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Redakcja „Węzełka” bardzo dziękuje wszystkim za nadesłane 
artykuły i zdjęcia.

Spis treści

Naczelniczka jest wśród nas ……………………. 
Obchody DMB ………….…………..………………..  
Australia (Victoria) - Akcja Letnia i DMB …..…. 
Złaz Wędrowniczy w Argentynie …………………… 
Austria - Pozdrowienia z Zimowiska ………………. 
A co u zuchów skrzatów? ..………………………. 
Londyńskie spotkanie .……………………………… 
W czasach pandemii ………………..……………..

3

4

6

8


11

12

15

16


Redakcja

Notatka od Redakcji

Kochane druhny! Nastał nietypowy czas wywołany pandemią koronawirusa. W tym numerze 
„Węzełka” mamy jeszcze sprawozdania i zdjęcia z ostatnich akcji harcerskich i zbiórek, których 
nie będziemy mieli przez następnych parę miesięcy. Ale harcerstwo zawsze staje na wysokości 
zadania. Zastępowi i drużynowi są dalej w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wirtualne zbiórki, zajęcia które harcerska młodzież 
może robić w domu, odprawy - to tylko kilka przykładów. W następnym numerze „Węzełka” 
chciałybyśmy załączyć artykuły o waszej pracy w tych wyjątkowych i trudnych warunkach. 
Podzielcie się z nami swoją pomysłowością, a także pomysłami na to, jak prowadzić drużyny w 
tych warunkach i jak produktywnie, po harcersku, wykorzystać czas spędzany w domach. Może 
znajdziemy też czas, aby nadrobić zaległości w czytaniu literatury harcerskiej, czas, aby 
zastanowić się nad naszą pracą harcerską i pomyśleć o naszej organizacji. Piszcie więc do 
„Węzełka”. Jest to nasze czasopismo - na nasze myśli, opinie, pomysły, na dzielenie się wiedzą i 
doświadczeniem. „Listy do redakcji” były stałą częścią „Węzełka” - czas aby je przywrócić.

„Węzełek” - pismo instruktorek wychodzi już od 1961 roku. 
Zawsze był i jest wolną trybuną na łamach której każda z nas może i powinna swobodnie się wypowiadać. 
Drukowane w „Węzełku” wypowiedzi mogą nie zawsze się zgadzać z opinią Redakcji.

E-MAIL REDAKCJI: wezelek@zhp.org 
(artykuły, załączniki, zdjęcia, korespondencja)

WYDAWCA: Główna Kwatera Harcerek, 
23-31 Beavor Lane, London W6 9AR, UK 
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Drogie Siostry Skautki!

Piszę to w Dniu Myśli Braterskiej, kiedy łączymy się myślami 
z naszymi siostrami i braćmi na całym świecie.   Z okazji DMB każda 
Chorągiew przesłała nagrania swojej ulubionej piosenki, z którymi 
napewno komendantki podzieliły się w Wami. Naprawdę piękne to 
było, że mogłyśmy się połączyć na czterech kontynentach poprzez 
harcerski śpiew. 

Czytam dziś arkusze rejestracyjne, gdzie w tym roku było pytanie „Co 
mi dało harcerstwo?” Chciałam podzielić się z Wami kilkoma 
odpowiedziami:

„Wielu przyjaciół”
„Dało mi życie z przyjaciółmi na całym świecie”
„Przeżycia, przyjaciele, przewództwo”
„Harcerstwo pozwoliło mnie na zdobycie cech organizacyjnych oraz 
przewodniczych które obecnie są pomocne oraz potrzebne w mojej 
karierze”
„Koleżeństwo, piękne przeżycia”
„Odwagę życiową”
„Wspaniała szkoła życia, harcerska rodzina, która jest bardzo ważna z 
dala od Ojczyzny”
„Miłość do sportu, siła ciała oraz bycie na łonie natury także wywodziła 
się z życia harcerskiego”

Nasz Ruch Harcerski, rozpoczęty 100 lat temu, wychował tysiące 
m łodz ieży w wie lu kra jach. Zdobyc ie sprawnośc i uczy 
specjalistycznych umiejętności; zdobycie stopni i pełnienie funkcji uczy 
obowiązków przywódczych, świadomości obywatelskiej; wędrówki i 
niezliczone noce spędzone na biwakach w lasach uczą niezależności i 
dają różne przeżycia; zbiórki, obozy i zloty - budują przyjaźń.

Czasami to nie jest łatwa droga, ale - jeśli będziemy się jej trzymały i 
osiągniemy swój cel - nagroda jest wspaniała! 

Życzę Wam, moje siostry skautki - abyście nigdy nie zapomniały o 
celach naszej Organizacji i żebyście dalej przekazywały wartości ruchu 
skautowego – przyjaźń, współpracę i szacunek dla drugiego 
człowieka.

Czuwaj!
Danusia Figiel, hm. 
Naczelniczka Harcerek

Naczelniczka jest wśród nas

„O Boże, oto dzień, w którym 
myślimy jedni o drugich, od 
jednego kraju do drugiego, 
poprzez granice i kontynenty. 
Jesteśmy liczni, bardzo liczni i 
bardzo silni. Uczyń nas jeszcze 
silniejszymi i liczniejszymi, 
uczciwymi i zdecydowanymi 
pracować dla Ciebie na tym 
świecie, który jest Twój.” 

W Dniu Myśli Braterskiej 
przesyłamy Wam serdeczne 
pozdrowienie Czuwaj! 
Barbara Brytus, pwd. 
ZHP Austria

Wycinanka Grażyna Bazylewska, 
Chorągiew USA
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Jola Forys Wycinanka 
Hufiec KaszubyHufiec Kaszuby

Szczep Szarotki
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Obchody Dnia Myśli Braterskiej

Hufce Mazowsze i Kraków, 
California, USA.

Dzień Myśli Braterskiej to święto wszystkich skautów - urodziny Roberta Baden-Powell’a. Polskie 
harcerstwo co roku obchodzi uroczyście ten dzień, łącząc się myślą z siostrami i braćmi 
harcerskimi i skautami na całym świecie. Oto selekcja zdjęć z różnych hufców które ukazały się w 
mediach społecznościowych.

Braterska atmosfera udzieliła się 
wszystkim uczestnikom 
tegorocznych obchodów Dnia 
Myśli Braterskiej, dzieciom, 
młodzieży i dorosłym.

Druhna Iwonka Urbaniak, hm, 
która razem z Baden-Powellem 
obchodzi swoje urodziny, 
otrzymała bukiet kwiatów. 

