
Już pięćdziesiąt sześć lat mija, od momentu, gdy w murach
naszej szacownej Szkoły zagnieździła się gromada ptasząt,
słowikami zwanych. Ptaszki te, całe w szarej lub zielonej
barwie, tylko przy szyi pięknie niebiesko-granatowo-złotymi
dodatkami są przystrojone. Choć uwielbiają pole, las, otwarte
przestrzenie i swobodę, to losy swe związały z Ogólnokształcącą
Szkołą Muzyczną. I choć gniazdko ich malutkie, często
przeganiane są z kąta w kąt, trwają wierne swym ideałom. Bo
ptaszki te to gromada harcerska nosząca dumnie miano
"Słowików", a konkretnie Szczepu "Słowiki" imienia Karola

Szymanowskiego. A jak to się zaczęło ?

Otóż gdyby ktoś podjął się, aby gdzieś na ciemnych strychach,

w omszałych szafach, na pożółkłych kartach zakurzonych

kronik odnaleźć korzenie harcerstwa w szkole muzycznej to

przeczytałby, że to dziewczęta pierwsze wpadły na pomysł
założenia drużyny harcerek. W 1957 roku, gdy po latach

stalinizmu, w całej Polsce odradzały się drużyny harcerskie,

powstała 20 Krakowska Drużyna Harcerek imienia Fryderyka

Chopina. Z jej początkami wiąże się nazwisko Barbary Udzieli.

Wraz z 21 Krakowską Drużyną Harcerek imienia Mieczysława

Karłowicza, która w tym samym czasie powstała na terenie Państwowego Liceum Muzycznego, a z początkami której wiążą
się z kolei nazwiska Aleutyny Dobrzańskiej i Danuty Rozner, stworzyły one Szczep "Słowiki" imienia Karola

Szymanowskiego. W początkowym okresie Szczep prowadziły kolejno druhny Stanisława Zięba, Danuta Rozner i wreszcie

Barbara Hołowij-Broczkowska, późniejsza dyrektorka OSM.

Niestety, już po sześciu latach działalność Szczepu załamała się. Na teren szkół muzycznych wszedł Szczep "Huragan", który

zorganizował w nich swój "podszczep".

Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych, między innymi dzięki instruktorom oddelegowanym do "Słowików" ze Szczepu

"Żurawie", rozpoczął się proces odbudowy naszego Szczepu. Z tym okresem wiążą się nazwiska hm. Jana Bartosza, hm.

Krzysztofa Krzyżanowskiego. Wtedy to, a dokładnie w roku 1968, dołączyli do druhen harcerze. Powstała 44 Krakowska

Drużyna Harcerzy imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z kolei z jej powstaniem łączy się nazwisko Andrzeja Forlicza.

Ale tożsamość swą drużyna zawdzięcza hm. Stanisławowi Krawczyńskiemu, który prowadził ją od roku 1971.

Ale 20, 21 i 44 KDH to nie wszystkie "Słowiki". Te same barwy, to samo słowicze miano, nosiła działająca przy Państwowym

Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina 46 Krakowska Drużyna Harcerzy im. Mariusza Zaruskiego. Prócz tego na

terenie OSM działały drużyny zuchowe : dziewcząt - 20 Krakowska Drużyna Zuchowa i chłopców - 44 Krakowska Drużyna

Zuchów. Na przestrzeni lat działały w Szczepie jeszcze i inne drużyny - 4 Krakowska Drużyna Harcerek, działająca przy

Liceum SS. Prezentek, 43 Krakowska Drużyna Harcerek "Knieja". 44 KDH jeździła konno, a z czasem jej drużynowy

stworzył samodzielną 8 Krakowska Konną Drużynę Harcerska im. 8 Pułku Ułanów. Działał również zespół pieśni i tańca

"Czornahora", kabaret "Szok", orkiestra dęta, a także Harcerska Agencja Informacyjno Filmowa "Galicja". Niestety. Ta

ostatnia została rozwiązana przez komunistyczne władze hufca ZHP Śródmieście za nieprawomyślność (dokumentowanie

służby harcerzy podczas pielgrzymek Ojca Świętego, wystawy 3-cio majowe, itp.).

