
2/2010

O ile lepszy i piękniejszy byłby świat, gdyby 
wszyscy byli harcerzami..               (Donald Tusk)

M i e s i e c z n i k  h a r c e r z y

H u f i e c   Z i e m i   W a d o w i c k i e j
arcus

,

Obóz w Pogorzelicy

NAL w Zalesiu

Biwak zuchowy

ConCordia 2010

W tym numerze:
- wspomnienia z wakacji , czyli gdzie byli i co        
  robili wadowiccy harcerze
- pomysły na akcję naborową

- czym jest wyczyn?
-  jak rozpisywać próbę instruktorską 
   oraz wiele, wiele innych
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OD REDAKTOR NACZELNEJ

       Druhny i druhowie To już trzeci 
numer Harcusia po zmianach redak-
cyjnych. Dochodzimy do coraz więk-
szej wprawy w przygotowywaniu tej 
gazetki, jednak każdy numer jest dla 
nas kolejnym wyzwaniem. Musimy 
przecież za każdym razem czymś 
was zaskoczyć i spowodować, że bę-
dziecie chcieli sięgnąć po następny 
numer. Tym razem nowością jest kon-

kurs organizowany przez nasz Hufiec. 
W stałych rubrykach znajdziecie  re-
lacje z imprez, wiadomości dotyczące 
HSR, zdobywania stopni instruktor-
skich i harcerskich jak również infor-
macje o zagranicznych nowościach. 
To tylko część tego co znajdziecie na 
łamach trzeciego numeru  Harcusia. 
Przyjemnej lektury

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

Opracowanie graficzne, skład: 
pwd. Barbara Jamróz

Wydawca: Hufiec Ziemi Wadowickiej

Kontakt z redakcją:
Wszelkie sugestie, pytania oraz wnioski proszę 
kierować na do Redaktor Naczelnej na adres bar-
baralopata@op.pl
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SPIS TREŚCI BIEŻĄCYCH CZYLI
W TYM NUMERZE

1. Słowo od redaktora naczelnego, podziękowania
pwd Barbara Łopata (s.2)

2. Gratulacje, odznaczenia
pwd Barbara Jamróz (s.3)

3. Obóz hufca w Pogorzelicy
phm Anna Najbor, sam. Agnieszka Kadela (s.4-5)

4. Obchody 1 sierpnia
phm. Dorota Polan (s. 6)

5. NAL
pwd. Sonia Knapczyk, sam. Karolina Paleczny (s.7)

6. Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa Kraków 2010
 pwd. Sonia Knapczyk, pwd. Dagmara Duda, dh. Ola i dh. Natalia (s. 8-9)

7. Namiestnictwo zuchowe
dh. Monika Kwarciak, pwd. Monika Glanowska (s.10)

8. Namiestnictwo harcerskie
phm Dorota Sarapata (s. 10)

9. Namiestnictwo starszoharcerskie
pwd Sonia Knapczyk (s. 11)

10. Namiestnictwo wędrownicze
pwd Ewa Słupska (s. 11)

11. Rozkaz Komendanta hufca 
hm Marcin Homel (s.12) 

12. Komisja Stopni Instruktorskich
hm Zbigniew Herzyk (s.13)

13. Pełnomocnik do spraw zagranicznych - ConCordia 2010
pwd. Dagmara Duda (s. 14)

14. Polecam
pwd. Barbara Łopata (s. 15)

15. Harcerski Klub Ratowniczy
HO Piotr Gracjasz (s. 15)

Druhny i Druhowie, 

powakacyjny numer naszego czaso-
pisma to nie tylko radość tworzenia, 
ale również wasza ciężka praca. Wa-
kacje w tym roku obfitowały w jesz-
cze więcej wydarzeń niż zwykle i 
teraz w gorącym okresie przełomu 
sierpnia i września chcieliśmy zebrać 
wasze relacje z minionych dwóch 
miesięcy. Tym bardziej pragnę go-
rąco podziękować tym, którzy na-
desłali artykuły i zdjęcia: hm. Mar-
cinowi Homlowi, hm. Zbigniewowi 
Herzykowi, hm. Robertowi Kadeli, 
phm. Anecie Homel, phm. Doro-
cie Polan, phm. Dorocie Sarapacie, 
phm. Annie Najbor, phm. Annie Wa-
dze, pwd. Barbarze Jamróz, pwd. 
Dagmarze Dudzie, pwd. Monice 
Glanowskiej, pwd. Ewie Słupskiej, 
pwd. Sonii Knapczyk, H.O. Piotro-
wi Gracjaszowi, sam. Karolinie Pa-
leczny, sam. Agnieszce Kadeli, dh 
Monice Kwarciak, dh Oli i dh Nata-
lii a także Zadowolonemu Obozowi-
czowi. Dziękuję za wkład włożony 
w powstanie kolejnego numeru Har-
cusia i liczę na dalszą współpracę. 

pwd. Barbara Łopata 
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AKTUALNOŚCI

 Podczas Jubileuszowego Zlotu Stule-
cia Harcerstwa na Krakowskich Błoniach  
pojawił się znaczący wadowicki akcent. 
Trzech Druhów naszego Hufca otrzyma-
ło z rąk Prezydenta RP odznaczenia „za 
zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, 
za działalność na rzecz kształtowania mo-
ralności i patriotycznej postawy polskiej 
młodzieży”:

hm Marcin Homel 
Srebrny Krzyż za zasługi

hm Robert Kadela 
Brązowy Krzyż za zasługi

hm Tadeusz Zieliński 
Brązowy Krzyż za zasługi

 Druhom serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy dalszej, równie owocnej pracy. 
Wasza wieloletnia służba na rzecz wy-
chowania dzieci i młodzieży została nie 
tylko dostrzeżona, ale również docenio-
na. Co istotne, jest to ocena wystawiona 
przez najwyższe władze państwowe. Do-
datkowo mamy  nadzieje, że te nominacje 
będą mobilizacją do dalszej pracy i roz-
woju instruktorskiego. Za Prezydentem 
RP Bronisławem Komorowskim życzymy 
Instruktorom, by wspólnym wysiłkiem 
potrafili w  zgodzie ze stuletnią tradycją 
wyznaczać cele na przyszłość oraz kon-
sekwentnie je realizować. Życzymy dal-
szych sukcesów w pracy wychowawczej 
na rzecz dzieci i młodzieży. 

Zuchy, harcerze oraz instruktorzy
Hufca Ziemi Wadowickiej

GRATULACJE

hm Marcin Homel 
Srebrny Krzyż za zasługi

hm Robert Kadela 
Brązowy Krzyż za zasługi

hm Tadeusz Zieliński 
Brązowy Krzyż za zasługi

ODZNACZENIA
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ZESPÓŁ PROGRAMOWY - Pogorzelica 2010

PO
G

O
R

ZE
LI

C
A

  2
01

0  „Hej, ruszajmy w rejs do 
portów naszych marzeń” to 
było hasło przewodnie tego-
rocznego obozu w Pogorze-
licy, który trwał od 27.06 do 
12.07.2010 r.
 Znane miejsce, znane osoby, 
ale jedna „rzecz” była inna 
niż zwykle – pogoda. W cią-
gu całego turnusu padało tyl-
ko 10 godzin /przeliczone!/ 
i to w nocy... Nieco „inna” 

była też kadra obozu – funk-
cje komendanta pełnił hm. 
Robert Kadela, zastępcą do 
spraw programowych była 
phm. Anna Najbor. Wszyscy 
drużynowi to całkiem „świeży 
narybek”, na szczęście swo-
im doświadczeniem służyli 
niezawodni przyboczni. /wy-
mienieni i pokazani na stronie 
obozu : www.zhppogorzelica.
republika.pl/

 Zgodnie z programem 
„żeglowaliśmy” do różnych 
portów i wysp, gdzie dosko-
naliliśmy techniki harcerskie, 
bawiliśmy się, przeżywaliśmy 
przygody. 
 Oto – mam nadzieję - 
szczere wspomnienia jednego 
z uczestników obozu.

phm. Anna Najbor

Pogorzelica 4 lipca 2010
Cześć, albo raczej czuwaj Druhu!

