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AKTUALNOŚCI 
1 IX 2009 – 31 VIII 2010 

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

 

 
WRZESIEŃ  2009 

 

1 IX 2009 - Przy Obelisku Niepodległości w Mucharzu organizujemy uroczysty apel, 

poświęcony siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II 

wojny światowej. Wartę honorową pełnią harcerze z Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji 

Historycznej. Na uroczystość zaprosiliśmy władze samorządowe, gminne szkoły oraz 

mucharską społeczność.   

 

4 IX 2009 - Nasi harcerze oraz członkowie działającego przy drużynie Harcerskiego Klubu 

Fotograficznego „OKNO” organizują wystawę  

„Kadry zagłady”, poświęconą II wojnie światowej oraz okresowi międzywojennemu. Wśród 

ekspozycji znalazły się dwie wystawy fotograficzne: „Kadry zagłady” oraz „Wadowice 

międzywojenne”, obejrzeć można było również należące do mieszkańców gminy pamiątki z 

czasów II wojny światowej: fotografie, dokumenty, książeczki wojskowe, odznaczenia. 

Wystawę odwiedzili mieszkańcy gminy oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. 

 

11-13 IX 2009 - Drużyna bierze udział w Zlocie Chorągwi Krakowskiej w Krzeszowicach, 

inaugurującym nowy rok harcerski. 

 

13 IX 2009 - Zdobywamy Odznakę Chorągwianą „Harcerska Rzeka Pokoleń” w stopniu 

srebrnym! Oficjalne przyznanie odznaki nastąpiło  

podczas uroczystego apelu kończącego Zlot Chorągwi Krakowskiej w Krzeszowicach 

 

17 IX 2009 - W rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w Wadowickim Centrum Kultury 

odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze  

Związku Kombatantów RP i byłych więźniów Politycznych. W części artystycznej wzięła 

udział nasza Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej (Kamil Ćwiertnia, Agnieszka 

Kadela i Agnieszka Wata), czytając wspomnienia wadowickiego gimnazjalisty Anastazego 

Wowry z pierwszych dni września 1939 roku. Piękne i autentyczne mundury harcerzy-

rekonerów przywołały kombatantów wspomnienia i łzy. 

 

18 IX 2009 - Harcerski Klub Turystyczny bierze udział w wycieczce na Starowidz, na 

Tarnawską Górę i do Tarnawy Górnej – przemierzamy trasę, którą za tydzień będą wędrować 

harcerze podczas XXXII Rajdu Powsinogi Beskidzkie. To już ostatnie przedrajdowe 

przygotowania.  

W „Dzienniku Polskim” ukazał się artykuł o zorganizowanej przez naszą drużynę wystawie 

„Kadry zagłady”. 

 

25-27 IX 2009 - Jesteśmy organizatorami XXXII Rajdu Powsinogi Beskidzkie. Trasa rajdu 

wiodła przez Skawce, Tarnawska Górę, Śleszowice, do Tarnawy Górnej, gdzie na polanie pod 

Leskowcem znajdowało się drugie miejsce obozowania.  
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27 IX 2009 - Na kończącym Rajd Powsinogi Beskidzkie apelu podsumowano rywalizację 

drużyn za rok harcerski 2008/2009 - wśród drużyn starszoharcerskich zwyciężyła nasza 

drużyna. Zajęliśmy I miejsce!  

 

30 IX 2009 - Klub Fotograficzny OKNO bierze udział w plenerze fotograficznym – 

wędrujemy po Skawcach, rozmawiamy z mieszkańcami, robimy zdjęcia -  przygotowujemy 

się do realizacji projektu „TAMA CZYLI WIEŚ NA DNIE JEZIORA”. 

 

PAŹDZIERNIK  2009 

 

24 X – 2 XI - Nasi harcerze sprzedają znicze przy cmentarzu parafialnym w Mucharzu. 

Znicze rozprowadzamy także wśród drużyn harcerskich z Wadowic, Stanisławia i Kalwarii. 

 

24 X 2009 - Bierzemy udział w Harcerskiej Imprezie Na Orientację. 

 

14 X 2009 Klub Fotograficzny OKNO uczestniczy w plenerze fotograficznym – tym razem 

wędrujemy po Mucharzu i Zagórzu, rozmawiamy z mieszkańcami, robimy zdjęcia -  

kontynuujemy prace nad projektem „TAMA CZYLI WIEŚ NA DNIE JEZIORA”. 

