wioski znanej jako 
Jaszczurowa. W jakim celu? Otóż miała się tam odbyć Nieobozowa Akcja Zimowa 

organizowana przez nasz hufiec, a także kurs zastępowych. Najpierw ulokowaliśmy się w 
świetlicy, a potem przebrani w mundury oczekiwaliśmy na uczestników biwaku. 

Pierwsza sprawa jaką trzeba było załatwić to podzielenie na zastępy. Tym sposobem w klasie 
zamieszkały: "Mutanci", "FC Maryśka" oraz "Mini Herosi". Wieczorem odbył się kominek 
powitalny na którym każda grupka się przedstawiła. Nie będę opisywać kolejnych dni, to 

niczego nie wniesie. Przedstawię kilka najciekawszych wydarzeń. Do takich, moim zdaniem, 
można zaliczyć "kabareton". Dzieci okazały się dosyć twórcze. Ja osobiście najlepiej z tego 

zapamiętałam pszczółkę Maję grana przez chłopca zwanego 'Borówa':) A także godzien 
zapamiętania był 'dzień z życia Chucka Norrisa' aczkolwiek sam Chuck 

był miniaturką(ale półobrót bez zarzutu:)W Dzień Myśli Braterskiej zorganizowana została 
wieczornica. Cóż...niektórzy wyczuli klimat, inni siedzieli cicho, a kolejni pozostali w swoim 

świecie i nie poddali się ogólnemu skupieniu. Było jeszcze kilka gier 
terenowych. Apropos! Uczestnicy się nimi szczególnie przejm od punktu do punktu. Na taki 

zapał to nawet było miło popatrzeć:) Pozowali, co dawało się poznać w tym, że gonili ze 
strasznym przejęciem w oczach tym to takie standardy: pląsowiska, śpiewanki, zajęcia 

sportowe, na których było sporo śmiechu trzeba przyznać. Czasem, który jednak najbardziej 
pobudzał dzieciaki do działania była cisza nocna, bo do późnych godzin robili przysiady i 
inne ciekawe rzeczy;) Dobra...w sumie starczy tego, akcja biwaku została nakreślona a o 

to mi chodziło. Ogólne wrażenia? No cóż są i pozytywne i negatywne, bo z jednej strony było 
to miłe spędzenie czasu, a z drugiej strony pozostaje świadomość owych niedociągnięć. Mam 

nadzieje, że to się zmieni z następnymi wyjazdami, bo w końcu będziemy już dźwigać 
pewien bagażyk doświadczeń. I tak 

na koniec dodam, że podziwiam 
ludzi, którzy dotarli do tego zdania 
poprzez przeczytanie całego tekstu, 
ale wybaczcie nie jestem w formie:) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dh. Ewka =o) 

 
pozdrawiam!!! 

 



Kurs zastępowych i przybocznych w Brodach, 10-15 lutego 2006 
„COŚ” – CAŁY OKRĄGŁY ŚWIAT 

 
10 lutego parę godzin po ostatnich lekcjach w szkole, spragnieni wiedzy, przyjechaliśmy albo 
przyszliśmy, bo niektórzy mieli naprawdę blisko, do Szkoły w Brodach. Zostaliśmy 
zaprowadzeni do „18” i „17” na I piętrze. Tam urządziliśmy nasze sypialnie.  
Następne dni minęły nam na wielu zajęciach i serowych posiłkach, przygotowywanych przez 
trzy urocze druhenki. 
Pisaliśmy konspekty, projekty i inne –kty ;-) We wtorek po obiedzie czekało na nas 
zaliczenie. Nie było tak strasznie, jak mogłoby być. Wyniki za niedługo, ale nieważne, czy 
ktoś dostał patent, czy nie. Ważne, że nauczyliśmy się czegoś nowego, co na pewno przyda 

nam się w dalszej harcerskiej pracy. 
 
A teraz opinie innych: 
 

- Kurs. Na kursie przyciągnęła mnie 
przede wszystkim opcja 
niepowtarzalnego harcerskiego 
klimatu, a także pogłębienia wiedzy 
na bardzo ważny dla mnie temat – 
ZHP. I bynajmniej się nie zawiodłam, 
bo i to, i to na swój sposób przerosło 
moje oczekiwania, bo jednak zupełnie 
inaczej jest coś sobie tylko wyobrażać 

(nawet jeżeli się to zna), a w tym uczestniczyć. Tak więc – jestem pod wrażeniem.  
- Kurs był dla mnie niesamowitym przeżyciem. Atmosfera tu stworzona wpłynęła na 

mnie, no... bardzo głęboko. Dziękuję wszystkim, dzięki którym tu byłam... o sorry – 
jestem☺ 

- Kurs był fajny, dużo się nauczyłem i poznałem wielu kolegów i wiele koleżanek;-) 
Kurs był oryginalny i mój pierwszy. Było tu bardzo fajnie i dużo się nauczyłem. 

- Kurs był dla mnie niezapomnianym wrażeniem i na długo pozostanie w mojej 
pamięci.  

- Mam nadzieję, że wiadomości z kursu przydadzą mi się w przyszłości i będzie to 
potrzebne. 

-  



- Kurs był bardzo fajny ze względu na uczestników, z których cały czas tryskała energia  
i spontaniczność. To właśnie dzięki wam ten kurs nabrał uroku i to właśnie wam 
dziękuję i uważam, że w niedalekiej przyszłości spotkamy się w podobnym gronie, w 
tak niezwykłym gronie. 

- Kurs nauczył mnie tego, czego chciałam. Przemiła atmosfera, czułam się jak w domu. 
Kadra cała spoko i myślę, że długo ten kurs utkwi w pamięci zarówno mnie, jak i 
wam.  

 
 
Tyle opinii uczestników.  
 
Z punktu widzenia komendantki wyglądało to tak: 
 

Kurs. No tak, ale ja jestem w trakcie sesji, jak zdołam to pogodzić? Ale jeżeli dało się 
słowo, to nie można zawieść. Zaczynamy przygotowania – będzie dobrze.  

