
  
    

  

  

  

The X Files 
To nie żadne UFO, tylko: X Zakopiań- 

ska Drużyna Harcerek z Tatrzańskiego 

Hufca Harcerek i Zuchów. A moim zadaniem 

jest przedstawić krótko historię tej drużyny 

i jednocześnie przybliżyć wam sylwetki 

osób, które z nią pracują. 

Tworzymy stosunkowo młodą drużynę, 

a właściwie najmłodszą w naszym hufcu. Po- 

wstała ona w 1997 r. Naszą pierwsza druży- 

nową była Paulina Podkanowicz - obecna 

studentka, jej przyboczną natomiast Beata 

Szczepaniak - tegoroczna maturzystka. Po 

nich drużynę przejęła pwd. Małgosia Szych 

sam. , która niestety musiała oddać zrezygno- 

wać z tej funkcji z powodu matury. Obecnie 

jest opiekunem naszej drużyny, dobrym du- 

chem, który jeździ z nami na biwaki, wspie- 

© zbiórka OTG? na ptewne Polanie 

ra w trudnych chwilach i cieszy się z naszych 

osiągnięć. W tym roku pojechała nawet jako 

komendantka podobozu żeńskiego. 
Aktualnie drużynową „Dziesiątek” jest 

sam. Marysia Hornowska, a jej przyboczną 

sam. Helena Orłowska (znana bardziej pod 

pseudonimem „Napcia”). 

Od niedawna drużyna może poszczycić 

się nową nazwą - „Orla Perć” i obrzędowo- 

ścią górską. Liczy ok. 17.osób w wieku od 

12 do 15 lat. i działają w niej dwa zastęj 4 

_ „Błękitne Turniczki”- zastępowa Domin 

Szala („Dodo”) i „Czerwone Wierchy” - za- 

stępowa Faustyna Kozicka. 

Teraz troszkę o pracy drużyny. Zbiórki 

odbywają się co dwa tygodnie o godz.: 10.00 

w SP nr 3 na Bystrem, gdzie urzędujemy w 

„kami” 

zuchówce wraz zuchami „Leśnymi Mrów- 

. Robimy to, co robią wszystkie tra- 

dycyjne drużyny, z tą małą różnicą, że sku- 

piamy się bardziej na obrzędowości naszej 

drużyny, aby zajęcia były ciekawsze i bar- 

dziej atrakcyjne, często też z tej racji, że je- 

steśmy drużyną górską, chodzimy po na- 

szych rodzimych Tatrach, a ściślej mówiąc 

na razie po dolinach. Z naszej drużyny wy- 

wodzi się też gazetka harcerska obu hufców: 

„Wyciąg”, Naszym zadaniem, jak każdej 

drużyny harcerskiej, jest nauczenie dziew- 

czyn pracy i życia w grupie, czyli tzw. współ- 

pracy i przygotowanie ich do pracy w dru- 

żynie wędrowniczej, a wszystko to poprzez 

zabawę i przygodę. 

W następnym artykule zaprezentujemy 

sylwetkę pewnej, ważnej dla drużyny osoby. 

Czuwaj! 

Sam. Helena Orłowska 

  
  

Biwak w Czerwiennem 
W dniach od 18 do 20 października nasza drużyna, tj. 3 Zakopiańska Drużyna 

Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki była na biwaku w Szkole Podstawowej nr 2 w Czer- 

wiennem. Młodzi harcerze mieli okazję zapoznać się z podstawowymi technikami har- 

cerskimi, ale też przeżyć pierwszą harcerską przygodę. 