W roku 1984 instruktor "Słowików" pwd. Waldemar Brzeski założył w szkole muzycznej w Nowej Hucie 344 Krakowską
Drużynę Harcerską "Altowianie" im. Ignacego Paderewskiego. Od początku drużyna ta utrzymywała ścisły kontakt ze

Szczepem - wspólne obozy i zimowiska. Z czasem przekształciła się ona w dwie samodzielne drużyny - 344 Krakowską
Drużynę Harcerek "Altowianie" im. Ireny Bobowskiej prowadzoną przez Monikę Dudek i 344 Krakowską Drużynę
Harcerzy "Altowianie" im. Józefa Grzesiaka prowadzoną przez Igora Sokoła. Ta druga potem (w roku 1994), po

reaktywowaniu jej przez pwd. Adama Ziętkiewicza, zmieniła numer na 43. W roku 1990 drużyny te stworzyły Szczep

"Altowianie" - pierwszym Szczepowym został instruktor ze Szczepu "Słowiki" pwd. Krzysztof Wójtowicz. Powstała tam

wówczas jeszcze drużyna zuchowa, założona przez Dominikę Mikosz i drużyna wędrowniczek, założona przez Monikę
Dudek. W roku 1991, dzięki pwd. Pawłowi Wójtowiczowi, Szczepowemu "Słowików", doszło do połączenia obu szczepów

pod nazwą "Słowiki".

Ale wracając do historii trzeba stwierdzić, że lata siedemdziesiąte to okres rozkwitu naszego Szczepu. Budowa obrzędowości

drużyn, regularne obozy stałe i wędrowne, zimowiska, manewry. Słynne były zwłaszcza ówczesne obozy "Słowików" i ich

niepowtarzalna atmosfera. Do dziś zdjęcia i kroniki z tamtych lat budzą podziw. To wówczas właśnie Szczep dysponował w

OSM dużą harcówką, gdzie odbywały się wspaniałe zbiórki. Najbardziej znaczące postacie tego okresu to hm. Stanisław

Krawczyński i hm. Krzysztof Krzyżanowski.

Bardzo ważne jest, że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, instruktorzy Szczepu, pomimo niebezpieczeństw i

grożących represji, prowadzili wychowanie harcerskie w oparciu o metody przedwojenne. W wierności Bogu, Polsce i

Bliźnim. Odrzucając oficjalną linię władz ZHP, starali się pokazać prawdziwe harcerstwo - harce w terenie, gry, podchody,

biwaki, a nie uczestnictwo w akademiach, pochodach 1-szo majowych, czy zdobywanie sprawności "Aurora" (znajomość
rewolucji październikowej i jej wodza). Pozwoliło to młodym "Słowikom" poznać swe prawdziwe korzenie. Począwszy od

twórcy scoutingu Roberta Baden-Powella, poprzez założycieli harcerstwa polskiego Olgę i Andrzeja Małkowskich, poprzez

bohaterów Szarych Szeregów, którzy po wojnie cierpieli w katowniach UB, aż do tych instruktorów, którzy za

organizowanie Mszy Świętych na obozach, czy udział w służbie podczas pielgrzymek Ojca Świętego usuwani byli z

harcerstwa.

I tak trwało przez całe lata osiemdziesiąte - udział w Białych Służbach, nieoficjalnych zlotach i imprezach patriotycznych

wspomagał wychowanie harcerskie. Trwała nieprzerwanie intensywna praca drużyn. I choć różnie bywało - na przykład w

roku 1987 na obozie było raptem 27 osób, z czego połowa to organizatorzy, to był to punkt od którego nastąpiło "odbicie" ku

dalszemu rozwojowi. Gdy w roku 1989 nadeszła wreszcie upragniona wolność, a władze ZHP pomimo rozwiązania PZPR

dalej "pozostawały wierne sprawie socjalizmu i przewodniej roli partii" instruktorzy Szczepu, prowadzonego wówczas przez

pwd. Pawła Starowicza, podjęli decyzję o przystąpieniu do reaktywującego swą działalność, zlikwidowaną przez władze