To hasło towarzyszyło mi przez cały czas i nie zawiodłam się. Było dobrze. To 
wszystko zasługa wspaniałej postawy kursantów oraz całej kadry.  
Było to dla mnie nowe wyzwanie. Miałam okazję wykazać się zdobytymi już 
umiejętnościami, a także zdobyć nowe. Przyznam, że obawiałam się trochę, chyba każdy tak 
ma, kiedy zaczyna coś nowego. Jednak podsumowanie kursu i oceny kursantów utwierdziły 
mnie w przekonaniu, że jednak podołałam temu zadaniu.  

A ogólnie rzecz ujmując, kurs był w porządku. Można w nim było znaleźć coś dla 
każdego (poza zajęciami, oczywiście). Mam tu na myśli dyskotekę walentynkową, 
wieczornicę poświęconą Baczyńskiemu, grę nocną – słowem coś dla ciała i dla ducha. Zajęcia 
prowadzone były przez fachową kadrę.  

Wszystkie te czynniki spowodowały, że ciężko było się rozstawać. W sumie, wszyscy 
jesteśmy z jednego hufca, czyli małe prawdopodobieństwo, żebyśmy się szybko nie spotkali, 
ale jednak żal. I to uważam też za duży plus, że udało się stworzyć wspaniałą atmosferę, która 
towarzyszyła nam przez cały czas trwania kursu.  

Chciałabym w tym miejscu wszystkim podziękować, którzy poświęcili się dla kursu, 
czyli Iwonie, Zdzichowi, Ewie, Kubie, Mateuszowi, Piotrkowi, Kasi, a także Asi, Dagmarze, 
Klaudii, Agnieszce, Edycie - które dzielnie znosiły kuchenne, serowe wojaże;-) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Komendantka Kursu 
Phm. Anna Waga    



KONKURS HISTORYCZNY 
 

 

Dnia 03 maja 2006r. W klubie osiedlowym „Garsoniera” odbył się konkurs 

historyczny. W konkursie uczestniczyło 8 patroli z różnych drużyn naszego hufca. 

Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W pierwszej części 

uczestnicy, indywidualnie pisali test sprawdzający wiedze ogólną o historii ZHP. Zdobyte 

przez nich punkty przyznane były na ogólne konto patrolu. Po 15 minutowej przerwie, na 

której zawodnicy mogli wymienić się wrażeniami, a jury sprawdzić prace pisemne, patrole 

powróciły na salę. W części drugiej każdy patrol odpowiadał na 3 pytania . Rozegrana została 

również dogrywka, pomiędzy patrolem ognia i naszego zoo, o drugie miejsce . Następnie 

zarządzono 10 minutową przerwę , na której ostatecznie podliczono wszystkie punkty, jakie 

zostały zdobyte przez poszczególne patrole. Po krótkim czasie drzwi Sali otworzyły się i 

wszyscy zostali zaproszeni na, długo oczekiwane, ogłoszenie wyników : ) I tak, miejsce 

trzecie zajął patrol 2DW „Ogień”, miejsce drugie ....... „Nasze Zoo” a miejsce pierwsze zajęli 

przedstawiciele 1DSTH „Andromeda”. Jury ogłosiło również , że indywidualnie, najwięcej 

punktów zdobyła druhna Barbara Jamróz  z  7DH „Omega” . Wszyscy laureaci zostali 

uhonorowani nagrodami książkowymi. Na koniec parę pamiątkowych zdjęć i część pojechała 

do domów, a część została na przygotowanej przez 2DW „Ogień” grze nocnej „Grakula”. 

Organizatorami konkursu była 2DSTH „PaJąTaKi”. Organizatorzy zabezpieczali 

ciepłą herbatę oraz jeszcze cieplejsze słowo otuchy ;]  

 
 
 
 
 

Czuwaj! 
Zenek ;] 



GraKula 
 
 
     W nocy z   3  na   4  lutego br. miała miejsce gra nocna dla harcerzy starszych naszego 

hufca zorganizowana przez 2 DW Ogień. Dlaczego GraKula?? Kto był, ten wie na jaki temat 

była ta gra. Dla tych którzy jednak nie zaszczycili nas wtedy swoją obecnością, chcę pokrótce 

przedstawić ową grę. 

              Z czym może kojarzyć nam się słowo GraKula? Jest to niewątpliwie gra, tylko jaka? 

Gra o Hollywood... Na każdym punkcie tej gry uczestnicy spotykali jaką gwiazdę: Malarza, 

piosenkarza, aktorkę itp. I po krótkim naprowadzeniu przez charakterystykę, zachowanie tej 

gwiazdy mili odgadnąć kim tak naprawdę jest. Pogoda nie dopisywała nam- było dość 

chłodno ale po kolejnych etapach gry, które miały miejsce w parku i rynku wszyscy, którzy 

mieli taką możliwość poszli do ciepłego hufca, aby tam przy świeczkach i śpiewanych 

piosenkach miło zakończyć ten dzień i przy okazji ogrzać się.  

              Jest to bardzo skrócona wersja tej gry ale mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy 

GraKuli bawili się dobrze, że  mile wspominają tą noc i przede wszystkim, że nauczyli się 

czegoś o Hollywood i jego gwiazdach.   

 

 

 

 

 dh Asia Włodek 



Zjazd Sprawozdawczy Hufca Ziemi Wadowickiej 

 
1 kwietnia to Prima Aprilis. Hmm …? Tak, tak to nie żart. Właśnie tego dnia w klubie 

Osiedlowym Garsoniera o godzinie 10.00 odbył się Zjazd Sprawozdawczy hufca za okres od 

23 października 2003 roku do 1 kwietnia 2006 roku. Liczba osób upoważnionych do 

głosowania była spora, jednak nie wszyscy przybyli. Delegatem reprezentującym Chorągiew 

była druhna harcmistrz Iwona Niedźwiedź, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem 

Zjazdu. 

Po uroczystym rozpoczęciu Zjazdu, przywitaniu przybyłych, odśpiewaniu hymnu ZHP 

i wprowadzeniu sztandaru hufca przystąpiono do części roboczej Zjazdu. Wybrano komisje 

skrutacyjną – liczącą głosy, komisje uchwał i wniosków oraz komisje wyborczą 

odpowiedzialną za wybór delegatów na Zjazd Chorągwi.  

