
 

 

 

 

 

 

 

 

Druhny i druhowie, rodzice i przyjaciele Szczepu, 

drugi numer naszego szczepowego Biuletynu poświęcamy przede wszystkim pokazaniu, co robią 

harcerze i harcerki, zuchny i zuchy oraz instruktorzy późną jesienią i zimą. Święto Niepodległości, 

przedświąteczny czas i przełom roku to chwile, kiedy harcerze dokładają wszelkich starań, by dzielić 

się tym, czym żyją – wartościami takimi jak solidarność, przyjaźń, tolerancja i otwartość na drugiego 

człowieka.  

Poza pięknymi chwilami, nastąpiły i te smutne. Pożegnaliśmy wieloletnią przyjaciółkę Szczepu, 

druhnę harcmistrz Zofię Sułek. Była inspiracją, wzorem do naśladowania i ogromnym autorytetem. 

Zapraszamy do lektury wspomnień na jej temat – publikujemy je zarówno w tym, jak i w poprzednim 

numerze. 

Zachęcamy też do zapoznania się z nowym cyklem, który wprowadzamy w tym numerze. Chcemy 

prezentować działalność poszczególnych drużyn Szczepu, pokazywać, jak wyglądają zbiórki, co się 

na nich dzieje i dlaczego warto zacząć przygodę ze „Słońcem, które kolor ma zieleni”. 

Z harcerskim pozdrowieniem, 

Redakcja  

Rajd z okazji Dnia Myśli Braterskiej 

Komenda Szczepu „Zielone Słońce” serdecznie zaprasza harcerzy na rajd z okazji Dnia Myśli 

Braterskiej w dniach 24-26 lutego 2017 r. Odbędzie się on w miejscowości Łazy. W programie 

między innymi:  

- wycieczka szlakiem turystycznym, 
- festiwal piosenki harcerskiej, 
- kominek. 
 
Każdy powinien zabrać mundur harcerski, buty turystyczne i śpiwór. Więcej szczegółów na 

zbiórkach drużyn. Zgłoszenia przyjmują do 16 lutego druhna Sabina, druhna Agnieszka i druhna 

Dorota.  

Koszt rajdu: 30 zł – mieszkańcy internatu, 50 zł – osoby dojeżdżające (różnica to stawka 

żywieniowa w internacie).  

Biuletyn Szczepu  

Związku Harcerstwa  

Polskiego 

„Zielone Słońce” 

nr 2, zima 2016/2017 r. 



 

 

Z życia Szczepu 

 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości 

98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości została uczczona, przeprowadzonym przez 

harcerzy Szczepu „Zielone Słońce”, uroczystym apelem pamięci. Jego wezwania, odnoszące się do 

tych, którzy od końca XIX w. aż po Solidarność walczyli za Ojczyznę, przeplecione zostały 

wzruszającymi pieśniami. 

 Drugą część uroczystości stanowiła lekcja śpiewania piosenek patriotycznych pod hasłem: 

„Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, 

Śpiewajmy pamięć o tych dziewczynach, 

Śpiewajmy pamięć tamtych lat”. 

Zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie mieli okazję, korzystając z przygotowanych na ten cel 

śpiewników, zaśpiewać wraz z chórem szkolnym najbardziej znane pieśni patriotyczne, jak również 

dowiedzieć się czegoś interesującego na ich temat. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie 

Roty. 

Zofia Burnat 

 

 
Harcerze i harcerki stoją pod sceną w dwuszeregu. Z ich prawej strony poczet sztandarowy Ośrodka.  

Na scenie, na tle dekoracji złożonej z portretów narodowych bohaterów,  

druhny Natalia Lewandowska i Karolina Samoćko przy mikrofonach. Fot. Sławomir Kasprzycki. 

 



 

 

"Poznajemy Podhale" - rajd andrzejkowy Nieprzetartego Szlaku 

Koniec listopada to czas wróżb andrzejkowych, zabaw, spotkań. Harcerze Szczepu „Zielone 

Słońce” spędzili go wraz ze swymi przyjaciółmi z innych ośrodków specjalnych w Nowym Targu.  

