
AKTUALNOŚCI 
1 IX 2010 – 21 VIII 2011 

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

 

 
 
WRZESIEŃ  2010 
 

8 IX 2010 - Odbyła się pierwsza zbiórka drużyny. W wyniku przeprowadzonej akcji  

naborowej do drużyny przystąpiło 13 nowych osób.  

 

17-19 IX 2010 - Drużyna bierze udział w Zlocie Chorągwi Krakowskiej w Wadowicach,  

inaugurującym nowy rok harcerski (2 patrole – 20 osób). Jesteśmy współorganizatorami  

uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego wadowickim harcerzom. Pomagamy także w  

organizacji gry miejskiej dla harcerzy starszych. Nasz drużynowy hm. Robert Kadela został  

uhonorowany Nagrodą im. Zdzisława Trylskiego dla Instruktora Roku 2010 Chorągwi  

Krakowskiej, a przyboczną phm. Dorotę Polan wyróżniono Brązowym Krzyżem za Zasługi  

dla ZHP. 

 

19 IX 2010 - Zdobywamy Odznakę Chorągwianą „Harcerska Rzeka Pokoleń” w stopniu  

złotym! Oficjalne przyznanie odznaki nastąpiło podczas uroczystego apelu kończącego Zlot  

Chorągwi Krakowskiej w Wadowicach.  

 

20 IX 2010 - Przygotowujemy się do organizacji XXXIII Rajdu „Powsinogi Beskidzkie”.  

Opracowujemy regulamin, trasę rajdu, przydzielamy zadania.  

 

25 IX 2010 - Harcerski Klub Turystyczny bierze udział w wycieczce na Jaroszowicką Górę  

– przemierzamy trasę, którą będą wędrować harcerze podczas XXXIII Rajdu Powsinogi  

Beskidzkie.  

 

29 IX 2010 - Harcerski Klub Fotograficzny OKNO przystępuje do kolejnego projektu  

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – temat projektu to „Rodzinne sagi”. 

 

PAŹDZIERNIK  2010 
 

4 X 2010 - Zostaje przeprowadzona zbiórka drużyny, podczas której następuje wręczenie 

chust drużyny nowym członkom. Trwają ostatnie przygotowania do harcerskiego rajdu  

„Powsinogi beskidzkie”. 

 

6 X 2010 - Odbyło się spotkanie Harcerskiego Klubu Fotograficznego „OKNO”. Bierzemy  

udział w sesji fotograficznej: „Portrety”. 

 

8–10 X 2010 - Jesteśmy organizatorami XXXIII Rajdu „Powsinogi  Beskidzkie”. Trasa rajdu  

wiodła z Jaroszowic przez Jaroszowickę Górę i Zagórze do Jaszczurowej.  

 

10 X 2010 - Zostaliśmy najlepszą drużyną starszoharcerską Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP  

w roku harcerskim 2009/2010. W nagrodę pojedziemy na trzydniową wycieczkę do Zalesia.  

 



22 X 2010 - Harcerski Klub Turystyczny bierze udział w jesiennej wycieczce na Leskowiec.  

 

23 X – 2 XI - Cała drużyna uczestniczy w akcji zarobkowej „Znicz”. Sprzedajemy znicze  

przy cmentarzu parafialnym w Mucharzu, zaopatrujemy w znicze zainteresowane drużyny  

hufca.  

 

LISTOPAD  2010 
 

23 X – 2 XI 2010 - Cała drużyna uczestniczy w akcji zarobkowej „Znicz”. Sprzedajemy  

znicze przy cmentarzu parafialnym w Mucharzu, zaopatrujemy w znicze zainteresowane  

drużyny hufca.  

 

1 XI 2010 - Odbyło się spotkanie Harcerskiego Klubu Fotograficznego „OKNO”. Bierzemy  

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

 

6 XI 2010 - Reprezentacja drużyny bierze udział w INO. 

 

10 XI  2010 - Nasza drużyna organizuje obchody Święta Niepodległości dla całej  

społeczności Gminy Mucharz. 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. W  

czasie uroczystości odbyło się  Przyrzeczenie Harcerskie dh Natalii Bieniek. 

