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	 Ależ	 szybko	 minęły	 te	 dwa	
miesiące!	 Może	 to	 dobrze,	 bo	
podczas	 tegorocznych	ferii	zima	
dała	 nam	 zapowiedź	wiosny,	 za	
którą	chyba	tęsknią	już	wszyscy.		
	 Wkrótce	 powitamy	 kalenda-
rzową	 wiosnę,	 a	 taką	 objawia-
jącą	 się	wiosenną	 pogodą,	mam	
nadzieję,	że	jeszcze	szybciej.	Pa-
trząc	na	wydarzenia	stycznia	i	lu-
tego,	 ktoś	mógłby	 pomyśleć,	 że	
były	 to	miesiące	dość	 leniwe….	
nic	bardziej	mylnego.	
	 Na	start	Wigilia	Stulecia		–	nie-
zwykłe	 i	niezapomniane	 spotka-
nie	 z	 instruktorami	 i	 harcerzami	
pracującymi	 na	 przestrzeni	wie-
lu	 lat	w	naszym	Hufcu.	Kolejne	
wydarzenia	 to	 wycieczki	 NAZ	

w	 pionach,	 o	 których	 może-
cie	 poczytać	 i	 z	 których	 zdjęcia	
przybliżą	 Wam	 radosny	 nastrój	
tamtych	 chwil.	 W	 ferie	 miał	
również	 miejsce	 Kurs	 Zastępo-
wych	i	Przybocznych	„Przesunąć	
horyzont”.	 Za	 nami	 też	 Dzień	
Myśli	 Braterskiej	 –	 Nasze	 Har-
cerskie	 Walentynki.	 Działo	 się	
więc	 dużo,	 a	 kolejne	 dwa	 mie-
siące	 zapowiadają	 się	 niemniej	
owocnie	 i	 raczej	 nie	 zwolnimy	
tempa.	O	wszystkich	tych	wyda-
rzeniach,	i	nie	tylko,	przeczytacie	
na	łamach	tego	numeru	Harcusia.	
Jeśli	macie	jakieś	pomysły	co	do	
tematów	 poruszanych	 w	 Harcu-
siu	to	piszcie	na	adres	barbaralo-
pata@op.pl.
	 Chciałabym	 serdecznie	 po-
dziękować	 całej	 redakcji,	 jak	
również	 druhnom	 phm.	Dorocie	
Polan,	dh.	Marzenie	Bienieckiej,	
dh.	Magdalenie	Szwarcbach	oraz	
dh	Michałowi	„Mamut”	Sarapa-
cie	za	udostępnienie	nam	swoich	
artykułów.	Życzę	miłej	lektury.

pwd. Basia Łopata
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Miło naM poinforMować, iż 
Hufiec ZieMi wadowickiej 
Został uHonorowany prZeZ 
wadowickie centruM kul-
tury tytułeM patrona kul-
tury 2010. tytuł ten Został 
prZyZnany w podZiękowaniu 
Za wspieranie prZedsięwZięć 
kulturalnycH organiZowa-
nycH prZeZ wadowickie cen-
truM kultury. tytuł ten 
odebrał koMendant Hufca 
HM. Marcin HoMel podcZas 
niedZielnej gali dobrodZiei 
kultury w wadowicacH w 
dniu 7 stycZnia.

HUfIEC	 
ZIEMI	WADOWICKIEJ	 

PATRONEM	KULTURY	2010

”posłannictweM MoiM jest roZprZe-
strZenianie prZyjaźni i braterstwa 
na całyM świecie” 

baden lord robert -powell 
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	 	 	 Rok	 2011	 jest	 rokiem	 szczegól-
nym	 dla	Hufca	 Ziemi	Wadowickiej	
Związku	 Harcerstwa	 Polskiego.	 Po	
ubiegłorocznych	 obchodach	 stule-
cia	 powstania	 harcerstwa	w	Polsce,	
świętować	będziemy	sto	lat	istnienia	
harcerstwa	 na	 Wadowickiej	 Ziemi.	
Minął	dokładnie	wiek	od	czasu,	gdy	
w	 Wadowicach	 powstały	 pierwsze	
drużyny	skautowe.	Harcerstwo	Zie-
mi	 Wadowickiej	 przetrwało	 trudny	
okres	wojen,	burzliwe	czasy	komu-
nizmu,	by	dziś	móc	prężnie	działać	
i	 rozwijać	 się.	A	wszystko	 to	 orga-
nizacja	ta	zawdzięcza	kilku	pokole-
niom	 instruktorów,	 którzy	 przez	 te	
sto	 lat	wychowali	 szeregi	 zuchów	 i	
harcerzy,	działających	w	gromadach	
i	 drużynach	 na	 terenie	 całego	Huf-
ca.

	 Uroczyste	 otwarcie	 roku	 obcho-
dów	 stulecia	wadowickiego	 harcer-
stwa	miało	miejsce	7	stycznia	2011	
r.	w	Wadowickim	Centrum	Kultury	
podczas	 zorganizowanej	 przez	 Hu-
fiec	 Instruktorskiej	Wigilii	Stulecia.	
Zgromadziła	ona	ponad	150	instruk-
torów	–	zarówno	tych	czynnie	dzia-
łających,	 jak	 i	 tych,	 którzy	 niegdyś	
swoim	wsparciem	i	działaniem	przy-
czynili	 się	 do	 rozwoju	 harcerstwa	 i	
na	 stałe	 zapisali	 się	 na	 kartach	 hi-
storii	Hufca.	W	uroczystości	wzięli	
udział	 także	 Komendant	 Chorągwi	

Krakowskiej	 hm.	 Paweł	 Grabka,	
skarbnik	Chorągwi	hm.	Rafał	Wąsik,	
Przewodniczący	Rady	Miasta	Wado-
wice	Pan	Zdzisław	Szczur	oraz	pro-
boszcz	Parafii	Ofiarowania	Najświęt-
szej	Marii	Panny,	ksiądz	Jakub	Gil.

	 Instruktorską	 Wigilię	 Stulecia	
rozpoczęto	 wprowadzeniem	 sztan-
daru	Hufca	Ziemi	Wadowickiej	ZHP	
i	 odśpiewaniem	 hymnu	 harcerskie-
go.	 Ważnym	 momentem	 uroczy-
stości	 było	 złożenie	 zobowiązania	
instruktorskiego	przez	druhów:	Mo-
nikę	 Kwarciak,	 Martę	 Szymonek	 i	
Macieja	 Stopkę.	 Podczas	 spotkania	
uhonorowano	 osoby	 zasłużone	 dla	

Związku	 Harcerstwa	
Polskiego	 i	 Hufca	
ZHP	 Ziemi	Wadowic-
kiej.	Komendant	Cho-
rągwi	 Krakowskiej	
hm.	 Paweł	 Grabka	
wręczył	 instruktorom	
Honorowe	 Odznacze-
nia	 Stulecia	 Harcer-

stwa	 w	 stopniu	 złotym,	
srebrnym	 i	 brązowym,	 a	
Komendant	Hufca	Ziemi	
Wadowickiej	hm.	Marcin	
Homel	 okolicznościowe	
Lilijki	Stulecia,	dziękując	
instruktorom	i	harcerzom	
za	 całoroczną	 pracę.	 Ży-
czył,	by	obchody	stulecia	
istnienia	 harcerstwa	 na	
Ziemi	 Wadowickiej	 za-
inspirowały	 wszystkich	
do	 dalszych	 harcerskich	
działań,	 godnych	 posta-
wy	wzorowego	instruktora,	kierują-

cego	 się	 przesła-
niem:	 „Ojczyzna,	
Nauka,	 Cnota”.	
Komendant	 Huf-
ca	 podziękował	
także	 byłym	 huf-
cowym,	m.in.	 ko-
mendantom	 Huf-

ca	 Wadowice,	 Hufca	 Zator,	 Hufca	
Kalwaria	Zebrzydowska,	Hufca	Su-
cha	Beskidzka	 i	Hufca	Mucharz	 za	
ich	zaangażowanie	i	wkład	włożony	
w	 rozwój	 harcerstwa.	Minutą	 ciszy	
uczczono	pamięć	 instruktorów,	któ-
rzy	odeszli	już	na	wieczną	wartę.
	 Wigilia	 dla	 wielu	 instruktorów	
była	wspaniałą	okazją	do	 spotkania	
po	 latach	 –	 nie	 zabrakło	 wzruszeń	
przy	dzieleniu	 się	opłatkiem	 i	 skła-
daniu	życzeń,	a	opowieściom	sprzed	
lat	 nie	 było	 końca.	 Wspominano	
dawne	obozy,	biwaki,	rajdy,	harcer-
skie	życie,	które	przecież	tak	bardzo	
się	 nie	 zmieniło.	 Goście	 obejrzeli	
prezentację	 multimedialną	 prezen-
tującą	 przebieg	 harcerskich	 działań		
Hufca	 Ziemi	Wadowickiej	 	 w	 roku	
2010,	 a	 także	 przedstawiono	 plany	
Hufca	na	rok	2011	–	rok	stulecia	har-
cerstwa	w	Wadowicach.	Czas	wigilii	
umilała	–	kolędując	–	góralska	kape-

la	z	Suchej	Beskidzkiej	oraz	harce-
rze	ze	szczepu	„Kraina	 łagodności”	
ze	Stanisławia	Górnego.	Można	 też	

było	 obejrzeć	 wy-
stawę	fotograficzną	
„Sto	lat	harcerstwa	
na	 Wadowickiej	
Ziemi”	oraz	odwie-
dzić	 Izbę	 Pamięci,	
mieszczącą	 się	 w	
siedzibie	Hufca.
	 I n s t r uk t o r s k a	
Wigilia	 Stulecia	 to	
pierwsza	 tak	 duża	
uroczystość	 otwie-
rająca	 obchody	
stulecia	 powstania	

harcerstwa	 w	 Wadowicach.	 Przed	
nami	 kolejne	 imprezy,	 a	 do	 uczest-
nictwa	 w	 nich	 Komenda	 Hufca	
zaprasza	 wszystkich	 harcerzy	 i	 in-
struktorów,	zarówno	tych	czynnych,	
jak	i	tych,	którzy	mimo	zaprzestania	
działalności	 zachowali	 harcerstwo	
na	zawsze	w	swoich	sercach.

phm. Dorota Polan 

ZESPÓŁ	PROGRAMOWY	

WIGILIA 
STULECIA
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	 W	 dniu	 8	 lutego	 drużyny	
z	 namiestnictwa	 harcerskiego	
wzięły	 udział	 w	 wycieczce	
do	 Kopalni	 Soli	 w	 Bochni.	
W	 wyjeździe	 wzięło	 udział	
30	 osób,	 które	
kopalnie	 zwie-
dzały	 poprzez	
uczes tnic two	
w	 warsztatach	

edukacyjnych	 „Poszukiwanie	
pierścienia	św.	Kingi”.		Space-
rując	 podziemną	 trasą	 można	
było	 zobaczyć	 najcenniejsze	
zabytki	bocheńskiej	saliny.	Na	
trasie	znalazła	się	Kaplica	św.	
Kingi,	unikalne	komory	solne,	
oryginalne	 narzędzia	 i	 urzą-
dzenia	 górnicze.	 Zwiedzając	

so lne	
p o d -
z i e -
m i a	
p o -
znali-

śmy	 warunki	
pracy	 górni-
ków	 solnych,	
które	znacząco	
zmieniały	 się	
na	 przestrzeni	
wieków.	Wiele	
ciekawostek	 i	 anegdot	 przy-
bliżyła	nam	pani	przewodnik,		
która	zdradziła	kilka	 tajemnic	
najstarszej	 w	 Polsce	 kopalni	
soli.	 Atrakcją	 w	 kopalni	 był	
przejazd	 podziemną	 koleją	
oraz	 zjazd	 na	 140	 metrowej	
zjeżdżalni.	 Podczas	 zwiedza-

nia	 nie	 zabrakło	
także	 spotkania	
ze	św.	Kingą,	któ-
ra	 opowiedziała	
harcerzom	 le-
gendę	 dotyczącą	
odkrycia	 kopalni	

soli	 w	 Bochni.	 Zwiedzanie	
zakończyliśmy	 rozwiązując	
krzyżówkę	 z	 wiedzy	 zdoby-
tej	w	kopalni	oraz	bawiąc	 się	
w	Komorze	Ważyn	–	na	pod-
ziemnym	boisku	sportowym.
 

phm. Aneta Homel

	 W	 ramach	 tegorocznej	
Nieobozowej	 Akcji	 Zimo-
wej	 dla	 harcerzy	 i	 zuchów	
wadowickich	 przygoto-
wane	 zostały	 wycieczki	 w	
czterech	 pionach.	 W	 środę	
(2.02.2011)	 czterdziestu	 zu-
chów	z	Hufca	Ziemi	Wado-
wickiej	miało	okazję	umilić	
sobie	 ferie	 zimowe	 wyjaz-
dem	do	Krakowa.
	 Zuchy	bawiły	się	najpierw	
w	Cinema	Park®	w	Bonarce,	
gdzie	 w	 czasie	 programu	
edukacyjnego	 pt.	 „Króle-
stwo	 Zwierząt”	 obejrzały	
sześć	 seansów,	 z	 których	
każdy	pokazywał	zwierzęcy	
świat	 z	 innej	 strony.	 Dzieci	
obejrzały	 film	 o	 wymierają-
cych	orangutanach,	wycince	
lasów	 deszczowych	 i	 akcji	
ochrony	 środowiska.	W	 sali	
muzycznej	 zapoznały	 się	 z	
odgłosami	 zwierząt,	 wysłu-
chały	historii	 o	 zaginionych	
w	 tropikalnej	 dziczy,	 film	
3D	 ukazał	 trudy	 wędrówki	
ptaków	 na	 południe,	 a	 quiz	
sprawdził,	 jak	 dużo	 zapa-
miętały.	Największą	atrakcją	
była	 niewątpliwie	 ostatnia	
sala,	gdzie	zuchy	zabrane	zo-
stały	w	tajemniczą	podróż	w	
głębiny	 oceanu,	 z	 efektami	
specjalnymi,	takimi	jak	mac-
ki	 ośmiornicy	 wynurzające	
się	spod	siedzenia,	czy	nagłe	
spryskanie	morską	falą.
	 Kolejnym,	 najbardziej	
wyczekiwanym	 punktem	
wycieczki,	 była	 wizyta	 w	

najmniejszej	 na	 świecie	
fabryce	 Cukierków	 „CIU	
CIU”.	 Ukazano	 tam	 wy-
cieczkowiczom	 tajemnicę	
kształtowania	 karmelu	 i	
układania	 w	 nim	 najwy-
myślniejszych	 wzorów,	 co	
dało	zuchom	szansę	na	obej-
rzenie	 całego	 procesu	 two-
rzenia	 ich	 ulubionych	 sma-
kołyków.		Po	pokazie	dzieci	
próbowały	 przygotowanych	
na	 ich	 oczach	 słodkości,	 a	
także	 otrzymały	 specjalne	
paczuszki	 z	 różnosmakowy-
mi	 cukierkami,	 które	 mo-
gły	 spróbować	 dowieźć	 do	
domu	(spróbować,	bo	oprzeć	
się	 tym	 słodkościom	 nie	
było	łatwo,	a	droga	do	domu	
długa).

