AKTUALNOŚCI
1 IX 2012 – VIII 2013
130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza”
im. Księcia Józefa Poniatowskiego

WRZESIEŃ 2012
1 IX 2012 – Uczciliśmy 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zapaliliśmy znicze pod
Obeliskiem Niepodległości w Mucharzu, oddając hołd walczącym i poległym w obronie
Ojczyzny (10 osób).
Wraz z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Wadowice,
Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych oraz instruktorami i harcerzami
Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP złożyliśmy kwiaty i znicze pod pomnikiem 12 p.p. w
Wadowicach, na grobach żołnierzy Armii Krajowej i innych pomordowanych i poległych w
czasie wojny oraz pod pomnikiem poświęconym wadowickim harcerzom i instruktorom (10
osób).
W rocznicę wybuchu II wojny światowej instruktorzy drużyny (2 osoby) biorą udział w
promocji książki „Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat”. Uroczystość odbyła
się na Zamku Suskim.
11 IX 2012 – Organizujemy plener Harcerskiego Klubu Fotograficznego „Okno” w
Stryszowie, pracujemy nad nowym projektem fotograficznym „Cuda czterech gmin” (10
osób)
14-16 IX 2012 – Drużyna bierze udział w Zlocie Chorągwi Krakowskiej w Andrychowie,
inaugurującym nowy rok harcerski (1 patrol –15 osób).
20 IX 2012 – Przygotowujemy się do organizacji XXXV Rajdu „Powsinogi Beskidzkie”.
Opracowujemy regulamin, trasę rajdu, przydzielamy zadania.
21-22 IX 2012 – Instruktorzy drużyny i przyboczna (3 osoby) uczestniczą w warsztatach
kulturalnych, związanych z realizacją projektu fotograficznego Klubu Fortograficznego
„Okno” - „Cuda czterech gmin”.
28-30 IX 2012 – Organizujemy XXXV Rajd Powsinogi Beskidzkie. Trasa rajdu wiodła z
Tarnowskiej Góry przez Tarnawę Dolną, Jasień aż do bazy ZHP „Pstrągarnia” w Suchej
Beskidzkiej-Zasypnicy. (90 osób)
Podczas Rajdu nastapiło podsumowanie współzawodnictwa drużyn za rok harcerski
2011/2012. 130 DSTH zajęła II miejsce w pionie starszoharcerskim.
PAŹDZIERNIK 2012
10 X 2012 – Zostaje przeprowadzona zbiórka drużyny, podczas której przygotowujemy się
organizacyjnie do zbliżającej się akcji „Znicz”; planujemy także wycieczkę na Mogielicę
(cała drużyna).

W tym dniu organizujemy także zbiórkę naborową do 7 DH „Omega” w Jaszczurowej.
12-13 X2012 – Uczestniczymy w warsztatach kadry „Obierz właściwy kierunek”,
organizowanych w Korzkwi (dwie przyboczne)
16 X 2012 – Odbyło się spotkanie Harcerskiego Klubu Fotograficznego „OKNO”.
Przygotowujemy wystawę fotograficzną na Festiwal 4 Żywiołów w Mucharzu. (15 osób)
20 X 2012 – Organizujemy całodniową wycieczkę na Mogielicę, najwyższy szczyt Beskidu
Wyspowego (1170 m n.p.m.) W wyprawie uczestniczyli harcerze i instruktorzy 130 DSTH
„Stu trzydziestu z Mucharza”, 7 DH „Omega”, 125 DH „Zośka”, 4 DW „Cztery Żywoły”,
członkowie Klubu Fotograficznego „OKNO” oraz osoby niezrzeszone – ponad
pięćdziesięcioro zapalonych miłośników górskiego wędrowania.
20 X 2012 – Bierzemy udział w INO w Jaszczurowej - trzyosobowy patrol.
20 X 2012 – W Mucharzu odbył się Festiwal 4 Żywiołów – mamy tu naszą wystawę
fotograficzną. Reprezentantki naszego klubu fotograficznego są odpowiedzialne za relację
fotograficzną z imprezy (trzy osoby).
26-27 X 2012 – Organizujemy dwudniowe warsztaty fotograficzne – we współpracy z
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie; biorą w nich udział członkowie Harcerskiego
Klubu Fotograficznego „Okno” (18 osób). Warsztaty prowadzi zawodowy fotograf, Krzysztof
Pacholak.
LISTOPAD 2012
25 X – 4 XI 2012 – Cała drużyna uczestniczy w akcji zarobkowej „Znicz”. Sprzedajemy
znicze przy cmentarzu parafialnym w Mucharzu, zaopatrujemy w znicze zainteresowane
drużyny hufca.
11 XI 2012 – Cała drużyna organizuje obchody Święta Niepodległości dla całej społeczności
Gminy Mucharz (impreza środowiskowa). Uroczystość odbyła się pod Obeliskiem
Niepodległości w Mucharzu. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych,
radni gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, delegacje OSP, uczniowie, rodzice i mieszkańcy
gminy.
11 XI 2012 – Pod Obeliskiem Niepodległości w Mucharzu pięć harcerek z naszej drużyny
składa przyrzeczenie harcerskie.
11 XI 2012 – Delegacja drużyny (10 osób) uczestniczy w obchodach Święta Niepodległości
w Wadowicach. Pełnimy służbę w pocztach sztandarowych oraz trzymamy wartę przy
pomniku 12 p.p.
20 XI 2012 – Odbyło się spotkanie Harcerskiego Klubu Fotograficznego „OKNO”.
Fotografujemy Anioły – przygotowujemy się do wyjazdu do Lanckorony na festiwal „Anioła
w miasteczku”
23 – 24 XI 2012 – Bierzemy udział w Andrzejkach starszoharcerskich w Jaszczurowej.

