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Druhny i druhowie, rodzice i przyjaciele Szczepu, 

oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer szczepowego biuletynu. Chcielibyśmy za jego pomocą 

podzielić się tym, co dzieje się w Szczepie. Zapraszamy Was też do jego współtworzenia. Nasz 

adres mailowy to zielone.slonce@zhp.net.pl. Piszcie – z pomysłami, uwagami, propozycjami 

tekstów!  

Z harcerskim pozdrowieniem, 

Redakcja  

 

 

Rozpoczęliśmy kolejny rok harcerski. Po wakacjach znów zapraszamy na zbiórki. Tym, którzy już  

w nich uczestniczyli, przypominamy, a tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z harcerstwem 

przedstawiamy, jak wygląda struktura Szczepu. Innymi słowy, mała ściąga z tego, kto, gdzie i kiedy 

zaprasza na zbiórki drużyn.  

10 Podgórska Gromada Zuchowa „Pomocne Łapki”, zbierająca uczniów 

klas 0-3 szkoły podstawowej - druhna Dorota Dziaduła przekazała 

prowadzenie gromady druhnie Dominice Wojcieszek. Gratulujemy i 

życzymy powodzenia nowej drużynowej!  

Zuchny i zuchy spotykają się w każdy wtorek o godz. 18.00  

w świetlicy krakowskiej w starym internacie. 

Biuletyn Szczepu  

Związku Harcerstwa  

Polskiego 

„Zielone Słońce” 

nr 1, jesień 2016 r. 

mailto:zielone.slonce@zhp.net.pl
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10 Podgórska Drużyna Harcerek „Słoneczne” im. Jadwigi Falkowskiej, 

prowadzona przez druhnę Kasię Mazurkiewicz, spotyka się  

w każdy wtorek, zamiennie w harcówce i zerówce, o 18.30. Do drużyny 

należą dziewczynki z klas 4-6 szkoły podstawowej. Funkcję przybocznej 

pełni druhna Ewelina Faustynowicz. 

W tym samym czasie na swoich zbiórkach spotykać się będą chłopcy  

z klas 4-6 szkoły podstawowej. Drużynowym 10 Podgórskiej Drużyny 

Harcerzy „Buki” im. Janka Bytnara jest druh Artur Kowalik, a funkcję 

przybocznego pełnią druh Mikołaj Dziaduła i druh Maciek Rozpondek. 

Uczniów gimnazjum zapraszamy do 10 (już nie próbnej!) Podgórskiej 

Drużyny Harcerzy Starszych „W drogę”. Przewodnik Basia Kuc wraz  

z przyboczną druhną Justyną Cieślik prowadzi zbiórki w co drugi czwartek 

o 18.30 w harcówce. Od 7 listopada zbiórki odbywają się w poniedziałki, 

także o 18.30. 

Ostatnia drużyna to 10 Podgórska Drużyna Wędrownicza „Lipy”. 

Drużynowy przewodnik Kacper Dziaduła i przyboczny druh Adrian Ozga 

zapraszają do harcówki w co drugi czwartek (na zmianę z drużyną starszo 

harcerską) na godzinę 19.00.  
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Wzmocniony o nowych instruktorów Szczep (przypominamy - bo okazji do chwalenia się i gratulacji 

nigdy dość - że druhowie Basia Kuc i Kacper Dziaduła w czerwcu złożyli na ręce komendanta hufca 

Zobowiązanie Instruktorskie) rusza pełną parą ku nowym wyzwaniom. A tak wyglądał apel 

otwierający nowy rok 2016/2017… 

 
zdjęcie grupowe przedstawiające wszystkich uczestników apelu rozpoczynającego nowy rok 

harcerski 

 

Rok harcerski 2016/2017 

W „Zielonym Słońcu” zawsze wiele się dzieje. Poza zbiórkami harcerze biorą udział w rajdach, 

spotkaniach integracyjnych, olimpiadach i festiwalach. Śpiewają, wyjeżdżają, uprawiają sporty, 

organizują pomoc dla innych. Stawiają sobie wyzwania i rozwijają w duchu harcerskich wartości, 

którymi są patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. 

W tym roku Szczep szczególny nacisk będzie kładł na doskonalenie programu pracy z młodzieżą 

oraz przyjaznej struktury, a także motywowanie i dalsze kształcenie wspaniałej młodzieżowej kadry, 

a wszystko to zgodnie z priorytetowymi kierunkami rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego.  
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Co w związku z tym planujemy? 

