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Druhny i druhowie zaczynamy nowy 
rok 2012. Rok pełen nowych wyzwań, 
wrażeń i niespodzianek. W tym numerze 
mamy jednak przed sobą wspomnienia 
z roku 2011. Roku obfitującego w har-
cerskie akcje podejmowane przez nasz 
Hufiec. Był to rok pamiętny ponieważ 
obchodziliśmy 100-lecie harcerstwa w 
Wadowicach. Powstały nowe drużyny, 
a istniejące pracowały jeszcze prężniej. 
No i oczywiście… większa harców-
ka. Pragnę życzyć Wam i sobie aby ten 
zaczynający się Nowy Rok był jeszcze 
lepszy niż poprzedni lub równie dobry, 
aby nasze harcerski grono powiększało 
się coraz bardziej  i oczywiście abyście 
czerpali przyjemność z tego małego pi-
semka, które trzymacie w ręku.

Miłej lektury
phm. Basia Łopata
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3 grudnia 2011 r. harcerze z Hufca Zie-
mi Wadowickiej mieli okazję wziąć 
udział w VII edycji popularnej Imprezy 
na Orientację. Tym razem bazą starto-
wą zawodów był Dworek Emila Zega-
dłowicza w Gorzeniu Górnym. Pomi-
mo tego, że pogoda nie dopisywała nie 
zabrakło wielu chętnych. Każdy z 3-4 
osobowych zespołów zanim wyru-
szył na trasę, musiał rozwiązać krótki 
test sprawdzający wiedzę o Beskidzie 
Średnim, a także wiedzę ogólną z za-
kresu terenoznawstwa. Potem grupy 
otrzymały karty patrolowe, mapę i… w 
drogę! Od moment startu każdy zastęp 
miał 3 godziny na znalezienie w terenie 
punktów zaznaczonych na mapie. Ale 
żeby nie było tak łatwo, organizatorzy 
rozmieścili też punkty mylne. Bez bu-
soli, linijki i wygodnych butów nie dało 
się obejść.
Po powrocie z gry na harcerzy czeka-
ła już gorąca herbata z cytryną i ciepły 
posiłek. A kto okazał się najlepszy? W 
kategorii drużyn starszoharcerskich i 
wędrowniczych zwyciężyła 6 DSTH 
„Dioryt” . Z drużyn harcerskich 1 miej-
sce zajęła 5 DH „Nasze ZOO”. Patro-
le, którym nie poszło aż tak rewelacyj-
nie otrzymały dyplomy uczestnictwa. 
Wśród uczestników rozlosowano też 
nagrody indywidualne. Każdy z biorą-
cych udział w imprezie wrócił do domu 
z uśmiechem na twarzy i plakietką pa-
miątkową w ręku, 
Wszyscy z nadzieją na wyższą tempera-
turę czekają na przyszłoroczne InO.

dh Paulina Śmiech

11 listopada 2011 r. Polska świętowała 
93. rocznicę odzyskania niepodległo-
ści. W tym radosnym dla Polaków dniu 
w Wadowicach spotkali się przedsta-

wiciele władz sa-
morządowych, de-
legacje gminnych 
szkół, harcerze, in-
stytucje i organiza-
cje z terenu gminy 
i powiatu, dzieci, 
młodzież i miesz-
kańcy Wadowic. 
O godzinie dziesią-
tej wszyscy wzię-

li udział w uroczystej mszy w kościele 
p.w. Św. Piotra Apostoła, a następnie 
w apelu niepodległościowym pod po-
mnikiem 12 p.p. Harcerze Hufca Ziemi 
Wadowickiej pełnili w tym dniu służ-
bę w pocztach sztandarowych Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej, Związku Kombatantów RP i byłych 
Więźniów Politycznych, Hufca Ziemi 
Wadowickiej oraz służbę ratowniczą. 
Wartę honorową przy pomniku pełniła 
Harcerska Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej. Przed uroczystościami harce-
rze rozdawali okolicznościowe ulotki, 
naklejki i chorągiewki. Pani burmistrz 
Ewa Filipiak w ciepłych słowach pod-
kreśliła udział harcerzy w obchodach 
Święta Niepodległości oraz podzięko-
wała za pomoc w ich organizacji.

phm. Dorota Polan
hm. Robert Kadela

ZESPÓŁ PROGRAMOWY 

W dniach 18 – 19 listopada 2011 zuchy 
Hufca Ziemi Wadowickiej spotkały się 
na kolejnym biwaku, który tym razem 
odbył się w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Mikołaja Kopernika 
w Zatorze. W biwaku brało udział pra-
wie 100 zuchów! 
Tym razem na zabawę Andrzejkową 
zapraszał król Andrzej, który przygo-
tował dla swoich gości masę atrakcji 
i wyzwań – zuchy ćwiczyły swoją cel-

ność, odwagę i szybkość. Uczyły się 
wyszywać , robić piękne maski balowe i 
bransoletki z muliny. Każdy zuch zasłu-
żył na miano Rycerza, a każda zuchna 
na miano Damy Dworu, z tej okazji na 
końcu odbył się wielki bal Andrzejko-
wy! Zabawa była bardzo udana, a zuchy 
pełne wrażeń i z uśmiechami na twarzy 
powróciły do domów.

dh Karolina Pasierbek
programowiec biwaku

ZUCHOWE WIEŚCI ANDRZEJKOWE
HARCERZE W ŚWIĘTO  

NIEPODlEGŁOŚCI

INO MI SIĘ NIE ZGUB!
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ZESPÓŁ PROGRAMOWY

9 grudnia 2011 r. w Klubie Osiedlowym 
„Garsoniera” w Wadowicach odbył się 
Hufcowy Konkurs Historyczny. Tema-
tyka tegorocznego konkursu dotyczyła 
historii harcerstwa na Ziemi Wadowic-
kiej od początków jego powstania do cza-

sów współczesnych (lata 1911 - 2011). W 
zmaganiach konkursowych wzięli udział 

harcerze z drużyn harcerskich, starszo-
harcerskich i wędrowniczych Hufca 
Ziemi Wadowickiej, działających na 
terenie powiatu wadowickiego. Celem 
konkursu było uczczenie rocznicy 100-
lecia powstania harcerstwa na Ziemi 
Wadowickiej, poznanie historii wado-
wickiego harcerstwa oraz krzewienie 
patriotyzmu wśród młodego pokole-
nia. Zwycięzcami konkursu zostali: 
125 DH „Zośka” (kategoria drużyny 
harcerskie), 6 DSTH „Dioryt” (kate-
goria drużyny starszoharcerskie i wę-
drownicze) i druhna Sylwia Podlipni 
(indywidualnie). Organizatorem była 
Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej 
Związku Harcerstwa Polskiego oraz 
130 Drużyna Starszoharcerska „Stu 
trzydziestu z Mucharza” im. ks. Jó-
zefa Poniatowskiego.