 

11 XI  2010 - Reprezentacja naszej drużyny (trzech instruktorów oraz trzech harcerzy z  

Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej) uczestniczy w obchodach Święta  

Niepodległości w Wadowicach. Harcerze z HGRH pełnią wartę pod pomnikiem żołnierzy 12  

p.p. 

 

19-21 XI 2010 - Nasz drużynowy hm. Robert Kadela bierze udział w harcerskiej wycieczce  

do Lwowa.  

 

21 XI 2010 - Harcerski Klub Turystyczny bierze udział w spotkaniu z Kingą Baranowską.  

Spotkanie miało miejsce w Wadowickim Centrum Kultury. 

 

22 XI 2010 - Odbyła się zbiórka drużyny. Przygotowujemy się do Andrzejek oraz do Akcji  

Kalendarz.  

 

27-28 XI 2010 - Bierzemy udział w Andrzejkach starszoharcerskich (25 osób) w  

Jaszczurowej. Wspieramy organizatorów pomocą na zapleczu kuchennym oraz w sprawach  

porządkowych.  

 

GRUDZIEŃ  2010 
 

12 XII 2010 - delegacja drużyny wraz z przyboczną wyjeżdża do Krakowa po Betlejemskie 

Światło Pokoju. 

 

12 XII 2010 - Harcerski Klub Fotograficzny „Okno” wraz z opiekunem – hm. Robertem 

Kadelą bierze udział w plenerze fotograficznym w Krakowie; fotografują świąteczny Rynek 

oraz uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. 

 



17–18 XII 2010 - 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. Podczas biwaku przyrzeczenie harcerskie złożyła druhna Agata 

Klauzner. 

 

19 XII 2010 - 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). 

 

20 – 23 XII 2010 - delegacja harcerzy z drużynowym odwiedzają kombatantów - byłych 

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

życzenia 

 

3 – 20 XII 2010 - bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kalendarz” – zaangażowana cała 

drużyna 

 

20 – 24 XII 2010 - bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2010” – zaangażowana cała 

drużyna 

 

STYCZEŃ  2011 
 

7 I 2011 – harcerki z naszej drużyny (10 osób) pomagają przy organizacji Instruktorskiej 

Wigilii Stulecia (m. in. obsługa kuchni, wydawanie pakietów promocyjnych Hufca, ankiet 

informacyjnych); instruktorzy drużyny przygotowują na uroczystość pokaz multimedialny 

ukazujący rok harcerski z życia Hufca 

 

14 – 16 I 2011 – Harcerski Klub Fotograficzny „Okno” organizuje trzydniowe warsztaty 

fotograficzne ze znanym fotografem z Warszawy Mikołajem Grynbergiem. Temat 

warsztatów dotyczył realizowanego przez Klub „Okno” projektu „Sagi rodzinne”. Drużyna 

realizuje projekt przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 

 

15–16 I 2011 – organizujemy w Jaszczurowej dwudniowy biwak dla drużyny – otwieramy 

sprawności, próby na stopnie, organizujemy obrzędowy kominek, pląsowisko i noc filmową; 

na biwaku gościmy PDW „Cztery Żywioły” 

 
LUTY  2011 
 

3 II 2011 – Uczestniczymy w wycieczce do Zubrzycy, organizowanej przez nasz hufiec dla 

drużyn starszoharcerskich (15 osób) 

 

6 II 2011 – Członkowie Klubu Turystycznego, działającego przy 130 DSTH, uczestniczą w 

wycieczce na Wielką Raczę.  

 

7-11 II 2011 – Trzy osoby biorą udział w kursie zastępowych. Druhna Ewelina Madej kończy 

kurs z wyróżnieniem, pozostała dwójka również pozytywnie kończy kurs. Instruktorzy 

drużyny prowadzą zajęcia podczas kursu zastępowych i przybocznych. 

 



18 II 2011 – Dwunastoosobowa delegacja drużyny bierze udział w pogrzebie podporucznika 

Mariana Pióro, pseudonim „Sep”. Pełnimy służbę w pocztach sztandarowych.  

 

22 II 2011 – Z okazji Dnia Myśli Braterskiej przesyłamy listownie życzenia zaprzyjaźnionym 

z naszą drużyną harcerzom, instruktorom i instytucjom samorządowym.  

