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Wkrótce znów 
spotkamy się na szlaku...
Obóz w Pogorzelicy
1 sierpnia , HAL Zalesie
Jubileuszowy Zlot w Krakowie 
Inauguracja Roku Harcerskiego

„Nie czyńcie skautingu zbyt prostym, 
stawiajcie wyzwania...”

Jan Paweł II
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OD REDAKTORA NACZELNEGO

 D r u h n y 
i druhowie, zuchy, 
harcerze, instruk-
torzy, przyjaciele 
harcerstwa: trzy-
macie właśnie 
w ręku nowy nu-
mer Harcusia – ga-
zetki Hufca Ziemi 
Wadowickiej. Jest 
to gazetka z trady-

cjami, ma już wiele lat i rozwija się tak jak cały 
Hufiec. W związku z tym chcę zaproponować 
Wam nową oprawę graficzną oraz informacje – 
dla wszystkich i o wszystkich – na temat szero-
ko pojętej działalności naszego Hufca. 
 Gdy przeczytacie ten nowy numer z pewno-
ścią przyjdą wam do głowy nowe pomysły na 
zbiórkę, biwak czy temat gawędy. Mam nadzie-
ję, że przyjdzie wam też do głowy to, czego w 
Harcusiu brakuje i właśnie wtedy napiszcie do 
mnie, podzielcie się pomysłem – może w na-
stępnym numerze to właśnie Ty będziesz miał 
własną rubrykę w gazetce? 
 Na Wasze spostrzeżenia czekam pod adre-
sem barbaralopata@op.pl. Jeśli nie macie po-
mysłu a chcielibyście spróbować dziennikar-
skiego życia, też napiszcie. Razem na pewno 
coś wymyślimy, a na razie… miłej lektury.

pwd. Basia Łopata  
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Redaktor naczelna:
pwd. Barbara  Łopata
barbaralopata@op.pl

Opracowanie graficzne, skład:
pwd. Barbara Jamróz

Wydawca:
Hufiec Ziemi Wadowickiej

Drukarnia:
Drukarnia i wydawnictwo Grafikon

Fotografie:
hm Marcin Homel
hm Robert Kadela
pwd Barbara Jamróz

Kontakt z redakcją:
wszelkie sugestie, pytania oraz wnioski 
proszę kierować do Redaktor naczelnej 
na adres barbaralaopata@op.pl
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W TYM NUMERZE

1. Słowo od redaktor naczelnej (s.2)

2. List przewodniczącego ZHP (s.3)

 
3. HarcGraTer (s.3)

 
4. Podsumowanie ostatnich wydarzeń (s.4-5)

5. Regulaminy, plakaty (s.6-10)

6. Współzawodnictwo drużyn (s.11)

7. 10 kroków do stulecia (s.12-13)

8. Namiestnictwo zuchowe (s.14)

9. Namiestnictwo harcerskie (s.15)

10. Namiestnictwo starszoharcerskie (s.16-17)

11. Namiestnictwo wędrownicze (s.18)

12. Osobisty przykład instruktora (s.19)

13. Rozkazy komendanta hufca (s.20)

14. Sprawozdanie KSI (s.21)

15. Małe co nieco (s.22)

16. Wieści od HKR (s.22)

17. Pełnomonik zagraniczny (s.23)

Druhny i Druhowie, 

pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego numeru Har-
cusia. Praca nad takim wyglądem naszej gazetki 
była nie lada wyzwaniem ale też przede wszyst-
kim ogromną przyjemnością. Z tego miejsca 
składam podziękowania hm. Marcinowi Hom-
lowi, pwd. Barbarze Jamróz, phm. Anecie Ho-
mel, HO Soni Knapczyk, phm. Dorocie Polan, 

hm. Robertowi Kadeli, phm. Dorocie Sarapacie, 
hm. Małgorzacie i Zbigniewowi Herzykom, 
phm. Annie Wadze, HO Grzegorzowi Chlewic-
kiemu, ćw. Piotrowi Gracjaszowi, sam. Karolinie 
Paleczny, dh. Marzenie Bienieckiej, dh. Moni-
ce Kwarciak. Liczę na dalszą współpracę przy 
opracowywaniu kolejnych numerów Harcusia. 

pwd. Barbara Łopata 
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AKTUALNOŚCI

Druhny i Druhowie,

Jednym z głównych celów 
Związku Harcerstwa Polskiego 
jest upowszechnianie i umac-
nianie w społeczeństwie przy-
wiązania do wartości: wolno-
ści, prawdy, sprawiedliwości, 
demokracji, samorządności, 
równouprawnienia, tolerancji 
i przyjaźni.
Prowadząc pracę wychowaw-
czą wśród młodzieży podej-

mujemy ważne zadania, które przygotowują ją do aktywnego 
udziału w życiu Państwa i Narodu. Na przestrzeni stuletnich 
dziejów naszego ruchu harcerki i harcerze zawsze znajdowali 
się wśród tych, którym nieobojętne były losy kraju.
Wychowanie młodzieży do demokracji i samorządności po-
lega na odpowiednim przygotowaniu jej do udziału w życiu 
społecznym. W harcerstwie robimy to, wykorzystując naszą 
metodę. Praca w małych grupach, wspólne podejmowanie 
decyzji, wspólna realizacja zadania i wspólna ocena efektów, 
pokazuje harcerkom i harcerzom, że mają możliwość wyboru, 
decydowania o tym, co zrobią, ale równocześnie uświadamia, 
że za swoje decyzje ponoszą odpowiedzialność.
Przygotowując ich w ten sposób do dorosłego życia, oczeku-
jemy, że w przyszłości nie będą tylko biernymi obserwatorami 
tego, co się wokół nich dzieje. Historia i dzień dzisiejszy po-
kazuje, że robimy to dobrze. Harcerze i instruktorzy są wśród 
wybitnych działaczy społecznych, politycznych, naukowych, 
gospodarczych, na odpowiedzialnych stanowiskach w wielu 
instytucjach.

Druhny i Druhowie,
Zbliżają się wybory prezydenckie. Jednym z najważniejszych 
praw każdego obywatela jest czynne prawo wyborcze  – moż-
liwość decydowania o tym, kto będzie stał na czele Państwa.
Zachęcam wszystkich dorosłych członków Związku Harcer-
stwa Polskiego – pełnoletnich wędrowników, instruktorki i 
instruktorów, seniorki i seniorów do skorzystania 
z tego zaszczytnego przywileju obywatelskiego, a w myśl Pra-
wa i Przyrzeczenia Harcerskiego obowiązku. Każdy z nas w 
poczuciu odpowiedzialności niech dokona wyboru zgodnie ze 
swoimi wewnętrznymi przekonaniami i w najlepszej wierze, 
że wybór ten będzie najkorzystniejszy 
dla naszej Ojczyzny.
Zachęcając dorosłych członków Związku do udziału w wy-
borach prezydenckich, przypominam o obowiązku przestrze-
gania zapisów Statutu ZHP, który  w paragrafie 2 punkt 3 
stanowi: „ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależ-
nym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o 
charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur 
ani symboli ZHP do prowadzenia działalności politycznej”.

Czuwaj!
hm. Adam Massalski

Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

LIST PRZEWODNICZĄCEGO 
ZHP DO INSTRUKTORÓW

29 maja 2010, sobota
Mogłoby się wydawać 
że tegoroczna Harcerska 
Gra Terenowa odbędzie 
się w strugach desz-
czu, aleeee nie! Pogoda 
specjalnie dla nas była 
całkiem ładna, nawet po-
jawiło sie słońce! Nasze 
drużyny o 9:00 zgroma-
dziły sie na Placu Soli-
darności, zwarci i goto-
wi, rzecz jasna! Krótkie 
przywitanie, formalności 
i staaart! Biegiem do par-
ku, tam spotkanie z Poli-
cjantami i Strażakami! 
Ćwiczenia, wykłady, 
zabawy i dużo śmiechu! 
Pierwsza pomoc, tor 
przeszkód, pląsy nie są 
już nikomu obce. Na-
stępna część odbywała 
się na wadowickim sta-
dionie. Drużyny przy-
bywały z każdej strony! 
Tutaj uczesctnicy rów-
nież musieli wykazać się 
rozmaitymi umiejętno-
ściami: rozłożyć namiot, 
rozpoznać sznury har-
cerskie, udzielić pierw-
szej pomocy, a nawet 
posługiwać się wiatrów-
ką! Zabawy było co nie-
miara! Gra skończyła się 
nad rzeką Skawą, gdzie 
dla dopełnienia emocji 
z całego dnia, możne 
było wypróbować swo-
je siły we wspinaniu się 
na skrzynki :). Wyniki 
były imponujace. Każdy 
uczestnik był zwycięzcą 
No i jeszcze te przepysz-
ne kiełbaski z ogniska. 
Organizatorzy spisali się 
na medal! Takie imprezy 
warto powtarzać!

sam. Karolina Paleczny

Z OSTATNIEJ CHWILI:
HarcGraTer
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       Pod takim hasłem odbył się w dniach 10-11 kwiet-
nia tegoroczny XXIV rajd wiosenny w Brzeźnicy. Jego 
motto było nieprzypadkowe. Właśnie w pierwszych 
dniach kwietnia minęła 70 rocznica Zbrodni Katyńskiej 
– rocznica szczególnie istotna z wielu powodów. Po la-
tach milczenia władz rosyjskich właśnie w tym roku Ro-
sjanie w osobie swojego premiera postanowili wykonać 
symboliczny gest przyjaźni wobec Polaków i wystąpić 
w roli gospodarzy uroczystości. Wszyscy oczekiwali na 
przełomowe chwile, słowa i gesty.
     Ponadto w tym roku przypada 100 
rocznica powstania harcerstwa na 
ziemiach polskich, a nasza Chorą-
giew Krakowska będzie organizato-

rem Zlotu Harcerstwa Polskiego w Krakowie. 
Dlatego postanowiliśmy, że ten rajd powinien 
mieć wydźwięk historyczno-patriotyczny i łą-
czyć w sobie owe ważne dla harcerzy i Pola-
ków rocznice. Intuicja nas nie zawiodła.
 10 kwietnia nieco nietypowo, bo w so-
botę rano, drużyny zameldowały się na punk-
cie startu rajdu nad Wisłą, przy promie koło 
miejscowości Spytkowice. Trasa o długości około 18 km biegła 
wzdłuż Wisły do promu w Czernichowie, a potem prosto do 
Brzeźnicy. W trakcie odprawiana kolejnego patrolu spadła na nas 
podawana przez radio straszna wiadomość o katastrofie samolotu 
prezydenckiego, który spadł koło Smoleńska, powodując śmierć 
wszystkich osób na pokładzie, w tym pary prezydenckiej. Od tej 
chwili rajd nabrał nowego wymiaru – z radosnego wędrowania 
w poszukiwaniu wiosny przekształcił się w smutny, milczący 

marsz, w którym każ-
dy próbował zro-
zumieć rozmiar 
tragedii, jaka do-
tknęła naszą Ojczy-
znę i zmierzyć się 
z bólem, którego 
nie wyrażą żadne 
słowa. Cień tego 
nieszczęścia zdo-
minował rajdowe 
przedsięwzięcia. 