państwa w 1949 roku Związku Harcerstwa Polskiego założonego w 1918 roku. W 1992 roku wraz ze strukturami ZHP-1918

przystąpiły "Słowiki" do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Podstawowym faktem, który odróżnia ten związek od ZHP,

jest prowadzenie wychowania harcerskiego przez dwie odrębne organizacje - harcerek i harcerzy, co umożliwia

wychowywanie młodych dziewcząt i chłopców tą samą metodą harcerską, ale zgodnie z innymi celami w ich wychowaniu

pozwala na stosowanie odrębnych programów i środków (stopnie, sprawności, itp.).

Lata dziewięćdziesiąte to systematyczny rozwój Szczepu. Wysoki poziom obozownictwa wiążę się wówczas z nazwiskiem

hm. Krzysztofa Wójtowicza, który zorganizował i prowadził szereg obozów, wprowadzając szereg zwyczajów oraz pomysłów

i rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych do dziś. Dowodem na wysoki poziom ówczesnej działalności było
zakwalifikowanie się 44 KDH jako reprezentacji na "Jamboree", Międzynarodowy Zlot Skautów w Holandii. Pojawiają się
nowe drużyny : 413 Krakowska Drużyna Wędrowniczek, 444 Krakowska Drużyna Wędrowników.

Od tego czasu aż do dziś, „Słowiki” utrzymują wysoki poziom. Regularne obozy i zimowiska, śródroczna działalność drużyn

wysoko oceniana przez przełożonych, to zasługa rzeszy instruktorów z których wymienić należy phm. Annę Stopińską-

Ziętkiewicz, phm. Michał Wierzchonia, phm. Jana Tomalę i phm. Przemysława Kusaka.

Dziś Słowiki przedstawiają się okazale. Działają obecnie :

drużyna wędrowniczek

dwie drużyny harcerek :

20 KDH-rek „Dysk” im. F. Chopina (na terenie OSM)

344 KDH-rek "Altowianie" im. Ireny Bobowskiej

dwie drużyny harcerzy :

43 KDH-rzy "Altowianie" im. Józefa Grzesiaka

44 KDH-rzy im. K. K. Baczyńskiego (na terenie OSM)

dwie gromady zuchen

20 KGZ "Kubusie Puchatki" (na terenie OSM)

344 KGZ „Leśny Ludek”
dwie gromady zuchów

43 KGZ

44 KGZ „Bractwo Camelot” (na terenie OSM)

Łącznie daje to liczbę około stu pięćdziesięciu zuchów, harcerzy,

wędrowników i instruktorów.

Kilka zdań trzeba by wreszcie poświęcić na przedstawienie tego, czym "Słowiki" zajmują się na co dzień. Otóż Szczep to takie

ciało, którego działalność przede wszystkim polega na koordynowaniu pracy drużyn. Polega to między innymi na

ułatwianiu im kontaktów ze szkołą, zajmowaniu się harcówką, magazynem, odpowiadaniu za gospodarkę finansową,

dbaniu o sprzęt, a wreszcie organizowaniu obozów i innych wspólnych przedsięwzięć drużyn. Natomiast to, co w

harcerstwie najważniejsze, czyli wychowanie młodego człowieka, spoczywa przede wszystkim na barkach drużynowych. To

oni organizują wszelkie zbiórki, wycieczki, kominki, gry i harce. To oni prowadzą zdobywanie stopni i sprawności. To oni

są dla swych harcerzy wzorcem do naśladowania. Stąd tak ważna jest rola drużynowego, ale i innych instruktorów, którzy

tylko tego mogą wymagać od swych podopiecznych, co sami reprezentują. Tu warto wspomnieć, że wszyscy instruktorzy

Szczepu, podobnie jak wszyscy instruktorzy ZHR, pełnią swe funkcje społecznie, poświęcając swój wolny czas, a jedyną ich

nagrodą jest uśmiech harcerzy i poczucie dobrze pełnionej służby.