W trakcie trzech dni wspólnego biwakowania uczyli się samodzielności, orientacji w nowym terenie, 

poznajli charakterystykę regionu. Tegoroczny rajd, który odbył się w dniach 25-27 listopada, został 

zorganizowany pod hasłem „Poznajemy Podhale”. W tym duchu urządzono grę terenową  

i zapewniono liczne atrakcje (np. uczestnictwo w meczu hokejowym „Podhalan”, spotkanie  

z leśniczym, wspinaczkę w centrum sportu). Na zakończenie rajdu każdy uczestnik otrzymał 

plakietkę „Znawcy Podhala” – sprawności zdobywanej przez wszystkich.  

hm. Agnieszka Nawrocka 

 

 
Uczestnicy rajdu na rynku Nowego Targu. Fot. z archiwum Szczepu. 

 

Podziękowania od Komendantki 

5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji chciałam podziękować 

wszystkim drużynowym i komendzie szczepu za ich wkład pracy w codzienne działania szczepu. 

Dziękuję za Wasz wolny czas poświęcony na działania szczepu, za wszystkie wyjazdy i zbiórki 

przygotowywane w waszym wolnym czasie. Jesteście wspaniali! 

Czuwaj!  

Komendantka Szczepu hm. Sabina Stan 



 

 

Czas na pierniczki! 

Od czasu do czasu trzeba wyruszyć na poszukiwanie przygody, a zbiórka nie musi zawsze 

odbywać się na terenie Ośrodka. Wiedzą o tym zuchy, które pod opieką druhen Dominiki, Doroty  

i Marty ugniatały ciasto, wałkowały i wycinały świąteczne pierniczki podczas warsztatów  

w Galerii Krakowskiej. 

 
Zuchy podczas wałkowania pierniczkowego ciasta. Fot. Sławomir Sarota. 

 

Mikołajkowe warsztaty dla młodej kadry 

Bardzo istotnym elementem kształcenia kadry każdego Szczepu są warsztaty organizowane  

z myślą o młodych instruktorach. Komenda „Zielonego Słońca” postanowiła połączyć coroczną 

tradycję szczepowych mikołajek z wyjazdem za miasto, podczas którego na uczestników czekało 

kilka zadań i niespodzianek. Nie zabrakło okazji do dobrej zabawy i integracji, a odbyło się to  

w dniach 9-11 grudnia na terenie Fortu 49 w Olszanicy.   

W piątkowy wieczór do harcerzy przyszedł św. Mikołaj. Po podziale na zespoły i odbyciu siarczystej 

potyczki w specjalnie do tego przygotowaną grę planszową okazało się, że nikt nie pozostał bez 

prezentu. Rozpakowano upominki, wśród których na największe zachwyty zasłużyły własnoręcznie 

upieczone przez druha Artura pierniki w kształcie postaci z "Gwiezdnych Wojen". Obdarowany nimi 

druh Łukasz pozował do zdjęć z upominkiem. Zupełnie przypadkiem odbyły się nieplanowane 

warsztaty z gospodarstwa domowego, ale jest pewne, że druh Maciej będzie już mistrzem  

w przyrządzaniu tostów.  

Sobotni poranek rozpoczął się grą terenową, dzięki której drużynowi i przyboczni zobaczyli od innej 

strony bohaterów swoich drużyn. Jacy byli Rudy i Alek na co dzień? Dzięki gawędzie druhny Marty 

poznaliśmy ich życie przed wybuchem wojny i okupacją. Zobaczyliśmy w nich zwyczajnych 



 

 

nastolatków, którzy postawieni w sytuacji granicznej stali się prawdziwymi bohaterami. 