Około godziny 18, gdy wszystkie patrole dotarły do miejsca za-
kwaterowania i zjadły posiłek, odbył się specjalny apel, na którym 
odśpiewano hymn państwowy i minutą ciszy uczczono pamięć 
tragicznie zmarłych. Wieczorem na kominku pełnym zadumy 
i poważnych słów o Ojczyźnie i jej bolesnej czasami historii po-

szczególne drużyny starszoharcerskie przedstawiały prezentacje 
multimedialne o wybitnych Polakach związanych z dziejami har-
cerstwa. Była więc mowa o poecie Krzysztofie Kamilu Baczyń-
skim, generale Józefie Hallerze, generale Mariuszu Zaruskim, 
błogosławionym Wincentym Frelichowskim – patronie polskiego 
harcerstwa oraz o naczelniku Szarych Szeregów Stanisławie Bro-
niewskim „Orszy”. Drużyny harcerskie przygotowały piosenki 
żołnierskie z czasów II wojny światowej. Nastrój kominka był tak 
poważny, że prawie nie słychać było zwyczajowych okrzyków 
komentujących występy drużyn, które zwykle wprowadzają ele-

ment humoru i radości. Wszyscy byli 
przygnębieni i jakoś tak przygaszeni. 
Następnie udaliśmy się pod kamien-
ny obelisk będący pomnikiem po-
święconym pamięci Polaków pole-
głych, zmarłych i pomordowanych 
pod okupacją niemiecką i sowiecką, 
a także ofiar polskiego urzędu bez-
pieczeństwa w czasach PRL-u. Na 
placu przed brzeźnickim urzędem 
gminy stanęły drużyny w równych 
szeregach, twarzą do pomnika, warty 

honorowej i wielkiego napisu „Katyń” wykonanego z płonących 
zniczy. W przejmującej ciszy i głębokim półmroku w obecności 
dyrektora gimnazjum, nauczycieli i prezesa Gminnego Związku 
Kombatantów rozpoczęła się podniosła uroczystość. Po hymnie 
państwowym harcerze z 51 DH z Brzeźnicy odczytali montaż 
tekstów i wier-
szy poświęco-
nych Katynio-
wi. Następnie 
od hymnu ZHP 
rozpoczął się 
apel poległych. 
Zapalono znicze 
w drużynach, 
a komendant 
hufca zapalił znicz główny. Wśród dźwięku werbla wzywano na 
apel poległych, pomordowanych, zaginionych na nieludzkiej zie-
mi Polaków i słowami: „Cześć ich pamięci” oddawano im należ-
ny hołd . Kilka słów o tych strasznych czasach przekazał nam pan 
prezes Edward Sikora, po czym na koniec złożono przy pomniku 
zapalone znicze. 
 Mimo że uroczystość się zakończyła, harcerze przepełnieni 
nastrojem chwili nie chcieli jeszcze wracać i przystanęli w kręgu, 
przed światłem zniczy padającym na twarze wartowników i bia-
ło-czerwone flagi i zaśpiewali kilka przejmujących piosenek o Oj-
czyźnie. Wszyscy mieli to ulotne poczucie wielkiej wspólnoty 
i pragnienie bycia razem w trudnych dla nas chwilach. Zapewne 
niejeden z nas myślał o tych, którzy chcąc uczcić pamięć żołnie-
rzy z Katynia, sami zginęli w katyńskim lesie. Sądzę, że smutek 
wypełniający tej nocy nasze serca był miarą naszej ludzkiej soli-
darności z rodakami w całym kraju.
 Rajd zakończyła w niedzielę Msza Święta i apel podsumo-
wujący dokonania rajdowych drużyn.

hm. Małgorzata i Zbigniew Herzyk

ZESPÓŁ PROGRAMOWY
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 18 kwietnia 2010 roku w Krakowie 
odbyły się uroczystości pogrzebowe Pary 
Prezydenckiej RP, Lecha i Marii Kaczyń-
skich. W tym szczególnym dla Polski 
dniu harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej 
Związku Harcerstwa Polskiego pełnili 
zaszczytną służbę.
 Delegacja 70 harcerzy i instruktorów 
wyjechała do Krakowa już w sobotnie 
popołudnie. Od godziny 17.00 do 24.00 
harcerze sprawowali wartę przy Krzyżu 
Katyńskim pod Wawelem, poświęconym 
polskim oficerom – ofiarom zbrodni ka-
tyńskiej z 1940 roku. W ciągu ostatnich 
dni to miejsce stało się także symbolem 
pamięci o tych, którzy zginęli 10 kwiet-

nia 2010 roku w katastrofie 
samolotu rządowego pod 
Smoleńskiem. Niedziel-
na służba rozpoczęła się 
już o godzinie 5.00 rano. 
Do swoich obowiązków 
przystąpili: ratownicy 
medyczni, poczty sztan-
darowe (sztandar Hufca 
ZHP Ziemi Wadowickiej 
oraz sztandar Armii Krajo-
wej), patrole pełniące służbę informacyjno – porządkową, 
harcerze trzymający przez cały dzień wartę przy Krzyżu 
Katyńskim. Grupa harcerzy została oddelegowana na plac 
Wszystkich Świętych przy ulicy Grodzkiej, by tam wraz z 
przedstawicielami innych hufców Chorągwi Krakowskiej 
oddać hołd Parze Prezydenckiej w czasie przemarszu 
konduktu żałobnego. 

 Uczestniczący w uroczystościach młodzi ludzie z har-
cerskim krzyżem na piersi przewiązanym na znak żałoby 
czarną tasiemką, z naręczami biało – czerwonych goździ-
ków mieli świadomość, że uczestniczą nie tylko w uro-
czystościach pogrzebowych, ale także w niezwykle do-
niosłym wydarzeniu historycznym. Dni żałoby narodowej 
stały się dla nich prawdziwą lekcją historii, patriotyzmu i 
służenia Ojczyźnie.

phm Dorota Polan

 W Wadowicach na pl. Solidarno-
ści odsłonięto Pomnik Ofiar Katynia 
poświęcony żołnierzom i funkcjona-
riuszom państwowym pochodzącym z 
Ziemi Wadowickiej, którzy wiosną 1940 

roku zostali zastrzeleni w Katyniu i innych miejscach kaź-
ni. Pomnik odsłonili członkowie rodzin katyńskich, min. 
Maria Stanek, Janusz Mirosławski i Mirosława Wadow-
ska.

 Pomysłodawcą pomnika i twórcą wadowickiej listy 
katyńskiej jest Michał Siwiec-Cielebon, projektantem 
Marek Brzeźniak, zaś wykonawcą rzeźbiarz Michał Bat-
kiewicz. Pomnik wykonany jest z blachy nierdzewnej, na 
której umieszczono wykonane z mosiądzu nazwiska 250 
pomordowanych na wschodzie.
 W uroczystości wzięli także udział harcerze Hufca 
Ziemi Wadowickiej ZHP - w poczcie sztandarowym 
hufca, poczcie sztandarowym Armii Krajowej im. 12 
p.p. Ziemi Wadowickiej, poczcie sztandarowym Związ-
ku Kombatantów RP i 
byłych Więźniów Po-
litycznych oraz Grupa 
Rekonstrukcji Histo-
rycznej pełniąca wartę 
honorową. Harcerze 
powzięli decyzję o za-
sadzeniu w tym roku 
w Wadowicach Dębu 
Pamięci, upamiętniają-
cego jedną z ofiar Katy-
nia.

hm.Robert Kadela
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W rocznicę Powstania Warszawskiego – młodzież pamięta 

1 sierpnia 1944 
Regulamin uroczystości „W rocznicę Powstania Warszawskiego – młodzież pamięta” 

 
 

Organizatorzy: 
Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP 
Urząd Miasta Wadowice 

 
 
Cele uroczystości:  
 Upamiętnienie 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
 przypomnienie o udziale w powstaniu dzieci i młodzieży – harcerzy Szarych Szeregów  
 zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Polski 
 krzewienie patriotyzmu wśród najmłodszego pokolenia 
 integracja środowiska harcerskiego Ziemi Wadowickiej 
 

Termin: 
1 sierpnia 2010 r., niedziela, godz. 16.00 
 
Miejsce: 
Rynek w Wadowicach 
 
Forma: 
Impreza plenerowa 
 
Zgłoszenia: 
Udział w imprezie dla wszystkich członków drużyn i gromad zuchowych Hufca Ziemi Wadowickiej jest 
obowiązkowy i traktowany jest jak doroczny Zlot Hufca.  
Dodatkowo drużynowi wytypują i zgłoszą po trzy osoby, które wystąpią w strojach charakterystycznych 
dla okresu międzywojennego i Powstania Warszawskiego. Osoby te muszą się przebrać we własnym 
zakresie, wzorując się na zdjęciach  z tego okresu.  Zdjęcia będą dostępne także na stronie www Hufca.  
Pozostali harcerze przybywają w pełnym umundurowaniu.  
Trzyosobowe delegacje prosimy zgłaszać do 31 maja 2010 r. na adres e-mail: 
robertkadela@poczta.onet.pl. W czerwcu odbędzie się ich spotkanie w biurze Hufca.  
 