phm. Dorota Polan

Święta się zbliżają, więc przyszedł także 
czas na Wigilijkę Wędrowniczą. Zgod-
nie z tradycją została ona zorganizowana 
przez 2 Drużynę Wędrowniczą „Ogień” 
działającą w Wadowicach, przy współ-
pracy z komendą Hufca Ziemi Wado-
wickiej. 
9 grudnia 2011 r. w szkole podstawowej 
w Dąbrówce odbyło się wigilijne spotka-
nie dla najstarszej grupy harcerskiej - wę-
drowników. Wzięły w niej udział wszyst-
kie drużyny wędrownicze Hufca Ziemi 
Wadowickiej, czyli: 1 DW „Zakarum”, 
3 DW „Al-
tair”, 4 DW 
„Cztery Ży-
wioły”, 5 
DW „To Nie 
My”, 6 DW 
„Huraggan” 
oraz dwa za-
stępy wę-
drownicze 
działające 
przy drużynach starszoharcerskich 4 
DSTH „Stop” i 8 DSTH „Aqarius”.  Za-
daniem drużyn było przygotowanie kolę-
dy, a także upieczenie ciasta. Prócz tego 
każdy wędrownik miał przywieźć wy-

konany własnoręcz-
nie prezent.
Wigilijka rozpo-
częła się Konkur-
sem Kolęd, który 
wygrała drużyna 
„Altair”. Następ-
nie uczta została 
poprzedzona uro-
czystym przeczy-
taniem fragmentu 
Ewangelii. Nie za-
brakło także druha 
Komendanta wraz z 
członkami komendy, którzy złożyli 
uczestnikom wigilii piękne życze-
nia oraz przywieźli ze sobą prezent, 

który został wręczony 
na ręce drużynowej 
2DW”Ogień”, druh-
nie Oli Sordyl. 
Po kolacji uczestni-
ków czekała jeszcze 
mała niespodzianka 
terenowa, czyli gra 
nocna. Wymagała ona 
wyjścia ze szkoły i po-
szukiwania punktów 

w okolicy, ale pojawienie się Święte-
go Mikołaja wynagrodziło wszystkie 
trudy. Po zrealizowaniu wszystkich 
części programu odbyło się spotka-
nie Namiestnictwa Wędrowniczego 

pod przewodnictwem pwd. Grzego-
rza Chlewickiego. Wszyscy opuścili, 
następnego dnia o poranku, szkołę 
z uśmiechem na twarzy, piękną pla-
kietką przy mundurze i z prezentem 
pod pachą. Teraz pozostało tylko cze-
kać na Święta Bożego Narodzenia, 
po których można zacząć odliczanie 
do… Wigilijki 2012.

Dh. Aleksandra Sordyl

WIGIlIJKA  
WĘDROWNICZA 2011

HUFCOWY KONKURS  
HISTORYCZNY
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ZESPÓŁ PROGRAMOWY

W niedzielę 11 grudnia 2011 r., har-
cerze polscy odebrali Betlejemskie 
Światełko Pokoju, przywiezione do 
Zakopanego z rąk reprezentacji skau-
tów słowackich.
Podczas tego niezwykłego i uroczy-
stego wydarzenia nie zabrakło repre-
zentacji Hufca Ziemi Wadowickiej. 
Łącznie dwudziestu czterech harcerzy 
hufca wraz z instruktorami brało udział 
w przyjęciu Światełka w kościele na 
Krzeptówkach w Zakopanem. Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej było 
wypełnione po brzegi reprezentacjami 
środowisk harcerskich z całej Polski 
oraz drużynami skautów słowackich, 
którzy w tym roku przywieźli Świateł-
ko z Wiednia do naszego kraju.

Mszy Świętej przewodniczył biskup 
pomocniczy Damian Muskuss, który 
w homilii odniósł się do idei Betle-
jemskiego Światła Pokoju, które jest 
przekazywane przez skautów i har-
cerzy od 1986 r. Światełko zapalone 
w Grocie Narodzenia Jezusa w Betle-
jem jest przekazywane przez harce-
rzy na terenie całej Europy w okre-
sie przedświątecznym jako symbol 
pokoju, nadziei, miłości, braterstwa. 
Liturgia wypełniona harcerskimi pie-
śniami i modlitwami była przygoto-
wana w dwóch językach: polskim i 
słowackim.

Uroczysty moment przekazania na-
stąpiła w czasie Mszy Świętej, Na-
czelnicza Związku Harcerstwa Pol-
skiego, druhna harcmistrzyni Mał-
gorzata Sinica odebrała lampion ze 
Światełkiem od skautów słowackich. 
Na znak pokoju Światełko powędro-
wało do każdej osoby uczestniczą-
cej we mszy poprzez zapalanie ma-
łych świec, które harcerze otrzymali 
wchodząc do sanktuarium.
Na zakończenie w Ogrodach Fa-
timskich na Krzeptówkach odbyło 
się ognisko, przybyłe reprezentacje 
otrzymały ciepły posiłek, a harcerze 
i harcerki naszego hufca prowadzili 
wspólne pląsowisko. 
Betlejemskie Światełko Pokoju przywę-

drowało do Pol-
ski przynosząc 
wspaniałą, zimo-
wą pogodę. Tego 
samego dnia do-
tarło również do 
Krakowa, skąd 
zostanie prze-
wiezione dalej 
do Częstocho-
wy, Warszawy 
i innych miast 
całej Polski. Be-
tlejemskie Świa-
tło Pokoju zosta-
nie także prze-
kazane przez 
delegacje har-
cerzy warszaw-
skich władzom 

państwowym: Prezydentowi RP, Pre-
mierowi, Marszałkom Sejmu i Sena-
tu. Z Polski powędruje na wschód do 
naszych sąsiadów, czyli na Ukrainę, 
Białoruś, Litwę i do Rosji.
Za pośrednictwem drużyn Hufca Zie-
mi Wadowickiej Światełko dotrze do 
wszystkich miejscowości, gdzie dzia-
łają gromady zuchowe i drużyny, trafi 
do instytucji, władz samorządowych, 
kościołów i na wigilijne stoły w do-
mach, gdzie będzie uświetniało czas 
Świąt Bożego Narodzenia .

pwd. Sonia Knapczyk

„ŚWIATŁO, KTÓRE PROWADZI” – PRZEKAZANIE BETlEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU W 
ZAKOPANEM
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NAMIESTNICTWO ZUCHOWE

18 – 19 listopada, ZSO im. Mikołaja Ko-
pernika w Zatorze, zuchowe Andrzejki 
i prawie 100 pociesznych istot! 
Istotnie „setka” to nie tak dużo, jeśli jed-
nak zdamy sobie sprawę z tego, iż były 
to zuchy wyłącznie z Hufca Ziemi Wa-
dowickiej, liczba ta robi na nas znacz-
nie większe wrażenie. Jeszcze dosko-
nalej działa na naszą wyobraźnię opis, 
że gdzie nie spojrzysz tam zuch, gdzie 
ktoś potrzebuje pomocy – to zapewne 
zuch, gdzie ktoś sam oferuje Ci pomoc 
– to PRAWDZIWY ZUCH! 
Na tym dwudniowym biwaku mieliśmy 
okazję do zabawy z prawdziwymi zucha-
mi, które przeniosły się w nieco bardziej 
królewskie realia, 
co oczywiście nie 
oznacza, że ktoś 
nosił je na rękach 
i podawał panto-
fle. (Zuch prze-
cież musi uczyć 
się samodzielno-
ści!) Całe nasze 
rozpieszczanie skończyło się chyba na 
rozmaitych – szczególnie słodkich - po-
darkach, które podczas pobytu w pałacu 
dostały zuchy.
Tak więc specjalnie dla zuchów, z okazji 
Andrzejek, przyjazna szkoła zamieniła 
się w iście potężne, piękne królestwo. Zu-
chy nawet chyba z początku nie zdawały 
sobie sprawy do jakiej krainy wstąpiły, 
gdyż po przekroczeniu progów niektóre 
pytały: „A gdzie ten pałac?”, „Pojedzie-
my na jakąś wycieczkę?”, „W Zatorze 
jest zamek?”. Wkrótce jednak zdały so-
bie sprawę z miejsca, w którym są. Naj-
pierw po przyjeździe czekał ich jednak 