W	zajęciach	brały	udział	zu-
chy	z	Wadowic	i	Stanisławia	
Dolnego.	Z	pewnością	długo	
nie	zapomną	przygotowanej	
dla	 nich	 przez	 Hufiec	 wy-
cieczki	 i	 z	 niecierpliwością	
będą	wyczekiwać	spełnienia	
kolejnych	marzeń.	Bo	które	
dziecko	nie	śni	o	przygodach	
i	wizycie	w	najprawdziwszej	
fabryce	Cukierków?

dh Marzena Bieniecka

ZESPÓŁ	PROGRAMOWY

ZUCHY W CINEMA PARKU 
I FABRYCE CUKIERKÓW

HARCERZE 

W KoPALNI SoLI W 

BoCHNI

	 W	 wadowickiej	
Bazylice	 Ofiarowania	
Najświętszej	 Marii	
Panny	o	godzinie	14.00	
odbył	 się	 pogrzeb	
zmarłego	 15.02.2011	
r.	 podporucznika	 Ma-
riana	 Pióro	 ps.	 „Sęp”,	
Prezesa	 Koła	 Wado-
wice	 Światowego	 Związku	
Żołnierzy	 Armii	 Krajowej.	
Mszę	Św.	odprawił	proboszcz	
ks.	 Jakub	 Gil.	 W	 pogrzebie,	
obok	 rodziny,	 znajomych	 i	
bliskich	 uczestniczyły	 pocz-
ty	 sztandarowe	 Hufca	 Ziemi	
Wadowickiej	 ZHP,	 Światowe-
go	Związku	 	Żołnierzy	Armii	

Krajowej	 Koło	 z	 Wadowic,	
Związku	 Kombatantów	 RP	 i	
byłych	 Więźniów	 Politycz-
nych	z	Wadowic	oraz	sztandar	
NSZZ	Solidarność	z	Wadowic.	

W	 pogrzebie	 uczest-
niczyła	 Burmistrz	
Wadowic	 Pani	 Ewa	
filipiak,	 Przewod-
niczący	 Rady	 Miej-
skiej	 Pan	 Zdzisław	
Szczur	 oraz	 członko-
wie	 Koła	 Wadowice	
ŚZŻAK:	Anna	Rauch,	

Rudolf	 Bucki	 i	 Robert	 Ka-

dela.	 Hufiec	 ZHP	 Wadowice	
reprezentowali:	 z-ca	 komen-
danta	hm.	Robert	Kadela,	phm.	
Dorota	 Polan	 oraz	 druhny	 i	
druhowie	 z	 pocztów	 sztanda-
rowych:	 pwd.	 Maciej	 Stopka,	
Mikołaj	 Janik,	 Damian	 Szy-
dłowski,	 Kamil	 Smętek,	 pion.	
Anna	 Spisak,	 sam.	 Katarzyna	
Bednarczyk,	Anna	Pytel,	 sam.	
Karolina	Pławny,	Klaudia	Kli-
mowska,	Karolina	Polan,	pion.	

Agata	 Klauzner,	 Sabina	
Markuś,	 sam.	 Ewelina	
Ćwiertnia.	 Trumna	 z	 cia-
łem	 zmarłego	 pochowa-
na	 została	 na	 cmentarzu	
komunalnym	w	Wadowi-
cach.	

hm. Robert Kadela

18 lUTEgO 2011 R., POgRzEb 
PPoR. MARIANA PIÓRo
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	 Często	zdarza	się,	że	z	róż-
nych,	 bliżej	 nie	 określonych	
względów,	dochodzi	do	opóź-
nienia…
	 I	co	wtedy?	Przecież	nie	po-
wiemy	 naszym	 zuchom,	 żeby	
posiedziały	 chwilę	 spokojnie,	
bo	po	prostu	tego	nie	zrobią,	a	
nawet	jeśli,	to	będę	się	nudzić,	
a	do	 tego	dopuścić	nie	może-
my.	 Potrzebne	 są	 nam	 wtedy	
tzw.	 zapychacze	 dziur	 czyli	
jakieś	super	zajęcia	nie	wyma-
gające	 wielkich	 przygotowań,	

m o ż e	
to	 być	
p l ą s ,	
z a b a -
wa,	gra.	
Dobrze	
j e s t	
m i e ć	
k i l k a	
t a k i c h	
z a p y -
chaczy	
w	zana-

drzu.	Oto	kilka	pomysłów.	
Zacznę	od	zabawy	ubóstwianej	
przez	moje	zuchy	a	mianowi-
cie	 „Raczki”.	 Co	 nam	 będzie	
potrzebne?	W	miarę	duża	sala	
i	ruchliwe	zuchy.	Zabawa	pole-
ga	na	tych,	że	jeden	zuch	cho-
dzi	 oparty	 na	 rękach	
i	 nogach,	 brzuchem	
do	góry	(trochę	jakby	
robić	 mostek)	 –	 jest	
raczkiem.	 Pozostałe	
zuchy,	 już	 na	 dwóch	
nogach	 biegają	 po	
sali.	 Zadaniem	 zucha	 –	 Racz-
ka	 –	 jest	 złapanie	 pozostałych,	
biegających	po	sali	zuchów,	no-
gami.	Zuch,	który	został	złapany	
też	staje	się	raczkiem	i	pomaga	
w	 łapaniu.	 Całość	 trwa	 dopó-
ki	wszystkie	 zuchy	 nie	 zostaną	
złapane.	 Ostatni	 złapany	 zuch	
zaczyna	zabawę	od	nowa.	
	 Innym	 pomysłem,	 tym	 ra-
zem	 nie	 z	 naszych	 zbiórek,	
a	 ze	 Słowacji,	 są	 kolory,	 a	
wygląda	 to	 następująco:	 na	

początku	 gry	 wszyscy	 ukła-
dają	 się	 w	 krąg,	 jedna	 osoba	
(np.	 drużynowa,	 przyboczna)	
stoi	na	 środku	 lub	w	miejscu,	
z	którego	wszyscy	ją	będą	do-
brze	 słyszeć.	 Wymienia	 jakiś	
kolor,	 powiedzmy	 zielony,	
wtedy	 każdy	 zuch	 szuka	 cze-
goś	 zielonego	 i	 dotyka	 tego	
jak	 najszybciej	 (to	 może	 być	
trawa,	poręcz,	a	nawet	koszul-
ka	 lub	 spodnie	 innego	 zucha)	
Uwaga!	Nie	może	to	być	rzecz,	
którą	mamy	na	 sobie	 samym!	
Myślę,	że	 to	bardzo	fajny	po-
mysł	na	zabawę,	przynajmniej	
mi	bardzo	się	podoba.
	 Jeśli	 tak	 już	wędrujemy	po	
Europie	to	czas	na	Węgry	i	pli	
pli	pli.	Zuchy	ustawiają	się	w	
kole,	 jedna	osoba	wchodzi	do	
środka,	wszyscy	wykonują	je-
den	 ruch	 palcami	w	 górę	 i	 w	
dół.	Osoba	w	środku	biega	po	
obwodzie	koła.	Wszyscy	śpie-
wają	 piosenkę	 (pli	 pli	 pli…)	
można	też	ułożyć	inną	piosen-
kę	 o	 prostym	 tekście	 i	 melo-
dii.	 Gdy	 piosenka	 się	 kończy	
osoba	 w	 środku	 podbiega	
do	 kogoś	 z	 koła	 i	 krzyczy	 do	
niego,	 ta	osoba	mu	odkrzyku-
je,	a		osoba	w	środku	krzyczy	
teraz	 do	 wszystkich,	 wszyscy	

okrzykują	 	 zuch	 do	
którego	się	krzycza-
ło	 przyłącza	 się	 do	
zucha	w	środku	i	ra-
zem	teraz	biegają	w	
wężyku	podbiegając	
przy	końcu	piosenki	

do	wybranej	osoby.
	 To	 moja	 propozycja,	 ale	
dobrze	 wszyscy	 wiemy,	 że	 z	
zuchami	 można	 robić	 bardzo	
dużo	ciekawych	rzeczy.	Może	
dobrym	 zapychaczem	 byłyby	
pląsy	z	czasów,	kiedy	sami	by-
liśmy	zuchami?
	 Np.	 ”DOMKI”	 czy	 ojciec	
Abraham	lub	lapi	laczo	(lako)
Miłej	zabawy!

dh. Magdalena Szwarcbach

NAMIESTNICTWO	ZUCHOWE

ZAPYCHACZE dZIUR

	 Przy	 okazji	 urodzin	 druha	 Wicka	 nachodzi	 mnie	
pewna	 refleksja.	Nasuwa	się	wciąż	pytanie,	dlaczego	
nie	potrafimy	wykorzystać	jego	osoby	do	pracy	z	dru-
żynami.	Uciekamy	 przed	wzniosłymi	 i	 patetycznymi	
stwierdzeniami,	a	gdy	ich	już	używamy,	to	są	jedynie	
słowami,	w	które	przestajemy	wierzyć.	Albo	naduży-
wamy	 słowa	 „autorytet”,	 „wzór”,	 albo	 nie	 używamy	
go	wcale.	Na	 szczęście	 niektórzy	 drużynowi	 czasem	
nieświadomie,	a	inni	automatycznie	już	znajdują	miej-
sce	na	rozwój	płaszczyzny	duchowej	w	drużynach.
	 Harcerze	 mają	 swojego	 błogosławionego,	 kogoś,	
kto	wyszedł	z	ich	szeregów,	nosił	mundur,	prowadził	
drużynę.	Ale	ilu	z	nas	tak	naprawdę	jest	świadomych,	
kim	 był	 bł.	Wincenty	 frelichowski?	Zazwyczaj	 „coś	
tam,	gdzieś	 tam,	wpadło	w	ucho”.	Nie	ma	 to	 jednak	
realnego	 odzwierciedlenia	 w	 planie	 pracy	 drużyny.	
Nie	 ma	 też	 stworzonych	 propozycji	 programowych	
o	 dh	Wicku	 przez	 wyższe	 szczeble.	 Znaleźć	 można	
w	 Internecie	 kilka	 mało	 precyzyjnych	 pomysłów	 na	
zaakcentowanie	obecności	Wincentego	frelichowskie-
go	w	historii	 harcerstwa.	 I	 co	 najistotniejsze,	w	pro-
pozycjach	 tych	 przejawia	 się	 typowe	 nastawienie	 do	
takich	postaci.	
	 Są	 to	 zazwyczaj	wzniosłe	 kominki,	Msze	 Święte,	
kuźnice.	 Zgadzam	 się,	 że	 te	 formy	 są	 odpowiednie	
do	 pogłębiania	 ży-
cia	 duchowego.	 Ale	
nie	 wolno	 ich	 nad-
używać.	 A	 przecież	
czytając	 pamiętnik	
dh	 Wicka	 pierwsze,	
co	 zwraca	 uwagę,	 to	
jego	 radość,	 pozy-
tywne	nastawienie	do	
życia.	 Tego	 brakuje	
w	 proponowanych	
formach	 pracy	 z	 bo-
haterem.	Czy	on	sam	
nie	wolałby	żeby	har-
cerze	 mówili	 o	 jego	
życiowej	 radości,	
mówili	 o	 nim	przede	
wszystkim	jako	druhu	Wesołku,	bo	przecież	to	prawie	
to	samo	co	Błogosławiony,	a	przed	tym	słowem	także	
uciekamy.
	 Na	 szczęście	 prognozy	 na	 przyszłość	 są	 optymi-
styczne,	 coraz	 częściej	 jednak	 wspominając	 o	 dru-
hu	Wicku	widać	 zorientowanie	w	 temacie	 na	 twarzy	
współrozmówcy.
A	oto	miejsca	gdzie	warto	zajrzeć	w	poszukiwaniach:
http://www.mbkp.info/swieci/culm/frelichowski.html
http://www.silniduchem.zhp.pl/index.php?do=stan-
dard&navi=0026,0024
http://www.wnmptorun.torun.opoka.org.pl/frelich/wi-
kary.htm

pwd. Sonia Knapczyk
Namiestnik Starszoharcerski

23 LUTEGo 2011  
ŚwIęTO PATROnA POlSkICH 

HARCERzy – DRUHA wESOłkA
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NAMIESTNICTWO	HARCERSKIE

