
 

  
 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności 

Komendanta i Komendy Hufca ZHP Łuków 

 im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej 

od dn. 17 września 2011 r. do dn. 12 września 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP Łuków od dn. 17.09.2011 r. do dn. 12.09.2015 r. 

Strona 2 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP Łuków od dn. 17.09.2011 r. do dn. 12.09.2015 r. 

Strona 3 

  
 

I. Organizacja, zarządzanie i promocja hufca 
 

1. Skład Komendy Hufca  
 
Komenda Hufca od ostatniego zjazdu zwykłego, który odbył się 17 września 2011 roku 
do 7 września 2013 r. pracowała w składzie: 
• hm. Zdzisław Dudziński – Komendant Hufca; 
• phm. Michał Mojski – z-ca Komendanta ds. programu i kształcenia; 
• phm. Tomasz Sych – z-ca Komendanta ds. organizacyjnych, Skarbnik; 
• pwd. Sebastian Wyrębek – członek komendy; 
• pwd. Renata Niedziółka – członek komendy. 
Zjazd sprawozdawczy w dn. 7 września 2013 r. przyjął rezygnację pwd. Sebastiana 
Wyrębka i pwd. Renaty Niedziółki i wybrał nowych członków komendy:  

• phm. Annę Zabielską; 
• pwd. Ewę Czyżewską. 

 
2. Dokumenty  
 
W okresie sprawozdawczym Komendant wydał 49 rozkazów: 

• rok 2011 – 10 rozkazów (w tym 3 – po zjeździe), 
• rok 2012 – 12 rozkazów, 
• rok 2013 – 14 rozkazów, 
• rok 2014 – 12 rozkazów, 
• rok 2015 – dotychczas 7 rozkazów i 1 rozkaz specjalny 

 
Komenda Hufca ZHP Łuków przyjęła uchwały: 

• nr 1/2012 Regulamin członkowski Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi 
Łukowskiej; 

• nr 2/2012 Regulamin korzystania  z pomieszczeń Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów 
Ziemi Łukowskiej; 

• nr 3/2012 Regulamin pracy Komendanta i  Komendy Hufca ZHP Łuków im. 
Bohaterów Ziemi Łukowskiej; 

• nr 4/2012 Regulamin wyjazdów w Hufcu ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi 
Łukowskiej; 

• nr 5/2012 Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Łuków im. 
Bohaterów Ziemi Łukowskiej; 

• nr 1/2013 w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego Hufca ZHP Łuków; 
• nr 1/2014 Regulamin wyjazdów w Hufcu ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi 

Łukowskiej; 
• nr 2/2014 Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Łuków im. 

Bohaterów Ziemi Łukowskiej; 
• nr 1/2015 w sprawie zwołania zjazdu zwykłego Hufca ZHP Łuków. 

 
3. Zmiany w podstawowych jednostkach organizacyjnych 

 
W okresie sprawozdawczym w ramach Hufca ZHP Łuków zaczęły działać jednostki z 
terenu powiatu radzyńskiego, a po rozwiązaniu Hufca ZHP Biała Podlaska – jednostki 
z terenu miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. 
 
Na terenie Hufca ZHP Łuków powstało 11 nowych drużyn: 

• Próbna Gromada Zuchowa przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie – nie 
ukończyła okresu próby; 
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• 9 Drużyna Harcerska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim; 
• 5 Gromada Zuchowa „Świderki ze Stoczka” przy Zespole Oświatowym w 

Stoczku Łukowskim; 
• 11 Drużyna Harcerska „Harcerze z Doliny Świdra” przy Zespole Oświatowym w 

Stoczku Łukowskim; 
• 12 Radzyńska Drużyna Wędrownicza „Delta” przy I Liceum Ogólnokształcącym 

w Radzyniu Podlaskim; 
• 6 Gromada Zuchowa „Ogniki” w Radzyniu Podlaskim; 
• 13 Drużyna Harcerska „Astus” im. ks. Edmunda Barbasiewicza przy Szkole 

Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej; 
• 14 Drużyna Starszoharcerska przy Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim; 
• 15 Drużyna Harcerska „Powstańcze Orły” przy Zespole Szkół w Krynce; 
• 17 Drużyna Harcerska przy Zespole Placówek Oświatowych w Borkach; 
• Próbna Gromada Zuchowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Borkach. 