Szczep regularnie, co roku organizuje obozy letnie - dziś zwane zgrupowaniami obozów drużyn. Od 1991 roku liczą one

stale po około 100 osób i organizowane są na przemian w górach i nad jeziorami. Dodatkowo założeniem jest ciągłe
zmienianie miejsc obozowych, tak, by młodzi harcerze za każdym razem trafiali w nowe miejsce.

Szczep dysponuje malutką harcówką i niewielkim magazynem na sprzęt w OSM, a także trochę większą harcówką oraz

równie małym magazynem w szkole muzycznej w Nowej Hucie. Posiada sprzęt obozowy umożliwiający kompleksową
organizację i wyposażenie samodzielnego obozu (dla ponad stu harcerzy).

Ale o poziomie "Słowików" świadczy również działalność instruktorów na rzecz harcerstwa krakowskiego i polskiego. Już w

roku osiemdziesiątym, na fali ogólnopolskiego zrywu wolnościowego, właśnie w harcówce "Słowików" przy ul. Basztowej 8

toczyły się dyskusje instruktorów krakowskich, ze środowisk, które od dawna prowadziły działalność zgodną z

przedwojennymi ideami i metodą harcerską. W gronie tym znaczącą rolę odegrali instruktorzy "Słowików" - hm. Barbara

Kawecka, hm. Stanisław Krawczyński, hm. Krzysztof Krzyżanowski. Dyskusje te zaowocowały wysłaniem Listu Otwartego

wzywającego Władze ZHP do powrotu do prawdziwych korzeni harcerstwa i odrzucenie całej socjalistycznej,

powierzchownej sztampy, która nie miała na celu wychowania młodego człowieka. Najważniejszym celem ówczesnego

harcerstwa była indoktrynacja młodzieży i kreowanie ZHP jako masowej przybudówki PZPR. Następstwem tego listu stało
się powołanie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. W Krakowie drużynowym Kręgu został
hm. Stanisław Krawczyński. Później, w latach osiemdziesiątych, gdy w ZHP funkcjonował niejawny Ruch Harcerski

stymulujący działania środowisk harcerskich nie zgadzających się z oficjalną - socjalistyczną linią władz ZHP, np.

organizujący słynne Białe Służby podczas Pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny, w jego władzach aktywnie działał hm.

Krzysztof Krzyżanowski.

Po przejściu do Związku Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918, a następnie do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

instruktorzy "Słowików" podjęli służbę na różnych funkcjach.

Hm. Krzysztof Krzyżanowski był pierwszym Przewodniczącym Zarządu Okręgu Małopolskiego.

Hm. Stanisław Krawczyński był pierwszym Przewodniczącym Zarządu Obwodu Śródmieście.

Hm. Krzysztof Wójtowicz był Komendantem Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, Komendantem Gniazda podczas

Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Olsztyn`91, Szefem Wydziału Harcerskiego Głównej Kwatery Harcerzy, organizatorem

Jubileuszowego Zlotu Stulecia Kraków`2011, członkiem Rady Naczelnej ZHR.

Hm. Michał Sternicki był hufcowym Hufca Zuchów, Komendantem Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, następnie

długoletnim członkiem Wydziału Zuchowego Głównej Kwatery Harcerzy, Szefem Centralnej Szkoły Instruktorskiej

Głównej Kwatery Harcerzy, wreszcie Naczelnikiem Harcerzy ZHR. Niejednokrotnie organizował również Białą Służbę.

Hm. Maciej Sady był hufcowym Hufca Harcerzy, a dziś pełni służbę w Głównej Kwaterze Harcerzy.

Phm. Paweł Wójtowicz był hufcowym Hufca Harcerzy i członkiem Wydziału Harcerskiego Głównej Kwatery Harcerzy.

Phm. Michał Wierzchoń, pwd. Stanisław Gołębiowski byli hufcowymi Hufców Harcerzy.

Również instruktorki angażują się w działalność instruktorską na wyższych szczeblach.

Hm. Małgorzata Wczelik, phm. Anna Stopińska-Ziętkiewicz, phm. Monika Dudek-Wójtowicz, pwd. Barbara Polkowska

prowadziły hufce lub pełniły służbę w Komendzie Małopolskiej Chorągwi Harcerek.