powitalny apel, lecz jak się okazuje mia-
ło się na nim zdarzyć coś niecodzienne-
go. A jakże! W końcu wszyscy lubimy 
niespodzianki. I tak 
nagle na środek sali 
gimnastycznej wy-
biegł początkowo zde-
nerwowany i pewny 
siebie Biały Rycerz, 
a za nim zirytowana, 
zrozpaczona ukocha-
na Julia, która chyba 
zrobiła więcej zamie-
szania niż w istocie pomogła swemu 
wybrańcowi. 
Biały Rycerz przybył do zuchów z proś-

bą, aby pomogli mu po-
nownie wkupić się w ła-
ski króla, ponieważ przez 
swoje złe zachowanie zo-
stał wyrzucony z pałacu. 
Podstawowym warun-
kiem było przestrzeganie 
Kodeksu Rycerskiego, 
który dziwnym trafem, 

przypominał Prawa 
Zucha. (np. „Rycerz 
kocha Boga i Polskę.”) 
Tryskające energią 
zuchy postanowiły 
zgodnie, że pomogą 
parze zakochanych. W 
związku z tym dziel-
ny Rycerz postanowił 
wyszkolić chłopców 
na prawych rycerzy, a Julia dziewczynki 
na godne Damy Dworu.

Zuchy na biwaku miały przeróżne zaję-
cia. W piątkowy wieczór wykonywały 
np. herby i oglądały bajkę. Prawdziwa 

masa atrakcji czekała na 
nich jednak dnia następ-
nego. Od rana uczestni-
czyły bowiem w warsz-
tatach, które same sobie 
wcześniej pojedynczo 
wybierały! Bloków za-
jęciowych było aż 12, a 
każdy mógł sobie wy-
brać 3 z nich. (W związ-

ku z tym każdy zuch był „trzycyfrowym 
kodem”, bo komnat w pałacu wiele.) 
Niektóre nazwy mogły być jednak my-
lące jak np. maskowanie (wykonywanie 
masek), kolorowy szlak (zabawy igłą i 
nitką). Dzieci miały przeróżne zajęcia 
sprawnościowe i rozwijające ich zdol-
ności manualne i artystyczne. 
W południe zuchy kulturalnie zasiadły do 
stołu, by zjeść obiad z królem i królową, 
a potem po długotrwałych przygotowa-
niach, wzięły udział w wielkim BALU. 

Wielką frajdę przyniosły 
im balony z andrzejkową 
wróżbą.
Radość, zamieszanie, 
szum i niespodzianki, 
to rzeczy, z którymi 
szczególnie będzie mi 
się kojarzył ten biwak i 
choć zuchy niewątpliwie 
wróciły zadowolone, to 

my, kadra nieco zmęczona wszystkim, 
o jednak przy takiej (rekordowej) ilości 
zuchów chyba nikogo nie dziwi. 

dh Monika Lurka 

DOBRZE ZUCHEM BYć I SOCZEK Z KRÓlEM PIć!
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NAMIESTNICTWO HARCERSKIE I WĘDROWNICZE

Na początku tego roku zaproponuję kil-
ka pomysłów na zbiórkę, wprowadzającą 
nas w Dzień Myśli Braterskiej.
„POZNAJĄC PASJĘ BI-PI”
Gawęda: Dobry skaut, harcerz powi-
nien posiadać umiejętność poruszania 
się po lesie. Zawsze wiedzieć gdzie się 
znajduje i w którą stronę powinien po-
dążać. Poznawać dogłębnie przyrodę 
wokół siebie i czytać z niej informacje. 
Pobudzać w sobie ciekawość świata 
i zdolności pionierskie – odkrywania 
i zauważania coraz to nowych rzeczy. 
Takie zainteresowania miał w sobie 
w Waszym wieku sam Baden-Powell. 
Przemierzał z niezwykłą pasją dokład-
nie Hyde Park, odnajdując w nim fa-
scynujące dla siebie miejsca. Był tak 
pochłonięty i przejęty tymi wypra-
wami do parku, że potrafił na ten czas 
zapomnieć o wszystkim. Narysował 
nawet pod kierunkiem dziadka mapę 
Hyde Parku ze wszystkimi ścieżkami, 
stawami, drzewami, legowiskami pta-
ków, pastwiskami krów i owiec.
Zapewne ta pasja z dzieciństwa za-
owocowała stworzeniem przez niego 
ruchu skautowego tak ściśle związa-
nego z przyrodą i otaczającym wokół 
światem. Pragnął, aby każdy skaut po-
trafił żyć w harmonii z przyrodą, dla-
tego też przekazywał skautom swoją 
miłość i wiedzę o niej.
Teraz my będziemy podążać jego przy-
kładem i zagłębiać się w gąszcz lasu po-
szukując właściwych ścieżek oraz dobrze 
poznając otaczającą nas przyrodę. Ale za-
nim to nastąpi musimy posiąść pewne 
umiejętności…
Gdzie jest północ? 
Poznanie  metod wy-
znaczania północy 
w terenie. Możemy 
to zrobić na kilka spo-
sobów, albo harcerze 
już to wiedzą i przed-
stawią nam za pomocą 
rysunków albo odnaj-
dą kartki z informacja-
mi na ten temat ukrytymi w harcówce 
bądź na drzewach jeśli pogoda pozwoli 
zbiórkę przeprowadzić na terenie lasu 
lub według własnego pomysłu.
Co to jest azymut? Przedstawić harce-
rzom jak się posługiwać kompasem czy 
busolą, wytłumaczyć co to jest azymut 

