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Hufiec Ziemi Wadowickiej obejmuje obszar 
powiatu wadowickiego, oświęcimskiego oraz 
suskiego.  Drużyny działają w następujących 
miejscowościach: Wadowice, Kalwaria Ze-
brzydowska, Stanisław Dolny, Brody, Leń-
cze, Zebrzydowice, Lanckorona, Łękawica, 
Mucharz, Jaszczurowa, Brzeźnica, Smolice, 
Przeciszów, Frydrychowice, Kurów, Radocza.

Na terenie hufca działają również drużyny z 
którymi do tej pory nie udało nawiązać się 
kontaktu – brak dostarczenia dokumentacji 
wynikających z Statutu ZHP. Drużyny te dzia-
łają na terenie byłego hufca Sucha Beskidzka: 
Sucha Beskidzka. 

Siedziba hufca znajduje się w Wadowicach 
przy ulicy Teatralnej 2.

Analiza  stanu ilościowego podstawowych 
jednostek organizacyjnych na rok 2011

- 6 gromad zuchowych 
- 12 drużyn harcerskich 
- 1 drużyna wielopoziomowa 
- 7 drużyn starszoharcerskich 
- 6 drużyny wędrownicze 
- 2 szczepy drużyn 
- 3 Kręgi Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 
- Klub fantastyki
- Harcerski Klub Ratownictwa Medycznego

Hufiec Ziemi Wadowickiej w latach 2007 – 
2011 podejmował m.in. następujące działania:

prowadził kształcenie kadry instruktorskiej;−	
organizował letni i zimowy wypoczynek −	
przede wszystkim w formach wyjazdowych 
prowadził wśród dzieci i młodzieży dzia-−	
łalność wychowawczą;
prowadził przedsięwzięcia związane z po-−	

zyskaniem środków finansowych na dzia-
łalność programową z funduszy Urzędu 
Miasta, Starostwa Powiatowego, Urzędu 
Marszałkowskiego, organizowanych akcji 
zarobkowych; 
organizował przedsięwzięcia związane z −	
ochroną środowiska naturalnego, rozwo-
jem zainteresowań i specjalności, dzia-
łalnością w zakresie kultury fizycznej  
i turystyki;

W działaniu Hufiec Ziemi Wadowickiej kie-
rował się: 
• uczciwością, 
• pomocniczością, 
• stawianiem na jakość, 
• przejrzystością i jawnością działań, 
• konsekwencją działań, 

wynikającymi ze Strategii ZHP.

Skład Komendy Hufca był następujący:

Komendant hufca – hm. Marcin Homel
Skarbnik – hm. Tadeusz Zieliński
Z-ca Komendanta Hufca – hm. Robert Kadela
Z-ca Komendanta Hufca ds. programowych  – 
phm. Aneta Homel

Członkowie:
hm. Janina Pająk (obecnie z powodów zdro-
wotnych przebywa na urlopie instruktorskim. 
Obowiązki druhny Janiny przejęła phm. Bar-
bara Opoka)
pwd. Maciej Kwiecień 
phm. Monika Mnich (z Komendy Hufca zo-
stała odwołana na Zjeździe Sprawozdawczym 
w roku 2009. W skład Komendy Hufca zosta-
ła powołana phm. Anna Waga)

Poszczególne osoby podczas swojej kadencji 
realizowały następujące zadania:

Komendant Hufca – hm. Marcin Homel
- kieruje bieżącą działalnością hufca
- kieruje pracą Komendy Hufca, motywuje do 
rozwoju, deleguje uprawnienia i zadania
- wykonuje rozkazy i decyzje władz 
zwierzchnich. Współpracuje z Komendą 
Chorągwi
- reprezentuje hufiec wobec władz zwierzch-
nich. Aktywnie uczestniczy w odprawach  
komendantów hufców
- reprezentuje hufiec na zewnątrz (współpracuje z 
lokalnymi władzami, instytucjami publicznymi)
- powołuje zespoły działające w hufcu oraz 
wspomaga i koordynuje ich działalność
- nadzoruje HAL i HAZ
- systematycznie wydaje rozkazy
- wykonuje decyzje, uchwały i polecenia władz 
wyższego szczebla i zadania określone w in-
nych przepisach ZHP
- nadzoruje dokumentację o dotacje i gran-
ty oraz odpowiada za terminowe rozliczenie 
przyznanych grantów

Skarbnik – hm. Tadeusz Zieliński
- prowadzenie gospodarki finansowej hufca
- nadzór nad finansami imprez hufca
- sprawdzanie dokumentacji finansowej i in-
wentarzowej drużyn
- sporządzanie dokumentacji finansowej o dotacje 
- rozliczanie projektów do Urzędu Miasta, Sta-
rostwa Powiatowego
- rozliczanie akcji zarobkowych hufca jak 
Kasy, Akcja Znicz, Akcja Kalendarz
- nadzór nad organizacją akcji letniej i zimowej

Z-ca Komendanta Hufca – hm. Robert Kadela
- prowadzi nadzór nad wystrojem wnętrz sie-
dziby hufca i baz obozowych
- dba o wizerunek zewnętrzny ZHP
- opracowuje scenograficznie imprezy hufca
- przygotowuje wystawy tematyczne
- prowadzi archiwizację dokumentów hufca
- członek zespołu informacyjno-promocyjnego
- zajmuje się przygotowaniem gadżetów pro-
mocyjnych hufca jak: kartki pocztowe, smy-
cze, reklamówki, banery itp. 

Z-ca Komendanta Hufca ds. programowych  
- phm. Aneta Homel
- prowadzenie programu w hufcu poprzez:
* organizację odpraw drużynowych 
* prowadzenie współzawodnictwa drużyn 
- członek zespołu informacyjno-promocyjnego
* rozsyłanie materiałów informacyjnych do prasy 
i portali internetowych po imprezach hufcowych
* zamieszczanie materiałów z imprez w za-
kładce hufce na stronie chorągwi oraz przesy-
łanie ich na stronę regiony ZHP 
- przygotowywanie comiesięcznych raportów 
Komendanta Hufca do Chorągwi Krakowskiej
- sporządzanie dokumentacji opisowej o dotacje 

Członek Komendy Hufca – hm. Janina Pająk 
- nadzorowanie pracy sztabów NAL i NAZ
- wspieranie radą i doświadczeniem
- protokołowanie posiedzeń Komendy Hufca
- pełnienie roli łącznika z kręgiem Starszyzny

Członek Komendy Hufca – pwd. Maciej 
Kwiecień
- prowadzenie gospodarki sprzętowej w hufcu
- odpowiadanie za logistyczne przygotowanie 
imprez hufca
- pełnienie funkcji Komendanta Harcerskiej 
Bazy Obozowej w Zalesiu
- zabezpiecza pod względem kwatermistrzow-
skim akcje i imprezy hufcowe

Członek Komendy Hufca – phm. Anna Waga
- nawiązuje kontakty zagraniczne 
- koordynuje wyjazdy zagraniczne na obozy i zloty
- przygotowuje propozycje wyjazdów zagra-
nicznych, wymian 

Członek Komendy Hufca – phm. Barbara 
Opoka
- jest szefem Zespołu Kadry Kształcącej w hufcu
- przygotowuje kadrę hufca do pracy zgodnej z 
Harcerskim Systemem Wychowawczym. Syste-
matycznie kontroluje stan przeszkolenia kadry 
hufca
- inspiruje i organizuje różnorodne formy 
kształceniowe w hufcu
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Członek Komendy Hufca – phm. Monika 
Mnich
- koordynacja imprez chorągwianych i centralnych
- organizacja kursów specjalistycznych.

W ciągu czteroletniej kadencji Hufiec Ziemi 
Wadowickiej prowadził szereg działań mają-
cych wpływ na rozwój Związku Harcerstwa 
Polskiego – Hufca Ziemi Wadowickiej. Zada-
nia hufca można przedstawić z podziałem na 
kilka obszarów. 

I. W obszarze program Hufiec Ziemi Wado-
wickiej starał się dbać o jakość i skuteczność 
pracy metodą harcerską oraz wspierać dzia-
łania drużynowych w pracy wychowawczej. 
Hufiec organizował szkolenia dla kadry hufca 
m.in. z zakresu pracy z metodyką harcerską, 
udostępniał drużynowym materiały meto-
dyczne znajdujące się w biblioteczce hufco-
wej czy też otrzymane z Głównej Kwatery 
ZHP. W każdym roku harcerskim wspólnie  
z drużynowymi, przybocznymi tworzył Plan 
Pracy Hufca uwzględniając w nim cele pra-
cy na dany rok oraz harmonogram imprez 
hufcowych odpowiadających na potrzeby  
i spełniających oczekiwania dzieci i młodzieży. 

W każdym roku harcerskim były organizowa-
ne stałe imprezy hufca, a w niektórych latach 
pojawiały się też nowe imprezy, które nie były 
imprezami corocznymi. Do stałych imprez huf-
cowych należały:

Harcerski Rajd Rowerowy (III – VII)•	
Harcerski Rajd Powsinóg Beskidzkich •	
(XXX – XXXIV)
Impreza na Orientację•	
Wycieczka instruktorska•	
Biwak Andrzejkowy •	
Wigilia Wędrownicza•	
Betlejemskie Światło Pokoju •	
Noworoczne spotkanie instruktorów•	

Biwak w ramach Nieobozowej Akcji •	
Zimowej
propozycja programowa  z okazji DMB•	
Kurs Zastępowych i Przybocznych•	
Hufcowy Konkurs Historyczny•	
Festiwal Kultury Harcerskiej (X – XII)•	
Rajd Powitania Wiosny (XXII – XXV)•	
Biwak Zuchowy•	
Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej •	
Biwak w ramach Nieobozowej Akcji •	
Letniej w Zalesiu
Obóz harcerski w Pogorzelicy •	

Ponadto oprócz imprez które przeplatały się 
corocznie Hufiec Ziemi Wadowickiej zorga-
nizował imprezy, które występowały w planie 
pracy lecz nie każdego roku, a były to:

Hufcowa Noc Filmowa w latach 2007-2010 •	
Wycieczka w Pieniny w roku 2007•	
Imieniny Zucha w roku 2008•	
Wycieczka do Zakopanego w roku 2009•	
Harcerska Gra Ratownicza •	
Impreza na wadowickim rynku z oka-•	
zji 66. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, 2010 rok oraz z oka-
zji 67. rocznicy w roku 2011
Wycieczki w ramach NAZ do Ciemna •	
Park oraz Fabryki Cukierków „Ciu Ciu”  
w Krakowie, Kopalni Soli w Bochni, 
skansenu w Zubrzycy połączonej z ku-
ligiem oraz na Turbacz (2011 rok)
Kolonia Zuchowa w Pogorzelicy w •	
roku 2011
Organizacja Instruktorskiej Wigilii •	
Stulecia w 2011 roku
Wystawa fotograficzna na 100 – lecie •	
harcerstwa „Harcerstwo na ziemi wado-
wickiej” (wadowicki rynek 2010 rok)
Hufcowy Konkurs Plastyczny•	
Konkurs na hufcowy witraż w 2010 roku •	

Hufiec Ziemi Wadowickiej uczestniczył 
również w uroczystościach państwowych  
i kościelnych:

Uroczystości 3 maja•	
Udział w obchodach święta Niepodle-•	
głości 11 listopada 
Święto 12 Pułku Piechoty•	
Msza Święta ku czci ofiar katastrofy w •	
Smoleńsku (Wadowice 2010 rok)
Uroczystości pogrzebowe pary Prezy-•	
denckiej (Kraków 2010)
Odsłonięcie Pomnika Ofiar Katynia •	
(Wadowice 2010 rok)
Uroczystości pogrzebowe ppor. Maria-•	
na Pióro (Wadowice 2011 rok)
72 rocznica wybuchu II Wojny Świa-•	
towej (Wadowice 2011 rok)

Imprezach chorągwianych i centralnych:

Inauguracja Roku Harcerskiego Cho-•	
rągwi Krakowskiej w latach 2007 – 
2011, w tym roku 2010 Hufiec Wado-
wice był organizatorem Inauguracji, 
która miała miejsce w Wadowicach w 
setną rocznicę harcerstwa polskiego
Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa •	
(Kraków 2010 rok)
Udział w XX Jubileuszowych Har-•	
cerskich Mistrzostwach Polski  
w Narciarstwie Zjazdowym  (Lubo-
mierz 2011 rok). Harcerskim Mistrzem 
Polski w narciarstwie zjazdowym zo-
stał dh. Maciej Gracjasz z Hufca Zie-
mi Wadowickiej. W klasyfikacji ze-
społowej reprezentacja z Wadowic za-
jęła zaszczytne 2 miejsce zdobywając 
Puchar Komendanta ZHP Chorągwi 
Krakowskiej hm. Pawła Grabki.

Był współorganizatorem imprez na terenie 
swojego działania m.in.:

Bieg Powsinogi Beskidzkie•	
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy •	
Art Akcja, Reggae Most organizowane •	
przez Wadowickie Centrum Kultury

Pomoc w obsłudze imprez orga-•	
nizowanych przez Urząd Miasta  
w Wadowicach
współorganizacja imprez w poszcze-•	
gólnych środowiskach m.in. Kalwaria 
Zebrzydowska, Mucharz, Stanisław 
Dolny, Brzeźnica 

Oprócz wymienionych powyżej imprez, orga-
nizowane były także imprezy  
w poszczególnych namiestnictwach czy przez 
poszczególne zespoły działające  
w hufcu. Działalność ta zostanie omówiona 
poniżej w sprawozdaniu. 