W kolejnej części Zjazdu zostały przedstawione sprawozdania z działalności finansowej oraz 

z działalności Komendy Hufca. Po zreferowaniu tych sprawozdań każdy mógł wyrazić swoje 

zdanie na ten temat, zgłosić propozycje lub uwagi. 

Celem Zjazdu było również wybranie trzech osób, które miały reprezentować nasz 

Hufiec na Zjeździe Chorągwi Krakowskiej. W drodze jawnego wyboru delegatami zostali 

phm Dorota polan, phm. Anna Waga, hm Robert Kadela. 

Zjazd przyjął kilka wniosków i uchwał, które mają zapewnić hufcowi dalszy rozwój 

oraz promocję. 

 
 
 
         phm  Monika Mnich  

 
 

 
 



„3 MAJ(…)DLA POLAKÓW BŁOGI RAJ…” 
 
 

 
Jak co roku tego pięknego dnia, kiedy 

to obchodzimy kolejne rocznice 

uchwalenia konstytucji, która tak dla 

przypomnienia napiszę była druga na 

świecie i pierwsza w Europie,  

w wadowickiej Bazylice odbyła się 

uroczysta msza święta, podczas której 

modlono się za Ojczyznę. Podczas tak 

ważnego dla Polaków święta nie mogło 

rzecz jasna zabraknąć harcerzy. We mszy uczestniczył poczet sztandarowy. Muszę przyznać, 

że ksiądz się zapędził w kazaniu już do 11 listopada, a o konstytucji nie wspomniał ani 

słowem. Ale to może takie kaznodziejcze metafory, ja się nie znam. Po mszy odbył się 

przemarsz pocztów pod pomnik 12 Pułku Piechoty, gdzie delegacje z różnych szkół, 

zakładów pracy i organizacji złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W czasie uroczystości dwoje 

harcerzy ‘stało na warcie’ obok pomnika. Po wysłuchaniu kilku słów pani burmistrz oraz 

utworów patriotycznych wykonanych przez orkiestrę dętą udaliśmy się kolumną z powrotem 

na rynek. Tam już każdy sztandar i delegacja poszły w swoją stronę☺  

 

 

 

 

         dh Ewka  



„The North Face Adventure Trophy” 
 
 
 

Ojej, ależ ten tytuł brzmi poważnie. Ale impreza tez była poważna. Nie będę się rozpisywać o 
celach ,zamierzeniach itd. Zainteresowanych odsyłam na stronkę zawodów : 
http://www.adventuretrophy.pl/2006/index.php . No dobra, do rzeczy drogie panie! No i 
panowie, co by nie było:P. 

W trasę ruszyliśmy w piątkowe popołudnie. Wraz z zapaleniem silnika rozpoczęliśmy 
tzw. długi majowy weekend. W samochodzie było…yyyy…. mało wolnej przestrzeni, że to 
tak ładnie ujmę. Jechałam sobie z jajkami na kolanach(jajka kurze-sztuk 60 [to tak dla 
dociekliwych]) Po postoju w Nowym Targu udaliśmy się bezpośrednio do Zakopanego. 
Przyjemnie było jechać i spozierać na rozciągające się przed nami Tatry☺ Dotarliśmy w 
końcu do celu – na camping pod krokwią. Śmiem twierdzić, że zwą go tak, dlatego iż po 
drugiej stronie ulicy znajdują się skocznie. Ale to może tylko luźna sfera moich domysłów. 
Na miejscu, po dotarciu całego składu ‘odbyliśmy’ odprawę techniczną. Na owej odprawie 
organizatorzy na zadawane pytania odpowiadali dość rozbieżnie, co mogło wpędzić 
człowieka w zaułek myślowy czy jeszcze coś gorszego;) W sobotę część osób, w tym np. ja,  
miała za zadanie pomagać przy budowie startu. Rozkładanie banerów, czy tam, jak kto woli 
reklam, jest zajęciem iście bajecznym:☺. Popołudniu nadeszła moja kolej na odjazd na punkt. 
Miałam spędzić noc na Przełęczy Knurowskiej w Gorcach(no i końcem końców spędziłam). 
Muszę przyznać, że okolica nazbyt miło nie wyglądała. Zaczął padać na dodatek deszcz i 
rozkładałam namiot niesamowicie szybko(nawet nie wiedziałam, że tak szybciutko potrafię). 
Ale moi drodzy: „diabeł tkwi w pośpiechu”. Ten namiot był tak badziewie rozłożony, że aż 
mi wstyd było. Zawodnicy niczego sobie… nawet sympatyczni☺ Miło było sobie 
podyskutować w nocy. Rano krajobraz nieco złagodniał, co pozwoliło mi zauważyć, że 
okolica jest niezwykle piękna, choć wieczorem nic tego nie zapowiadało. Przyjechał po mnie 
pan z COMPASS-u. Śmieszny był:P. Cóż poradzę…, ale zawiózł mnie do Niedzicy, nad 
Zalew Czorsztyński, gdzie sobie posiedziałam nad woda i porobiłam zdjęcia☺ 
Tak…turystycznie. Tam odebrałam ważną naukę życia, którą chcę się podzielić także z Wami 
drodzy Czytelnicy: „nie jedzcie ogórków w occie, jeżeli są pokrojone”. Dobra rada cioci 
Ewy:] Ich pochodzenie może być niewiadome.  

Na kolejnym punkcie spędziłam 24h. Jakżesz się to odbija na psychice… ☺ Nawet 
wtedy, kiedy wydaje się, że gorzej być nie może. Czasem jednak doceniam, jakim 
błogosławieństwem jest się wyspać. Spałam na szczycie Mokra w Pieninach. Dla oddania 
klimatu tamtego miejsca powiem, a właściwie napiszę, że było: ‘Lesiście i bobkowato’. 
‘Lesiście’ no, bo jak to zwykle w górach lasek tam sobie rósł, a ‘bobkowato’, bo ten skrawek 
ziemi tam na górze to była kraina kozimi bobkami płynąca(może lepiej by pasowało inne 
słowo, ale no bez przesady:P). Ale nie było ich czuć, co dawało choć trochę poczucia 
komfortu. Po skończeniu ‘roboty’ czekałam jeszcze trochę na Maćka Ż., w szerszym gronie 
znanego raczej jako Żuk, który miał do mnie zejść ze swojego punktu. Po trudach i znoju 
udało mu się tego dokonać(stwierdzenie ‘po trudach i znoju’ pozostawiam wtajemniczonym). 
Po tylu godzinach siedzenia w namiocie szczególnie miło było zobaczyć pana Jacka, który 
czekał na nas u stóp ‘mojego’ szczytu. 