	 Ucząc	 się	 w	 szkole	 muzycznej,	
uczestnicząc	 w	 letnich	 warsztatach	
nieraz	 spotkałem	 się	 z	 określeniami	
typu	 „harcerskie	 akordy”	 (czytaj:	
banalne),	grać	„po	harcersku”	 (czyli	
byle	 jak).	 Będąc	 harcerzem,	 poczu-
łem	 się	 urażony.	 Jednak	 nie	 ukry-
wam,	że	 trochę	 racji	w	 tym	jest.	Na	
gitarach	gra	się	najczęściej	niedbale,	
ale	nie	o	narzekanie	chodzi.	
Chciałbym	przedstawić	garść	porad,	
które	mogą	sprawić,	by	grało	się	 le-
piej	i	słuchało	się	lepiej.
	 Zacznę	od	banału,	
który	może	zabrzmieć	
jak	„myj	zęby	rano”:
Zanim	 zaczniesz	
grać	 –	 nastrój	 gitarę.	
Nieważne	czy	 jest	 to	
ognisko	 czy	 występ	
na	festiwalu,	nieważ-
ne	czy	grasz	w	domu,	
na	 zbiórce	 czy	 na	
scenie,	 niech	 Twoje	
struny	 grają	 kolejno	
dźwięki:	 E	 H	 G	 D	A	 E.	 Kamerton,	
zwany	 też	 z	 angielska	 tunerem,	 to	
niewielki	 wydatek	 (ceny	 zaczynają	
się	 od	 ok	 20zł),	 a	 pokaże	 dokład-
nie,	 czy	 struny	 stroją	 jak	 powinny.	
Szczególnie	 ważne	 jest	 to	 gdy	 gra	
jednocześnie	kilka	gitar.	Wtedy	bez-
względnie	musicie	 się	 nastroić,	 naj-
lepiej	tym	samym	tunerem.	Polecam	
tuner	na	klips,	który	przyczepiamy	do	
główki	gitary.	Nie	trzeba	wtedy	dbać	
o	 idealną	 ciszę	 podczas	 strojenia,	
urządzenie	zbiera	drgania	bezpośred-
nio	z	drewna.
	 Żeby	 korzystać	 z	 kamertonu	
(i	 w	 ogóle	 z	 muzyki)	 trzeba	 wyka-
zać	 się	 podstawową	 znajomością	
dźwięków.	 Dla	 przypomnienia,	
podstawowa	 gama	 C-dur	 składa	 się	
z	dźwięków	C	D	E	f	G	A	H	C1	(białe	
klawisze	na	fortepianie).	Między	nimi	
zdarzają	się	czarne	klawisze,	w	sumie	
mamy	 do	 dyspozycji	 12	 dźwięków:	
C,	Cis(C#)	=	Des(D	z	bemolem),	D,	
Dis=Es,	E,	f,	fis=Ges,	G,	Gis	=	As,	
A,	Ais	 =	 B,	 H,	 C.	WAŻNE!	W	 an-
gielskiej	wersji	dźwięk	H	nazywa	się	
B,	a	nasze	polskie	B	to	dla	nich	B	z	
bemolem.	Wspominam	o	tym,	bo	tu-

nery	 zazwyczaj	pokazują	dźwięki	w	
wersji	 angielskiej.	 Uważajcie	 na	 to,	
strojąc	strunę	H.	
	 Znajomość	 dźwięków	 jest	 też	
ważna	do	transpozycji,	czyli	zmiany	
tonacji,	w	której	się	gra.	Jeżeli	grając	
zauważycie,	że	śpiewający	mają	pro-
blem	z	wysokimi	dźwiękami	lub	zbyt	
niskimi,	możecie	dokonać	transpozy-
cji,	czyli	zmiany	wszystkich	akordów	
o	 1	 lub	 kilka	 dźwięków-półtonów	
w	górę	lub	w	dół.	Np.	gdy	w	piosen-
ce	„Wieczorem”	 są	 akordy	C	a	f	G	

,	 grana	 jest	 ona	
w	 tonacji	C	dur.	
Jeżeli	 podnie-
siemy	 wszystko	
o	 dwa	 półtony,	
zagramy:	D	h	G	
A.	 Znajomość	
dźwięków	 przy-
da	 się	 Wam	 też	
później	 przy	
grze	 solowej	 i	
nie	tylko.	

	 Jednym	 z	 najważniejszych	 ele-
mentów	w	muzyce	jest	rytm.	Naucz-
cie	się	podstawowych	rytmów,	na	2/4	
(znana	polka),	3/4	(wszelkie	walczy-
ki,	wiele	ballad),	4/4	(np.	najpopular-
niejszy	rytm	ogniskowy).
	 Bardzo	 ważną	 kwestią	 jest,	 by	
grać	 równo	 i	 dokładnie.	 Naukę	
wszelkich	 rytmów,	 wszelkich	 bić	
zaczynajcie	 w	 wolnych	 tempach,	
później	 stopniowo	 przyspieszajcie.	
Aby	 nauczyć	 się	 grać	 równo,	warto	
korzystać	 z	 metronomu.	 Metronom	
to	 takie	 ustrojstwo,	 które	wystukuje	
(lub	pika)	równe	wartości	rytmiczne	
w	ustalonym	przez	nas	tempie.	Moż-
na	go	kupić	jako	osobne	urządzenie,	
są	w	sprzedaży	„metrotunery”	(tuner	
i	 metronom	 w	 jednym),	 można	 też	
korzystać	 z	 metronomu	 na	 stronie:		
www.metronomeonline.com.	 Nie	
zrażajcie	 się	 początkami	 „przygody	
z	 metronomem”,.	 Rzadko	 się	 zda-
rza,	 że	 ktoś	 od	 razu	 pięknie	 zgrywa	
się	 z	 „pikadłem”.	Ale	 ta	 znajomość	
popłaca.		Gdy	będziecie	grać	równo,	
będzie	się	lepiej	śpiewało.	Lepiej	też	
będzie	się	Wam	grało	z	innymi.	Inni	
zaś	chętniej	będą	grać	z	Wami:).

	 Co	do	rytmu,	ważne	jest,	żeby	wy-
robić	sobie	technikę	uderzenia.	Te	są	
różne:	można	uderzać	palcem	wska-
zującym	wspomaganym	przez	sąsied-
nie,	użyć	kostki	itp.	Warto	poświęcić	
tej	kwestii	sporo	uwagi	i	nie	uderzać	
strun	niedbale.	Ważne	jest,	żeby	robić	
to	 z	 odpowiednią	 siłą	 i	 żeby	można	
było	 kontrolować	 dynamikę	 uderze-
nia.	Właśnie,	dynamika	gry,	to	rzecz,	
którą	bardzo	rzadko	zauważam	u	gra-
jących,	a	która	w	dużym	stopniu	de-
cyduje	 o	 jakości	 wytwarzanej	 przez	
nas	muzyki.	Uczcie	 się	grać	głośno,	
cicho,	średnio	głośno,	średnio	cicho,	
uczcie	się	grać	stopniowo	coraz	gło-
śniej	w	trakcie	gry.	W	klasyce	mówią	
na	 to	crescendo	(w	jazzie	build	up	-	
nabudowywać).	 Dzięki	 temu	Wasza	
gra	 będzie	 dużo	 bardziej	 ciekawa	 i	
emocjonująca,	 bo	 w	 dynamice	 gry	
można	zawrzeć	mnóstwo	uczucia.
	 Zachęcam	 też	 do	 tego,	 by	 bawić	
się	rytmem.	Nie	ograniczajcie	swojej	
gry	do	kilku	bić	i	palcowań,	próbuj-
cie	 je	urozmaicać,	dodawać	dźwięki	
do	danego	rytmu,	odejmować	je	(ci-
sza	 też	gra,	czasem	najlepsze	efekty	
uzyskuje	 się	 przez	 np.	 ograniczenie	
w	kulminacyjnym	momencie	do	paru	
mocnych	 uderzeń).	 Próbujcie	 ba-
wić	 się	 w	 reggae,	 naśladować	 rytm	
perkusji	 z	 ulubionych	 kawałków,	
podkreślać	w	grze	 rytm	melodii	 itp.	
Mnie	 osobiście	 bardzo	 rozwinęły	
takie	 zabawy	 z	 rytmem	np.	 podczas	
wielogodzinnych	nocnych	śpiewanek	
na	 biwakach.	 Gdy	 grasz	 już	 jakąś	
piosenkę	po	raz	n-ty,	to	aż	się	prosi,	
żeby	zrobić	z	nią	coś	nowego!	Pamię-
tajcie,	 żeby	 cały	 czas	 dbać	 o	 jakość	
tych	urozmaiceń,	nie	grać	niedbale.
	 Niektóre	z	„mądrości”,	które	tutaj	
napisałem	mogą	wydać	 się	 banalne,	
lecz	 uważam,	 że	 to	 są	 kwestie,	 na	
które	często	nie	zwraca	się	należytej	

nASzE ŚPIEwOgRAnIE – Czy TO DObRE gRAnIE?
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uwagi	i	warto	o	nich	przypominać.		Starajcie	się	grać	jak	
najlepiej	 i	ciągle	rozwijać	zarówno	swoją	 technikę	gita-
rową	jak	i	muzykalność.	Gra	na	gitarze	dla	harcerza	jest	
świetną	okazją	do	pracy	nad	sobą,	nad	starannością,	po-
mysłowością	a	przede	wszystkim	jest	i	powinna	pozostać	
wielką	frajdą!
	 Na	 koniec	 jako	 wspomnienie	 ubiegłorocznego	 festi-
walu	 przytaczam	 piosenkę,	 której	 uczyli	 się	 wszyscy	
uczestnicy.	Była	ona	jednak	w	tonacji		praktycznie	nie	do	
zaśpiewania	przez	dziewczyny.	Dużo	łatwiej	będzie	się	ją	
śpiewać	po	dokonaniu	transpozycji	(akordy	po	prawej).

 
Michał „Mamut” Sarapata

przy niemałym współudziale dh Dorotki
 

POŻEGNANIE		PRZYJACIELA

sł.muz.	R.Wolbach	

Nie	szukaj	dróg	dawno	odkrytych...						G	C	D	 C F G
Nie	powtarzaj	starych,	zdartych	słów...	G	C	D	 C F G
Nie	sięgaj	szczytów	już	zdobytych...					G	C	D	 C F G
Usiądź,	zagraj	w	karty	ze	mną	znów!				G	C	D						C F G

									Zimno	dziś,	znowu	mróz														e	a	 a d
									Zaczarował	szyby	nam																	D	G	 G C
									Zwariowanym	freskiem																C	 F
									Biało-srebrnych	róż...																			D	G	 G C
 
Co	zmieniło	się,	a	co	zostało
Z	tamtych	dni,	naiwnych,	pięknych	dni?
Tyle	sprawi	tyle	ideałów
Rozdzieliło	nas	o	setki	mil...

								Ciemno	już,	a	ty	grasz
								Tę	melodię,	którą	znam
								Tę	melodię,	którą
									Bardzo	dobrze	znam...	

Dworce	pełne	ludzi,	miasto	pełne	dnia...	
	 	 e	a	C	G	 a d F C
Wszystkie	miejsca,	gdzie	byliśmy	ty	i	ja...
	 	 C	D	G		 F G C
W	ciemne	barwy	się	ubrały	i	żegnają	zgiełkiem	nas		
	 	 e	a	D	G			 a d F C
To	ostatni	przecież	wieczór	nasz	
	 	 C	D	G	 F G C

Nie	szukaj	dróg	dawno	odkrytych...
Nie	powtarzaj	starych,	zdartych	słów...
Nie	sięgaj	szczytów	już	zdobytych...
Przyjedź,	kiedy	sam	zostaniesz	znów!										
																		Zimno	dziś...

NAMIESTNICTWO	STARSZOHARCERSKIE

	 W	czasie	ferii	odbyła	się	wycieczka	dla	harcerzy	star-
szych.	Wyruszyliśmy	 z	Wadowic	 około	 godziny	 8:00.	
Pierwszym	punktem	naszej	wyprawy	był	Orawski	Park	
Etnograficzny	w	Zubrzycy	Górnej.	W	tym	niezwykłym	
miejscu,	bo	jednym	z	największych	tego	typu	parków	na	
mapie	Polski,	wzięliśmy	udział	w	warsztatach	edukacyj-
nych	pod	tytułem	„Od	ziarna	do	chleba”.
	 Zajęcia	odbywały	się	w	jednym	z	obiektów	na	terenie	

skansenu,	 w	 starej	 drew-
nianej	 zagrodzie.	 Mogli-
śmy	 poznać	 życie	 naszych	
przodków,	a	dokładniej	etap	
wytwarzania	chleba.	Na	po-
czątek	 obróbka	 zebranego	
zboża.	 Każdy	 miał	 szanse	
nabyć	 umiejętność	 posługi-

wania	się	cepem,	młócić	zboże,	aby	uzyskać	ziarno,	któ-
re	potem	przerabialiśmy	na	mąkę.	Po	wyrobieniu	ciasta	
nastąpił	najciekawszy	 i	najsmaczniejszy	moment,	czyli	
pieczenie.
	 Do	 ciepłych	 jeszcze	
placków	 z	 ciasta	 chle-
bowego	 –	 moskalików	
–	 szklanka	 prawdziwej	
kawy	zbożowej.	Może	jej	
smakiem	 nie	 każdy	 był	
zachwycony,	 ale	 trzeba	
było	spróbować	tego	napoju.
	 Jeszcze	kilka	zdjęć	w	skansenie	i	ruszyliśmy	dalej	–	
do	Zawoi.	Tam	pod	karczmą	Koliba	czekał	nas	początek	

kuligu,	który	trwał	prawie	
dwie	 godziny.	 W	 trakcie	
kuligu	mieliśmy	postój	na	
ognisko.	 Czas	 na	 saniach	
minął	 bardzo	 szybko,	 jak	
i	 cała	 wycieczka.	W	 wy-
cieczce	wzięło	 udział	 ok.	