Zdjęcia i fragmenty artykułu: 
Z. Darski

Źródło: https://sites.google.com/zhp.org/
krakow/kronika?authuser=0;  również na 
Facebook - ZHP Świat - Strona Główna

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej, 22-go lutego, w Pałacu 
Prezydenckim odbyło się coroczne spotkanie 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami 
organizacji harcerskich. Reprezentantami naszego 
Związku ZHP był ks. Krzysztof Tyliszczak, hm. Aneta 
Macheta, pion. Martyna Macheta i hm. Tomasz 
Kostienko.
W trakcie uroczystości zostały przekazane odznaki dla 
nowych harcmistrzyń i harcmistrzów, którzy w 2019 
uzyskali ten najwyższy harcerski stopień.
Organizacja Harcerek: hm. Anna Budzyń (St.Zjedn.), 
hm. Anna Chawa (Australia), hm. Katarzyna Grobelny 
(St.Zjedn.), hm. Jadwiga Marciszewska (St.Zjedn.), 
hm. Halina Prociuk (Australia), hm. Izabela 
Sukhovarov (St.Zjedn.)
Organizacja Harcerzy: hm. Janusz Białek (St.Zjedn.), 
hm. Michał Kaliski (Irlandia), hm. Przemysław 
Ryczkowski (St.Zjedn.).
Dla nowych Harcmistrzyń i Harcmistrzów gratulacje i 
powodzenia w dalszej harcerskiej służbie. 

Czuwaj! Tomasz Kostienko, hm.

Dzień Myśli Braterskiej w Pałacu Prezydenckim.

Źródło: Facebook - ZHP Świat - Strona Główna

4

https://sites.google.com/zhp.org/krakow/kronika?authuser=0
https://sites.google.com/zhp.org/krakow/kronika?authuser=0
https://sites.google.com/zhp.org/krakow/kronika?authuser=0
https://sites.google.com/zhp.org/krakow/kronika?authuser=0
https://sites.google.com/zhp.org/krakow/kronika?authuser=0
https://sites.google.com/zhp.org/krakow/kronika?authuser=0


Hufiec „Podhale”, DMB 2020 - Spotkanie Instruktorek

Hufce Podhale i Warmia, USA

Uroczystości z okazji Dnia Myśli Braterskiej na zmianę 
goszczą oba hufce szczepy „Pieniny” (New York), 
„Dunajec” (New Jersey) oraz „Giewont” (Connecticut i 
Massachusetts). W tym roku wszystkie szczepy 
harcerek i harcerzy wschodniego wybrzeża zjechały się 
w niedzielę 23-go lutego, do Domu Narodowego w 
Hartfort, stolicy Connecticut. Przybyło ponad 250 osób!

Więcej informacji o tej uroczystości 
znajdziecie w tygodniku „Kurier Plus” 
oraz na Facebook.

Źródło: Kurier Plus, Numer 1331 (14/03/2020). 
https://issuu.com/kurierplus/docs/kurier1331 
Facebook - ZHP Świat - Strona Główna 

Dzień Myśli Braterskiej w 
Ambasadzie RP w Londynie na 
zaproszenie Konsula Generalnego, 
druha Mateusza Stąsieka.
Na spotkaniu Konsul Generalny był 
z żoną druhną Ewą i dziećmi. 
Harcerstwo reprezentował 
Przewodniczący ZHP Robert 
Rospędzihowski wraz z 
przedstawicielami Chorągwi 
Wielkiej Brytanii oraz Organizacji 
Przyjaciół Harcerstwa.
Źródło: Facebook - ZHP Świat - Strona 
Główna
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Akcja letnia Hufców Podhale odbyła się na terenie 
w Millgrove, Victoria, w dniach 2-6 stycznia. Choć 
by l iśmy tam krótko, mamy bardzo dużo 
wspomnień. Po pierwszej nocy w nowych 
namiotach, harcerze i harcerki pod opieką druhów 
Davida Babuły i Adama Paszkiewicza oraz druhen 
Ireny Kutypy i Emilii Stawiarskiej, spróbowali 
swoich sił w utrzymaniu równowagi i przełamaniu 
swoich lęków w parku linowym (high ropes course). 
Po południu była następna atrakcja: kajaki na 
rzece Yarra, która płynie w pobliżu terenu. W 
kolejnych dniach zajęcia mieliśmy w ramach 
terenoznawstwa. Był też czas by lepiej się poznać i 
pośmiać razem.
Zuchy w tym czasie mieli kolonię, gdzie się bawili w 
Aborygenów. Gry i zabawy prowadziła druhna hm. 
Krystyna Paszkiewicz z pomocą druhny pion. Tiany 
Hawkins i druhny pion. Michelle Nowak. Zuchy 
miały swoją jaskinię udekorowaną obrazami 
malowanymi w stylu aborygeńskim, skąd często 
było słychać śpiew i granie na instrumentach 
zrobionych przez zuchów.
Mszę Św. w niedzielę odprawił nasz wieloletni 
kapelan ks. hm. Wiesław Słowik, S.J. Wieczorem 
harcerze i harcerki byli zaproszeni na zuchowy 
zakończeniowy kominek, po którym mieli swoje 
o s t a t n i e o g n i s k o , g d z i e ś p i e w a l i śm y 
najpopularniejsze „hity” harcerskie. 