i jak się go wyznacza, gdy już to umieją 
niech każdy z nich wyznaczy azymut na 
dany przedmiot w harcówce bądź obiekt 
w terenie. Po tym wyznaczają patrolami 
3 osobowymi wcześniej przygotowany 
azymut np. 25stopni i liczbę kroków w 
tym kierunku gdzie będzie koperta dla 
nich z kolejnym zadaniem. Dla każde-
go patrolu inny azymut.
Co oznaczają znaki patrolowe? Je-
śli to jest harcówka mają  połączyć w 
pary obrazki znaków patrolowych z 
ich podpisami. Jeśli w terenie to mają 
zapoznać się z porozwieszanymi  na 
drzewach znakami patrolowymi, a 
gdzie indziej odnaleźć do nich podpi-
sy.  Podpisy mają zabrać, a znaki za-
pamiętać. Teraz układają z patyków 
znaki patrolowe i przyporządkują im 
zdobyte podpisy, w razie problemów 
mogą powrócić do danego drzewa dla 
przypomnienia znaku.
Leśne podchody. Na tym punkcie, jeśli 
zbiórka jest w terenie, można podzielić 
harcerzy na dwie ekipy. Jedna z nich  
wychodzi w teren pozostawiając dla dru-
giej znaki patrolowe. Druga ma do nich 
dotrzeć po znakach patrolowych.
Stworzenie planu terenu. Niech narysu-
ją fragment jakiegoś terenu, może też być 
plan harcówki i ukryją na tym terenie jakiś 
przedmiot dla innego patrolu i zaznaczą 
te miejsce na planie. Później następuje 
wymiana planów między patrolami i po-
szukiwanie ukrytych skarbów.
Czyj to ślad? Mają do rozpoznania śla-
dy zwierząt  rozmieszczone w miejscu 
zbiórki.  Warto też poszukać jakiś śladów 
zwierząt na śniegu, najpopularniejszych 

jak ślady ptaków czy 
psa bądź kota.
Tropienie zwierząt. 
Gdy już uda nam się 
znaleźć w prawdzi-
wym lesie warto pa-
miętać, aby zabrać zor-
ganizowane wcześniej 
pożywienie dla zwie-
rząt, jeśli oczywiście 

będzie śnieg. Przede wszystkim cho-
dzi o jedzenie dla ptaków, bo dla więk-
szych zwierzaków trzeba już pomyśleć 
o współpracy z leśniczym.

phm. Dagmara Duda
Namiestnik Harcerski

SZlAKIEM HARCERSKICH PRZYGÓD

Wędrowanie to znacznie więcej niż prze-
mierzanie kilometrów czy wytrwałość 
fizyczna. To sztuka wchłaniania życia, 
które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, 
to tajemnica współodczuwania przyro-
dy i człowieka. 
Jest 2 w nocy, za oknem pierwszy śnieg, 
a ja zastanawiam się, jak w kilku zda-
niach napisać, co działo się ostatnio w 
naszym namiestnictwie, co będzie się 
działo i jeszcze dodać coś od siebie dla 
Ciebie – Czytelniku. Zacznę od tego, że 
od niedawna nasz zespół działa pod no-
wym – moim przewodnictwem. Od kie-
dy zostałem namiestnikiem, wędrownicy 
z naszego hufca spotkali się walnie już 
dwa razy. Pierwszy raz na Warsztatach 
Wędrowniczych organizowanych przez 
1 DW „Zakarum”. Mieliśmy tam okazję 
spędzić czas w andrzejkowym klima-
cie, poznać się lepiej i wspólnie oglądać 
filmy do białego rana. Drugim, naszym 
spotkaniem była Wigilijka Wędrownicza 
przygotowana przez 2 DW „Ogień”. W 
przecudownej, świątecznej atmosferze 
szkoły w Dąbrówce łamaliśmy się chle-
bem i składaliśmy sobie serdeczne życze-
nia. Przy okazji tego wydarzenia, późną 
nocą odbyła się zbiórka naszego zespo-
łu namiestnikowskiego. Mimo zmęcze-
nia udało się nam ustalić kilka ważnych 
spraw. Postanowiliśmy, że naszej pracy 
będą przyświecać cztery hasła: Kształ-
cenie, Integracja, Współpraca, Wzajem-
na Pomoc. Chcemy, żeby nasze działanie 
było prawdziwą inspiracją dla innych. 
W najbliższym czasie, po Nowym Roku 
spotkamy się znów, aby przedyskutować 
tym razem w świetle dnia kształt zespołu. 
Szczegóły wkrótce. Na końcu – zadanie 
dla Ciebie – wędrowniku. Będziesz miał 
teraz dużo czasu, aby przysiąść, spojrzeć 
w ogień i zastanowić się głęboko nad sen-
sem fragmentu Kodeksu Wędrownicze-
go, który znajduje się na początku tego 
tekstu. Przemyśl dobrze, czy Twoje życie 
jest ciągłą wędrówką, czy nie jest tak, że 
stoisz w miejscu i donikąd nie zmierzasz. 
Pamiętaj – nie przestawaj iść. 
Może dobrą okazją dla Twojego rozwoju 
będzie działanie w zespole namiestnictwa 
wędrowniczego? Nasza grupa otwarta jest 
nie tylko na drużynowych i przybocznych. 
Jeżeli myślisz, że Twoje umiejętności lub 
doświadczenie mogą okazać się przydat-
ne dla rozwoju wędrownictwa w naszym 
Hufcu – skontaktuj się ze mną.

pwd. Grzegorz Chlewicki
Namiestnik Wędrowniczy 

Z PAMIĘTNIKA  
NAMIESTNIKA
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O tym, jak łatwo przenieść się w czasie, 
przekonali się harcerze z Hufca Ziemi 
Wadowickiej bawiąc się na andrzejkach 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we 
Frydrychowicach.
Tegoroczną imprezę przygotowała 1 Wie-
lopoziomowa Drużyna Harcerska „Błę-
kitna” działająca w tejże szkole. Na 
trzydniowym biwaku w dniach 18-
20.11.2011r. gościła drużyny: 5DH „Na-
sze ZOO” ze Sta-
nisławia Dolnego, 
„Nieustraszonych” 
z Łękawicy, „Wa-
gabundę” z Prze-
ciszowa-Podlesia 
oraz „Zimbę” z 
Kurowa – razem 
ponad 90 osób. Wszystko przebiegało w 
klimacie pierwotnych cywilizacji, czyli 
od jaskiniowców do faraonów.
Był więc kominek integracyjny, na któ-
rym każda z drużyn prezentowała w 
zabawny sposób swoją prehistorię oraz 
własnoręcznie wykonany instrument 
ludów pierwotnych, później miała miej-
sce gra nocna pod hasłem „Klątwa Złej 
Mumii”, aż strach się bać! A na koniec 
pierwszego dnia drużynowi uczestni-
czyli w grze - spektaklu niemal jak z 
„Nocy żywych trupów”. 

Na sobotnie zajęcia składała się gra te-
renowa, podczas której harcerze mieli 
okazję wykazać się wiedzą, kondycją 
i znajomością technik 
m.in. „polując na mamu-
ta”, „zdobywając Olimp” 
czy „walcząc o ogień”. Po 
zmaganiach czekał na 
wszystkich pyszny bigos 
przygotowany przez pa-

nie kuchar-
ki z ZSP 
we Frydrychowicach.
Po krótkim odpoczyn-
ku harcerze wzięli udział 
w Igrzyskach PRAWIE 
Olimpijskich, oczywiście 
traktowanych z przymru-