 

23 II 2011 – Odbyło się spotkanie Klubu Fotograficznego „Okno”. Kontynuujemy pracę nad 

projektem „Sagi rodzinne”. 

 

25 II 2011 – Wyruszamy na zimową wyprawę na Leskowiec. Wędrujemy z Jaszczurowej, 

dochodząc zielonym szlakiem na sam szczyt. 

 

MARZEC  2011 
 

2 III 2011 – Trzyosobowa delegacja drużyny uczestniczy w pogrzebie żołnierza WP i AK, 

ppor., Jana Nowobilskiego, ps. „Mróz”. Pełnimy służbę w poczcie sztandarowym. 

 

3 III 2011 – Tłusty Czwartek: ma miejsce zbiórka drużyny, podczas której trwają ostatnie 

przedfestiwalowe przygotowania. Nie zabrakło – zgodnie z tradycją – pysznych pączków. 

 

4-6 III 2011 – Uczestniczymy w Festiwalu Kultury Harcerskiej w Zebrzydowicach (23 

osoby). 130 DSTH zajęła III miejsce w klasyfikacji ogólnej wśród drużyn starszoharcerskich, 

a I miejsce w indywidualnym konkursie literackim przypadło przybocznej 130 DSTH, sam. 

Katarzynie Bednarczyk. Na apelu kończącym festiwal przyznano oficjalnie pagony 

wędrownicze naszym harcerzom i instruktorom (4 osoby). 

 

 

9 III 2011 – Gościmy  na zbiórce harcerskiej Próbnej Drużyny Wędrowniczej „Cztery 

Żywioły”.  

 

16 III 2011 – Odbyło się spotkanie Klubu Fotograficznego „Okno”. Omawiamy kolejne prace 

związane z projektem „Sagi rodzinne”. 

 

26-27 III 2011 – Klub Turystyczny bierze udział w kolejnej wyprawie – tym razem jest to 

dwudniowa wycieczka na Przegibek i Wielka Raczę.  

 
KWIECIEŃ  2011 
 

1 IV 2011 – 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) – całą drużyna.  

 

6 IV 2011 – Członkowie Klubu Fotograficznego OKNO kontynuują działania związane z 

realizacją projektu „Sagi rodzinne” – odwiedzamy i fotografujemy wielopokoleniową rodzinę 

państwa Pływaczów (12 osób) 

 

10 IV 2011 – Organizujemy jednodniową wycieczkę do Doliny Chochołowskiej. Biorą w niej 

udział nasi harcerze – połączone siły klubu turystycznego i fotograficznego. Wyruszamy 



pieszo z Polany Siwej (2h), zaś drogę powrotną ze schroniska przemierzamy na rowerach. 

Fotografujemy tatrzański krajobraz, Potok Chochołowski, Polanę Chochołowską, 

Kominiarski Wierch i oczywiście krokusy, z których Dolina Chochołowska słynie. 

 

13 IV 2011 – Zbiórka drużyny. Przygotowujemy się do rajdu wiosennego. Wspieramy też 

akcję naborową do 7 DH „Omega”.  

 

15 – 17 IV 2011 - Uczestniczymy w XXV Rajdzie Powitania Wiosny w Wadowicach. Nasza 

reprezentacja liczy 22 osoby. 

 

16 – 23 IV 2011 – Bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2011” (zaangażowana cała 

drużyna) 

 

20 IV 2011 – W środę Wielkiego Tygodnia tradycyjnie budujemy Grób Pański w kościele 

parafialnym p.w. Św. Wojciecha BM w Mucharzu (7 osób) 

  

26 IV 2011 – Wraz z ekipą filmową Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 

nagrywamy film o realizowanych przez nasz harcerski Klub Fotograficzny „Okno” projektach 

fotograficznych „Wieś na dnie jeziora” i „Sagi rodzinne” (12 osób). 

 

30 IV 2011 – Tym razem pakujemy zakupy w sklepach „Savia”, zbierając pieniądze na 

remont bazy obozowej w Zalesiu. 