Akcja Letnia i Kolonia,  Hufce Podhale, Millgrove, VIC

Australia

Dziękujemy tym którzy prowadzili obozy harcerek i 
harcerzy oraz kolonię zuchową. Wielkie dzięki dla 
druha Stefana Janusa za podjęcie się funkcji 
Komendanta Całości akcji letniej. Ogromne 
podziękowania także dla mam z naszego KPH, 
które podjęły się trudu gotowania dla nas posiłków – 
które były przepyszne!
Czuwaj!
Irena Kutypa, phm., hufcowa
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Tradycyjnie w trzecią niedzielę lutego, rodzina harcerska z Hufców „Podhale” w Melbourne ruszyła w 
stronę Healesville na „Polanę”, by rozpocząć nowy rok harcerski 2020. Ten rok jest szczególnie ważny 
dla harcerstwa w Melbourne -  obchodzimy 70 lat nieprzerwanej działalności jako Hufiec. Dzień Myśli 
Braterskiej jest specjalną datą dla wszystkich skautów na świecie – jest to dzień upamiętnienia rocznicy 
urodzin twórcy Skautingu Lord Robert Baden-Powell i jego żony Olave.
Już od piątku, nasze KPH pracowało ciężko by przygotować smaczne posiłki dla niedzielnych tłumów. 
Na menu było: barszcz, pierogi z mięsem, pierogi ruskie, karkówka i kiełbaski w bułce. W czasie obiadu 
kolejki sięgały od jednego końca jadalni do drugiego! Serdecznie dziękujemy całemu KPH, z Jolą 
Słodyczką na czele, za tę posługę, wsparcie oraz pomoc udzieloną podczas całego roku.
Program dnia rozpoczął się o godz. 10.00 porannym apelem i przywitaniem naszych przełożonych oraz 
ważnego gościa, hon. Nick Wakeling, MP, którego dzieci należą do skautingu australijskiego i który 
rozumie wagę skautingu i wierzy w to, co skauting daje młodzieży. Pogratulował nam 70 lat służby 
społeczeństwu. Następnie i już tradycyjnie mszę polową odprawił nasz wieloletni kapelan, ks. phm. 
Wiesław Słowik, S.J.
Nie zabrakło harcerskiej defilady, odczytania rozkazów oraz uroczystego przejścia zuchów do jednostek 
harcerek i harcerzy. Obecnym członkom wręczono specjalne oznaki 70-lecia, które będą nosić z dumą 
przez wiele lat. Gry harcerskie w zastępach na polanie wypełniły popołudnie. Liczni goście odwiedzili 
świetlicę oglądając wystawę 70-lecia, wspominając obozy, biwaki, przyjaciół i znajomych z dawnych lat, 
pokazując swoim dzieciom co robili jak byli trochę młodsi. Mamy nadzieję, że takie wspomnienia będą 
zachęcały następne pokolenia do harcerskiego życia. 
Harcerskie ognisko zakończyło ten piękny dzień. Ognisko zostało rozpalone przez czworo zasłużonych 
instruktorów, którzy do tego dnia ciężko pracują w naszym hufcu i okręgu. Śpiew, pląsy, gry, okrzyki i 
pokazy, trochę z każdego pokolenia tych 70-ciu lat na Australijskiej ziemi. Dziękujemy naszej druhnie 
hm. Hani Terech, za przygotowanie tego ogniska oraz za jej wkład w organizowaniu tego dnia.
Przewodnicząca Obwodu, druhna hm. Basia Janus, hufcowi phm. Irena 
Kutypa, pwd. Adam Paszkiewicz, oboźny dnia pwd. Michał Milewski, oraz 
wszyscy, którzy przygotowali gry i wystawy, serdecznie dziękują tym którzy 
przybyli na Polanę by razem z obecną młodzieżą harcerską rozpocząć ten 
70-ty rok harcerskiej działalności na terenach Melbourne. Dzień był bardzo 
udany.

Czuwaj!
Irena Kutypa, phm.
Hufcowa Harcerek „Podhale”, Melbourne

Dzień Myśli Braterskiej, Hufce Podhale, Polana, 
Healesville, Victoria, Australia
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Trudno uwierzyć, że tak niedawno spotkaliśmy się z całego świata w pięknym Buenos Aires, gdzie 
nas przywitała argentyńska rodzina harcerska i gdzie razem, przez 9 dni, zwiedzaliśmy, 
wędrowaliśmy, śpiewaliśmy i się od siebie uczyliśmy. Program Złazu składał się z warsztatów o 
tematyce wędrowniczej oraz zajęć turystycznych. Czas razem nam minął za szybko, ale wspólne 
przeżycia będą nas zawsze łączyć. 

Oto dzienne relacja ekipy z Kanady ze Złazu 2020.

Złaz Wędrowniczy 
„Pod Krzyżem Południa”

Dzienniczek Złazu Ekipy z Kanady - Dzień 1 

Dziś oficjalnie rozpoczął się Złaz Wędrowniczy 

w Argentynie, z udziałem siedmiu krajów – 

Argentyna, Irlandia, Kanada, Litwa, Polska, 

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Jest 

nas 40 uczestników, z kadrą 45. Panuje 

pozytywna atmosfera mimo deszczów i 

oficjalny apel, posiłki, i pierwsze warsztaty 

oraz kominek odbyły się normalnie. 

Jednego czego się dzisiaj nauczyliśmy, to że 

NIE wolno, w żadnym wypadku, mieszać 

herbatki Yerba mate! Słomkę się trzyma w 

miejscu i należy skończyć wszystko w 

kubeczku! 

Wszyscy dotarliśmy na miejsce cali i zdrowi 

(niektórzy z przygodami) ale uśmiechnięci. 

Naszywki przyszyte i gotowi na następny 

dzień. Jutro zwiedzamy Buenos Aires!

Dzienniczek Złazu - Dzień 2 

Dzisiaj rano wyruszyliśmy autobusem na wycieczkę po Buenos Aires. Zwiedzanie 
zaczęliśmy w kolorowej dzielnicy La Boca. Następnie zatrzymaliśmy się przy Moście Kobiety nad kanałem, potem przy pomniku kwiatka Floralis Generica Homenaje.  
Stamtąd trafiliśmy do Klubu Polaco, czyli Domu Polskiego. Mieliśmy tam zaszczyt posłuchać koncertu wędrowników grupy „Zawsze na Topie.” Super!  
Z klubu pojechaliśmy zobaczyć mauzoleum słynnej Evy Peron (Evity), Ambasadę Polską oraz katedrę, obelisk i pałac prezydencki. Obecnie szykujemy się na kolację i zabawę Sylwestrową. 

Od nas wszystkich życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

30 grudnia 2019 – 7 stycznia 2020
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Dzienniczek Złazu - Dzień 5 

Dzisiaj rano zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy z pełnymi plecakami z terenu autobusem w stronę miasteczka San Martin de los Andes. Tam mieliśmy okazję na krótkie zwiedzanie, m. in. Chocolatier Mamusia! 
Stamtąd wypłynęliśmy na jezioro Lacar. Mieliśmy dwa postoje, a na trzecim już wysiedliśmy. Widzieliśmy wodospady Chachin, oraz mieliśmy trochę czasu popływać w jeziorze, albo na kajakach. Wszędzie otaczają nas cudowne widoki! Doszliśmy na miejsce obozowiska w 

parku Hua Hum, nie daleko góry Cerro Malo na którą jutro będziemy wchodzić. Kolacja i ognisko, no i teraz czas się wyspać przed wczesną pobudką.

Dzienniczek Złazu - Dzień 3 

Dzisiaj większość dnia spędziliśmy na zajęciach 

kursowych - Szyszki/Etapy wędrownicze, praca 

wędrownicza w organizacjach ZHR w Polsce i 

ZHP na Litwie; praca nad sobą i odszukanie 

miejsca w społeczeństwa, oraz zajęcia z pierwszej 

pomocy. 
Dołączyli się do nas honorowi goście z różnych 

organizacji Polaków tu w Argentynie, był 

uroczysty apel, msza i ognisko. Pod koniec 

ogniska druh Andrzej Wojno, Komendant 

Złazu upamiętnił chwilą ciszy tych, 

którzy odeszli na wieczną wartę z rodziny 

harcerskiej w Argentynie. Po kolacji mieliśmy 

obrzęd prowadzony przez Komendanta Chorągwi 

Harcerzy Kanady, hm. Michała Sokolskiego. 