żeniem oka. Mogli popisać się w wy-
ścigach rydwanów, współzawodnictwie 
lektyk, rzucie dyskiem, przeciąganiu liny 
czy walkach gladiatorów. Po szybkiej 
kolacji zbliżał się punkt kulminacyjny 

imprezy, czyli bal andrzejkowy poprze-
dzony zwyczajowym wieczorem z wróż-
bami. O godz. 20.00 wszyscy w strojach 

z epoki, czyli jaski-
niowcy, starożytni 
Egipcjanie czy Gre-
cy ruszyli w tany 
prowadzeni przez 
Asteriksa(!!)  i Fre-
da Flinstona. Zapre-
zentowali również 
własnoręcznie, sto-

sownie do czasów, udekorowane stoły 
biesiadne. Zabawa zakończyła się ok. 
północy, choć chęci było na więcej… 
A nocą przygotowano uroczyste przy-
rzeczenie dla harcerzy z „Zimby”.
W niedzielę niektórym ciężko było 
wstać, toteż słaby śpiew na mszy świę-
tej nie był wielkim zaskoczeniem. Na 
zakończenie odbył się apel, na któ-
rym podsumowano „andrzejkową ry-
walizację”. Różnice w punktacji były 
minimalne, ale zwycięzcą okazali się 
„Nieustraszeni” zdobywając bilety na 
lodowisko. Poza tym każda z drużyn 
wyjechała ze słodką nagrodą i na pew-
no z mnóstwem wrażeń.

phm. Ania Najbor
Namiestnik Starszoharcerski

ANDRZEJKI PO HARCERSKU

NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE

Kim jest albo kim powinien być drużynowy 
dla swoich harcerzy?
Nie ma problemu z określeniem jego pozycji 
wśród zuchów, dla których druhna drużynowa 
/najczęściej to jednak dziewczyna/ to zwykle 
wzór do naśladowania, pocieszycielka, „przytu-
lanka” i najwspanialszy człowiek. Istotna jest tu 
z zasady różnica wieku i doświadczenie.
Dla wędrowników to przede wszystkim kumpel-
rówieśnik, z którego zdaniem się liczą, którego 
przecież sami na tę funkcję wybrali.
Inaczej przedstawia się sprawa w pionie har-
cerskim czy starszoharcerskim. Jeżeli różni-
ca wieku jest większa, stwarza się natural-
ny dystans, dzięki któremu łatwiej jest być 
przywódcą dla nastolatków, co oczywiście 
nie musi wiązać się z sukcesem. Natomiast, 
jeżeli funkcję drużynowego obejmuje szesna-
stolatek, wtedy czeka go wiele wysiłków, by 
zapanować nad swoimi harcerzami. Wyposa-
żony /lub nie/ w wiedzę kursową potrafi pisać 
konspekty, prowadzić zbiórki, zorganizować 
gry i zabawy. Ale opanowanie grupy 10-12 
latków, w przypadku harcerzy „młodszych”, 
kiedy trzeba myśleć nie tylko „za siebie”, 
ale i za nich, może nastręczać wielu kłopo-

tów. Stwarzanie sztucznego dystansu nie ma 
sensu, ale zwracanie się „druhu” do kilka lat 
starszego kolegi pełniącego wszak funkcję, 
już do czegoś zobowiązuje. Młody drużyno-
wy prezentujący się w mundurze, dbający o 
dyscyplinę, punktualność i porządek, szybko 
zyskuje sobie uznanie.
Nie mniej, o ile w drużynie harcerskiej autorytet 
wyrobić sobie łatwo, to wśród harcerzy starszych 
różnie z tym bywa. Nie chcę popisywać się tu 
wiedzą psychologiczno-pedagogiczną, ale pra-
wie każdy to wie i doświadczył, że jest to naj-
trudniejszy okres w życiu młodego człowieka, 
gdy trudno go zadowolić „byle czym”.
Drużynowy – prawie rówieśnik może spoty-
kać się z przejawami buntu, samowoli, toteż 
wyrobienie sobie odpowiedniej pozycji jest 
bardzo ważne.
Aby stać się autorytetem, trzeba na to miano 
zasłużyć. W grupie rówieśniczej przede wszyst-
kim liczy się pomysłowość, ale również samo 
zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia. 
Na drużynowym ciąży odpowiedzialność. Jed-
nak nie róbmy wszystkiego za „swoich” harce-
rzy. Oni też powinni znać swoje miejsce, mieć 
przydzielone zdania, z których powinniśmy 

ich - i siebie - rozliczać. Nie wystarczy więc, 
że nasz harcerz starszy pojedzie na biwak /
odpocząć i pobawić się/, ale powinien być ze 
swoich działań rozliczony. 
Nasuwa się jeszcze jedno spostrzeżenie, mia-
nowicie, zasada ograniczonego zaufania. Jeże-
li w drużynie mamy harcerzy tzw. od zucha, 
wtedy wiemy, na co ich stać. Natomiast, jeśli 
nastolatek wstępuje w szeregi ZHP, by szukać 
nowych wrażeń, bądźmy ostrożni. Czasem 
godzina zakończenia zbiórki nie jest tą, któ-
rą podaje rodzicom, a czas „pomiędzy” może 
być wykorzystany niekoniecznie na harcer-
skie działanie. 
Bycie młodym drużynowym jest łatwe, bo 
prościej jest porozumieć się z rówieśnikiem, 
jest się otwartym na nowe pomysły i chłonnym 
wiedzy, ma się wiele chęci do zabawy i niezna-
nych przygód, a o to przecież /między innymi/ 
w harcerstwie chodzi. Tak więc młodzi „DO 
DZIEŁA!!!”, tylko czasem pamiętajcie, aby wa-
sza drużyna posprzątała po sobie harcówkę czy 
dopilnowała wyznaczonego terminu…

phm. Ania Najbor
Namiestnik Starszoharcerski

DRUŻYNOWY – KUMPEL, GURU, AUTORYTET…
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KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Kontynuując moje rozważania na temat 
zdobywania stopni instruktorskich czas 
spojrzeć na próby instruktorskie oczami 
ich opiekunów. Co oni sadzą o swoich 
podopiecznych, jak ich oceniają? 
W poniższej tabeli główne zalety i wady 
dostrzeżone w realizujących próbę in-
struktorach.

Powyższe zalety i wady są charakte-
rystyczne dla ludzi młodych, postrze-
gających ludzi i świat przez „różowe 
okulary”. Nie ma w nich rezygnacji i 
zwątpienia. Grzeszą zapalczywością i 
pośpiechem – wszystko wydaje im się, 
jeżeli nie łatwe, to przynajmniej niezbyt 
trudne do osiągnięcia. Pomniejszają 
czekające ich trudności wierząc, że je 
pokonają, trochę na zasadzie, że „wia-
ra góry przenosi”. Wymienione zalety 
powodują, że łatwo nawiązują kontak-
ty z rówieśnikami i z dziećmi, są lubia-
ni, stają się wzorcami osobowymi dla 
dzieci. Swym entuzjazmem zarażają 
innych, co powoduje, że ich drużyny 
tętnią życiem. Z kolei wady wpędzają 
ich w chwilowe kłopoty, zwalniają na 
drodze, którą podążają ale oczywiście 
nie niweczą trudu. Hamują, ale nie unie-
możliwiają osiągnięcia sukcesu.
Kolejny wykres pokazuje, które zada-
nia są realizowane najlepiej, a które 
najsłabiej.