GRUDZIEŃ 2012
1-7 XII 2012 – bierzemy udział w akcji „Świąteczna Paczka” – zaangażowana cała drużyna
4 XII 2012 – organizujemy wycieczkę do Krakowa - oglądamy spektakl „Tajemniczy ogród”
w Teatrze „Bagatela”, zwiedzamy wystawę fotograficzną „Word Press Foto 2012” w Bunkrze
Sztuki (uczestniczą harcerze oraz członkowie Klubu Fotograficznego „Okno” – 20 osób)
8 XII 2012 – Harcerski Klub Fotograficzny „Okno” bierze udział w festiwalu „Anioł w
miasteczku” w Lanckoronie; harcerze – fotograficy organizują plener na lanckorońskim
rynku, uczestniczą w warsztatach fotografii solarnej prowadzonych przez pana Karola
Mroziewicza oraz w otwarciu wystawy Fotoklubu Trzebińska Kinematografia (10 harcerzy)
14 XII 2012 – wysyłamy kartki z życzeniami do zaprzyjaźnionych drużyn i instytucji (cała
drużyna)
16 XII 2012 – delegacja drużyny wyjeżdża do Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju (4
osoby); dodatkowo dwie przyboczne jadą z delegacją Chorągwi Karkowskiej po światełko na
Słowację
19 XII 2012 – udajemy się na wyprawę na Leskowiec – zanosimy BŚP do schroniska (5 osób)
20–21 XII 2012 – jesteśmy organizatorami biwaku połączonego z Wigilią w drużynie.
Uczestniczą w nim drużyny harcerskie działające na terenie naszej gminy, zuchy,
zaprzyjaźnieni instruktorzy, harcerze starsi, przedstawiciele władz samorządowych. Udział w
biwaku wzięła cała drużyna
21 XII 2012 – delegacja harcerzy z drużynowym odwiedza kombatantów - byłych żołnierzy
AK i ich rodziny; przekazuje Betlejemskie Światło Pokoju, składa świąteczne życzenia (5
osób)
21 XII 2012 – bierzemy udział w spotkaniu opłatkowym samorządowców Gminy Mucharz;
na ręce wójta gminy przekazujemy Betlejemskie Światło Pokoju (4 osoby)
23 XII 2012 – drużyna roznosi Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom Gminy Mucharz,
przekazuje Światło Parafii w Mucharzu, Parafii w Świnnej Porębie, Parafii w Śleszowicach,
zawozi je do kaplicy w Jaszczurowej (zaangażowanych 12 harcerzy i 3 instruktorów).
23 XII 2012 – bierzemy udział w przekazaniu BŚP mieszkańcom Wadowic na wadowickim
rynku; pomagamy w przygotowaniu akcji, pieczemy ciasteczka (zaangażowanych 15 osób)
28 XII 2012 – trzech instruktorów i dwie przyboczne drużyny biorą udział w Harcerskiej
Wigilii Instruktorskiej (razem 5 osób)
1 – 17 XII 2012 – bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kalendarz” – zaangażowana cała
drużyna
14 – 30 XII 2012 – bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2012” – zaangażowana cała
drużyna