 

MAJ  2011 
 

30 IV, 2 V 2011 – Bierzemy udział w zarobkowej akcji „Kasy 2011” – zebrane pieniądze 

przeznaczone zostaną na dalsze inwestycje remontowe w harcerskiej bazie obozowej w 

Zalesiu (10 harcerzy) 

 

1 V 2011 – Pełnimy służbę w pocztach sztandarowych podczas uroczystej mszy świętej, 

odprawionej na wadowickim rynku w dniu beatyfikacji Jana Pawła II (4 harcerzy i instruktor) 

 

3 V 2011 – 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) 

 

14 V 2011 – Harcerze z Klubu Turystycznego uczestniczą w wycieczce po Beskidzie 

Średnim, przemierzając szlak ze Skawiec na Starowidz, Przełęcz Kramarki i górę Chełm. 

Odwiedzamy też harcerską bazę obozową w Zalesiu. 

 

14 V 2011 – Wspieramy w działaniach Muzeum Miejskie w Wadowicach podczas Nocy 

Muzeów (cztery harcerki i instruktor). Klub Fotograficzny „Okno” organizuje w tym czasie 

na terenie muzeum plener.  

 

15 V 2011 – Pełnimy służbę w pocztach sztandarowych podczas uroczystej mszy świętej, 

odprawionej na wadowickim rynku jako dziękczynienie za dar beatyfikacji Jana Pawła II (4 

harcerzy i instruktor). 

 



26 V 2011 – Nakładem środków drużyny wydajemy album fotograficzny zatytułowany „Sagi 

rodzinne” (2 części) z pracami członków Klubu Fotograficznego „Okno”. 

 

27-29 V 2011 – Nasza drużyna bierze udział w trzydniowym Zlocie Hufca ZHP Ziemi 

Wadowickiej (12 harcerzy i 3 instruktorów). 

 

28 V 2011 – Współpracujemy z OSP – bierzemy udział jako pozoranci w ćwiczeniach 

strażackich zorganizowanych dla jednostek OSP Gminy Mucharz i Stryszów (15 harcerzy i 2 

instruktorów). 

 

29-30 V 2011 - Członkowie Harcerskiego Klubu Fotograficznego „OKNO” wraz z 

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

w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych CEO. Na Zamku Królewskim 

przedstawiają efekty swojej całorocznej pracy nad projektem „Sagi rodzinne” (5 osób) 

 

CZERWIEC  2011 
 

5 VI 2011 – w lokalnej gazecie „Carolus” ukazuje się artykuł o wyjeździe Harcerskiego 

Klubu Fotograficznego „Okno” do Warszawy, gdzie zaprezentowaliśmy zdjęcia z cyklu „Sagi 

rodzinne” 

 

26 VI 2011 – Jesteśmy współorganizatorami imprezy przeznaczonej dla środowiska Gminy 

Mucharz – Dni Ziemi Mucharskiej. Organizujemy dla dzieci i młodzieży harcerską ściankę 

wspinaczkową – konkurs ze skrzynkami. Rekord to 16 skrzynek. 

 

25-26 VI 2011 – Harcerski Klub Fotograficzny „Okno” przygotował wystawę „Sagi 

rodzinne” dla mieszkańców Gminy Mucharz. Ponad 100 zdjęć formatu 30x45 cm, plakaty i 2 

albumy wydane i zszyte u introligatora. 

 

27 VI 2020 – wyjeżdżamy na obóz harcerski w Pogorzelicy – dwóch instruktorów i  

przyboczna drużyny wchodzą w skład kadry programowej i kwatermistrzowskiej obozu, 

harcerze są uczestnikami. 

 

SIERPIEŃ 2011 

 

1 VIII 2011 – Współorganizujemy wraz z Komendą Hufca uroczystości 1 sierpnia na 

wadowickim rynku. Uroczystość upamiętniała 66 rocznicę powstania warszawskiego, 

skierowana była do harcerzy i mieszkańców Wadowic. W uroczystości wzięło udział 

piętnastu harcerzy z drużyny. 

 

1- 16 VIII 2011 – Udział w harcerskim obozie w Unieściu (3 członków drużyny). 

 

12 VIII 2011 – Zdobycie Chełmskiej Góry w Koszalinie (3 członków drużyny). 

 

21 VIII 2011 – Wycieczka Harcerskiego Klubu Fotograficznego na Tarnawską Górę (8 

członków  drużyny). 

 

Czuwaj! 
phm. Dorota Polan, przyboczna 
sam. Agnieszka Kadela, przyboczna 