 6 października 2016 – jesienny rajd na Kudłacze 

 17-22 października 2016 - jesienny rajd dla harcerzy starszych ramach projektu „4 pory roku”  

w Olsztynku na Mazurach 

 25-27 listopada 2016 - rajd andrzejkowy 

 styczeń 2017 - kiermasz podczas szkolnego finału WOŚP 

 10 stycznia 2017 – spotkanie opłatkowe drużyn Nieprzetartego Szlaku 

 19 stycznia 2017 – olimpiada zimowa drużyn Nieprzetartego Szlaku 

 22 lutego 2017 – rajd z okazji Dnia Myśli Braterskiej oraz festiwal szczepowy 

 wiosna 2017 - konkurs o bohaterze szczepu 

 9 maja 2017– festiwal artystyczny Nieprzetartego Szlaku 

 7 czerwca 2017 – rajd wiosenny 

 

Powyższa lista z całą pewnością nie jest kompletna, ale aby się dowiedzieć, co jeszcze czeka 

naszych harcerzy, zapraszamy na zbiórki! 

  

Z życia Szczepu 

 

Urodziny druhny Zofii Sułek 

Wśród osób zaprzyjaźnionych ze Szczepem jest pewna wyjątkowa Jubilatka. Druhna Zofia Sułek, 

bo o niej mowa, skończyła właśnie 100 lat! Instruktorzy i harcerze Zielonego Słońca brali udział  

w uroczystych obchodach Jej urodzin. 25 września, w przededniu Jej urodzin, w Kościele 

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odbyła się msza święta dziękczynna za długie życie 

Druhny. Wzięły w niej udział rozmaite środowiska harcerskie, reprezentowane przez liczne poczty 

sztandarowe. Pogoda dopisała, dzięki czemu zostaną z nami pamiątkowe zdjęcia Druhny otoczonej 

gronem harcerzy i innych gości.  

Drugą częścią obchodów było spotkanie w Dworku Białoprądnickim. Poniżej relacja przewodnik 

Marty Szymańskiej. 
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Druhna Zofia Sułek przyjmuje urodzinowe życzenia. 

Dzień był piękny, słońce na tle błękitnego bezchmurnego nieba uświetniało uroczystość. Życzenia 

płynęły do druhny Zosi od chwili jej pojawienia się w parku otaczającym Dworek. Związek 

Harcerstwa Polskiego reprezentowany przez Komendanta Chorągwi Krakowskiej harcmistrza 

Mariusza Siudka, przekazując życzenia, wyrażał wraz z nimi wdzięczność druhnie Zosi za 

wspaniałą postawę i służbę chorym dzieciom. Towarzyszące Komendantowi druhny: zastępca 

Komendanta harcmistrz Anna Nowak i członek Komendy podharcmistrz Anna Hałatek podarowały 

druhnie Zosi okazałe balony w kształcie cyfr tworzących liczbę 100, które wypuszczone przez 

Jubilatkę poszybowały w niebo.  

Życzeniom nie było końca. Instruktorzy Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej wraz  

z Kręgiem Seniorów NS ofiarowali druhnie Zosi album z fotografiami i życzeniami od swoich 

środowisk. W trakcie uroczystości druhna Zosia została uhonorowana przez Prezydenta Miasta 

Krakowa medalem Honoris Gratia. Otrzymała również list gratulacyjny od Pani Premier Beaty 

Szydło. 

Chwilom podniosłym towarzyszyły harcerskie piosenki i fantastyczna atmosfera. Druhna Zosia 

z najczulszym rozrzewnieniem powitała obecność 6-cio tygodniowej zuchny Zosi Stan, która godnie 

prezentowała się w body ze znakiem „Zielonego Słońca” oraz naszą niebieską chustą. Wydaje się, 

że był to najważniejszy dla druhny Zosi gość imprezy.  
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Na pierwszym planie Druhna Zofia trzyma za rękę druhnę Sabinę stojącą przy wózku ze śpiącą 

zuchną Zosią, za nimi uśmiechnięci druh Łukasz i druhna Agnieszka. Na trzecim planie była 

komendantka, harcmistrz Małgorzata Szczepaniak i jej zastępczyni harcmistrz Maria Flaga. 