STYCZEŃ 2013
6 I 2013 – członkowie Klubu Fotograficznego „Okno” (10 osób) biorą udział w gminnoparafialnym obchodzie Święta Trzech Króli (współpraca ze środowiskiem). Fotograficzna
relacja ze świątecznego korowodu znalazła się na stronie www Gminy Mucharz.
13 I 2013 – nasi harcerze (8 osób) udzielają się jako wolontariusze podczas 21. finału WOŚP,
organizowanego w Gminie Mucharz.
10 I 2013 - zgłaszamy dwa zastępy do akcji NAZ (11 osób), realizujemy zadania NAZ-u.
12-16 I 2013 - 5 osób bierze udział w kursie przybocznych. Wszystkie druhny zdobywają
patent przybocznej, w tym dwie z wyróżnieniem. Dwie druhny pracują w stałej kadrze
pomocniczej.
14 I 2013 – Klub Fotograficzny „Okno” uczestniczy w warsztatach fotografii solarnej z
Karolem Mroziewskim (13 osób)
17-18 I 2013 – organizujemy dwudniową wyprawę w góry – tym razem udaliśmy się w
Gorce, na Turbacz. W wyprawie uczestniczyło 15 harcerzy.
LUTY 2013
7 II 2013 – Składamy meldunek z realizacji zadań NAZ. Zastęp NAZ zdobywa trzecie
miejsce. (8 osób)
8 II 2013 – Jesteśmy organizatorami Hufcowego Konkursu Historycznego. Temat
tegorocznych zmagań to zloty harcerstwa polskiego. (cała drużyna)
19 II 2013 – Odbyło się spotkanie Klubu Fotograficznego „Okno”. Kontynuujemy pracę nad
projektem „Cuda czterech gmin”. (13 osób)
22 II 2013 – Z okazji Dnia Myśli Braterskiej składamy życzenia zaprzyjaźnionym z naszą
drużyną harcerzom, instruktorom i instytucjom samorządowym.(cała drużyna)
22-24 II 2013 – Bierzemy udział w XV Festiwalu Kultury Harcerskiej „Ponad granicami” w
Wadowicach. (16 osób)
MARZEC 2013
15 III – 30 III 2013 – Bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2013” (zaangażowana cała
drużyna)
20 III 2013 – Harcerze z Klubu Fotograficznego „Okno” biorą udział w konkursie
fotograficznym „Anioł w miasteczku – przesłanie”, zorganizowanym przez LGD „Gościniec
4 żywiołów” (5 osób)
22 III 2013 – 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) – zaangażowanych 15 osób
24 III 2013 – Uczestniczymy w Parafialnej Drodze Krzyżowej drogami Mucharza. Pełnimy
wartę z pochodniami na stacjach Drogi Krzyżowej (zaangażowana cała drużyna)
27 III 2013 – W środę Wielkiego Tygodnia tradycyjnie budujemy Grób Pański w kościele
parafialnym p.w. Św. Wojciecha BM w Mucharzu (5 osób)
29 III 2013 – W Wielki Piątek pełnimy wartę przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym
p.w. Św. Wojciecha BM w Mucharzu (zaangażowana cała drużyna)
31 III 2013 – Bierzemy udział w Procesji i Mszy Świętej Rezurekcyjnej w Niedzielę
Wielkanocną – sześcioosobowa delegacja
KWIECIEŃ 2013
3 IV 2013 – Zgłaszamy do realizacji projekt „Zdobywamy Koronę Beskidów i wędrujemy z
aparatem po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego”. Pozyskujemy fundusze na realizację
projektu.
5 – 7 IV 2013 – Uczestniczymy w XXVII Rajdzie Powitania Wiosny „Azymut Europa” w
Brzeźnicy. Nasza reprezentacja liczy 15 osób.
23 IV 2013 – Kolejne spotkanie Klubu Fotograficznego „Okno” – fotografujemy członków
zespołu tanecznego działającego przy GOKiC w Mucharzu (portrety i zdjęcia grupowe).
30 IV 2013 – Tym razem podczas akcji „Kasy” pakujemy zakupy, zbierając pieniądze na
remont bazy obozowej w Zalesiu. (3 osoby).
Kwiecień 2013 – Kończymy pracę nad projektem fotograficznym „Cuda czterech gmin”.
Przygotowujemy się do wystawy fotograficznej.
MAJ 2013
3 V 2013 – Harcerki naszej drużyny oraz Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej służą
w pocztach sztandarowych i pełnią wartę honorową pod pomnikiem 12 pułku piechoty w
Wadowicach podczas uroczystych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja (8 harcerzy i
dwóch instruktorów)
11 V 2013 – Uczestniczymy w Harcgraterze - nasza reprezentacja zajęła trzecie miejsce (4 +
1)
17 - 18 V 2013 – Rada Drużyny bierze udział w odprawie wyjazdowej w Pstrągarni (4 – 6
osoby)
25 V 2013 – Organizujemy wycieczkę na Leskowiec dla całej drużyny i osób niezrzeszonych
– uczestniczyło 25 sób.

25-26 V 2013 – Uczestniczymy w odprawie roboczej drużyn środowiska mucharskiego (w
gimnazjum w Jaszczurowej; przygotowujemy się do zlotu oraz wystawy fotograficznej Klubu
Fotograficznego „Okno”) – 16 osób

Czuwaj!
hm. Robert Kadela, drużynowy
phm. Dorota Polan, przyboczna
pion. Klaudia Klimowska, przyboczna,
pion. Karolina Polan, przyboczna

