
AKTUALNOŚCI 
1 IX 2011 – VIII 2012 

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

 

 
 
WRZESIEŃ  2011 
 

6 IX 2011 – Odbyła się pierwsza zbiórka drużyny. W wyniku przeprowadzonej akcji  

naborowej do drużyny przystąpiło 11 nowych osób.  

 

13 IX 2011 – Przygotowujemy się do organizacji XXXIV Rajdu „Powsinogi Beskidzkie”. 

Opracowujemy regulamin, trasę rajdu, przydzielamy zadania.  

 

16-18 IX 2011 – Drużyna bierze udział w Zlocie Chorągwi Krakowskiej w Krakowie - 

Podgórzu, inaugurującym nowy rok harcerski (1 patrol –10 osób).  

 

19 IX 2011 – Harcerski Klub Turystyczny bierze udział w wycieczce na Przysłop – 

przemierzamy trasę, którą będą wędrować harcerze podczas XXXIV Rajdu Powsinogi 

Beskidzkie.  

 

23-25 IX 2011 – Organizujemy XXXIV Rajd Powsinogi Beskidzkie. Trasa rajdu wiodła z 

bazy ZHP „Pstrągarnia” w Suchej Beskidzkiej - Zasypnicy czarnym szlakiem na Przysłop, 

skąd czerwonym wracano do „Pstrągarni”. Podczas Rajdu nastąpiło podsumowanie 

współzawodnictwa drużyn za rok harcerski 2010/2011. 130 DSTH zajęła I miejsce w pionie 

starszoharcerskim. Odbyło się przyrzeczenie harcerskie w drużynie – złożyło je trzech 

harcerzy. 

 

29 IX 2011 – Harcerski Klub Fotograficzny OKNO przystępuje do kolejnego projektu 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – temat projektu to „Moje miejsce, moja 

historia” – „Zapisane w kamieniu i drewnie”. 

 

PAŹDZIERNIK  2011 
 

12 X 2011 – Zostaje przeprowadzona zbiórka drużyny, podczas której przygotowujemy się 

organizacyjnie do zbliżającej się akcji „Znicz”; planujemy także wycieczkę w Pieniny.  

 

18 X 2011 – Odbyło się spotkanie Harcerskiego Klubu Fotograficznego „OKNO”. 

Przydzielamy zadania związane z projektem „Moje miejsce, moja historia” – „Zapisane w 

kamieniu i drewnie”. 

 

22 X 2011 – Instruktorzy i przyboczne drużyny uczestniczą w Zjeździe Hufca ZHP Ziemi 

Wadowickiej.  

 

 

LISTOPAD  2011 



26 X – 2 XI 2011 – Cała drużyna uczestniczy w akcji zarobkowej „Znicz”. Sprzedajemy 

znicze przy cmentarzu parafialnym w Mucharzu, zaopatrujemy w znicze zainteresowane 

drużyny hufca.  
 

1 XI 2011 – Odbyło się spotkanie Harcerskiego Klubu Fotograficznego „OKNO”. Bierzemy 

udział w sesji fotograficznej: „W blasku zniczy” (cmentarz parafialny w Mucharzu). 

 

5 XI 2011 – Organizujemy całodniową wycieczkę w Pieniny, zrealizowaną w ramach 

wygranego przez nas projektu związanego z wspieraniem i rozwojem turystyki w środowisku. 

Wędrujemy Wąwozem Homole i zdobywamy Wysoką. Na wyprawę zaprosiliśmy harcerzy z 

drużyn Gminy Mucharz oraz osoby niezrzeszone – razem 41 uczestników ze środowiska 

działania drużyny.  

 

5 XI 2011 – Przyrzeczenie harcerskie składa członek naszej drużyny, druh Bartek Sikora. 

 

11 XI 2011 – 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. Delegacja drużyny (10 osób) uczestniczy w obchodach Święta Niepodległości w 

Wadowicach. Pełnimy służbę w pocztach sztandarowych oraz trzymamy wartę przy pomniku 

11 p.p.  

 

26-27 XI 2011 – Bierzemy udział w Andrzejkach starszoharcerskich w Lanckoronie. 