Podczas czteroletniej pracy Hufiec Ziemi Wa-
dowickiej  oprócz szeroko rozwiniętej dzia-
łalności imprez programowych przeprowadził 
następujące działania związane również z 
obszarem program:

Regularnie w pierwszy piątek mie-1. 
siąca miały miejsce w hufcu odpra-
wy drużynowych prowadzone przez 
członków zespołu programowego huf-
ca,  na których przedstawiane są aktu-
alne informacje dotyczące działalności 
programowej hufca, chorągwi oraz 
imprezy centralne. Omawiana jest 
także praca w poszczególnych druży-
nach oraz imprezy, które odbyły się  
w minionym miesiącu;
Przez okres kadencji nawiązaliśmy 2. 
bliskie stosunki z dyrektorami szkół, 
którzy umożliwiają nam korzystanie 
z tych obiektów podczas biwaków  
i rajdów;
Na bieżąco w każdym roku harcerskim 3. 
prowadzone było hufcowe współza-
wodnictwo drużyn ;
Hufiec uczestniczył w Chorągwianym 4. 
współzawodnictwie hufców w którym 
w roku 2009 został wyróżniony jako 
najlepiej działający hufiec w Chorą-
gwi Krakowskiej zajmując I miejsce 
we współzawodnictwie;
W okresie kadencji została powoła-5. 
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na stała Redakcja Hufcowej Gazetki 
„Harcuś”;
Na działania programowe pozyskiwane 6. 
były środki finansowe w ramach kon-
kursów organizowanych przez Urząd 
Miasta w Wadowicach, Starostwo Po-
wiatowe oraz Urząd Marszałkowski. 
W roku 2010 Hufiec Wadowice otrzy-7. 
mał tytuł Dobrodzieja Kultury 2009 
nadany przez Wadowickie Centrum 
Kultury, a w 2011 roku został  Patro-
nem Kultury 2010. tytuły te zostały 
nadane w podziękowaniu za wspiera-
nie przedsięwzięć kulturalnych organi-
zowanych przez Wadowickie Centrum 
Kultury. 

II. Obszar praca z kadrą. 
Staraniem Komendy Hufca został powołany 
Zespół Kadry Kształcącej. 
Zespół Kadry Kształcącej został mianowany 
rozkazem Komendanta Hufca z dnia 20 kwiet-
nia 2009 roku (Rozkaz L5/2009). Treść rozka-
zu brzmiała:

2.2.5 Mianuje z dniem 20.04.2009 r. nastę-
pujące druhny na instruktorów Hufcowego 
Zespołu Kadry Kształcącej 
Pwd. Barbara Jamróz - Szef Zespołu Kadry 
Kształcącej 
Pwd. Ewa Słupska -członek ZKK 
Pwd. Barbara Łopata członek ZKK
Sam. Sonia Knapczyk członek ZKK
Mianowanie będzie miało moc prawną po 
dostarczeniu stosownych kwalifikacji.

Zespół jednak podjął w takim składzie pierw-
sze przedsięwzięcia końcem roku 2008,  
a ostatecznym sprawdzeniem był Kurs Zastępo-
wych i Przybocznych w Jaszczurowej (17-21 lu-
tego 2009 r.). Przeszkolonych: 17 zastępowych 
(14 patentów), 18 przybocznych (15 patentów).

Aktualnie ZKK liczy 3 osoby oraz około 10 
instruktorów stale współpracujących z ZKK, 
którzy wspomagają zespół podczas kursów. 

Skład ZKK:
phm. Barbara Opoka – funkcja szef ZKK, kurs 
drużynowych, Kurs Kadry Kształcącej (sierpień 
2009), złożony wniosek o przyznanie BOKK
pwd. Barbara Łopata – członek ZKK, kurs 
drużynowych
pwd. Sonia Knapczyk  - członek ZKK, kurs 
drużynowych
Kolejnym dużym przedsięwzięciem było zor-
ganizowanie Kursu Drużynowych harcerskich  
i starszoharcerskich „Ku szczytom”. Kurs od-
był się w terminie 8-21 sierpnia 2009 roku  
w Zalesiu. Uczestniczyło w nim 15 osób, 13 z 
nich otrzymało patent drużynowego.

Następną formą kształcenia był Kurs Przy-
bocznych „Strzał w dziesiątkę” w Jaszczurowej  
w terminie 15-20 stycznia 2010 roku. Prze-
szkolonych osób 17, patent otrzymało  
16 przybocznych.

W kolejnym roku odbył się również Kurs Za-
stępowych i Przybocznych „ Przesunąć hory-
zont” w Jaszczurowej w terminie 7-11 lutego 
2011 roku. Patent przybocznego otrzymało 8 
osób, zastępowego 11 osób.

ZKK organizuje również inne, krótkie for-
my kształcenia instruktorów, przede wszyst-
kim tematyczne warsztaty weekendowe. 
Zespół zajmuje się również szukaniem  
i rozpowszechnianiem materiałów harcerskich 
oraz informacji o warsztatach i kursach. System 
kształcenia dostosowany jest do potrzeb środo-
wiska i kadry instruktorskiej, jest odpowiedzią 
na ich potrzeby (ankiety). Tworzony jest bank 
materiałów z zakresu kształcenia i organizo-
wania form kształcenia. ZKK posiada własną 
kolumnę w gazetce hufcowej, gdzie staramy się 
nakłonić instruktorów hufca do kształcenia oraz 
podwyższania swoich kwalifikacji harcerskich.

III. W obszarze zarządzanie zwiększyła się 
efektywność działań Hufca Ziemi Wadowickiej. 
Hufiec nawiązał dobrą współpracę z podmiotami 
zewnętrznymi co wpłynęło pozytywnie na pracę 

Hufca Wadowice. Kontakty z władzami lokal-
nymi uległy znacznej poprawie, władze chętniej 
uczestniczą w życiu harcerskim na naszym ob-
szarze i wspierają działania ZHP. Współpraca 
układa się również dobrze z instytucjami działa-
jącymi na terenie Hufca Ziemi Wadowickiej jak 
szkoły, domy kultury, Straż Pożarna, Komenda 
Powiatowa Policji, Urzędy Gmin. 
W pracę Komendy Hufca zostali zaangażowa-
ni młodzi instruktorzy co również odniosło po-
zytywny skutek w tym obszarze. 

Hufiec Ziemi Wadowickiej przejął dwa inne huf-
ce Hufiec Zator oraz Hufiec Sucha Beskidzka, 
a wraz z nimi bazy obozowe: Harcerską Bazę 
Obozową w Mielnie oraz Harcerską Bazę Obo-
zową w Pstrągarni. Dzięki dobrej i efektywnej 
pracy na terenie nowych baz obozowych mogą 
być prowadzone Harcerskie Akcje Letnie. 

IV. Obszar finanse. W okresie kadencji finan-
sowanie działalności hufca odbywało się w spo-
sób stabilny i niezależny.  Fundusze pochodziły 
z dotacji Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowe-
go oraz Urzędu Marszałkowskiego (wniosek w 
trakcie rozliczania), akcji letniej. 

Fundusze na działalność hufiec pozyskuje z pro-
wadzonych akcji zarobkowych, które w okresie 
kadencji zostały poszerzone i dobrze prosperu-
ją. Prowadzone są następujące akcje zarobkowe: 
Akcja 1 % (promowana poprzez wydanie kalen-
darzyków hufca, ulotek informacyjnych, stronę 
internetową), Akcja Kasy (prowadzonych przed 
świętami Wielkanocnymi oraz Bożonarodzenio-
wymi w wadowickich supermarketach. Akcja ta 
prowadzona jest również przed długim weeken-
dem majowym, gdzie pozyskane fundusze całko-
wicie przeznaczane są na modernizacją Harcer-
skiej Bazy obozowej w Zalesiu. Inne akcje zarob-
kowe to Akcja Kalendarz oraz Akcja Znicz. 

Środki finansowe jakie posiadają drużyny po-
zwalają im na dofinansowanie obozu harcerskie-
go dla członków drużyny czy zakup niezbędne-
go sprzętu harcerskiego, opłacenie składek har-

cerskich.  Finansami drużyn zarządza hufiec co 
jest ułatwieniem dla drużynowego.  
Podczas kadencji 2007 – 2011 hufiec pozyskał 
sponsorów którzy niejednokrotnie wspierali 
działalność ZHP. Byli to sponsorzy którzy prze-
kazali środki finansowe na działalność, remonty 
jak również sponsorzy od których hufiec otrzy-
mał pomoc materialną/rzeczową. 
V. Obszar wizerunek. Hufiec Ziemi Wadowic-
kiej starał się wykreować pozytywny wizeru-
nek wśród społeczności lokalnej. Organizując 
imprezy hufcowe niejednokrotnie na część 
z nich zapraszał mieszkańców  m.in. były to: 
koncert podczas Zlotu Hufca w roku 2011, 
koncerty podczas Inauguracji Roku Harcer-
skiego 2010/2011 w roku 2010. 
W omawianym obszarze udało się nawiązać 
stałą współpracę z lokalną prasą, portalami in-
ternetowymi, które chętnie zamieszczają infor-
macje z zorganizowanych imprez harcerskich 
w których niejednokrotnie sami uczestniczą.
W celu lepszej promocji hufca przy okazji or-
ganizowanych imprez udało się wydać kartki 
pocztowe, smycze, reklamówki, naklejki. Z 
wydanych materiałów mogli skorzystać nie 
tylko harcerze ale także mieszkańcy terenu na 
którym działa Hufiec Wadowice. 
W roku 2010 podczas uroczystego apelu na 
wadowickim rynku w dniu 1 sierpnia, zuchy, 
harcerze, instruktorzy, seniorzy otrzymali z rąk 
Komendanta Hufca pamiątkową plakietkę huf-
ca, którą obecnie noszą na mundurach. 

Komendant Hufca powołał kronikarza hufca, zo-
stała nim phm. Dorota Polan, która obecnie pro-
wadzi kronikę dokumentując wszystkie organi-
zowane imprezy jak również imprezy zewnętrz-
ne w których uczestniczymy. Kronikę można 
oglądać podczas większych imprez hufcowych. 

W roku 2010 podczas Inauguracji Roku Har-
cerskiego Chorągwi Krakowskiej której Wa-
dowice były organizatorem w Parku Miejskim 
w Wadowicach, została odsłonięta tablica pa-
miątkowa na obelisku z okazji 100 – lecia har-
cerstwa. Obecnie obelisk jest miejscem, gdzie 
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harcerze mogą składać przyrzeczenie harcer-
skie czy też organizować zbiórki. W roku 2011 
na obelisku została odsłonięta jeszcze jedna 
tablica upamiętniająca powstanie pierwszych 
drużyn na Ziemi Wadowickiej.  

Hufiec wzmocnił swój wizerunek, gdy przy 
biurze KH została otwarta Izba Pamięci,  
w której można obejrzeć cenne pamiątki zwią-
zane z funkcjonowaniem hufca na przestrzeni 
lat. Są to m.in. kroniki, sztandary, krzyże, ksią-
żeczki instruktorskie, proporce i wiele innych 
cennych pamiątek. Izba pamięci powstała w 
100 rocznicę harcerstwa polskiego.

Działania Hufca  można także śledzić poprzez 
stronę internetową www.wadowice.zhp.pl na 
której na bieżąco ukazują się informacje doty-
czące działalności jak regulaminy imprez, roz-
kazy Komendanta Hufca, galeria zdjęć, bieżące 
aktualności. Na stronie zostały założone dodat-
kowe zakładki poszczególnych namiestnictw, 
gdzie ukazują się informacje zamieszczane 
przez namiestników odnośnie działania, pro-
pozycji programowych danego namiestnictwa. 
W roku 2010 Hufiec Ziemi Wadowickiej wziął 
udział w konkursie na najlepszą stronę interne-
tową. Konkurs zorganizowała Komenda Cho-
rągwi Krakowskiej, a Hufiec Wadowice otrzy-
mał w nim wyróżnienie.   

Na dobry wizerunek hufca pracuje również 
Drużyna Sztandarowa Hufca, która reprezen-
tuje organizację podczas ważnych uroczy-
stości państwowych i kościelnych na terenie 
działalności hufca oraz poza jego granicami. 
Drużynę sztandarową wspiera mocno dzia-
łająca Grupa Rekonstrukcji Historycznej po-
wołana przy 130 DSTH „Stu Trzydziestu  
z Mucharza”.  

VI. Obszar rozwój liczebny. Został zorganizo-
wany kurs drużynowych, przybocznych dzię-
ki czemu powstały nowe gromady i drużyny. 
Liczba członków hufca zwiększyła się po przy-
łączeniu Hufca Zator oraz Sucha Beskidzka. 

Ilość członków drużyn i innych jednostek or-
ganizacyjnych hufca oraz instruktorów nie 

działających w innych jednostkach na podsta-
wie opłaconych składek harcerskich i instruk-

torskich:
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W ciągu kadencji 2007 – 2011 w Hufcu Zie-
mi Wadowickiej zostało powołanych kilka ze-
społów zajmujących się danym programem 
tematycznym. Poniżej zostały przedstawione 
informacje na temat działalności każdego z ze-
społów. 

Namiestnictwo1.  zuchowe

Namiestnictwo zuchowe Hufca Ziemi Wado-
wickiej działa od 2009r. W jego skład wcho-
dzą:
Namiestnik zuchowy phm. Monika Glanowska
Zastępca namiestnika pwd. Monika Kwarciak
oraz wszyscy drużynowi i przyboczni gromad 
zuchowych działających na terenie Hufca.

