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Nr  47. 21 czerwca 2016 r. 

Co w tym numerze? 

 

W tym numerze: 
- Podziękowania 

- 100-lecie harcerstwa w Skarżysku-Kamiennej 
- Msza na zakończenie roku harcerskiego 

- Praca biura podczas wakacji 

- Dyżur telefoniczny Zarządu w trakcie wakacji 
- Msza na rozpoczęcie roku harcerskiego 

- Kurs kwatermistrzowski 
- Nowy Okręgowy kierownik KPH 

- Terminarz Okręgu 2016/2017 
- Faktury 

„Gdy wypłynęliśmy z naszego strumienia na szeroką toń jeziora, towarzyszyły nam promienia słońca. Po chwili jednak 
nadciągnęły chmury i zerwał się porywisty wiatr, który wzburzył jezioro. Delikatne canoe stało się naszą jedyną deską 

ratunku. Gdyby nabrało wody lub uderzyło w jakiś korzeń, których pełno było wkoło, byłoby po nas. Nasze wiosła, zamiast 
służyć tylko do napędzania canoe, stały się jedynym środkiem ucieczki od atakujących fal i poruszania się do przodu. 

Gdy woda atakuje jedną burtę, wiosłuj z drugiej. Gdy canoe wspina się na falę, musisz pozwolić, by lekko rufa się osunęła, 
ale gdy canoe przekroczy grzbiet fali, musisz mocno wiosłować, by odzyskać kierunek swego kursu. 

W każdym wypadku Twój los zależy od koncentracji uwagi, odwagi i aktywności.” 

 
(Sir Robert Baden – Powell „Wędrówka do sukcesu”) 

 
Zuchenki, zuchy, druhny i druhowie! 

 
Mija kolejny rok harcerski, dla niektórych pierwszy a dla innych to już kolejna kartka z kalendarza, przed nami tak długo 

wyczekiwane WAKACJĘ. Pamiętajmy, że to szczególne wakacje podczas których będziemy gościć papieża Franciszka na 
Światowych Dniach Młodzieży w naszym mieście Krakowie – pamiętajmy o tym ważnym wydarzeniu. 

Niech każdy z nas dobrze wykorzysta ten czas wakacji, czas przygody, czas służby i czas wypoczynku. Pamiętajmy, że każdy 

z nas  piszę historię swojego życia. CZUWAJMY!. 
Do zobaczenia, na koloniach, obozach przy harcerskim ogniu. 

 
Czuwaj! 

Hm. Paweł Pająk HR – przewodniczący Zarządu Okręgu 
 

Podziękowania Bardzo serdecznie dziękuję reprezentacji z drużyn 
3 PgDH Amaranta, 3 PgDH Róża Wiatrów, 3 PgDH Wilki i 16 PgDW Itinara za podjęcie 

służby podczas transmitowanej w Telewizji Mszy św. z Łagiewnikach. 

100-lecie harcerstwa w 

Skarżysku-Kamiennej 

W dniach 24-26 czerwca 2016 zapraszamy na uroczystości związane z jubileuszem 100-

lecia harcerstwa w Skarżysku-Kamiennej. Przedstawiamy program uroczystości: 

 

24.06.2016 – Piątek 

15.00 – Apel rozpoczynający Zlot i obchody Jubileuszu 100-lecia (Miasteczko 

Zlotowe – Stadion „Stary Ruch”) 

16.30 – Panel Dyskusyjny „Rola ruchu harcerskiego w wychowaniu dzieci i 

młodzieży w latach 1916-2016” (Miejskie Centrum Kultury) 
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18.00 – Koncert dla harcerzy, przyjaciół i sympatyków harcerstwa oraz 

mieszkańców miasta. Wystąpią: Wolna Grupa Bukowina oraz Zbigniew Biber z 

wybranymi piosenkami Jacka Kaczmarskiego (Miejskie Centrum Kultury) 

21.30 – Ognisko harcerskie i wspólne śpiewanie piosenek harcerskich (Miasteczko 

Zlotowe) 

25.06.2016 – Sobota 

 9.00 – Gry i zabawy dla najmłodszych (Miasteczko Zlotowe) 

10.00 – Impreza na Orientację na Rejowie. Zbiórka przy Pomniku Powstańców 

1863 roku (ścieżka zdrowia po zachodniej stronie zalewu) 

10.00 – Rajd rowerowy miejscami pamięci. Zbiórka przy Pomniku Harcerza (ul. 