 Piszę do Ciebie ten list z obozu harcerskiego w Pogorzelicy. Jak wiesz jestem na nim pierwszy raz. List ten piszę w nadziei, że 
dostaniesz go, zanim zdążę wrócić i sam Ci opowiedzieć. Wiem, że pisanie listu to prehistoria, ale neta nie mam i powiem Ci jakoś 
żyję. A komórka - phi palce by mi odpadły a kasa skończyła, jakbym chciał tyle napisać.
 Obóz jak to obóz - jest na nim komendant, oboźny, piguły, kucharki oraz harcerki i harcerze. Co do harcerek to, że tak powiem 
”jest na czym oko zawiesić”. Więc żałuj, że Cię tu nie ma. 
 Jakoś ciągnę, nie jest źle. Zaraz na wstępie popakowali nas w wojskowe namioty. Rozdzielili na drużyny i kazali się zakwa-
terować. Muszę się pochwalić, że byliśmy jedyną męską drużyną na całym obozie. No nie powiem, troszkę głupio, bo wiesz jak to jest, 
jak w namiocie obok śpią dziewczyny, a nie pięciu wyrośniętych chłopaków… Ale na brak towarzystwa płci pięknej (nie wiem skąd 
się takie powiedzenie wzięło, przecież nie każda jest urodziwa) nie mogłem narzekać. Drugi dzień spędziliśmy na plaży. W ogóle 
codziennie byliśmy na plaży. Codziennie było coś nowego, raz mieliśmy wieczór filmowy, innym razem dyskotekę. Co chwilę były 
jakieś gry, to samarytańska, to ekonomiczna i niestety – nie przed monitorem…Nogi wieczór tak mnie bolały, a tu jeszcze oboźny 
późnym wieczorem (tak ok.23.45) zwleka nas z kanadyjek (takie śmieszne niewygodne łóżka) na grę nocną. Wiesz, cisza nocna była 
to jak nas budził – udawaliśmy, że śpimy. Po grze już zasypialiśmy a tu w środku nocy (około godziny 7.00) oboźny wychodzi na plac 
apelowy i się drze wniebogłosy: „pobudka, pobudka...”. Ja sobie myślę - mordują go, czy co, a tu chłopie trza wyjść i dawaj - ćwiczenia. 
/ Nie myśl sobie, że narzekam, trochę ściemniam, żeby Ci nie było bardzo żal/. No, ale wracając do programu obozu, to była jeszcze 
wycieczka do Kołobrzegu. Bawiliśmy się w forcie pirackim, płynęliśmy statkiem, zwiedzaliśmy starówkę, ale najbardziej z całego 
tego zamieszania podobały mi się zakupy w (jak określił kolega) „lumpeksie wojskowym” - były tam spluwy i czołgi, mówię Ci 
wypasiony sklep. Na obozie nagrywaliśmy też filmiki o asertywności ( do tej pory nie wiedziałem, co to jest, myślałem, może chodzi o 
sortowanie czy coś) my mieliśmy o alkoholu. Przyboczna coś tam wymyśliła i niezłe było. Były spotkania przy świecach, festiwale 
i przedstawienia o stworach morskich. Aha, bo zapomniałem Ci powiedzieć, że obóz miał hasło „Hej, ruszajmy w rejs do portów 
naszych marzeń!” i każdy dzień miał nazwę i związany z nią program dotyczący jakiegoś portu lub wyspy – nie takiej zwykłej, z 
mapy, ale była np. Wyspa Skarbów, Port Talentów, Wyspa Magii i Czarów, Wyprawa na Atlantydę itp.  No i najnudniejsze, ale 
najpotrzebniejsze – apele - codziennie o 20.00. No wiesz, zbiórki, meldowania, rozkazy, czasem było śmiesznie, gdy ktoś miał urodziny – 
wtedy na apelu przy śpiewie 100 lat podrzucaliśmy „jubilata”. Aha, zapomniałem –nie może być obóz harcerski bez warty. Trzeba 
siedzieć na wartowni bite dwie godziny i pilnować obozu i flagi. Jednym dziewczynom ukradli. Ale było śmiechu. Ogólnie jest nieźle, 
ale obóz ma jedną wadę: za szybko się kończy i nie tylko ja tak uważam. Aha zapomniałem - najlepszy był dzień całuśny. Chłopiec 
podchodził do jakiejś laski i mówił, że chce ją pocałować, a ona nie ma wyboru - musi się zgodzić. Wiesz jak super!!
 Kończę te moje wypociny, mam nadzieję, że się doczytasz, choć nie pisałem szyfrem / a to też niezła zabawa/, muszę znów 
wymyślać przedstawienie na wieczór. Jak zwykle wszystko spadło na mnie. Pozdrów znajomych.

ZA DOW OLON Y    OBOZOWI CZ
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     Tegoroczny obóz był wyjątkowo 
wyjątkowy.  Poczynając od wspania-
łej, słonecznej pogody, poprzez pysz-
ne obiadki, kończąc na łzach w dniu 
powrotu do domu. W tym roku jako 
drużynowi  gościli nie tylko harcerki 
i harcerze, lecz także studentki (nie-
zrzeszone) – jednak bardzo szybko 
zaklimatyzowały się w naszym har-
cerskim życiu.

 W poniedziałek dotarliśmy do bazy 
obozowej, podzieliliśmy się na drużyny 
i zastępy. Później, jak to w zwyczaju, 
poszliśmy przywitać się z morzem. Na 
plaży pląsaliśmy do wieczora. Wtorko-
wy dzień zaczęliśmy od mszy. Potem 
w drużynach wykonywaliśmy maszty i 
bandery. Korzystając z przepięknej po-
gody wszyscy poszliśmy na plażę, by 
zasmakować wakacyjnego słońca przy 
opalaniu i kąpieli w ciepłym morzu 
(tak - ciepłym). Niestety 
wieczorem nie mogliśmy 
rozpalić „powitalnego” 
ogniska, ponieważ było 
zbyt wielkie zagrożenie 
pożarem, ale mimo to po-
radziliśmy sobie! Odbył 
się kominek na polanie 
ogniskowej. Następnego 
dnia do południa były 
śpiewanki, a później gra 
ekonomiczna „O latają-

cego Holendra”. W czwartek śpiewanki 
i dalsza część gry, a wieczorem dysko-
teka. W piątek odbyła się wycieczka do 
Kołobrzegu. Dotarliśmy do portu pira-
tów, gdzie odbyło się pasowanie na pi-
ratów, przeciąganie liną i wiele innych 
pirackich zabaw. Płynęliśmy również 
statkiem „Santa Maria”. Lepsza pogoda 
nie mogła się nam trafić na rejs. W dro-
dze powrotnej wstąpiliśmy do sklepu 

poligonowego. Po kolacji ogląda-
liśmy fotoreportaże z wypraw dru-
żyn na Atlantydę. Sobota poświę-
cona na plażowanie. Rano rzeźby 
z piasku, a po południu chrzty 
morskie. Niedziela rozpoczęła się 
od Mszy Świętej, następnie pla-
ża, apel, wręczenie zaświadczeń o 
chrzcie wilków morskich od Nep-
tuna i jego Nimf. 
Kolejnego dnia 

kadra obozu zrobiła 
grę ratowniczą. Na 
apelu pożegnaliśmy 
Monisię G., która 
(podobno) musiała 
wracać. Jej „troszecz-
kę” pozostanie w na-
szych pamięciach na 
długo (wtajemniczeni 
wiedzą o co caman).    
A wieczorem… dyskoteka z obozem 

Uniejowa i Warszawy. Uwa-
ga! Wtorek! Pierwszy i ostat-
ni dzień, kiedy padał deszcz. 
Uczestnicy brali udział w za-
jęciach o azymutach, szy-
frach, orgiami, plastycznych 
i tanecznych (gdzie uczyli 
się nowego tańca do piosenki 
„Waka – waka”, hitu obo-
zowego). Wieczorem każda 
z drużyn prezentowała się 
wokalnie w piosence o tema-

tyce morskiej i wykonania własnego. 
Środa – śluby obozowe. Miały tema-
tykę magii i czarów. Mamy nadzieję, 
że wszyscy małżonkowie byli zado-
woleni. Następnego dnia w obozie 
odbyła się olimpiada, na której nie 
zabrakło strzelania z wiatrówek i 
jazdy na gokardach. Wieczorem na 
plaży odbyło się uroczyste wręczenie 
medali, a potem śpiewanki. Piątek, 
piątek… co było w piątek? Zdjęcia 
były, apel był na pewno, były też pre-
zentacje morskich stworów i scenek 
z mitów. Sobotę spędziliśmy na grze 
patrolowej z technikami harcerskimi. 
Wieczorem odbył się kominek poże-
gnalny. I nadeszła niechciana niedzie-
la, dzień powrotu do domu… W po-
niedziałek byliśmy już na dworcu w 

Wadowicach, tam zawiązaliśmy krąg i 
puszczono iskierkę przyjaźni. Popłynę-
ło wiele łez, lecz już niedługo spotkamy 
się na następnym biwaku.
     Ach, kto nie był w tym roku w Po-
gorzelicy na obozie harcerskim, niech 
żałuje, bo jest czego. Gdybyście wi-
dzieli ten kolor morza… każdego dnia 
inny, a do tego słońce odbijające się 
w tafli wody… mmm… Ale już nie-
długo, jeszcze tylko rok szkoły i zno-
wu wakacje i obóz. 

sam. Aga Kadela

Hej, ruszajmy w rejs, do partów naszych marzen!
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ZESPÓŁ PROGRAMOWY - 1 SIERPNIA

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).  
 