Już u nas późno i właśnie skończyliśmy się 

pakować. Jutro wyruszamy w trasę!

Dzienniczek Złazu - Dzień 4 (początek) 

Jesteśmy na lotnisku gotowi, żeby zaraz wylecieć 

do Patagonii. Będziemy pisać w miarę możliwości. 

Wracamy 7 stycznia. 

Dzienniczek Złazu - Dzień 4 (ciąg dalszy) 

Krótko dzisiaj - dotarliśmy na miejsce obozowiska 

autobusem z lotniska w San Martin de los Andes, 

rozbiliśmy namioty i pomogliśmy rozstawić sprzęt 

obozów harcerskich, które dotrą jutro. Sprzęt i 

prowiant na wyprawę mamy prawie gotowy. 

Wyruszamy jutro z rana na trzy dni wędrowania. 

Kolacja i oczywiście ognisko na koniec dnia, a 

teraz już (prawie) wszyscy słodko śpią. 

 
P.S. Gwiazdy tu na niebie są niesamowite! Bez 

świateł miasta wszystko widać.
Dzienniczek Złazu - Dzień 6 
Dziś z rana wyruszyliśmy na całodniową wyprawę na szczyt góry Cerro Malo (1,917 m). Dotarliśmy na szczyt ok. 14:00 i wróciliśmy tą samą trasą późnym wieczorem do obozu. Po drodze i na szczycie niesamowite widoki jezior, gór i nawet wulkanu Lanin. Coś pięknego! 

Po powrocie czekały nas gorące prysznice, chwila wolnego czasu i kolacja.
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Dzienniczek Złazu - Dzień 8 

Chłodny, lecz słoneczny dzień spędziliśmy 

częściowo w miasteczku San Martin de los 
Andes, na zwiedzaniu i zakupach. Były 

także oczywiście lody od Mamusi!  
Po powrocie na teren, kilka warsztatów 

kursowych, msza, obrzęd i ognisko. 
Druh Andrzej Wojno pięknie mówił o tym co 

nas w harcerstwie łączy - przyjaźń i wspólne 

ideały.

Dzienniczek Złazu - Dzień 7 

Dzień deszczowy i zdecydowanie 

zimniejszy spędziliśmy najpierw 

na zajęciach kursowych. Po 

spakowaniu obozu przenieśliśmy 

bagaż i zwiedziliśmy muzeum 

zadedykowane pierwszym 

osadnikom okolic przełęczy Hua 

Hum, którzy rozwinęli tam 

rolnictwo i handel, zanim rząd im 

ten teren odebrał. Wróciliśmy na 

główny teren obozu na mszę i 

kolację. Niestety pogoda nam nie 

pozwoliła na następną wyprawę, ale 

mimo wszystko jesteśmy wszyscy 

w dobrych humorach i mile 

spędzamy razem czas. 
Dzienniczek Złazu - Dzień 9 (zakończenie) 
Dziś już pożegnanie. Poleciała niejedna łza przy końcowym apelu i w kręgu, gdy śpiewaliśmy „Upływa szybko życie.” Rano pakowanie, śniadanie, podsumowanie Złazu, apel i wyjazd. Teraz siedzimy na lotnisku, wszyscy z pewną melancholia wspominają przyjemne chwile dni spędzonych razem. W imieniu wyprawy kanadyjskiej, dziękujemy wszystkim organizatorom, a szczególnie druhowi Komendantowi Andrzejowi Wojno, którzy nas tak ciepło przyjęli w swoim kraju, za gościnność i troskę. Czekamy cierpliwie na następne spotkanie z współuczestnikami Złazu 2020!

Czuwaj!
Anna Cierpich, pwd., Adrian Kania, phm., Krzysztof Kowalik, pwd., Anna Piotrowska, phm., 
Michał Sokolski hm., Tamara Sztorc phm., Agata Starczyk hm., Grzegorz Wołejko phm.
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W okresie  ferii zimowych wybraliśmy się 
wraz z harcerzami na zimowisko do 
Bukowiny Tatrzańskiej, na Głodówkę. Zima 
nie odpuszczała, trwała śnieżna aura! ❄❄ 
Przenieśliśmy się w krainę Narni, gdzie 
chc ie l iśmy Narn i jczykom pomóc w 
odzyskaniu wolności. Stworzyliśmy drużyny 
i zastępy, które przeszły szkolenia, by 
s tanąć ramię w ramię z P io t rem, 
Edmundem, Zuzanną oraz Łucją. Wspólnie 
stoczyliśmy bój ze złą czarownicą.  Niech 
żyje Aslan!!!

Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem powstało 
w 2001 roku w 90-tą rocznicę powstania harcerstwa w Polsce. Muzeum 
przede wszystkim gromadzi pamiątki po Oldze Małkowskiej. Muzeum 
eksponuje również dokumentację dotyczącą dziejów harcerstwa w 
Zakopanem i na Podhalu. Ciekawostką jest najstarsza książka skautowska 
„Skauting jako system wychowania młodzieży” Andrzeja Małkowskiego (Lwów, 
1911 rok). Muzeum zostało przeniesione 31/10/2018 do Willi „Czerwony 
Dwór".https://www.museo.pl/content/view/1062/

Serdeczne, śnieżne 
pozdrowienia z Zimowiska 
Harcerskiego!!! ❄❄

Austria

Mieliśmy również wycieczkę do Muzeum 
Andrzeja i Olgi Małkowskich, które  znajduje 
się w Czerwonym Dworze, w Zakopanem. 
Pan mgr Lesław Dall, historyk i nauczyciel 
historii, oprowadził nas po muzeum i 
opowiedział nam wiele ciekawych rzeczy o 
druhostwie Małkowskich. Jesteśmy panu 
Lesławowi bardzo wdzięczni za podzielenie 
się z nami częścią swej ogromnej wiedzy i 
zapałem dla historii harcerstwa. ❤❤ 
Czuwaj!  Dhna Basia
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A co u skrzatów i zuchów?

Szczep Szarotki, Mississauga/Toronto
Zuchy robią sprawność „Listonosz”. Napisały 
listy do zuchów w Albercie i z niecierpliwością 
czekają na odpowiedzi.  