Znów znaleźliśmy się w Zakopanem, gdzie dość późnym wieczorem udaliśmy się w 
stronę Krupówek w poszukiwaniu czegoś, co możnaby bez wahania zaliczyć do grupy 
przedmiotów zwanych jedzeniem. Ostatecznie posililiśmy się kebabami do samodzielnego 
montażu(całkiem ciekawa sprawa, trzeba przyznać). Błogo było wyłożyć się w śpiworku na w 
miarę równym podłożu. 



Wtorek. Ostatni dzień naszego pobytu poza domem. Był to piękny dzień, bo w końcu 
się wyspałam. Spakowanie się, by wrócić do domu to tez był nie lada wyczyn. Zwłaszcza, że 
samochód, który miał nas dotransportować do Wadowic bynajmniej nie przerażał 
rozmiarem,(ale maluch to, chociaż nie był, z całym szacunkiem). Droga minęła bezkolizyjnie, 
pokuszę się nawet o stwierdzenie, iż pomyślnie, gdyż dotarliśmy tam, gdzie dotrzeć mieliśmy. 
Powrót do domu odbył się klimacie iście biwakowym☺ Uwielbiam po prostu zasuwać przez 
miasto ze spodniami ubłoconymi do granic niemożliwości, z glanami brudnymi tak, że 
możnaby wszczynać dyskusje, jaki one maja kolor, i fryzurą a’la „nie mam w zwyczaju wozić 
na biwak szczotki”. 

Troszku się rozpisałam… no cóż, sami tego 
chcieliście☺ mogłabym jeszcze wiele ciekawych 
rzeczy apropo tego wyjazdu napisać, ale czyż to coś 
da? Podzieliłam się refleksjami i wrażeniami  
z wyjazdu zadowolona, że w końcu mogę napisać 
coś, w czym wyrażę myśli swobodniej niż w jakichś 
esejach o „Zbrodni i karze”.  

Tak dla podsumowania napiszę, że dzięki 
Adventure Trophy mam kilka ciekawych gadżetów w 
pokoju(ku zmartwieniu mojej mamy-kto widział mój 
pokój ten wie, o czym mówię), trochę zdjęć ślicznych 
widoczków w aparacie czy tam komputerze, ale 

przede wszystkim(co najcenniejsze) miłe wspomnienia i obrazy w mej głowie-coś, czego mi 
żadna siła zabrać nie może. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Dh. Ewka 



„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM” 
 

Tak zatytułowany był konkurs organizowany przez Powiatową Komendę Policji. Miał on na 
celu szerzenie, no można powiedzieć, że chęci kształcenia się w zakresie pierwszej pomocy, 
ponieważ zawodnicy niejako musieli się wykazać wiedzą z tegoż tematu. Panowie 
policjanci(no panie tez tam jakieś są) po raz kolejny dali szansę wykazania się harcerzom 
naszego hufca. W jaki sposób, spytacie? Otóż, pełniliśmy tam rolę pozorantów z trzech 
scenkach.  
Pierwsza scenka(trzech chłopców). Jeden leży nieprzytomny i krwawi. Drugi ma złamany 
obojczyk, a trzeci najpierw się z nich śmieje a potem z boku kaszle i ma odruchy wymiotne. 
Co ciekawe chłopak z odruchem wymiotnym przy większości drużyn był zapomniany  
i dopiero, gdy się przewrócił to ktoś raczył się nim zająć. Widziałam także kilka ciekawych 
sposobów zakładania chusty trójkątnej i w ogóle zajmowania się złamanym obojczykiem. 

            
 
 
  
Druga scenka(starszy pan i młoda dziewczyna). Starszy pan dostaje zawału, a dziewczyna 
panikuje i utrudnia akcję ratunkową. Tam tez różne rzeczy wyczyniali z tym ‘dziadkiem’  
z tego, co widziałam. A dziewczynę wiele zespołów ignorowało tylko brutalnie odsuwając. 
 

 
 
Trzecia scenka(kobieta i mężczyzna). Mężczyzna spadł z drabiny, leży przygnieciony 
wiertarką(no w zasadzie ma przygnieciona tylko rękę) i ma uraz kręgosłupa. Kobieta(wedle 
naszego mniemania-żona) wpadała w histerie i rozpaczała, co to się nie dzieje z jej mężem. 
Tu się działy różne dziwne rzeczy. Innymi słowy: „co drużyna to metoda”:P. Niektórzy 
oparzenia polewali woda utlenioną, inni sadzali człowieka z urazem kręgosłupa. Oj było tego. 
 
 
 
 
 
         
 Dh Ewka  

 



„Wędrówką jedną życie jest człowieka...” 
 
       Tak uważał znany nam wybitny poeta Edward Stachura. Zaiste! Jego życie 
było ogromną wędrówką. Codzienne poznawanie czegoś innego. Uczenie się życia 
na własną rękę.  Odkrywanie dotąd nieznanego. Szukanie celu, sensu życia. 
Czasami samotnie, czasami wraz z  przyjaciółmi. To wszystko charakteryzuje 
wędrówkę.  
        Ale trzeba umieć wędrować. Nie można wyruszyć na wyprawę bez 
odpowiedniego przygotowania. Bez wygodnych butów. Umiejętnie spakowanego 
plecaka… Bez znajomości kodeksu wędrowniczego. Mam zamiar wam go 
przedstawić, jednocześnie ułatwiając  przygotowanie do wędrówki . Nie wiem czy 
mi się uda zrobić to tak, jak bym chciała. Ale postaram się. 
          
 

1. WĘDROWNIKA CIEKAWI ŚWIAT, PATRZĄC W SWĄ PRZYSZŁOŚĆ 
PRAGNIE ODNALEŹĆ WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ. 