30	 osób,	 ale	 mimo	 tej	 niewielkiej	 liczby	 uczestników	
wyprawa	była	bardzo	ciekawa.

pwd. Sonia Knapczyk
Namiestnik Starszoharcerski

od ZIARNA do CHLEBA 
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	 Otóż	 pewnego	 pięknego	 mroźne-
go	 poranka	 w	 czasie	 ferii	 odbyła	 się	
cudowna	 wycieczka	 w	 Gorce	 :).	 Do-
kładniej	mówiąc	był	to	8	lutego.	Całość	
naszej	 ekipy	 spotkała	 się	 w	 pociągu	
w	Suchej	Beskidzkiej,	 którym	dotarli-
śmy	do	Rabki…
	 Nie	będziemy	relacjonować	dokład-
nie	 dalszego	 przebiegu	 wyprawy,	 bo	
to	 trzeba	 po	 prostu	 przeżyć,	 a	 kto	 nie	
był,	 niech	 żałuje.	 Jednak	 dla	 wyraże-
nia	 emocji,	 jakich	 nam	 dostarczyła	 ta	
wędrówka,	 zamieścimy	 wspomnienia	
kilku	uczestników.
	 A	 dla	 zagorzałych	
turystów	 zamieścimy	
przebieg	naszej	trasy:
W	GÓRĘ	(szlak	czer-
wony):	 Rabka	 Zdrój	
–	 Maciejowa	 –	 Bab-
cówka	 PTTK	 na	 Maciejowej	 –	 Stare	
Wierchy	Schronisko	PTTK	–	 	Obido-
wiec	–		Rozdziele	–		Schronisko	PTTK	
Turbacz		
W	DÓŁ	(szlak	żółty,	zielony)	Turbacz	
Schronisko	 PTTK	 Turbacz	 –	 	 Wisie-

lakówka	 Kaplica	 Papieska	 –	
Bukowina	 Miejska	 –	 Nowy	
Targ	Kowaniec	
	 Myślę,	 że	 taka	 wędrówka	
to	super	pomysł,	szkoda	tylko,	
że	było	nas	 tak	malutko.	Na-
stępnym	razem	będzie	więcej	
Słońce,	śnieg,	góry...	no	o	czym	więcej	
marzyć?	(Marzena	Bieniecka)
	 Wytrwale	 przemierzaliśmy	 szlaki	
skute	lodem,	nie	raz	zdarzał	się	poślizg,	
ale	nie	taki,	z	którym	byśmy	sobie	nie	
poradzili.	Jednak	wszelkie	trudy	wyna-
gradzał	nam	przyjemny	czas	wędrówki	
w	bezkres	lasu,	rześkie	górskie	powie-
trze	 i	 oczywiście	 niezwykłe	 widoki	
w	dal	horyzontu,	opisywane	dokładnie,	

co	 do	 szczytu,	 przez	 naszego	
przewodnika.	Myślę,	że	te	kra-
jobrazy	 pasm	 górskich	 z	 kon-
kretnymi	 górami	 utkwiły	 każ-
demu	z	nas	dobrze	w	pamięci.	
A	jeśli	coś	wyleci	nam	z	głowy	
to	 na	 pewno	 szybko	 powróci	

nam	 dzięki	 licznym	 zdjęciom,	 które	
czynione	były	w	każdej	wolnej	chwili	
wyprawy.	(Dagmara	Duda)
	 Wycieczka	 była	 udana	 choć	 na	
szczycie	 nie	 zobaczyłem	Tatr.	Najbar-
dziej	 w	 pamięci	 utkwiła	 mi	 zabawa	

w	kalambury	i	co	za-
biorę	na	wyspę	oraz	
wspaniała	 jajeczni-
ca.	(Max	Klauzner)
	 Wyprawa	 na	
Turbacz,	 wspaniałe	
miejsce	 na	 podzi-

wianie	 górskiego	 krajobrazu,	 robienie	
zdjęć	 ośnieżonym	 szczytom,	 dobry	
czas	na	 rozmyślanie,	wspaniali	 ludzie,	
z	którymi	nie	można	się	smucić,	pyszna	
jajecznica	na	śniadanie.	Szlak	oblodzo-
ny,	lecz	daliśmy	wszyscy	radę,	pomimo	
upadków,	 doszliśmy	 szczęśliwie	 na	
szczyt.	Niezapomniany	wypad	na	Tur-
bacz!	(Aga	Kadela)
	 Ogromne	podziękowania	kierujemy	
do	druha	hm.	Roberta	Kadeli	za	organi-
zację	tak	wspaniałej	wycieczki	oraz	za	
udokumentowanie	wyprawy	cudowny-
mi	zdjęciami.

pwd. Dagmara Duda 

	 Przychodzi	 czas	 w	 naszej	 harcerskiej	
drodze,	 że	 jesteśmy	 już	 w	 takim	wieku,	
że	 nie	 wypada	 nam	 harcerstwa	 trakto-
wać	 wyłącznie	 jako	 rozrywkę	 przygo-
towaną	 nam	 przez	 innych.	 Teraz	 to	 my	
również	 tworzymy	 działania	 ZHP.	 Jako	
wędrownicy	 realizujemy	 nasze	 pomysły,	
rozwijamy	 zainteresowania	 dzieląc	 się	
z	 innymi.	 Specyfiką	 drużyn	 wędrowni-
czych	 jest	 zaangażowanie	wszystkich	 jej	
członków	w	funkcjonowanie	drużyny.	To	
nie	 etap	 kiedy	 drużynowy	 przygotowuje	
większość	zbiórek,	tylko	każdy	z	drużyny	
spełnia	się	prowadząc	zbiórki.	Jest	to	też	
okres	w	którym	już	całkowicie	świadomie	
przyjmujemy	 idee	 i	wartości	 jakie	niesie	
ze	sobą	harcerstwo	i	które	kiedyś	w	złożo-
nym	Przyrzeczeniu	Harcerskim	przyobie-
caliśmy.
	 Trudna	 sprawa	 być	 takim	 prawdzi-
wym	wędrownikiem.	Dlatego	specjalnym	
czasem,	aby	się	w	tej	nowej	sytuacji	od-
naleźć	 jest	 próba	 wędrownicza.	 Podczas	
niej	można	 się	 zastanowić	 co	 dalej,	 zro-
zumieć	symbolikę	i	kodeks	wędrowniczy,	
ideę	służby,	wyczynu	oraz	znaleźć	swoje	

miejsce	 jako	 wędrownik	 w	 organizacji.	
Do	 wszystkiego	 należy	 się	 odpowiednio	
przygotować	tak	samo	do	dojrzałości	har-
cerskiej	 jaką	 jest	wędrownictwo.	Począt-
kowo	może	wydawać	nam	się	to	ciężkie,	
bo	przecież	powiększają	się	nam	obowiąz-
ki,	 zaczynamy	 szkołę	 średnią,	 później	
zdajemy	maturę,	 a	wielu	nieco	 starszych	
wędrowników	 studiuje,	 pracuje.	 Jednak	
jeśli	 dobrze	 wpatrzymy	 się	 w	 specyfikę	
wędrowniczą,	 do-
strzeżemy,	że	wpisu-
je	się	w	nasze	życie.	
To	 jest	 właśnie	 taki	
wiek	 w	 którym	 po-
trzebujemy	 stawiać	
sobie	 wyzwania,	 dą-
żyć	 uparcie	 do	 celu,	
podnosić	sobie	coraz	
to	wyżej	poprzeczkę,	zmierzyć	się	z	wła-
snymi	 słabościami,	 osiągać	 mistrzostwo	
w	 naszych	 zainteresowaniach.	A	 służba,		
to	oczywiste,	że	uczymy	się	funkcjonowa-
nia	w	społeczeństwie,	znajdowania	w	nim	
swojego	miejsca,	zauważania	że	nie	jeste-
śmy	sami	na	tym	świecie,	że	ktoś	potrze-

buje	 naszej	 pomocy.	 Rozwijamy	 swoją	
wrażliwość	na	innych,	gotowość	w	każdej	
chwili		służyć.
	 Uważam,	 że	 realizacja	 próby	 wę-
drowniczej	 łączy	 się	 pewną	 przygodą	
i	 ogromna	 przyjemnością	 oraz	 satysfak-
cją,	dlatego	wszystkich,	którzy	jeszcze	się	
z	nią	nie	zmierzyli,	a	wiek	mają	do	 tego	
odpowiedni	zachęcam	do	powzięcia	tego	
wyzwania.	 Aby	 Wam	 to	 ułatwić	 stwo-

rzyliśmy	 w	 hufcu	
Kapitułę	Stopni	Wę-
drowniczych.	 Jeśli	
potrzebowalibyście	
jakiejkolwiek	pomo-
cy	 albo	 mielibyście	
pytania,	to	śmiało	do	
mnie	 piszcie.	 Natu-
ralnie	 również	 Ka-

pituła	służy	Wam	przy	zdobywaniu	stopni	
harcerskich	na	poziomie	wędrowniczym,	
ale	o	nich	może	innym	razem	:)

pwd. Dagmara Duda
dag_duda@wp.pl

Namiestnik Wędrowniczy

NAMIESTNICTWO	WĘDROWNICZE

być węDROwnIkIEm TO nIEmAłA SzTUkA

węDROwnICzA  
WYPRAWA NA TURBACZ
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ROZKAZ	KOMENDANTA	HUfCA

Zwizek Harcerstwa Polskiego Wadowice, dn. 15.02.2011 r. 

Komendant Hufca  

Ziemi Wadowickiej 

Rozkaz L 2/ 2011 

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwizanie sztabów, komisji, komend kursów
 2.3.1 Powołuj z dniem 15.02.2011 Kapituł Stopni Wdrowniczych w składzie: 
  pwd. Dagmara Duda HR – przewodniczcy 
  pwd. Grzegorz Chlewicki HO. - członek  
  phm. Maciek Kwiecie - członek 

3. Druyny 
3.2. Zmiany organizacyjne 
 3.2.2. Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej „Pracowite Mrówki” działajcej przy Szkole  
  Podstawowej w Radoczy 

 3.3.1. Zwalniam z funkcji druynowej 7 DH „Enty” druhn pwd. Paulin Czubernat 
  
 Dzikuj druhnie za prac i powicenie na rzecz rozwoju harcerzy, ycz druhnie wielu sukcesów 
 w dalszej harcerskiej pracy oraz pracy zawodowej i yciu osobistym. 

 3.3.2. Mianuj druha Sebastiana Czubernat na funkcj druynowego w 7 DH „Enty” 

 3.3.3. Mianuj druhnie Monik Lurk na funkcj druynowej próbnej Gromady Zuchowej „Pracowi-
  te Mrówki”  

ycz druhnie Monice i druhowi Sebastianowi satysfakcji i sukcesów w pracy z gromad i druyn.  

13. Inne 
13.1 Podaj do wiadomoci wyniki kursu zastpowych i przybocznych „Przesun horyzont” 

 Kurs zastpowych z wyrónieniem  
 ukoczyli: 
  dh. Ewelina Madej 
  dh. Filip Widlarz 
 Kurs zastpowych ukoczyli: 
  dh. Krzysztof Nowak 
  dh. Bartłomiej Podlipni 
  dh. Mateusz Makówka 
  dh. Adam wietlik 
  dh. Zuzanna Jaworska 
  dh. Agnieszka Gasiska 
  dh. Karolina Zagól 
  dh. Magdalena Grzywa 
  dh. Karolina Pławny  

 Kurs przybocznych ukoczyła 
 z wyrónieniem:  
  dh. Paulina miech 
 Kurs przybocznych ukoczyli: 
   dh. Paulina Nowak 
  dh. Martyna Mamcarczyk 
  dh. Aleksandr Kruk 
  dh. Klaudia Solak 
  dh. Joanna Nikiel 
  dh. Aleksander Marcinkiewicz 
  dh. Karolina Kotowiecka 

Czuwaj! 

Hm. Marcin Homel
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Ankiety	 wypełniło	 i	 dostarczyło	 do	
adresata	10	osób.	Oto	odpowiedzi.

Czy	 posiadanie	 stopnia	 instruktor-
skiego	nobilituje	instruktora	w	środo-
wisku?

Tak	–	7,	raczej	tak	–	1,	zależy	od	śro-
dowiska	–	1,	niekoniecznie	–	1,	bar-
dziej	 istotne	 jest	 co	 dana	 osoba	 robi	
niż	czy	ma	stopień	–	1	wypowiedź.

Czy	posiadacz	stopnia	odbierany	jest	
jako	 instruktor	 o	 większej	 wiedzy,	
umiejętności,	profesjonalizmie?

6	–	tak,	2	tak,	ale	musi	to	poświadczać	
swoją	pracą	lub	postawą,	1	–	w	zasa-
dzie	tak,	1	–		nie	zawsze

Jakie	 widzisz	 korzyści	 z	 posiadania	
stopnia?