 
Druhna Zofia w otoczeniu harcerzy. 
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Stałe grono intonujące harcerskie piosenki skupiło się wokół fortepianu, przy którym królowała 

druhna przewodnik Katarzyna Hrynkiewicz, a wtórowała jej na gitarze nasza kochana szczepowa 

druhna harcmistrz Sabina Stan. Druhna Zosia „rej wodziła” w śpiewaniu oraz z humorem 

komentowała słowa uznania do niej kierowane. Historia życia i pracy druhny Zosi została 

zilustrowana prezentacją wykonaną przez druhnę przewodnik Martę Szymańską. Po niej druhna 

Dorotka wraz z druhem Mariuszem „wjechali” z olbrzymim tortem (prezentem od Komendy 

Chorągwi), na którym zapłonęły fajerwerki. 

 
Druhna Zofia podziwia tort. 

Nasza wspaniała Jubilatka stwierdziła, że nie spodziewała się tak hucznej imprezy - sądziła, że 

spotkamy się w harcerskim kręgu, pośpiewamy, powspominamy.  

Żadne słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności i uznania dla Druhny, której nieustająco 

życzymy jeszcze wielu, wielu lat przepełnionych  harcerskimi przeżyciami.   
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Jesienny rajd drużyn Nieprzetartego Szlaku na Kudłacze 

Za nami pierwsza w tym roku harcerskim impreza organizowana przez Referat Nieprzetartego 

Szlaku. Harcerze ze Szczepu Zielone Słońce wzięli udział w jesiennym rajdzie drużyn NS do 

schroniska PTTK Kudłacze. Szlak na szczyt rozpoczęli w Myślenicach. Mimo braku słońca  

i przemoczonych butów wszystkim dopisywały wspaniałe humory. Podczas wędrówki patrole 

zdobywały sprawność "Przyrodnika" - musiały wykazać się wiedzą związaną ze znajomością roślin  

i zwierząt, rozwiązać krzyżówkę, stworzyć zielnik. Harcerze dotarli do schroniska zmarznięci, ale 

mogli się ogrzać przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek. Jak zwykle rozstając się wszyscy czuli 

niedosyt. Już nie możemy się doczekać następnego wyjazdu. 

 
uczestnicy wycieczki przed schroniskiem PTTK Kudłacze 

 

Warmijskie „Cztery pory roku” 

W dniach 17 – 22 października harcerze (uczniowie Gimnazjum Nr 68) brali udział w Projekcie ZHP 

„Cztery pory roku” w miejscowości Olsztynek nad Jeziorem Pluszne w Uroczysku Waszeta. Każdy 

dzień pobytu wypełniony był atrakcyjnymi zajęciami w Ośrodku „Perkoz” oraz w terenie. Harcerze 

uczyli się żeglować, grać na bębnach, poznali specyfikę lasów Warmii. Obejrzeli skansen  

w Olsztynku, poznali technologię wytwarzania szklanych ozdób w hucie szkła, zwiedzili zamek  

w Olsztynie. Wśród innych atrakcji znalazły się olimpiada sportowa, nauka gry na bębnach, apel 

kończący i uroczysta kolacja. Nie zabrakło także gry terenowej. Wśród młodzieży panował pogodny 

nastrój i radosna atmosfera. Większość uczestników projektu to nasi harcerze. A reszta? Kto wie, 

może to nasi przyszli harcerze? Wieść niesie, że na wyjeździe harcerskim bardzo im się podobało.  
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Chyba najlepiej świadczą o tym spisane przez nich wspomnienia:  

 Podobał mi się zamek. Nauczyłam się robić miseczkę z gliny. Podobała mi się też kolacja 

przy świecach. Bardzo bym chciała pojechać na Zieloną Szkołę jeszcze raz. Zuzanna 

Józefczyk 

 Najbardziej podobały mi się zajęcia ekologiczne i pływanie łódką. Pierwszy raz brałem udział 

w grze terenowej. Bardzo mi smakowało jedzenie na Zielonej Szkole. Chcę pojechać na taki 

wyjazd jeszcze raz. Adam Majerczak 

 Dla mnie Zielona Szkoła była fajną odskocznią od codziennej pracy. Najciekawsze były 

zajęcia z gry na bębnach. Najfajniejszym przeżyciem była wycieczka do Olsztyna oraz rejs 