Trzeba się interesować, zadawać pytania. W końcu ktoś (nie mam pojęcia kto) 
kiedyś powiedział „kto pyta nie błądzi”. Zgadzam się z tym i uważam, że jest to 
jak najbardziej słuszne stwierdzenie. A co się tyczy drugiej części. Nie 
wystarczy myśleć o przyszłości. Trzeba szukać swej ścieżki. Poszukiwać 
wartości, autorytetów i na nich się wzorować, aby przyszłość, przynajmniej w 
wyobraźni stała się łatwiejsza. 
 

2. WĘDROWNIK JEST ZAWSZE GOTÓW NIEŚĆ POMOC. 
Na szlaku jak i w życiu. Nie tylko fizyczną ale psychiczną również. Gdy widzimy 
kogoś kto potrzebuje pomocy, nie bójmy się mu jej udzielić. Wystarczy 
powiedzieć pocieszające słowo, dodać otuchy poprzez uśmiech, przytulić czy 
przyjaźnie poklepać po ramieniu. Takie małe czyny potrafią zdziałać naprawdę 
dużo.  
 

3. WĘDROWNIK JEST PRZYJACIELEM CEŁEGO ŚWIATA. 
Nie ma wrogów. Wszyscy są przyjaciółmi. Gdy będzie ich dużo, zawsze znajdzie 
się osoba, która w potrzebie nam pomoże. A gdy ich nie będzie? Będziemy musieli 
radzić sobie sami. To nie jest łatwe.  
    Ale w określeniu „przyjaciel całego świata” trzeba również uwzględnić 
zwierzęta i rośliny. Należy dbać i troszczyć się o swoich podopiecznych. 
Prawdziwy wędrownik – harcerz żyje w zgodzie z naturą. Zresztą tu nie ma co 
więcej tłumaczyć. Myślę, że nie mam do czynienia z małymi dziećmi, które nie 
rozumieją do czego służą kosze na śmieci, że zwierzęta również czują. 
 



4. WĘDROWNIK WSZĘDZIE DOSTRZEGA UROKI ŻYCIA. Nawet w 
najmniejszej rzeczy. 

Cieszy się każdym dniem. Nie przejmuje się drobnymi niepowodzeniami. Nie robi 
problemu z niczego. Widły z igły, czy jakoś tak. 
Brzmi banalnie. Ale jest trudne. Cholernie trudne. Kto w złości myśli o czymś 
takim?? Gdy mamy zły humor, wstaliśmy lewą nogą, nic nam się nie udaje. Wtedy 
stwierdzenie aby cieszyć się każdym dniem wydaje się głupie i nie na miejscu. 
Ale właśnie o to chodzi. Wędrownik musi przezwyciężyć kaprysy życia. „Nie 
czyńcie skautingu zbyt łatwym”. A czy skauting nie jest wędrowaniem? 
 
 
 

5. WĘDROWNIK STALE UPRAWIA WĘDRÓWKI, KTÓRYCH DROGI 
WYZNACZAJĄ WARTOŚCI ZAWARTE W PRAWIE I 
PRZYRZECZENIU HARCERSKIM. 

Ostatnie i wbrew pozorom najłatwiejsze do zrozumienia. Każdy dzień jest 
wędrówką. Każdego dnia musimy stawiać czoło wyzwaniom, które czekają na nas 
na każdym kroku i zakręcie życia. I co najważniejsze, wartości zawarte w Prawie 
i Przyrzeczeniu Harcerskim są najważniejsze w życiu każdego wędrownika. I to 
one wyznaczają nam dobrą drogę. 
 
 
              Zapewniam was, że jeśli będziecie się stosować do wyżej 
przedstawionego kodeksu wędrownika, każda wędrówka będzie przyjemnością. O 
nie! Nie będzie ona łatwa. Im jesteśmy starsi tym trudniejsza będzie nasza 
wędrówka. Ale niezwykle przyjemna. 
 
               Wszystkim razem i każdemu z osobna życzę, aby tych wędrówek w 
życiu było jak najwięcej. Aby były one spędzone w miłym gronie. Z najbliższymi 
przyjaciółmi. I pamiętajcie. Nie czyńcie wędrowania zbyt łatwym! 
 
 

 
 

Z całym szacunkiem dh. Tola :) 
 

 



HARCERSKIE WSPOMNIENIA  
 

Moja babcia skończyła 96lat. Przeżyła II wojnę światową i zesłanie na Syberię. Jest dla mnie 

zbiorem wiedzy i wiadomości o ówczesnym świecie. Dziś chciałabym, abyście wysłuchali jej 

opowieści. Jest ona nam o tyle bliska, że dotyczy nas - harcerzy. Moja babcia była bowiem i 

nadal jest oczywiście harcerką. . Jej wspomnienia są  o tyle wyjątkowe, że dotyczą okresu w 

historii, o którym my możemy już  tylko poczytać książki lub obejrzeć film.. 

Jako mała dziewczynka całymi wieczorami słuchałam jej opowieści i chłonęłam cała sobą 

każde jej słowo. Bez obaw mogę powiedzieć, że to dzięki mojej babci jestem harcerką. To 

ona rozpaliła we  mnie ten entuzjazm, to dzięki niej poczułam ciepło harcerskiego ogniska. 

To ona jak nikt inny cieszyła się z mojego pierwszego munduru, złożonego przyrzeczenia, 

pierwszego przebytego obozu, każdego zdobytego stopnia... 

Dlatego chcę wam przedstawić moją babcię - Rozalię: 

  

"Do harcerstwa wstąpiłam w 1923r. w Krakowie. Byłam uczennicą nauczycielskiego 

gimnazjum. Była to XII żeńska drużyna im. Bogdana Żulińskiego. Naszą drużynową była 

Junka Kuziel, studentka polonistyki UJ. Izbę harcerską miałyśmy w budynku seminarium na 

ul. Karmelickiej. Nasza drużyna to 6zastępów, a zastęp to 7-10 harcerek. Zbiórki drużyny 

odbywały się raz w miesiącu w niedzielę, a zastępu raz w tygodniu w różnych dniach po 

szkole. Na zbiórka drużynowa miała dobrze przygotowany program : ćwiczenia sprawności, 

naukę piosenek, gawędę okolicznościową, historyczną lub wychowawczą; było też hasło na 

następny tydzień do wykonania: pomoc słabszym uczennicom, pomoc biednym, itp. 