Na sam koniec trzeba jeszcze stwierdzić, że nasz Szczep jest wyjątkowy. Dlaczego tak się dzieje ? Na pewno jednym z

powodów jest fakt, że do naszej szkoły trafiają dzieci szczególnie uzdolnione i wrażliwe, co jeszcze w procesie kształcenia się
pogłębia. To właśnie ta ponadprzeciętna wrażliwość powoduje, że na tle innych środowisk krakowskich nasz Szczep

wyraźnie się wyróżnia. I nie chodzi tu tylko o ładne śpiewanie. Wrażliwość ta powoduje konieczność stosowania innych,

bardziej może delikatnych form i metod pracy, które za to przynoszą wspaniałe efekty. Zmusza to drużynowych do

poszukiwania ciągle nowych pomysłów, które zaspokoją wymagania ich harcerzy. Dodatkowo dzięki działalności w

"Słowikach" wybitnych instruktorów wytyczony został kierunek i postawiona wysoka poprzeczka dla ich następców.

Wszystko to owocuje wielkim zainteresowaniem u młodych ludzi i dużą liczebnością naszych drużyn. Świadczy to o tym, że

praca wychowawcza jest tu prowadzona dobrze i skutecznie. Tak też postrzegany jest nasz Szczep i jego drużyny w

środowisku harcerstwa krakowskiego.

hm. Krzysztof Wójtowicz HR

I G N A C
NUMER5 wydanie specjalne 22 luty 2013

Czuwaj! 22 luty to Dzień Myśli Braterskiej święto wszystkich zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów spod znaku lilijki. Z tej okazji prezentujemy w specjalnym wydaniu „Ignaca” XXI Szczep Słowiki,

który od ponad 50 lat działa na terenie naszej szkoły wychowując kolejne pokolenia muzyków w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.
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Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie.

22 lutego to dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden Powella (22 lutego 1857) i jego żony Olave Baden-Powell (22 lutego 1889). Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się
na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego - rocznicę urodzin założycieli skautingu

Roberta Baden-Powella, Naczelnego Skauta Świata i jego żony Olave Baden-Powell Naczelnej Skautki Świata. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem również skauci

dołączyli do jego obchodów. Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości,

czy wieku. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku.

22 luty - Dzień Myśli Braterskiej
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20 Krakowska Drużyna Harcerek została założona w październiku 1956 roku.

Naszym patronem został wtedy Fryderyk Chopin. Nazwę 'DYSK' zdobyłyśmy w 2007 roku i właśnie wokół Oddziału: Dywersja i Sabotaż
Kobiet, zbudowana jest nasza obrzędowość. Bohaterką drużyny jest mjr. Wanda Gertz (pseudonim Lena), która założyła DYSK.

Drużyna działa przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego, przy ulicy Basztowej 8 w Krakowie,

gdzie mieści się nasza harcówka.

Należymy do XXI Muzycznego Szczepu Słowiki im. Karola Szymanowskiego - zgrupowania, w ramach którego od 60 lat jeździmy na obozy,

zimowiska, a także prowadzimy współpracę z drużyną wędrowniczek oraz gromadą zuchową.

Aktualnie drużyna liczy 50 harcerek w wieku 11 do 14 lat (+ starsza kadra), które aktywnie angażują się w pracę drużyny. Podzielone są
wiekowo na 6 zastępów: Malwa, Margeryta, Wit, Filipina, Janka oraz Wiga. Nazwy zastępów wzięły się od pseudonimów dowódczyń
poszczególnych oddziałów specjalistycznych w DYSKu. Nad pracą zastępów czuwa drużynowa Kasia Wałek.

W ciągu roku zastępy spotykają się na cotygodniowych zbiórkach, które prowadzą dla nich zastępowe oraz comiesięcznych akcjach

drużyny. Są to zbiórki miejskie, wspólne biwaki, wycieczki górskie, służby i różnego rodzaju przedsięwzięcia, które rozwijają wszystkie

członkinie drużyny. Bo oprócz wspólnego spędzania czasu uczymy się od siebie wielu rzeczy, pozyskujemy przyjaźnie i doświadczenia

przydatne na całe życie, kształtujemy swoją osobowość oraz dowiadujemy się jak żyć według ideałów zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu

Harcerskim.