 

28 XI 2011 – Odbyło się spotkanie Harcerskiego Klubu Fotograficznego „OKNO”. 

Przygotowujemy wystawę „Obraz. Peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia w Mucharzu”. 

 
GRUDZIEŃ  2011 
 
 
3 XII 2011 – uczestniczymy w Imprezie Na Orientację, zajmując III miejsce wśród drużyn 

starszoharcerskich i wędrowniczych 

 

9 XII 2011 – organizujemy Hufcowy Harcerski Konkurs Historyczny, w którym uczestniczy 

6 drużyn harcerskich oraz 6 drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych; do organizacji 

konkursu włączyło się 10 harcerzy oraz trzech instruktorów naszej drużyny. 

 

11 XII 2011 – delegacja drużyny wraz z drużynowym wyjeżdża do Krakowa po Betlejemskie 

Światło Pokoju (4 osoby) 

 

11 XII 2011 – przyboczna drużyny, działająca w Klubie Fotograficznym „OKNO” zdobyła 

nagrodę specjalną „Kroniki Beskidzkiej” w „Talentach 2011” (kategoria fotografia) 

 

17–18 XII 2011 – 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.  

 



18 XII 2011 – 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 i do urzędów (zaangażowanych 12 harcerzy i trzech 

instruktorów). 

 

21 – 23 XII 2011 – delegacja harcerzy z drużynowym odwiedzają kombatantów - byłych 

żołnierzy AK i ich rodziny; przekazują Betlejemskie Światło Pokoju, składają świąteczne 

życzenia (4 osoby) 

 

28 XII 2011 – trzech instruktorów i dwie przyboczne drużyny biorą udział w Harcerskiej 

Wigilii Instruktorskiej 

 

3 – 17 XII 2011 – bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kalendarz” – zaangażowana cała 

drużyna 

 

16 – 31 XII 2011 – bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2011” – zaangażowana cała 

drużyna. Cały grudzień – w Ośrodku Duszpasterskim w Mucharzu trwa wystawa „Obraz. 

Peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia w Mucharzu”, przygotowana przez Harcerski Klub 

Fotograficzny „OKNO”, działający przy naszej drużynie. Wystawę zwiedzają mieszkańcy 

Mucharza. 

 

STYCZEŃ  2012 
 
6 I 2012 – członkowie Klubu Fotograficznego „Okno” biorą udział w gminno-parafialnym 

obchodzie Święta Trzech Króli. Fotograficzna relacja ze świątecznego korowodu znalazła się 

na stronie www Gminy Mucharz.  

 

8 I 2012 – nasi harcerze (9 osób) udzielają się jako wolontariusze podczas 20. finału WOŚP, 

organizowanego w Gminie Mucharz. 

 

11 I 2012 - zgłaszamy zastęp „Radość raz jeszcze” do Nieobozowej Akcji Zimowej. 

 

13 – 14 I 2012 – Harcerski Klub Fotograficzny „Okno” organizuje dwudniowe warsztaty 

fotograficzne z zawodowym fotografem, Ulą Klimek. Temat warsztatów dotyczył 

realizowanego przez Klub „Okno” projektu „Zapisane w drewnie, kamieniu, żelazie.” 

Drużyna realizuje projekt przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 

W warsztatach uczestniczyło 18 osób. 

 

28 I 2012 – organizujemy jednodniową wyprawę w góry – tym razem nasi harcerze zdobyli 

najwyższy szczyt Beskidu Małego – Czupel (933 m n.p.m.), należący do Korony Gór Polski. 

Z Przełęczy Przegibek niebieskim szlakiem udaliśmy się na Magurkę Wilkowicką (gdzie 

znajduje się schronisko), a stamtąd już na Czupel. W wyprawie uczestniczyło 8 harcerzy. 

 

LUTY  2012 
 

4 II 2012 – Czteroosobowa delegacja drużyny bierze udział w pogrzebie podporucznika Jana 

Ochmana, żołnierza AK. Pełnimy służbę w poczcie sztandarowym.  