W roku harcerskim 2009/2010
Odbyły się 4 spotkania namiestnictwa •	
w tym jedno na odprawie wyjazdowej  
w Zalesiu;
Powstała internetowa podstrona na-•	
miestnictwa;
Podczas wakacji zorganizowany został  •	
5 dniowy biwak zuchowy na terenie 
bazy obozowej w Zalesiu;

W roku harcerskim 2010/2011
Odbyły się 3 spotkania namiestnictwa •	
zuchowego;
Podczas Inauguracji roku harcerskie-•	
go 2010/2011, zrealizowany został 
program dla pionu zuchowego i dru-
żyn Nieprzetartego Szlaku;
Rozpoczęła swoją działalność PGZ •	
„Żółte Stopy”;
5 członków namiestnictwa ukończy-•	
ło kurs drużynowych gromad zucho-
wych;
W chacie studenckiej Pod Potrójną zor-•	
ganizowane zostały 2 dniowe warsztaty 
przedkolonijne dla członków namiest-
nictwa;
Podczas wakacji odbyła się 10 dniowa •	
kolonia zuchowa w ośrodku wypo-
czynkowym „Młyny” w Pogorzelicy;

Ponadto każdego roku 
odbywają się  zuchowe andrzejki•	
zuchowy biwak wiosenny•	
przedstawiany jest program NAL •	
i NAZ

Namiestnictwo2.  harcerskie

Namiestnik harcerski: phm. Dorota Sarapata 

Namiestnictwo Harcerskie rozpoczęło dzia-
łalność w roku harcerskim 2009/2010. Do tej 
pory odbyło się 5 odpraw drużynowych tworzą-
cych namiestnictwo. Na odprawach planowano 
pracę i wspólne działania drużyn harcerskich. 
Zorganizowano: „Andrzejki” w Mucharzu  
i Frydrychowicach, biwak wiosenny w Bro-
dach oraz program dla namiestnictwa harcer-
skiego podczas Inauguracji Roku Harcerskie-
go Chorągwi Krakowskiej w Wadowicach we 
wrześniu 2010 roku.

W ramach namiestnictwa działa Harcer-
ska Liga Sportowa. Zorganizowano 3 tur-
nieje sportowe: piłki halowej w Jaszczu-
rowej, siatkówki w Brodach i koszykówki  
w Frydrychowicach. Drużyny otrzymały dy-
plomy za udział a zwycięzcy puchary ufundo-
wane przez Komendanta Hufca. Namiestnictwo 
harcerskie opracowuje corocznie zimą i latem 
regulamin Nieobozowej Akcji Zimowej i Nie-
obozowej Akcji Letniej. Sprawozdania drużyn, 
kroniki z tych akcji są oceniane a zwycięskie 
zastępy wyjeżdżają w nagrodę na wycieczki. 
Drużyny namiestnictwa harcerskiego skorzy-
stały z oferty programowej hufca i wyjechały 
na wycieczkę do Bochni podczas ferii 2011. 

W nowym roku harcerskim 2011/2012 na-
miestnictwo planuje kontynuację rozgrywek 
sportowych, biwaków jesiennych i wiosennych 
oraz bliższą współpracę z nowymi drużynami.
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Namiestnictwo starszoharceskie3. 

Namiestnictwo działa od roku harcerskiego 
2009/10. Od początku funkcję namiestnika 
pełni pwd. Sonia Knapczyk. Wszystkie dru-
żyny namiestnictwa aktywnie brały udział we 
współzawodnictwie.
W skald namiestnictwa wchodzą następujące 
jednostki:

2 DSTH „Pajątaki”•	
3 DSTH „Huraggan”•	
4 DSTH „Stop”•	
6 DSTH „Dioryt”•	
8 DSTH „Aquarius”•	
9 DSTH „Krzyczące Orły”•	
51 WPDH „Wędrownicy”•	
130 DSTH Stu Trzydziestu z Mucha-•	
rza

2009/2010
• Spotkania namiestnictwa odbywały się co 3 mie-
siące, miały charakter szkoleniowo-programowy
• Realizacja przez drużyny namiestnictwa pro-
pozycji programowej NAZ I NAL przygotowa-
nej przez namiestnika, propozycji na BŚP
• Rozpropagowywanie propozycji programo-
wych GK np. „Nasza-Trasa” (drużyna z na-
szego hufca zwyciężyła w tej propozycji pro-
gramowej), artykułów programowo-metodycz-
nych np. z „Czuwaj”
• Artykuły do działy Namiestnictwo Starszo-
harcerskie w „Harcusiu”
• W namiestnictwie realizowana był program 
„Raz, Dwa, Trzy – masz plakietkę Ty” – przygo-
towujący drużyny do zdobycia plakietki hufca
• Włączenie w akcje szkoleniowe np. Kurs 
przybocznych i zastępowych”

2010/2011
• Spotkania namiestnictwa odbywały się co 3 mie-
siące, miały charakter szkoleniowo-programowy
• Realizacja przez drużyny namiestnictwa pro-
pozycji programowej NAZ I NAL przygotowa-
nej przez namiestnika, propozycji na BŚP
• Rozpropagowywanie propozycji programo-
wych GK, artykułów programowo-metodycz-

nych np. z „Czuwaj”
• Artykuły do działy Namiestnictwo Starszo-
harcerskie w „Harcusiu”
• Odbyły się w listopadzie 2010 andrzejki na-
miestnictwa
• Podczas Inauguracji W Wadowicach namiest-
nictwo starszoharcerskie przygotowało pro-
gram dla pionu harcerzy starszych
• Włączenie w akcje szkoleniowe np. Kurs 
przybocznych i zastępowych”

Namiestnictwo wędrownicze 4. 

- Powołanie namiestnictwa  dnia 20.04.2009 
oraz namiestnika Wędrowniczego pwd. Marci-
na Matyjasika
- każdego roku w namiestnictwie odbywała się im-
preza pionu wędrowniczego - Wigilijka Wędrow-
nicza, której organizatorem jest 2 DW”Ogień”
- namiestnictwo przedstawiło programy NAZu 
i NALu dla wędrowników do realizacji
- na Zlocie Hufca 2009 został po raz pierwszy 
przygotowany osobny program dla pionu Wę-
drowniczego
-od 20.11.2010r. namiestnictwo posiada nowe-
go namiestnika pwd. Dagmarę Dudę 
- została zaktualizowana podstrona namiestnic-
twa na stronie Hufca Ziemi Wadowickiego
- namiestnictwo zorganizowało dwa razy 
warsztaty wędrownicze 17-18.12.2010 oraz  
6-7.05.2011
-została powołana z dniem 15.02.2011r. Kapi-
tuła Stopni Wędrowniczych
- została zorganizowana wycieczka wędrowni-
ków na Turbacz 8-9.02.2011
- został zorganizowany  przez 3 DW „Altair” 
dla środowiska wędrowniczego I Beskidzki 
Rajd Wędrowników w dniach 1-3.04.2011, na 
który zostali zaproszeni wszyscy chętni wę-
drownicy z Chorągwi Krakowskiej
-namiestnictwo promowało zdobywanie nara-
mienników wędrowniczych i stopni wędrow-
niczych (HO,HR) przez zamieszczanie na ten 
temat artykułów w „Harcusiu”, oraz bezpo-
średnie zachęcanie wędrowników do własne-
go rozwoju

-namiestnictwo powiększyło się o dwie nowe 
drużyny wędrownicze
-wędrownicy reprezentowali Hufiec Ziemi 
Wadowickiej na Wędrowniczej Watrze 2009  
i 2011.

Redakcja Gazetki „Harcuś”5. 

Harcuś to dwumiesięcznik Hufca Ziemi Wado-
wickiej, który ukazuje się już od wielu lat. Za-
wiera informacje o harcerskich wyjazdach jak 
również wiele ciekawostek dotyczących pracy 
instruktorów. Jest tworzony przez instruktorów 
i z myślą o instruktorach. Obecnie „Harcuś” 
wydawany jest w 50 egzemplarzach w wersji 
kolorowej jak również jest dostępny na stronie 
internetowej Hufca Ziemi Wadowickiej. Udało 
nam się ustalić stały skład Redakcji, jak rów-
nież stałe kolumny oraz terminy wydawania 
„Harcusia”. W 2010 roku nastąpiła zmiana re-
daktora „Harcusia”.

Redakcja:

Harcerski Klub Ratownictwa Me-6. 
dycznego

Harcerski Klub Ratowniczy „Wadowice” 
działa na terenie Ziemi Wadowickiej, wo-
jewództwa Małopolskiego i nie tylko od 
2009 roku. Założycielem oraz szefem Klu-
bu jest pwd. Piotr Gracjasz. 

Klub zajmuje się przede wszystkim zabez-
pieczaniem imprez zarówno harcerskich 
jak i masowych organizowanych przez 
Wadowickie Centrum Kultury, miasto Wa-
dowice, i wielu innych. Członkami Klubu 
są wędrownicy, którzy ukończyli Wędrow-
niczy Kurs Pierwszej Pomocy Harcerskiej 
Szkoły Ratownictwa. Od 2010 roku w na-
szym hufcu organizowane są Wędrownicze 
Kursy Pierwszej Pomocy HSR, co owo-
cuje kolejnymi Brązowymi Odznakami 
„Ratownik ZHP” na mundurach naszych 
harcerzy. O ile liczba ratowników w hufcu 
rośnie, tak liczba członków Klubu utrzy-
muje się od początku na poziomie względ-
nie stałym. Na dzień dzisiejszy mamy ok. 
15 czynnie działających ratowników.

Ważniejsze osiągnięcia i przedsięwzięcia 
podjęte przez HKR „Wadowice”:

- zorganizowane dwa WKPP (2009 Pstrą-
garnia, 2010 Pstrągarnia/Zalesie),
- zorganizowane trzy HarcGraTery (2009, 
2010, 2011),
- obstawy medyczne imprez hufcowych 
(biwaki, rajdy, zloty hufca),
- obstawa medyczna i porządkowa Inaugu-
racji Roku Harcerskiego w Wadowicach  
w roku 2010,
-  udział w obstawach medycznych orga-
nizowanych przez Inspektorat Ratowniczy 
Chorągwi Krakowskiej (przekazanie BŚP 
w Krakowie, Zlot ZHP w Kraków 2010, 
imprezy sportowe w Krakowie),
- Udział w zawodach (XII Ogólnopolskie 
Zawody ZHP w Ratownictwie, Warszawa 
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2010 – II miejsce na trasie podstawowej, 
VII Chorągwiane Zawody y Pierwszej 
Pomocy o Puchar Komendanta Śląskiej 
Chorągwi ZHP, Żory 2011 – I miejsce, II 
Chorągwiane Zawody w Pierwszej Pomo-
cy o Puchar Komendanta Chorągwi Kra-
kowskiej ZHP, Kraków 2010 – II m-ce),
- Współorganizacja Chorągwianych Warsz-
tatów dla Ratowników ZHP, Andrychów 
2010,
- Współorganizacja XIII Ogólnopolskich 
Zawodów ZHP w Ratownictwie, Wadowice 
2011,
- Uczestnictwo w Chorągwianych Warsz-
tatach dla Ratowników ZHP,
- Wykształcenie jednego instruktora Har-
cerskiej Szkoły Ratownictwa, Kurs in-
struktorski, lato 2010, Głodówka,
- Udział w centralnych Warsztatach In-
struktorskich HSR, Kraków 2010,
- Przeprowadzenie akcji szkoleniowej w 
sieci supermarketów Kaufland, skierowa-
nej do dzieci i młodzieży,
- pomoc w organizacji zawodów „I Ty mo-
żesz zostać ratownikiem”, organizowanych 
przez Komendę Powiatową Policji w Wa-
dowicach,
- Organizacja szkolenia z pierwszej pomocy 
dla pracowników firmy Maspex Wadowice,
- Organizacja szkolenia z pierwszej pomo-
cy dla policjantów z Komendy Powiatowej 
Policji w Wadowicach,
- Ciągle rozwijająca się współpraca z Wa-
dowickim Centrum Kultury, Urzędem mia-
sta Wadowice, Komendą Powiatową Policji 
w Wadowicach, Komendą Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- pozyskanie sprzętu ratowniczego za pośred-
nictwem sponsorów (firma „Farby KABE”).

Pełnomocnik Hufca ds. zagranicz-7. 
nych

Rolę pełnomocnika pełni druhna phm. 
Anna Waga. Podczas kadencji zostały zre-
alizowane następujące działania:

- 17.10.2009 przeprowadzenie zajęć w czasie 
odprawy wyjazdowej dotyczących wyjazdów 
zagranicznych tj. Concordia 2010 (27 osób 
uczestniczyło w nich);
- Przyjęcie skautów z Czech przez 3 DH „Ba-
dyle” – biwak w Lanckoronie 14-15.11.2009 
(uczestniczyło 11 harcerzy + 11 skautów);
-  Zgłoszenie patrolu na Concordię (osoby z 3 
DH „Badyle + Ada Jończyk, opiekun Dagmara 
Duda);
-  Złożenie wniosku przez hm. Iwonę Niedź-
wiedź w sprawie wyjazdu na Ukrainę 
(1.02.2010) – niestety odrzucony;
-  Zbiórka mundurów dla skautów z Białorusi;
-  Wyjazd na Concordię 2-11.08.2010
-  Od września 2010 systematycznie ukazywały 
się artykuły w Harcusiu.

Opracowali:

phm. Aneta Homel – Zastępca Komendanta Hufca ds. progra-
mowych 
phm. Barbara Opoka – Szef Zespołu Kadry Kształcącej
phm. Monika Glanowska – Namiestnik zuchowy
phm. Dorota Sarapata – Namiestnik harcerski
pwd. Sonia Knapczyk – Namiestnik starszoharcerski
pwd. Dagmara Duda – Namiestnik wędrowniczy
pwd. Piotr Gracjasz – Szef Harcerskiego Klubu Ratownictwa 
Medycznego
phm. Anna Waga – Pełnomocnik hufca ds. zagranicznych

Podharcmistrz, zastępca Komendanta Hufca 
ds. programowych. W ZHP działa od roku 
1993, przyrzeczenie harcerskie złożyła w 
1994 roku będąc w 11 Drużynie Harcer-
siej „Kontiki” w której później objęła funk-
cję drużynowej i pełniła ją do roku 2004. 
Kilkakrotnie członek kadry programowej 
podczas obozów oraz biwaków NAL. Od-

znaczona Brązowym Krzyżem za Zasługi 
dla ZHP oraz Honorowym Odznaczeniem 
z okazji 100-lecia Harcerstwa w Krakowie 
w stopniu Złotym. Prywatnie absolwentka 
Akademii Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie. Zawodowo pracuje w Ośrodku Kul-
tury Gminy Tomice. Bardzo lubi wędrówki 
po górskich szlakach.