 

 1 sierpnia 2010 r., w 66. rocznicę wy-
buchu Powstania Warszawskiego, w roku 
stulecia powstania Związku Harcerstwa 
Polskiego,  zuchy, harcerze i instruktorzy 
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
Ziemi Wadowickiej spotkali się na wa-
dowickim rynku, by w uroczystym apelu 
uczcić to ważne dla Polski wydarzenie 
historyczne. Powstanie warszawskie było 
walką o niepodległość całego kraju i wol-
ność wszystkich Polaków. Godzina „W” 
– 1 sierpnia 1944 r., godz. 17.00 – rozpo-
częła Powstanie, w którym wzięli udział  
żołnierze AK oraz harcerze z Szarych 
Szeregów pochodzący niemal z wszyst-
kich regionów Polski. W tym roku mija 
66 lat od wydarzeń, które powinny żyć 
w pamięci Polaków w całym kraju. 
 Już o godzinie 16.00 na rynku w Wa-
dowicach zgromadziły się gromady zu-
chowe, drużyny harcerskie, starszohar-
cerskie i wędrownicze. Zuchy i harcerze 
ubrani w stroje powstańców oraz harcerze 
z Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej rozdawali mieszkańcom Wadowic 
i przechodniom okolicznościowe ulotki, 
widokówki i naklejki. Można było spo-
tkać sanitariuszki, łączniczki, Zawisza-
ków, żołnierza 12 p.p., warszawskich cy-
wilów. Na rynku stanął namiot harcerski, 
pełniący funkcją poczty polowej – można 
tu było przybić na widokówce powstań-
czą pieczątkę. Rozśpiewana grupa harce-
rzy przypomniała wszystkim powstańcze 
piosenki – zabrzmiały m.in. „Pałacyk 
Michla”, „Hej, chłopcy”, „Sanitariuszka 
Małgorzatka” Harcerze zapraszali do za-
grania w grę planszową „Zawiszak”. 

 O godz. 17.00 
harcerze – powstań-
cy utworzyli bary-
kadę na przejściu 
dla pieszych. Za-
brzmiały strażackie 
syreny, odbył się sa-
lut pocztów sztanda-
rowych Hufca, NZH 
„Czerwony Mak” 
ze Skawiny, AK, BCh i drużyn – minutą 
ciszy uczczono pamięć tych, którzy w po-
wstaniu 1944 r. przelewali krew za Ojczy-
znę.
 To patriotyczne święto było również 
wspaniałą okazją do powołania do służby 
instruktorskiej druhny i druhów, którzy 
złożyli podczas apelu zobowiązanie in-
struktorskie i przyjęli zaszczytne obo-
wiązki instruktora Związku Harcerstwa 
Polskiego. Do zobowiązania przystąpili 
– pwd. Sonia Knapczyk, pwd. Klaudia 
szczurek, pwd. Bartłomiej Wojewodzic, 
pwd. Grzegorz Chlewicki.

 W czasie apelu gromady zuchowe i 
drużyny harcerskie, starszoharcerskie i 
wędrownicze otrzymały z rąk komendan-
ta hufca, hm. Marcina Homla hufcową 
plakietkę, którą zdobywały, realizując za-

dania w ciągu bieżącego roku harcerskie-
go. Pamiątkowe plakietki wręczono także 
przybyłym na uroczystość zaproszonym 
gościom oraz przedstawicielom instytucji, 
które przyczyniły się w ostatnich latach 
do rozwoju wadowickiego hufca. Wśród 
nich znaleźli się: komendant Niezależne-
go Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” 
im. Bohaterów Monte Cassino ze Skawi-
ny – hm. Kazimierz Dymanus, przedsta-
wiciel Delegatury w Wadowicach – pani 
Halina Cimer, przedstawiciel Policji – 
nadkomisarz Franciszek Kwaśniewski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Wado-
wic – pan Zdzisław Szczur, który odebrał 
pamiątkową plakietkę również w imieniu 
pani Ewy Filipiak - Burmistrza Wadowic. 
 Uroczystym apelem zuchy, harcerze 
i instruktorzy Hufca ZHP Ziemi Wado-
wickiej uczcili 66. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Dla nich oraz dla 
mieszkańców Wadowic obecnych na ryn-
ku chwila ta była prawdziwą lekcją histo-
rii i patriotyzmu. W ten sposób harcerze 
upamiętnili udział w Powstaniu swoich 
rówieśników – harcerzy „Szarych szere-
gów”, bohaterów, którzy dziś są patrona-
mi wielu harcerskich drużyn. Winniśmy 
im pamięć i cześć!

phm. Dorota Polan
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 Ogniska, olimpiada sportowa, śluby 
biwakowe, festiwal talentów, warsztaty arty-
styczne, warsztaty samoobrony, gry tereno-
we, gry nocne, śpiew, zabawa i wiele innych 
atrakcji – to wszystko od 2 do 6 sierpnia 
w Zalesiu. Samo miejsce ma niezwykły 
urok, położone na wzniesieniu, wśród lasu, 
w pobliżu strumyku, a do tego organizatorzy 
przygotowali świetny program, więc wyjazd 
musiał owocować w dobrą zabawę. Wzięło 
w nim udział ponad 70 osób (harcerzy oraz 
osób niezrzeszonych) głównie z Wadowic 
i okolicznych miejscowości.
 Przez pięć dni uczestnicy biwaku gościli 
w „Zaginionym Mieście”, bo pod takim oto 
hasłem upływał biwak. Pierwszego dnia wy-
ruszyli na wycieczkę do Lanckorony, gdzie 
uwadze nie uszło żadne ciekawe miejsce. 
Następne dni były kolejnymi etapami po-
znawania Zaginionego Miasta. Nie zabrakło 
opowieści o duchach podczas gry nocnej, 
zmagań sportowych w spartakiadzie, jarmar-
ku miejskiego, zajęć z rzemiosła, warsztatów 
artystycznym m.in. rzeźby w glinie, malowa-
nia koszulek, lepienia z masy solnej, tańca. 

Każdy mógł zaprezentować także swój talent 
na festiwalu. Ponadto dzieci i młodzież prze-
szli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, 
poznając niezbędne informacje o ratowaniu 
życia i zdrowia. Ćwiczenia samarytańskie 
przyniosły zdobycie sprawności „sanitariu-
sza”. Czas spędzony w bazie Zalesie minął 
bardzo szybko i intensywnie. 
 Kadrę biwaku tworzył zespół młodych 
ludzi – instruktorów Hufca ZHP Ziemi Wa-
dowickiej. Dlatego w programie znalazło 
się wiele kreatywnych zajęć, różnorodność 
i energia pracy i tworzenia.
 

pwd. Sonia Knapczyk HO

Drodzy czytelnicy, harcerze i harcerki!  

 Jak co roku w sierpniu, odbył się 
w Zalesiu biwak w ramach Nieobozo-
wej Akcji Letniej! Uczestnikami byli 
nie tylko harcerze i harcerki, ale również 
osoby które przyjechały poznać co zna-
czy harcerska przygoda. 
Myślę że nikt nie poczuł 
się zawiedziony, program 
był bogaty i nie mieliśmy 
czasu się nudzić. Rozpo-
częliśmy w poniedziałek 
wycieczką do Lanckoro-
ny - magicznego miejsca. 
Każdy z nas pamięta tajemniczą wille 
Tadeusza na wzgórzu, ruiny zamku oraz 
wizytę w muzeum regionalnym. Tego 
też dnia, po przybyciu do Zaginionego 
Miasta podzieliliśmy się na drużyny i 
prezentowaliśmy przy prawdziwie har-
cerskim ognisku. Każdy kolejny dzień 

był dla nas nie lada wyzwaniem i nie-
spodzianką. Rywalizowaliśmy w olim-
piadzie sportowej, braliśmy udział 
w warsztatach tanecznych, samoobro-
ny, językowych, gry harcerskie już dla 
nikogo z nas nie są obce! Warto wspo-
mnieć o tym że bardzo dużo śpiewali-

śmy, jedną z ulubionych 
piosenek stała się „ W górę 
szlaban”. W przeddzień 
wyjazdu mieliśmy okazję 
do okazania sobie sympa-
tii ponieważ druh oboźny 
ogłosił dzień całuśny oraz 
śluby biwakowe. Chętne 

pary musiały wspólnie wykonać kilka 
zadań żeby stanąć na ślubnym kobiercu, 
wszystkim się udało. Po tych wspania-
łych dniach nadszedł czas powrotu do 
domu. Od samego rana uwijaliśmy się 
ze sprzątaniem, składaniem ekwipun-
ku i zbieraniem śmieci, żeby magicz-

ne Zalesie nadal pozostało magiczne. 
Były miłe pożegnania i myślę, że teraz 

wszyscy czekamy na kolejne 
nasze spotkanie a osoby które 
poznały harcerstwo od kuch-
ni wstąpią do naszych szere-
gów! 

sam. Karolina Paleczny
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ZESPÓL PROGRAMOWY - Zlot w Krakowie

