
 

 

KOMUNIKAT 3/2015 

 

Drodzy Rodzice i Sympatycy Szczepu „Puszcza” 

Minął kolejny rok naszej pracy harcerskiej, którą skupiliśmy na budowaniu wspólnoty 

organizacyjnej i programowej, która połączy starszych i młodszych - rodziców, młodzież i dzieci. We 

wrześniu 2014 roku postanowiliśmy silniej połączyć prace KPH i Szczepu.  

 

Dziś możemy już podsumować pozytywne efekty. Przez cały ten rok harcerski nie zabrakło nas na 

najważniejszych wydarzeniach gminnych, państwowych, harcerskich. Można się z nami było spotkać 

podczas święta organizacji pozarządowych, na naszym święcie Szczepu, kominku wigilijnym, pikniku 

majowym. Pełnimy służbę na cmentarzu przy grobach żołnierskich 1 listopada. Jesteśmy 11 listopada, 1 

marca, 3 maja, pod pomnikiem, by oddać hołd zasłużonym. Tradycją jest już „harcerska” Msza Św. (w 

każdą III niedzielę m-ca), czynny udział w ulicznej Drodze Krzyżowej czy procesji Bożego Ciała. Postawiliśmy 

sobie za cel przywrócenie zapomnianych form pracy – takich jak m.in. złaz zastępów, festiwale teatrzyków, 

który udało się zrealizować. Dzięki Komendzie Szczepu i drużynowym odbyło się po kilku latach przerwy 

wspólne szczepowe zimowisko w Bukowinie Tatrzańskiej w lutym br. W maju odbył się znowu, po 

dziewięciu latach przerwy Złaz Zastępów /już XXVIII/. Podsumowaniem całorocznej pracy, był obóz letni 

oraz kolonia zuchowa. Obozowa akcja letnia odbyła się dzięki wsparciu licznego grona rodziców i 

sympatyków. Szczególne podziękowania należą się Tomkowi Gancarczykowi, który po raz kolejny wziął na 

siebie ciężar kwatermistrzowskiego przygotowania i prowadzenia obozu. Dorota Zielonka podzieliła z 

Komendantką Szczepu odpowiedzialność za obóz pełniąc funkcje z-cy komendanta zgrupowania. Wsparli 

nas Celina Gucwa i Adam Węgrzyn prowadząc wzorowo obozową kuchnię. Agata Kalinowska poświeciła, 

również swój urlop pełniąc funkcje opieki medycznej. Tradycyjnie już Wojtek Wróblewski załatwił kolejne, 

malownicze obozowe miejsce a Grzegorz Dudzik, Norbert Dziadur i Marek Trybała byli nieocenioną 

pomocą w pionie kwatermistrzowskim. 

 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, wspierających młodą kadrę instruktorską, jesteśmy dziś w stanie 

organizować dla niepołomickiej młodzieży prawdziwe harcerstwo skutecznie konkurując z licznymi 

ofertami innych organizacji i stowarzyszeń. Efekty widać choćby na przykładzie naszego pionu zuchowego. 

W dwóch gromadach zuchowych mamy prawie 50 dzieciaków, które pod wodzą dh. Ewy Biernat i dh. 

Tomka Henke wkroczyły na ścieżkę harcerskiej przygody. Cieszymy się także z wyremontowanego w tym 

roku ośrodka /ocieplenie ścian, wymiana okien, nowe tynki i rynny w głównym budynku ośrodka/.  



Nowy rok harcerski będzie dla nas rokiem szczególnym, ponieważ we wrześniu 2016 roku będziemy 

obchodzili 40-lecie istnienia Szczepu „Puszcza”. Dlatego Rada Szczepu przyjęła program działania w roku 

harcerskim 2015/2016 pod hasłem – „40 lat wspólnoty w służbie i braterstwie”. 

Pod tym wezwaniem spotykamy się wszyscy 20 grudnia /niedziela/ o g. 18 tej na tradycyjnym Kominku 

Wigilijnym, na który Was wszystkich zapraszamy. Natomiast w przyszłym roku 9 stycznia /sobota/ w g.10-

14 organizujemy w naszym Ośrodku konferencje programową, na której chcemy sformułować postulaty do 

instruktorskiej dyskusji przed Zjazdem ZHR, który odbędzie się 1 kwietnia. Czterdzieści lat doświadczeń i 

troska o przyszłość ruchu harcerskiego wymagają abyśmy również w tej sprawie byli aktywni. Z okazji 

jubileuszu harcerki i harcerze przeprowadzą zwiady historyczne efektem, których ma być wystawa 

prezentująca sylwetki wszystkich instruktorów, którzy na przestrzeni minionych lat pełnili funkcje 

drużynowych. Szczep w marcu wróci do tradycji spotkań z okazji Święta Wiosny. Wspomnimy też w 

kwietniu patrona naszego środowiska Króla Kazimierza Wielkiego.  

Wszystkich rodziców i sympatyków zapraszamy 9 kwietnia 2016  do ośrodka harcerskiego na tradycyjne 

porządki wiosenne. Sukces tegorocznego „pikniku rodzinnego” z okazji Święta Flagi skłania nas do 

powtórki. Tym razem spotkamy się wszyscy razem 30 kwietnia /sobota/. Zapraszamy do współpracy w 

przygotowaniach i do licznego udziału całymi rodzinami.  

W lipcu kolonia zuchowa, po raz pierwszy w naszej historii odbędzie się nad morzem. W ostatnim tygodniu 

lipca bierzemy udział w Światowych Dniach Młodzieży przyjmując pielgrzymów w naszym ośrodku. 

Jubileuszowy obóz Szczepu odbędzie się, więc wyjątkowo w sierpniu. We wrześniu będziemy świętowali 

nasze 40-lecie. Jednym z elementów wzbogacających jubileusz będzie nowe, wzbogacone o ostanie 20 lat , 

wydanie szczepowego Śpiewnika, który tworzy dh. Joanna Korabik. 

Aby nasze plany się powiodły potrzebujemy Waszego wsparcia i zaangażowania. Przede wszystkim liczymy 

na Wasze osobiste zaangażowanie i pomoc w organizacji naszych wspólnych przedsięwzięć. Zachęcamy do 

bezpośredniego kontaktu z Komendantką Szczepu, drużynowymi, przewodniczącym KPH i członkami 

Zarządu. 

Jeśli kogoś brakuje lub chcecie się dopisać do naszej listy adresowej to prosimy o kontakt z sekretarzem 

KPH Karoliną Zimnal-Trybałą e-mail karolina.zimnal-trybala@uj.edu.pl  

 

Z harcerskim pozdrowieniem   CZUWAJ! 

Komendantka Szczepu „Puszcza”                 Przewodniczący KPH 

phm Ewa Rychtarczyk                   dr Piotr Nescieruk 

 

Niepołomice 14 grudnia 2015 
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