Harcmistrz, instruktor Hufca Ziemi Wa-
dowickiej ZHP, od 1985 r. drużynowy 130 
DSTH„Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. 
Józefa Poniatowskiego.  Wielokrotnie współ-
organizator obozów harcerskich  stałych i 
wędrownych, członek kadry programowej 
i kwatermistrzowskiej obozów harcerskich 
w Zalesiu, Wisełce i Pogorzelicy. Członek 
Komendy Hufca oraz Komisji Stopni In-
struktorskich. Absolwent Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, na co dzień nauczyciel histo-
rii, informatyki i plastyki w Gimnazjum im. 

Janiny Barbary Górkiewiczowej w Mucha-
rzu.  Interesuje się historią i tradycją regio-
nu, malarstwem, ale jego prawdziwą pasją 
jest fotografia. Na zdjęciach udało mu się 
utrwalić najważniejsze wydarzenia z życia 
Hufca – te poważne i te na wesoło. Zapa-
lony turysta. Na wędrownym szlaku zdarł 
niejedne buty. Lubi dobrą książkę. Pogodny, 
uśmiechnięty, zawsze gotów do działania – 
prawdziwa harcerska bratnia dusza.

Historię z harcerstwem rozpoczął już w 
szkole podstawowej gdzie w 1989 złożył 
przyrzeczenie harcerskie. Od 1993 dru-
żynowy 1 DSTH „Andromeda”, w 1994 
roku otrzymał stopień przewodnika oraz 
patent drużynowego, podczas kursu dru-
żynowych harcerskich w Centralnej Szko-
le Instruktorskiej w Nałęczu Wielkim. 
W  roku 1995 pełnił funkcje Komendanta 
Obozu goszcząc obóz skautów z Francji w 
HBO „Zalesie”, w 1996 otrzymał stopień 
podharcmistrza, a w 1999 roku otrzymał 

stopień harcmistrza z rąk hm. Janusza Ma-
lawskiego byłego Komendanta nie istniejącej 
już  Chorągwi Bielskiej. W latach 1999 do 
2000 został powołany do zastępczej służ-
by wojskowej z przydziałem do Hufca Zie-
mi Wadowickiej. 9 grudnia 2000 w czasie 
Zjazdu Nadzwyczajnego został wybrany 
Komendantem Hufca Ziemi Wadowickiej. 
Jego kandydatura na Komendanta została 
również poparta w czasie Zjazdu Hufca w 
2003 i 2007. 

komenda hufca ziemi wadowickiej

hm. Marcin Homel
komendant hufca

hm. Robert Kadela
z-ca komendanta hufca

hm. Tadeusz Zieliński
skarbnik hufca

phm. aneta Homel
z-ca komendanta hufca

Harcmistrz, Instruktor Hufca Ziemi Wado-
wickiej, w latach 1971 – 1793 drużynowy, 
w latach 1979 – 1981 Kierownik Referatu 
Turystycznego. Od wielu lat członek Komen-

dy Hufca, pełniący funkcję kwatermistrza, 
obecnie skarbnika..
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phm. Anna Krupa
członek komendy hufca

hm. Janina Pająk
człnek Komendy hufca

Członek Komendy Hufca Ziemi Wadowic-
kiej (od kwietnia 2010) oraz Szef Hufcowe-
go Zespołu Kadry Kształcącej (od kwietnia 
2009 ) oraz członek redakcji Harcusia (od 
czerwca 2010).
Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczę-
ła dość późno, bo w wieku 15 lat od 7 DH 
Omega z Jaszczurowej, kilka miesięcy 

później została przyboczną w tej drużynie 
(od października 2005 do czerwca 2007). 
Od kolejnego roku harcerskiego podjęła 
funkcję opiekuna drużyny w 8 DSTH z 
Zebrzydowic, pełniła ją do czerwca 2010 
roku. Później podjęłam funkcje instruktor-
skie w hufcu. Aktualnie szczęśliwa żona i 
mama Jasia.

Była drużynową 3 drużyny harcerskiej 
„Badyle” im. Józefa Sowińskiego w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Od września 2011 
drużynę przejęła dh. Dagmara Duda. Do 
ZHP wstąpiła w 1992 roku i od tego czasu 
działa nieprzerwanie. Od 1999 roku spełnia-
ła się jako drużynowa, wyżej wymienionej 
drużyny. Od końca 2005 roku zajmuje się 
również sprawami zagranicy w hufcu. Jest 
członkiem Komendy Hufca. Dwa razy miała 
przyjemność uczestniczyć w Światowych 
Zlotach Harcerstwa Polskiego: w 1995 r. 
w Zegrzu i w 2000 w Gnieźnie. Dwa razy 

też była na Zlotach Skautowych w Rosji 
(2002,2004). W 2006 roku uczestniczy-
ła z drużyną w 8 Zlocie Skautów Europy 
Środkowej ORBIS w Czechach. Wakacje 
2007 spędziła na 21 Światowym Jamboree 
w Anglii. W 2008 roku z Badylami uczest-
niczyła w 9 Zlocie Skautów Europy Środko-
wej Silesia. Na obóz żeglarski wybrali się 
w 2009 roku na Mazury do miejscowości 
Wenecja. W czerwcu 2010 roku wybrali się 
na biwak drużyny do Pragi.

Harcmistrz, członek Komendy Hufca, eme-
rytowana nauczycielka, od 1972 działa w 
ZHP na terenie Hufca Ziemi Wadowickiej. 
W latach 1972 - 1991 była szczepową i dru-
żynową w Szkole Podstawowej w Zawad-
ce. Przez wiele lat szefowa sztabu NAL i 

NAZ. Odznaczona Srebrnym Krzyżem za 
Zasługi dla ZHP, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Na-
czelnika ZHP, Nagrodą Rady Przyjaciół 
Harcerstwa.

komenda hufca ziemi wadowickiej

Przygodę z harcerstwem zaczął jako zuch w 
podstawówce, gdyż mama była drużynową 
więc go wciągnęła. Przyrzeczenie harcer-
skie złożył w 1990 roku. W 2002 roku, po 
ukończeniu kursu drużynowych zajął  się 
6 DSTH Dioryt. Od listopada 2007 jest 
członkiem Komendy Hufca. Zdobył sto-
pień „Przewodnika” i otworzył próbę na 

„Podharcmistrza”. Jest absolwentem po-
licealnej szkoły masażu w Bielsku Białej. 
Zainteresowania to wszelakie wycieczki, 
film, paint-ball, muzyka, taniec, fotogra-
fia, masaż.

phm. Barbara Opoka
członek Komendy hufca

phm. Maciej Kwiecień
członek komandy hufca

pwd. Sonia Knapczyk
p.o. z-ca komandanta 

hufca d.s. programowych

Od roku 2008 pełni funkcję drużynowej 
8 Drużyny Starszoharcerskiej „Aquarius” 
im. S. Izabeli Łuszczkiewicz działającej 
w Zebrzydowicach, w 3 Szczepie Harcer-
skim „Cedron”. Wcześniej pełniła funkcje 

przybocznej w tej drużynie. Od 2009 roku 
funkcja Namiestnika Starszoharcerskiego, 
członka ZKK Wadowice oraz członek Re-
dakcji „Harcusia”.

hm. Małgorzata Herzyk
ksi

Podharcmistrz, członek Komisji Stopni 
Instruktorskich, drużynowa, 5 DH „Nasze 
Zoo”. Posiada długi staż instruktorski -  24 i 
pół roku. Prywatnie nauczycielka w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Stanisławiu Dolnym. 

Mężatka – mąż Aleksander, troje dzieci 
Wanda, Michał, Mateusz. Zainteresowania: 
ogólnie rzecz biorąc kultura i sztuka.. 

Harcmistrz, członek Komisji Rewizyjnej 
Hufca, członek Komisji Stopni Instruktor-
skich. W 1970 wstąpiła do ZHP, a od 1972 
r. instruktorka Chorągwi Krakowskiej, od 
1983 wiernie trwa u boku drużynowego jako 
wszystkowiedzący instruktor programowy, 

nauczycielka języ-
ka polskiego w SP 
w Brzeźnicy.

Od 1984 r. prowadzi drużynę, tyleż samo 
lat pracuje jako na-
uczyciel w Brzeź-
nicy, przewodniczę 

Komisji Stopni Instruktorskich, „przeżył” 
4 komendantów Hufca, zbiera znaczki, gra 
na gitarze, najbardziej lubi wakacje i wła-
sny ogródek.

zespoły i komisje 

Podharcmistrz, członek Komisji Rewizyjnej 
Hufca, instruktor Hufca Ziemi Wadowickiej 
ZHP . Przyboczna 130 DSTH „Stu trzydzie-
stu z Mucharza” im. ks. Józefa Poniatow-
skiego.  Przyrzeczenie harcerskie złożyła w 
1983 r. na obozie harcerskim w Orzechowie, 
zaś zobowiązanie instruktorskie w 1993 r. 
podczas wigilii instruktorskiej. Te chwile 
pamięta do dziś. Absolwentka Uniwersyte-
tu Śląskiego, na co dzień nauczyciel języka 
polskiego w Gimnazjum im. Janiny Barbary 

Górkiewiczowej w 
Mucharzu.  Intere-
suje się literaturą, 
tradycją regionu, 
fotografowaniem. 
Lubi dobrą książkę, dobry film i wędrówkę 
po Beskidach. Pogodna optymistka, życzli-
wie nastawiona do ludzi i świata.

phm. Dorota Polan
komisja rewizyjna

hm. Zbigniew Herzyk
przewodniczący KSI

phm. Dorota Sarapata
namiestnik harcerski, ksi

Członek Komisji Rewizyjnej Hufca, eme-
rytowany nauczyciel, absolwent Wyższej 
Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warsza-
wie, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 w Choczni. Działacz ZHP od roku 1947 
członek Kręgu Seniorów ZHP. Długoletni 
działacz ZNP, obecnie prezes Oddziału Po-
wiatowego ZNP w Wadowicach. Członek 

Prezydium oraz Zarządu Okręgu ZNP Ma-
łopolska w Krakowie. Odznaczony Odzna-
ką za zasługi dla Chorągwi Bielskiej ZHP, 
Złotą Odznaką ZNP (najwyższe odznacze-
nie związkowe), Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz wieloma innymi.

hm. Zdzisław Kawa
komisja rewizyjna

pwd. Piotr Gracjasz
hkr

Do 2009 roku przyboczny 1 DSTH „An-
dromeda”, od 2009 roku członek 3 DSTH 
„Huraggan”, instruktor Harcerskiej Szkoły 
Ratownictwa, od 2009 roku szef Harcerskie-
go Klubu Ratowniczego „Wadowice” a od 
2010 roku sekretarz Inspektoratu Ratow-

niczego Chorągwi Krakowskiej ZHP. Pry-
watnie student I roku studiów magisterskich 
na kierunku matematyka na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie.
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Członek Komisji Rewizyjnej Hufca, eme-
rytowana nauczycielka, magister filologii 
polskiej, długoletni działacz ZHP, w latach 
1982 – 1999 dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Wadowicach, prezes Koła Przewod-

ników Beskidzkich i Terenowych przy od-
dziale PTTK w Wadowicach, członek Za-
rządu Małopolskiego Forum Przewodników, 
członek Zarządu ZNP, radna Rady Miejskiej 
w Wadowicach.

hm. Maria Zadora
komisja rewizyjna

hm. Zbigniew Majtczak
przewodniczący kręgu

Do ZHP wstąpił w roku 1991, przyrzecze-
nie harcerskie złożył w 1993 , był członkiem 

drużyny 15 DH „Cze-
go się boicie…”, w 
późniejszym czasie 
działał w 2 DH „Eko-
squad” oraz w 1 DH 

„Pajątki” gdzie objął funkcję przybocznego.  
Jest członkiem zespołu informacyjno – pro-
mocyjnego, zajmuje się administrowaniem 
strony hufca.. Prywatnie Absolwent Aka-
demii Górniczo – Hutniczej  w Krakowie. 
Zainteresowania to turystyka, fotografia i 
inne fajne rzeczy.

Harcmistrz, Przewodniczący Kręgu Starszy-
zny Harcerskiej i Seniorów, w latach 1982 – 
1989 Komendant Hufca Wadowice. Posiada 
liczne odznaczenia m.in. Medal Zasłużony 
dla miasta Wadowic, Krzyż za Zasługi dla 
ZHP, Srebrny Medal za Zasługi dla Cho-

rągwi Bielskiej, 
Złoty Krzyż za 
Zasługi. Podczas 
obozów harcerskich pełnił funkcję komen-
danta, ratownika, kwatermistrza.

Przewodniczący KI „Ostoja” od 1993 roku. 
Od 2004r. sekretarz SH Chorągwi Kra-

kowskiej. Od 2011r. 
członek komisji hi-
storycznej Chorą-
gwi Krakowskiej. 