Ramsgate, Wielka Brytania
W lutym zuchy rozpoczęły sprawność 
„Detektyw.” 
Na początku wszyscy zostali oficjalnie przyjęci 
do Szkoły Detektywów „Zaginionej Czapki" 
oraz poznali cechy, wady i zalety bycia 
detektywem. Obowiązkiem było odciśnięcie 
palca jako potwierdzenie przybycia oraz 
z r o b i e n i e z d j ę c i a d o L e g i t y m a c j i 
Detektywistycznej. Zuchy nadali specjalne 
tajne nazwy swoim szóstkom oraz zmienili 
swoje imiona. Zadaniem specjalnym było 
wymyślenie okrzyku swojej szóstki. 
Czuj! Druhna Marta

Źródło Facebook: ZHP Ramsgate, Wielka Brytania

Edynburg, WB
Gromada „Włóczykije" i „Górskie 
Wilki"  i świętowały wyjątkowy 
dzień - Imieniny Zucha - święto, 
które przypada 29 lutego, czyli 
co 4 lata. 
„Raz na cztery lata Zuch się 
staje pępkiem świata"  
Czuj! ⚜
Źródło Facebook: ZHP Świat - Strona Główna

Oshawa, Kanada
W Ontario w 3 hufcach, w 25 
gromadach zuchowych mamy 
375 zuchów!
Oto dwa zdjęcia z kominka 
„Safari”, Oshawa 2020. Więcej 
zdjęć znajdziecie na Facebook.
Dhna Malwina Rewkowska
Źródło Facebook: ZHP Świat - Strona Główna

Źródło Facebook: ZHP Świat - Strona Główna
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Dzień Babci i Dziadka u Krokusów.  
🥀 🌺 🌷 🌼 🌻 🌾 🌺 🥀 🌹  
Kochana babciu, kochany dziadku,  
dziś wam przynoszę po jednym kwiatku, 
do tego dokładam serdeczne życzenia, 
niech wam się spełnią wszystkie 
marzenia!

Nowa sprawność: Zaradny Zuch
„ZARADNY ZUCH” jest sprawnością, która została opracowana przez phm. 
Małgorzatę Orłowską-Smith z Okręgu Irlandii, specjalnie na czas kwarantanny lub 
izolacji, kiedy dzieci są zmuszone spędzać czas w domu i nie mogą brać udziału 
w zbiórkach i innych spotkaniach towarzyskich.
Sprawność ma na celu jak najlepiej wykorzystać czas spędzony w domu poprzez zdobywanie 
nowych umiejętności oraz zachęcanie dzieci do twórczego spędzania czasu i samorozwoju. 
Przez zdobycie tej sprawności, zuch pokaże że wie, jak się zachować w czasie kwarantanny i 
jak może pomóc innym. Zuch przygotuje własną kronikę, a po ukończeniu sprawności, rodzice 
wysyłają zdjęcia kroniki i tabelki z wymaganiami na sprawność do drużynowej zuchów. 
Sprawność może zostać dostosowana do umiejętności dziecka i pozostawia duże pole 
możliwości rodzicom, którzy mogą wybrać jakie umiejętności uważają, że ich dziecko w ten 
czas może sobie wyrobić.

Wymagania na tą sprawność znajdziecie na naszej witrynie: http://www.zhppgk.org/galezie/zuchy/
zuchy_sprawnosci.htm

Gromada Zuchowa „Krokusy”, 
Staten Island, Nowy Jork

Jak powstały góry i od jakiej nazwy 
pochodzi nazwa naszego Hufca Podhale?
Teatrzyk samorodny i zabawa w „kogoś" 
podczas inscenizacji w gromadzie zuchowej 
„Krokusy”.
Oglądaliśmy zdjęcia z Tatr i Podhala które 
odwiedziła druhna Jola podczas wakacji 
zimowych. Szusowaliśmy na nartach i z górki 
zjeżdżaliśmy na sankach. Pocięte gazety 
zastąpiły nam śnieg i kule śniegowe gdyż 
„śniegu jak na lekarstwo".
Na majsterkowaniu sami zbudowaliśmy góry z 
dostępnych przedmiotów. Doceniliśmy ciężką 
pracę górali, gdyż niełatwe zadanie mają 
górale pracując przy wypasaniu owiec na 
halach.
Smakując oscypek z żurawiną wysłuchaliśmy 
piosenki „Za górami, za lasami “ i pląsem 
„Zasiali górale owies” zakończyliśmy zbiórkę. 
Było dużo radości a zdobyta wiedza pozwoli 
nam jeszcze bardziej docenić pracę i życie w 
różnych warunkach.

Źródło: Facebook - Gromada 
Zuchowa „Krokusy"
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Był sobie król .....
Nowym guziczkiem „Korona” skrzaty wróciły w świat polskich bajek i legend. 
Legenda o początkach Polski „Lech, Czech i Rus” wprowadziła skrzaty w świat legendarnych 
polskich dworów królewskich… Na kolejnych zbiórkach, dowiedzieliśmy się o Bolesławie 
Chrobrym, pierwszym koronowanym królu Polski i jego nadzwyczajnym mieczu; o klejnotach i o 
dobroci Królowej Jadwigi i staraliśmy się iść jej śladem. Zatańczyliśmy wesoło z Królem Sobieskim 
i jego nadzwyczajnymi tajemniczymi pieskami.

Koniec roku zabaw i nadszedł czas podsumowania i podziękowania. Dzięki naszej hufcowej, 
skrzaty miały okazję zobaczyć i dotknąć szablę z napisem  „Bóg, Honor i Ojczyzna”.  Tak fajnie się 
bawimy z druhną Irenką i dziękujemy jej, że wpada pobawić się z nami pomimo licznych innych 
obowiązków. Dziękujemy rodzicom skrzatów za entuzjastyczne poparcie naszych skrzatowych 
przedsięwzięć. Szczególne podziękowanie należy się cichym osobom na zapleczu, które 
bezustannie okazują nam wielkie czułe serce i wszystkim którzy przyczynili się do wspaniałych 
wspomnień 2019.  Do zobaczenia po wakacjach letnich!
Serduszko Czułe!
Druhny Sarah, Julia, Wanda i Iza, Hufiec „Podhale”, Melbourne, Australia