Opis zadania: 
Impreza odbędzie się 1 sierpnia 2010 r. na wadowickim rynku. Będzie ona miała na celu m.in. uczczenie 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz udziału w nim harcerzy Szarych Szeregów. O godz. 
16.30 na rynku w Wadowicach zaczną gromadzić się zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Ziemi 
Wadowickiej. O godz. 16.45 rozpocznie się mini – koncert piosenki powstańczej w wykonaniu harcerzy. 
Dokładnie o godz. 17.00, dla upamiętnienia godziny „W”, zawyją strażackie syreny, zostanie na 1 min 
wstrzymany ruch. Harcerze będą rozdawać mieszkańcom Wadowic i turystom okolicznościowe ulotki i 
naklejki, nawiązujące do wydarzeń z 1 sierpnia 1944 r. Będzie można przybić sobie pamiątkową pieczątkę 
(wzorowaną na pieczęci Harcerskiej Poczty Polowej) na okolicznościowej widokówce z Wadowic, dzieci 
będą mogły zagrać w grę planszową „Zawiszak”. W uroczystości weźmie udział Harcerska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej – harcerze zaprezentują się w ubraniach cywilów z okresu powstania, w 
mundurach sanitariuszki, powstańca oraz innych. Na zakończenie uroczystości odbędzie się apel, podczas 
którego komendant Hufca wręczy wszystkim gromadom zuchowym i drużynom harcerskim plakietki 
hufcowe. 
 
Zadanie dla drużyn: 
 stawienie się drużyn na uroczystości w pełnym składzie 
 nauczenie się piosenek powstańczych 
 wszystkie drużyny, które posiadają berety proszone są o doszycie lub przypięcie szpilką na czas 

imprezy biało czerwonej patki (proporczyka) z lewej strony lilijki (na berecie).  
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Szczegółowy przebieg imprezy: 
16.00 - gra planszowa „Zawiszak” – zapraszamy do gry dzieci i młodzież  
 
16.30 –  zbiórka drużyn na wadowickim rynku 
 harcerski koncert piosenki powstańczej (włączają się wszyscy harcerze) 
 rozdawanie naklejek, widokówek, chorągiewek (zadanie to wykonywać będą harcerze w strojach 

powstańców) 
 przybijanie pieczątek na widokówkach (jw.) 

 
16.55 – apel drużyn 
 
17.00 – godzina „W” (Rynek, przejście dla pieszych) 
 syreny strażackie w trzech punktach rynku 
 na przejściu dla pieszych rozpostarta flaga państwowa z syreną oraz harcerzami w strojach 

powstańców 
 salut pocztów sztandarowych, drużyn 

 
17.02 – zejście z przejścia 
 
17.05 – apel c.d. 
 hymn państwowy 
 odczytanie rozkazu komendanta hufca 
 wręczenie plakietek hufca drużynom 

 
17.15 –  harcerski koncert piosenki powstańczej c.d. (włączają się wszyscy harcerze) 
 rozdawanie naklejek, widokówek 
 przybijanie pieczątek 
 gra planszowa „Zawiszak” – zapraszamy do gry dzieci i młodzież 

 
17.30 –  zakończenie imprezy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.wadowice.zhp.pl 
 
Uwagi 
Szczegóły uroczystości zostaną podane podczas czerwcowej odprawy drużynowych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do 
organizatorów; w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z instruktorami: Robert Kadela, tel. 506 085 942 lub 
Dorota Polan, tel. 604 548 619 
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Pi¹tek

16.00-18.30

19.15 - 

20.30 - 

Seniorzy 

16.3-17.30 - 

17.30-19.00- 

19.15

Sobota

9.00-13.00 - 

14.00-18.00 - 

9.00-18.00 - 

 - Przyjazd, zakwaterowanie, kolacja, 

apele inauguracyjne w namiestnictwach 

ods³oniêcie tablicy  upamiêtniaj¹cej  100 lat 

harcerstwa /Park Miejski/

ogniska obrzêdowe w pionach

spotkanie w Wadowickim Centrum 

Kultury 

wizyta w Izbie Pamiêci w Hufcu Ziemi 

Wadowickiej, zwiedzanie wystawy na wadowickim 

rynku „Harcerstwo na Ziemi Wadowickiej”

ods³oniêcie tablicy  upamiêtniaj¹cej  100 lat 

harcerstwa /Park Miejski/

zajêcia przedpo³udniowe

(Gromady zuchowe i dru¿yny harcerskie - Gra 

terenowa* po³¹czona ze zwiedzaniem atrakcji 

turystycznych Wadowic i   okolicy,  dru¿yny 

starszoharcerskie i wêdrownicze - Zajêcia 

warsztatowe**)

zajêcia popo³udniowe 

(Gromady zuchowe i dru¿yny harcerskie - Zajêcia 

warsztatowe**, Dru¿yny starszoharcerskie i 

wêdrownicze - Gra terenowa* po³¹czona ze 

zwiedzaniem atrakcji turystycznych Wadowic i okolicy)   

ca³odniowa wycieczka piesza szlakiem 

Czes³awa Panczakiewicza na Groñ Jana Paw³a II –  

Leskowiec 

20.00 - 

Nocne spotkania:

Niedziela

8.30 - 

10.30 - 

* Gra terenowa:

** Zajêcia warsztatowe:

Koncert  - EKT Gdynia oraz Zespó³ Beltaine 

(muzyka irlandzka)

- nocne rozmowy o poezji w Dworku Emila 

Zegad³owicza

- spotkania podró¿nicze z ciekawymi osobami 

/dru¿yny starszoharcerskie i wêdrownicze/ 

Msza Œwiêta

Apel Po¿egnalny /podsumowanie 

wspó³zawodnictwa Hufców Chor¹gwi Krakowskiej, 

wrêczenie Odznak Chor¹gwianych, wrêczenie Nagrody 

im. Zdzis³awa Trylskiego/

na trasie gry znajd¹ siê nastêpuj¹ce atrakcje m.in.: Dom Papie¿a, 

Muzeum Miejskie prezentuj¹ce wystawê „Wadowice Karola Wojty³y”, 

Klasztor Karmelitów Bosych, Bazylika ONMP, Izba Pamiêci w Hufcu 

Ziemi Wadowickiej, Biblioteka Publiczna, Pomnik Emila 

Zegad³owicza, Pomnik upamiêtniaj¹cy 100–lecie harcerstwa, 

Dworek Emila Zegad³owicza, Koœció³ œw. Piotra, Park Miejski, Hell's 

Angel - Prywatne Muzeum Polsko-Amerykañskie, Galeria Franciszka 

Suknarowskiego, wystawa na 100–lecie harcerstwa na wadowickim 

rynku

m.in. plastyczne: malowanie na szkle, malowanie na koszulkach, 

malowanie twarzy, breloczki, kolczyki, lepienie z gliny, sportowe: 

paintball, ma³pi gaj, skrzynki, basen, rugby, INO, jazda konna, 

strzelanie z ³uków, tenis, muzyczne: gitarowe, bêbniarskie, 

wycieczki: Komenda policji, Komenda Stra¿y Po¿arnej, Kalwaria 

Zebrzydowska – Lanckorona, Sucha Beskidzka, zapora w Œwinnej 

Porêbie, inne: zajêcia z ³¹cznoœci, medyczne, zabawy z chust¹ 

klanzy, kulinarne, taneczne, dziennikarskie, wêz³y, krêgielnia, 

œcianka wspinaczkowa

H JU EIF KIE CC I  Z WI OEM DI  AW

ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHOR¥GIEW KRAKOWSKA

Inauguracja Roku Harcerskiego 2010/2011 Chor¹gwi Krakowskiej ZHP 

H JU EIF KIE CC I  Z WI OEM DI  AW

ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHOR¥GIEW KRAKOWSKA

Za³¹cznik nr 1

ZESPÓŁ PROGRAMOWY - INAUGURACJA  ROKU HARCERSKIEGO - PROGRAM
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KROK 1, 1910-1920, Tylko Krzyż pozostanie ten sam
Rozpisujemy konkurs na polską odznakę  skautową. (...) Mamy nadzieję,  że pomysłowość polska uchroni od ślepego 
naśladownictwa wzoru angielskiego i stworzy rzecz piękną. Odznaka powinna być możliwie prosta (gdyż to zmniejszy 
jej koszt), mieć wyraźny rysunek i motywy skautowe.

„Skaut" 1911, nr 1 z 15 października

KROK 2, 1921-1930, Gotowi do czynu
Rok 1921 zapoczątkowany Zjazdem Walnym otworzył nową epokę w rozwoju harcerstwa, epokę pracy pokojowej, na 
właściwych zasadach metody Baden-Powella opartej, mającej na celu przede wszystkim wychowanie przyszłego obywa-
tela kraju. Wychowaniem przez czyn, drogą przygotowania do życia praktycznego, z silnym naciskiem na sprawności, z 
podkreśleniem większego stosowania wszelkiego rodzaju sportów, gier oraz zwiększenia ilości obozów i wycieczek.

W. Błażejewski, Historia harcerstwa polskiego

KROK 3, 1931-1939, Szukajcie przyjaciół
Kiedyś opowiadałam dzieciom, że są szkoły w Ameryce, które mają własny wagon kolejowy albo jacht i nimi urządzają 
wycieczki, w ten sposób ucząc się geografii, przyrody, a nawet historii swego kraju.

Dzieciom bardzo się ten pomysł podobał. Potajemnie napisały list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zilustrowały 
go licznymi swoimi rysunkami, tylko z wysłaniem nie mogły sobie poradzić. Wobec tego przyszły do mnie po ratunek. 
List był przezabawny. Zaczynał się od słów: „Kochany Panie Prezydencie! Druhna Oleńka opowiadała nam, że są w 
Ameryce szkoły, które posiadają własne wagony kolejowe i jachty... Gdyby Pan Prezydent zechciał przejrzeć składy 
swoich starych wagonów, może znalazłby  się taki, który my byśmy przystosowali do własnych potrzeb. Jakże przyjemnie 
byłoby w ten sposób uczyć się historii, geografii i przyrody Polski!”

List wysłałam do kancelarii Prezydenta, wiedząc, że Prezydent lubi dzieci. Sądziłam, że go ubawi.

W kilka dni potem przyszedł zaadresowany do dzieci z Dworku Cisowego list z kancelarii prezydenckiej. Utrzymany był 
w tym samym stylu:

„Przejrzałem moje składy starych wagonów i znalazłem jeden wagon czwartej klasy, który może się nada do waszego 
celu. Wagon ten będzie odstawiony do stacji Nowy Targ i tam oczekiwać będzie waszych decyzji”.