żaglówką. Mogłoby być tylko trochę cieplej. Pomimo tego bardzo mi się podobało. Chciałbym 

jeździć na takie zielone szkoły częściej. Michał Kiepura 

 Na Zielonej Szkole podobał mi się rejs łódką po jeziorze. Częste wypady do lasu po 

przedmioty na przedstawienie o przyrodzie. Bardzo podobały mi się opowiadania pana 

leśniczego, który mówił nam o przyrodzie i o tym, jak zachowywać się w lesie. Bardzo fajnie 

było też w fabryce szkła. Ogólnie na Zielonej Szkole było bardzo fajnie i świetnie się 

bawiłam. Czekam z niecierpliwością na następną wycieczkę. Daria Rzepka 

 

 
uczestnicy projektu „Cztery pory roku” 
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warsztaty gry na bębnach 

 

A na koniec wspomnienie z obozu autorstwa druhny przewodnik Marty 

Szymańskiej. 

 
Od 4 do 20 lipca 2016 roku nasz Szczep obozował w bazie ZHP w Rozewiu. Można się domyślić, 

że był to najlepszy z obozów, co potwierdzają nie tylko opinie uczestników, ale i wizytatorów  

z kuratorium oraz kierownictwa Wydziału Nieprzetartego Szlaku Kwatery Głównej ZHP 

i Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej – gospodarza bazy. Nasi harcerze w dwóch podobozach: 

młodszy „Dzicy Podróżnicy” oraz starszy „Hollywood - Akademia Gwiazd” spędzili cudne 2 tygodnie 

nad morzem.  

Podobóz „Dzicy Podróżnicy” prowadził zastęp kadrowy, który stanowiły: Syrenki (druhna Paulina – 

komendantka, druhna Kasia – przyboczna) i Wędkarz (druh Artur – przyboczny). Dzięki wspaniale 

przygotowanemu programowi „Dzicy Podróżnicy” w składzie: „Globtroterki”, „Cztery Światy” i „Piraci” 

zwiedzili: Grecję, Niemcy, Polskę, Brazylię, Hiszpanię, Japonię i Francję. Poznawali zwyczaje 

i historię uczestnicząc w grach ilustrujących charakterystyczne dla danego regionu obrzędy 

i zajęcia. Wszystkie podróże odbyli na pokładzie samodzielnie wykonanego okrętu. Odwiedzając 

Grecję „Dzicy podróżnicy” uczestniczyli m.in. w odegraniu tragedii w tamtejszym teatrze, natomiast 

w Hiszpanii musieli się zmierzyć z korridą, a w Brazylii rozradował ich karnawał barw.  
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Własnoręcznie wykonany okręt z prawie pełną załogą. 

„Dzicy Podróżnicy” pogłębiali wiedzę o naszej Ojczyźnie w czasie dwudniowej wędrówki na Hel i do 

Gdyni. Doszli do Kopca Kaszubów, który jest symbolem najdalej wysuniętego na północ miejsca 

terytorium Polski. Zwiedzili fortyfikacje z okresu II wojny światowej, muzeum rybackie i uczestniczyli 

w karmieniu fok w fokarium na Helu. Stamtąd tramwajem wodnym – statkiem pasażerskim – 

popłynęli do Gdyni, gdzie spędzili wiele chwil na plaży i w wodzie. Pobyt w Gdyni obejmował także 

zajęcia edukacyjne w Gdyńskim Akwarium oraz zwiedzanie ORP „Błyskawica” i nabrzeża 

portowego. Po powrocie do obozu kontynuowali rejsy krajoznawcze oraz uczestniczyli w HaBeCie, 

meczu piłkarskim oraz Festiwalu Piosenki. 

Naukę w „Akademii Gwiazd” – pod kierunkiem zastępu kadrowego w składzie: producent – druhna 

Barbara, dyrektor i scenarzysta – druh Kacper, kamery – druhny Justyna i Dominika podjęły  

i szczęśliwie ukończyły harcerki i harcerze z zastępów: „Jeszcze dalej niż północ”, „Drużyna 

pierścienia”, „Fabulous four”, „Elektryczne bicze” i „Komety Hollywood”. Zajęcia w Akademii były 

niezwykle pasjonujące i oprócz tych związanych z umiejętnościami stricte aktorskimi, operatorskimi  

i reżyserskimi objęły również przygotowanie niezbędne do komunikacji i roli mediów w przekazie 

informacyjnym. Każdy z abiturientów przygotował kostium do swej roli, a prezentacja odtwarzanej 

postaci była oceniana przez prowadzących  Akademię. Absolwenci po ukończeniu Akademii wzięli 

udział w Gali Oscarów. Przyznanie każdego z Oscarów zostało precyzyjnie uzasadnione. 
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„Akademia Gwiazd” 