Wcześniej drużynowy, przewodniczący 
MKI, szczepowy, przewodniczący KRH, 
członek ZKK hufca, członek KSI hufca, 
z-ca komendanta hufca, komendant hufca, 
członek SHCh.

zespoły i komisje 

Drużynowa 3 GZ „Ekoludki”, gromadą 
opiekuje się od maja 2007 roku i stwierdza, 
że  zuchy dają wiele radości, a praca z nimi 

satysfakcjonująca jest ogromnie. Od roku 
2009 Namiestnik Zuchowy Hufca Ziemi 
Wadowickiej.

phm. Monika Glanowska
Namiestnik zuchowy

Drużynowa, członek Komisji Stopni Instruk-
torskich, nauczycielka języka polskiego w 
szkole w Brodach, harcerka „od zucha”, któ-
ra w swoim harcerskim życiu pełniła wiele 
funkcji: od zastępowej poprzez przyboczną, 
drużynową, komendantkę kręgu instruk-
torskiego, komendantkę szczepu, szefową 
zespołu kadry kształcącej chorągwi po 
przewodniczącą rady chorągwi. Była też 

członkinią komen-
dy hufca i chorą-
gwi. Można więc 
powiedzieć, że 
ZHP zna bardzo dobrze, jego problemy 
również. Poza tym – interesuje się etno-
grafią, historią, trochę fotografuje, gra na 
gitarze i śpiewa.

hm. Józef Marek
przewodniczący kręgu

phm. Mirosław Homel
zespół informacyjno-promocyjny

W harcerstwie od 13 lat. Pierwsze kroki 
stawiała w 125 DH „Zośka”. Była druży-
nowa i ząłożycielka 7 DH „Omega”. Obec-
nie członek 4 DW ”Cztery Żywioły” oraz 
opiekun 4 DSTH „Stop”. Od czerwca 2010r. 

redaktor Naczelny Miesięcznika „Harcuś 
oraz od kwietnia 2009r. członek Zespołu 
Kadry Kształcącej. Prywatnie studiuje na 
ostatnim roku studiów magisterskich oraz 
pracuje to tu to tam.

hm. iwona niedźwiedź
ksi

pwd. Barbara Łopata
zkk, harcuś

phm. Rafał Smurzyński
1 DW Jedyni

Przewodniczka, Harcerka Orla, drużynowa 
4 DW „Cztery Żywioły”. Swoją harcerską 
przygodę zaczęła od najmłodszych lat jeżdżąc 
na biwaki i obozy z rodzicami.Przyrzecze-

nie harcerskie złoży-
ła w 2005 roku. W 
2004 roku wstąpiła 
do 125 DH „Zośka” 
gdzie pełniła funkcję 

zastępowej, następnie po ukończeniu Szko-
ły Podstawowej podjęła współpracę ze 130 
DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. 
ks. Józefa Poniatowskiego, gdzie przez 2,5 
roku była przyboczną, w 2010 roku założyła 
drużynę wędrowniczą. Uczennica drugiej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu 
Szkół nr 3 w Wadowicach.

Drużynowy 1 DW „Jedyni” od 2002r. P.O. 
drużynowego na wyjazdach 1 WPDH „Wa-
gabunda”, a na co dzień pełniący rolę „za-
stępcy” drużynowego „Wagabundy”. W 
Hufcu ZHP Ziemi Wadowickiej od 2009 

roku, wcześniej 
drużynowy i przez 
krótki czas czło-
nek Komendy Hufca ZHP Zator. W ZHP 
od 1987r. 

Drużynowa – obecnie 1 DH „Błękitna” 
działającej we Frydrychowicach. Od 2008 

r. w Hufcu Ziemi Wa-
dowickej. Założyła 
1 DH „Błękitna” w 
2007r., tym samym 

reaktywując harcerstwo we Frydrychowicach. 
Wcześniej - instruktorka hufca ZHP Zator, 
drużynowa 1 DH „Dzikie Dęby”, zastępca 
komendanta hufca ds. programowych.

dRUżynowi

Przewodniczka, Z-ca 
Namiestnika Zuchowego, Ratownik ZHP. 
Od listopada 2009 jest drużynową najcu-
downiejszej na świecie Gromady Zucho-
wej „Słoneczne Wilki”. W szeregi ZHP 
wstąpiła w 2007 roku i do 2009 działała 

w 1 DSTH „Andro-
meda”. Następnie w 
2008 roku zaczęła 

pracę z zuchami, pełniąc funkcję przy-
bocznej. 7 stycznia 2011r., na Wigilii In-
struktorskiej z okazji 100-lecia ZHP złoży-
ła zobowiązanie instruktorskie. Uczennica 
III klasy LO w Wadowicach. Zuchy dają 
jej niesamowicie dużo radości i kocha je 
bardzo mocno. 

pwd. Monika Kwarciak
1 GZ Słoneczne Wilki

Od września 2008 pełni funkcję drużyno-
wego 3 DW „Altair”. Wcześniej był szere-

gowym i zastępowym w 3 DH „Badyle”. 
W ZHP od 2001 roku. 

phm. Anna Najbor
1 DH Błękitna

pwd. Agnieszka Kadela
4 DW Cztery Żywioły

Od 2006 roku Drużynowa 2 GZ „Wesołe 
Promyki” działającej w Przeciszowie - Pod-
lesiu. Wcześniej członek 1 WPDh Waga-
bunda oraz nieistniejącej już GZ „Iskierki”  
z Hufca Zator , gdzie w 1996 roku rozpo-

częła się przygoda 
z ZHP.

pwd. Grzegorz Chlewicki
3 DW Altair

pwd. Marta Szymonek
2 GZ Wesołe Promyki

Jest drużynową 4 DSTH „Stop” od momentu 
powstania drużyny (10.10.2010). Wcześniej 
należała do 2 DH „Herosi”, gdzie pełniła 
funkcję zastępowej. Działa także w harcer-

skim klubie ratowniczym. Zawsze uśmiech-
nięta i pełna pomysłów

sam. Sylwia Gibek
4 DSTH Stop
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Od 6.03.2011 drużynowy 5 DW „To nie 
My” należącej do  1 SzDH „Kraina Łagod-
ności” Wcześniej członek 6 DSTH „Dioryt” 

oraz 5 DH „Nasze 
Zoo”.

Od 2009 drużynowy 3 DSTH „HuraGGan” 
swoją harcerską przygodę rozpoczął 2000r. 
wstępując do gromady zuchowej przy szkole 
podstawowej numer 4. Przyrzeczenie złożył  
w listopadzie 2003r. A w 2010r. zobowiąza-
nie instruktorskie. Ratownik ZHP w harcer-

skim klubie ratowniczym i członek zespołu 
kwatermistrzowskiego w Hufcu Ziemi Wa-
dowickiej. Prywatnie absolwent 2 Liceum 
Profilowanego w Wadowicach.     

dRUżynowi

Drużynowa PDH „Nieustraszeni”. Zaczę-
ła   pracę  w harcerstwie od 1987 roku. Na 
początku swojej działalności uczestniczy-
ła w kursie drużynowych w Wiśle. Przez 
pięć lat prowadziła w Szkole Podstawowej 
w Łękawicy  drużynę zuchową.  Obecnie 
podjęła się reaktywacji PDH  ,, Nieustra-
szeni” i została jej drużynową.  Ukończyła 
Studium Nauczycielskie w Bielsku- Białej, 
studia magisterskie na Uniwersytecie Ślą-
skim, studia podyplomowe w zakresie gim-

nastyki korekcyjnej na AWF w Krakowie. 
W szkole Podstawowej w Łękawicy  pracuje 
od dwudziestu lat jako nauczyciel nauczania 
zintegrowanego. Praca z dziećmi  to jej ży-
wioł. Relaksuje się przy pracy w ogrodzie. 
Najczęściej czyta literaturę fachową, gdzie 
poszukuje natchnienia i nowych rozwiązań  
do  pracy z dziećmi.

pwd. Maciej Stopka
3 DSTH Huraggan

dh. Teresa Stadnicka
PDH Nieustraszeni

Założyciel drużyny 10 DH ‘’ZIMBA” z 
Kurowa, powiat suski, gmina Stryszawa. 

Od kwietnia 2011r. pełni funkcję druży-
nowego.

dh. Jerzy Szwed
10 DH Zimba

dh. Dawid Moskała
5 DW To Nie My

Kalendarium 2000-2011

22-24 IX 2000 – XXV Rajd Powsinóg Be-
skidzkich, zorganizowany przez KH Ziemi 
Wadowickiej ZHP. W piątek spotkaliśmy się 
z drużynami rajdowymi w Bazie Obozowej 
Hufca w Zalesiu. Sobota minęła nam na trasie 
z Zalesia na Groń Jana Pawła II i Leskowiec, 
gdzie rozbiliśmy namioty (na szczycie). Nie-
dziela to apel, msza na Groniu Jana Pawła II 
(odprawił ją nasz kapelan ks. Artur Chrostek z 
Wadowic) i powrót do domu.

10-12 XI 2000 – obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. Do Mucharza przyjeżdżają na 
trzydniowy biwak drużyny Hufca Wadowice z 
Komendą Hufca, Krąg Instruktorski Seniorów 
z Wadowic oraz władze samorządowe. 

9 XII 2000 – Zjazd Nadzwyczajny hufca. Ko-
mendantem zostaje hm. Marcin Homel.

20-22 XII 2000 – Betlejemskie Światło Poko-
ju – dotarło do nas 17 grudnia prosto z Polany 
Głodówka. 

6-7 I 2001 –IX Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

26 I 2001 – Konkurs Historyczny Hufca Ziemi 
Wadowickiej. Konkurs odbył się w SP w Kalwa-
rii Z., a organizatorem była 3 DSTH „Badyle”. 

2-7 II 2001 – w Brodach odbywa się hufcowy 
Kurs Zastępowych. 

9-10 III 2001 – w budynku Gimnazjum w Mu-
charzu odbywa się IV Festiwal Kultury Harcer-
skiej Hufca. 

20-22 iV2001 –XV Rajd Wiosenny w 
Brzeźnicy.

14-16 IX 2001 – Jubileuszowy Zlot Krakow-
skiej Chorągwi ZHP w 90 rocznicę powstania 
harcerstwa. Zlot odbył się na krakowskich bło-

niach, wzięło w nim udział około 1000 uczest-
ników. W niedzielę po mszy świętej w Kate-
drze na Wawelu odbył się apel na krakowskim 
Rynku Głównym. Nieodłącznie towarzyszył 
nam deszcz. Ale padało... 

19-20 X 2001 – w dniach 19-21 października 
2001 roku miał się odbyć XXVI Rajd Powsi-
nóg Beskidzkich - na Tarnawskiej Górze - i 
chyba się odbył. Biwak bowiem w tych dniach 
zorganizowała tam 125 DH „Zośka” z Mucha-
rza - jeden z organizatorów raju. Dlaczego inne 
drużyny hufca zrezygnowały z tego jesiennego, 
tradycyjnego rajdu? Trudno powiedzieć.

9-11 XI 2001 – w SP Mucharz odbywa się bi-
wak harcerski dla drużyn Hufca Ziemi Wado-
wickiej z okazji 83 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

16 XII 2001 – przywozimy Betlejemskie Świa-
tło Pokoju z Głodówki koło Zakopanego, gdzie 
odebraliśmy je od skautów słowackich. Uro-
czystą Mszę św. w kapliczce św. Piotra i Pawła 
celebrował kapelan ZHP ks. phm. Jan Ujma. 
Obecni byli: Naczelnik ZHP hm. Wiesław Ma-
ślanka i Komendant Chorągwi Krakowskiej 
hm. Jerzy Klinik.

12-13 I 2002 – Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy.

22-23 II 2002 – w Gimnazjum w Mucharzu 
odbywa się V Festiwal Kultury Harcerskiej 
Hufca Ziemi Wadowickiej.

12-14 IV 2002 – w Brzeźnicy odbył się XVI 
Rajd Powitania Wiosny („Leśne Elfy” były 
pierwsze, „Nasze ZOO” drugie, „130-tu z Mu-
charza” trzecie).

24-26 V 2002 - w Stanisławiu odbył się VII 
Zlot Hufca Ziemi Wadowickiej.

8-10 XI 2002 – 84 rocznica odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. W SP Mucharz biwak, 
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w którym bierze udział nasza drużyna.

15 XII 2002 – o godzinie 10.00 przez przejście 
graniczne na Łysej Polanie trafiło do Polski Be-
tlejemskie Światło Pokoju. Nie zabrakło tam re-
prezentacji hufca, która przywiozła Światełko do 
Wadowic. Nasi harcerze Światełko odebrali na 
Głodówce k/ Zakopanego, podczas mszy świę-
tej odprawionej przez kapelana ZHP ks. phm. J. 
Ujmę oraz kapelanów skautów słowackich.

11-12 I 2003 – XI Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

28-30 III 2003 – odbył się kolejny Rajd Powi-
tania Wiosny, tym razem w Woźnikach.

26-28 IX 2003 – Tarnawska Góra - Groń Jana 
Pawła II - Leskowiec. To już XXVI Harcer-
ski Rajd Powsinogi Beskidzkie. Impreza tra-
dycyjnie odbyła się na trasach turystycznych 
Beskidu Małego. Organizatorem rajdu była 
Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP oraz 
130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza”. W 
rajdzie udział wzięli: 2 DSTH „Ogień” (I lo-
kata), 5 DH „Nasze ZOO” (II lokata), 125 DH 
„Zośka” (III lokata), 4 DSTH „Kontiki” (IV 
lokata), 6 DSTH „Dioryt” (V lokata).

14 XII 2003 – reprezentacja hufca wzięła 
udział w Mszy Świętej na Polanie Głodówka 
koło Zakopanego, skąd przywiozła do Wado-
wic Betlejemskie Światło Pokoju.

15 XII 2003 – w Tomicach odbył się Hufcowy 
Konkurs Historyczny. 

19-25 I 2004 – podczas ferii w Jaszczurowej 
odbywa się VII Kurs Zastępowych Harcerskich 
„JAK ‘04” zorganizowany przez Hufiec Ziemi 
Wadowickiej. W tym samym czasie na wła-
snym kursie drużynowych przebywa 25 harce-
rzy z Krakowa. 