Generalnie	 każdy	 zauważał	 większe	
możliwości,	 jakie	 daje	 posiadanie	
stopnia	 –	 możliwość	 pracy	 z	 mło-
dzieżą,	 pełnienie	 funkcji,	 działanie	
na	 różnych	polach.	Respondenci	 do-
strzegali	też	swoją	większą	wiarygod-
ność,	a	także,	że	stopień	był	motorem	
do	 doskonalenia	 siebie.	 Tylko	 jedna	
osoba	dostrzegła	w	stopniu	wyłącznie	
satysfakcję.

Czy	zdobywanie	stopni	powinno	być	
łatwiejsze?	Jeżeli	łatwiejsze,	to	z	cze-
go	należy	zrezygnować	w	próbie?

2	osoby	nie	odpowiedziały	na	to	py-
tanie,	 2	 uważały,	 że	 powinno	 być	
trudniejsze	 (uzasadnieniem	 jest	 od-
powiedzialność	 za	 podopiecznych),	
pozostałych	6	sądzi,	że	nie	należy	nic	
zmieniać,	 a	 zdobywanie	 stopnia	 jest	
dla	nich	wyzwaniem.		Zauważono,	że	
pewne	wymagania	zawarte	w	próbie	

powinny	 ewoluować,	 dostosowując	
się	 do	 wymagań	 i	 oczekiwań	 rodzi-
ców	i	dzieci.

Jakie	są	główne	przeszkody	w	zdoby-
waniu	stopnia?

Przeszkody	 to:	 brak	 czasu	 -	 2,	 brak	
motywacji,	 chęci,	 determinacji	 -	 3,	
problemy	 ze	 współpracą	 z	 opieku-
nami	 prób	 lub	 innymi	 instruktorami		
(opiekun	 nie	 stawia	 dużych	 wyma-
gań)	–	3,	nie	ma	przeszkód	-	2.

Czy	ilość	posiedzeń	KSI	jest	wystar-
czająca?	Jeżeli	nie	–	jak	często	Twoim	
zdaniem	i	kiedy	powinna	się	zbierać?

Tak	-	6,	za	rzadko	–	1,	nie	mam	zda-
nia	–	1.	Podnosiliście	problem	z	do-
stosowaniem	 terminu	 posiedzeń	 do	
potrzeb	zainteresowanych,	zgłoszono	
propozycję	 utworzenia	 listy	 osób	 na	
konkretne	posiedzenie,	by	każdy	wie-
dział	mniej	więcej,	na	którą	godzinę	
powinien	przyjść	i	nie	tracił	czasu	na	
czekanie.

Czy	dokumentacja	próby	tj.	karta	pró-
by	 jest	 właściwie	 zredagowana?	 Je-
żeli	nie,	jakie	elementy	powinny	być	
poprawione?

Tak	–	6,	zbędna	jest	strona	do	przepi-
sywania	zadań	–	1,	 jedna	osoba	pro-
ponuje,	 by	 zachęcać	do	 robienia	 do-
kumentacji	innej	niż	standardowa	np.	
multimedialnej,	 jedna	 osoba	 stwier-
dza,	że	dokumentacja	próby	jest	mało	
czytelna,	chaotyczna,	brakuje	miejsca	
na	osiągnięcia	harcerskie,	brak	odpo-
wiedzi	–1.

Pytanie	8	–	Jak	oceniasz	pracę	opie-
kuna	próby?

Na	celującą,	bardzo	dobrą,	pozytyw-
nie	–	6	(opiekun	pomaga),	źle	–	3	(nie	
angażuje	się	w	próbę,	czeka	na	inicja-
tywę	 realizującego	próbę,	 nie	 stawia	
wymagań,	 za	 mało	 pracuje),	 odpo-
wiedź	ogólnikowa		–	1	

Jakiej	pomocy	oczekujesz	w	realiza-
cji	próby	od	opiekuna?

8	 osób	 wymieniło:	 motywowanie,	
pomoc	w	rozwiązywaniu	problemów,	
nakierowywanie,	 zainteresowania	
(„jak	idzie	próba”),	doradzanie,	pod-
powiedzi	 jak	 zrobić	 zadanie	 dobrze,	
wsparcia,	 mobilizacji,	 wskazówek,	
wsparcia	psychicznego,	sugestii,	kon-
troli;	brak	odpowiedzi		–	2

Czy	KSI	powinna	organizować	szko-
lenia	 dotyczące	 realizacji	 próby	 na	
stopień?	 Jeżeli	 tak,	 jakiej	wiedzy	Ci	
brakuje?

Tak	 –	 1,	 tak	 jeżeli	 będą	 chętni	 –	 1,	
nie	–	7,	brak	odpowiedzi	–1.	Trzech	
respondentów	 widziało	 potrzebę	
szkolenia	opiekunów	prób.

Czy	 korzystasz	 z	 propozycji	 progra-
mowych	wymyślonych	przez	instruk-
torów	 w	 trakcie	 realizacji	 próby	 na	
stopień?

Tak	–	6,	nie	–	2,	brak	odpowiedzi	–	2.	
Jedna	osoba	uważa,	że	nie	zawsze	są	
na	odpowiednim	poziomie.

W	 jaki	 sposób	 KSI	 powinna	 upo-
wszechniać	dorobek	instruktorów,	by	
ułatwić	korzystanie	z	niego?

Propozycje:	 strona	 www	 KSI	 lub		
Hufca	z	możliwością	pobierania	ma-
teriałów,	spis,	katalog	dorobku,	infor-

KOMISJA	STOPNI	INSTRUKTORSKICH

ANALIZA ANKIET KSI NA TEMAT jEj PRACY 

I ZdoBYWANIA SToPNI INSTRUKToRSKICH

PYTANIE 1

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 3

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 2

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 4

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 5

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 6

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 7

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 8

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 9

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 10

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 11

ODPOwIEDŹ

PYTANIE 3

ODPOwIEDŹ
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	 ZESPÓŁ	KADRY	KSZTAŁCĄCEJ

macje	 na	 spotkaniach,	 publikacje	 w	
gazetkach,	dostęp	do	kart	prób	innych	
instruktorów.	5	osób	nie	udzieliło	od-
powiedzi.

Ewentualne	uwagi.

Odpowiedź	brak

	 Podstawowy	 jest	 taki,	 że	 bardzo	
mało	 instruktorów	 wzięło	 w	 niej	
udział.	 Na	 60	 działających	 w	 hufcu	
–	dziesięciu	ankietowanych	 to	próba	
zbyt	mała,	by	wyciągać	z	niej	poważ-
ne	wnioski.	
	 Pytanie	 skąd	 to	 małe	 zaintereso-
wanie	ankietą?	Możliwe,	że	po	prostu	
nie	macie	 ochoty	 wypełniać	 ankiety,	
a	może	KSI	działa	na	tyle	dobrze,	że	
nie	 ma	 potrzeby	 zmian.	 Zwykle	 bo-
wiem	ludzie	sięgają	po	pióro	i	wyraża-
ją	swoje	opinie,	gdy	chcą	coś	zmienić	
na	lepsze.	Niezależnie	jednak	jak	było	
z	wypełnionych	ankiet	widać,	że:
1.	Stopnie	 instruktorskie	 warto	 zdo-
bywać	czy	to	dla	wiedzy,	satysfakcji,	

czy	 realnych	 korzyści	 -	 tak	 uważa	
80%	z	Was.	Pokrywa	się	to	z	praktyką	
życia	codziennego,	bo	w	naszym	huf-
cu	stopnie	są	zdobywane,	a	motywacji	
by	to	robić	jest	wiele	–	przy	czym	od	
presji	zwierzchników	ważniejsza	jest	
tradycja	 samodoskonalenia	 niejako	
naturalnie	łączona	z	pracą	nad	próbą	
na	stopień	–	pytania	1,2,3.
2.	W	waszej	ocenie	stopień	trudności	
próby	 jest	 właściwy	 (60%	 odpowie-
dzi),	a	karta	próby	nie	wymaga	prze-
redagowania	 (70%)	 –	 pytanie	 4	 i	 7.	
Prawdziwe	 przeszkody	 w	 podjęciu	
wyzwania	 i	 rozpoczęcie	 próby,	 jak	
zwykle,		leżą	w	naszej	naturze	i	orga-
nizacji	czasu	–	pytanie	5.
3.	Ważnym	 spostrzeżeniem	 wyni-
kającym	 z	 ankiety	 jest	 ocena	 pracy	
opiekunów	 prób.	 Jedna	 trzecia	 nie	
rozpoczyna	 pracy	 nad	 zdobywaniem	
stopnia	z	powodu	zniechęcającej	po-
stawy	opiekunów	–	pytanie	5	lub	źle	
tę	 pracę	 ocenia	 -	 pytanie	 8.	W	 tym	
kontekście	 nie	 dziwi	 sugestia	 prze-
prowadzania	 szkoleń	 dla	 opiekunów	
prób,	gdy	dla	samych	zdobywających	
stopień	takiej	potrzeby	nie	ma	–	pyta-
nie	10.
4.	Z	ankiety	wyłania	się	konieczność	

lepszego	 upowszechniania	 dorobku	
wypracowanego	w	trakcie	prób	(70%	
z	niego	korzysta),	bo	w	odczuciu	an-
kietowanych	 jest	 on	 wartościowy	 -	
pytanie	11	i	12.
5.	Co	 do	 pracy	 samej	 KSI,	 wydaje	
się,	że	spełnia	Wasze	oczekiwania	za-
równo	w	warstwie	organizacyjnej	jak	
i	dokumentacyjnej	–	pytanie	6	i	7.
	 Powyższe	 wnioski,	 aczkolwiek	
ciekawe,		nie	są	do	końca	wiarygod-
ne,	 bo	 oparte	 na	 zbyt	 małej	 próbie	
kontrolnej.	 Dlatego	 ich	 wartość	 jest	
niewielka.	Szkoda,	że	nie	udało	mi	się	
zachęcić	Was	 do	 powszechniejszego	
udziału	w	ankiecie.	To	moje	zadanie	
na	 przyszłość,	 które	 sobie	 zapisuję	
jako	ostatni	już	wniosek	z	tej	ankiety.			

hm. Zbigniew Herzyk
przewodniczący KSI

PYTANIE 13

ODPOwIEDŹ

WNIoSKI Z ANKIETY

Nie jest tak, że wszystko zależy od Ciebie
i nie jest też tak, że nic nie zależy od Ciebie
na żadnych kamiennych tablicach 
nie jest zapisany scenariusz Twojego życia, 
a świat, w którym żyjesz, nie jest całkiem gotowy.
Możesz coś z tym zrobić…
SZUKAJ. ODKRYWAJ. SPRAWDZAJ. ZMIE-
NIAJ.
	 Swoje	horyzonty	przesuwali	uczest-
nicy	 tegorocznego	 kursu	 zastępowych	
i	 przybocznych.	 Horyzonty	 symboli-
zowały	 nasze	 ograniczenia,	 granice,	
fobie.	Każdy	podczas	kursu	przesuwał	
swój	 horyzont,	 by	 w	 końcu	 osiągnąć	
swój	wymarzony	cel.	I	trzeba	przyznać,	
że	kursanci	robili	to	dzielnie	i	skutecz-
nie,	ponieważ	wszyscy	ukończyli	kurs	
i	 otrzymali	 patent,	 niektórzy	 nawet	
z	 wyróżnieniem.	 Pięć	 dni	 zajęć	 oraz	
pisania	 prac	 zaliczeniowych	 nie	 było	
łatwym	 zadaniem,	 zwłaszcza,	 że	 były	
to	 ostatnie	 dni	 ferii.	 Niektórzy	 jednak	
poświęcili	ten	czas	na	ciężką	pracę.	Na	
efekty	trzeba	teraz	czekać	w	drużynach	
i	zastępach.	

	 Podczas	wielu	zajęć	programowych	
kursanci	 realizowali	 program	 kursów	
według	standardów.	Brali	udział	w	zaję-
ciach	prowadzonych	przez	instruktorów	
naszego	hufca,	zdobywając	wiedzę	oraz	
umiejętności.	 Wszystkie	 zajęcia	 były	
realizowane	 poprzez	 uczenie	 w	 dzia-
łaniu	–	 jeden	z	filarów	naszej	metody	
harcerskiej.	 Poprzez	 wykorzystanie	
ciekawych	form	pracy	oraz	pomysłów	
na	zajęcia,	kursanci	nie	mogli	narzekać	
na	nudę.	Choć	zima	nie	dopisała	i	tym	
razem	kursowi	nie	towarzyszyły	inten-
sywne	opady	śniegu,	to	jednak	udało	się	
skorzystać	z	wiosennej	pogody	i	odbyć	
kilka	 bloków	 zajęć	 na	 zewnątrz.	 Co	
prawda	kurs	nie	kończył	się	biegiem	pa-
trolowym,	gdzie	największą	trudnością	
było	 pokonywanie	 zasp,	 i	 tym	 razem	
udało	 się	zaskoczyć	kursantów.	A	wy-
niki	nocnych	poszukiwań	i	dyskusji	oka-
zały	 się	bardzo	zadowalające.	Tak	 samo	
jak	wynik	kursu	okazał	się	zadowalający	
dla	kadry	(dla	wtajemniczonych	w	ostatni		
rozkaz	-	pomysł	Druha	Komendanta).