Nasze biwakowanie rozpoczęliśmy 18 

października o godz. 17.00. O godz. 17.50 

byliśmy już na miejscu. Chłopcy rozloko- 

wali się w swojej ciasnej, ale jakże „milut- 

kiej” sali, w której zresztą wkrótce odbył się 

quiz na temat Zakopanego, Związku Dru- 

żyn Harcerzy Zakopane, podstaw technik 

harcerskich oraz komputerów i informaty- 
ki. Następnie udaliśmy się do sali, gdzie 

zorganizowaliśmy maleńką i skromną kuch- 

nię. Po kolacyjce 5 min. relaksu, a po nim 

udaliśmy się na kominek, na którym śpie- 

waliśmy piosenki głównie o harcerstwie (ob- 

rzędowe). Była także gawęda na temat 

„Kima”, który posiadał wiele cech prawdzi- 

wego skauta oraz - jak to zazwyczaj na koń- 

cu każdego kominka bywa - zawiązaliśmy 

krąg i przekazaliśmy sobie „iskierkę przy- 

jaźni”. Młodzi druhowie zobaczyli, jak wy- 

gląda kominek harcerski i wiele się nauczy- 

li (myślę o zwyczajach obowiązujących na 
biwaku czy obozie). Po godz. 22.00 - mo- 
dlitwa i do cieplutkich śpiworów! Tak za- 

kończył się pierwszy dzień naszego biwa- 

kowania. 

Następny dzień, tj. sobotę, 19 paźdżier- 

nika, rozpoczęliśmy dość wcześnie, bo o 

7.30, powitaniem dnia i modlitwą, Po mo- 

dlitwie ubraliśmy się w dresy i poszliśmy 

na boisko, żeby trochę poćwiczyć i pograć: 

SF] archiwum 
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chwilę w nogę (co chyba każdy chłopak 

lubi). Gdy wszyscy byli już rozgrzani i nie- 

co zmęczeni, zajęliśmy się własną toaletą, a 

potem posprzątaliśmy też nieco szkołę (żeby 

wstydu nie było, jakby ktoś przyszedł nas 

odwiedzić). Następnie z apetytem spałaszo- 

waliśmy śniadanko i poszliśmy na apel. 

Nie minęło 15 min., a już byliśmy na 

trasie naszej wędrówki, która przebiegała 

przez klasztor na Bachledówce - obok nie- 

go odbyły się pierwsze zajęcia z samarytan- 

ki, na których początkujący skauci dowie- 

dzieli się, jak postępować w różnych przy- 

padkach zagrożenia życia (złamania, oparze- 

nia, krwotoki, omdlenia itp.). Wędrując da- 

lej nikomu nieznaną trasą weszliśmy w las - 

w nim odbyły się zajęcia z terenoznawstwa 

i gra z zastosowaniem technik nauczonych 

chwilę wcześniej (wyznaczanie azymutów, 

rysowanie mapy, zwracanie uwagi na szcze- 

góły itp.). Później szliśmy dalej przed sie- 

bie, nie wiedząc dokładnie, gdzie wyjdzie- 

my(taka mała przygoda). Nowi chłopcy, jak 

to w zwyczaju „Trójki” bywa, pod koniec 

wędrówki rzucili się na drużynowego (bez 

tego biwak byłby nieważny), dh drużyno- 

wy uciekając przed zgrają „wściekłych żół- 

todziobów” doprowadził ich bezpiecznie do 

szkoły (w tym czasie elita „Trójki” błądziła 

po „bezkresnych polach” i zamartwiała się, 

gdzie reszta). Ostatecznie wszyscy dótarli- 

śmy do szkoły, Chłopcy byli trochę zmęcze- 

ni, ale i tak po obiedzie mieli jeszcze dość 

energii, by pograć w kosza i piłkę nożną, a 

potem znów wrócić da swojej sali i uczyć 

się szyfrowania i odczytywania wiadomo- 

ści - było to prawo harcerskie, kióre każdy 

harcerz winien znać i według niego posię- 

pować. Później kolacja, a po niej kominek 

już nie tak obrzędowy, raczej ż naciskiem 

na zabawę. „Żółtodzioby” były naprawdę 

podekscytowane i szczęśliwe i jeszcze dłu- 

go słychać było piosenki i teksty z zabaw. O 

22.00 wszyscy byli w śpiwarach, ale długo 

jeszcze dzielili się wrażeniami. 