„Dwudziestka” jest drużyną z wieloletnimi tradycjami i obrzędami, które były wprowadzane i pielęgnowane przez wszystkie drużynowe

(i jednego drużynowego, który wspomógł nas w trudnych chwilach i prowadził naszą drużynę), ale też przez wszystkie harcerki, które swoim

zaangażowaniem stworzyły panującą w niej niepowtarzalną atmosferę.

Prawo harcerskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

WCZORAJ

Początki istnienia nie są do końca jasne. Jej korzeni należy44 Krakowskiej Drużyny Harcerzy

szukać w 33 Krakowskiej Drużynie Harcerzy prowadzonej przez druha Stanisława Godlewskiego.

Pierwsze wzmianki o 44 KDH pojawiaj się w omszałych kronikach Szczepu „Słowiki” w roku 1968.

Nosiła ona wówczas nazwę Karola Szymanowskiego. Z pierwszymi latami istnienia 44 KDH wiążą się
takie nazwiska jak: Jan Forlicz, Jan Bartosz, Paweł Myślik. Jednak dopiero rok 1972 i objęcie

Drużyny przez druha harcmistrza Stanisława Krawczyńskiego wyznacza początek „nowej” historii

44 KDH. Wówczas to Drużyna przyjęła imię poety, harcerza i żołnierza Szarych Szeregów Krzysztofa

Kamila Baczyńskiego. Od tego momentu rozpoczyna się tworzenie szaroszeregowej stylistyki.

Powstają zwyczaje i obrzędy niespotykane gdzie indziej w Szczepie, a ukoronowaniem jest

stworzenie Honorowej Odznaki Drużyny. Kolejne ważne dla 44 KDH nazwiska to: podharcmistrz

Mikołaj Rey (Drużynowy w latach 1979-1982), który zainteresował Drużynę końmi i poprowadził obóz

na którym 44 dysponowała dwoma rumakami, przewodnik Jan Jazownik (Drużynowy w latach 1983-

1984), który wprowadził Drużynę do „konspiracji”, podharcmistrz Paweł Wójtowicz (Drużynowy

w latach 1989-1995), który poprowadził pięć obozów wprowadzających niezapomniane zwyczaje

i atmosferę.

DZIŚ
Dziś 44 Krakowska Drużyna Harcerzy prowadzona jest przez druha Andrzeja Wszołka.

Obecnie drużyna liczy około dwudziestu druhów podzielonych na trzy zastępy:

„ŻUBR”, „SKAŁA”, ”PUSZCZA”.W Drużynie działa Zastęp Zastępowych „Parasol” liczący sześciu

druhów.Działa również Rada Drużyny „Zośka” również licząca sześciu druhów. Drużyna od ponad

dziesięciu lat posiada swój własny Sztandar, co jest dla niej wielkim zaszczytem i honorem.
44kdh2

JUTRO

Podstawowym celem dla harcerzy 44 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Krzysztofa Kamila

Baczyńskiego jest wytrwanie na szlaku harcerskiej wędrówki w myśl słów Roty Przyrzeczenia

Harcerskiego:

Gromada działa przy szkole muzycznej I stopnia im I. J. Paderewskiego

w Krakowie, należy do szczepu Słowiki, została reaktywowana w 2006 roku

przez Kamila Exnera ćw., który był drużynowym do roku 2010, kiedy gromada

została przekazana druhowi Olgierdowi Deprati wyw. Początkowa na zbiórki

uczęszczało ok. 7 zuchów, jednak później dzięki wysokiemu zainteresowaniu ich

liczba powiększyła się do 15. Gromada została powołana rozkazem hufcowego

jako gromada próbna w grudniu 2010 roku. Obecnie Gromada funkcjonuje już
jako zalegalizowana pod dowództwem Konrada Trzebickiego. Obecnie liczy około
15 zuchów.