 Rok 2010 jest dla polskich harce-
rzy rokiem szczególnym, bo jest to rok 
100-lecia istnienia ruchu skautowego na 
naszych ziemiach. Aby uczcić tą wyjąt-
kową rocznicę na krakowskich Błoniach 
odbył się Zlot, w którym brali udział har-
cerze, harcerki, instruktorzy, seniorzy, 
także przyjaciele harcerstwa z całej Pol-
ski, a także z poza granic naszego kraju. 
Przez kilka dni łąka w środku wielkiego 
miasta stała się miejscem biwakowania 
ponad 8 tysięcy młodych ludzi, którzy 
wspólnie bawiąc się, zwiedzając Kraków, 
biorąc udział w wielu atrakcyjnych zaję-
ciach programowych, koncertach, wy-
stawach, spotkaniach świętowali 100 lat 
ruchu harcerskiego. Reprezentacja Hufca 
z Wadowic liczyła ponad 100 osób.
 Zlot rozpoczął się 16 sierpnia uro-
czystą Mszą Świętą w Kościele Ma-
riackim oraz apelem inauguracyjnym na 
Rynku Głównym, w którym wzięli udział 
m.in. prezydent miasta Kraków - prof. 
Jacek Majchrowski, a także premier RP 
- Donald Tusk.
 Przez kolejne dni zlotowe patro-
le brały udział w różnego rodzaju za-
jęciach, które odbywały się na terenie 
Krakowa. Głównie miejsca programowe 
skupiały się w pobliskim Parku Jorda-
na, ale harcerze mogli też odwiedzać 
bezpłatnie wiele muzeów i ciekawych 
zakamarków miasta. Jeden z bloków pro-
gramowych mieścił się na Małym Rynku, 
gdzie odbywały się zajęcia dotyczące za-
ginionych zawodów. Tam harcerze mogli 
wykonać wiklinowy koszyk, czy ulepić 
gliniany garnuszek. Choć zlot odbywał 
się w Krakowie, to swoim zasięgiem do-
tarł do oddalonych o wiele dalej od mia-
sta miejsc. Uczestnicy mogli wybrać się 

na wycieczkę szlakami Jana Pawła II w 
ramach bloku programowego „Okno, to 
okno” prowadzonego przez Hufiec Ziemi 
Wadowickiej. Więc zlotowiczów można 
było spotkać w krakowskich miejscach 
pamięci Papieża Polaka, ale także w Kal-
warii oraz w Wadowicach. 

 Prócz zajęć warsztatowych oraz 
wycieczek można było wziąć udział w 
raftingu na Wiśle, w wyścigu smoczych 
łodzi, manewrach wojskowych, grach 
terenowych, konferencjach, licznych wy-
stawach oraz innych formach aktywno-
ści. Ciekawa wystawa interaktywna mie-
ściła się przy placu Szczepańskim. Tam 
oprócz tradycyjnej wystawy ekspona-
tów z muzeum harcerstwa, zwiedzający 
mogli przenieść się do czasów II wojny 
światowej, jak również początków har-
cerstwa spotykając między ekspozycją 
Andrzeja Małkowskiego – twórcę skau-
tingu polskiego. Mogli przebrać się w 
stroje z tych epok, przybierając mundury, 
długie suknie, kaszkiety, kapelusze itp.
 Każdego wieczoru na scenie głów-
nej na Błoniach odbywały się koncerty. 

Wystąpili: Basia Stępniak 
– Wilk, Zespół Artystycz-
ny Wojska Polskiego, 
Akurat, Bez Jacka, Czer-
wony Tulipan, Dom o 
Zielonych Progach, Cisza 
jak Ta, Perły i Łotry, EKT 
Gdynia i inni. Przez kilka 
dni prowadzona była ak-
cja krwiodawstwa. Przy 
alei 3- maja stał specjal-
ny autobus, gdzie można 
było oddać krew, zebrano 

ponad 100 litrów.
 Kulminacyjnym punktem Zlotu była 
Msza Stulecia, która miała miejsce na 
Wawelu. W Mszy wzięli udział przedsta-
wiciele władz naszego państwa na czele 
z Prezydentem RP Bronisławem Komo-
rowskim, a także władze samorządowe, 

władze duchowne, kom-
batanci, działacze har-
cerscy, władze ZHP oraz 
uczestnicy zlotu. Mszy 
przewodniczył kardynał 
Stanisław Dziwisz. Na-
czelnik oraz Przewodni-
czący ZHP oddali hołd 
pochowanym w krypcie 
wawelskiej protektorom 
ZHP: Marszałkowi Józe-
fowi Piłsudzkiemu oraz 
Prezydentowi Lechowi 
Kaczyńskiemu. Po Mszy 
na dziedzińcu arkado-

wym Prezydent uhonorował medalami 
zasłużonych instruktorów harcerskich, a 
także przyjął protektorat ZHP. Na okazję 
100 lecia ZHP prezes NBP Marek Belka 
przywiózł na Zlot specjalną edycje mo-
net z symbolami harcerskimi, a każdy 
harcerz otrzymał 2 zł monetę z Krzyżem 
Harcerskim.
 Wśród odznaczonych nie zabrakło 
instruktorów Hufca Ziemi Wadowickiej. 
Srebrny Krzyż za zasługi dla RP otrzy-
mał harcmistrz Marcin Homel – komen-
dant hufca, a brązowy harcmistrz Robert 
Kadela oraz harcmistrz Tadeusz Zieliń-
ski.
Na zakończenie zlotu odbyła się Ceremo-
nia Zamknięcia oraz krótka prezentacja, 
która podsumowała kilka zlotowych dni. 
Zlot nie miał na celu jedynie podsumo-
wania wiekowej działalności i historii, 
był okazją do spotkania i dyskusji o przy-
szłości, o nowych wyzwaniach stojących 
przed harcerstwem w XXI wieku. 
 Zlot miną szybko, ale to nie koniec 
obchodów stulecia harcerstwa. 17 -19 
września 2010 w Wadowicach odbę-
dzie się Inauguracja Roku Harcerskiego 
2010/2011 – Zlot harcerzy z Chorągwi 
Karkowskiej. To harcerskie spotkanie 
również wpisuje się w harmonogram ob-
chodów stulecia.

pwd. Sonia Knapczyk
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 Tuż przed zlotem wróciłam 
z Węgier z Concordii, więc trudno 
było mi się przestawić do zupełnie 
nowych okoliczności, w których 
się znalazłam. Na zlocie w Kra-
kowie byłam kadrą programową, 
prowadziłam zajęcia z KUBB – 
skautowej gry szwedzkiej. Byłam 
tam przede wszystkim dla uczest-
ników i udało mi się zagwaranto-
wać wszystkim, którzy przyszli 
na moje zajęcia dobrą zabawę. 
Szybko okazało się, że te zajęcia 
to strzał w dziesiątkę. Niektórzy 
byli tak wciągnięci w tą grę, że 
nawet deszcz nie przeszkadzał 
im w kontynuowaniu. Zajęcia, na 
których byłam uczestnikiem i na 
których skorzystałam najwięcej 
to konferencje instruktorskie. Nie 
spodziewałam się, że mogą być 
tak ciekawie prowadzone. Byłam 
też pod wrażeniem wręcz interak-
tywnej wystawy na 100lecie har-
cerstwa na placu Szczepańskim 
oraz widoku rynku krakowskiego 
wypełnionego stoiskami i rozen-
tuzjazmowanymi harcerzami.

pwd.  Dagmara Duda 

 Byłyśmy świadkami Jubileuszowego Zlo-
tu Harcerstwa Polskiego w Krakowie, gdzie 
spotkałyśmy harcerzy i harcerski z Polski 
i nie tylko.  Wydarzenie to miało miejsce na 
krakowskich błoniach. W tym czasie harcerze 
uczestniczyli w przeróżnych zajęciach progra-
mowych. W skład codziennych zajęć wliczało 
się: malowanie koszulek, rafting, garncarstwo, 
wikliniarstwo, tematyczne gry terenowe, wy-
ścigi smoczych łodzi i wiele, wiele innych. 
Jakby tego było mało, to każdego wieczoru 
odbywały się koncerty, bądź różnego rodzaju 
przedstawienia. Podczas zlotu uczestniczy-
liśmy w dwóch uroczystych mszach, po któ-
rych mieliśmy przyjemność gościć Premiera 
Donalda Tuska i Prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego. Każda chorągiew miała swoje 
gniazdo, które można było rozpoznać po cha-
rakterystycznych bramach nawiązujących do 
zabytkowych budowli poszczególnych gniazd. 
Każdy z nas, na pewno będzie mile wspominał 
przeżyte chwile oraz nowo poznanych ludzi. 
Z pewnością niejeden z uczestników chciałby 
powrócić do tego co było i jeszcze raz znaleźć 
się w tym miejscu i w tym samym gronie!

dh Ola i dh Natalia
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 W dniach 12 - 16 lipca 2010, w harcerskiej 
bazie obozowej w Zalesiu, odbył się fantastycz-
ny biwak zuchowy pod tajemniczym hasłem 
„Tu i tam i tam i tu”.
 Temat tego przedsięwzięcia dotyczył naj-
szybszego sposobu podróżowania, zwanego 
przez niektórych „palcem po mapie”. Zuchy 
miały okazję w tym krótkim czasie poznać choć 
po części zupełnie różne kultury krajów takich 
jak Wielka Brytania, Hiszpania, Rosja i Japo-
nia.
 Poznały również najciekawsze miejsca 
i zabytki, zaznajomiły się z podstawowymi 
zwrotami w danym języku, bawiły się tak jak 
robią to dzieci danej narodowości oraz wiele 
innych. Nie było czasu ani miejsca na nudę! 
 Zuchy podsumowując to wszystko co się 
działo w Zalesiu mówiły, że było bardzo fajnie 
i ciekawie. Jedna osoba stwierdziła nawet, że 
nie może się doczekać, gdy w szkole opowie 
o swoich wakacjach!
 Bo przecież nie każdy będzie mógł się po-
chwalić wizytą aż w czterech krajach...

pwd. Monika Glanowska

AKCJA NABOROWA!
 Minęły wakacje, rozpoczynamy 
nowy rok harcerski. Aby było nas coraz 
więcej, przedstawiamy kilka pomysłów 
na akcję naborową :-) może tym razem 
ciekawe plakaty? Kolorowe, zabawne... 
takie, żeby zachęcały już od pierwszego 
spojrzenia ;) 
• wielkie pląsowisko! I to nie tylko dla 
zuchów, ale dla wszystkich dzieci. Niech 
zuchy zaproszą swoich przyjaciół, rozwie-
ście informację w szkole, na osiedlu, żeby 
było was jak najwięcej!