Ostatni dzień harcerskiej przygady raz- 

począł się, jak w poprzednim dniu, pobudką 

o tej samej porze, gimnastyką, śniadaniem 

oraz sprzątaniem, z tym że sprzątanie było 

bardzo gruntowne, po Mszy św, mieliśmy 

już tu nie wracać, Porządkowanie odbyło się 

dość sprawnie i można było wyjść na Mszę 

św. na Bachledówkę. Jeszcze przed wyj- 

ściem odbył się apel z pochwałami, rozka- 

zami itp., a po Msza Św. wsiedliśmy do busa, 

by znów wrócić do swych domów i zwy 

kłych obowiązków. 
Biwak ten był wielkim przeżyciem nie 

tylko dla nówych i młodych skautów, któ- 

rzy dopiero są wdrążani do życia w służbie 

Bogu, Polsce i bliźniemu, do życia w har- 

cerstwie. Był także lekcją dla nas harcerzy, 

którzy już dawno albo i całkiem niedawno 

zdali próbę „żółtodzioba”, czy nawet zosta- 

li dopuszczeni do przyrzeczenia harcerskie- 

go i otrzymali Krzyż Harcerski. Oni uczyli 

nas, a my ich. 

  

Piotr Pitoń wyw. 

50/2002 
  

Kurs drużynowych Żar 
Płomień mojej pieczy poruczon pilnował będę tak, by żar wśród nas zajaśniał - tak 

zaczynały się wszystkie ogniska tegorocznego Kursu Drużynowych, organizowanego 

przez Małopolską Szkołę Instruktorską. Była to już 6 edycja kursu, który odbywał się 

zarówno w Krakowie na Białej Służbie, Regietowie koło Uścia Gorlickiego oraz nad 

Jeziorem Rożnowskim. To było niezwykłe uczucie, gdy jeszcze przed wakacjami phm. 

Wojciech Ciochoń HO zaproponował mi, abym został oboźnym tego kursu. 

W tym roku z Zakopanego pojechało 3 

kursantów, byli nimi ćw. Jurek Kozłowski, 

wyw. Bogdan Cachro i ćw. Wojtek Mazur. 

Mimo że dojechaliśmy dopiero w drugim 

dniu kursu, szybko zadomowiliśmy się na 

ńaszym Majdanie '. Potem już tylko zajęcia 

przeplatane różnymi niespodziankami, np. 

grą w Yo-yo?. Dobrym doświadczeniem dla 

nas była możliwość porównania sił z Kur- 

sem Drużynowych Agricola, organizowa- 

nym przez Mazowiecką Chorągiew Harce- 

rzy. Nie mnie oceniać, jak teń pojedynek się 

zakończył, tzn. czyją wygraną, ale myślę; że 

każdy z nas wyniósł z niego coś dla siebie. 

Mógłbym opisywać wiele przygód, jakie 

tam miały miejsce, ale najbardziej zapadły 

w mojej pamięci dni spędzone na łódkach 

DZ. Co prawda większość czasu upłynęła 

mi na sprawdzaniu sposobu wykonania za- 

dań przez kursantów, ale walka z żywiołem 

w Dezetach była naprawdę extra. 

Jeszcze rok temu sam byłem uczestni- 

kiem tego kursu, a teraz miałem okazję spoj- 

rzeć na wszystko troszkę z innej strony. Za- 

równo bycie uczestnikiem, jak i oboźnym 

ma swoje plusy i minusy. To miłe uczucie, a 

także wielkie zobowiązanie, gdy ktoś pro- 

ponuje ci pracę instruktorską na kursie dru- 

żynowych z najlepszą kadrą Małopolskiej 

Chorągwi Harcerzy. Wspólnie z hm. Micha- 

łem Sternickim HR, hm. Maćkiem Radnic- 

kim HR, hm. Robertem Kawałko HR; hm. 