Przeprowadzono również zajęcia z gier i zabaw kominkowych. Po obiedzie rozwiązała się zagadka 

przygotowanej tajemniczej atrakcji, którą okazał się turniej laserowego paintballu. Popołudnie 

uczestnicy spędzili wykazując się wiedzą i sprytem – musieli zmierzyć się z zadaniami  

w przygotowanej przez druhnę Sabinę grze miejskiej "Policz się z mapą". Pierwszą nagrodę za 

zdobycie największej ilości punktów, najszybszy powrót oraz rozwiązanie podchwytliwego równania 

matematycznego zdobyli druhowie Artur, Mikołaj i Maciek, czyli kadra „Buków”.  

W niedzielę przeprowadzono warsztaty o pracy ze stopniami i sprawnościami w drużynie. Młoda 

kadra przećwiczyła też umiejętność poprawnego pisania rozkazu drużynowego. Uczestnicy zdobyli 

sporo nowych umiejętności, które teraz z powodzeniem mogą wykorzystać podczas pracy  

w drużynach. 

Czekamy na kolejną okazję, by w podobnych okolicznościach szkolić się, wymieniać 

doświadczeniami i integrować. Z cała pewnością o takich wyjazdach można powiedzieć jedno - 

działo się! 

dh. Anna Żywioł 

hm. Sabina Stan 

 

 
Uczestnicy warsztatów przed Fortem Olszanica. Fot. z archiwum Szczepu. 

 

 

 

 



 

 

Betlejemskie Światełko Pokoju  

Już po raz 26. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do małopolskich harcerzy, pokonując drogę  

z Groty Narodzenia Pańskiego. To oni, jako ambasadorzy Światła, zanieśli je do swoich szkół, 

urzędów oraz potrzebujących, by propagować tegoroczne hasło "Odważnie Twórzmy Pokój". Także 

harcerze Szczepu "Zielone Słońce" włączyli się w akcję niesienia światła i hasła, które mu  

w tym roku towarzyszy. Dh. Marta i dh. Justyna uczestniczyły w uroczystej mszy świętej w Katedrze 

Wawelskiej, w czasie której Justyna odczytała specjalnie napisaną modlitwę wiernych.  Następnie 

udały się pod wieżę ratuszową, spod której odebrały Betlejemskie Światełko Pokoju.  

W niedzielę, 18 grudnia, podczas mszy o godz. 10:00 harcerze przekazali Betlejemskie Światło 

Pokoju w Parafii im. Stanisława Kostki na Dębnikach. Po mszy świętej światło rozdawano 

parafianom.  

 
Druhna Justyna podczas odczytywania modlitwy wiernych w Katedrze Wawelskiej.  

Fot. z archiwum Chorągwi Krakowskiej. 

 
Harcerze rozdają Betlejemskie Światełko Pokoju parafianom. Fot. z archiwum Szczepu. 



 

 

Spotkanie opłatkowe 

Spotkanie opłatkowe drużyn Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej to już wieloletnia 

tradycja. Tegoroczne odbyło się na sali gimnastycznej naszego Ośrodka 10 stycznia 2017 r. 

Gospodarzem spotkania był Referat Nieprzetartego Szlaku oraz Szczep "Zielone Słońce", który 

uroczyście podjął zaproszonych gości. Podczas spotkania przewodnik Kacper Dziaduła otrzymał  

z rąk Kierowniczki Referatu odznaczenie "Słoneczko" Nieprzetartego Szlaku. Gratulacje! Nie 

zabrakło wspólnego kolędowania i konkursów świątecznych dla drużyn. Serdecznym życzeniom nie 

było końca. Mogliśmy także oglądnąć przepiękne jasełka przygotowane przez harcerzy z drużyny 

Tornado oraz jasełka naszych zuchów z "Pomocnych Łapek", które zdobywają sprawność Mikołaja. 

                            hm.  Agnieszka Nawrocka 

 

 
Harcerze podczas kolędowania. Fot. z archiwum Szczepu. 



 

 

Pożegnanie druhny Zofii Sułek 

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 18 grudnia 2016 r., przeżywszy 100 lat, odeszła na wieczną 

wartę Druhna harcmistrzyni Zofia Sułek całym życiem wierna harcerskim ideałom. 