• spotkania z pierwszoklasistami. 
Warto zachęcić dzieci do wstąpienia do 
gromady. Listy dla rodziców, ulotki, może 
jakaś ciekawa prezentacja multimedialna?
• zamiast standardowej „pierwszej 
zbiórki” warto zorganizować coś o cieka-
wej tematyce? Kosmos, Rycerze, Piraci... 
wystarczy tylko przebrać się w ciekawe 
stroje i tak ubranym odwiedzić szkolne 
sale. Może brakuje załogi do wyruszenia 
w kosmos, albo znaleziona została mapa 
do skarbu...?
• dzień mundurowy! w danym dniu 

wszystkie zuchy z gromady przychodzą 
do szkoły w mundurkach. Na przerwach 
spotykają się w jednym miejscu i razem 
bawią się i pląsają. Drużynowa i przy-
boczne mogą organizować konkursy, lote-
rie i wiele, wiele innych. Dzieci na pewno 
nie przejdą obojętne, wokół tego całego 
zamieszania... :)
 To tylko kilka pomysłów, które moż-
na wykorzystać. Akcja naborowa musi 
być idealnie dopracowana, żeby przynio-
sła efekty, więc... do dzieła!

dh Monika Kwarciak

 Kilka powakacyjnych refleksji 
„Druhny Matki” na temat Nieobozo-
wej Akcji Letniej
 Za nami wakacje, w tym roku bo-
gate w oferty harcerskiego wypoczyn-
ku: obóz nad morzem, zlot w Krako-
wie. Czy każda drużyna naszego hufca 
i każdy harcerz skorzystał choćby z 
jednej z nich?
 A co z tymi, którzy tego nie zro-
bili? Czy wzięli trzymiesięczny urlop? 
Mam nadzieję, że nie ma w hufcu ta-
kiej drużyny, która nie spotkała się 
podczas wakacji choć raz. Wystarczy 
trochę dobrej woli ze strony drużyno-
wego aby ze swoją drużyną zrobić  coś 
fajnego. Dobrze, gdy przed wakacjami 

rada drużyny opracowała „wakacyjny 
kalendarz”, wykorzystując jeden dzień 
tygodnia (bo wtedy łatwiej zapamiętać) 
np. „harcerskie środy”, albo „czwartki” 
itd. Ten kalendarz powielony w wielu 
egzemplarzach powinien trafić do każ-
dego harcerza. Teraz od niego zależało 
czy chciał z tej oferty skorzystać czy 
nie.
 Ja i moja przyboczna zaplanowa-
łyśmy w tym roku: wyjazd na basen 
w Andrychowie, wycieczkę pieszą 
na Leskowiec, wycieczkę  rowerową, 
zbiórkę przygotowawczą  do akcji 
1 sierpnia. Można było zrobić jesz-
cze mnóstwo innych, ciekawych rze-
czy, niekoniecznie całodziennych np. 

ognisko, grę, zabawę, mecz, piknik 
lub coś, co trudno jest zorganizować 
w ciągu roku szkolnego. Zapytacie- po 
co? Może tylko dzięki drużynie jakiś 
harcerz/harcerka, z całych wakacji ma 
jakieś miłe wspomnienie i ciekawą 
przygodę, którą opisze w pierwszym 
wypracowaniu z języka polskiego lub 
namaluje na lekcji plastyki.
 Życzę „piątek” i „szóstek” w no-
wym roku szkolnym, a przede wszyst-
kim pięknych wspomnień z nowych 
imprez harcerskich jakie nas czekają.

Namiestnik harcerski
phm Dorota Sarapata

(czyli „ Druhna Matka”)N
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 NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE

 Dziś, w XXI wieku, gdy wielu młodych żyje tylko przy-
szłością, gdy często refleksja nad przeszłością Polski staje 
się dla wielu tak mało istotna, podejmijcie indywidualnie, z 
zastępem lub w drużynie ciekawe zadanie, zmuszające do re-
fleksji.
 Wybierzcie swojego bohatera, człowieka, który jest dla 
was autorytetem, ma lub miał cechy, które warto posiadać, 
Którego życie było ciekawe, jest warte upowszechniania. 
Prawdziwego patriotę i obywatela.
Aby wziąć udział w konkursie...
Po pierwsze: Przedstawcie wybraną postać w dowolny spo-
sób (w zależności od poziomu wiedzy i umiejętności). Na 
przykład może to być fragment życiorysu napisany w formie 
pamiętnika, portret tej postaci, obraz, na którym będzie ta 
postać wyeksponowana, komiks prezentujący wycinek z ży-
ciorysu (król Władysław Jagiełło - bitwa pod Grunwaldem, 
Adam Małysz - zdobycie pierwszej Kryształowej Kuli).
Po drugie: Odpowiedzcie na pytania - Dlaczego wybrałem/
wybrałam tę postać? Dlaczego właśnie ta postać jest dla mnie 
ważna?
Konkurs przeprowadzony jest w czterech grupach wieko-
wych:
6-10 lat - zuchy
10-13 lat - harcerze
14-15 lat - harcerze starsi
16-25 lat - wędrownicy i instruktorzy
W każdej kategorii wiekowej przewidziano interesujące nagrody.
Prace należy przysyłać do 15 października 2010 r.:
- w wersji papierowej na adres - Wydział Programowy GK ZHP;
ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, z dopiskiem na koper-
cie - Konkurs „Mój bohater”,
- w wersji elektronicznej na adres - program@zhp.pl z infor-
macją w tytule - Konkurs „Mój bohater”.
Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w 
dniach 10-11 listopada 2010 r.

hm. Dorota Kołakowska
instruktorka GK ZHP

  Czy znak równości jest na miejscu? 
Niech o tym pomyśli każdy, kto ma za 
sobą wyczyn. Czy jeżeli na naszym lewym 
ramieniu płonie dumnie wędrownicza wa-

tra to czy oznacza 
to, iż dokonaliśmy 
czegoś niesamowi-
tego, o czym chce 
się opowiadać? 
Wyczyn – słowo to 
brzmi dość dum-
nie. Dla niektórych 
zbyt dumnie, boją 
się tego podjąć. 
N i e p o t r z e b n i e . 
Dlaczego? Bo wy-

czyn nie oznacza heroicznych poczynań, 
przekraczania granic. Więc co charaktery-
zuje dobry wyczyn? Przede wszystkim in-
dywidualność. Dla każdego co innego jest 
godne miana wyczynu. Dla jednego jest 
to publiczne wystąpienie, dla kogoś pro-
wadzenie kalendarza i planowanie swo-
jego czasu. Nie można oceniać stopnia 
trudności nie znając osoby podejmującej 
się zadania. Drugą istotną cechą wyczynu 
jest sensowność. Możemy sobie wymy-
ślić, że wytrzymamy 4 dni bez snu. Jaki to 
ma jednak sens i co nam daje? Wykańcza 
nas fizycznie i psychicznie, osłabia orga-
nizm, utrudnia kontakt z otoczeniem. To 
nie wyczyn – to głupota!  Wyczyn, w peł-

nym tego słowa znaczeniu, wspomaga 
nasz rozwój, kształtuje osobowość i, co 
najważniejsze: ma sens! Wyczyn powi-
nien być okazją do doskonalenia swoich 
umiejętności, pokonania swoich słabości, 
przełamania lęków.
 Jest to skrócona, zainspirowana 
„Czuwajem” refleksja o tym, czym jest 
wyczyn. Zachęcam do przeczytania ar-
tykułu phm. Moniki Marks (Czuwaj 
01/2006). Dość konkretnie wyjaśnia czym 
i po co jest właściwie wyczyn. Lektura 
obowiązkowa dla wędrowników nie tylko 
przyszłych, ale i obecnych.