 

30 X 2009 - Przystępujemy do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej: „Literacki Atlas 

Polski. Reportaże”. To kolejne wyzwanie dla harcerzy oraz członków Klubu Fotograficznego 

„Okno”. 

 

LISTOPAD 2009 

 

1-2 XI 2009 - Kontynuujemy akcję ZNICZ – sprzedajemy znicze przy cmentarzu parafialnym 

w Mucharzu (20 harcerzy i instruktorów, zuchy) 

 

10 XI 2009 - Organizujemy obchody Święta Niepodległości dla mieszkańców Gminy 

Mucharz (20 harcerzy i instruktorów, zuchy) 

 

13 XI 2009 - W Dzienniku Polskim w dodatku „Wieści gminne” ukazał się artykuł o 

obchodach Święta Niepodległości, organizowanych przez naszą drużynę, 

 

14 XI 2009 - W ramach fotograficznej działalności harcerskiego Klubu Fotograficznego 

OKNO spotykamy się na warsztatach fotograficznych z Mikołajem Grynbergiem, fotografem 

zawodowym z Warszawy (12 harcerzy) 

 

20 XI 2009 - W Krakowie spotykamy się z reporterem Wojciechem Tochmanem; to kolejny 

krok w naszych działaniach związanych z realizacją projektu „Tama. Wieś na dnie jeziora” (3 

harcerzy, 1 instruktor) 

 

27-28 XI 2009 - Zastęp zuchów (4 zuchów + przyboczna) uczestniczy w zuchowych 

Andrzejkach w Stanisławiu Dolnym, 

 

28-29 XI 2009 - Drużyna bierze udział w hufcowych Andrzejkach starszoharcerskich w 

Jaszczurowej; odpowiadamy za zaplecze kuchenne 

 

16-30 XI 2009 - Prowadzimy akcję KALENDARZ; z kalendarzami odwiedzamy 

mieszkańców Gminy Mucharz (20 harcerzy i instruktorów) 
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30 XI 2009 - Podczas rozdania Talentów 2009 nagrodę specjalną (nagroda medialna Kroniki 

Beskidzkiej) odebrała dh Agnieszka Kadela z HKF „Okno” 

 

GRUDZIEŃ  2009 

 

4 XII 2009 - organizujemy Hufcowy Harcerski Konkurs Historyczny, w którym uczestniczy 9 

drużyn harcerskich oraz 6 drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych; do organizacji 

konkursu włączyło się 10 harcerzy oraz trzech instruktorów naszej drużyny. 

 

5 XII 2009 - bierzemy udział w wycieczce do Zakopanego, zorganizowanej w ramach 

nagrody za pracę harcerzy podczas majowej akcji „Kasy 2009” (dochód z akcji został 

przeznaczony na remont harcerskiej bazy w Zalesiu). 

 

11 XII 2009 - w ramach realizacji projektu fotograficznego „Tama. Wieś na dnie jeziora” 

(program „Kulthurra!) bierzemy udział w czacie organizowanym przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej (trzy osoby i drużynowy) 

 

13 XII 2009 - delegacja drużyny wraz z drużynowym wyjeżdża do Zakopanego po 

Betlejemskie Światło Pokoju. 

 

15 XII 2009 - na antenie TVP Kraków został wyemitowany film poświęcony Gminie 

Mucharz, gdzie także zaprezentowała się Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej, 

działającą przy drużynie. 

 

18–19 XII 2009 - jesteśmy współorganizatorami biwaku połączonego z Wigilią w drużynie. 

Uczestniczą w nim drużyny harcerskie działające na terenie naszej gminy, zuchy, 

zaprzyjaźnieni instruktorzy, harcerze starsi, radni oraz wójt Gminy Mucharz. Udział w 

biwaku wzięła cała drużyna. 

 

20 XII 2009 - drużyna roznosi Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom Gminy Mucharz, 

przekazuje Światło Parafii w Mucharzu, Parafii w Świnnej Porębie, Parafii w Śleszowicach i 

urzędom (zaangażowanych 9 harcerzy i trzech instruktorów)  

 

XII 2009 - w „Kronice Beskidzkiej” ukazał się reportaż o dh. Agnieszce Kadeli, która 

odebrała nagrodę specjalną podczas „Talentów 2009” za cykl zdjęć reportażowych – efekt 

działania w harcerskim Klubie Fotograficznym „OKNO” 

 

18–31 XII 2009 - bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2009” 

 

STYCZEŃ  2010 

 

I 2010 - Przystępujemy do akcji NAZ; 11 osób z zastępu „Radość 2010 – czyli 100 lat 

minęło” realizuje zaplanowane w ramach NAZ działania 

 

10 I 2010 - Klub fotograficzny OKNO organizuje plener fotograficzny, tym razem w 

Stryszowie; zwiedzamy i fotografujemy stryszowski dwór (14 osób) 

 

15–20 I 2010 - Cztery harcerki z naszej drużyny uczestniczą w kursie przybocznych; kończą 

kurs z wynikiem pozytywnym, zdobywając patenty przybocznych 
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18–20 I 2010 - Organizujemy biwak roboczy drużyny; porządkujemy harcówkę, 

aktualizujemy kronikę drużyny i kronikę hufca, skanujemy pamiątkowe fotografie do 

Hufcowej Izby Pamięci (6 osób) 

 

20 I 2010 - Dążąc do ustawicznego doskonalenia się i pracy nad sobą składamy wnioski o 

otwarcie próby na naramiennik wędrowniczy (4 osoby) 

 

23–24 I 2010 - Organizujemy dwudniową wycieczkę na Turbacz; uczestniczą w niej 

członkowie Klubu Fotograficznego „OKNO” i harcerskiego klubu turystycznego. Podczas 

wyprawy miał miejsce plener fotograficzny i warsztaty „Czas i przysłona o wschodzie 

słońca”. Harcerze podczas tej wycieczki rozpoczęli zdobywać „Koronę Beskidów Polskich” 

(17 osób) 

 

25 I 2010 - Organizujemy podczas ferii zimowych zajęcia fotograficzne dla dzieci z 

Mucharza, przez zabawę uczymy technik fotografowania 

 

LUTY  2010 

 

16 II 2010 - Przygotowujemy w świetlicy GOKiCZ w Mucharzu mini – studio fotograficzne i 

organizujemy sesję zdjęciową – portrety (do obejrzenia na stronie www drużyny) 

 

19 II 2010 - W „Dzienniku Polskim” ukazał się artykuł - apel harcerzy 130 DSTH skierowany 

do mieszkańców Gminy Mucharz dotyczący ochrony środowiska naturalnego poprzez 

segregację śmieci. W tym samym numerze gazety nasza drużyna składa życzenia z okazji 

Dnia Myśli Braterskiej. 

 

19–20 II 2010 - Uczestniczymy w XXIV Harcerskich Konfrontacjach Artystycznych w 

Przeciszowie (17 osób). Zajęliśmy III miejsce w klasyfikacji ogólnej, ponadto I miejsce za 

taniec grupowy i III miejsce za totem.  

 

22 II 2010 - Z okazji Dnia Myśli Braterskiej przesyłamy listownie życzenia zaprzyjaźnionym 

z naszą drużyną harcerzom, instruktorom i instytucjom samorządowym.  

 

27 II 2010 - Rozstrzygnięcie akcji NAZ! Nasz zastęp „Radość 2010 - czyli 100 lat minęło” 

(11 osób) zwycięża wśród drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych. W nagrodę 

pojedziemy na lodowisko. 

 

28 II 2010 - Klub fotograficzny OKNO organizuje wycieczkę do Tyńca i Krakowa, połączoną 

z plenerem fotograficznym; zwiedzamy i fotografujemy opactwo benedyktyńskie w Tyńcu 

oraz krakowski Rynek (15 osób). 

 

MARZEC  2010 

 

2 III 2010 - Członkowie Klubu Fotograficznego OKNO oraz harcerze naszej drużyny 

zainteresowani dziedzictwem kulturalnym regionu uczestniczą w spotkaniu autorskim  

Mateusza Porębskiego, połączonym z prezentacją multimedialną i promocją książki  

„Budownictwo obronne i rezydencjonalne powiatu wadowickiego. Katalog”. 

 

7 III 2010 - Harcerze ze 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” niedzielne przedpołudnie  
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spędzili na lodowisku w Wadowicach. Była to nagroda za pracę w zastępie Nieobozowej  

Akcji Zimowej – „Radość 2010 - czyli 100 lat minęło”. Zastęp zwyciężył podczas ferii  

zimowych w rywalizacji wśród drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych. 

 

10 III 2010 - W GOKiCZ w Mucharzu odbywa się przedzlotowa zbiórka drużyny.  

Omawiamy zadania, które będziemy realizować przed zlotem. Klub fotograficzny OKNO  

kontynuuje sesję zdjęciową – portrety (do obejrzenia na stronie www drużyny). 

 

22 III 2010 - Wieczorna zbiórka drużyny: przygotowujemy się do Rajdu Wiosennego  

(przydział zadań), planujemy akcję zarobkową „Savia 2009”. Uroczysta chwila: druhna  

Natalia Mosór składa przyrzeczenie harcerskie. 

 

24 III 2010 - Jesteśmy współorganizatorami Dnia Otwartego Gimnazjum im. Janiny Barbary  

Górkiewiczowej w Mucharzu. Przeprowadzamy spotkanie z uczniami klas VI szkół  

podstawowych naszej gminy, prezentując im historię drużyny i przedstawiając bogatą  

ofertę programową (w tym działalność Harcerskiego Klubu Turystycznego, Klubu  

Fotograficznego „Okno” oraz Harcerskiej Grupy  

Rekonstrukcji Historycznej).  

 

26/27 III 2010 - Uczestniczymy w IV Starszoharcerskiej Nocy Filmowej w Stanisławiu  

Dolnym. Nasze filmowe propozycje to: „Generał Nil” i „Mój Nikifor”. 

 

30 III 2010 - We wtorek Wielkiego Tygodnia tradycyjnie budujemy Grób Pański w kościele  

parafialnym p.w. Św. Wojciecha BM w Mucharzu (5 osób) 

 

26 III – 3 IV 2010 - Bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2009” (cała drużyna, 17 osób,  

2 instruktorów) 

 

KWIECIEŃ  2010 

 

26 III–3 IV 2010 - Bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2009” (zaangażowana cała 

drużyna) 

 

10 – 11 IV 2010 - Uczestniczymy w XXIV Rajdzie Wiosennym w Brzeźnicy (10 osób). W 

klasyfikacji generalnej zajęliśmy III miejsce. 

 

11 IV 2010 - Uczestniczymy we mszy świętej, odprawionej w kościele św. Piotra Apostoła w 

Wadowicach w intencji ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku (11 osób). Nasze harcerki 

miały zaszczyt pełnić służbę w poczcie sztandarowym żołnierzy Armii Krajowej. 

 

16 IV 2010 - Organizujemy apel przy Obelisku Niepodległości w Mucharzu, by uczcić ofiary 

zbrodni katyńskiej z 1940 r. oraz ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Pod 

Obeliskiem spotkały się wszystkie mucharskie drużyny (130 DSTH, 125 DH Zośka, 7 DH 

Omega), obecna była Przewodnicząca Rady Gminy Mucharz. 

 

17 – 18 IV 2010 - Uczestniczymy w uroczystościach pogrzebowych Pary Prezydenckiej w 

Krakowie. Do swoich obowiązków przystąpili: poczet sztandarowy (sztandar 12 p.p. Armii 

Krajowej Ziemi Wadowickiej), patrole pełniące służbę informacyjno – porządkową, harcerze 

trzymający przez cały dzień wartę przy Krzyżu Katyńskim. (14 osób) 
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20 IV 2010 - Harcerka naszej drużyny pełni służbę w poczcie sztandarowym podczas 

uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krakowie. 

 

22 IV 2010 - Uczestniczymy w uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar Katynia, 

poświęconego żołnierzom i funkcjonariuszom państwowym pochodzącym z Ziemi 

Wadowickiej, którzy wiosną 1940 roku zostali zastrzeleni w Katyniu i innych miejscach 

kaźni. Nasze harcerki pełniły służbę w poczcie sztandarowym hufca, zaprezentowała się także 

Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej jako watra honorowa. 

 

IV  2010 - Członkowie Klubu Fotograficznego OKNO kontynuują działania związane z 

realizacja projektu „Wieś nad nie jeziora – ludzie i miejsca”. 

 

MAJ  2010 

 

30 IV, 2 V 2010 - Bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2009” – zebrane pieniądze  

przeznaczone zostaną na dalsze inwestycje remontowe w harcerskiej bazie obozowej w  

Zalesiu. 

 

3 V 2010 - Harcerki naszej drużyny pełnią wartę honorową pod pomnikiem 12 pułku piechoty  

w Wadowicach podczas uroczystych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2 harcerki –  

Katarzyna Bednarczyk i Karolina Szczurek) 

 

15 V 2010 - Harcerski Klub Fotograficzny „Okno” zorganizował dla swoich członków plener  

połączony z wyprawą na Babią Górę. Tematem przewodnim była przyroda, krajobraz oraz  

techniczny aspekt fotografii - dobór balansu bieli. Trasa wycieczki prowadziła z Krowiarek  

przez Sokolicę na szczyt Diablaka, a dalej przez przełęcz Brona, do nowego, otwartego w  

kwietniu 2010 schroniska na Markowych Szczawinach. Ze schroniska młodzi fotograficy  

dotarli Płajem ponownie, zamykając pętlę na Przełęcz Krowiarki (15 osób). 

 

24 V 2010 - Nakładem środków drużyny wydaliśmy album fotograficzny zatytułowany „Wieś  

na dnie jeziora. Ludzie i miejsca” z pracami członków Klubu Fotograficznego „Okno”. 

 

26 V 2010 - Na dużej sali GOKiC w Mucharzu miały miejsce uroczyste obrady 26 Sesji Rady  

Gminy, w której wzięli udział harcerze z Klubu Fotograficznego „Okno”. Celem sesji było  

uczczenie 20 rocznicy (27 V 1990) pierwszych całkowicie wolnych wyborów  

samorządowych w Polsce. Sesję zakończyło otwarcie wystawy Klubu Fotograficznego  

„Okno” pt. „Wieś na dnie jeziora. Ludzie i miejsca” z fotografiami mieszkańców –  

wysiedleńców z terenów zapory. 

 

29 V 2010 - Bierzemy udział w Harcerskiej Grze Terenowej. Reprezentacja drużyny to: dh dh  

Agnieszka Prorok, Anna Spisak, Martyna Paleczny i Izabella Łopata. 

 

CZERWIEC  2010 

 

6-7 VI 2010 - Członkowie Harcerskiego Klubu Fotograficznego „OKNO” wraz z  

instruktorami drużyny wyjeżdżają na dwudniową wycieczkę do Warszawy, gdzie biorą udział  

w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Na Zamku Królewskim  

przedstawiają efekty swojej całorocznej pracy nad projektem „Wieś na dnie jeziora. Ludzie i  

miejsca” (5 osób) 
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15 VI 2010 - Zbiórka drużyny. Realizujemy kolejne zadania na Światowy Zlot Harcerstwa  

Polskiego w Krakowie. Przygotowujemy się do wyjazdu na obóz harcerski w Pogorzelicy. 

 

18 VI 2010 - W „Dzienniku Polskim” ukazały się informacje o działalności Harcerskiego  

Klubu Fotograficznego „OKNO” i organizowanej przez niego wystawie „Wieś na dnie  

jeziora. Ludzie i miejsca”. 

 

22 VI 2010 - W ramach zdobywania plakietki hufca odbyło się spotkanie 130 DSTH i 6  

DSTH Dioryt. 

 

 

27 VI 2020 - Wyjeżdżamy na obóz harcerski w Pogorzelicy – trzech instruktorów i  

przyboczna drużyny wchodzą w skład kadry programowej i kwatermistrzowskiej obozu,  

pięciu harcerzy jest uczestnikami. 

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2010 

 

27-12 VII 2010 - obóz w Pogorzelicy 

 

1 VIII 2010 - Cała drużyna wraz z Harcerską Grupą Rekonstrukcji Historycznej bierze udział 

w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

 

12 VIII 2010 - Harcerski Klub Turystyczny idzie na górską wędrówkę na Giewont. 

 

15 – 24 VIII 2010 - Dziesięcioosobowa reprezentacja 130 DSTH Mucharz wzięła udział w 

Jubileuszowym, Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego – Kraków 2010, upamiętniającym 

stulecie powstania harcerstwa w Polsce. Podczas Zlotu drużyna zdobywa „Odznakę 
Przyjaźni”. 
 
21 – 22 VIII 2010 - Jesteśmy współorganizatorami imprezy przeznaczonej dla 
środowiska Gminy Mucharz – Dni Ziemi Mucharskiej. Organizujemy dla dzieci i 
młodzieży harcerską ściankę wspinaczkową. Harcerski Klub Fotograficzny „Okno” 
przygotował wystawę „Wieś na dnie jeziora – ludzie i miejsca” 
 
23 VIII 2010 - Drużynowy hm. Robert Kadela został uhonorowany postanowieniem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 9 VIII 2010 r. Brązowym Krzyżem 
Zasługi za pracę wychowawczą i wkład w rozwój Związku Harcerstwa Polskiego. 
 

 

 
Czuwaj! 

phm. Dorota Polan, przyboczna 

pionierka Agnieszka Kadela, przyboczna 