Tysiąclecia, obok L.O. im. Adama Mickiewicza) 

16.00 – Zajęcia dla uczestników Zlotu: gra miejska, sprawdzian z technik 

harcerskich 

16.00 – Wszyscy byliśmy harcerzami – spotkanie harcerzy „po latach” (Miejskie 

Centrum Kultury) 

20.00 – Uroczysty apel z udziałem zaproszonych Gości (Miasteczko Zlotowe) 

20.30 – Ognisko harcerskie dla Zlotu i wszystkich przyjaciół harcerstwa 

(Miasteczko Zlotowe) 

 

26.06.2016 – Niedziela 

11.00 – Uroczysty apel Zlotu przed Pomnikiem Harcerza 

12.30 – Msza Święta w Bazylice Mniejszej (Sanktuarium Matki Bożej 

Ostrobramskiej) 

14.00 – Poświęcenie tablicy 100-lecia (Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej) 

14.30 – Apel Kończący uroczystości (Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej) 

 
Więcej informacji o 100 – leciu harcerstwa w Skarżysku-Kamiennej na stronie internetowej 
http://skarzysko.zhr.pl/harcerze/100-lecie   

Msza na zakończenie 
roku harcerskiego 

Przypominamy, że w najbliższą niedzielę (26 czerwca) odbędzie się w kościele 
św. Idziego o godz. 9:00 Msza Święta na zakończenie roku harcerskiego. 

Praca biura podczas 
wakacji 

Informujemy, że podczas wakacji biuro czynne będzie od poniedziałku do piątku w godz. 
Od 9:00 – 14:00. 

Dyżur telefoniczny 
Zarządu w trakcie 

wakacji 

Informujemy, że w sytuacjach alarmowych, które będą miały miejsce podczas wakacji 
należy zawiadomić Zarząd Okręgu. 

Dyżury telefoniczne pełnią: 
1.07 – 12.08 – Paweł Pająk tel. 509 509 959 

13.08 – 31.08 – Krzysztof Heilman tel. 505 576 273 
22.08 – 31.08 – Paweł Pająk tel. 509 509 959  

Msza na rozpoczęcie roku 
harcerskiego 

Informujemy, że 4 września o godz. 9:00 w kościele św. Idziego, odbędzie się 
Msza Święta na rozpoczęcie roku harcerskiego. 

Kurs kwatermistrzowski Zapraszamy chętnych na kurs kwatermistrzowski, który rozpocznie się 21 
września 2016 r. 

Kursant rocznikowo musi mieć minimum 17 lat. 
Warunkiem ukończenia kursu jest  uczestnictwo we wszystkich zajęciach, zaliczenie zadań i 

testu na koniec kursu. 
Ankieta zgłoszeniowa na kurs podana zostanie na początku września w MBI, na stronie 

Okręgu oraz na facebooku. 

 

http://skarzysko.zhr.pl/harcerze/100-lecie
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Nowy Okręgowy 

kierownik KPH 

Informujemy, że nowym kierownikiem KPH przy Okręgu została Ania Stawiarska, którą 

witamy po krótkiej przerwie, ponownie w Zarządzie. Ewie, która opuszcza skład Zarządu 

bardzo dziękujemy za wzorową służbę w Zarządzie, bardzo cenne uwagi na spotkaniach 
Zarządu i liczymy na dalszą współpracę na ścieżce harcerskiej. 

Terminarz Okręgu 

2016/2017 

W załączeniu do dzisiejszego numeru MBI przesyłamy terminarz Okręgu Małopolskiego na 

rok 2016/2017. 

Do końca wakacji można zgłaszać informacje o akcjach Szczepów, które zostaną 
zamieszczone w terminarzu. 

Ostateczna wersja terminarza zostanie rozesłana w we wrześniu – z pierwszym po 
wakacjach numerem MBI. 

Faktury W biurze okręgu czekają na odbiór następujące faktury: 

Lp Od kogo Zakupione rzeczy Wartość brutto 

1 Pizzeria Mamma Mia Pizza 65,00 zł 

2 Leroy Merlin 
Rynna, rura, żarówka, toaleta 

drewniana, dostawa 
520,24 zł 

3 Rafał Dobrzański Karmello standard mix 47,98 zł 

4 Retip Waligóra Siekiera 1780,00 zł 

5 Dom Harcerza pobyt w ośrodku Fort 39 215,00 zł 

6 
Bratek – firma 

handlowa 
lampion 60,00 zł 

7 DW Concept Węza pszczela 72,60 zł 
 

 Redakcja numeru 

 

Ewa Siemianowska 

Okręg Małopolski ZHR 
 

ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków, tel. 12 4217659, malopolska@zhr.pl  
www.malopolska.zhr.pl, www.facebook.com/malopolski.zhr  
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