Wiosną i jesienią organizowano wycieczki w okolice Krakowa. Były to wycieczki drużyny lub 

zastępu. Latem przeważnie był obóz na Kresy Wschodnie, na Podole, na Wileńszczyznę lub na 

Ukrainę. Pieniądze na obozy były ze składek lub z różnych akcji zarobkowych, a przeważnie 

finansowali je rodzice.  Ja byłam na obozie w Zaleszczykach na granicy z Bułgarią i na 

obozie wędrownym przez Berlin-Paryż-Alpy-Genewę-Wiedeń-Kraków.  

Wycieczki w ciągu roku szkolnego odbywały się w niedzielę. Każda z nas ubrana w mundur, 

wygodne buty, z laską w ręce i chlebakiem na ramieniu. Zbiórka na krakowskich Błoniach, 

musztra i wymarsz w czwórkach. Na miejscu, zazwyczaj jakiejś polanie w lesie, zostawiało się 

chlebaki i plecaki i oboźną. Zastępy miały zaplanowane tropienie w terenie, rozpoznawanie 

przyrody, stron świata w lesie, ptactwa. O wyznaczonym czasie wracałyśmy na polanę, gdzie 

czekał na nas pięknie nakryty stół. Zastęp drużyny z oboźną wyjął z naszych chlebaków  



wszystką żywność, z gałązek i liści ułożył na trawie duży krąg, a na liściach i kwiatach 

ułożono zastawę z jedzenia. Na każdej porcji było prawie to samo: pieczywo, ciasto, ciastko, 

słodycze, owoce, picie. Długo maszerowałyśmy w wokół stołu, śpiewając okolicznościowe 

piosenki, aż wreszcie na znak drużynowej siadałyśmy po turecku i jadłyśmy swoją wybraną 

porcję. Do Krakowa wracałyśmy wieczorem. 

W ciągu mego życia odbyłam także inną podróż, trudną i długą. Burza życiowa rzuciła mnie 

na Syberię i Kazachstan, a to, że przeżyłam tą tragedię zawdzięczam właśnie harcerstwu. To 

harcerstwo nauczyło mnie jak trzeba pomagać sobie w niedoli, harcerstwo przedłużyło moją 

młodość. <<Trzeba się codziennie uśmiechać, choć do oczu cisną się łzy, trzeba codziennie 

zrobić dobry uczynek, przynajmniej jeden>> - te słowa drużynowej Junki na zakończenie 

jednej z wycieczek żyło we mnie w tamtych trudnych momentach. 

Dziś gdy patrzę wstecz stwierdzam, że harcerstwo odegrało ważną rolę w moim życiu. Przede 

wszystkim przedłużyło moją młodość, i właściwie całe moje życie... Radość życia, chęć życia 

pozwalała wychodzić z trudnych opresji. Dobre uczynki jednały przyjaciół i wrogów. Dziś nie 

mam wrogów a przyjaciół wielu. Zaradność, spostrzegawczość, tolerancję i wiele innych cech 

zawdzięczam harcerstwu. 

Dziś za mało się mówi o tej pięknej organizacji. Za mało jest tzw. reklamy, za mało 

międzynarodowej współpracy a tego właśnie chciał nasz założyciel Robert Baden- Powell..." 

  

Ja, osobiście życzę wam i sobie takiej mocy i siły jaką ma moja babcia. I aby tak jak wśród 

tamtych osób i u nas Dzień Myśli Braterskiej trwał cały rok... 

 

 

 

Czuwaj 

 

Dh Asia Ż. 



Jamboree 2007 
 

 
Druhny i druhowie!!! 
 
Zbliża się termin rekrutacji osób na Jamboree 2007. Zamieszczam tutaj kryteria: 

- wiek (urodzeni pomiędzy 28 lipca1989 a 27 lipca1993) 
- złożone Przyrzeczenie Harcerskie (do czasu wyjazdu) 
- uczestnictwo w obozie harcerskim (jeśli do tej pory ktoś nie był, to zostaje mu lato 

2006, a ostatecznie lipiec 2007) 
- stopień harcerski – odpowiedni do wieku (wiadomo, że stopień może się zmienić 

w przeciągu czasu do wyjazdu - należy w ankiecie podać obecny) 
- język angielski bądź inny w stopniu komunikatywnym (do czasu wyjazdu) 
- pełne umundurowanie (do czasu wyjazdu) 
- uzupełnienie Ankiety (która będzie dostępna, jeśli ktoś spełnia w/w warunki) 

 
Natomiast powyżej górnej granicy wiekowej, wędrownicy i instruktorzy mogą jechać jako 

IST International Service Team, czyli Międzynarodowa Służba Pomocnicza. 
 
Koszty wyjazdu dla uczestników rozkładają się na 4 raty.  
I rata powinna zostać wpłacona do 30 czerwca 2006 roku (jest to rata bezzwrotna).  
II ratę należy wpłacić do 10 września 2006,  
III – do 10 grudnia 2006r. natomiast ostatnią,  
IV ratę należy wpłacić do 10 lutego 2007.  

Koszt, jaki musi ponieść uczestnik, wynosi 1500 zł. Do tej kwoty na poziomie chorągwi 
dołączy 1000 zł na uczestnika. Będziemy tę kwotę zbierać wspólnie, będzie to znakomita 
akcja wychowawcza, ukazująca harcerzom aspekt ekonomiczny. W sumie kwota, jaka musi 
być zapłacona za każdego uczestnika, to 5000 zł, z tego 1500 zł pokrywa uczestnik (przy 
pomocy drużyny), 1000 zł zdobywane jest na poziomie chorągwi, a 2500 zł będzie się starała 
pozyskać specjalnie utworzona Fundacja „Światowe Jamboree”.  