Współzałożycielka Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego, który z sukcesem 

wprowadził metodę harcerską do programu rehabilitacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

dzieci. Członek Rady Programowej Wydziału Nieprzetartego Szlaku przy Głównej Kwaterze ZHP. 

Druhna harcmistrz Zofia Sułek, pracując od 1940 r. jako wychowawca i nauczyciel w Zakładzie 

Leczniczo-Wychowawczym Przeciwjagliczym UJ w Krakowie Witkowicach, była matką  

i nauczycielką dla leczonych oraz niejednokrotnie osieroconych dzieci. Założyła 63. Krakowską 

Drużynę Harcerską, która rozwinęła się w Szczep „Niwa”, wspaniale funkcjonujący aż do likwidacji 

szpitala w Witkowicach. W latach 1976-1982 kierowała Referatem Nieprzetartego Szlaku Chorągwi 

Krakowskiej, do końca pozostając aktywnym jego członkiem. 

Niestrudzona w dzieleniu się doświadczeniem, pomocna, serdeczna, radosna, ciepła jak słońce 

będące symbolem harcerstwa Nieprzetartego Szlaku, trwała wiernie w harcerskiej służbie dzieciom 

niepełnosprawnym, a ich radosny uśmiech był dla niej najcenniejszą nagrodą za jej mądrą 

troskliwość. Na wniosek dzieci została odznaczona Orderem Uśmiechu. 

Za swoją długoletnią, pełną poświęcenia pracę zawodową i społeczną została uhonorowana: 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Za wzorową 

pracę w służbie zdrowia”, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Złotą Odznaką „Za pracę 

społeczną dla miasta Krakowa”, Odznaką „Honoris Gratia” oraz innymi licznymi odznaczeniami  

i wyróżnieniami. Druhna Zosia pozostaje w pamięci i w sercach wielu instruktorów harcerskich jako 

legenda Nieprzetartego Szlaku. 

Referat Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej 

 
hm Zofia Sułek 1916-2016. Fot. hm. Piotr Stefański. 



 

 

Życie Szczepu to nie tylko wielkie wydarzenia, akademie, rajdy i wyjazdowe warsztaty. To przede 

wszystkim cykliczne zbiórki poszczególnych drużyn, na których … 

Chcielibyśmy przedstawić krótkie relacje ze zbiórek naszych drużyn.  

A zatem – „W drogę!”. 

W poniedziałek, tj. 16 stycznia nadeszła chwila długo wyczekiwana przez gimnazjalistów 

wchodzących w szeregi naszego Szczepu, mianowicie pierwsza w 2017 roku zbiórka 10 PgDHS  

„W drogę!”. Temat zbiórki był bardzo ważny, aczkolwiek z reguły nie leży na szczycie ulubionych 

tematów zbiórek w rankingu harcerzy. Jest to historia harcerstwa. Sama historia kojarzy się ze 

szkołą, a któż chce myśleć o szkole, kiedy w końcu nadszedł czas relaksu  i zabawy na zbiórce? 

Dlatego, żeby nieco złagodzić obawy uczestników i pokazać, że historia im niestraszna, zbiórka 

zaczęła się ulubioną zabawą drużyny - Strażnikiem. Z walorem edukacyjnym oczywiście, gdyż 

zadaniem uczestników było nie tylko zdobycie skarbów od Strażnika. Skarbami były karteczki, na 

karteczkach natomiast znajdowały się opisy najważniejszych postaci zarówno dla skautingu, jak  

i samego harcerstwa. Oczywiście zaszyfrowane, aby nie było za łatwo.  Podzielona na grupy 

drużyna wymieniała się następnie informacjami, żeby każdy harcerz poznał odpowiedzi na pytanie, 

kim była dana postać, w jakim okresie historycznym żyła i dlaczego jest dla nas taka ważna. 