Z wykresu można wyciągnąć wniosek, 
że najsłabiej realizowane (ostrosłupy) są 
zadania o charakterze administracyjno-
biurokratycznym. Widać, że młodzież 
tego nie lubi i nie bardzo potrafi, więc 
unika. Natomiast zadania, w których do-
strzegają konkretną korzyść dla działal-
ności w Związku  lub dla siebie, są wyko-
nywane najlepiej (graniastosłupy).
Dojrzałość kandydata do stopnia opieku-
nowie ocenili w aspekcie jego roli jako 
„drużynowego”, „ucznia lub pracownika”, 
„człowieka”. Spójrzmy na wykres:

Najniższych ocen brak, co wynika z faktu, 
że próby zaliczono i stopień przyznano. 
Najwyższe oceny są w aspekcie 1-szym, 
potem 3-cim i 2-gim (średnie 8,6; 8 i 8,4). 
Wydaje mi się, że doświadczony opie-
kun ma możliwości ocenienia kandyda-
ta jako drużynowego i człowieka, bo na 
tej płaszczyźnie z nim pracuje. Ocena w 
aspekcie 2-gim jest na wyczucie - „przez 
analogię” do pozostałych.
Na koniec ostatnie pytanie do 
opiekunów. Na ile według nich 
próba została zrealizowana w 
stosunku do zamierzeń? 
Z kolei członkowie KSI podali 
te elementy szkolenia, które wg 
nich należałoby wzmocnić. Są 
to: planowanie działań tak, by były re-

alne; korzystanie z wiedzy dorosłych i 
nie „odkrywanie Ameryki” dawno od-
krytej; spokojnego dialogu i dyskusji za-
miast autorytaryzmu i rozkazywania w 
kierowaniu innymi; umiejętności odróż-
niania przyjaznej krytyki od złośliwości 
i przyjmowania krytyki jako takiej; po-
moc w konstruowaniu skutecznego sys-
temu nagradzania, gdyż jest ono lepsze 
niż karanie dla osiągnięcia celu; wiedzy 
dydaktycznej; wiedzy BHP; jak prowa-
dzić książki finansowe i inwentarzowe 
drużyny. Z powyższej listy wynika, że 
głównie zalecenia dotyczą sfer przydat-
nych każdemu uczniowi, studentowi czy 
młodemu pracownikowi, niekoniecznie 
harcerzowi. Skoro tak, to sfera harcer-
ska prób wypada dobrze, słabiej sfera 
umiejętności poruszania się we współ-
czesnym społeczeństwie. Członkowie 
KSI sądzą więc, że wzmocnienie szko-
lenia w tej materii pomoże w spełnie-
niu aspiracji życiowych młodych ludzi. 
Pytanie czy te postulaty są możliwe do 
zastosowania i jak zostaną wykorzysta-
ne przez adresatów.
Przyczyny niepowodzeń w zamknię-
ciu próby były zasadniczo trzy. Podaję 
w kolejności częstości występowania 
– pierwsza: okoliczności zewnętrz-
ne powodujące rezygnację z konty-
nuowania próby (np. brak czasu, sy-
tuacje rodzinne, absorbująca praca 

zawodowa), druga: zmiana miejsca 
zamieszkania i „zniknięcie z hory-
zontu” KSI, trzecia: okoliczności we-
wnętrzne związane z zainteresowaną 
osobą (np. zmiana hierarchii ważno-
ści celów życiowych najczęściej pod 
presją rodziców). W tej ostatniej sy-
tuacji instruktor deklaruje czasową 
abstynencję od harcerstwa, ale nie 
porzucenie go na stałe.
Wnioski końcowe w artykule następ-
nym.

hm. Zbigniew Herzyk

INSTRUKTORZY ZHP  
ASPIRACJE, OCZEKIWANIA, PlANY. CZ. 4
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Instruktorzy ZHP – aspiracje, oczekiwania, plany.

Kontynuujc moje rozwaania na temat zdobywania stopni instruktorskich czas spojrze
torskie oczami ich opiekunów. Co oni sadz

W poniszej tabeli główne zalety i wady dostrze
Zalety 
osób poddanych próbie

 yczliwo
 komunikatywno
 ch do pracy
 pogoda ducha
 wesołe usposobienie
 szczero
 zdecydowanie
 konkretno
 tolerancyjno
 dokładno
 sumienno
 obowizkowo

Powysze zalety i wady s charakterystyczne dla ludzi młodych, postrzegaj
owe okulary”. Nie ma w nich rezygnacji i zw
im si, jeeli nie łatwe, to przynajmniej niezbyt trudne do osi
rzc, e je pokonaj, troch na zasadzie, 
zuj kontakty z rówienikami i z dzie
zaraaj innych, co powoduje, e ich dru
zwalniaj na drodze, któr podaj ale oczywi
sukcesu. 

Kolejny wykres pokazuje które zadania s

Z wykresu mona wycign wniosek, 
ministracyjno-biurokratycznym. Wida
nia, w których dostrzegaj konkretn korzy
(graniastosłupy). 

Dojrzało kandydata do stopnia opiekunowie ocenili w aspekcie jego roli jako „dru
lub pracownika”, „człowieka”. Spójrzmy na wykres:
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eli nie łatwe, to przynajmniej niezbyt trudne do osignicia. Pomniejszaj czekaj
 na zasadzie, e „wiara góry przenosi”. Wymienione zalety powoduj

nikami i z dziemi, s lubiani, staj si wzorcami osobowymi dla dzieci. Swym entuzjazmem 
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Najniszych ocen brak, co wynika z faktu, e próby zaliczono i stopie przyznano. Najwysze oceny s w aspekcie 
1-szym, potem 3-cim i 2-gim (rednie 8,6; 8 i 8,4). Wydaje mi si, e dowiadczony opiekun ma moliwoci oce-
nienia kandydata jako druynowego i człowieka, bo na tej płaszczynie z nim pracuje. Ocena w aspekcie 2-gim jest 
na wyczucie - „przez analogi” do pozostałych. 
Na koniec ostatnie pytanie do opiekunów. Na ile według nich próba została zrealizowana w stosunku do zamie-
rze?  

Z kolei członkowie KSI podali te elementy szkolenia, które wg nich naleałoby wzmocni. S to: planowanie dzia-
ła tak, by były realne; korzystanie z wiedzy dorosłych i nie „odkrywanie Ameryki” dawno odkrytej; spokojnego 
dialogu i dyskusji zamiast autorytaryzmu i rozkazywania w kierowaniu innymi; umiejtnoci odróniania przyjaz-
nej krytyki od złoliwoci i przyjmowania krytyki jako takiej; pomoc w konstruowaniu skutecznego systemu na-
gradzania, gdy jest ono lepsze ni karanie dla osignicia celu; wiedzy dydaktycznej; wiedzy BHP; jak prowadzi
ksiki finansowe i inwentarzowe druyny. Z powyszej listy wynika, e głównie zalecenia dotycz sfer przydat-
nych kademu uczniowi, studentowi czy młodemu pracownikowi, niekoniecznie harcerzowi. Skoro tak, to sfera 
harcerska prób wypada dobrze, słabiej sfera umiejtnoci poruszania si we współczesnym społeczestwie. Człon-
kowie KSI sdz wic, e wzmocnienie szkolenia w tej materii pomoe w spełnieniu aspiracji yciowych młodych 
ludzi. Pytanie czy te postulaty s moliwe do zastosowania i jak zostan wykorzystane przez adresatów. 