	 Chciałabym	 bardzo	 podziękować	
wszystkim,	 którzy	 włączyli	 się	 w	 re-
alizację	 programu	 tego	 kursu,	 przede	
wszystkim	kadrze	 stałej	 (Sonii,	Moni-
ce,	Maćkowi	S.,	Maćkowi	Sz.,	Bartko-
wi,	Grześkowi)	oraz	wszystkim,	którzy	
prowadzili	zajęcia.	
	 Cieszę	 się,	 że	 wierzycie	 w	 słowa	
motta:	„nie	jest	też	tak,	że	nic	nie	zależy	
od	Ciebie”.	Właśnie,	o	 tym	trzeba	pa-
miętać!	Bardzo	dużo	zależy	od	naszej	
instruktorskiej	pracy	i	postawy.	Dajmy	
dobry	przykład,	żeby	potem	wymagać	
tego	samego	od	swoich	harcerzy.

phm. Barbara Opoka
z-ca komendanta kursu ds. programowych

PRzESUnąć HORyzOnT
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 niedawno obchodziliśmy Dzień 
myśli braterskiej, święto urodzin 
Roberta baden Powella. Dla tych, 
którzy czują niedosyt, przedstawiam 
kilka propozycji.
	 Na	 świecie	 jest	 ok.	 28	 milionów	
skautów,	którzy	są	członkami	WOSM,	
natomiast	 ok.	 10	milionów	 to	 skautki	
zrzeszone	w	WAGGGS.	 Skauting	 jest	
obecny	 prawie	we	wszystkich	 krajach	
świata.	 DMB	 to	 świetny	 sposób	 na	
przybliżenie	 harcerzom	 czegoś	 na	 ten	
temat.
	 Można	 to	 zrobić	 w	 różnoraki	 spo-
sób.	 Jednym	 z	 pomysłów	 może	 być	
organizacja	 zbiórek	 dotyczących	 róż-
nych	 krajów	 świata.	 Niech	 harcerze	
poczują	 się	 obywatelami	 danego	 pań-
stwa,	 niech	 się	 przebiorą	 w	 stroje	 re-
gionalne	lub	w	coś,	co	je	przypomina,	
niech	 spróbują	 przygotować	 potrawy	
albo	 obejrzą	 slajdy.	 Może	 zaprosimy	
osobę,	która	zwiedziła	ów	kraj	i	może	
w	ciekawy	sposób	opowiedzieć	o	nim?	
Ciekawą	formą	może	być	również	quiz	
wiedzy	o	krajach,	przygotowany	przed	
drużynowego.	Kiedyś	 na	 obozie	 robi-
łam	 to	w	 formie	gry	planszowej.	Pola	
były	ułożone	z	patyków,	na	trawie.	
Oto zasady gry:
1)	 Uczestnicy	 gry	 poruszają	 się	 po	
planszy	(każda	grupa	wystawia	przed-
stawiciela,	którego	można	wymieniać)
2)	 Strzałki	 i	 drabiny	 wyznaczają	 im	
drogę	 po	 wyznaczonych	 polach	 (to	
tak	 jak	w	 tradycyjnych	grach,	 strzałki	
oznaczają,	 że	 schodzą	 w	 dół,	 drabiny	
–	w	górę)
3)	Na	odpowiedź	grupa	ma	3	minuty
4)	W	zależności	od	tego,	na	jakim	polu	
staną,	 to	 takie	 dostają	 zadanie	 (czyli,	
dotyk	–	symbolem	może	być	ręka,	mu-
zyka	 –	 nutka,	 zabytki	 –	 jakiś	 zamek,	
z	 czym	 ci	 się	 to	 kojarzy	 –	 może	 być	
pytajnik,	 flagi	 –	może	 być	
flaga	polska)
5)	Za	dobrą	odpowiedź	
zostają	na	miejscu,	je-
żeli	 źle	 odpowiedzą,	
to	 cofają	 się	 na	 pole,	
z	którego	ruszali
6)	 Jury	 rozwiązuje	
wszelkie	konflikty
8)	 Wygrywa	 ten,	
kto	 pierwszy	 do-
trze	do	mety
A	 to	 przykładowe	
zadania:
doTYK	–	w	pudeł-
ku	jest	wycięty	tylko	
otwór	na	rękę,	w	środ-

ku	są	różne	przedmioty	i	trzeba	odgad-
nąć,	co	to	i	z	jakiego	kraju,	np.

Mała	wieża	Eiffla	-	francja•	
Piramida	-	Egipt•	
Matrioszka	–	Rosja	•	
Mikołaj	lub	renifer	–	finlandia•	
Zegarek	–	Szwajcaria	•	
Papryczka	chili	–	Węgry•	
Tulipan	albo	wiatrak	–	Holandia	•	
Koloseum	–	Włochy	•	

Te	 propozycje	 to	 oczywiście	 przykła-
dy,	wszystko	zależy	od	tego,	co	macie	
„pod	ręką”.
MUZYKA	 –	 uczestnicy	 słuchają	 ja-
kiegoś	 fragmentu	 piosenki	 i	 zgadują,	
w	jakim	języku	została	zaśpiewana.	Je-
żeli	 ktoś	 będzie	 zainteresowany,	mam	
przygotowane	 piosenki	 w	 różnych	 ję-
zykach	–	po	francusku,	niemiecku,	an-
gielsku,	 estońsku,	 hiszpańsku,	 gruziń-
sku,	uzbekistańsku,	polsku,	 islandzku,	
chorwacku.
ZABYTKI	–	przedstawione	różne	za-
bytki,	ale	częściowo	pozakrywane,	np.

Łuk	Triumfalny	–	francja,	Paryż•	
Big	Ben	–	Anglia,	Londyn•	
Bazylika	Św.	Piotra	–	Watykan	•	
Pantenon	–	Włochy,	Rzym•	
Wawel		•	
Akropol	–	Grecja,	Ateny•	

z Czym CI SIę TO kOJARzy	 –	
pokazujemy	 jakiś	 przedmiot	 i	 uczest-
nicy	muszą	odgadnąć,	 z	 jakim	krajem	
się	on	kojarzy,	np.	

Makaron	–	Włochy•	
Czerwona	chustka	–	Hiszpania•	
Krecik	–	Czechy•	
Ser	–	Szwajcaria•	
Żaba	–	francja	•	
Marmur	–	Grecja	•	

FLAGI –	 pokazujemy	 flagę	 i	 należy	
zgadnąć,	 jakiego	 jest	 kraju,	 można	
przygotować	 wszystkie	 flagi	 krajów	
europejskich.
Jeżeli	 ktoś	 ma	 możliwości,	 to	 można	
jeszcze	dołożyć		na	tej	samej	zasadzie,	
co	flagi	-	stroje	narodowe.	Można	do-
dać	również	zadania	z	geografii,	np:
zrobić	puzzle	z	nazwami	gór,	 rzek,	•	
jezior	i	miast
na	 podstawie	 konturu	 odgadnąć	•	
nazwę	kraju,	zaznaczyć	stolicę

Mogą	być	również	dodatkowe	rzu-
ty,	 utraty	 kolejek	 i	 tym	 podobne	
rzeczy,	 w	 zależności	 od	 inwencji	
tworzącego.	

Czuwaj!
phm. Anna Waga 

Pełnomocnik hufcowy 
 ds. zagranicy 

PEŁNOMOCNIK	DO	SPRAW	ZAGRANICZNYCH	HUfCA

ZBIÓRKA Z… PASZPoRTEM
	 W	tym	numerze	Harcusia	pragnę	za-
chęcić	Was	do	przeczytania	trzech	arty-
kułów.	Wszystkie	znajdują	się	w	Interne-
cie	więc	nie	będziecie	mieli	problemu	z	
odnalezieniem	ich.	
	 Pierwszy	artykuł	znajduje	się	na	stro-
nie	Głównej	Kwatery	ZHP,	dotyczy	Zlotu	
Kadry	ZHP	2011,	a	został	napisany	przez	
phm.	Macieja	Czechowskiego.	Zlot	Ka-
dry	ZHP	to	ogólnopolskie	spotkanie	szko-
leniowe	 instruktorów.	Zlot	odbędzie	 się	 
17-21	 sierpnia	 2011	 r.	 W	 ramach	 pro-
gramu	oferowane	 są	 cztery	 formy:	Zlot	
Drużynowych,	 Letnia	Akcja	 Szkolenio-
wa,	 Zlot	 Harcmistrzów,	 Zlot	Akademi-
ków.	Każdy	znajdzie	coś	dla	siebie.	Aby	
dowiedzieć	się	więcej	należy	od	15	mar-
ca	śledzić	stronę	internetową	www.zlot-
kadry.zhp.pl.	 Zgłoszenia	 na	 Zlot	 będą	
przyjmowane	od	1	kwietnia	do	15	maja.	
	 „Simply	Scouting”	to	artykuł	z	CZU-
WAJa	 nr	 2/2010,	 jego	 autorką	 jest	
hm.	 Inga	Rusin.	Ten	 artykuł	 opisuje	 co	
będzie	działo	się	na	Jamboree	w	Szwecji	
w	2011	roku.	I	choć	jest	już	za	późno,	aby	
zgłosić	się	na	tą	wyprawę,	nie	pożałuje-
cie	czytając	ten	artykuł.	Autorka	opisuje	
jakie	 atrakcje	 czekają	 na	 uczestników	
Jamboree,	a	przecież	wszyscy	czekający	
na	wyjazd	na	pewno	są	tym	bardzo	zain-
teresowani.	A	jeśli	akurat	nie	wybierasz	
się	do	Szwecji	to	może	ten	artykuł	skłoni	
Cię	do	wyjazdu	na	Jamboree	do	Japonii	
w	2015	roku.
	 Autorką	ostatniego	artykułu,	który	po-
lecam	w	tym	Harcusiu	jest	Anna	Micha-
lina	Nowakowska,	a	pochodzi	on	ze	stro-
ny	internetowej	www.przeciek.pl	(jest	to	

miesięcznik	 Huf-
ca	 ZHP	 Otwock).		
Artykuł	 nosi	 ty-
tuł	 „Siła	 ciała”	 i	
oczywiście	 koja-
rzy	 się	 od	 razu	 z	
wymaganiami	 na	
stopnie	 przewi-
jającymi	 się	 od	
samego	 początku	
drogi	 Harcerza.	

Jednak	artykuł	ten	nie	jest	tylko	przypo-
mnieniem,	 że	 siła	 ciała	 to	 element	wy-
magań	 na	 każdy	 stopień	 harcerski.	 Jest	
on	 uzasadnieniem	 dlaczego	 ważne	 jest	
spełnianie	 tego	 wymagania	 i	 czuwanie	
drużynowego	 nad	 sprawnością	 fizyczną	
swoich	 harcerzy.	 Może	 to	 wymaganie	
próby	na	stopień	w	dobie	komputerów	i	
telewizorów	ma	jeszcze	większe	znacze-
nie	niż	kiedyś…?
Zapraszam	do	lektury

pwd. Basia Łopata 

CzAS nA mAłE CO nIECO
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 „W nauce nie powinniśmy inte-
resować się ludźmi lecz faktami”

Maria Skłodowska – Curie

	 W	ostatnim	numerze	„Harcusia”,	
z	 pierwszej	 części	 „Poradnika”	
nauczyliście	się	jak	w	prawidłowy	
sposób	 wezwać	 pomoc	 dzwoniąc	
z	 telefonu,	 jak	 wzywać	 pomoc	
w	górach.	Poznaliście	podstawowe	
numery	 alarmowe	 oraz	międzyna-
rodowy	kod	górski.
	 Tym	 razem	 zajmiemy	 się	 zabu-
rzeniami	 świadomości.	W	 tej	 czę-
ści	„Poradnika”	zapoznam	Was	po-
krótce	 z	 układami	 krwionośnym,	
oddechowym	oraz	nerwowym;	po-
znacie	 przyczyny	 zaburzeń	 przy-
tomności	 i	 pierwszą	 pomoc	 w	 ta-
kich	 przypadkach	 oraz	 nauczycie	
się	 jak	 udzielać	 pomocy	 w	 przy-
padku	zadławienia.

I.	 Podstawowe	 układy	 niezbędne	
do	życia	i	zależności	między	nimi.

Podstawowymi	układami	niezbęd-
nymi	do	prawidłowego	funkcjono-
wania	 organizmu	 (do	 funkcjono-
wania	organizmu,	w	ogóle)	są:
•	Układ	 oddechowy	 (płuca,	 drogi	
oddechowe)
•	Układ	krwionośny	(serce	i	naczy-
nia	krwionośne)
•	Układ	nerwowy	(mózg	–	Central-
ny	 Układ	 Nerwowy	 (CUN)	 oraz	
przewody	nerwowe)

Wszystkie	 te	 trzy	 układy	 współ-
działają	 ze	 sobą	 w	 określonym	
porządku,	a	w	przypadku	zaburzeń	
działania	 lub	 zatrzymania	 pracy	
któregokolwiek,	 prędzej	 czy	 póź-
niej,	 wszystkie	 pozostałe	 również	
przestaną	funkcjonować.
	 Mózg	 zarządza	 pracą	 wszyst-
kich	 pozostałych	 układów	 w	 cie-
le	 (w	 tym	 układem	 krwionośnym	
i	 oddechowym),	 wysyła	 impuls	
elektryczny	do	serca,	aby	pobudzić	
je	do	pracy.