W trakcie trwania obozu studenci Akademii wybrali się na dwudniową wędrówkę, podczas której 

zwiedzili Hel oraz Gdańsk. Przemierzając Hel zapoznali się z fortyfikacjami – pozostałymi po II 

wojnie światowej. W Gdańsku zwiedzili Muzeum Solidarności oraz zatrzymali się przy pomniku 

Poległych Stoczniowców 1970 r. Po powrocie do obozu poświęcili czas na prace operatorskie 

związane z nakręcaniem filmów. 

Obydwa podobozy – „Dzicy Podróżnicy” oraz „Akademia Gwiazd” w czasie trwania obozu 

przygotowały się do HaBeTy oraz Festiwalu Piosenki. Ponadto kadra obydwu podobozów oraz 

część uczestników Akademii Gwiazd z godną podziwu determinacją przeprowadziła akcję ewakuacji 

podobozu „Dzikich Podróżników”, a także zabezpieczenia sprzętu podczas nawałnicy, która 

nawiedziła dwukrotnie nasz obóz. Równie sprawnie zespół ten niwelował powstałe szkody i brał 

udział w stawianiu powalonych i naprawie uszkodzonych namiotów. 

Wspaniale bawili się uczestnicy obozu w Dniu Święta Szczepu – 10 lipca - druhny: komendantka 

obozu harcmistrz Agnieszka Nawrocka oraz zastępca komendantki harcmistrz Dorota Dziaduła 

zabrały wszystkich do Wesołego Miasteczka. Śmiech i okrzyki słychać było w czasie, gdy Zielone 

Słońce opanowało urządzenia Miasteczka. 
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W niedziele, zaproszony przez komendę ksiądz, odprawił msze święte, których oprawę przygotowali 

harcerze i harcerki. 

Pięknym podsumowaniem uczestnictwa w zajęciach obozowych oraz wykazanej w trudnych 

sytuacjach postawy było złożenie przyrzeczenia przez kandydatów dopuszczonych do tej 

uroczystości. Odbyło się ono podczas ostatniej nocy, zgodnie z przyjętą w Szczepie obrzędowością.  

Letnie obozy pod namiotami są doskonałą szkołą życia dla młodych harcerzy, którzy przez kilka 

tygodni obozu stają się bardziej samodzielni, potrafią dogadywać się z rówieśnikami, funkcjonować 

w grupie. Obóz jest także okazją do sprawdzenia technik harcerskich przy rozstawianiu namiotów, 

pionierce, grach terenowych. I tym razem spełniły się wszystkie nasze oczekiwania. 

Pełni wrażeń wracaliśmy do Krakowa obiecując sobie spotkanie za rok na kolejnym obozie. 

 

 

 
Uczestnicy obozu w obozowych koszulkach 
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Ogłoszenia 

„Nasz ulubiony kolor zielony” 

Nadal dostępna jest płyta z piosenkami harcerskimi nagrana z okazji 55-lecia działalności Szczepu. 

Znajdują się na niej znane i lubiane przeboje harcerskie, a także piosenki autorskie druhny Kasi 

Hrynkiewicz (np. „Pod naszym niebem”). Płytę można nabyć u naszych instruktorów (cena: 20 zł).  

 

 

Przekaż 1% swojego podatku dla Szczepu ZHP „Zielone Słońce”! 
 
Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz harcerzy ze Szczepu „Zielone Słońce”, 

działającego przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, należy  

w odpowiednich rubrykach wpisać: 

 Numer KRS Chorągwi Krakowskiej ZHP, do której należy nasz Szczep - 0000273492 

 Kwotę 1% podatku dochodowego, 

 Cel szczegółowy 1%, czyli: Hufiec Kraków -Podgórze, Zielone Słońce  

 

Tak wypełnione zeznanie podatkowe daje gwarancję, że kwota 1% trafi na konto Szczepu „Zielone 

Słońce”. 

Zebrane środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wyjazdu na obóz letni dzieci 

niepełnosprawnych z naszego Szczepu, zakup niezbędnego sprzętu biwakowego oraz 

umundurowania dla harcerzy. 

 