Krzysztofem Szczygłem HR, phm. Piotrem 

Turkiewiczem HR, phm. Wojtkiem Cicho- 
niem HO, phm. Marcinem Doroszem HR, 

phm. Wojtkiem Giebutą HO, phm. Radkiem 

Kurkiem HR i wielu, wielu innymi. 

Nie wiem, czy za rok pojadę na kolejną 

edycję ŻAR-u, ale wiem jedno - będę cze- 

kał na nią z niecierpliwością. 

Oboźny ŻAR-u 
Phm. Szymon Tatar HO 

* Majdan- slangowa nazwa podobozu kursan- 

tów Żar-u VI 
2 Gia Yo-yo- gra sprawnościowa, nie ma nic 

wspólnego z zabawką yo-yo 
  

90 LAT MINĘŁO 
Dziewięćdziesiąt lat temu w zakopiań- 

skim Gimnazjum im. Oswalda Balcera 

uczeń drugiej klasy Adam Ciołkosz, sty- 

maulowany przez swojego ojca, zarazem 

nauczyciela, założył zastęp skautowy, któ- 

ry stał się zaczątkiem I Drużyny Harce- 

rzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego w 
Zakopanem. 

W roku 1992 uroczyście obchodziliśmy 

80. rocznicę istnienia drużyny. Goszcząc u 

leśniczego Tadeusza Figury. na Łysej Pola- 

nie wspominaliśmy tych, którzy byli przed 

nami. Po kolejnych dziesięciu latach ponow- 

nie powracamy myślą do nieodległej prze- 

szłości z nieco innej perspektywy. Polacy, 

obywatele wolnej Polski, zadajemy sobie 

pytanie, czy organizacja harcerska w formie, 

jaką przekazali nam poprzednicy, ma rację 

bytu? Czy harcerstwo jest komuś potrzeb- 

ne? 

Nie odpowiem na to pytanie. Nie bez- 

pośrednio. 

W roku 101-lecia Krzyża na Giewon- 

cie obchody jubileuszu drużyny rozpoczęły 

się w sposób nietypowy. Zakończył się okres 

szkolenia kandydatów, a podsumowaniem 

ich działalności był bieg. Wszystko zaczęło 

się 18 października. Wieczorem do domu 

każdego z kandydatów dotarł goniec z tajną 

przesyłką - jedenaście opisanych numerami 

i pseudonimami kopert. Goniec nie udzielał 

żadnych informacji. Oddawał zainteresowa- 

nym koperty i odchodził. Pierwsza koperta 

zatytułowana była — „Otwórz teraz”. Oto 

tekst jaki zawierała: 

Właśnie rozpoczyna się dla ciebie przy- 

goda zaplanowana przez zespół specjalistów 

międzynarodowych. Za chwilę przejdziesz 

wiele prób i sprawdzianów, by świat dowie- 

dział się, czy jesteś wystarczająco silny, 

sprawny i odważny, aby podołać życiowym 

obowiązkom. Przygotuj się należycie i uważ- 

nie czytaj wszelkie instrukcje. 

Pamiętaj, stale możesz być obserwowa- 

ny i nie licz na nikogo, tylko na siebie. Po 

mieście i najbliższej okolicy kręcą się szpie- 

dzy, którzy jeśli cię rozpoznają i zdemaskują, 

udaremnią twoje wysilki. 

1. Wykonaj pierwsze zadanie zgodnie z 

instrukcją, następnie po wykonaniu każde- 

go zadania otwieraj kopertę z kolejnym nu- 

merem. Jeśli otworzysz kopertę zbyt wcze- 

śnie i zostanie to sprawdzone, odpadasz z 

gry. 
2, Nie informuj nikogo, co robisz i dla- 

czego - to zadanie tajne. 

3. Masz opuścić dom punktualnie o go- 

dzinie 7.00 w sobotę i wówczas otwierasz 

pierwszą kopertę - koperta z numerem je- 

den. 

4. Jeśli zostaniesz zdemaskowany lub 

pojawią się inne trudność, z którymi nie bę- 

dziesz mógł sobie poradzić, otwórz kopertę 
awaryjną - otwarcie jej dyskwalifikuje cię w 

oczach ekspertów, więc dobrze się zastanów. 