44 Krakowska Gromada Zuchowa
„Rycerze Camelotu”

Ferie, ferie i po feriach

1. Zuch kocha Boga i Polskę.

2. Zuch jest dzielny.

3. Zuch mówi prawdę.

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.

5. Wszystkim z zuchem jest dobrze.

6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Prawo
zucha
ZHR

44 Krakowska Drużyna Harcerzy
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Gromada działa od 2002 r., kiedy to została reaktywowana przez dh. Barbarę
Grodecką. Gromada prowadzi swoją działalność przy Ogólnokształcącej Szkole

Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Basztowej 8 w

Krakowie. Uczennicami tej właśnie szkoły są wszystkie członkinie gromady. Na

miejscu mamy do dyspozycji niewielką harcówkę, dzieloną z 20 KDH, 44 KDH

i 44 KGZ. Ponadto możemy korzystać z podwórka szkolnego. Zbiórki odbywają się
w każdą sobotę w godzinach 10.30-12.00. Obowiązki drużynowej pełni Weronika

Kleemann. Na zbiórki uczęszcza około 20 dziewczynek, które są otwarte,

sympatyczne i kreatywne. Gromada cały czas się rozwija i działa coraz prężniej.

20 Krakowska Gromada Zuchowa
„Kubusie Puchatki”

W dniach 12-19 stycznia br. w miejscowości Pisarzowa odbyło się zimowisko Szczepu

„Słowiki” działającego na terenie naszej szkoły. Wzięło w nim udział prawie

sześćdziesięcioro uczniów (oraz około czterdzieścioro absolwentów).

Zuchny 20 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Kubusie Puchatki”, grupującej dziewczęta z klas I–IV, na czas zimowiska stały
się zabawkami z filmu „Toy story”. Chłopcy z klas I-V, wchodzący w skład 44 Krakowskiej Gromady Zuchów „Rycerze

Camelot”, wyruszyli do Klondike w poszukiwaniu złota. Harcerki 20 Krakowskiej Drużyny Harcerek „Dysk” im. Fryderyka

Chopina (czyli dziewczęta z V i VI klasy oraz z gimnazjum) przez całe zimowisko podążały tropami różnorakich symboli,

ważnych dla drużyny. Zaś harcerze 44 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, do której

należą chłopcy od V klasy wzwyż, przeprowadzali akcje wywiadowcze i dywersyjne na wzór Armii Krajowej. W sumie

w zimowisku uczestniczyło około 130 zuchen, zuchów, harcerek, harcerzy, wędrowniczek, wędrowników, instruktorek

i instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej należących do Szczepu „Słowiki” im. Karola Szymanowskiego.

Jeździli na nartach, sankach, chodzili na wycieczki, brali udział w grach i harcach terenowych, w kominkach, zajęciach

sportowych itd. Zdobywali stopnie i sprawności, nowe umiejętności i wiedzę. A co najważniejsze nowe przyjaźnie

i doświadczenia. Wrócili uśmiechnięci, zadowoleni i wypoczęci. I już myślą o obozie letnim!

Mam szczerą wolę, całym życiem,pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Przyrzeczenie Harcerskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Kontakt
ZHR XXI Krakowski Muzyczny Szczep Słowiki

im Karola Szymanowskiego

Szczepowy pwd. Wojciech Koczur HO

ul. Basztowa 8 31-134 Kraków

e- mlp.slowiki@zhr.plmail:

www.slowiki.zhr.pl

Dołacz do nas!

Skrzypce, flet i wiolonczela,

Dużo dają nam wesela,

Jasna trąbka echo budzi

Radość dźwięczy w sercach ludzi.

Na, na, na...

Leśne kuszą nas polany,

Zamykamy fortepiany.

Przez bezkresne pola, gaje

Już drużyna się udaje.

Na, na, na...

Pełnia słońca, pełnia wrażeń
Płyną pieśni naszych marzeń,

A gdy zgrzytnie klucz u bramy

Znów zagrają fortepiany.

Na, na, na...

,

44 Krakowska Drużyna Harcerzy
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

20 Krakowska Drużyna Harcerek
„Dysk” im. Fryderyka Chopina
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1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów
alkoholowych.