21-22 II 2004 – w Jaszczurowej odbywa się VI 
Festiwal Kultury Harcerskiej Hufca ZHP Ziemi 

Wadowickiej. Wystartowało 11 drużyn harcer-
skich i starszoharcerskich wraz z instruktorami 
oraz jedna gromada zuchowa - razem około 150 
ludzi. Odbyła się także rywalizacja w dziedzinie 
budowy pojazdów samonapędzanych. 

2-4 IV 2004 – XVIII Harcerski Rajd Powi-
tania Wiosny, który w tym roku odbył się w 
Brzeźnicy. Rajd przebiegał pod hasłem: „My 
w Europie, Europa w nas”. Była gra nocna, 
bieg patrolowy (ok. 17 km), olimpiada spor-
towa, kominek, wieczór legend, poświęciliśmy 
własnoręcznie wykonane palmy wielkanocne, 
utopiliśmy też Marzannę.

26-27 V 2004 – na terenie bazy Zalesie sze-
reg prac gospodarczo – porządkowych. Trwają 
przygotowania bazy do akcji letniej.

1-3 X 2004 – drużyny Hufca ZHP Ziemi Wado-
wickiej biorą udział w XXVII Rajdzie „Powsinóg 
Beskidzkich”. Rajd odbywał się na trasie: Jasz-
czurowa – Leskowiec – Tarnawa Górna. Jesienny 
rajd jest imprezą harcerską, popularyzującą region 
Beskidu Małego oraz twórczość Emila Zegadło-
wicza związaną z miejscowymi zwyczajami. W 
tym roku harcerze zorganizowali XXVII Powsi-
nogi zapraszając wszystkich do mucharskiego 
gimnazjum i do Tarnawy Górnej, gdzie rozbito 
biwak pod namiotami. Podczas rajdu harcerki i 
harcerze poszukiwali ludowego, ginącego świa-
ta z twórczości Emila Zegadłowicza, „ścieżek 
śródwądolnych, przyleśnych upłazików, krętych 
wywijasków”. Inne zadania rajdowe to: wykona-
nie „Piecątki Beskidzkiej” na wzór drzeworytów 
Jędrzeja Wowry, poznanie pochodzenia nazw 
przysiółków, prezentacja umiejętności leśnej sa-
marytanki – co robić jak ukąsi żmija, pszczoła, 
kleszcz, no i oczywiście prezentacja harcerskie-
go szyku, umiejętności biwakowania, rozbijania 
namiotów, gotowania wody w kociołku.
W rajdowej rywalizacji wzięło udział około 95 
harcerek, harcerzy i instruktorów. Zwycięży-
ła 6 DSTH „Dioryt” (dh Elżbieta Szyprowska), 
II miejsce zajęła 2 DW „Ogień” (dh Klaudia 
Bzduła), III miejsce 2 DSTH „Pajątaki” (dh Ewa 

Mleczko). Udział wzięli również 1 DSTH „An-
dromeda” (dh Marcin Homel) i Drużyna Prób-
na „Orły” (dh Ewelina Ściera). Trzydniowy rajd 
harcerze zakończyli mszą świętą odprawioną 
na leśnej polanie przez mucharskiego wikarego 
ks. Roberta Majkę. Komendantem rajdu był hm. 
Marcin Homel – pełniący na co dzień funkcję 
Komendanta Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP, 
oboźnym odkrywca Piotr Gracjasz, a instrukto-
rami programowymi hm. Robert Kadela i pwd. 
Dorota Polan. Harcerskie pozdrowienia i podzię-
kowania należą się pani Janinie Kunowskiej, dy-
rektorce Gimnazjum w Mucharzu za udostępnie-
nie szkoły oraz Nadleśnictwu Sucha Beskidzka i 
Panu Gibasowi z Tarnawy Górnej za umożliwie-
nie biwakowania.

30 X 2004 – po raz pierwszy odbywa się więk-
sza akcja „Znicz”. Sprzedajemy znicze w Wa-
dowicach, Stanisławiu i Mucharzu.

10 XI 2004 – w Wadowicach oraz pod muchar-
skim obeliskiem obchody Narodowego Święta 
Niepodległości.

26-29 XI 2004 – w Gimnazjum w Mucharzu 
odbywa się harcerski Biwak Andrzejkowy, zor-
ganizowany przez 1 DSTH „Andromeda”. Nie-
zwykle łaskaw okazał się św. Andrzej, wróżąc 
wszystkim harcerzom, iż będą sławni, bogaci, 
wiecznie piękni i młodzi... A to ci święty!

12 XII 2004 – na przejściu granicznym na Ły-
sej Polanie słowaccy skauci uroczyście prze-
kazali władzom ZHP Betlejemskie Światełko 
Pokoju. Świadkami tego zdarzenia byli także 
przedstawiciele Hufca Ziemi Wadowickiej. 
Nasi harcerze uczestniczyli we mszy świętej 
odprawionej na Polanie Głodówka, skąd przy-
wieźli Światełko do Wadowic.

17 XII 2004 – Turniej Historyczny Hufca Zie-
mi Wadowickiej ZHP. Turniej odbył się w Klu-
bie Garsoniera w Wadowicach.

31 I – 3 II 2005 – w pierwszych dniach ferii 

zimowych, w budynku Gimnazjum w Jaszczu-
rowej został zorganizowany biwak harcerski 
przez Komendę Hufca. W biwaku wzięli udział 
harcerze ze 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mu-
charza”, 1 DSTH „Andromeda” z Wadowic, 1 
DH „Czarna jedynka” z Tomic, 2 DW „Ogień” 
z Wadowic i 4 DW „Kontiki” z Wadowic. Ra-
zem około 40 harcerzy i instruktorów. Kadrę 
programową stanowili: hm. Marcin Homel – 
komendant biwaku, hm. Robert Kadela (130 
DSTH), pwd. Dorota Polan (130 DSTH), dh. 
Anna Smajek (4 DW Kontiki), Piotr Gracjasz 
(1 DSTH Andromeda), dh. Joanna Życińska (2 
DW Ogień), dh. Klaudia Bzduła (2 DW Ogień). 
We środę biwak udał się na wycieczkę muchar-
skim gimbusem do Zakopanego. Na nowym 
zakopiańskim cmentarzu, w pięknej zimowej 
scenerii, pod pomnikiem Olgi i Andrzeja Mał-
kowskich (twórców polskiego harcerstwa) od-
było się uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Po 
przyrzeczeniu harcerze udali się do Muzeum 
Stylu Zakopiańskiego do Willi Koliba na wy-
stawę „80 lat Wielkiej Krokwi”, a następnie na 
Krupówki. Około 16.30 wszyscy byli z powro-
tem w Jaszczurowej. W tych dniach podsumo-
wano również Akcję „Kalendarz”, czyli akcję, 
podczas której harcerze sprzedawali wydany 
przez Hufiec Kalendarz na 2005 rok.

29 I – 3 II 2005 – Kurs Przybocznych Harcer-
skich w Brodach.

19-20 II 2005 – VII Festiwal Kultury Harcer-
skiej. W tym roku odbywał się on w Stanisła-
wiu Dolnym. Organizatorami przebiegającej 
pod hasłem „Miłość niejedno ma imię” impre-
zy była Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej, 5 
DH „Nasze ZOO” i 6 DSTH „Dioryt”.

12 III 2005 – wyjazd harcerzy na lodowisko 
do Krakowa. Opiekę stanowią pwd. D. Polan i 
pwd. E. Kadela.

1-3 IV 2005 – XIX Rajd Powitania Wiosny. 
XIX Rajd stał się dla harcerzy wyjątkowym. 
Panowała atmosfera skupienia, refleksji, wy-
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ciszenia. Myślami byliśmy cały czas przy Ojcu 
Świętym. W piątkowy wieczór podczas komin-
ka poznawaliśmy różne regiony Polski, ich hi-
storię, panujące tam zwyczaje, związane z nimi 
legendy. Drużyny prezentowały Małe Ojczyzny 
Polskiej Ziemi, pamiętając o tym, jak bliskie są 
sercu Jana Pawła II. W sobotę wyruszyliśmy 
na rajdową trasę. Wędrując polnymi ścieżkami, 
leśnym traktem, mijając przydrożne kapliczki 
myśleliśmy o Ojcu Świętym, który tak mocno 
ukochał Polską Ziemię, każdy jej zakątek. Po 
południu nawiedziliśmy kościół w Lanckoronie. 
Modliliśmy się o zdrowie dla Papieża. Wiado-
mość o śmierci Ojca Świętego dotarła do nas tuż 
po godzinie 22.00, w czasie kominka. Komen-
dant Hufca Ziemi Wadowickiej ogłosił minutę 
ciszy. Trwała wieki... W milczeniu udaliśmy się 
pod lanckoroński kościół, by pomodlić się za 
spokój duszy Ojca Świętego. W niedzielę rano 
wzięliśmy udział we mszy świętej. O godzinie 
9.30 na apelu pożegnalnym odczytany został 
rozkaz specjalny Naczelnika ZHP. Ogłoszono 
miesięczną żałobę w Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Zawiązując harcerski krąg, przekazując 
iskierkę przyjaźni, łączyliśmy się w myślach z 
Janem Pawłem II, prawdziwym przyjacielem 
młodzieży, Największym Skautem Świata.

20-22 V 2005 – w Jaszczurowej odbywa się IX 
Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej. Głów-
nym celem Zlotu było poznanie działalności 
organizacji skautowych WOSM - Światowa 
Organizacja Ruchu Skautowego i WAGGGS - 
Światowe Stowarzyszenie Dziewcząt Przewod-
niczek i Dziewcząt Skautek, popularyzacja idei 
skautowej oraz integracja drużyn hufca.

23-25 IX 2005 – już po raz XVIII odbył się 
Rajd „Powsinogi Beskidzkie”. W tym roku 
harcerze z plecakami i namiotami wędrowali 
szlakiem beskidzkich powsinóg, przemierzając 
trasę Tarnawska Góra – Tarnawa Górna – Car-
chel k/Żórawnicy.

2 XI 2005 – (30-31 X 2005 r. / 1-2 XI 2005 r.) 
– Akcji ZNICZ.

10 XI 2005 – w Wadowicach i pod Muchar-
skim Obeliskiem Niepodległości spotykamy 
się, by uczcić dzień 11 listopada 1918 roku – 
dzień, w którym Polska po 123 latach niewoli 
odzyskała niepodległość.

17 XII 2005 – delegacja hufca uczestniczy w 
uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Świa-
tła Pokoju. Na przejściu granicznym na Łysej 
Polanie władze ZHP odebrały światełko z rąk 
słowackich skautów, by przekazać je harce-
rzom podczas mszy św. odprawionej na Pola-
nie Głodówka.

28 XII 2005 – w klubie „Garsoniera” w Wa-
dowicach odbyła się wigilia harcerzy i instruk-
torów Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. Hm. 
Robert Kadela rozkazem Naczelnika ZHP hm. 
Wiesława Maślanki został uhonorowany Zło-
tym Krzyżem za zasługi dla ZHP.

4-5 II 2006 – VIII Festiwal Kultury Harcer-
skiej, przebiegający pod hasłem „Tańcz z nami 
i ty” odbywa się w Jaszczurowej.

13-25 II 2006 – trwają ferie zimowe. W Jasz-
czurowej goszczą harcerze ZHP Hufca Ziemi 
Wadowickiej oraz z Krakowa. Odbywają się: 
Biwak Nieobozowej Akcji Zimowej, Kurs Za-
stępowych oraz Kurs Drużynowych.

3 III 2006 – Hufcowy Konkurs Historyczny.

7-9 IV 2006 – XX Rajd Powitania Wiosny w 
Brzeźnicy.

6-22 VIII 2006 – kto nie był – niech wie, że 
szkoda, że nie był. W Pogorzelicy. Na obozie. 
Nad morzem.

29-1 X 2006 – XXIX Rajd Powsinogi Beskidz-
kie. Udział wzięło prawie 160 ludzi. Przełęcz 
Sanguszki - Palcza - Zachełmna - Zalesie. Była 
pogoda, był bigos, były ogniska, mgła, rosa, 
zimno, ciepło. Wszystko było ok! 

28 X – 1 XI 2006 – zaczynamy akcję „Znicz”. 
Będziemy mieli na składki, biwaki, mundury i 
jeszcze coś z harcerskich sklepów.

11 XI 2006 – 88 rocznica odzyskania Niepod-
ległości. Uroczyście, Patriotycznie, Radośnie!

24-26 XI 2006 – Andrzejki hufcowe w Jasz-
czurowej. Z organizacją uporała się świetnie 2 
DSTH „Pajątaki”

1-3-8-10 XI 2006 – Kurs na Brązową Odznakę 
Ratownika Medycznego w Zalesiu. 

17 XII 2006 – wyjeżdżamy po Betlejemskie 
Światło Pokoju na Łysą.

24 -25 I 2007 – podczas ferii zimowych harce-
rze hufca goszczą w Jaszczurowej. Uczestni-
czą w kursie zastępowych i przybocznych oraz 
biorą udział w zajęciach biwakowych. Odbywa 
się wycieczka do Zakopanego i do Doliny Ko-
ścieliskiej.

22 II 2007 – to dla harcerzy Dzień Myśli 
Braterskiej, a także rocznica narodzin twórcy 
skautingu, Naczelnego  Skauta Świata – gen. 
Roberta Baden Powella.

24 III 2007 – poczet sztandarowy hufca wraz 
z komendantem biorą udział w uroczystości 
nadania imienia Janiny Barbary Górkiewi-
czowej mucharskiemu gimnazjum, tak często 
goszczącego harcerzy hufca. J.B. Górkiewi-
czowa w latach swojej pracy nauczycielskiej 
pełniła także funkcję drużynowej.