Układ	krwionośny	transportuje	krew,	
bogatą	w	tlen	do	mózgu	oraz	innych	
części	 ciała,	krew	zawiera	 tlen	oraz	
składniki	 odżywcze,	 które	 umożli-
wiają	pracę	pozostałym	narządom.
Układ	 oddechowy	 odpowiedzialny	
jest	 za	 pobieranie	 tlenu	 z	 otoczenia	
i	dostarcza	go	do	krwi,	która	rozpro-
wadza	go	po	organizmie.
Jeżeli	 tlenu	 lub	 krwi	 jest	 za	 mało,	
mózg	przestaje	funkcjonować,	jeżeli	
mózg	 przestaje	 funkcjonować	 po-
zostałe	 organy	 pozbawione	 zostają	
„zawiadowcy”,	 który	 pobudziłby	 je	
do	 pracy,	 w	 związku	 z	 czym	 prze-
stają	 prawidłowo	 funkcjonować	 i,	 z	
biegiem	czasu,	zaprzestają	wykony-
wania	powierzonych	im	zadań.
Statystyczne	 4	 minuty	 –	 Po	 około	
czterech	 minutach	 od	 Nagłego	 Za-
trzymania	Krążenia	 (NZK)	komórki	
mózgowe	 zaczynają	 obumierać	 dla-
tego	w	 sytuacji	NZK	należy	 podjąć	
niezwłocznie	 resuscytację	 pamięta-
jąc,	że	dokładnego	momentu	zatrzy-
mania	 krążenia	 praktycznie	 nigdy	
nie	da	się	określić,	a	każda	utracona	
minuta	obniża	szanse	na	uratowanie	
życia.	W	stanie	wychłodzenia,	u	oso-
by	młodej	 lub	o	dobrej	 kondycji	 fi-
zycznej,	szanse	na	powodzenie	dzia-
łań	ratowniczych	są	znaczne.	

II.	Zaburzenia	przytomności

a)	 Omdlenie	 –	 jest	 to	 krótkotrwała	
utrata	 przytomności,	 spowodowa-
nia	 częściowym	 niedotlenieniem	
lub	 niedokrwieniem	 komórek	 mó-
zgowych	 (do	 omdlenia	 najczęściej	
dochodzi	w	 ciasnych,	 dusznych	 po-
mieszczeniach,	po	długim	staniu	lub	
nagłej	pionizacji).	Omdlenie	ustępu-
je	samoczynnie.
Postępowanie:
-	 dbałość	 o	własne	bezpieczeństwo,	
ocena	 świadomości,	 udrożnienie	
dróg	 oddechowych,	 ocena	 oddechu,	
ułożenie	osoby	na	plecach
-	zapewnienie	dostępu	świeżego	po-
wietrza
-	 podniesienie	 rąk	 i	 nóg	 poszkodo-
wanego	 do	 góry	 (ma	 to	 zapewnić	
spływ	krwi	do	mózgu)
-	jeżeli	po	około	1	minucie	omdlenie	
nie	ustępuje	traktujemy	je	jako	utra-
tę	przytomności.
b)	Utrata	przytomności	–	jest	to	stan	
nieprzytomności	 utrzymujący	 się	
dłużej	 niż	 kilka	 minut.	 Najczęściej	
spowodowana	 jest	 urazem	 lub	 cho-
robą.	

Postępowanie:
-	kontrola	ABC	(ocena	świadomości,	
zapewnienie	 sobie	 pomocy,	 udroż-
nienie	 dróg	 oddechowych,	 ocena	
oddechu),	
-	wezwanie	pomocy,	
-	 jeżeli	 podejrzewamy	 możliwość	
wystąpienia	 urazu	 kręgosłupa	 rów-
nież	 udrażniamy	 przez	 odchylenie	
głowy	do	tyłu	i	uniesienie	żuchwy,	
-	 ułożenie	 poszkodowanego	 w	 po-
zycji	zastanej	lub	w	przypadku	trud-
ności	 oddechowych	 na	 plecach	 z	
udrożnionymi	 drogami	 oddechowy-
mi,	w		sytuacji,	kiedy	musimy	pozo-
stawić	 ratowanego,	 układamy	 go	 w	
pozycji	bezpiecznej,
-	pozycję	poszkodowanego	zmienia-
my	 co	 30	 min	 (układamy	 na	 drugi	
bok),	
-	 po	 zmianie	 pozycji	 sprawdzamy	
ponownie	ABC.
-	gotowość	do	podjęcia	resuscytacji.

III.	 Ciało	obce	w	drogach	od-
dechowych	(zadławienie):

Jeżeli	osoba	krztusi	się,	trzyma	ręka-
mi	za	szyję	należy:
U	dorosłych	i	dzieci	powyżej	1	roku	
życia:
-	 zapytać	 poszkodowanego	 „	 Za-
krztusiłeś	się?”,	
-	 może	 mówić,	 może	 oddychać,	
odpowiada	 na	 zadane	 pytanie	 o	 za-
dławienie,	 kaszle	 –	 częściowa	 nie-
drożność	 dróg	 oddechowych	 –	 na-
kłaniamy	do	kaszlu,	
-	 nie	 oddycha,	 nie	 mówi,	 przestaje	
kaszleć,	 wykazuje	 objawy	 słabnię-
cia	–	całkowita	niedrożność	dróg	od-
dechowych	 –	 należy	 wykonać	 pięć	
uderzeń	pomiędzy	 łopatki	 nadgarst-
kiem	 jednej	 ręki,	 natomiast	 drugą	
ręką	 asekurować	 osobę	 poszkodo-
waną	 podtrzymując	 jej	 klatkę	 pier-
siową;	po	każdym	uderzeniu	kontro-
lujemy	 zawartość	 jamy	 ustnej;	 jeśli	
to	 nie	 przynosi	 rezultatu	 wykonać	
pięć	uciśnięć	nadbrzusza,	na	zmianę	
z	 pięcioma	 uderzeniami	 pomiędzy	
łopatki		
Ucisku	 nadbrzusza	 nie	 stosujemy	 u	
kobiet	 w	 ciąży	 (stosujemy	 jedynie	
uderzenia	między	łopatki)!	
-	 w	 przypadku	 utraty	 przytomności	
-	 wezwij	 pomoc	 i	 rozpocznij	 resu-
scytację	 od	 30	 uciśnięć	 klatki	 pier-
siowej.	
U	niemowląt	(do	ok.	1	roku	życia)	
-	 jeśli	 niemowlę	 kaszle,	 żadne	 do-
datkowe	 działania	 nie	 są	 potrzebne	
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„…Nasze	dawne	harcerskie	ogniska				
Mają	teraz	swój	nowy	wymiar														
Siedzisz,	patrzysz	i	słuchasz
Co	przyniesie	następna	godzina…”
 
W	 ten	 wyjątkowy	 dzień,	 kiedy	 wszyscy	
skauci	na	świecie	są	sobie	tak	bliscy,	życzę	
tego	co	najpiękniejsze	w	harcerskim	życiu:	
niezapomnianych	chwil	w	gronie	wspania-
łych	przyjaciół,
atmosfery	braterstwa,	a	także	wytrwałości	
w	pracy	nad	sobą	i	w	dążeniu	do	harcer-
skich	ideałów.
 
Z	harcerskim	pozdrowieniem	Czuwaj	!

W imieniu Komendy 
Hufca Ziemi Wadowickiej 

hm. Marcin Homel 

Z	okazji	Dnia	Myśli	Braterskiej	życzymy	
wszystkim	 harcerzom	 i	 harcerkom,	 zu-
chom	 i	 zuchenkom	 wesołych	 biwaków,	
obozów,	wesołych	zbiórek	i	chwil	przeży-
tych	z	innymi.

Karolina i Ania z 1 WPDH Wagabunda

Wszystkiego	co	dobre	z	okazji	Dnia	Myśli	
Braterskiej	 życzę	 wszystkim	 harcerzom:	
udanych	obozów,	 biwaków	 i	 zbiórek,	 ra-
dosnych	spotkań	w	gronie	innych.	

Iza z 1 WPDH Wagabunda

Z	okazji	Dnia	Myśli	Braterskiej	życzymy	
wszystkim	 zuchom,	 harcerzom,	wędrow-
nikom	i	instruktorom	udanych	rajdów,	bi-
waków,	wędrówek	i	pozytywnych	myśli.

Ola, Natalia i Weronika z 1 
WPDH Wagabunda

Braterstwa	na	co	dzień,	oraz	pozytywnego	
myślenia	w	każdej	sytuacji.
Zuchom,	harcerzom	i	wędrownikom	czer-
pania	radości	z	bycia	cząstką	wielkiej	har-
cerskiej	rodziny.	
Instruktorom	satysfakcji	 z	przekazywania	
harcerskich	 ideałów	 młodszym	 pokole-
niom.	

1 DW Jedyni

W	Dzień	Myśli	Braterskiej	 	wszystkiego	
twórczego,	odkrycia	nowych	dróg	własne-
go	rozwoju,	
serc	pełnych	zapału	 i	kalendarza	pełnego	
rewelacyjnych	wydarzeń	harcerskich.

3 DW Altair

Z	okazji	Dnia	Myśli	Braterskiej	najserdecz-
niejsze	życzenia.	Jak	najwięcej	jasnych	dni	
i	 doświadczenia	 braterstwa	 harcerskiego.	
Wytrwałości	w	dążeniu	do	celu,	uśmiechu	
na	każdy	kolejny	dzień,	siły	odwagi,	wia-
ry	i	nadziei	na	lepsze	jutro	w	Dniu	Myśli	
Braterskiej

W	Dniu	Myśli	Braterskiej	wszystkim	har-
cerzom		i	harcerkom	chcielibyśmy	złożyć	
najlepsze	 życzenia	 spełnienia	 wszystkich	
marzeń,		a	poprzez	gry	i	zabawy	nabywali	
nowych	doświadczeń.

W	Dniu	 jakże	 to	wspaniałym	wszystkim	
harcerkom	 i	 harcerzom	 starszym	 	 prosto	
z	 serca	wypływające	 życzenia:	 	 ciągłego	
poszukiwania	i	nowych	radości.		Samych	
sukcesów	oraz	niezapomnianych	chwil		na	
biwakach,	rajdach	i	obozach.	

Wędrownikom	 pragniemy	 złożyć	 najser-
deczniejsze	 życzenia:	 aby	 nigdy	 się	 nie	
poddawali,	 	 przecierali	 nowe	 szlaki	 i	 od-
krywali	z	uśmiechem	na	twarzy	wspaniałe	
miejsc.	By	Nie	tracili	swego	entuzjazmu	i	
zapału.	A	poprzez	zabawę	i	braterstwo	wy-
chowywali	 i	 byli	wzorem	do	 naśladowa-
nia.	Aby	zawsze	byli	chętni	nieść	pomoc	
bliźnim.

PDW „Cztery Żywioły”

Satysfakcji	z	tego,	co	robisz	i	chęci	do	dal-
szej	pracy.
Pogody	ducha	 i	 uśmiechu,	 który	 rozjaśni	
każdy	mrok.
Ludzi,	na	których	możecie	polegać	w	każ-
dej	sprawie,	tej	malutkiej	i	tej	najważniej-
szej,	którzy	dadzą	Wam	tyle	siły,	że	prze-
noszenie	gór	-	to	pestka!
Kolejnych	stu	lat	i	dawania	świadectwa,	że	

PEŁNOMOCNIK	DO	SPRAW	ZAGRANICZNYCH	HUfCA

(obserwuj	 dziecko,	 kontroluj	
ABC),	
-	jeśli	kaszel	staje	się	nieefek-
tywny	 bądź	 dziecko	 przestaje	
kaszleć	–	wezwij	pomoc,	
-	 oceń	 świadomość	 dziecka,	
jeżeli	jest	przytomne	ułóż	gło-
wę	niemowlęcia	poniżej	klatki	
piersiowej	 tak,	aby	ciało	obce	
w	czasie	próby	uderzeń	mogło	
wylecieć	na	zewnątrz	(np.	po-
łóż	dziecko	na	dłoni	i	przedra-
mieniu	głową	w	dół),	
-	wykonaj	cykl	pięciu	uderzeń	
nadgarstkiem	w	plecy	na	zmia-
nę	 z	 pięcioma	 uciśnięciami	
klatki	piersiowej,	
-	w	przypadku	utraty	przytom-
ności	–	rozpocznij	resuscytację	
od	 5	 oddechów	 ratowniczych,	
wezwij	pomoc.	

	 Sporo…Na	 pierwszy	 rzut	
oka	 wydaje	 się,	 że	 tak.	 My-
ślę	 jednak,	 że	 po	 dokładnym	
przeczytaniu	 i	 przećwiczeniu,	
każdy	 z	 Was	 nauczy	 się	 pra-
widłowego	wykonywania	tych	
czynności.
	 Oczywiście	 każdy	 wie,	 że	
aby	się	czegoś	nauczyć	potrze-
ba	 nauczyciela	 –	 instruktora.	
Zarówno	w	części	praktycznej	
jak	 i	 teoretycznej.	W	 naszym	
hufcu	 działa	 Harcerski	 Klub	
Ratowniczy,	 który	 zajmu-
je	 się	 pierwszą	 pomocą	 oraz	
szkoleniami	 w	 tym	 zakresie.	
Jeśli	 któraś	 z	 drużyn	 chciała-
by	zorganizować	zbiórkę	bądź	
zajęcia	 z	 pierwszej	 pomocy	
w	 swoim	 środowisku,	 będzie-
my	chętnie	służyć	pomocą.	W	
takim	 celu	 prosimy	 o	 kontakt	
pod	 adresem	 pgracjasz@gma-
il.com
	 Kończąc	tym	zaproszeniem,	
zachęcam	do	lektury	kolejnych	
części	 „Poradnika”,	 w	 kolej-
nych	 numerach	 „Harcusia”	
oraz	 nauki	 pierwszej	 pomocy,	
która	 miejmy	 nadzieję	 nigdy	
się	Wam	nie	przyda.