Okazało się, że nasi harcerze doskonale sobie radzą z rozszyfrowywaniem i bardzo sobie pomagają 

- również pomiędzy grupami! Stało się jasne, że dobrze rozgryźli cel całej zabawy - w końcu 

chodziło o to, by każdy zdobył wiedzę, a nie o zwycięstwo. Po wesołym przerywniku w postaci 

piosenek i zabawy, nastąpił quiz podsumowujący właśnie tę wiedzę zdobytą na zbiórce. Grupy 

licytowały się i obstawiały prawidłowe według nich odpowiedzi, a jeżeli obstawiły prawidłowo, 

zdobywały odpowiednią ilość weksli w postaci zapałek. Tak naprawdę zwycięzcami zostali wszyscy 

- każdy wyniósł ze zbiórki wiedzę i świetnie się bawił. 

pwd. Barbara Kuc 

 
Druh Kamil Szymański podczas zbiórki. Fot. pwd. Barbara Kuc.



 

 

 

Szczep ZHP „Zielone Słońce” im. Alka Dawidowskiego działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

Kontakt: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków; telefon (do Ośrodka) 0-12 266-66-80;  

e-mail: zielone.slonce@zhp.net.pl  

Redakcja biuletynu: dh. Anna Żywioł; autorzy tekstów: dh. Anna Żywioł, pwd. Marta Szymańska,  

hm. Agnieszka Nawrocka, hm. Sabina Stan, harcerze i harcerki Szczepu „Zielone Słońce” 

 

Ogłoszenia 

 
Wielki sukces druhny przewodnik Marty Szymańskiej 
 
Po raz czwarty przyznane zostaną nagrody w ramach TADKA - Plebiscytu na Najlepszych 

Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej dla harcerzy, instruktorów, członków starszyzny harcerskiej 

oraz partnerów, którzy najbardziej wyróżnili się w 2016 roku. 

Nasza Druhna pwd. Marta Szymańska została nominowana aż w dwóch kategoriach! Są to 

Pomocna Dłoń oraz Senior. Czym wyróżnia się prawdziwa Pomocna Dłoń i Senior? Przeczytajcie 

poniżej: 

POMOCNA DŁOŃ to nagroda publiczności wybierana przez gości obecnych w trakcie Gali 

Finałowej. Nominowany w tej kategorii z własnej inicjatywy podejmuje długoterminowe działania dla 

dobra innych. Podstawowym wyróżnikiem jest tutaj bezinteresowność działania oraz fakt, iż zostało 

ono podjęte bez zachęty ze strony osób trzecich. Pomocna Dłoń jest dużym wsparciem dla kadry  

w środowisku swojego działania. 

SENIOR – „Nieskończoność” – nominowanymi w tej kategorii mogą być seniorzy Związku 

Harcerstwa Polskiego, którzy w codziennej działalności wspierają swoje środowiska, inicjują 

działania innych seniorów, są wzorem dla harcerzy, harcerek i instruktorów. 

Jesteśmy niezmiernie dumni z Druhny Marty i wcale nie jesteśmy zaskoczeni! Trzymamy kciuki za 

zwycięstwo, wyniki poznamy już 18 lutego 2017 r. podczas finałowej gali. 

 
Przekaż 1% swojego podatku dla Szczepu ZHP „Zielone Słońce”! 
 
Drodzy Rodzice i Sympatycy Szczepu "Zielone Słońce", 

rozliczając się z fiskusem za 2016 rok pamiętajcie o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz 
Szczepu "Zielone Słońce". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na cele statutowe ZHP  
w działalności Szczepu, a więc na wszelkiego typu formy wychowania harcerzy:  
- wypoczynek letni,  
- wycieczki,  
- program w trakcie zbiórek harcerskich, 
- zakup sprzętu biwakowego, 
- i wiele wiele innych. 
 

Aby przekazać 1% podatku należy wypełniając druk PIT: 

- podać numer KRS: 0000273492 

- podać cel szczegółowy: Hufiec Kraków-Podgórze, „Zielone Słońce”  

- wpisać kwotę 1% podatku 

Za rok 2015 z 1% podatku przekazanego na rzecz Szczepu uzyskaliśmy 1587,30 zł, za co 

serdecznie dziękujemy!  