30 III – 1 IV 2007 – XXI Rajd Powitania Wio-
sny na trasie Wadowice – Leskowiec - Wadowice

25-27 V 2007 – Zlot Hufca Ziemi Wadowic-
kiej w Jaszczurowej.

29 VI – 16 VII 2007 –obóz w Pogorzelicy.

29 VII - 1 VIII 2007 – Zlot na krakowskich 

Błoniach z okazji 100-lecia skautingu – od-
nowienie Przyrzeczenia Harcerskiego na ręce 
Ojca gen. WP hm. Adama Studzińskiego

2-10 VIII 2007 – stuosobowa reprezentacja 
hufca bierze udział w Zlocie Harcerstwa Pol-
skiego w Kielcach

21-23 IX 2007 –Inauguracja Roku Harcerskie-
go 2007/2008 w Korzkwi k/Krakowa, w ośrod-
ku harcerskim Chorągwi Krakowskiej ZHP

5-7 X 2007 – Jubileuszowy XXX Rajd Powsi-
nóg Beskidzkich; trasa rajdu wiedzie z Jaszczu-
rowej przez Leskowiec, Ponikiew, Łysą Górę, 
Iłowiec do Gorzenia, na polanę Grodzisko i do 
Dworku Muzeum Emila Zegadłowicza.

20 X 2007 – Impreza na Orientację (INO) Huf-
ca Ziemi Wadowickiej.

30 X-4 XI 2007 – bierzemy udział w Akcji Za-
robkowej „Znicz”.

11 XI 2007 – obchody Święta Niepodległości.

16-18 XI 2007 – Andrzejki w Jaszczurowej

16 XII 2007 – wyjazd po Betlejemskie Światło 
Pokoju.

Xii 2007 – ii 2008 – Nieobozowa Akcja 
Zimowa.

4-8 II 2008 – biwak harcerski w Jaszczurowej.

16-17 II 2008 – X Hufcowy Festiwal Kultu-
ry Harcerskiej w Leńczach, przebiegający pod 
hasłem „Żołnierz drogą maszerował…”.

22 II 2008 – w Stanisławiu Kępkach odbywa 
się Hufcowy Konkurs Historyczny.

II 2008 – drużyny zgłaszają udział i chęć zdo-
bywania odznaki chorągwianej Chorągwi Kra-
kowskiej.
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19-22 III 2008 – akcja zarobkowa – pakuje-
my zakupy w wadowickich supermarketach w 
okresie przedświątecznym

28-30 III 2008 – uczestniczymy w Rajdzie Po-
witania Wiosny; sobotnia trasa rajdowa powio-
dła nas do Ponikwi

III 2008 – odbywają się konkursy hufcowe: 
„Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” oraz 
„Sztuka naszą pamięcią…” – konkurs pla-
styczny zorganizowany z okazji 65 rocznicy 
Akcji pod Arsenałem.

9 IV 2008 – udział reprezentacji hufca ze sztan-
darem (130 DSTH) w pogrzebie ojca Adama 
Studzińskiego, harcmistrza, uczestnika bitwy 
pod Monte Cassino.

11-13 IV 2008 – harcerze porządkują harcer-
ską bazę obozową w Zalesiu

2 V 2008 – pakujemy zakupy w wadowickich 
domach towarowych; zbieramy pieniądze na re-
mont i doposażenie bazy harcerskiej w Zalesiu

10 V 2008 – drużyny biorą udział w pracach 
porządkowych w Zalesiu; działają na rzecz śro-
dowisk harcerskich Hufca Ziemi Wadowickiej

29 V 2008 – poznaliśmy wyniki wojewódz-
kiego konkursu fotograficznego „Genius Loci 
Skałki i Kazimierza w obiektywie młodego 
fotografika”; fotograficy Harcerskiego Klubu 
Fotograficznego „Okno” z Mucharza zdobyli I 
i II miejsce oraz wyróżnienie.

1 VI 2008 – w nagrodę za pakowanie zakupów 
w wadowickich domach towarowych (zbierali-
śmy pieniądze na remont i doposażenie bazy 
harcerskiej w Zalesiu) harcerze wyjeżdżają na 
wycieczkę do Zakopanego (Morskie Oko).

24 VI 2008 – wyjeżdżamy do Telewizji Kra-
ków – bierzemy udział w nagraniu teleturnieju 
„Tak to leciało!”

29 VI – 16 VII 2008 r. – obóz harcerski w Po-
gorzelicy (czerwiec – przygotowujemy się do 
wyjazdu - kompletujemy umundurowanie, szy-
kujemy potrzebny sprzęt turystyczny, plecaki, 
plecaczki, śpiwory, latarki, mapy itp.).

12-16 VIII 2008 – biwak NAL w Zalesiu.

22-24 VIII 2008 – biwak trzydniowy Harcer-
skiego Klubu Fotograficznego „Okno” w Pie-
ninach. Zwiedzili Niedzicę z zamkiem, Sro-
mowce Niżne, Trzy Korony, Zamek Pieniński 
w górach, Czerwony Klasztor na Słowacji, za-
mek w Czorsztynie i jeszcze raz Niedzicę.

VIII 2008 – realizujemy zadania do odznaki 
chorągwianej

19-21 IX 2008 – uczestniczymy w Zlocie 
Chorągwi Krakowskiej w Tarnowie; bierzemy 
udział uroczystości odsłonięcia pomnika An-
drzeja Małkowskiego

3-5 X 2008 – XXXI Rajd Powsinogi Beskidzkie

X 2008 – przy jednej z drużyn powstaje Harcer-
ska Grupa Rekonstrukcji Historycznej – kom-
pletują historyczne umundurowania „Harcerki 
Szarych Szeregów”, „Żołnierza września 1939 
roku” oraz „Powstańca Warszawskiego”.

1-2 XI 2008 – akcja „Znicz”.

11 XI 2008 – obchody Święta Niepodległości 
w Wadowicach i Mucharzu. Po raz pierwszy 
pojawia się na nich Harcerska Grupa Rekon-
strukcji Historycznej.

21-23 XI 2008 – w Jaszczurowej odbywają się 
hufcowe Andrzejki dla drużyn starszoharcer-
skich; w tym czasie bawią się też zuchy, harce-
rze i wędrownicy.

XI-XII 2008 – akcja „Kalendarz”

12 – 13 XII 2008 – odbywają się Wigilie w 

środowiskach harcerskich Hufca Ziemi Wado-
wickiej ZHP

13 – 14 XII 2008 – Wigilia Starszoharcerska 
w Dąbrówce

14 XII 2008 – delegacja hufca wyjeżdża do 
Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju

19 – 24 XII 2008 – harcerze biorą udział udział 
w zarobkowej akcji „Kasy 2008”

29 XII 2008 – instruktorzy i przyboczni dru-
żyn Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP uczestni-
czą w Wigilii Instruktorskiej

9 I 2009 – Wadowickie Centrum Kultury uho-
norowało Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP ty-
tułem Dobrodzieja Kultury 2008 w podzięko-
waniu za wspieranie inicjatyw kulturalnych.

23 I 2009 – Hufcowy Konkurs Historyczny w 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Tematem przewodnim 
konkursu były wielkie postaci harcerstwa i skau-
tingu czyli „Ci, którzy potrafili pięknie żyć...”

6 - 7 II 2009 – XI Festiwal Kultury Harcer-
skiej w Stanisławiu Dolnym. Odbywa się pod 
hasłem „Folk wraca na salony”

16 – 20 II 2009 – zimowisko NAZ „Po góral-
sku hej!” w stanicy w Jaszczurowej. 

17 – 22 II 2009 – podczas ferii zimowych w 
Jaszczurowej odbywa się kurs przybocznych. 

7-8 III 2009 – Harcerski Klub Turystyczny 
odbył zimową dwudniową wyprawę w Gorce. 
Trasa wycieczki wiodła z Kowańca żółtym szla-
kiem do Schroniska PTTK im. W. Orkana na 
Turbaczu. Tam w godzinach popołudniowych 
grupa wybrała się na Polanę Długą. W dniu na-
stępnym droga powrotna to zielony szlak przez 
Bukowinę Waksmundzką do Kowańca.

14 III 2009 – W nagrodę za zrealizowanie za-

dań i zajęcie I miejsca w rywalizacji zastępów 
NAZ harcerze wyjeżdżają na lodowisko do 
Rzyk.

3-5 IV 2009 –XXIII Rajd Powitania Wiosny w 
Brzeźnicy. 

24-25 IV 2009 – w Stanisławiu Dolnym od-
była się III Starszoharcerska Książkowa Noc 
Filmowa.

30 IV-2 V 2009 – akcja zarobkowa „Kasy”; 
zbieramy pieniądze na remont bazy obozowej 
w Zalesiu.

9 V 2009 – harcerze biorą udział w Harcerskiej 
Grze Terenowej.

29-31 V 2009 –Zlot Hufca Ziemi Wadowickiej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

11-12, 22-25 V 2009 – trwają przygotowania 
Beskidzkiej Bazy Obozowej Zalesie do Akcji 
Letniej (pod względem kwatermistrzowskim). 

8-17 VIII 2009 – kurs drużynowych „Ku 
szczytom” w Zalesiu.

31 VII 2009 – delegacja Hufca ZHP Ziemi Wa-
dowickiej oraz Harcerska Grupa Rekonstruk-
cji Historycznej wystawia wartę przy kościele 
ONMP w Wadowicach oraz przy pomniku 12 
p.p. z okazji święta pułkowego oraz Rocznicy 
Powstania Warszawskiego.

1 IX 2009 – w Wadowicach oraz przy Obe-
lisku Niepodległości w Mucharzu odbywają 
się uroczystości związane z siedemdziesiątą 
rocznicą wybuchu II wojny światowej. Licznie 
uczestniczą w nich harcerze i instruktorzy na-
szego hufca.

11-13 IX 2009 – delegacja drużyn hufca bie-
rze udział w Zlocie Chorągwi Krakowskiej w 
Krzeszowicach, inaugurującym nowy rok har-
cerski.
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17 IX 2009 - w rocznicę agresji sowieckiej na 
Polskę w Wadowickim Centrum Kultury od-
było się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Związku Kombatantów RP i byłych więźniów 
Politycznych. W spotkaniu uczestniczył ko-
mendant hufca, hm. Marcin Homel. W części 
artystycznej wzięła udział Harcerska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej.

19 IX 2009 – V Harcerski Rajd Rowerowy.

25-27 IX 2009 - XXXII Rajd Powsinogi Be-
skidzkie. Trasa rajdu wiodła przez Skawce, 
Tarnawska Górę, Śleszowice, do Tarnawy Gór-
nej, gdzie na polanie pod Leskowcem znajdo-
wało się drugie miejsce obozowania. 

24 X – 2 XI – akcja zarobkowa „Znicz”; znicze 
sprzedają harcerze drużyn harcerskich z Wado-
wic, Stanisławia, Mucharza i Kalwarii.

24 X 2009 - Harcerskia Impreza Na Orientację.

9 XI 2009 – Zjazd Sprawozdawczy Hufca.

10 XI 2009 - obchody Święta Niepodległości 
w Wadowicach i Mucharzu.

27-28 XI 2009 - zuchowe Andrzejki w Stani-
sławiu Dolnym.

28-29 XI 2009 - hufcowe Andrzejki starszo-
harcerskie w Jaszczurowej.

16-30 XI 2009 - prowadzimy akcję „Kalendarz”.

4 XII 2009 – odbywa się Hufcowy Harcerski 
Konkurs Historyczny, w którym uczestniczy 9 
drużyn harcerskich oraz 6 drużyn starszohar-
cerskich i wędrowniczych. 

5 XII 2009 - wycieczka do Zakopanego, zorga-
nizowana w ramach nagrody za pracę harcerzy 
podczas majowej akcji „Kasy 2009” (dochód 
z akcji został przeznaczony na remont harcer-
skiej bazy w Zalesiu).

13 XII 2009 - delegacja hufca wyjeżdża do Za-
kopanego po Betlejemskie Światło Pokoju.

18–31 XII 2009 – harcerze biorą udział w za-
robkowej akcji „Kasy 2009”.

I 2010 – gromady zuchowe i drużyny przystę-
pują do akcji NAZ.

15–20 I 2010 – w Jaszczurowej odbywa się 
kurs przybocznych. 

25 I 2010 – Wadowickie Centrum Kultury 
uhonorowało Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP 
tytułem Dobrodzieja Kultury 2009 w podzię-
kowaniu za wspieranie inicjatyw kulturalnych.

19–20 II 2010 - XXIV Harcerskie Konfronta-
cje Artystyczne w Przeciszowie.

22 II 2010 - z okazji Dnia Myśli Braterskiej 
harcerze przesyłają listownie życzenia zaprzy-
jaźnionym drużynom, harcerzom, instrukto-
rom i instytucjom samorządowym. 

7 III 2010 – harcerze spędzili niedzielne przed-
południe na lodowisku w Wadowicach. Była to 
nagroda za pracę w zastępach Nieobozowej 
Akcji Zimowej. 

26/27 III 2010 - IV Starszoharcerska Noc Fil-
mowa w Stanisławiu Dolnym. 

26 III – 3 IV 2010 – drużyny biorą udział w 
zarobkowej akcji „Kasy 2009”.

10 – 11 IV 2010 - XXIV Rajd Wiosenny w 
Brzeźnicy. 

11 IV 2010 – delegacja Hufca Ziemi Wadowic-
kiej ZHP uczestniczy we mszy świętej, odpra-
wionej w kościele św. Piotra Apostoła w Wa-
dowicach w intencji ofiar katastrofy lotniczej 
w Smoleńsku.