5. Przygotuj się na długi i wyczerpują- 

cy marsz. 

6. Zabierz ze sobą, poza podstawowym 

wyposażeniem i wygodnym górskim ubra- 

niem: apteczkę, świeczkę i zapałki, czapkę i 

rękawice, kanapki i herbatę na cały dzień, 

co najmniej 10 zł, kartkę i długopis, zegarek 

zsynchronizowany z czasem lokalnym, po- 

dawanym w wiadomościach o 19.30, mapę 

Tatr i plan Zakopanego, jeśli brak go na 
mapie. 

Z takimi informacjami zapoznali się w 

piątkowy wieczór wszyscy kandydaci. Ilu z 

nich nie przespało spokojnie nocy, nikt ni- 

gdy się nie dowie. O godzinie siódmej rano 

19.10.2002 wszyscy gotowi do drogi sięgnę- 

li pa kopertę z numerem pierwszym. 

Od tego momentu rozpoczynał się bieg. 

Kilkanaście punktów rozrzuconych po Za- 

kopanem i Kościelisku zmuszało chłopaków 

do intensywnego marszu i wysilenia intelek- 

tu. 

Do biegu przystąpiło pięciu kandyda- 

tów o pseudonimach: Bartek „Kluska”, Szy- 

mon „Migacz”, Paweł „Noga”, Krystian 

„Koledż” i Maciej „Dziki”, W trasę wyru- 

szył również kolega rozpoczynający okres 

kandydacki - Marcin pseudonim „Kaktus”. 

(Prawdziwe nazwiska uczestników można 

uzyskać u drużynowego I DH). 

W organizowaniu biegu wziął udział 

druh Krzysztof Kowalczyk z Chicago, któ: 

ry specjalnie na tę okazję przyleciał do kra- 

ju. $woim udziałem i bohaterską postawą 

zasłużył sobie na miano członka-kandydata 

naszej drużyny - gratulujemy. 

Nie wszyscy, którzy wyruszyli w trasę, 

dotarli do ostatniego punktu. Bracia Bartek 

„Kluska” i Szymon „Migacz” po długich 

poszukiwaniach zostali odnalezieni i dołą- 

czeni do grupy. Na szczęście liczba punk- 

tów, które uzyskali, pozwoliła na przyjęcie 

ich do grona pełnoprawnych członków dru- 

żyny. 

„ Paweł „Noga” tak dalece zagalopował 

się w poszukiwaniu punktu końcowego, że 

zastanawialiśmy się, czy przypadkiem nie 

„dał nogi”, ale okazało się, że pokonał on 

trasę trzykrotnie dłuższą niż należało, po- 

nieważ punkt, którego poszukiwał, został już 

zlikwidowany. On również uzyskał wyma- 

ganą liczbę punktów - szczęściarz. 

Marcin „Kaktus”, mimo że człowiek 

zupełnie nowy w naszymi środowisku, oka- 

zał się najbardziej rączy i pokonując prawie 

całą trasę biegiem, zdystansował kolegów 0 

co najmniej godzinę i tym samym stał się 

członkiem-kandydatem - gratulujemy, trzy- 

maj tak dalej. > 

Narcyz Sadłoń 

+ Związek Harcerstwa Mozna cha w Zakopanem składa serdeczne podzię- 

kowania Panu Mariuszowi Krzystkowi z firmy. Zako-Tex za bezpłatny przewóz sprzę- 

tu na tegoroczny obóz oraz Państwu Berbekom - naszym sponsorom. 

+ X Zakopiańska Drużyna Harcerek „Orla Perć” bardzo dziękuje właścicielowi 

hurtowni Szarotka - Panu Markowi Wojnarskiemu za zaufanie i pomoc w przeprowa- 

dzeniu akcji sprzedaży zniczy w czasie tegorocznego Święta Zmarłych. 
Czuwaj!!! 

 