pwd. Ewa Słupska

MÓJ BOHATER

Wędrownik = wyczynowiec

Z plecakiem, historycznym szlakiem

KONKURS@KONKURS@KONKURS@KONKURS@KONKURS@KONKURS

 Propozycja dla Ciebie i Twojego zastępu na najbliższy 
miesiąc. Stwórz własny szlak historyczny! 
Może latem byliście na wędrówce, którą można opisać jako 
nowy szlak historyczny? Jeśli nie wędrowaliście latem, też 
macie szansę na opracowanie szlaku! Przejdźcie nim, zróbcie 
zdjęcia i opiszcie go.
Autor najlepszego, najciekawszego i najbardziej merytorycz-
nego szlaku wygra voucher na wycieczkę o wartości 750 zł! 
Organizatorzy zapewniają szereg innych atrakcyjnych na-
gród.
 Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres: 
szlaki@g.pl:
- opis stworzonego przez siebie szlaku (maksymalnie 15 000 
znaków bez spacji),
- minimum 8 zdjęć, które przedstawiać będą historyczne 
atrakcje opisywane w szlaku; zdjęcia powinny być podpisa-
ne, nie mogą być mniejsze niż 640x425 pikseli i przekraczać 
5MB,
- dane kontaktowe obejmujące co najmniej: imię, nazwisko, 
adres korespondencyjny, adres e-mail w celu realizacji prawa 
do nagrody.
 Jeśli podczas tworzenia opisu szlaku korzystacie ze 
źródeł naukowych, koniecznie przedstawcie ich spis. Jeden 
uczestnik konkursu (zastęp) może przesłać dowolną liczbę 
opisanych przez siebie szlaków. Istotne, by szlak miał jaką-
kolwiek wartość historyczną.
 Zobacz przykładowe opisy szlaków na serwisie Z ple-
cakiem, historycznym szlakiem: Toruński Szlak Forteczny, 
Szlak Toruńskiego Gotyku.
Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2010 roku o 
godz. 23.59. Następnie użytkownicy serwisu w ciągu jednego 
tygodnia wybiorą 10 najciekawszych opisów, z których jury 
wybierze zwycięzców.
 Zapoznaj się z regulaminem konkursu (www.zhp.pl)

hm. Adam Czetwertyński
instruktor Biura GK ZHP 
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ROZKAZ KOMENDANTA

Zwizek Harcerstwa Polskiego Wadowice, dn. 01.08.2010 r. 

Komendant Hufca  

Ziemi Wadowickiej 

Rozkaz L. 8/2010 

 Powstanie warszawskie było walk o niepodległo całego kraju i wolno wszystkich Polaków. Godzina „W” – 

1 sierpnia 1944 r. o 17.00 – była pocztkiem Powstania Warszawskiego, w którym wzili udział  ołnierze AK oraz harcerze 

z Szarych Szeregów pochodzcy niemal z wszystkich regionów Polski. Niemcy i Sowieci po obu stronach frontu zwalczali 

oddziały idce Powstaniu na pomoc. Dzisiaj mija 66 lat od wydarze, które powinny y w pamici Polaków w całym kraju. 

To była nasza walka o nasz wolno. 

W rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, w którym walczyli nasi rówienicy – harcerze Szarych Szeregów – gromady 

zuchowe i druyny harcerskie, starszoharcerskie i wdrownicze otrzymaj hufcow plakietk, któr zdobywały, realizujc 

zadania w cigu biecego roku harcerskiego. 

To patriotyczne wito jest równie wspaniał okazj do powołania do słuby instruktorskiej druhny i druhów, którzy 

zło dzisiaj zobowizanie instruktorskie i przyjm zaszczytne obowizki instruktora Zwizku Harcerstwa Polskiego. 

1. Zarzdzenia i informacje 

1.2.2 Informuj o decyzji komendy hufca w sprawie przyznania plakietki hufca dla nastpujcych druyn: 

1 GZ "Słoneczne Wilki” – druynowa dh. Monika Kwar-

ciak 

2 GZ "Wesołe Promyki"- druynowa dh. Marta Szymonek 

3 GZ "Ekoludki"- druynowa pwd. Monika Glanowska 

1 DH "Błkitna"- druynowa phm. Anna Najbor 

2 DH "Herosi"- druynowa dh. Małgorzata Pływacz 

3 DH "Badyle"- druynowa phm. Anna Waga  

4 DH "Granit"- druynowa hm. Iwona Niedwie

5 DH "Nasze ZOO"- druynowa hm. Dorota Sarapata 

7 DH "Omega"- druynowa pwd. Klaudia Szczurek 

9 DH "Naznaczeni"- druynowa dh. Patrycja Szymik 

125 DH "Zoka" - druynowa dh. Karolina Paleczny 

51 WPDH "Wdrownicy"  - druynowy hm. Zbigniew 

Herzyk 

1 DST "Wagabunda"- druynowa hm. Jolanta Szymonek 

2 DSTH "Pajtaki"- druynowy pwd. Bartłomiej Wojewo-

dzic  

3 DSTH "Huraggan"- druynowy dh. Maciej Stopka  

6 DSTH "Dioryt" - druynowy phm. Maciej Kwiecie  

8 DSTH "Aquarius"- druynowa pwd. Sonia Knapczyk 

130 DSTH "Stu trzydziestu" – druynowy hm. Robert 

Kadela 

3 DW "Altair" - druynowy pwd. Grzegorz Chlewicki 

  

1.2.3 Decyzj Komendy Hufca przyznaj wszystkim instruktorom pełnicym funkcj statutow oraz instruktorom seniorom 

plakietk hufca 

7. Mianowania instruktorów 

7.5. Przyjcie w poczet instruktorów  

7.5.1. Z dniem 1 sierpnia dopuszczam do złoenia Zobowizania Instruktorskiego i  przyjmuj druhny i druhów w poczet in-

struktorów ZHP: 

pwd. Soni Knapczyk  

pwd. Klaudi Szczurek  

pwd. Grzegorza Chlewickiego  

pwd. Bartłomieja Wojewodzica  

Czuwaj! 

hm. Marcin Homel 

Komendant Hufca 
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KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

 Nie wszyscy młodzi instruktorzy pamiętają w jaki sposób 
należy zdobywać stopnie instruktorskie. W naszej Hufcowej KSI 
funkcjonuje regulamin, który tę kwestię konkretnie normuje. Po-
niżej najistotniejsze fragmenty regulaminu. 

TRYB ZDOBYWANIA STOPNI.   
1. Harcerz lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stop-
nia, zgłasza do KSI gotowość podjęcia próby.
2. Komisja akceptuje opiekuna zaproponowanego przez otwie-
rającego próbę lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna pró-
by. 
3. Opiekun jest odpowiedzialny za poziom dojrzałości harcer-
skiej kandydata na instruktora. Do zadań opiekuna należy:
• przygotowanie wspólnie z podopiecznym programu próby 
na stopień zgodnie z wymaganiami Rady Naczelnej ZHP; 
• stawienie się na komisji otwierającej i zamykającej; 
• bieżąca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania; 
• monitorowanie pracy podopiecznego; 
• dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby; 
4. Otwierający próbę przedkłada KSI:
• wniosek o otwarcie próby, 
• program próby,
5. Program próby powinien zawierać:
• zadanie dla hufca, 
• zadanie dla środowiska (szczep, drużyna), 
• zadanie zapewniające rozwój własny,
• pełnienie funkcji podczas HAL lub HAZ, 
• opracowanie materiałów programowych lub metodycznych 
(w próbie podharcmistrzowskiej).
6. Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz po-
zytywnym przyjęciu programu próby wnioskuje do komendanta 
hufca o otwarcie próby.
7. Otwarcie próby komendant hufca ogłasza rozkazem.
8. KSI ma prawo:
• zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, propo-
nowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania,
• przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie,  wynikające z po-
trzeb środowiska i programu rozwoju hufca,
• w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruk-
torskiej niezbędnej do otwarcia próby na kolejny stopień.
9. Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.
10. W celu zamknięcia próby:
• zdobywający stopień składa do KSI wniosek o przyznanie 
stopnia   wraz z dokumentacją przebiegu próby oraz opinią bez-
pośredniego przełożonego i komendanta hufca,
• opiekun przedstawia KSI opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby,
• KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opieku-
nem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, 
kierując do komendanta odpowiedni wniosek.
11.  Po pozytywnym zamknięciu próby, komendant na wniosek 
KSI przyznaje stopień rozkazem.
12.  Po negatywnym zamknięciu próby przez KSI zdobywające-
mu stopień przysługuje prawo do odwołania się od decyzji KSI  
do komendanta hufca. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania 
komendant ponownie kieruje próbę do KSI.      
13.  Próby zamknięte z wynikiem negatywnym komendant ogła-
sza rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku ko-
misji o negatywnym zamknięciu próby.  
14.  KSI może z własnej inicjatywy wystąpić do komendanta 
o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym w wyniku przekro-
czenia zakładanego okresu trwania próby o więcej niż 3 miesiące.
15.  Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co 
najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem negatyw-
nym.

16.  Dorobek prób na stopnie stanowi własność wspólnoty in-
struktorskiej Hufca
Ziemi Wadowickiej i jest udostępniany w biblioteczne metodycz-
nej hufca. 