Przyczyny niepowodze w zamkniciu próby były zasadniczo trzy. Podaj w kolejnoci czstoci wyst-
powania – pierwsza: okolicznoci zewntrzne powodujce rezygnacj z kontynuowania próby (np. brak czasu, 
sytuacje rodzinne, absorbujca praca zawodowa), druga: zmiana miejsca zamieszkania i „zniknicie z horyzontu” 
KSI, trzecia: okolicznoci wewntrzne zwizane z zainteresowan osob (np. zmiana hierarchii wanoci celów 
yciowych najczciej pod presj rodziców). W tej ostatniej sytuacji instruktor deklaruje czasow abstynencj od 
harcerstwa, ale nie porzucenie go na stałe. 

Wnioski kocowe w artykule nastpnym. 

hm. Zbigniew Herzyk 
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PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Wakacje 2012 to czas spotkania skautów 
i skautek Europy Środkowej. Niektórzy 
z naszego hufca mieli okazję i przyjem-
ność uczestniczyć w poprzednich takich 
zlotach. Ostatni w 2010 roku odbył się na 
Węgrzech „Concordia”, dwa lata wcze-
śniej w Chorzowie „Silesia”. W tym roku 
zlot odbędzie się na Słowacji.
Oto pierwsze informacje dotyczące XI 
Zlot Skautek i Skautów Europy Środko-
wej, który odbędzie się w sierpniu.
Co: XI Zlot Skautów i Skautek Euro-
py Środkowej
Kiedy: 11-18.08.2012
Gdzie: okolice miasta Liptovský Mi-
kuláš, Słowacja
Uczestnicy: skauci i skautki w wieku 13-
17 lat zgrupowani w patrole 9-osobowe 
z 1 pełnoletnim opiekunem. 
Liczba uczestników z Polski – 100 
osób.
IST: skauci i skautki powyżej 18 roku 
życia. Polacy mogą się rejestrować jako 
IST w zorganizowanych grupach, które 
podejmą się obsługi konkretnych zajęć 
lub bloku programowego. 
Wpisowe: nie mniej niż 650 zł od oso-
by (wpisowe plus wyprawka polskiej 
reprezentacji) 
Zlot planowany jest na 1000 osób (to 
dużo mniej niż w poprzednich latach!). 
Główna tematyka tej imprezy związana 
jest z wodą, ale odbędą się również wy-
cieczki, zajęcia wolontariackie na rzecz 
lokalnych społeczności i inne zajęcia 
programowe na terenie zlotu.
Rejestracja patroli zainteresowanych 
udziałem w zlocie rozpocznie się w 
styczniu 2012.
Pomyślcie nad tym, planując wakacje. 
Taki zlot to fantastyczna przygoda dla 
harcerzy. Jeszcze dodatkowym plusem 
jest odległość do miastecz-
ka zlotowego, z Wadowic to 
około 160 km czyli jakieś 2, 
5 godziny drogi.
Kto nie będzie mógł wyru-
szyć w sierpniu, może znaj-
dzie czas w maju. Wtedy od-
będzie się  kolejny zlot Inter-
Camp. Planowano, że będzie 
miał on miejsce we Francji, 
jednak lokalizacja została 

zmieniona. 45. z kolei InterCamp odbę-
dzie się w Gemersheim w Niemczech, a 
zorganizują go członkowie Boy Scouts 
of America, którzy działają na terenie 
amerykańskich baz wojskowych, znaj-
dujących się w Niemczech. 
Chcesz przeżyć jedyną w swoim rodza-
ju amerykańską przygodę w Europie, 
w której będą Ci towarzyszyć skautki i 
skauci z Francji, Belgii, Czech, Niemiec, 
Kanady, Szwajcarii, Holandii i Wielkiej 
Brytanii? Nie zwlekaj! Zgłoś się!
Co: 45. zlot InterCamp
Kiedy: 25-28.05.2012
Gdzie: Ge-
mersheim 
niedaleko 
Heidelber-
ga, Niemcy
Organiza-
tor: Boy 
Scouts of 
America
Uczestni-
cy: skauci 
i skautki w 
wieku 12-17 lat (plus jeden pełnoletni 
opiekun na 5 uczestników).
IST: skauci i skautki powyżej 18 roku 
życia, wolontariusze deklarujący chęć 
pracy w przydzielonych przez organi-
zatorów zadaniach, przyjeżdżają na zlot 
dzień wcześniej, wyjeżdżają dzień póź-
niej niż uczestnicy.
Wpisowe: 120 zł od osoby (15 euro wpi-
sowego + koszulka i koszty organiza-
cyjne polskiej reprezentacji).
Dojazd: we własnym zakresie. Na miej-
scu możliwość parkowania autobusów. 
Najbliższe lotni-sko międzynarodowe 
- Frankfurt. 

Wyżywienie: uczestnicy we własnym 
zakresie, IST – zapewnione przez or-
ganizatorów.
Liczebność polskiej reprezentacji: 200 
uczestników i 30 IST.
Informacje: www.intercamp.info
Zgłoszenie należy przesłać mailem (nie 
ma formularza) na adres agnieszka.po-
spiszyl@zhp.net.pl z podaniem informa-
cji kto (jakie środowisko) chce jechać, 
z jakiego hufca, z jakiej chorągwi, ile 
osób, kto jest szefem ekipy (stopień in-
struktorski, imię i nazwisko, pełne dane 
konatkowe – email i numer telefonu). 

Do zgłosze-
nia należy do-
łączyć:
- opinię ko-
m e n d a n t a 
hufca wraz z 
zaświadcze-
niem o opła-
ceniu składek 
za rok 2011;
- opinię chorą-
gwianego peł-

nomocnika ds. zagranicznych.
Po spełnieniu tych wymagań zostaną 
przesłane dalsze informacje odnośnie 
rejestracji elektronicznej. Środowiska i 
pojedyncze osoby, które zarejestrują się 
on-line a nie spełnią tych wymogów, nie 
zostaną przez organizatorów zakwalifi-
kowane do udziału w zlocie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycz-
nia 2012
Termin opłacenia wpisowego: 31 stycz-
nia 2012
Dane do wpłat:
84 2030 0045 1110 0000 0183 1990
ZHP Główna Kwatera
Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
W tytule przelewu proszę umieścić sło-
wo INTERCAMP i nazwę drużyny, 
a w przypadku IST imię i nazwisko. 
Wpłaty od drużyn będą przyjmowane 
tylko całościowo, a nie pojedynczo od 
poszczególnych uczestników.
W razie pytań służę pomocą.

Phm. Anna Krupa
pełnomocnik hufcowy ds. zagranicy

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZAGRANICZNYCH POlECA
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Gdy ostatni raz czytaliście Harcusia 
rok 2011 zbliżał się ku końcowi. Teraz 
stoimy na początku roku 2012, po-
dejmujemy różne wyzwania, stawia-
my sobie cele i postanowienia, które 
chcemy osiągnąć przez najbliższe 12 
miesięcy.  Udało mi się natknąć w 
internecie na artykuł, które świetnie 
wpisuję się w ten właśnie okres.