W dniach od 12 do 14 maja w Korzkwi odbyły się warsztaty dotyczące wyjazdu na 
Jamboree. Posiadam już wiele informacji związanych z wyjazdem, programem i innymi 
technicznymi sprawami. W moich planach jest przeprowadzenie teraz rekrutacji uczestników 
do wyjazdu na Jamboree.  W związku z  tym proszę drużynowych o naświetlenie sprawy 
wśród swoich harcerzy. Jeśliby ktoś z was miałby jakieś pytania, problemy, potrzebował 
pomocy, jestem do waszej dyspozycji!!! 
Jest to na pewno wielkie skautowe przeżycie i spotkanie ludzi z całego świata. 
Przemyślcie to, to naprawdę wielka szansa, jedna na sto;) 

 
 

 
Phm. Anna Waga 

Pełnomocnik komendanta hufca ds. zagranicznych 
 

 
 

  



Internet w drużynie 
 
 

 Strona drużyny - prosta rzecz 
Chcesz zaistnieć z drużyną w internecie? Nic prostszego. Nie musisz się znać na tworzeniu 
stron, wystarczy ci trochę chęci i podstawy obsługi edytora tekstowego takiego jak np. Word. 
Twoja przyszła strona będzie oparta o CMS (system zarządzania treścią), jest to gotowy 
schemat (graficzny i funkcyjny) strony, który uzupełniasz informacjami o twojej drużynie. 
Możesz umieszczać tekst, grafikę (swoją oraz wbudowaną w CMS) oraz zdjęcia, strona 
podzielona jest na działy, posiada wbudowany blog. Twoja strona będzie dostępna pod 
dwoma adresami (równorzędnymi): http://wadowice.zhp.pl/twoja_nazwa/ oraz 
http://twoja_nazwa.wadowice.zhp.pl. 
 

 Ciekawszy i prostszy adres 
Jeśli masz juz stronę lub zamierzasz ją zrobić pomyśl o dobrym, krótkim adresie dla niej. Jest 
wiele serwisów oferujących darmowe domeny. Ja polecam harcerski serwis harc.pl, który 
oferuje adresy (aliasy) w domenie harc.pl (np. twoja_nazwa.harc.pl). Możesz założyć alias IP 
(wymaga posiadania konta hostingowego, które umożliwia podpinanie domen) oraz zwykłe 
przekierowanie na adres twojej strony. Więcej informacji na stronie: www.harc.pl 
 

 Dla bardziej ambitnych 
Możesz sam stworzyć stronę drużyny, pisząc ja od podstaw lub wykorzystując jeden z wielu 
CMS-ów. Wymaga to jednak wprawy i obycia w temacie. Stworzona strona musi być 
umieszczona na serwerze. Oferujemy ci w ramach hostingu hufcowego, konto na twoją stronę 
z wydzielonym dostępem przez FTP aby stronę w dowolnej chwili aktualizować oraz (jeśli 
będziesz potrzebował(a)) dostęp do bazy MySQL. 
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej naszego hufca: www.wadowice.zhp.pl 
 
 
 
 
 
 

pwd. Mirek Homel 
 



V Starszoharcersko - Wędrowniczy Biwak Wędrowny 
 

.....góry, góry i ciągle mi nie dość 

     skazanemu na gór dożywocie.... 
 

Lato 2006, a konkretnie druga połowa sierpnia. Tym razem swoje drogi wyciągają ku nam 

Pieniny i Gorce. Zatem na szlak! 

Dzień 1. 

• Przejazd do Nowego Targu, kolejno do Szczawnicy i Jaworek 

• Jaworki- Wąwóz Homole- Wysoka (szlak zielony)- Durbaszka- Wysoki Wierch- 

Szafranówka- Szczawnica (szlak żółty)- NOCLEG (pole namiotowe) 

Dzień 2. 

• Szczawnica- Sokolica- Czerteż- Ociemny Wierch- Zamkowa Góra- Trzy Korony- Przeł. 

Chwała Bogu (szlak niebieski)- Bajków Groń- Krościenko (szlak żółty)- NOCLEG (pole 

namiotowe) 

Dzień 3. 

• Krościenko- Marszałek- Lubań- Runek- Studzionki (szlak czerwony)- NOCLEG 

Dzień 4. 

• Studzionki- Przeł. Knurowska- Kiczora- Turbacz (szlak czerwony)- NOCLEG (pole 

namiotowe) 

• Podejscie do Kaplicy Matki Boskiej Królowej Gorców  na Polanie Bukowina (szlak żółty) 

Dzień 5. 

• Studzionki- Metysówka- Jaworzyna Kamienicka- Gorc (szlak zielony, niebieski)- Szczawa 

(szlak czarny) 

• Do domu!!! 

Czeka nas dużo niezapomnianych chwil. Uraczą nas one pysznymi widokami, zachodami 

słońca, ciepłą herbatą i gradem...gwiazd! Na pewno znacie już trochę ten klimat. Teraz 

dodamy mu blasku. 

Warto zrozumieć miejsce, w którym się jest. Nieraz kryje ono w sobie wiele ‘perełek’, i tych 

własnie będziemy szukać!!!! 

W Pieninach, w ramach Pienińskiego Parku Narodowego, czekają nas skalne 

niespodzianki, głębokie wąwozy i spienione wody Dunajca. Poznamy św. Kingę i tajemnicę 

Bolesława Wstydliwego. Przybliżymy historię Rusi Szlachtowskiej i dalej podążając śladami 

Łemków, znajdziemy cerkiewkę z okazałym osiemnastowiecznym ikonostasem. Kim są owi 



Łemkowie też się dowiemy. Zasmakujemy szczawnickich wód mineralnych i szczawnickich 

lodów. Zapytamy czym Sokola Perć przypomina nam Tatry i kto ja wybudował??......i te 

widoki!!!!!!!!!! 

W Gorcach wkroczymy na sławny czerwony- główny szlak beskidzki- skąd? dokąd?- to 

się okaże. Zdradzając tajemnice, powiem tylko, że wiedzie wśród cudnych polan, z trawami 

po pas, z obłokami legend nad głowami... a jeśli legenda, to i baca musi się znaleźć. Wiec się 

znajdzie, może nawet z jakąś owieczką, mniej lub bardziej zbłąkaną. Odsłonimy karty II 

wojny światowej i partyzantki beskidzkiej. Sami ocenicie kontrowersyjną postać Józefa 

Kurasia ‘Orła-Ognia’. Poszukamy też salamandry plamistej- symbolu Gorczańskiego Parku 

Narodowego...............i te widoki!!!!!!!!!!!! 