Skrzaty i zuchy z 
Ramsgate, WB

Na tej piątkowej zbiórce tak dużo 
się działo że ciężko opisać ją w 
kilku zdaniach!  
Rozpoczęliśmy od odśpiewania 
zaległego „Sto lat" dla naszych 
zuchów, następnie zrobiliśmy 
mały wstęp do kolejnych zajęć:  
układanie rozbitej kry z hasłem. 
Skrzaty kontynuują zdobywanie 
guziczka "Gwiazdka", a zuchy 
rozpoczynają nową sprawność 
„Detektyw".
Kolejnym zadaniem było rozwiązanie zimowych zagadek z którymi dzieci poradziły sobie 
bezbłędnie, nie mówiąc o zimowych kalamburach. Po łamigłówkach przyszła pora na „lepienie" 
bałwanów z pianki (marshmallows), a potem ich jedzenie - były pyszne! A na koniec bitwa na 
„śnieżki" i inne fantastyczne zabawy.
Na zbiórce dhna Jagoda wręczyła zuchom ostatnie zdobyte sprawności, po czym dhna Marta w 
podziękowaniu za pracę na rzecz ZHP Ramsgate obdarowała dhnę Jagodę małą niespodzianką. 
Serduszko czułe!
Dhna Iza Źródło Facebook: Skrzaty - Serduszko Czułe, styczeń 2020

Zastanawialiśmy się czy odpowiedzialność króla może 
być ciężka, a co tydzień, doklejaliśmy na nasze korony 
kolorowe klejnoty od królewskiego jubilera za dobre 
zachowanie, zgodną zabawę, mówienie po polsku, 
odpowiedzialność i oczywiście za dobre uczynki. 
Podczas guziczka poznaliśmy cechy dobrych, 
roztropnych władców i przygotowaliśmy nastrojowe 
zakończenie guziczka pocztem mędrców i królów do 
dzieciątka w stajence. Zakończyliśmy nadzwyczajny 
rok przeżyć i koleżeńskich skrzatowych zabaw krótkim 
kominkiem na który dołączyli rodzice skrzatów.
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Zaraz na następny dzień po wydaniu ostatniego numeru Węzełka, wsiadłam z mężem i synem w 
samolot w Brisbane i polecieliśmy do Londynu. Nasze córki już tam były - jedna studiowała na 
University of Westminster. Nasz główny cell był razem spędzić święta - ale, oczywiście, przy okazji, 
zwiedzić trochę Anglii i Irlandii nie zaszkodzi.
Mieliśmy super wakacje! Tyle jest pięknych miejsc w Anglii i Irlandii! Zamki, pałace, Jane Austen, 
Harry Potter, Dr Who, Sherlock Holmes.…

Londyńskie spotkanie

Ostatni tydzień spędziliśmy w Londynie i 
miałam okazję spotkać się z druhnami Jagodą 
Kaczorowską i Teresą Szadkowską-Łakomy w 
kaw ia rence POSKu (Po l sk i Oś rodek 
Społeczno-Kulturalny). Przy wspaniałym 
polskim cieście, pączkach i kawie, czas nam 
minął na przemiłej rozmowie. Jestem pełna 
podziwu ile miłości i zapału dla harcerstwa oraz 
wiedzy obie druhny mają! Po kawie druhny 
zabrały mnie do Głównej Kwatery. Teraz, ten 
adres co piszę na pierwszej stronie „Węzełka”: 
„23-31 Beavor Lane, London W6 9AR, UK “, 
nie jest tylko grupą liter i cyfr, ale jest to dla 
mnie prawdziwe miejsce! Tyle ciekawych 
rzeczy znajduje się w tym budynku - archiwum 
jest pełne skarbów. Siadłam sobie przy stole 
konferencyjnym i czułam się bardzo ważna. ;-)

W ostatni dzień naszego pobytu w Londynie 
udało mi się również spotkać z druhną Anną 
Świdlicką, redaktorką czasopisma „Ognisko 
Harcerskie”. Spotkałyśmy się pod statuą 
Sherlocka Holmesa i poszłyśmy na herbatkę 
do kawiarenki na Baker Street. Tak byłyśmy 
zagadane na temat  harcerstwa i redagowania 
pism, że nawet nie pomyślałyśmy aby zrobić 
sobie razem zdjęcie! Druhna Haneczka jest 
niesamowitym źródłem wiedzy - szkoda że tak 
daleko mieszkamy od siebie. Ale nie 
p r z e s z k o d z i n a m t o , a b y r a z e m 
wspó łpracować . „Węze łek” i „Ognisko 
Harcerskie” powinny się uzupełniać. I taki jest 
nasz plan.

Kochane druhny Jagodo, Esiu i 
Haneczko! Bardzo miło było was 
poznać! Dziękuję za serdeczność 
i okazaną przyjaźń. Mam nadzieję 
że będziemy miały okazję znów 
się spotkać. „Przy innym ogniu, w 
inną noc, do zobaczenia znów!”

Czuwaj!
Ania Bartlett, phm., 
Redaktorka

Druhna hm.Teresa 
Szadkowska-Łakomy  jest 
przewodniczącą Komisji 
Historyczno-Archiwalnej 
Naczelnictwa, której 
druhna hm. Jagoda 
Kaczorowska jest również 
członkiem. 
O ich wspaniałej pracy 
możecie przeczytać we 
wrześniowo-grudniowym 
numerze czasopisma 
„Ognisko Harcerskie”  
(numer 4/55, str. 40-42).
https://issuu.com/zhp-
ognisko_natropie/docs/
ognisko_pazdziernik-
grudzien_2019 
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W czasach pandemii….
W wielu krajach wprowadzono zakaz prowadzenia zbiorek. Ale nasze funkcyjne radzą sobie 
nawet w tej sytuacji. Na przykład w Ontario zbiórki odbywają się nadal w ten sam dzień i w tych 
samych godzinach, ale wirtualnie. Harcerki spotykają się zastępami i pracują nad wymaganiami 
na stopnie i sprawności. Oto przykłady zbiórek drużyn harcerskich „Morskie Oko” i „Krynica”, oraz 
drużyny wędrowniczej „Górski Potok” ze Szczepu „Szarotki”. 
Druhna Malwina Rewkowska, hm.

Morskie Oko
INFORMATOR

Śpiew
W tym tygodniu uczymy się piosenkę “Przejdzie Roztań Czas”.
Nauczcie się słów do pierwszych dwóch zwrotek, oraz do  refrenu. 

Słowa: 
https://spiewnik.wywrota.pl/piosenki-harcerskie/przyjdzie-rozstan-czas/chwyty-tekstPiosenka:
https://www.youtube.com/watch?v=FajnPC3VYV4

Technika: Kod Morsa

Poniżej jest fajna gra  która ćwiczy twoją znajomość koda morsa.

Gra: https://www.sporcle.com/games/HER/Morse_Code

Czuwaj Harcerki!
W tym tygodniu, pracujemy nad sprawnośćią 
Strzeleckiego, uczymy się nową piosenkę i ćwiczymy kod mors’a. Bawcie się dobrze!

- Druhna Monika i 
Druhna Kika

Paweł 
Edmund 
Strzelecki

Paweł Edmund Strzelecki urodził się 24 czerwca 1797 r., w Głuszynie, która jest obecnie w Polsce, ale była wówczas częścią Prus.

