
Koło Przyjaciół stanowi istotne dopełnienie 
środowiska Szczepu Puszcza, które przez 40 

lat stało się wielopokoleniową wspólnotą opar-
tą na samodzielnie wypracowanej puszczańskiej 
tradycji i harcerskich wartościach: Służbie i Bra-
terstwie.

Historia Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Szcze-
pie Puszcza sięga 1980 roku, kiedy to niefor-
malne grono wspierających nas rodziców tak 
właśnie nazwaliśmy, a Janusza Biernata obda-
rzyliśmy tytułem przewodniczącego KPH. Rolę 
tę pełnił on do 1990 roku, w którym odbyło się 
pierwsze protokołowane walne zebranie KPH. 
Uchwalono wtedy statut przygotowany przez 
hm. Wojciecha Wróblewskiego i powołano na 
dwuletnią kadencję zarząd w składzie: Stanisław 
Kracik – przewodniczący, Janina Cios – sekretarz, 
Maria Rabiej, Barbara Post, Jadwiga Kracik, Maria 
Sondel, Wanda Pilch-Dobrowiecka, Monika Po-
rąbka, Andrzej Klima, Tadeusz Ślusarczyk i Jakub 
Paluch. Równocześnie, w związku z samorozwią-
zaniem się struktury szczepu, KPH przejęło opie-
kę nad całym majątkiem środowiska. Pierwszym 
kwatermistrzem został hm. Zygmunt Rabecki. 

W 1995 roku dokonano sądowej rejestracji KPH, 
jako Koło Przyjaciół Harcerstwa. Stowarzyszenie 
byłych instruktorów, wychowanków i sympa-
tyków Szczepu Puszcza. Aktualnie stowarzy-
szeniem kieruje zarząd XI kadencji /2014-2017/ 
w składzie: Piotr Nescieruk – przewodniczący, 
Wojciech Wróblewski – wiceprzewodniczący 
ds. programowych, Tomasz Gancarczyk – wice-
przewodniczący ds. gospodarczych, Karolina 
Trybała – sekretarz, Dorota Zielonka – skarbnik, 

40. rok działalności, który właśnie 
trwa, dla wszystkich obecnych 
czy byłych harcerek i harcerzy 
skupionych w środowisku Szczepu 
Puszcza, to szczególny czas na 
podsumowania, wspomnienia 
i plany. Szczep Puszcza to wspól-
nota wychowawcza skupiająca 
dziś wszystkie pokolenia. Wspól-
nota, którą tworzą zuchy, harcerki, 
harcerze, instruktorki, instruktorzy, 
rodzice i Koło Przyjaciół Harcerstwa. 
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Halina Hofmann – księgowa, Maria Wilusz – spra-
wy prawne, Zbigniew Dyjach – opiekun ośrodka 
szczepu, Mariusz Kluzik – magazynier szczepu, 
Agata Kalinowska-Dziadur, Mirosław Henke. Ko-
misję rewizyjną tworzą: Jakub Paluch – przewod-
niczący, Paweł Miro i Andrzej Klima.

KPH od ponad dwudziestu lat opiekuje się 
ośrodkiem harcerskim dzierżawionym od gmi-
ny oraz całym majątkiem środowiska szczepu. 
Gromadzi środki !nansowe, które służą utrzy-
maniu ośrodka oraz wsparciu działalności pro-
gramowej i organizacyjnej drużyn zuchowych 
i harcerskich. Są to indywidualne darowizny, 
środki sponsorów, wpływy z akcji zarobko-
wych, a od 1999, kiedy to KPH uzyskało status 
organizacji pożytku publicznego, także wpłaty 
z 1%. Jednak zasadniczy wkład polega na spo-
łecznej pracy członków KPH, którzy systema-
tycznie remontują ośrodek i zapewniają jego 
funkcjonowanie, dbają o sprzęt obozowy. Od 
lat wspierają organizację akcji obozowych, for-
mując grupy kwatermistrzowskie, znajdując 
lokalizacje, organizując transport oraz podej-
mując logistyczne funkcje obozowe, takie jak: 
kwatermistrzostwo, obsługa kuchni, zaopatrze-
nie czy opieka medyczna. 

Dwa lata temu przedstawiciele KPH podjęli 
funkcje organizacyjne i programowe w Szcze-
pie. Phm. Ewa Rychtarczyk została wybrana 
przez młodą kadrę na Komendantkę Szczepu. 
KPH od lat pielęgnuje tradycje środowiska i dba 
o zachowanie jego historycznej pamięci, m.in. 
kontynuując wydawanie pisma Szczepu Brzask 

oraz innych publikacji takich jak śpiewniki czy 
wydana w 2013 roku monogra!a szczepu obej-
mująca lata 1976-2011. 

Członkowie KPH, którego trzon stanowią byli 
instruktorzy i harcerze, na co dzień wspierają 
dzieci i młodzież, podejmując wspólnie harcer-
skie działania. Stowarzyszenie skupia dziś kilku-
dziesięciu aktywnych członków. Są to zarówno 
rodzicie zuchów i harcerzy, jak i sympatycy. 
Krąg Przyjaciół jest wciąż otwarty, szczególnie 
dla byłych członków szczepu oraz wszystkich 
rodziców, którzy powinni aktywnie współ-
uczestniczyć w życiu środowiska. Najlepszą 
formą wychowania jest bowiem wychowanie 
przez osobisty przykład i wspólne ze swoimi 
dziećmi podejmowanie czasem trudnych, ale 
przynoszących satysfakcję działań.
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