Pierwszy z nich znajduje się trady-
cyjnie na stronie www.przeciek.pl, 
nosi tytuł Projekt: „Życie z sensem” 
a jego autorką jest Anna Michalina 
Nowakowska. Aby zrozumieć sens 
tego artykułu najlepiej jak to możli-
we trzeba przeczytać go kilkakrot-
nie w dużym skupieniu. Nie stawia 
on przed nami gotowych rozwiązań 
do tego jak żyć aby zostało po nas 
coś dobrego, ale przedstawia gdzie 
szukać wskazówek. Chociaż to też 
nie wprost i nie dla każdego będą to 
te same miejsca. W tych pierwszych 
dniach Nowego Roku kiedy stawia-
my sobie nowe cele, warto przeczytać 
ten artykuł aby jak najlepiej wyko-
rzystać zbliżający się rok i za dwana-
ście miesięcy móc powiedzieć: „To 
był dobry rok”.
Kolejny artykuł znalazłam na głównej 
stronie ZHP, druhna hm. Emilia Kul-
czyk-Prus, członkini GK ZHP napisała 
kilka słów o akcji Harcerska Kropla Bra-
terstwa. Tak niewiele naszego wysiłku 
potrzeba by uratować komuś życie lub 
uczynić je łatwiejszym. Może warto 
na zbiórce poruszyć temat pomocy in-
nym. I choć Honorowe Krwiodawstwo 
dotyczy tylko osób pełnoletnich to or-
ganizowanych jest wiele akcji, w które 
mogą włączyć się tez młodsi harcerze 
i harcerki. Podejmijcie wyzwanie już 
teraz i podczas przyszłych świąt Bo-
żego Narodzenia zrobicie prezent nie 
tylko sobie ale i innym…

phm. Basia Łopata

Czy zapytany przez kogoś  bez 
wątpienia przyznajesz, że jesteś 
członkiem Związku Harcerstwa 
Polskiego? Czy Twoi znajomi wie-
dzą, że jesteś harcerzem, działasz 
w organizacji pożytku publicznego 
i pochłania to sporo Twojego cza-
su? Czy rozmawiasz o tym z nimi 
co robisz, czy jest to dla Ciebie 
temat tabu, bo dobrze czujesz się 
tylko wśród takich jak Ty – rozu-
miejących co to znaczy musztra, 
zbiórka czy biwak?
Często jest tak, że działamy we-
wnątrz organizacji. Powoduje to 
izolowanie się i zamykanie na 
innych – a to sprzeczne z naszą 
ideą. Zamiast szukać osób, które 
moglibyśmy zarazić harcerstwem, 
my pozostajemy wśród zgranej 
grupy – drużyny. Mamy wspól-
ne zainteresowania, spędzamy 
razem mnóstwo czasu. Nikomu 
nie trzeba tłumaczyć co zabrać na 
biwak, jak powinno się zachować 
podczas hymnu, kto może wziąć 
udział w kursie – to się po prostu 
wie po tylu latach w ZHP. Nowe 
osoby w drużynie to przecież duże 
wyzwanie – nie tylko dla druży-
nowego. To także zagrożenie dla 
innych członków drużyny – jest 
nowy, więc będzie się starał, a je-
śli on będzie się starał, to ja też 
powinienem. Taka postawa jest 
niewłaściwa – nie podejmujemy 
żadnego trudu, bo tak jest łatwiej. 
Ale weźmy pod uwagę ile dobrego 
niesie za sobą nowa osoba w dru-
żynie -  świeże spojrzenie, moty-
wację oraz energię do działania. 
Pomimo, że to wielki obowiązek 
oraz odpowiedzialność, kształto-
wanie młodych ludzi powinno być 
dla nas najistotniejsze. W czasach 
kiedy młodzież szuka różnych 
możliwości rozrywki, harcerstwo 
powinno być dla nich przyszłością 
i dobrą alternatywą. 
Zarażajmy harcerstwem tak, jak 
i nas zarażono. Wiecie przecież 
jak to działa! :)

phm. Basia Opoka

Harcerstwo to coś więcej niż miłe spędzanie 
czasu z przyjaciółmi.  To sposób na życie, 
wędrówka przez nie. Wędrówka, podczas 
której zdobywamy wiele nowych doświad-
czeń, uczymy się, jak być dobrymi i uczci-
wymi ludźmi, przeżywamy cudowne i nie-
zapomniane przygody, poznajemy historię 
naszego kraju oraz uczymy się miłości do 
Ojczyzny i innych ludzi. Celem każdego 
harcerza powinno być dążenie do ideału. 
Harcerz powinien samodoskonalić się. 
Pomaga w tym Prawo Harcerskie, a także 
Kodeks Wędrowniczy. Każdy wędrownik 
powinien być zaciekawiony światem, powi-
nien pomagać innym, powinien cieszyć się 
z tego, co robi, gdzie się znajduje, powinien 
być pogodny, dostrzegać uroki nawet tych 
niezbyt pięknych miejsc. Bycie wędrowni-
kiem jest sztuką niemałą. Niekiedy trzeba 
się nieźle napracować, ale to przecież ro-
bimy dla samych siebie i innych harcerzy. 
Każdy wędrownik powinien pamiętać, że 
jest wolontariuszem, to, co robi, robi bez-
interesownie, a w zamian otrzymuje życz-
liwe słowa innych, czy uśmiech drugiego 
człowieka. Sir Robert Baden Powell powie-
dział: „Starajcie się zostawić ten świat choć 
trochę lepszym, niż go zastaliście”. Każdy 
wędrownik powinien zachowywać się tak, 
by ten świat był lepszy i dążyć do tego, by 
samemu stać się lepszym:)
Jednym z dobrych sposobów samodosko-
nalenia się jest próba wędrownicza. Dzię-
ki niej harcerz ma jasno postawiony przez 
siebie cel, do którego dąży, który powinien 
zrealizować, aby stać się lepszym człowie-
kiem. Dzięki próbie wędrowniczej możemy 
tak naprawdę  poznać samych siebie. Do-
strzec swe zalety, a także wady i starać się 
je wyeliminować.
Zachęcam więc wszystkich, którzy ukończyli 
16 lat, a nie otwarli jeszcze próby wędrow-
niczej do zrobienia tego. Naprawdę warto. 
Dzięki próbie wędrowniczej staniecie się 
lepszymi ludźmi, zbliżycie się do harcer-
skiego ideału, a przecież o to chodzi w na-
szej harcerskiej wędrówce. Na koniec przy-
toczę słowa dewizy wędrowniczej: „Wyjdź 
w świat, zobacz, pomyśl- pomóż, czyli dzia-
łaj”, niech te słowa każdego dnia mobilizują 
Was to działania i pozwolą stać się lepszym 
harcerzem, lepszym człowiekiem.

sam. Sylwia Gibek

RZECZ O ŚWIADOMOŚCI BYć WĘDROWNIKIEMCZAS NA MAŁE CO NIECO



Úwiatùo z Betlejem nowà swiatu da nadziejæ!
Pokoju pùomyk niech ogrzewa nas!

Úwiatùo z Betlejem nowà swiatu da nadziejæ!
Pokoju pùomyk niech ogrzewa nas!

Úwiatùo z Betlejem nowà swiatu da nadziejæ!
Pokoju pùomyk niech ogrzewa nas!