 Warto zwrócić uwagę na punkt 5. Brak w programie próby 
któregoś z wymienionych typów zadań powoduje, że KSI sama 
narzuca kandydatowi jakieś zadanie, co nie zawsze jest zgodne 
z jego oczekiwaniami i może spowodować trudności w realizacji 
zadania. Jeżeli z jakiegoś powodu kandydat nie może zamknąć 
próby w planowanym okresie, trzeba powiadomić o tym KSI. 
Bywa bowiem, że Komisja stoi przed dylematem czy kandydat 
próbę realizuje tylko potrzebuje więcej czasu -  więc należy cier-
pliwie czekać aż sam ją zakończy, czy też zrezygnował ze zdoby-
wania stopnia i trzeba ją zamknąć z wynikiem negatywnym. Po-
nieważ Komisja zbiera się stosunkowo rzadko – co 2-3 miesiące 
- może się zdarzyć, że upłynie nie tylko termin zamknięcia próby, 
ale i kilka miesięcy więcej, wtedy istnieje prawdopodobieństwo 
skorzystania przez KSI z pkt. 14 regulaminu i cała praca idzie na 
marne. A następna szansa otwarcia próby pojawia się dopiero za 
pół roku – pkt. 15. Oczywiście w takiej sytuacji można próbo-
wać skorzystać jeszcze z pkt. 12, ale specjalnie nie liczyłbym na 
pobłażliwość Komendanta, bo trzeba mieć naprawdę mocne ar-
gumenty, by podważyć decyzję Komisji. Powyższej okoliczności 
łatwo uniknąć pisząc krótką (choćby mailową) prośbę o przedłu-
żenie czasu trwania próby i problem z głowy. 
Na koniec jeszcze jedna refleksja. Dorobek prób na stopnie wzbo-
gaca działalność hufca i drużyn (pkt. 16 regulaminu) o nowe po-
mysły metodyczne, programowe, wychowawcze. Przynajmniej 
w teorii. W praktyce zdarza się to rzadko. Powodem jest brak 
utrwalenia pracy instruktorów na  jakimś materialnym nośniku. 
Robicie świetne zbiórki, rajdy, imprezy, biwaki, zloty, gry prze-
różne, ale nie opracowujecie ich na piśmie w formie bryku, kon-
spektu, opracowania. Okazuje się, że pomysły i realizacja były 
wspaniałe, wszyscy chwalą, gratulują, poklepują po plecach i …. 
za kilka miesięcy nie można ich już odtworzyć, powtórzyć. Sami 
twórcy się gubią w szczegółach, gdy ich się prosi o konkrety. 
Dlatego dokumentujcie swoją pracę i na rozmowę kończącą pró-
bę przynoście opasłe segregatory, a w nich opracowania udanych 
przedsięwzięć. Szczególnie poszukiwane są zestawy kilku po-
wiązanych ze sobą działań wspólnym tematem przewodnim. Tak 
jest w przypadku tematycznych rajdów, biwaków, imprez ple-
nerowych. Im więcej konkretów, tym lepiej. Takie opracowania 
to skarb. Na pewno ktoś sięgnie po Wasze doskonałe pomysły. 
Będziecie mieli satysfakcję, że nie zniknęły w mroku niepamięci 
i  żyją w działaniach młodszych od Was harcerzy i instruktorów. 

hm. Zbigniew Herzyk
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  PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZAGRANICZNYCH

 „Wiele serc, jeden rytm” to hasło 
X Jubileuszowego Zlotu Skautów i Skau-
tek Europy Środkowej ConCordia 2010 
na Węgrzech i autentycznie dało się je 
odczuć. Pomimo wszelkich różnic naro-
dowych i barier językowych tworzyliśmy 
jedną wielką skautową rodzinę, każdy tam 
był bratem dla drugiego. Panowała między 
wszystkimi ogromna radość i przyjaźń, 
czuliśmy się wszyscy jak w bajce, zupełnie 
oderwani od rzeczywistości. Ile może spra-
wić jedna idea, którą byliśmy połączeni. 
A  ile dała nam jedna osoba, która przeszło 
100 lat temu, stworzyła tak wspaniały ruch, 
którego mamy szczęście być częścią. My-
ślę, że dla każdego z nas to co przeżyliśmy 
tam będzie niezapomnianą przygodą, do 
której będziemy zawsze wracać z uśmie-
chem na twarzy. A nasze serca będą ciągły 
nas na kolejne takie wyjazdy.
 Jak wyglądała nasza wyprawa? Trud-
no to opisać, po prostu 
trzeba to przeżyć. Dla 
większości z nas był 
to pierwszy taki skau-
towy wyjazd i zapew-
ne nikt nie pożałował 
swojej decyzji udzia-
łu w nim. Dzień po 
dniu odkrywaliśmy 
coś nowego. Dobrze 
bawiliśmy się, a jed-
nocześnie uczyliśmy 
przeróżnych rzeczy, głównie współdziała-
nia z innymi skautami, jak również między 
sobą. Podróż do celu, jak to bywa była 
długa i męcząca, ale już na wstępie odczu-
liśmy pomoc naszych przyjaciół z Czech. 
Całe szczęście, że ich mamy, bo mogłoby 
być naprawdę strasznie. Otóż wybawili nas 
z ok. 3 km spaceru z całym naszym ekwi-
punkiem (a ciężki był okropnie) w środku 
nocy, zabierając nasze rzeczy na przyczep-
kę, a nas do auta i dowożąc do miejsca 
zakwaterowania. Tak zaczyna się „sieć” 
naszych licznych i niespodziewanych 
przygód. Zlot ten był w parku skautowym 
pod Budapesztem, dlatego też wykorzy-
staliśmy to wydłużając nasz pobyt tam dla 
lepszego poznania stolicy Węgier. Były to 
dni poza zlotowe, które poświęciliśmy na 

przygotowanie się do zlotu i na spokojne 
zwiedzanie oraz delektowanie się tutej-
szymi zabytkami. Oczywiście na pierwszą 
naszą trasę po mieście udaliśmy się z za-
przyjaźniona drużyną z Czech i nie obyło 
się bez zabawnych sytuacji. 
 Gdy już obyliśmy się z okolicą, roz-
gościliśmy się zupełnie, zapoznaliśmy się 
z „wodzem” naszego podobozu - ConCor-
die czas zacząć. Wśród skautów z różnych 
stron, powiewających flag, ogólnej radości 
i zabawy odbyła się wieczorem uroczysta 
ceremonia otwarcia. Tak już od następnego 
dnia smakowaliśmy przeróżne zajęcia pro-
gramowe. Poznawaliśmy węgierskie tańce, 
w tym słynnego czardasza, pochłonęliśmy 
się w różne zajęcia manualne: lepienie z gli-
ny, wytwory ze skóry, biżuterie z koralików 
i muliny, a oczywiście najbardziej angażu-
jące było robienie kulek z filcu. Kolejnym 
blokiem programowym była wioska rycer-
ska, w której mogliśmy do woli walczyć na 
miecze, rzucać do celu włóczniami, strzelać 
z łuku, ale też batem -to węgierska trady-
cja. Była też możliwość strzelania w lesie 
bronią na kulki. Odwiedziliśmy tez pewne-

go razu wioskę wy-
szehradzką, w któ-
rej zapoznawaliśmy 
się ze skautingiem 
czeskim, słowacki, 
węgierskim, a także 
naszym polskim. 
Oprócz dobrej zaba-
wy zorganizowanej 
tam nam, wystawek 
narodów, mogliśmy 
skosztować kuchni 

tych krajów. Najlepsze okazały się placki 
ziemniaczane przyrządzane przez Cze-
chów. Cóż, niezapomniane też będą przez 
wszystkich uczestników Concordii lepio-
ne przez Polaków – ruskie pierogi. Tu też 
trzeba wspomnieć o równie znanych kla-
merkach czyli spinaczach do prania, które 
można było sobie pomalować w namiocie 
oczywiście polskim. Kolejną atrakcją zlotu 
były kajaki, przepływaliśmy nimi ciekawa 
trasę, miejscami była wąska i trzeba było 
manewrować między zaroślami. Odbyła 
się też gra na kajakach, w której zdoby-
waliśmy „złoto” i atakowaliśmy przeciw-
nika kulkami, oczywiście nie odbyło się 
bez przewrotek. Braliśmy udział w całym 
zestawie gier sportowych: piłce nożnej, 
siatkówce, baseballu, frisbee. Już trady-

cją zlotów skautowych jest jeden dzień 
poświęcony służbie na rzecz społeczności 
lokalnej. Nasza odbyła się w bardzo przy-
jemnym parku Budakeszi ze zwierzątkami. 
Przenosiliśmy tam patyki, myliśmy okna, 
plewiliśmy, dodatkowo mogliśmy wejść do 
klatek niektórych zwierzątek pogłaskać je, 
a także  mieliśmy okazję przejechać się na 
osiołkach. Był tez czas na wędrówkę bądź 
wycieczkę przez co zobaczyliśmy urokliwe 
miejsca Węgier. Co wieczór odbywały się 
różne koncerty, towarzyszyły im rozmaite 
zajęcia wieczorne od sportowych po her-