O. Małkowska, Zapiski

ZADANIA PRZEDZLOTOWE - 10 KROKÓW DO STULECIA
 Zadania przedzlotowe ujęte są 
w dziesięć obszarów, wyznaczonych 
przez harcerskie dekady minionego stu-
lecia. W każdej dekadzie określony został 
pewien obszar działania, myśl przewod-
nia, która była ważna dla harcerzy wów-
czas i którą warto kontynuować w naszym 
działaniu - oczywiście przystosowując ją 
do współczesnych warunków. Wszystkie 
zadania dostępne na stronie:  

http://www.zlotkrakow.zhp.pl/zadania-przedzlotowe.html
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KROK 4, 1940-1950, Czas bohaterów
Wszystkie N-y, sabotaże, dywersje, wywiady - to nic innego, jak środek wychowania człowieka. To po prostu technika 
harcerska owych czasów. Przecież nie mogliśmy podczas wojny uczyć kucharstwa i budowania mostków na strumykach. 
Myśmy braterstwa i służby uczyli się, wysadzając mosty i walcząc. Lecz gdy tak się rozumie służbę harcerską, śmiesz-
nym jest patrzeć na harcerzy tego okresu jak na fachowców kredy piszącej na murze czy pistoletu, jak na fachowców 
konspiracji. To wszystko była nasza technika, tak jak techniką dziś winny być wszystkie służby odbudowy. Istotą był 
człowiek, o wychowanie którego chodziło.

S. Broniewski, Szare Szeregi. Notatka historyczna o pracy harcerstwa w czasie okupacji niemieckiej

KROK 5, 1951-1960, Przygoda dla każdego
Ale to, co się odbywa dziś w kraju, jest przecież autentycznym ruchem odrodzenia harcerskiego. Ogarnął on młodzież, 
dawnych instruktorów i działaczy niedawnej Organizacji Harcerskiej. Jestem oszołomiony tym zjawiskiem harcerskiego 
odrodzenia, które przeszło najśmielsze oczekiwania. Sądzę, że oddolna potrzeba harcerstwa „prawdziwego” będzie miała 
tak wielki wpływ na postępowanie nas wszystkich i uchroni od koncepcji papierowych, niezgodnych z życiem.

A.Kamiński, list do instruktorów z 20 grudnia 1956 r

KROK 6, 1961-1970, Kierunek: specjalności
Jeśli chcecie samodzielnie budować rakiety „międzyplanetarne”, piękne i barwne latawce, łódki, teleskopy i mikroskopy 
- szukajcie w kioskach ruchu „Ruchu”, księgarniach „Domu Książki” i składnicach CSH kolejnych broszurek z ukazują-
cego się nakładem Wydawnictwa Harcerskiego cyklu „Zrób to sam”.

Z przedmowy do specjalnościowej broszury „Zrób to sam”

KROK 7, 1971-1980, Służba sobie i innym
Tę wielką akcję Związek Harcerstwa Polskiego podjął dla uczczenia - przypadającej w 1973 roku - pięćsetnej rocznicy 
urodzin Mikołaja Kopernika. (...) W operacji 1001 Frombork - Harcerskim Ruchu Młodzieży o Honorowe Obywatelstwo 
Fromborka - Miasta Mikołaja Kopernika, uczestniczyli przede wszystkim młodzi fachowcy - harcerze ze szkół zawodo-
wych i przyzakładowych. Harcerze postanowili przywrócić miastu dawną świetność. W hołdzie Kopernikowi - odbudo-
wany i rozbudowany Frombork! W hołdzie Kopernikowi - społeczny czyn tysięcy młodych fachowych rąk! (...) Duża 
część wyposażenia szkoły, Domu Dziecka i Muzeum Kopernika jest dziełem harcerskich rąk z całej Polski. Wszystkie 
drużyny harcerskie i zuchowe zbierały „koperniki” - dziesięciozłotówki i przeznaczały je na fundusze Operacji 1001 
Frombork. Operacja ta nosiła tytuł „Koperniki dla Fromborka”.

Album Operacja 1001 Frombork

KROK 8, 1981-1990, Silni przeszłością
W harcerstwie niczego nie trzeba tworzyć od nowa. Nie musimy miotać się rozpaczliwie w poszukiwaniu nowych, ge-
nialnych rozwiązań. Wystarczy jeszcze raz wydobyć to, co jest uniwersalną istotą istnienia organizacji. Należy przeanali-
zować nasz dorobek i dostosować go do wymagań współczesności.

M. Miszczuk,”Bratnie Słowo” 1981 

KROK 9, 1991-2000, W bratnim kręgu
Aleksander Kamiński poświęcił „Kamienie na szaniec” chłopcom z Szarych Szeregów, którzy umieli pięknie umierać i 
pięknie żyć. Dziś nie musimy umierać. Musimy się stale uczyć pięknie żyć zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem. (...) Nie 
zapominajmy, że mamy niemal całowiekową tradycję, że byliśmy inicjatorami i współtwórcami światowego ruchu skau-
towego w latach dwudziestych, że wielu z tych, którzy decydowali o naszym powrocie do światowych struktur, nie było 
na świecie, gdy harcerstwo miało już duży dorobek. (...) Skauting jest wielką grą uprawianą przez przyjaciół w służbie. 
Jest braterstwem służby. W tej grze zaczyna się niedługo mecz drugiego stulecia. Gramy o przyszłość młodzieży Polski i 
świata. Nie możemy przegrać.

S. Mirowski, Harcerskie refleksje

KROK 10, 2001-2010, Dziś - dla przyszłości
Ostatnia dekada to historia, którą tworzymy sami - nasze gromady i drużyny. Od nas zależy, czy harcerstwo jest atrakcyj-
ne, do nas należy wybór służby, jaką realizujemy i charakter wyczynów, jakich się podejmujemy. To, że harcerstwo ma już 
sto lat, nie oznacza, że możemy przestać się starać, wręcz przeciwnie - tradycja obliguje nas do działań coraz lepszych. 
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 Przyszło lato, przyroda 
obudziła się do życia. Może 
czas porozmawiać z zuchami 
o ekologii? Oto bajka o tym, 
co może stać się z lasem i jego 
mieszkańcami, gdy zabraknie 
im wody. Może być wykorzy-

stana jako gawęda w czasie 
ekologicznych cykli sprawno-
ściowych lub zbiórek, które 
przecież często przygotowuje-
my dla naszych zuchów. A póź-
niej, gdy rozpierać nas będzie 
twórczość, możemy wymyślić 

wspólnie szczęśliwe zakończe-
nie dla tej historii, każdy doło-
ży swoje zdanie lub namaluje 
rysunek… Wszystko zależy od 
Was.

dh. Marzena Bieniecka
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Pewnego dnia, może wcale 
nie tak dawno temu i całkiem 
niedaleko, mała wiewiórka 
Basia przybiegła do swojej 
mamy, dysząc ze zmęczenia. 
Pokonała długą drogę od Le-
śnego Jeziorka, nad którym 
spotkała się z przyjaciółmi. 
Mamę zdziwiło, dlaczego tak 
wcześnie wróciła. Zapytała o 
to Basię, ale córka nie mogła 
wydobyć z siebie słów. Nagle 
się rozpłakała.
- Basiu, powiedz mi co się 
stało. – poprosiła mama.
- Bo… Mamo…, bo w Je-
ziorku nie ma wody! – wy-
krztusiła wiewiórka.
- Skarbie, przecież to niemoż-
liwe. – zaśmiała się mama.
- Ale naprawdę!
W tym samym czasie Bliźnia-
cy-Niedźwiadki opowiadali 
swoim kolegom na boisku do 
piłki nożnej, że rano nie mo-
gli napić się herbaty, bo tatuś 
nie znalazł wody w szczelinie 
skalnej, skąd zawsze ją bie-
rze. Lis przyznał, że u niego 
było podobnie i przez ten 
brak nie zje dziś pysznej, ulu-
bionej zupy ogórkowej, jaką 
robi jego babcia. Normalnie 
nikt by nie uwierzył Lisowi-
zawadiace, ale skoro Miśki to 
potwierdzają…
- A… A moja ciocia już wczo-
raj wieczorem wspominała, 
że w jej norce jest bardzo 
sucho. – wtrąciła nieśmiało 
Szara Myszka. – Piszczałek 
nawet zaczął kaszleć od tej 
suchości…
Piszczałek był jej małym ku-
zynem, o którego zdrowie za-
wsze obawiała się cała rodzi-
na, więc nikogo nie dziwiło, 
że Myszka pobladła. Panna 

Zającówna chciała przynieść 
jej w skorupce orzecha coś 
do picia, ale nie znalazła ani 
kropli wody… Nagle nadle-
ciał Pan Sowa (którego leśne 
dzieci potajemnie nazywały 
Wielką Głową, bo zawsze 
strasznie się puszył). Zatrze-
potał skrzydłami, przybrał 
poważny ton i oznajmił:
- Otrzymałem polecenie, aby 
was poinformować, drogie 
dzieci, że w Leśnym Jezior-
ku zabrakło wody. To samo 
tyczy się wszystkich źródeł 
w naszym lesie, a doszły 
nas słuchy, że w sąsiednich 
buczynach i olszach jest to 
samo. Nie wiemy jeszcze 
jak w Ciemnym Borze, ale 
przed zachodem słońca wró-
ci nasz posłaniec, Wróbel 
Mniejszy. Dodatkowo opady 
atmosferyczne, jakie żaby 
przepowiadały od tygodnia, 
nie nadchodzą. Nasze panie 
meteorolog przewidują suszę 
na trzy tygodnie.
- Co to wszystko znaczy, Pa-
nie Sowo? – zapytał niepew-
nie jeden z Miśków.
- To, że jesteśmy w stanie klę-
ski żywiołowej.
Zwierzątka popatrzyły po so-
bie. Żadne z nich nie wiedzia-
ło, czym jest „klęska żywio-
łowa”, ale słusznie sądziły, że 
to poważne tarapaty.
- Co się stanie, jeśli woda nie 
wróci? – zaczęły wykrzyki-
wać między sobą.
Pan Sowa posmutniał, ale 
nic nie powiedział. Lis, jako 
najstarszy, polecił kolegom 
zamknąć pyszczki i dzioby. 
Posłuchali go, ale Wielka 
Głowa nadal milczał.
- Niech pan nam powie, pro-

simy. – powiedział najmłod-
szy z wszystkich krecik.
- No cóż… Będziemy musieli 
opuścić nasz Las.
Zapadła cisza. Wszyscy byli 
przerażeni. Opuścić las? Do-
kąd się udadzą? Skoro ani w 
olszy, ani w Ciemnym Borze, 
ani w buczynie nie ma ani 
kropli… Będą musieli chy-
ba udać się na koniec świata 
po tą wodę. I nie będą mogli 
jej tu sprowadzić, więc zo-
staną tam, daleko od domu, 
od boiska, od Leśnego Je-
ziorka, Rwącej Rzeki, Li-
liowego Stawu, Kamiennej 
Góry… A jeśli nie znajdą 
wody? Przecież bez niej nie 
można żyć. Nie można rano 
umyć zębów, wypić herbaty, 
podlać kwiatów, nie można 
zjeść obiadu, podwieczorka, 
bez niej nie wykąpiemy się 
ani nie wytrzemy podłogi. 
Bez wody nie mogą też żyć 
drzewa, które produkują tlen, 
a my nim przecież oddycha-
my. Gdy nie ma wody, nie ma 
się nawet gdzie popluskać w 
upalne dni. Przez to biedny 
Piszczałek znów nabawi się 
kaszlu! A starsza Pani Jeżowa 
nie zaparzy ziółek na żołądek 
i znów będzie cierpieć. A w 
szkolnym ogródku nie wyro-
sną kolorowe kwiaty. W ogó-
le nic nie wyrośnie! 
Wszyscy rozbiegli się do-
mów. Chcieli przytulić się 
do rodziców i usłyszeć, że 
to tylko żarty i wszystko 
będzie dobrze. Oczywiście, 
żaden Tata ani żadna Mama 
nie mogli tego powiedzieć, 
jeśli nie chcieliby skłamać. 
Na polanie zostali tylko 
bracia Miśki i Lis. Długo 

milczeli. W końcu Lis po-
wiedział:
- Wydaje się, że nie możemy 
nic zrobić… Och, dlaczego 
nie oszczędzaliśmy wody, 
kiedy jeszcze ją mieliśmy?! 
Tyle razy dorośli tłumaczyli 
nam, że ona jest najważniej-
sza dla życia, ale my nadal ją 
marnowaliśmy. Jacy byliśmy 
głupi… - postukał się w czo-
ło.
- Naprawdę myślisz, że nic 
nie można poradzić? – za-
pytał przybity Miś Arek. Lis 
pokiwał głową.
- Och, chłopaki, no dajcie 
spokój! – wzburzył się dru-
gi niedźwiadek. – Skoro nie 
ma wody, to musi być jakiś 
powód, przyczyna. Przecież 
woda nie mogła tak nagle… 
wyparować! A nawet jakby 
wyparowała cała, to spadły 
deszcz, nie pamiętacie lekcji 
o obiegu wody w przyrodzie? 
Ona nie może tak nagle znik-
nąć! Coś się z nią stało i trze-
ba się dowiedzieć, co! Jeśli 
mi nie pomożecie, rozpocznę 
śledztwo sam. – zagroził. – 
Detektyw Miś Romek rusza 
do akcji! I nadal czeka na 
wiernych przyjaciół-pomoc-
ników, Prawą Rękę Misia 
Arka i Drugą Prawą Rękę 
Lisa Leopolda! Jeśli rozwią-
żemy zagadkę, uratujemy 
Las!
- Za dużo bajek czytasz, 
Romku. Nie ma szans, żeby-
śmy coś poradzili. Tu nie da 
się nic zrobić. – skwitował 
ponuro Arek.
Leopold pokiwał smutnie 
głową.
Nie widzieli szans, aby urato-
wać Las.
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 Namiestnictwo harcerskie w Huf-
cu Ziemi Wadowickiej tworzy 10 dru-
żyn z następujących miejscowości: 
8 DH „Enty” – Leńcze, 4 DH „Gra-
nit” – Brody, 1 DH „Błękitna” Frydry-
chowice, 3 DH „Badyle” – Kalwaria 
Zebrzydowska, 2 DH „Herosi” – Wa-
dowice, 5 DH „Nasze Zoo” – Stani-
sław Dolny, 6 DH „Nieustraszeni” – 
XXXX, 7 DH „Nadwiślańska Brać” 
– Przeciszów, & DH „Omega” – Mu-
charz, 125 DH „Zośka” – Mucharz.
 W maju 2009 roku odbyło się 
pierwsze spotkanie drużynowych, 
którzy postanowili włączyć w plan 
pracy hufca imprezy namiestnictwa 
harcerskiego. Jesienią podczas od-
prawy w Zalesiu nabrały one real-
nych kształtów. Rozpoczęliśmy od 
harcerskich „Andrzejek” w Mucha-
rzu (27-29.11.2009) – imprezy bar-
dzo integracyjnej, bogatej w uczest-
ników, rozrywki, znakomitą zabawę.
 Gospodarzem i organizatorem 
była drużyna „Zośka” i Karolina 
Paleczny. Najlepiej ze swych zadań 
wywiązała się drużyna „Błękitna”. 
Zimą opracowaliśmy zadania NAZ, 
a najlepsza drużyna, która zdążyła 
nadesłać sprawozdanie ze swej dzia-
łalności, pojechała w nagrodę na lo-
dowisko w Wadowicach. Była to dru-
żyna „Granit”
 Wiosną drużyny namiestnictwa 
spotkały się w dniach 19-21.03.2010 
na trzydniowym biwaku pod hasłem 
„W świecie wyobraźni”, a dokład-
nie w Brodach. Organizatorem tego 
wydarzenia była 3 DW „Altair” 
z Kalwarii Zebrzydowskiej, która 
przygotowała dla harcerzy świetną 
grę nocną i dzienną połączoną z wę-
drówką na Lanckorońską Górę, seans 
filmowy, zgodne z tematyką biwaku. 
Drużyny przygotowały na wieczorny 
kominek scenki, które udowodniły 
jak bujną mają wyobraźnię. W efek-
cie trzydniowych zmagań najlepszą 
okazała się drużyna „Błękitni”.

 Nową inicjatywą było zorganizo-
wanie rozgrywek Harcerskiej Ligi 
Sportowej, a to w związku z olbrzy-

mią potrzebą ruchu i sportową pasją 
harcerzy.
 Inauguracja ligi miała miejsce 20. 
stycznia 2010 w Jaszczurowej zawo-
dami w piłce halowej. Kolejne zawo-
dy odbyły się w Brodach 20. marca, 
a były to rozgrywki w siatkówce.
 W maju miały się odbyć zawody 
w koszykówce, lecz mimo przygo-
towania się organizatorów – 1 DH 
„Błękitna”, nie doszły one do skutku 
z powodu braku uczestników. W pił-
ce siatkowej i halowej piłce nożnej 
najlepszą okazała się reprezentacja 
5 DH „Nasze ZOO”. „Zgarnęła” ona 
dwa piękne puchary ufundowane 
przez dh Komendanta (należało im 
się!:) 
 Ostatnią tegoroczną inicjaty-
wą namiestnictwa harcerskiego jest 
opracowanie regulaminu zdobywa-
nia Plakietki Hufca (finał 1. sierpnia 
w Wadowicach!). Harcerze, aby zdo-
być ową plakietkę powinni:
• Zorganizować wycieczkę do 
miejsca mało znanego im na terenie 
hufca i sporządzić fotoreportaż;
• Nauczyć się min. 5 piosenek 
związanych z Powstaniem Warszaw-
skim;
• Opracować grę planszową/ strate-
giczną opartą na historii Hufca Ziemi 
Wadowickiej;
• Wykonać karty o swojej drużynie 
do kroniki namiestnictwa harcerskie-
go.
 Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku harcerskim uda nam się przeżyć 
jeszcze wiele harcerskich przygód 
i zrealizować wiele ciekawych po-
mysłów, jakie lęgną się w harcerskich 
głowach.

Czuwaj!

Namiestnik phm Dorota Sarapata
z-ca phm Anna Waga

ROK PRACY NAMIESTNICTWA
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JAMBOREE ON THE TRIAL

 Spotkanie skautów na szlaku to coroczne przedsięwzięcie 
podejmowane przez setki drużyn na całym świecie. Skauci 
wychodzą zastępami, drużynami w teren na zbiórki, zwiady, 
gry, wyprawy itp., zawsze w drugą sobotę maja. Wszystkich 
łączy to, że wychodzą tego samego dnia na szlak. Warto, za-
tem zapisać w swoim harcerskim kalendarzyku, że druga so-
bota maja to JOTT i zaproponować harcerzom „coś nowego”, 
„coś światowego”
 JOTT został rozpowszechniony przez kanadyjskiego dru-
żynowego Dave’a Wiebe z 40. St. Catharines. Postanowił 
podzielić się swoim pomysłem o Zlocie na Szlaku z innymi 
drużynowymi. Początkowo idea ta odnosiła się jedynie do 
harcerzy kanadyjskich. Dave wysłał informacje pocztą elek-
troniczną do grupy „scoutscan”. Chciał dzięki JOTT poka-
zać harcerza jako osobę pracującą dla społeczeństwa. Wieść 
o Zlocie przemierzyła Kanadę, USA, aż trafiła do Wielkiej 
Brytanii. Później pajęczyna informacyjna rozrosła się na pra-
wie cały świat. Pomysł jednego człowieka połączył drużyno-
wych i harcerzy na całym świecie. Dlatego drużynowi (orga-
nizatorzy) JOTT zostali nazywani „Hike Chiefs”.
 Pierwszy JOTT odbył się w 1998 roku i zgromadził na 
zwiadzie 19 000 kanadyjskich harcerzy; dodatkowo 6 000 
harcerzy uczestniczyło w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Szwajcarii, Nowej Zelandii i Papui-Nowej Gwinei. 
W 2001 roku na szlak ruszyło ponad 30 000 skautów, ale każ-
dego roku liczba chętnych na wypraw rośnie. 
 W JOTT może uczestniczyć każdy, ponieważ trasę i jej 
stopień trudności wybiera drużynowy, dostosowując warunki 
do swoich harcerzy. W JOTT nie chodzi o liczbę kilometrów, 
tylko o idee skautową oraz dzień wyprawy. Każdy drużyno-
wy może opracować własne zasady JOTT’a np. zadbać o pla-
kietki dla harcerzy, zadania na trasę, ciekawe formy przemie-
rzania szlaku, sprawności, odznaki, nagrody. Na szlak mogą 
ruszyć zuchy, harcerze starsi, wędrownicy. Każdy będzie na 
swój sposób turystą – skautem idącym w tym samym kierun-
ku – ku lepszej przyszłości.
 W tym roku na JOTT ruszyły dwa patrole z hufca: 8 DSTH 
Aquarius i zastęp z 3 DH Badyle.

HO Sonia Knapczyk
 Namiestnik Starszoharcerski
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 Służba niedłocznie ko-
jarzy się z pracą harcerską. 
Mamy już za sobą rok Pra-
cy nad sobą (2008) oraz rok 
Braterstwa (2009). Każdy 
z tych programów miał na 
celu przygotowanie harcerzy 
i instruktorów do obchodów 
stulecia harcerstwa polskie-
go, których ukoronowaniem 
ma być Światowy Zlot Har-
cerstwa Polskiego w Krako-
wie. Każdy z tych progra-
mów miał swoje propozycje 
dla kadry i zuchów, harcerzy, 
wędrowników.

 W roku Służby została 
uruchomiona strona inter-
netowa www.sluzba.zhp.pl 
gdzie można znaleźć inspi-
racje do pracy z drużyną w 
każdym pionie oraz informa-
cje o realizowanych projek-
tach prgarmowych (np. Na-
sza–Tarsa, Rajd Grunwaldzki 
itp.). Wytyczono pola służby 
dla każdej grupy metodycznej 
ZHP. Dostępne są tam mate-
riały do pobrania przydatne 
na zbiórkach i nie tylko.
 Mimo, że już prawie po-
łowa roku 2010 za nami, 

to jednak warto zaglądnąć 
i poszukać czegoś dla swojej 
drużyny. Więcej o służbie na 
stronie internetowej.

Założenia programowe konkursu:
* Propagowanie zdrowego stylu życia i wy-
siłku fizycznego.
* Kształtowanie wrażliwości estetycznej 
młodych ludzi.
* Uświadomienie, iż ruch to każda chwila 
naszego życia.
* Rozwijanie i eksponowanie artystycz-
nych zainteresowań młodych ludzi.
Wszystkie prace nadesłane na konkurs będą 
oceniane przez Jury w trzech kategoriach:
I. Ziemia
II. Powietrze
III. Woda
Czekamy na zdjęcia z pomysłem, ukazują-
ce różne aspekty ruchu, który towarzyszy 
nam nieustannie.

Założenia organizacyjne konkursu:
1) Organizatorem konkursu jest kadra pro-
gramowa bloku „Zdobywcy Szczytów”
2) Udział w konkursie jest bezpłatny i do-
browolny.
3) Mogą w nim brać udział wszyscy człon-
kowie ZHP. 
4) Warunkiem uczestnictwa jest nadesła-
nie maksymalnie 3 zdjęć (po jednym w 
każdej kategorii, w formacie nie mniejszym 
niż 20x30 cm oraz na płycie CD w forma-
cie JPG ( zdjęcia i CD nie będą zwracane) 
wraz z  kartą zgłoszenia (osobno dla każde-
go zdjęcia), na poniższy adres:

 GŁÓWNA KWATERA ZHP
 00-049 WARSZAWA
 UL. KONOPNICKIEJ 6
 z dopiskiem „Ruch niejedno ma imię” 
5) Zdjęcie powinno być opisane z tyłu 
imieniem i nazwiskiem jego autora oraz 
kategorią, w której startuje. Natomiast 
płyta CD powinna być opisana jedynie 
imieniem i nazwiskiem.
6) Czas trwania konkursu od 01.02 do 
31.07.2010r.
Wszystkie prace muszą być dostarczone 
na w/w adres najpóźniej do dnia 31 lipca 
2010r. Jest to warunkiem uczestnictwa w 
konkursie.
7) W czasie trwania zlotu ZHP w Kra-
kowie, zostanie przygotowana wystawa 
prac zgłoszonych na konkurs oraz nastą-
pi ogłoszenie wyników konkursu.
8) Najlepsze prace wyłoni Jury, jak 
również zostanie przyznana przez 
uczestników zlotu Nagroda Publiczno-
ści. Do urny, znajdującej się na tere-
nie wystawy, będzie można w dniach 
16- 22 sierpnia 2010r. wrzucać swoje 
głosy na specjalnie przygotowanych 
do tego formularzach.
9) Po zakończeniu zlotu prace konkur-
sowe będą dostępne do obejrzenia na 
stronie internetowej ZHP.
10)  Dla laureatów przewidziane są dyplo-
my i nagrody rzeczowe.K
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Do chatki wyrusz samotnie

 Na połoninie stoi niewielka chatka. Naprawdę 
kilka desek wspartych na ceglanej obsypującej się 
podmurówce. Komin sprawia wrażenie, jakby miał 
zaraz runąć, w środku raptem kilka prycz, stół, ława, 
piec. A jednak to było to, czego w tamtej chwili po-
trzebowałem najbardziej na świecie. 
 Jechałem 23 godziny, po drodze zdążyłem prze-
czytać całe „Jadąc do Babadag” Stasiuka, potem ga-
piłem się za okno, na mijane obrazy. Strasznie się 
zakotłowało wtedy wszystko, co zostawało za po-
ciągiem. 
 Żeby dojść do chatki, trzeba się nieźle natru-
dzić. Przejść potok, mostu nie ma już od dawna. 
Potem, pnąc się skalistym, porośniętym świerka-
mi zboczem, dotrzeć na szczyt wzgórza. Stamtąd 
wyznaczyć azymut i iść tak długo, aż nie dotrze 
się do drogi. Choć słowo „droga” nie opisuje zja-
wiska. Błotnista, wtedy w listopadzie rozjechana 
przez traktory wyrwa w lesie. Iść wzdłuż niej, aż 
do kolejnego szczytu. Potem jeszcze pół godziny 
w dół i wychodzisz na polanę. A na polanie stoi 
chatka. 
 Jej lokalizacja jest tajna. Wie o niej najprawdo-
podobniej kilkadziesiąt tysięcy osób w całej Polsce, 
bo to tajność bardzo względna. O chatce można 
powiedzieć tylko komuś, kto Zrozumie. Tylko taki 
ktoś może tam przyjechać, usiąść przy stole i powie-
dzieć, co słychać osobom, których nie zna. 
 W chatce poznałem kiedyś Igora. Przyszedł 
z plecakiem i okazał się zbawieniem, bo przyniósł 
cukier, którego ja nie miałem. Mówił coś o tym, że 
rzuciła go dziewczyna, uciekła podobno z jakimś 
Czechem i Igor już nie bardzo lubił Czechów. Przy-
jechał do chatki, miał cały plecak dzieł Thomasa 
Mertona, kłóciliśmy się o tego Mertona pół nocy. 
 Albo ta matka z córką. Nie pamiętam już ich 
imion, przyjechały samochodem, zostawiły go 
w błocie dwie godziny marszu od chatki. Przy-
szły w pantoflach, które długo potem skrobały 
z błota. Matka miała jakieś 50 lat i chciała ko-
niecznie 15- letniej córce pokazać chatkę i czym 
chatka może być. Widać spędziła tu w młodości 
kilka miłych chwil, rozglądała się po tonącym w 
mroku wnętrzu, jakby znała je od lat. Córka nie 
słuchała, nie patrzyła, co jakiś czas wymykała się 
na papierosa. 
 Tak, w chatce poznałem kilku ciekawych ludzi. 
Ale teraz byłem sam. Miałem tu spędzić jedną noc 

i ruszyć dalej. Zaraz po rozpaleniu w piecu nabra-
łem głębokiego przekonania, że już nic absolutnie 
na świecie nie istnieje, wybuchła jakaś tragiczna 
w skutkach wojna i nie ma do czego wracać (zwykle 
myśl o wojnie budziła we mnie pragnienie wyru-
szenia na nią z aparatem, tym razem było inaczej). 
Wpadłem w to przekonanie i za nic w świecie nie 
chciało mi się z niego ruszać. 
 W chatce spędziłem więc kilka dni i każdego 
z  nich odkrywałem coraz bardziej przerażony, że 
jest tam prawie wszystko, czego mi potrzeba. Pół 
dnia zajmowało mi zbieranie drewna, potem mu-
siałem wysuszyć przemoczone ubrania i ugotować 
coś do jedzenia. Jadłem, z kawą siadałem przy oknie 
i gapiłem się na ukraiński brzeg rzeki (dość podpo-
wiedzi). Trochę czytałem, mniej rozmyślałem. Było 
mi dobrze. 
 I dlatego przerażenie narastało. W końcu było 
tak wielkie, że dotarłem do momentu, w którym 
trzeba było podjąć męską decyzję. Pozostanie w 
chatce choć godzinę dłużej mogło oznaczać pozo-
stanie w niej na zawsze. Nie zważając na nadcho-
dzący mrok spakowałem szybko plecak i ruszyłem. 
Wszedłem wtedy na kilka szczytów, pogubiłem się 
strasznie, szedłem całą noc. W końcu nad ranem 
odnalazłem właściwą drogę, dotarłem do autobusu, 
następne 23 godziny jazdy pociągiem i byłem w Po-
znaniu. 
 Wędrówka w grupie przyjaciół zbliża ich do 
siebie, sprawia, że zaczynają bardziej zwracać 
uwagę na potrzeby drugiego człowieka. Podbu-
dowuje ich i daje siłę do dalszej, wspólnej pracy. 
Wszystko to prawda wyryta na kamiennych tabli-
cach wędrownictwa. 
 Samotna wędrówka, którą sam sobie zgoto-
wałem, dała mi coś zupełnie innego. Zarówno 
wtedy w nocy w środku bieszczadzkiej puszczy, 
jak i w chatce przy kawie docierałem do prawdy 
równie ważnej jak te, które przychodzą do nas, 
gdy kilometry pokonujemy w grupie. A jednak by 
ją odkryć, każdy musi wyruszyć w swoją drogę 
sam. I każdy odkryje u jej kresu coś zupełnie in-
nego. 

Filip Springer

pwd. Filip Springer - redaktor naczelny Na Tropie, 
szef zespołu promocji Wyprawy Wędrowniczej 2007, 
były drużynowy 79 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej 

„Wilki”. Dziennikarz i fotoreporter Polskiej Agen-
cji Fotografów FORUM i Głosu Wielkopolskiego.

Odnalazł i poleca H.O. Grezgorz Chlewicki
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KSZTAŁCENIE

 Wiele czasu zajęło mi znalezienie od-
powiedniego tematu do tej kolumny. Bo 
przecież to pierwszy numer, więc musi być 
jak najlepiej; nie wiadomo czego oczekuje 
redaktor naczelna, bo wymagająca :); czy 
jej się spodoba i uzyska akceptację do dru-
ku; no i w końcu najważniejsze – z jaką 
reakcją się spotka później, kiedy już trafi 
w Twoje ręce. Postanowiłam, że podzie-
lę się z Wami częścią moich wspomnień 
i przemyśleń…
 Sierpień 2009, Suche Rzeki, Biesz-
czady – Kurs Kadry Kształcącej organi-
zowany przez MAK Chorągwi Gdańskiej. 
Dwadzieścia różnych (to mało powie-
dziane! Zupełnie innych!) osób, które się 
nie znają ale przyjechały w jedno miejsce 
w tym samym celu. Do tego mieszanka 
środowisk z całej Polski, różne zwyczaje, 
obrzędy, nawyki. Po pięciu dniach pozna-
wania siebie nawzajem i  uczestnictwa 
w różnych formach kształcenia, ostatnie-
go wieczoru, podczas kuźnicy, doszliśmy 
do jednego wniosku: nie można kształcić 
i wychowywać bez tytułowego OSOBI-
STEGO PRZYKŁADU INSTRUKTO-
RA!
 Tak! Spodziewam się, co teraz my-
ślisz. To nic odkrywczego, każdy to wie. 
Właśnie… i tu  się pojawia problem. Bo 
w sferze wiedzy właśnie to pozostaje, 
nie idzie dalej – w postawę i czyny. Nie 
wyobrażam sobie, że istnieje drużynowy 
czy instruktor, który mówi jedno, a robi 
drugie. Wszyscy pracujemy na wspólny 
wizerunek Związku Harcerstwa Polskie-
go. Nikt nie ma prawa niszczyć tego wi-
zerunku, dając świadectwo swą postawą. 
A niestety, sama byłam świadkiem kilku 
takich świadectw…
 Każdy, kto w jakikolwiek sposób 
może spełniać funkcję wychowawczą 
(zob. Misja ZHP „Naszą misją jest wy-
chowanie młodego człowieka…) musi 
znać mechanizm: swoją postawą kształtu-
ję postawę innych. 

 Czy drużynowy, który nie jest punktualny ma prawo wymagać 
od swojej drużyny punktualności? Czy instruktor, który sam nie 
przestrzega P(p)rawa jest wiarygodny? Czy zastanawiamy się co 
dzisiaj powinien dla nas znaczyć 1 punkt Prawa Harcerskiego? 
 W 1913 roku Andrzej Małkowski napisał: Ruch skautowy jest 
wyrazem ducha swego twórcy (…) skauci-szeregowcy i skau-
ci-oficerowie czerpali z indywidualności Skauta Naczelnego, wzo-
rowali się na jego charakterze i szli we wskazanym przez niego 
kierunku. (…) w sprawach wychowawczych książki i nauczanie są 
czynnikami pomocniczymi, czynnikiem zaś głównym jest charakter 
indywidualny wychowawcy i przykład osobisty, jaki on daje.
 Często myślę, że to rzecz najważniejsza. I wcale nie chodzi 
tu o to, żeby być „chodzącym ideałem”. Chodzi przede wszyst-
kim o to, by być świadomym swojej postawy. Niestety zbyt mało 
i zbyt rzadko rozmawiamy o postawach i zachowaniach w kręgach 
instruktorskich. Często nie zwracamy uwagi na czyjeś negatywne 
postawy, czekamy aż ktoś inny zauważy i zwróci uwagę. Kto jest za 
to odpowiedzialny? Jednym słowem: wszyscy!
 Postawa to stosunek człowieka do  życia, nastawienie, zacho-
wanie, wreszcie postępowanie. Od członków ZHP oczekuje się 
postaw zgodnych z ideałami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu 
Harcerskim. Nie jest obojętne, jakimi jesteśmy ludźmi (instrukto-
rami), w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, czy szanujemy siebie 
nawzajem, swój czas, czy jesteśmy odpowiedzialni za swoje słowa 
i czyny.
 Kształtowanie postaw w harcerstwie to proces rozciągnięty 
w czasie – uczestnictwo w ciągu wychowawczym. Zdobywanie 
coraz trudniejszych sprawności, coraz wyższych stopni, podejmo-
wanie coraz trudniejszych zadań. Kiedy proces ten dobiega końca 
możemy oczekiwać od tego, kto w nim uczestniczy, pewnego ro-
dzaju dojrzałości intelektualnej, społecznej, fizycznej, duchowej.
 Bycie członkiem ruchu pomaga nam przyjąć odpowiednią po-
stawę, znaleźć wzorce do naśladowania, mieć jakiś konkretny stosu-
nek do życia, wyrobić sobie pewien typ zachowania i postępowania. 
Z drugiej zaś strony zobowiązuje. Do czego? Do zachowania zgod-
nego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, do odpowiedzialno-
ści za siebie i innych. 
 Można o postawie, postępowaniu, zachowaniu instruktora nie 
rozmawiać w ogóle. Można milczeć i przyjmować, nawet to, co wy-
daje nam się złe i niewychowawcze. Można, kiedy zauważymy coś 
nagannego, przekonywać się, że lepiej być tolerancyjnym i dobrym 
dla wszystkich. Można czekać biernie i mieć nadzieję, że samo się 
zmieni. Można… Ale to na nas instruktorach Związku Harcerstwa 
Polskiego spoczywa odpowiedzialność – za siebie i za innych (z in-
nymi). Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Powinno nam zale-
żeć, by wspólnie kształtować pozytywny wizerunek naszego ruchu, 
by pozytywnie oddziaływać na siebie nawzajem, aby nasi wycho-
wankowie mieli gdzie szukać przykładów i wzorców postępowania. 
Decyzja należy do każdego z nas…

Pwd. Barbara Jamróz
Szef ZKK Hufca Ziemi Wadowickiej

OSOBISTY PRZYKŁAD
INSTRUKTORA
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ROZKAZY KOMENDANTA HUFCA

Zwizek Harcerstwa Polskiego Wadowice, dn. 25.04.2010 r. 
Komendant Hufca  
Ziemi Wadowickiej 

Rozkaz L. 6/2010 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam phm. Monik Mnich z członka komendy hufca z dniem 25 kwietnia 2010 

Serdecznie dzikuj za  pełnienie funkcji członka komendy i ycz dalszych sukcesów w yciu zawodowym.  

2.2. Mianowania  w komendzie hufca

2.2.1. Mianuj druhn  phm. Ann Wag członkiem Komendy Hufca Ziemi Wadowickiej z dniem 25.05.2010. W ramach 
zakresu obowizków dh. Ania  bdzie odpowiedzialna za imprezy centralne, chorgwiane i specjalnociowe oraz 
pełnomocnik do spraw zagranicznych hufca 

2.2.2 Na czas nieobecnoci druhny hm. Janiny Pajk obowizki wynikajce z członkostwa w komendzie hufca bdzie pełni  
druhna  pwd. Barbara Jamróz  – zakres obowizków to odpowiedzialna za Nieobozow Akcj Letni i Zimow, 
protokoły z KH oraz przydział obowizków wynikajcy z przydziału słubowego Szefa Zespołu Kształcenia Hufca.   

2.3. Powołanie i rozwizanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuj z dniem 25 kwietnia 2010 Komend obchodów Powstania Warszawskiego – młodzie pamita  

 Komendant  - hm Robert Kadela 

 Za- komendant – phm. Dorota Polan  

3. Druyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuj w poczet druyn hufca druyn harcersk działajc przy Szkole Podstawowej 
w Inwałdzie  i nadaj jej numer 9 DH „Naznaczeni”

7. Mianowania instruktorów 

7.1. Zamknicia próby na stopie przewodniczki/przewodnika 

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.04.2010. zamykam prób, przyznaj stopie przewodnika 
i dopuszczam do złoenia Zobowizania Instruktorskiego druha Grzegorza Chlewickiego 

13. Inne 

13.1. Udzielam z dniem 25 kwietnia 2010 roku urlopu instruktorskiego na okres 1 roku  druhnie hm. Janinie Pajk z powodu 
złego stanu zdrowia 

Liczymy, e druhna Jasia szybko wróci do zdrowia i zasili nasze szeregi.  

Czuwaj! 

  hm. Marcin Homel  
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KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Wadowice, dn. 28.10.2009 r. 

Sprawozdanie z działalnoci Komisji Stopni Instruktorskich  
Hufca Ziemi Wadowickiej 

za rok harcerski 2008/2009 

Komisja została powołana na podstawie rozkazu Komendanta Hufca nr L12/03 z dnia 24 XI 
2003 r.  składzie: 

o hm. Zbigniew Herzyk – przewodniczcy 
o hm. Zbigniew Majtczak – zastpca przewodniczcego 
o hm. Iwona Niedwied – protokolant 
o hm. Robert Kadela 
o phm. Dorota Sarapata 
o hm Małgorzata Herzyk – rozkazem nr L 7/04 z dnia 26.06.2004 r. 

Komisja pracuje zgodnie z regulaminem pracy komisji, który obowizuje od               
1 wrzenia 2003 r. 

W okresie roku harcerskiego 2008/2009 otwarto i zamknito nastpujc ilo prób na 
stopie: 

Rok 

Otwarcie Zamknicie 

pwd phm pwd phm 
z wynikiem negatywnym

pwd phm 

2008/2009 3 3 7 0 0 0 

W czasie minionego roku komisja odbyła 4 spotkania, w tym jedno z udziałem członków 
Chorgwianej Komisji Stopni Instruktorskich. 