Jego odkrycia obejmowały znalezienie miedzi w Kanadzie, odkrywanie większości minerałów w Australii i odkrywanie najwyższej góry w Australii, którą nazwał Kościuszko. Jako wolontariusz zgłosił się w Irlandii podczas Wielkiego Głodu i opracował proces pomagający karmić głodujące dzieci poprzez system szkolny. 
Strzelecki dołączył do wojska pruskiego kiedy był młody ale później zrezygnował ponieważ nie zgadzał się z doktryną pruską. Kiedy miał 32 lat, opuścił kraj aby podróżować i studiować geologię na całym świecie. Podczas swoich podróż, Strzelecki odwiedził Anglię, Włochy, Austrię, Stany Zjednoczone, Kanadę, Francję, Afrykę, Australię, Nową Zelandię, Irlandię i znaczną część Ameryki Południowej. 

Strzelecki zmarł na chorobę w 1873 r. Upamiętnia go Port Strzelecki w Kanadzie oraz różne góry, pasma górskie, koleje, autostrady i pustynie nazwane w jego imieniu w Australii.

Myślisz że wiesz 
wszystko o 
Strzeleckim? 
Dowiedźmy Się!

Wypełnij poniższy quiz, 
aby sprawdzić swoją 
wiedzę na temat 
Strzeleckiego i zdobyć 
punkty dla swojego 
zastępu!
Quiz: 
https://forms.gle/kY3pSaRTSxLYLLhG7 
 

Wyzwanie Strzeleckiego!
Znajdź 24 nazwy miejsc które Strzelecki odwiedził w 
wyszukiwarce słów. 

Po ich znalezieniu, napisz nazwy miejsc, które znalazłaś w prawidłowo oznaczonych miejscach na załączonej mapie.

Czy potrafisz pokonać to wyzwanie?

23 marca 2020r.
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Czuwaj Druhny!

Mamy nadzieję że miałyście super 

odpoczynek od szkoły, ale teraz 

wracamy do pracy! Stworzyłyśmy 

zbiórkę typu on-line abyście 

pracowały nad waszymi 

sprawnościami i stopniami. Bawcie 

się dobrze!

Śpiew- Krajka 

Posłuchajcie tą piosenkęi nauczcie się tekstu

TEKST-http://piosenkiharcerskie.eddu.me/krajka/

PIOSENKA-Krajka - Piosenka harcerska - Chwyty - Tekst

Nasza wycieczka do akwarium zostala 

przelozona, ale to nie znaczy że nie możecie 

obejrzeć rybek i innych morskich organizmów. 

Oto link do Monterey Bay Aquarium gdzie 

możecie obejrzeć mnóstwo rodzajów 

zwierzątek które mieszkają w oceanach.

GEOCACHING
Jeśli skończylyscie wszystkie zadania, i 

chcecie sprobowac cos nowego.. obejście to!

https://bit.ly/2U7fcPd

Jest prawie 5000 geocaches w mississaudze, 

na pewno znajdziecie coś w waszej area. 

Możecie wyjść z mamą lub tatą, z bratem lub z 

siostrą.

Sprawdź swoja wiedze na temat harcerstwa :)

https://samequizy.pl/co-wiesz-na-temat-harcerstwa/

Jedną odpowiedź nie będziecie mogły odpowiedzieć 

ponieważ nie mieszkamy w tym rejonie, a więc, jeśli 

odgadnięcie to jest bonus!

Drużyna KrynicaDrużyna Krynica

Mama pyta Jasia:

- Jasiu, czy zmieniłeś w akwarium wodę?

a Jasiu na to:

- po co jeszcze tamtej wody rybki nie 

wypiły!!

23.03.2020

Technika: Alfabet Morse’a

Pod tym linkiem dowiesz się jak użyć słowa 

piosenki Alfabet Morse’a w praktyce: 

https://bit.ly/3djCJ78

Sprawcie wasze wiadomości pod tym linkiem:

https://bit.ly/33Dm9L1

Pomóż żółwiu Jacku dojść do wody

Praca Ręczna-Wieloryb z 

origami
Zróbcie własnego wieloryba! 

Instrukcje znajdują się pod tym 

linkiem
https://bit.ly/2U8QZrJ

Odszukajcie gatunki ryb

Dzięki mediom społecznościowym nasze działanie harcerskie, nawet odbywając kwarantannę i w 
izolacji, dalej może trwać. Zastępy, patrole, drużyny, szczepy, hufce i komendy chorągwi nadal 
mogą się spotykać.
Oto zdjęcie z odprawy Hufca Watra i różnych akcji które się odbywają.

Drużyna “Górski Potok”Sprawdzian!Czy naprawde znacie kod morse? 
Spróbuj tą grę aby sprawdzić waszą wiedzę!

Słyszeliście na pewno o Alan Turing 
który rozszyfrował szyfry napisane 
przez niemiecką maszynę “Enigma”, 
ale czy wy wiecie że kod był wcześniej 
już przełamany przez Polaków? Naucz 
się kto to był Marian Rejewski, Jerzy 
Różycki i Henryk Zygalski tutaj.

Co to jest semafor? 
Zobacz tu!Czy ja się coś 

nauczyłam? Sprawdź!

Naucz się jak 
łódki się 
komunikują 
używając różne
 kolorowe flagi!

Jaki to jest szyfr i kto go używa?

ENIGMA

Sudoku

Czy wy wiecie dlaczego 
guziczki na windzie mają na sobie małe kropki?  Naucz się więcej tu.

Jeden z najstarszych metod komunikacji marynarskiej są latarnie morskie które pokazują żeglarzom niebezpieczne przeszkody na morzu. Pójdź na 
wirtualne zwiedzanie latarni morskiej “Jupiter”. 

Harcerska Enigma!Dostaliśmy tajemniczy list! Czy wy możecie rozszyfrować wszystkie szyfry w tym liście i wykonać ujęte tam zadanie?

Używamy go co dzień ale nie wiemy jak on wprawdzie działa. Kliknij tu aby się nauczyć jak informacje wchodzą i wychodzą z twojego komputera przez internet.

30-go marca, 2020r. *Wszystkie odpowiedzi do pytań/zagadek będą wam wysłane w przyszłym tygodniu. 

Przez ulicę to sama mogę przejść, ale pomóc mi rozszyfrować to co moje wnuki 
do mnie tutaj napisali.

Przyszłość Komunikacji?Posłuchaj bardzo interesującą dyskusję na temat 

tego jak nasz mózg się komunikuje z naszym ciałem 

i czy jest możliwe abyśmy mogli komunikować się 

wzajemnie używając tylko nasze myśli?