Źródło:
[1]	 „Konspekty	 zajęć	 Wę-
drowniczego	 Kursu	 Pierwsze	
Pomocy	HSR,
[2]	Wikipedia

 H.O. Piotr Gracjasz
szef HKR Wadowice
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ŻyCzEnIA OD HARCERzy 

Z HUFCA ZIEMI WAdoWICKIEj
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HKR	„WADOWICE”

to	właśnie	„ja”	jestem	HARCERZEM	i	nie	wstydzę	się	tego.
Prawdziwego	braterstwa,	zrozumienia	i	wybaczania,	bo	prze-
cież	„...pragnę	całym	życiem	pełnić	służbę	Bogu...”.
Pamięci	o	tym,	co	było,	bo	tylko	historia	może	nas	czegoś	na-
uczyć,	a	ona	gdzieś	ucieka	i	my	także,	a	może	przede	wszyst-
kim,	musimy	dbać,	aby	się	nie	zacierała.
                                                                          Zastęp wędrowczy 

„To nie My” 
 działający przy 6DSTH „Dioryt”

„Nasze	zoo”	super	sprawa,
Świetna	paczka	i	zabawa.
Więc	życzymy	Wam	sukcesów,
Świetnych	ognisk,	wspaniałych	biwaków.
Byście	zawsze	z	Nami	byli,
I	radością	się	dzielili.
Tego	życzą	Wam	zwierzaczki,
Z	„Naszego	Zoo”
Super	paczki	!!!		

Harcerzu	mój	drogi,
Niech	wszystkie	Twoje	trwogi	
Znikną	jak	śnieg	wiosną.
Żebyś	szedł	droga	radosną,
Pomagając	wszystkim	dookoła.
Niech	Twoja	twarz	będzie	zawsze	wesoła.

Życzymy	Wam	słońca	na	niebie,
Smaku,	zapachu	w	codziennym	chlebie,
Ptaków,	motyli	i	chwil	radosnych,
a	w	sercu	zawsze	zielonej	wiosny	!

Szczęścia,	zdrowia,	pomarańczy,
Niech	Wam	słońce	w	oknach	tańczy.
Żyjcie	duchem	szczęścia	i	zachwytem
I	tą	młodością,	która	odchodzi	w	dal.
 
W	dniu	tak	pięknym	i	wspaniałym
Życzymy	Wam	sercem	całym
Zdrowia,	szczęścia,	pomyślności,
Sto	lat	życia	i	radości.	 	 	

5 DH Nasze Zoo
Być może są inne życzenia,

A więc życzymy ich spełnienia 
 

Z	okazji	Dnia	Myśli	Braterskiej	2	Drużyna	Starszoharcerska	
„Pajątaki”	składa	wszystkim	harcerkom	i	harcerzom	działa-
jącym	przy	Hufcu	Ziemi	Wadowickiej	oraz	na	terenie	Cho-
rągwi	Krakowskiej	
Najserdeczniejsze	życzenia	wzajemnego	braterstwa	i	miłości	
do	wszystkich	ludzi	na	świecie,	abyśmy	pamiętali,	że	dając	
innym	coś	bezinteresownie	tworzymy	lepszy	świat.
„Starajcie	się	zostawić	ten	świat	choć	trochę	lepszym,	niż	go	
zastaliście”																																																																																																																										

  Robert Baden-Powell

Życzy,	aby	służba	jaką	pełnimy	dawała	nam	wiele	satysfakcji	
z	tego	co	robimy	i	szczęścia,	gdyż	to	co	robimy	jest	szlachet-
ne	oraz	motywacji	do	dalszej	pracy,	abyśmy	wciąż	wyznacza-
li	nowe	szlaki,	nimi	podążali.
„Każdy	mógłby	wygodnie	chodzić	po	ulicach	miast	i	podró-
żować,	czyli	korzystać	z	pojazdu.	Ale	góry	są	wyzwaniem,	
prowokują	 istotę	 ludzką	 do	 wysiłku,	 do	 przezwyciężania	
samych	siebie.	Są	zachętą	by	wznosić	się	coraz	wyżej.	Ku	
Stwórcy”	

Jan Paweł II

Życzymy	wam	wszystkiego	najlepszego	na	harcerskiej	dro-
dze,	aby	był	to	najlepiej	wspominany	okres	w	życiu.	Pamię-
tajmy,	że		„Harcerstwo	to	nie	jest	coś,	co	się	umie,	ale	to	jest	
coś	czym	się	jest”	

ks. K. Lutosławski 

Wszystkim	 zuchom,	 harcerzom,	 harcerzom	 starszym,	 wę-
drownikom,	oraz	wszystkim	instruktorom	„...aby	coraz	silniej	
odczuwali	smak	dawania,	a	coraz	mniej	smak	brania.	Dawa-
nie	bliskim	i	dalekim,	znanym	i	nieznanym,	żyjącym	i	tym,	
którzy	żyć	będą	kiedyś.	W	dawaniu	bowiem	rośnie	prawdzi-
wa	radość	życia”.

hm. Aleksander Kamiński

2 DSTH „Pajątaki”

W	dniu	tak	pięknym	i	radosnym
Zuchy	życzą	wszyyyyystkim	wiosny.
W	serduszku	z	takim	wiosennym	obrazem
Harcerze	na	pewno	zawsze	będą	razem!

(szóstka: Waleczne Niedźwiedzie)

Sto	pięćdziesiąty	czwarty	raz	harcerze	będą	razem.
Sto	pięćdziesiąty	czwarty	raz	przyjaźń	będzie	ich	drogowska-
zem.
Sto	pięćdziesiąt	czetry	lata	temu
Przyszło	narodzić	się	komuś	wielkiemu
Był	to	druh	Robert,	wszyscy	o	tym	wiemy!
W	Dniu	Myśli	Braterskiej	pamiętać	o	nim	chcemy!

(szóstka: Wesoły Pies)
 
R	-	radości,	bo	każdy	chce	być	szczęśliwy
O	-	otwartości	na	nowych	przyjaciół	życzliwych
B	-	bardzo	dużo	dobrej	zabawy
E	-	ekstra	super	zuchowej	postawy
R	-	radosnej	każdej	chwilki
T	-	tego	Wam	życzą	Słoneczne	Wilki
 



Z	 okazji	 dnia	 myśli	 braterskiej	 życzymy:	 dużo	 zabaw	 na	
zbiórkach	 (Maja),	 żeby	w	 szkole	 nie	 dwali	 ocen	 za	 czyta-
nie	(Kamil)	Wielu	przyjaciół	-	takich	u	których	można	spać	
i	mama	nie	jest	zła	(Wiki)	Żeby	hufiec	był	większy...	no	w	
berka	się	bawić	nie	da	(Ada)	Jeśli	zdrowie	nie	jest	za	bardzo	
oklepane,	to	niech	druhna	zapisze,	że	zdrowia	(Kuba)	-	więc	
zdrowia.	I	aby	było	nas	tak	dużo,	żebyśmy	się	nawet	na	bo-
isku	SKAWY	nie	zmieścili!	(Patryk)

  1 GZ Słoneczne Wilki

Dzień	Myśli	Braterskiej	to	dzień,	w	którym	harcerze	i	skauci	
na	całym	świecie	łączą	się	sercem	i	myślami	w	kręgu	przy-
jaźni.	Pozdrawiając	się,	składają	sobie	najlepsze	życzenia.	Do	
tych	życzeń	dołącza	się	 	 także	130	DSTH	„Stu	 trzydziestu	
z	Mucharza”	im.	ks.	Józefa	Poniatowskiego	-	niech	22	luty	
będzie	dla	wszystkich	harcerzy	dniem	radości	 i	braterstwa.	
Życzymy	 szczęścia,	 uśmiechu,	 zadowolenia,	 optymizmu,	
energii,	duchowej	werwy	i	gorących	serc.	Życzymy,	aby	każ-
dy	poczuł,	że	w	harcerskiej	służbie,	jaką	podjęliśmy,	wspiera-
ją	nas	tysiące	druhen	i	druhów	na	całym	świecie.	A	zuchom,	
harcerzom,	harcerzom	starszym,	wędrownikom	 i	 instrukto-
rom	z	Hufca	Ziemi	Wadowickiej	życzymy	szczególnie	-	w	
roku	stulecia	istnienia	harcerstwa	w	Wadowicach	-	czerpania	
radości	z	wędrówki	na	harcerskim	szlaku,	wytrwałości	
w	podejmowanych	działaniach	i	...	kolejnych	stu	lat!

phm. Dorota Polan, przyboczna

130	DSTH	„Stu	trzydziestu	z	Mucharza	im.	ks.	Józefa	Ponia-
towskiego”	z	okazji	Dnia	Myśli	Braterskiej	życzy	wszystkim	
zuchom,	 harcerzom	 i	 instruktorom	 wszelkiej	 pomyślności	
na	dalszej	drodze	harcerskiej.	Niech	Wasze	harcerskie	ogni-
ska	płoną	jak	najdłużej,	a	Wy	ze	wszystkich	sił	starajcie	się	
powiększać	ich	blask.	Bądźcie	dla	innych	wzorem	służby	i	
oddania	się	Bogu	i	Ojczyźnie.	Wchodząc	w	drugie	stulecie	
istnienia	ZHP,	odważnie	i	rzetelnie	realizujcie	ideę	„100+”.

sam. Katarzyna Bednarczyk, przyboczna

Z	okazji	Dnia	Myśli	Braterskiej	życzymy,	aby	służba	którą	
pełnimy	dawała	nam	dużo	szczęścia	
i	satysfakcji,	abyśmy	wciąż	odkrywali	nowe	ścieżki	i	szlaki	
i	niestrudzenie	dążyli	do	zamierzonych	celów,	abyśmy	spo-
tykali	wiele	ludzi	na	swych	drogach,	byli	zawsze	gotowi	do	
pomocy	i	pamiętali,	że	dawanie	radości	innym	może	być	po-
wodem	do	promiennego	uśmiechu.

sam. Karolina Szczurek, zastępowa

Z	 okazji	 Dnia	 Myśli	 Braterskiej	 życzę	 wszystkim	 Zu-
chom,	Harcerzom,	Harcerzom	Starszym,	Wędrownikom,	
Seniorom,	 Instruktorom	 oraz	 wszystkim	 przyjaciołom	
Hufca	aby	służba	którą	pełnimy	dawała	nam	dużo	szczę-
ścia	i	satysfakcji.	Ale	także	przyjaźni	i	braterstwa	w	ota-
czającym	nas	 świecie.	 I	 jak	wskazał	 nam	wielki	Robert	

Baden-Powell	-	Pokoju,	Wiary,	Miłości	i	Nadziei!
„Uśmiechać	się	w	czasie	pogody	potrafi	każdy	łobuz,	uśmie-
chać	się	w	czasie	deszczu	-	tylko	prawdziwy	harcerz.”	-	gen.	
Robert	Baden-Powell

pion. Sabina Markuś

130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego

„Jeden	prawdziwy	przyjaciel	przyczynia	się	bardziej	do	na-
szego	szczęścia	niż	tysiąc	wrogów	do	naszego	nieszczęścia.	
„Życzymy	 Wam,	 aby	 każdy	 znalazł	 w	 swym	 harcerskim	
gronie	prawdziwych	przyjaciół,	by	wspierali	nas	w	trudnych	
sytuacjach	i	dawali	radość	i	uśmiech	każdego	dnia	i	aby	wro-
gowie	nie	stawali	na	przeszkodzie	w	dążeniu	do	harcerskich	
ideałów.

„Życie	 bez	 przygód	 byłoby	 strasznie	 głupie”	 -	Robert	Ba-
den-Powell.	Życzymy	Wam	własnie	w	ten	szczególny	dzień	
-	Dzień	Myśli	Braterskiej	coraz	to	nowszych	przygód,	aby	i	
Wasze	harcerskie	życie	było	jedną	wielką	przygodą.	

„	Uśmiechać	się	w	czasie	pogody	potrafi	każdy	łobuz,	uśmie-
chać	się	w	czasie	deszczu	-	tylko	prawdziwy	harcerz.”	-	Ro-
bert	Baden-Powell.	Z	okazji	Dnia	Myśli	Braterskiej	zyczymy	
Wam	właśnie	tej	pogody	ducha,	która	pozwala	przezwycię-
żać	każdą	przeszkodę	stawianą	przez	życie	na	naszej	wąskiej,	
kretej	i	wyboistej	ścieżce	harcerskiej...

„	W	życiu	piękne	są	tylko	chwile.”	Życzymy	Wam,	abyście	
potrafili	docenić	każdą	chwilę	spędzoną	w	harcerskim	gronie.	
Każda	chwila	w	życiu	człowieka	jest	inna.	Oby	miłych	i	cie-
kawych	momentów	było	jak	najwięcej,	aby	można	wracać	do	
nich	we	wspomnieniach.	Tych	ciężkich	i	trudnych	momen-
tów	żeby	było	jak	najmniej,	a	jeśli	już	takie	wystąpią,	to	żeby	
zawsze	był	obecny	ktoś,	kto	będzie	wspierał.

„	Starajcie	się	zostawić	ten	świat	trochę	lepszym,	niż	go	zasta-
liście”	-	Robert	Baden-Powell.	Życzymy	wszystkim	instruk-
torom,	harcerzom,	zuchom	oraz	skautom	na	całym	świecie,	
byśmy	potrafili	ulepszać	świat.	Abyśmy	czynili	dobro	i	uni-
kali	 zła.	Czasami	 drobny	 gest-	 uśmiech,	wyciągnieta	 dłoń,	
potrafią	zdziałac	cuda	 i	sprawić,	że	świat	 jest	coraz	 lepszy.	
Życzymy	,	aby	każdy	z	Was	za	pomocą	swoich	działań	za-
równo	dużych,	jak	i	tych	drobnych	czynił	świat	lepszym.
 

                        PDSTH „Stop”