W zakresie pracy z opiekunami prób Komisja Stopni Instruktorskich przeprowadziła 
szkolenia podczas Warsztatów Druynowych organizowanych przez Komend Hufca jesieni
2008 r. Szkolenia dotyczyły prowadzenia prób instruktorskich i form pracy z opiekunem 
i podopiecznym. 

Członkowie Komisji Zbigniew i Małgorzata Herzyk wzili udział w warsztatach dla 
przewodniczcych i członków KSI zorganizowanych przez Wydział Pracy z Kadr i 
Kształcenia GK ZHP w dniach 14-15 marca 2009 r. w Warszawie. 

Na odprawie druynowych w marcu 2009 r. zapoznano instruktorów hufca ze zmianami w 
sposobie zdobywania stopni instruktorskich zgodnie z nowymi wytycznymi GK ZHP. 

Na posiedzeniach KSI sformułowano wniosek pod adresem Chorgwianej KSI o 
przeprowadzenie szkole dotyczcych pracy KSI, które usprawniłyby prac komisji 
hufcowych. 

Przewodniczcy KSI 
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CZAS NA MAŁE CO NIECO

Pragnę zaproponować Wam nową stałą kolum-
nę „Harcusia”. Znajdziecie w niej komentarze 
i opinie na temat harcerskich książek znanych 

autorów, jak S. Mirowski czy A. Kamiński, 
ale również postaram się dotrzeć do pozycji mniej znanych. 
Oczywiście będę nakłaniać Was również do bieżącego stu-
diowania materiałów mniej obfitych, ale bardziej aktualnych, 
choćby artykułów z harcerskich czasopism. Niewątpliwie 
głównym źródłem w tym wypadku będzie CZUWAJ, ale po-
staram się dotrzeć do gazet wydawanych w innych hufcach, 
jak również do artykułów publikowanych na ich stronach in-
ternetowych. 
 Tyle o tym, co będzie, a dziś, na rozgrzewkę, niewielka 
dawka lektur (nie)obowiązkowych 
 Na początek coś z mojego ogródka. Wszystkim mającym 
do czynienia z kształceniem, czy to w ZHP, czy poza obsza-
rem Związku, polecam artykuł Praca z kadrą i kształcenie 
– podsumowanie hm. Jolanty Kreczmańskiej, znajdujący się 
w CZUWAJu 12/2009. Cały numer stanowi pewnego rodzaju 
podsumowanie pracy GK. Jednak ten artykuł przykuł moją 
uwagę, ponieważ nie jest to wykaz sukcesów, jakie odnosi 
GK na polu kształcenia (chociaż i tego nie brakuje). Znajdują 
się tutaj przede wszystkim problemy i rozterki, z jakimi bo-
rykają się osoby, które chcą przekazać swoją wiedzę innym. 

Jest to artykuł, który być może podsunie Wam nowe pomysły 
na przekazywanie wiedzy, a na pewno będzie Was do tego 
motywował i przywracał chęci do działania w chwilach zwąt-
pienia.
 Kolejny artykuł jest z tego samego numeru CZUWA-
Ja, co powyższy, jednak dotyczy już innej tematyki. Artykuł 
podejmuje temat zdobywania osobowości prawnej przez 
poszczególne Chorągwie. To właśnie dzięki wpisowi do 
Krajowego Rejestru Sądowego możemy przeprowadzać tak 
dochodową akcję, jaką jest 1%. Chociaż z tym bywa jesz-
cze ciężko, to właśnie w tej akcji drzemie ogromny potencjał. 
Warto więc wiedzieć, jakie konsekwencje i możliwości daje 
Chorągwi wpisanie jej do KRS. Artykuł napisany jest bardzo 
prostym, nieekonomicznym i nieprawniczym językiem, co 
mogłoby odstraszyć niejednego czytelnika; jego autorem jest 
hm. Grzegorz Woźniak.
 Na koniec przytoczę zdanie z książki, na temat której 
komentarz znajdzie się w następnym numerze Harcusia: Na 
początku spokojny strumień, potem szerokie wody jeziora, 
narastające trudności, fale i skały, które trzeba omijać dzię-
ki ostrożnej nawigacji, satysfakcja z pokonania przeszkód, 
szczęśliwe zawinięcie do spokojnej zatoki, wieczorne ognisko 
na biwaku i spokojny sen zmęczonych wędrowców – to jest 
właśnie to, czego doświadcza człowiek w życiu, choć często 
jest spychany na mielizny i płycizny łatwego i pustego życia.

Miłej lektury życzy 
pwd. Basia Łopata

POLECAM...

 
 Od ostatniego artykułu do „Harcusia”, dotyczącego 
pracy nowopowstałego w naszym hufcu klubu specjalno-
ściowego – Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Wado-
wice” minęło wiele czasu i odbyło się sporo imprez i wy-
darzeń, w których ratownicy z naszego hufca brali udział. 
Klub, który mam przyjemność prowadzić, rozwija się pręż-
nie, a ratownicy na bieżąco doskonalą swoje umiejętności. 
Postaram się w wielkim skrócie przybliżyć naszą działal-
ność w ostatnim okresie. 
 Jak wszyscy wiemy, ostatnio wydarzyło się wiele 
rzeczy, które nie mogły przejść bez echa także w naszych 
działaniach. Druga połowa kwietnia była dla wszystkich 
harcerzy, w tym także ratowników ZHP okresem naprawdę 
ciężkiej i wytężonej pracy. Ratownicy Klubu brali czynny 
udział w szeregu wydarzeń i uroczystości związanych z ka-
tastrofą samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.
 Już wieczorem,  dnia 11.04, w Wadowicach odbyła się 
msza żałobna za ofiary katastrofy, podczas której czuwa-
liśmy nad bezpieczeństwem uczestników. Od 16 kwietnia 
rozpoczął się tydzień nieustannej pracy i przygotowań do 
uroczystości pogrzebowych w Krakowie. W ciągu tego 
tygodnia mieliśmy ręce pełne roboty. Uczestniczyliśmy 
w mszy żałobnej, na wadowickim rynku (16.04), w głów-
nych uroczystościach pogrzebowych w Krakowie (17-

18.04) oraz w odsłonięciu pomnika ofiar Katynia na wado-
wickim palcu Solidarności (22.04).
 Wszystkim ratownikom, którym nie miałem okazji podzię-
kować osobiście, składam serdeczne podziękowanie za pracę 
i poświęcony czas w tym pełnym pracy tygodniu. Dziękuję ser-
decznie wszystkim, którzy stawili się i czynnie pełnili służbę pod-
czas wszystkich uroczystości.
 Po zakończeniu żałoby narodowej, w dniu 22 kwietnia, na 
krakowskim Zakrzówku odbyły się II Chorągwiane Zawody 
w Pierwszej Pomocy. Na zawody te Klub wystawił dwa patrole, 
z których jeden (w składzie: Michał Jagosz, Oskar Kocur i Mał-
gorzata Pływacz) zajął drugie miejsce. Sukces zespołu jest tym 
większy, iż impreza miała charakter praktycznie ogólnopolski 
(wzięło w niej udział 16 ekip z całego kraju).
 Z wielką przyjemnością informuję też, iż grono ratowników 
ZHP w naszym hufcu powiększyło się o kolejne cztery oso-
by. W dniach 7 – 9 oraz 14 – 16 maja br. w Gorlicach odbył się 
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy HSR, który z wynikiem 
pozytywnym ukończyli: dh Maciej Gracjasz (3 DSTH „Hura-
gan), dh Oskar Kocur (3 DSTH „Huraggan”), dh. Maria Ostrow-
ska(3 DSTH „Huraggan) oraz dh. Magdalena Szwarcbach (4 
GZ „Skrzaty z Leśnej Krainy). Tym osobom gratuluję, a po-
zostałych serdecznie zachęcam do uczestnictwa w kursach 
i włączanie się w pracę Klubu i innych środowisk ratowni-
czych naszej Chorągwi.

H.O. Piotr Gracjasz 
szef HKR „Wadowice”

HKR Wadowice
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  PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZAGRANICZNYCH

MUNDURY

Na początku chciałam podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w akcję zbierania starych mundurów. 

Zostały one wysłane do Głównej Kwatery do Warsza-
wy, skąd zostaną przekazane skautom z Białorusi. 

Szkoda, że tych mundurów było tak mało. 
Mam nadzieję, że przy następnej ta-

kiej akcji odzew będzie większy. 

WAKACJE

W czasie ostatnich wakacji gościliśmy skautki z Ukrainy na obozie 
w Pogorzelicy. W tym roku zostało wysłane zaproszenie przez peł-

nomocnik chorągwianego ds. zagranicznych do drużyn skautowych, 
które chciałaby przyjechać do Pogorzelicy. Na razie nie ma żad-

nej odpowiedzi na to zaproszenie, ale może skauci pojawią się.

Na nadmiar skautów na pewno nie będą narzekać Ci, któ-
rzy zdecydowali się pojechać na Zlot Skautów Concordia na 
Węgry. Jeżeli chcecie zobaczyć, co będzie działo się na zlo-

cie, śledźcie stronę www.concordia.skauting.zhp.pl

Na tych, którzy zaspali, a mają więcej niż 18 lat, czeka jesz-
cze Jamboree 2011 w Szwecji. Zgłoszenia do IST, czyli mię-

dzynarodowej obsługi, nie zostały jeszcze zakończone. 
Więcej informacji na stronie: www.jamboree2011.zhp.pl

KONTAKT

W razie pytań bądź 
innych spraw, związa-

nych z zagranicą, podaję 
dane do korespondencji: 

phm. Anna Waga
tel. 0 694 359 169

gg: 6937434
skype: wazanka2

e-mail: wazanka@wp.pl

STRONA 

W naszym hufcu działa strona pełnomocni-
ka hufca ds. zagranicznych. Można z niej 
dowiedzieć się, co takiego wydarzyło się 

w skautowym świecie. Zachęcam wszystkich, 
a zwłaszcza drużynowych, do czytania wir-

tualnego magazynu 
drużynowego Skau-
ting, dostępnego na 
stronie www.maga-
zyn.skauting.zhp.pl