Porozmawiamy o wszystkim. Historią będą nam ruiny starego schroniska i stary szlak 

kurierski, etnografią- górale, geologią- to co pod stopami, fauna i florą- motyle i kwiatki, 

pięter roślinnych- dotkniemy i powąchamy. Zastanowimy się jak chronić te cuda. W 

topografii odkryjemy zagadki horyzontu, i kierunek rzeki w dolinie, zaś w  terenoznastwie 

zaprzyjaźnimy się z kompasem i nocną mapą nieba.............wszystko na żywo i w kolorze! 

Szczególna uwagę zwrócimy na temat bezpieczeństwa w górach, by szło nam się dobrze i 

wesoło!!! 

 

 

 

ZAPRASZAMY!!! 

 

 



CO NIE CO DO WYKORZYSTANIA NA ZBIÓRCE 

KRZYŻÓWKA dla zucha 

           

          

           

           

           

          

           

           
 

  Powinno się je segregować. Osobno plastik, metal, szkło, 
odpady organiczne. 

 ................ na śmieci. 

 Leci nam z kranu. 

 Zużyty papier, który zbieramy i oddajemy do skupu. 

 Organizm żywy, który pobiera pokarm za pomocą korzeni  
z ziemi. 

 Oszczędzamy ją, gdy wyłączamy zbędne oświetlenie. 

 Nim oddychamy. 

 Zwierzęta, rośliny, grzyby to ............... żywe. 



DLA HARCERZY : TEMAT: Ekologiczna turystyka 
 
CELE:  

− zaciekawienie tematyką ekologii w turystyce 
− wykształcenie odruchu szanowania przyrody 
 

ZAMIERZENIA: 
− harcerz będzie znał okoliczne miejsca w których w prawidłowy sposób chroni się przyrodę 
− harcerz będzie wiedział jak dbać o przyrodę podczas wędrówki 

 
PLAN ZBIÓRKI: 

FORMA PRACY OPIS PRZEPROWADZENIA FORMY 
Gawęda  Opowieść o najwyższej górze Świata- Mount Everest, która jest równocześnie 

największym śmietnikiem wśród gór. Śmieci zostawiają tam liczne ekipy zdobywające 
koronną górę. Bo przecież „łatwiej” jest zrzucić worek w przepaść niż znieść na 
dół…(więcej inf. w świątecznym wydaniu Przekroju nr 51/52 (2004) strony 64-65 lub 
w Internecie przy relacjach z wypraw). Gawęda kończy się pytaniami retorycznymi – 
czy tak musi być? 

Zwiad Zastępy wychodzą w pobliże miejsca zbiórki na 15-20 min i mają za zadanie zapytać 
napotkanych przechodniów, lub pracowników sklepów czy urzędów o następujące 
rzeczy oraz samodzielnie znaleźć informację: 

• Jak chroni się przyrodę w naszej okolicy? 
• Czy w okolicy znajduje się pomnik przyrody, park, las, park 

narodowy, park krajobrazowy, ścieżki dydaktyczne, 
oczyszczalnia ścieków itp. 

Podsumowanie 
zwiadu 

Po powrocie zastępy mają ok. 10 min na zebranie zdobytych informacji, a następnie po 
kolei przedstawiają to czego się dowiedziały. 

Ćwiczenie manualne Tworzenie eko-mapy regionu. Zaznaczamy na mapie (samodzielnie zrobionej lub 
kupionej) znalezione podczas zwiadu lub takie o, których ktoś wcześniej wiedział: 
skupiska roślinne oraz formy ochrony przyrody. (można zrobić samodzielnie określone 
znaczki np. drzewko dla pomnika przyrody i wykonać pod spodem legendę). 
Warto powiesić kompletną mapę w harcówce (może być przydatna podczas 
zdobywania odznaki Turysta Przyrodnik). 

Scenki  Każdy zastęp ma za zadanie przygotować scenkę o prawidłowym zachowaniu turysty 
podczas wędrówki (dostają temat napisany na kartce) np.:  

o Zbieranie śmieci podczas rajdu 
o Zachowanie ciszy w lesie 
o Biwakowanie jedynie w wyznaczonym miejscu 
o Chodzenie po wyznaczonych szlakach 
o Nie zrywanie roślin i nie płoszenie zwierząt 

Inne zastępy mogą zgadywać temat przedstawianej scenki. Warto, aby drużynowy 
skomentował każdą ze scenek. 

Burza mózgów Stworzenie drużyną kodeksu dobrego turysty: w kilku punktach określić zachowanie i 
obowiązki, które powinno się przestrzegać na szlaku. Można skorzystać z Karty 
Turysty znajdującej się np. w książeczce odznaki Turysta Przyrodnik. 
 

 
Propozycje zadań między zbiórkowych: 
 
Konkurs na najlepszą ulotkę lub plakat o tematyce turystyczno-przyrodniczej. 
 
Zrobienie przez zastępy kronik, w których znajdą się opisane i sfotografowane obiekty                z 
przeprowadzonego podczas zbiórki zwiadu. 
 
Na najbliższym rajdzie proponuję zorganizowanie przez drużynę sprzątania szlaku (każdy oprócz podstawowego 
ekwipunku zabiera mocny worek na śmieci, sznurek, rękawiczki gumowe). 
 

OPRACOWAŁA: 
sam. Aleksandra Sztajerwald 



 
KONKURS ☺  ☺ ☺ KONKURS ☺  ☺ ☺ KONKURS☺  ☺ ☺ 

 
 

Zapraszam do wzięcia udziału w „Harcusiowym konkursie” .  
Na poniższych zdjęciach znajdują się usta druhen i druhów z naszego hufca. Osoba 

która prawidłowo odgadnie do kogo należą te usta zostanie nagrodzona małym 
upominkiem (należy podać imię, nazwisko, drużynę). W przypadku, gdy będzie więcej 
niż jedna prawidłowa odpowiedź spośród wszystkich dobrych, wylosujemy zwycięzcę.  

 
Odpowiedzi prosimy dostarczyć do biura Komendy Hufca nie później niż do  1 czerwca 
na dołączonych kuponach konkursowych.  / Życzę miłej zabawy dh Anetka Wi. /  
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