baciarnie i naleśnikarnie. Celebrowaliśmy 
jubileusz X już zlotu skautów i skautów 
Europy Środkowej, w którym to dniu repre-
zentacje krajów prezentowały się na scenie 
i w czasie ford festiwalu. Końcówką zlotu 
były dni wypełnione przez drużynę węgier-
ska, u której gościliśmy. W każdym podobo-
zie były przydzielone drużyny do Węgrów, 
którzy zabierali ich do siebie. Był to świet-
ny pomysł, bo to był czas z prawdziwym 
skautowym klimatem, w którym przede 
wszystkim mogliśmy odczuć jak wygląda 
węgierski skauting. Mieliśmy wspólny apel, 
na którym wciągnęliśmy flagi trzech krajów 
które tam były Węgier, Polski i Czech. Uda-
liśmy się do cudownego miejsca na ognisko, 
na którym prezentowaliśmy się i bawiliśmy. 
A było to wysokie wzgórze u podnóża któ-
rego przepływała rzeka.
 Niestety czas  szybko minął i przyszła 
pora na zakończenie naszego niezwykłego 
zlotu. Odbyło się ono wieczorem po uro-
czysty przejściu skautów przez Budapeszt 
pod Bazyliką Św. Stefana. Występom, kon-
certom, a zwłaszcza pożegnaniom nie było 
końca, trudno się było wszystkim rozstać. 
Nam się na szczęście nie spieszyło i mogli-
śmy delektować się tym dniem bez pamięci 
podziwiając Budapeszt nocą.
 To tylko pokrótce relacja naszej skau-
towej przygody. Jeśli ktoś ma ochotę na 
więcej i chce przeżyć to co my to zapra-

szam na kolejny zlot, który będzie za 
2 lata na Słowacji, albo na  światowe 
zloty do Szwecji czy Japonii. Myślę, że 
niejedna osoba, która poznała magię ta-
kiego wyjazdu, pojawi się na kolejnym 
szlaku skautowej wyprawy.

pwd. Dagmara Duda

„Wiele serc,
 jeden rytm”
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CZAS NA MAŁE CO NIECO, HKR „WADOWICE”

POLECAM... HKR Wadowice

 Na początku spo-
kojny strumień, potem sze-
rokie wody jeziora, narasta-
jące trudności, fale i skały, 
które trzeba omijać dzięki 
ostrożnej nawigacji, satys-
fakcja z pokonania prze-
szkód, szczęśliwe zawinięcie 
do spokojnej zatoki, wie-
czorne ognisko na biwaku 
i spokojny sen zmęczonych 

wędrowców – to jest właśnie to, czego doświadcza 
człowiek w życiu, choć często jest spychany na mie-
lizny i płycizny łatwego i pustego życia.

 Tymi słowami kończył się ostatni wpis w tej 
rubryce. Może zaciekawiły one niektórych z was 
i wiecie już kto jest ich autorem, dla pozostałych kil-
ka słów wyjaśnienia. Słowa te pochodzą z książki 
„Wędrówka do sukcesu” Sir Roberta Baden-Powel-
la. Dzieło założyciela skautingu nie jest książką ła-
twą, nadającą się do czytania do poduszki. Być może 
dzieje się tak za sprawą archaicznego języka, a może 
niezbyt aktualnych przykładów. Jednak moim zda-
niem w tej książce każdy znajdzie coś dla siebie. Jest 
napisana jak zbiór krótkich, półtorastronicowych 
opowiadań. Może być świetnym „pomysłodawcą” 
tematów na Gawędę czy podstawą teoretyczną do 
dyskusji „Harcerstwo dawniej i dziś”. Niewątpliwie 
jest to pozycja, która powinna znaleźć się w biblio-
teczce każdego drużynowego. Mimo trudności w od-
biorze skłania do zastanowienia się gdzie zmierza-
my, do czego dążymy i jak będzie wyglądała Nasza 
– harcerska – przyszłość.
 Kolejną rzeczą, do przeczytania której chcę Was 
zachęcić jest artykuł z sierpniowego Czuwaja. Jest 
w nim wiele interesujących tematów jednak moją 
uwagę przykuł ten dotyczący naszego umunduro-
wania. Podczas Zlotu w Krakowie i nie tylko tam 
słyszałam liczne negatywne opinie na temat nasze-
go nowego umundurowania choć ma ono zaledwie 
cztery lata. Harcerze narzekają m.in. na zbyt gruby 
materiał, z którego wykonane są mundury, zwłaszcza 
w upalne dni. I oto w Czuwaju ukazał się wywiad 
z prezesem Składnicy Harcerskiej 4 Żywioły oraz 
szefem zespołu mundurowego GK ZHP. Rozmowa 
dotyczy głównie dostępności oraz ceny mundurów. 
Padają jednak pytania o przyszłość (i tutaj znajduje 
się to co ucieszyło mnie najbardziej, możemy doszu-
kiwać się w niej m.in. mundurów letnich – z prze-
wiewnego materiału i z krótkimi rękawami.
 Na tym zakończę choć mam jeszcze wiele cie-
kawych artykułów z zanadrzu. Na pewno opiszę je 
Wam w następnym numerze. A na razie przyjemnego 
czytania życzy

pwd. Basia Łopata

Czas na małe co nieco...  Wiele się zdarzyło od czasu kiedy skończyłem pisać tekst do 
ostatniego numeru „Harcusia”. Być może liczba wydarzeń i osiągnięć 
nie jest wielka, ale na pewno okupiona sporym wysiłkiem ze strony 
osób, które przyczyniły się do tego co postaram się niżej streścić.
 Na wstępie warto podziękować ratowni-
kom naszego hufca, którzy czuwali nad bez-
pieczeństwem uczestników zlotu w Krakowie. 
Zamiast brać udział w zlotowym programie 
i spędzać czas na zajęciach oferowanych przez 
organizatorów zlotu, Michał Jagosz, Oskar 
Kocur, Małgorzata Pływacz pełnili służbę me-
dyczną przez cały czas trwania Zlotu. Jako, 
że miałem przyjemność bawić na  krakow-
skich błoniach przez 3 dni, opowiem co nieco 
na temat tego, co działo się w ambulatorium 
Chorągwi Krakowskiej. Bywało, że czas dłu-
żył się niemiłosiernie, zwłaszcza, gdy większość uczestników Zlotu 
brała udział w blokach zajęciowych, ale od czasu do czasu, przeważ-
nie falami, przybywali do nas poszkodowani. W ciągu całego Zlotu 

ratownicy udzielili pomocy ponad 
200 osobom. Wydaje mi się, że 
wynik imponujący, zwłaszcza, że 
nie wliczono tę liczbę osób, którym 
pomoc udzielona została poza tere-
nem błoni. Wszystkim, którzy nie-
śli pomoc, również tym, których nie 
wymieniłem, dziękuję serdecznie.
 Tak… podziękowania, 
podziękowaniami, ale trzeba też 

znaleźć miejsce nie tylko na to co zrobiliśmy, ale na to co udało nam 
się osiągnąć. W ostatnim czasie pięciu ratowników HKR „Wadowice” 
osiągnęło spore sukcesy. Piotr Gracjasz – szef Klubu w sierpniu ukoń-
czył pozytywnie kurs instruktorski Harcerskiej Szkoły Ratownictwa 
i został przyjęty do grona instruktorów HSR.
 Parę słów na temat kursu: 17 dni, 18 osób (plus instruktorzy pro-
wadzący zajęcia), masa wspaniałych przeżyć, 
doświadczeń i nowych znajomości, jeszcze 
większa masa zajęć i wiedzy wtłaczanej nam 
przez praktycznie 15 godzin codziennie. Jed-
nym słowem: SUPER! Serdecznie zachęcam 
wszystkich Ratowników ZHP do wzięcia 
udziału w tzw. SAS i niekoniecznie zalicze-
nia, ale na pewno przeżycia tego, co trudno 
będzie gdziekolwiek powtórzyć.
 Drugim dość ważnym dla Nas osiągnię-
ciem było powtórzenie sukcesu z II Chorą-
gwianych Zawodów  w Pierwszej Pomocy 
o Puchar Komendanta Chorągwi Krakowskiej 
ZHP i zdobycie przez czteroosobowy zespół HKR „Wadowice”, III 
miejsca na VI Zawodach w Pierwszej Pomocy o Puchar Komendanta 
Śląskiej ZHP. Michał Jagosz- szef zespółu, Oskar Kocur, Małgorzata 
Pływacz i Aleksander Kruk, po długich przygotowaniach wywalczy-
li sobie miejsce na podium zawodów chorągwianych, tym razem na 
Śląsku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, tym bardziej, że 
10 – 12 października odbędą się Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ra-
townictwie. Nasz zespół tym razem uderza w Warszawkę i nie ma 
zamiaru powracać stamtąd na tarczy.

H.O. Piotr Gracjasz
szef HKR „Wadowice”