17 – 18 IV 2010 – harcerze i instruktorzy 

hufca uczestniczą w uroczystościach pogrze-
bowych Pary Prezydenckiej w Krakowie. Do 
swoich obowiązków przystąpiły poczty sztan-
darowe, patrole pełniące służbę informacyjno 
– porządkową, harcerze trzymający przez cały 
dzień wartę przy Krzyżu Katyńskim. 

20 IV 2010 – harcerze hufca pełnią służbę w 
poczcie sztandarowym podczas uroczystości 
odsłonięcia pomnika Żołnierzy Batalionów 
Chłopskich w Krakowie.

22 IV 2010 – delegacja harcerzy uczestniczy 
w uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Ka-
tynia, poświęconego żołnierzom i funkcjona-
riuszom państwowym pochodzącym z Ziemi 
Wadowickiej, którzy wiosną 1940 roku zostali 
zastrzeleni w Katyniu i innych miejscach kaźni. 

30 IV, 2 V 2010 - zarobkowa akcja „Kasy 
2009” – zebrane pieniądze przeznaczone zo-
staną na dalsze inwestycje remontowe w har-
cerskiej bazie obozowej w Zalesiu.

3 V 2010 – harcerki i harcerze hufca pełnią 
wartę honorową pod pomnikiem 12 pułku pie-
choty w Wadowicach podczas uroczystych ob-
chodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

29 V 2010 – Harcerska Gra Terenowa. 

27-12 VII 2010 - obóz harcerski w Pogorzelicy.

12-16 VII 2010 – w Zalesiu odbywa się biwak 
zuchowy.

1 VIII 2010 – hufiec organizuje obchody 66. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

15 – 24 VIII 2010 – reprezentacja hufca bierze 
udział w Jubileuszowym, Światowym Zlocie 
Harcerstwa Polskiego – Kraków 2010, upa-
miętniającym stulecie powstania harcerstwa 
w Polsce. Podczas Zlotu drużyny zdobywają 
„Odznakę Przyjaźni”.

6 IX 2010 – na wadowickim rynku otwieramy 
wystawę fotograficzną „Harcerstwo na Ziemi 
Wadowickiej”. Dwadzieścia barwnych plansz 
poprowadziło nas począwszy od 1911 roku, 
kiedy w Wadowicach powstała pierwsza dru-
żyna skautowa, przez lata okupacji i PRL-u, po 
dzień dzisiejszy wadowickich harcerzy – czyli 
rajdy, biwaki, obozy i uroczystości patriotycz-
ne. Na wystawie do obejrzenia było prawie 200 
zdjęć kolorowych i unikatowych czarnobiałych 
fotografii z okresu międzywojennego. Wysta-
wa stworzona została na trwałym plastikowym 
materiale i posłuży następnym pokoleniom 
harcerzy.

17-19 IX 2010 – hufiec organizuje Zlot Chorą-
gwi Krakowskiej w Wadowicach, inaugurują-
cym nowy rok harcerski. W piątkowy wieczór 
ma miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika 
poświęconego wadowickim harcerzom.
 
19 IX 2010 – drużyny zdobywają Odznakę Cho-
rągwianą „Harcerska Rzeka Pokoleń” w stopniu 
złotym! Oficjalne przyznanie odznaki nastąpi-
ło podczas uroczystego apelu kończącego Zlot 
Chorągwi Krakowskiej w Wadowicach. 

8–10 X 2010 - XXXIII Rajd „Powsinogi  Be-
skidzkie”. Trasa rajdu wiodła z Jaroszowic 
przez Jaroszowickę Górę i Zagórze do Jasz-
czurowej. 

15 X 2010 – odbył się Zjazd Hufca Ziemi Wa-
dowickiej ZHP.

23 X – 2 XI 2010 - akcja zarobkowa „Znicz”. 

6 XI 2010 – Impreza Na Orientacja.

10-11 XI 2010 - obchody Święta Niepodległo-
ści w środowiskach harcerskich hufca; w Wa-
dowicach harcerze z HGRH pełnią wartę pod 
pomnikiem żołnierzy 12 p.p.

19-21 XI 2010 – delegacja instruktorów hufca 
bierze udział w harcerskiej wycieczce do Lwowa. 
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27-28 XI 2010 - Andrzejki starszoharcerskich 
w Jaszczurowej; w tym okresie odbywają się 
także Andrzejki w pozostałych pionach. 

12 XII 2010 - delegacja hufca wyjeżdża do 
Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju.

20 – 23 XII 2010 - delegacja harcerzy hufca 
odwiedza kombatantów - byłych żołnierzy AK 
i ich rodziny; przekazuje Betlejemskie Światło 
Pokoju, składaj świąteczne życzenia.

3 – 20 XII 2010 - bierzemy udział w zarobko-
wej akcji „Kalendarz”.

20 – 24 XII 2010 - zarobkowa akcja „Kasy 
2010”.

7 I 2011 – Instruktorska Wigilia Stulecia z 
udziałem byłych komendantów hufca i instruk-
torów działających w hufcu na przestrzeni lat.

9 I 2011 – Wadowickie Centrum Kultury uho-
norowało Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP ty-
tułem Patrona Kultury 2010 w podziękowaniu 
za wspieranie inicjatyw kulturalnych.

3 II 2011 – wycieczka harcerzy starszych do 
Zubrzycy, organizowana przez hufiec w ra-
mach NAZ.

7-11 II 2011 - kursie zastępowych w Jaszczu-
rowej.

8 II 2011 - wycieczka harcerzy do Kopalni 
Soli w Bochni, organizowana przez hufiec w 
ramach NAZ.

18 II 2011 - delegacja drużyn hufca bierze 
udział w pogrzebie podporucznika Mariana 
Pióro, pseudonim „Sep”; harcerze pełnią służ-
bę w pocztach sztandarowych. 

22 II 2011 –Dzień Myśli Braterskiej w hufcu.

2 III 2011 –delegacja hufca uczestniczy w po-

grzebie żołnierza WP i AK, ppor., Jana Nowo-
bilskiego, ps. „Mróz”. Pełnimy służbę w po-
czcie sztandarowym.

4-6 III 2011 – Festiwal Kultury Harcerskiej w 
Zebrzydowicach.

8-9 IV 2011 – biwak zuchowy w Stanisławiu 
Dolnym pod hasłem „Na pomoc Narnii”

11-12 III 2011 – reprezentacja hufca bierze 
udział w odbywających się w Lubomierzu XX 
Jubileuszowych Harcerskich Mistrzostwach 
Polski w narciarstwie.

15 – 17 IV 2011 – XXV Rajd Powitania Wio-
sny w Wadowicach. 

16 – 23 IV 2011 – zarobkowej akcja drużyn 
„Kasy 2011”.

30 IV, 2 V 2011 – bierzemy udział w zarob-
kowej akcji „Kasy 2011” – zebrane pieniądze 
przeznaczone zostaną na dalsze inwestycje re-
montowe w harcerskiej bazie obozowej w Za-
lesiu (10 harcerzy)

1 V 2011 – pełnimy służbę w pocztach sztan-
darowych podczas uroczystej mszy świętej, 
odprawionej na wadowickim rynku w dniu be-
atyfikacji Jana Pawła II.

3 V 2011 – harcerze hufca oraz Harcerska Gru-
pa Rekonstrukcji Historycznej służą w pocz-
tach sztandarowych i pełnią wartę honorową 
pod pomnikiem 12 pułku piechoty w Wadowi-
cach podczas uroczystych obchodów uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja.

14 V 2011 – harcerze wspierają w działaniach 
Muzeum Miejskie w Wadowicach podczas 
Nocy Muzeów; Harcerski Klub Fotograficz-
ny „Okno” organizuje w tym czasie na terenie 
muzeum plener. 

13-15 V 2011 – Hufiec Ziemi Wadowickiej 

oraz Harcerski Klub Ratowniczy „Wadowice” 
organizują wędrowniczy kurs pierwszej pomo-
cy HSR.

15 V 2011 – pełnimy służbę w pocztach sztan-
darowych podczas uroczystej mszy świętej, 
odprawionej na wadowickim rynku jako dzięk-
czynienie za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

27-29 V 2011 – trzydniowy Zlot Hufca ZHP 
Ziemi Wadowickiej.

29 VI-15 VII 2011 –obóz harcerski w Pogorze-
licy przebiega w średniowiecznych klimatach; 
nadmorska baza hufca gościła w tym roku ry-
cerzy i damy dworu.

1 VIII 2011 – hufiec organizuje obchody 1 
sierpnia na wadowickim rynku. Uroczystość 
upamiętniała 67 rocznicę powstania warszaw-
skiego, skierowana była do harcerzy i miesz-
kańców Wadowic.

2-6 VIII 2011 –biwak NAL w Zalesiu, w tym 
roku od hasłem „Skarb Słowian i Wikingów”

1 IX 2011 – Harcerze uczcili 72. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej; wraz z kombatanta-
mi wzięli udział we mszy świętej za Ojczyznę 
oraz złożyli kwiaty i znicze na grobach żołnie-
rzy Armii Krajowej oraz innych pomordowa-
nych i poległych w czasie wojny.

9–11 IX 2011 – w Wadowicach odbyły się XIII 
Ogólnopolskie Zawody ZHP w ratownictwie.

16-18 IX 2011 – Zlot Chorągwi Krakowskiej 
w Krakowie - Podgórzu; podczas zlotu miało 
miejsce uroczyste wręczenie nowego sztanda-
ru Chorągwi Krakowskiej.

23-25 IX 2011 – XXXIV Rajd Powsinogi 
Beskidzkie. Trasa rajdu wiodła z bazy ZHP 
„Pstrągarnia” w Suchej Beskidzkiej - Zasyp-
nicy czarnym szlakiem na Przysłop, skąd czer-
wonym wracano do „Pstrągarni”. Podczas Raj-

du nastąpiło podsumowanie współzawodnictwa 
drużyn za rok harcerski 2010/2011. 

1 X 2011 – VII Harcerski Rajd Rowerowy; har-
cerze przemierzali trasę na odcinku: Wadowice 
(Park Miejski), Wysoka, Stanisław, Kalwaria, 
stryszków, Wadowice.

opracowali:
hm. Robert Kadela, phm. Dorota Polan
15 października 2011 r.
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MATERIAŁ DO KONSULTACJI NA ZJAZDACH HUF-
CÓW – JAKI MA BYĆ CZŁOWIEK, KTÓREGO KSZTAŁ-
TUJE DZISIEJSZE HARCERSTWO?

Do instruktorów hufca została rozesłana ankieta przedzjazdowa 
przygotowana przez Zespół Programowy GK. Celem ankiety był 
wybór 5 najważniejszych cech, nad którymi w sposób szczególny 
jako organizacja powinniśmy pracować w najbliższych latach.
Materiał jest próbą wskazania na to:
•  Jaki wzorzec wychowawczy proponujemy, jakie umiejętności, 
postawy, wiedzę?
•  Jakie wartości są dla nas podstawowe ?

•  Jakie mamy priorytety wychowawcze?
W tabelce znajdują się opisy dotyczące człowieka, którego 
kształtować ma dzisiejsze harcerstwo (z Podstaw wychowaw-
czych(…)) jak również opisy osób jakie są niezbędne Polsce  – 
(na podstawie programu Polska 2030 - raport KPRM), materiał 
pogrubiony – znajduje się w obydwu dokumentach (Podstawy 
wychowawcze i Polska 2030).
W poniższej tabeli zostały zaznaczone opisy postaw, które in-
struktorzy naszego hufca wskazali jako priorytetowe w naszej 
harcerskiej pracy (wskaźnik - odpowiedzi, które powtarzały się 
najczęściej w odesłanych do hufca ankietach).
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Jakie wsparcie i od kogo powinni otrzymać drużynowi oraz 
harcerskie komendy w zakresie wspierania realizacji wybra-
nych kierunków?

Drużynowi:

•  Od władz naczelnych poprzez odpowiednio przygotowane za-
dania programowe, lepszą integracje w Związku. 
•  Od instruktorów hufca, szczepu poprzez wsparcie psychiczne, 
autorytet, wymianę doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia pro-
gramowo-metodyczne
•  Od Komend Hufców poprzez: stwarzanie warunków do dzia-
łania i realizowania zadań wychowawczo-programowych, czer-
panie dobrych wzorców, umożliwienie korzystania z zaplecza 
gospodarczego, pomoc w pozyskiwaniu sojuszników i środków 
finansowych
•  Od namiestnictw poprzez: motywowanie do rozwoju i reali-
zacji propozycji programowych, doszkalanie, doradztwo meto-
dyczno-programowe, wymiana doświadczeń między drużyno-
wymi, tworzenie materiałów metodycznych i programowych dla 
drużyn i gromad, ulepszanie metod pracy z dziećmi i młodzieżą

•  Od Zespołów Kadry Kształcącej poprzez: kształcenie i roz-
wój, uczenie w działaniu -> zaradność
•  Od opiekunów prób na stopnie instruktorskie poprzez: moty-
wowanie do rozwoju, wsparcie doświadczeniem i wiedzą
•  Od samorządów poprzez: pomoc w pozyskiwaniu środków fi-
nansowych na działania, korzystanie z zaplecza gospodarczego, 
promowanie harcerstwa jako formy aktywności społecznej

Harcerskie komendy:

•  Wsparcie ze strony jednostek wyższych (chorągwie, jednostki 
centralne) w kierunkach: możliwości uczestniczenia w różnych 
formach aktywności, pomoc finansową i instruktorską, promo-
cję, wsparcie kadrowe. Możliwość wymiany informacji i do-
świadczeń między środowiskami.
•  Samorząd terytorialny: partnerstwo, pomoc finansowa
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe: pomoc w realizacji 
przedsięwzięć programowych, wymiana doświadczeń w pracy z 
dziećmi i młodzieżą, partnerstwo.

opracowała na podstawie przesłanych ankiet pwd. Sonia Knapczyk
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NOTATKI:




