AKTUALNOŚCI 130 DSTH
I 2007- VIII 2008

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2007
24 -25 I 2007 - podczas ferii zimowych gimnazjum gości harcerzy Hufca ZHP Ziemi
Wadowickiej (również drużyny mucharskie: 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza”,
125 DH „Zośka”). Uczestniczą w kursie zastępowych i przybocznych oraz biorą udział w
zajęciach biwakowych. Odbywa się wycieczka do Zakopanego i do Doliny Kościeliskiej.
22 II 2007 - to dla harcerzy Dzień Myśli Braterskiej, a także rocznica narodzin twórcy
skautingu, Naczelnego Skauta Świata – gen. Roberta Baden Powella. Na zbiórce
harcerskiej spotkali się harcerze ze 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” i 7 DH
„Omega”.
24 III 2007 - odbyła się uroczystość nadania imienia Janiny Barbary Górkiewiczowej,
poświęcenia sztandaru oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Gimnazjum – włączamy
się aktywnie w uroczystość
27 III 2007 – zbiórka przedrajdowa. Przygotowania do XXI Powitania Wiosny. Kilka dni
później bierzemy udział w kolejnym Rajdzie Powitania Wiosny na trasie Wadowice –
Leskowiec - Wadowice
25-27 V 2007 – udział w Zlocie Hufca Ziemi Wadowickiej w Jaszczurowej
29 VI – 16 VII 2007 – udział drużyny w obozie w Pogorzelicy
29 VII - 1 VIII 2007 – Zlot na krakowskich Błoniach z okazji 100-lecia skautingu –
odnowienie Przyrzeczenia Harcerskiego na ręce Ojca gen. WP hm. Adama Studzińskiego
2-10 VIII 2007 – kilku członków drużyny bierze udział w Zlocie Harcerstwa Polskiego w
Kielcach
drugi tydzień września 2007 – rozpoczynamy (z powodzeniem) nabór do drużyny,
głównie wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum
21-23 września 2007 – delegacja drużyny uczestniczy w Inauguracji Roku Harcerskiego
2007/2008 w Korzkwi k/Krakowa, w ośrodku harcerskim Chorągwi Krakowskiej ZHP
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30 września 2007 – wyruszamy na wycieczkę na Leskowiec w ramach przygotowań do
organizacji XXX Rajdu Powsinóg Beskidzkich – planujemy oraz sprawdzamy trasę rajdu
5-7 października 2007 – organizujemy Jubileuszowy XXX Rajd Powsinóg Beskidzkich;
trasa rajdu wiedzie z Jaszczurowej przez Leskowiec, Ponikiew, Łysą Górę, Iłowiec do
Gorzenia, na polanę Grodzisko i do Dworku Muzeum Emila Zegadłowicza. W drugim
dniu rajdu najmłodsi członkowie drużyny – zuchy Monika Polan i Tomasz Kadela
składają w dworskiej kaplicy w Gorzeniu - Obietnicę Zuchową
20 października 2007 – reprezentacja naszej drużyny bierze udział w Imprezie na
Orientację (INO) Hufca Ziemi Wadowickiej (dh. dh. Agnieszka Kadela, Agnieszka Wata,
Katarzyna Malinka, Justyna Gaczorek)
30 października-4 listopada 2007 – bierzemy udział w Akcji Zarobkowej „Znicz”;
sprzedajemy znicze przy cmentarzu parafialnym w Mucharzu. Akcja skierowana jest do
mieszkańców Gminy Mucharz. Biorą w niej również udział harcerze starsi, którzy na co
dzień nie pracują już w drużynie (zebrane pieniądze odprowadzono do Hufca Ziemi
Wadowickiej z przeznaczeniem na bieżące wydatki drużyny – składki)
9 listopada 2007 – zbiórka drużyny z okazji Święta Niepodległości. Przygotowujemy
uroczystość
11 listopada 2007 – organizujemy Gminne obchody Święta Niepodległości. Uroczystość
zorganizowana dla społeczeństwa (środowiska) Gminy Mucharz
11 listopada 2007 – harcerze naszej drużyny (Patrycja Kania, Klaudia Kyś, Maksymilian
Klauzner, Bartosz Potoczny, Piotr Grajny i Mikołaj Sikorski) składają przyrzeczenie
harcerskie przy Obelisku Niepodległości w Mucharzu
16-18 listopada 2007 – udział w Andrzejkach Hufcowych w Jaszczurowej
14-15 XII 2007 – organizacja wigilii połączonej z biwakiem dla drużyn Gminy Mucharz.
Zaproszono gości (wójt gminy Wacław Wądolny, dyrektor gimnazjum Janina Kunowska,
członkowie Komendy Hufca, harcerze starsi i instruktorzy z terenu gminy)
16 XII 2007 – wyjazd po Betlejemskie Światło Pokoju (hm. Robert Kadela, phm. Dorota
Polan, pion. Edyta Gronkiewicz, pion. Patrycja Kania, pion. Dominika Fiedor. 23 XII 2007
r. na porannej mszy św. w Mucharzu przekazano światełko mieszkańcom Gminy
Mucharz na ręce księdza Zdzisława Zięby
XII 2007 - drużyna zgłosiła powstanie jednego zastępu podczas Nieobozowej Akcji
Zimowej.
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STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2008
1-2 II 2008 – organizujemy dwudniową wycieczkę drużyny na Halę Krupową.
Wyruszamy w piątek czarnym szlakiem z Sidziny Wielkiej Polany do schroniska PTTK
na Hali Krupowej. Dochodzimy też do Kaplicy Matki Bożej Opiekunki Turystów pod
Okrąglicą. Śpimy w schronisku. Do Mucharza wracamy w sobotę
4-8 II 2008 – liczny udział drużyny w biwaku harcerskim w Jaszczurowej (18 harcerzy).
Nasi instruktorzy są członkami kadry: phm. Dorota Polan – komendant biwaku, hm.
Robetr Kadela – oboźny, pwd. Edyta Kadela – kwatermistrz, druhny: samarytanka
Klaudia Szczurek i pionierka Karolina Paleczny pełnią funkcję przybocznych
7 II 2008 – harcerka naszej drużyny, dh. Dominika Baran składa przyrzeczenie
harcerskie
16-17 II 2008 – uczestniczymy w X Festiwalu Kultury Harcerskiej, przebiegającym pod
hasłem „Żołnierz drogą maszerował…”. Do Leńcz, gdzie odbywał się festiwal, pojechały
dh. dh.: Klaudia Szczurek, Agnieszka Kadela, Katarzyna Malinka i Justyna Gaczorek
22 II 2008 – trzyosobowa reprezentacja drużyny w składzie: dh. Dominika Fiedor, dh.
Katarzyna Malinka i dh. Justyna Gaczorek jedzie do Stanisławia Kępki, by wziąć udział w
Hufcowym Konkursie Historycznym
II 2008 – zastęp „Józefinki” zajął IV miejsce w ramach realizacji zadań Nieobozowej Akcji
Zimowej
II 2008 – zgłaszamy swój udział do zdobywania odznaki chorągwianej Chorągwi
Krakowskiej
9 III 2008 – stworzyliśmy nową, własną, niezależną stronę internetową drużyny:
www.zhpmucharz.republika.pl obecnie pod adresem www.130.wadowice.zhp.pl
19 III 2008 – nasi instruktorzy i harcerze budują Grób Pański w kościele parafialnym w
Mucharzu; tego zaszczytnego działania podejmujemy się na prośbę proboszcza parafii
19-22 III 2008 – bierzemy udział w akcji zarobkowej, pakując zakupy w wadowickich
supermarketach w okresie przedświątecznym
28-30 III 2008 – uczestniczymy w Rajdzie Powitania Wiosny; sobotnia trasa rajdowa
powiodła nas do Ponikwi
III 2008 - Braliśmy liczny udział w konkursach hufcowych:
- „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” (nagrodę wylosowała dh. Agnieszka Kadela)
- „Sztuka naszą pamięcią…” – konkurs plastyczny zorganizowany z okazji 65 rocznicy
Akcji pod Arsenałem (wyróżnienia dla dh dh Agnieszki Kadeli, Katarzyny Malinki,
Klaudii Szczurek, zucha Tomasza Kadeli)
9 IV 2008 – 130 DSTH "Stu trzydziestu z Mucharza" im. Ks. J. Poniatowskiego jedzie do
Krakowa, by wziąć zaszczytny udział w pogrzebie ojca Adama Studzińskiego,
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harcmistrza, uczestnika bitwy pod Monte Cassino, jako drużyna sztandarowa Hufca ZHP
Ziemi Wadowickiej
10 IV 2008 - członkowie Klubu Fotograficznego "Okno" uczestniczą w plenerze
fotograficznym w Krakowie (Skałka i Kazimierz)
11-13 IV 2008 – nasi harcerze porządkują harcerską bazę obozową w Zalesiu
18 IV 2008 - członkowie Klubu Fotograficznego "Okno" zgłaszają swoje poplenerowe
prace do konkursu "Genius Loci Skałki i Kazimierza w obiektywie młodego fotografika".
Główne cele to: rozpropagowanie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej życia i twórczego
dorobku Wielkich Polaków z Panteonu Na Skałce, uwrażliwienie młodzieży na wartości
kultury narodowej, kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i świadomego jej
odbioru oraz wzbudzenie potrzeby aktywności artystycznej w zakresie fotografii.
Organizatorem konkursu jest m.in. "Fundacja Panteon Narodowy Na Skałce".
2 V 2008 – pakujemy zakupy w wadowickich domach towarowych; zbieramy pieniądze
na remont i doposażenie bazy harcerskiej w Zalesiu
10 V 2008 – harcerki naszej drużyny biorą udział w pracach porządkowych w Zalesiu;
działają na rzecz środowisk harcerskich Hufca Ziemi Wadowickiej
15 V 2008 – wspólnie z uczniami działającymi w projekcie Literacki Atlas Polski
(uczymy ich harcerskich metod) organizujemy grę terenowo-literacką dla kolegów z
pierwszej klasy gimnazjum pt. „Masz Wiadomość”
21 V 2008 – ogłoszono wyniki I etapu wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Genius
Loci Skałki i Kazimierza w obiektywie młodego fotografika”; członkowie Harcerskiego
Klubu Fotograficznego „Okno” zakwalifikowali się do ścisłego finału (pierwsza
dziewiątka) – przed nimi drugi etap
26 V 2008 – włączamy się do działań zmierzających do odnowienia Grobu Nieznanego
Żołnierza, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Mucharzu; zbieramy też
informacje mieszkańcach gminy, którzy walczyli podczas I i II wojny światowej oraz
innych o miejscach pochówku żołnierzy
29 V 2008 – poznaliśmy wyniki wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Genius Loci
Skałki i Kazimierza w obiektywie młodego fotografika”; fotograficy Harcerskiego Klubu
Fotograficznego „Okno” zdobyli I i II miejsce oraz wyróżnienie
1 VI 2008 – w nagrodę za pakowanie zakupów w wadowickich domach towarowych
(zbieraliśmy pieniążki na remont i doposażenie bazy harcerskiej w Zalesiu) bierzemy
udział w wycieczce do Zakopanego;
Czerwiec 2008 – Harcerski Klub Fotograficzny „Okno” bierze udział w Plenerze
Fotograficznym „Zapora na Skawie” wraz z fotografikami z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wyniki pleneru oglądać można było podczas Dni Mucharza.
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1 VI 2008 - fotograficy Harcerskiego Klubu Fotograficznego „Okno” odbierają w
Krakowie nagrody za zdobycie I i II miejsca oraz wyróżnienia w konkursie
fotograficznym „Genius Loci Skałki i Kazimierza w obiektywie młodego fotografika”
6 VI 2008 – nasze harcerki Dominika Fiedor i Kadela Aga wzięły udział w Wojewódzkim
i Międzynarodowym Konkursie Leonardo 2008 w Zubrohlavie na Słowacji. Obydwie
zakwalifikowały się do finałowej trzydziestki z nagrodą – wycieczką po Słowacji w
dniach 20-22 VI 2008 r. Do przygotowań konkursowych zakupiono przewodniki i mapy
rejony Babiej Góry z pieniędzy zarobionych podczas akcji zarobkowych.
20 VI 2008 – jesteśmy współorganizatorami Dni Ziemi Mucharskiej: rozbijamy
harcerskie namioty, przygotowujemy stoisko z dorobkiem drużyn działających na
Mucharskiej Ziemi, przygotowujemy wystawę fotograficzną oraz harcerską ściankę
wspinaczkową (skrzynki)
21-22 VI 2008 r. – uczestniczymy w Dniach Ziemi Mucharskiej; w sobote i niedzielę
prezentujemy dorobek drużyn harcerskich działających na Mucharskiej Ziemi, w
niedzielę organizujemy harcerską ściankę wspinaczkową (po skrzynkach)
24 VI 2008 – wyjeżdżamy do Telewizji Kraków – wspólnie z harcerzami Hufca Ziemi
Wadowickiej bierzemy udział w nagraniu teleturnieju „Tak to leciało!”
czerwiec – przygotowujemy się do wyjazdu na obóz harcerski w Pogorzelicy;
kompletujemy umundurowanie, szykujemy potrzebny sprzęt turystyczny (plecaki,
plecaczki, śpiwory, latarki, mapy itp.)
29 VI – 16 VII 2008 r. – silna i liczna reprezentacja harcerzy ze 130 DSTH przebywa na
obozie harcerskim w Pogorzelicy;
2 VIII 2008 – wycieczka Klubu Turystycznego na Kasprowy Wierch, Goryczkowe i Halę
Kondratową
12-16 VIII 2008 – podczas biwaku NAL w Zalesiu przyboczna 130 DSTH Klaudia
Szczurek pełni funkcję w kadrze biwaku
22-24 VIII 2008 – biwak trzydniowy naszego Harcerskiego Klubu Fotograficznego
„Okno” w Pieninach. Zwiedziliśmy Niedzicę z zamkiem, Sromowce Niżne, Trzy Korony,
Zamek Pieniński w górach, Czerwony Klasztor na Słowacji, zamek w Czorsztynie i
jeszcze raz Niedzicę. Oczywiście zdjęć co nie miara.
VIII – realizujemy zadania do odznaki chorągwianej
Czuwaj!
hm. Robert Kadela, drużynowy
phm. Dorota Polan, przyboczna
samarytanka Klaudia Szczurek, przyboczna
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