 



14 II 2012 – Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Harcerstwo to jest, to co kocham” 

zorganizowany z okazji Dnia Myśli Braterskiej; druhna Natalia Bieniek z naszej drużyny 

zajęła III miejsce w kategorii harcerzy starszych. 

 

20-24 II 2012 – 5 osób bierze udział w kursie przybocznych. Cztery druhny zdobywają patent 

przybocznej, w tym dwie z wyróżnieniem. Instruktorzy drużyny podczas kursu prowadzą 

zajęcia.  

  

22 II 2012 – Z okazji Dnia Myśli Braterskiej składamy życzenia zaprzyjaźnionym z naszą 

drużyną harcerzom, instruktorom i instytucjom samorządowym. Wraz z 4 DW „Cztery 

żywioły” uczestniczymy w kominku 73. Podgórskiej Drużyny ZHR, biwakującej w czasie 

ferii w Mucharzu.  

 

28 II 2012 – Odbyło się spotkanie Klubu Fotograficznego „Okno”. Kontynuujemy pracę nad 

projektem „Zapisane w drewnie, żelazie, kamieniu”. 

 

II 2012 – Zastęp „Radość raz jeszcze” realizuje zadania w ramach NAZ (10 osób) 

 

MARZEC  2012 
 
2 – 4 III 2012 – Bierzemy udział w XIV Festiwalu Kultury Harcerskiej w Wadowicach (12 

uczestników). 

 

9 III 2012 – Wyłoniono zwycięskie zastępy NAZ. Wśród nich znalazła się nasza drużyna. W 

nagrodę pójdziemy do kina.  

 

10 III 2012 – Dwóch członków naszej drużyny wzięło w XXI Harcerskich Mistrzostwach 

Polski o Puchar Przechodni Przewodniczącego ZHP hm. Adama Massalskiego. Zajęliśmy 

czwarte i dziewiąte miejsce. 

  

13 III 2012 – Klub fotograficzny OKNO kontynuuje pracę nad projektem „Zapisane w 

drewnie, kamieniu, żelazie”. Spotykamy się już w nowej siedzibie klubu (podziemia budynku 

Urzędu Gminy). 

 

22 III 2012 – 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).  

 
KWIECIEŃ  2012 
 

30 III – 7 IV 2012 – Bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2012” (zaangażowana cała 

drużyna) 

 

4 IV 2012 – W środę Wielkiego Tygodnia tradycyjnie budujemy Grób Pański w kościele 

parafialnym p.w. Św. Wojciecha BM w Mucharzu (6 osób) 

 

6 IV 2012 – W Wielki Piątek pełnimy wartę przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym 

p.w. Św. Wojciecha BM w Mucharzu (zaangażowana cała drużyna) 



 

13 – 15 IV 2012 – Uczestniczymy w XXVI Rajdzie Powitania Wiosny w Lachowicach. 

Nasza reprezentacja liczy 16 osób. W rywalizacji drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych 

zajęliśmy II  miejsce. 

 

17 – 18 IV 2012 – Bierzemy udział w konferencji naukowej poświęconej twórczości Emila 

Zegadłowicza (czterech harcerzy, dwóch instruktorów). Konferencja odbyła się w Hotelu 

Młyn Jacek w Gorzeniu Górnym. Jednym z organizatorów była Fundacja „Czartak” Muzeum 

Emila Zegadłowicza.  

 

27 – 28 IV 2012 - Pięcioosobowa delegacja harcerzy jedzie do Stanisławia Dolnego na Noc 

Filmową. 

 

27 - 28 IV 2012 – Tym razem podczas akcji „Kasy” pakujemy zakupy, zbierając pieniądze na 

remont bazy obozowej w Zalesiu. (8 osób) 

 

29 IV 2012 – Uczestniczymy w jednodniowej wycieczce do Doliny Chochołowskiej. Biorą w 

niej udział harcerze, dla których wyjazd był nagrodą za pracę podczas akcji zarobkowej 

„Kasy” oraz członkowie klubu fotograficznego „Okno” (wyprawa plenerowa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