Czy wiecie że Watykan używa znaki dymne podczas wybierania nowego papieża. Zobacz tu co one oznaczają. Kliknij tu aby poznać 
pomysłów prac ręcznych 

którymi 
możesz 
ozdobić swoją komórkę.

Nowa Piosenka!Komunikacja światowa nas pozwala zobaczyć co się dzieje nawet aż w Australii! Naucz się Australijską piosenkę “Harcerze Krzyża Południa” używając tekst i wideo i zaśpiewamy ją razem na następnej zbiórce! 

Czuwaj Wędrowniczki! W dzisiejszych czasach, komunikacja jest dla nas kluczowa i nas łączy razem w jedno globalne miasto. Pomyślcie o ile różnych metod komunikacji wy używacie w każdym dniu, 10, 20, a może nawet więcej?

A jak wyglądają odprawy i zbiórki na waszych terenach? 
Wyślijcie artykuły i zdjęcia do Węzełka!

To-Do List❑ Wyślij propozycje na imię naszego “travel blog”

❑ Wyślij miejsca gdzie twój zastęp będzie podróżował + ulubione zdjęcie z każdego miejsca
❑ Napisz ramowy program podrozy(ZDJECIA!! ZDJECIA!! ZDJECIA!!)
❑ Podlicz koszty (biletu na samolot, gdzie będziecie spali, itd.)
❑ Wyślij skończony “itinerary” aby był umieszczony na naszym hufcowym travel blog 

Akcja #1: Pierwszy Krok
Chyba nie jestem jedyna która marzy o 
podroży po świecie, nasza ziemia jest wielka i żeby jej nie zwiedzić byłby to grzech.

Jako zastęp wybierzcie sobie jedno czy kilka 
wymarzonych miejsc na świecie może to 
być Grecja czy Nowa Zelandia i stwórz 

program wycieczki. Jak wybierzecie Kanadę 
to morze pojedziecie samolotem czy 

zrobicie wielka  wycieczkę rowerowa! 
Może chcecie się wspiąć na Mt. Everest….

Jako hufiec chcemy zobaczyć gdzie wszystkie nasze zastępy by chciały jechać 
po świecie i stworzymy “travel blog” gdzie wasze program i “itineraries” będą umieszczone.

___________________________
“Nawet Najdalsza Podróż Zaczyna się od Pierwszego Kroku” – Lao Tzu___________________________
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1. Dlaczego to się zaczęło?
Ponieważ nie możemy wychodzić z domu! Facebook’owa grupa #HarcerskiDomowyChallenge 
powstała w czwartek 19 marca ze względu na to, że wszystkie szkoły w Wielkiej Brytanii zostały 
zamknięte. Hufce „Mazowsze” i „Wrocław” pomogły sobie nawzajem żeby zbiórki zuchowe, harcerskie 
czy wędrownicze dalej mogły się odbywać i dodatkowo powstało parę pomysłów jak możemy działać 
na terenach naszych jednostek; m.in. jednym z tych pomysłów była akcja wychowawcza.

2. Skąd pomysł?
Kierując się ‘akcją wychowawczą’ powstał pomysł żeby zrobić coś na podstawie ‘70-ciu wyzwań’, które 
powstały z okazji 70-lecia hufca „Wrocław”, które obchodzimy w tym roku. Akcja była utworzona z 
myślą o harcerkach i harcerzach z naszych hufców, tak aby tą akcją wzmocnić nasze relacje.
Dodatkowo zainspirowała nas jedna drużyna z Polski, która prowadzi wyzwania dla swoich harcerek i 
harcerzy. Skontaktowaliśmy się z nimi i tak powiązując wyzwania i sposób ich dostarczania powstało 
#HDC. Zaczęliśmy przygotowywać pomysły na ‘challenge’s’, zrobiliśmy swoje plansze, banery, itd. i w 
niedzielę 22 marca ruszyliśmy z akcją!

3. Skąd natchnienie?
Największym natchnieniem dla tych, którzy kierują #HDC jest reakcja i 
zaangażowanie wszystkich osób, które przyłączają się do naszych wyzwań. 
W ciągu niecałych trzech tygodni do grupy dołączyło się ponad 800 osób, 
co przerosło nasze oryginalne założenie tzn. pracę na poziomie naszych 
hufców. Mimo tego, że jesteśmy sami w domu buduje nas to, że harcerstwo 
po całym świecie bierze udział i dzieli się tym, co robią u siebie. Chyba 
jeszcze nigdy nie byliśmy aż tak daleko od siebie, ale dzięki #HDC 
prawdopodobnie jesteśmy bliżej niż zazwyczaj. #harcerstwobezgranic
Cały zespół #HDC czuje, że właśnie w takich momentach ważna jest współpraca i działanie, które 
zapewnieni naszej młodzieży zajęcia w czasie, kiedy nie można wychodzić z domu, a lekcje 
prowadzone są w domu przed komputerem.

4. Lista osób, które przy tym pracują
Każdy w zespole daje coś wyjątkowego od siebie, bez czego #HDC by nie było tym, czym jest. Warto 
zauważyć druhnę Naomi, która świetnie radzi sobie przed kamerą i przygotowuje super 
podsumowania każdego tygodnia, których nie możemy się doczekać.

W skład zespołu wchodzą:
hm Kasia Migda
hm Danek Jackowski
pwd Jola Maczkiewicz
pwd Tomasz Brożyna
sam Julia Sułek
pion Naomi Adefolaju

Oraz wiele innych osób, które pomagają przygotować nam ‘tutorials’ na poszczególne wyzwania.
Przy tej okazji chcielibyśmy Wam wszystkim podziękować, bo bez Was nie udałoby się osiągnąć 
takiego zaangażowania! Dziękujemy!

A jeżeli ktoś z Was czytających jeszcze nie dołączył do grupy to serdecznie zapraszamy!
Na stronie Facebook wystarczy wpisać: #HarcerskiDomowyChallenge, odpowiedzieć na dwa pytania 
‘skąd jesteś? Jaką masz funkcje w Harcerstwie?’ i ‘Czy obejrzałaś/eś już YouTube video tłumaczące o 
co chodzi?’ i przyłączyć się do zabawy!

Pozdrawiamy, Czuj! Czuwaj!
#HDC

#HarcerskiDomowyChallenge 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim 
radosnego Alleluja!

Koszałek Opałek i Gromadka Skrzatów Podhala (South Melbourne, Australia) wysyła 
wszystkim najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych i dodaje skrzatom zagadkę.

 

Spiszcie ile kolorów zauważyliście.

Ile widzicie przedmiotów powiązanych z Wielkanocną?

Co jeszcze jest ciekawego na zdjęciu?


Serduszko Czułe!
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