 
Komendant Hufca ZHP Łuków powołał także I Szczep Harcerski „Infinity” im. hm. 
Mieczysława Stagrowskiego w Radzyniu Podlaskim oraz Powiatowy Związek Drużyn 
im. Romana Rogińskiego w Białej Podlaskiej. 
 
Komenda Hufca wciąż boryka się z istnieniem drużyn w których nie prowadzono pracy 
harcerskiej lub prowadzono ją w bardzo ubogim stopniu. Zwłaszcza na terenie powiatu 
bialskiego istnieją środowiska, które tylko formalnie odwołują się do idei harcerskich, 
nie wypełniając podstawowej roli wychowawczej i obowiązków organizacyjnych. 
Zostały podjęte kroki, aby wesprzeć zagrożone drużyny lub formalnie je rozwiązać. 
Będą one kontynuowane. 

 
4. Ocena wizerunkowa 

 
Komenda Hufca korzysta z identyfikacji wizerunkowej ZHP. Należy wdrożyć ją we 
wszystkich drużynach hufca. Hufiec posiada swoją stronę internetową, wymaga ona 
rozbudowania i uatrakcyjnienia. Hufiec posiada swój profil na Facebooku. 
 

5. Współpraca z władzami, instytucjami i urzędami 
 
Członkowie Komendy Hufca ZHP Łuków regularnie spotykają się z przedstawicielami 
władz samorządowych: miasta Łukowa, powiatu łukowskiego, gminy Łuków. 
Współpracują z wieloma innymi podmiotami: szkołami, instytucjami i organizacjami 
„trzeciego sektora”. Relacje z działań harcerzy regularnie pojawiają się w mediach: 
Master TV, Magnes TV, Katolickim Radiu Podlasie, Radiu Lublin, „Tygodniku Siedleckim”, 
„Wspólnocie Łukowskiej”, „Nowej Gazecie Łukowskiej”, portalach: podlasie24.pl, 
telewizja.lukow.pl, magnes.tv, tygodniksiedlecki.com, e-wspolnota.com, lukow.pl, 
starostwolukow.pl, lukow24.pl, iledzisiaj.pl, radzyn.info, biala24.pl. 
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II. Program, Praca z Kadrą 
 

1. Kadra hufca  
 
W okresie sprawozdawczym Komisja Stopni Instruktorskich zamknęła pozytywnie 11 
prób na stopień przewodnika i 1 próbę na stopień podharcmistrza. Nowymi 
instruktorami Hufca ZHP Łuków zostali: 

• pwd. Magdalena Czerska – Sadło; 
• pwd. Anna Maksymowicz; 
• pwd. Katarzyna Cabaj; 
• pwd. Karol Brzozowski; 
• pwd. Agata Tarnowska; 
• pwd. Marta Pomorska; 
• pwd. Aneta Rater 
• pwd. Emilia Hołownia; 
• pwd. Zuzanna Hołownia; 
• pwd. Marcin Matuszewski; 
• pwd. Radosław Sałata. 

 
Wyższy stopień zdobyła: 

• phm. Anna Zabielska. 
 

2. Program 
 
W latach 2011 -2015 Hufiec ZHP Łuków realizował następujące działania programowe. 
 

1. Biwak „Bądź wolny, żyj bez nałogów ” w Starej Róży 
 
W dn. 7 – 9 października 2011 r. w Starej Róży przeprowadzono biwak profilaktyczny 
pod hasłem „Bądź wolny, żyj bez nałogów”.  
 
Organizatorzy przedsięwzięcia to: Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi 
Łukowskiej, 5 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza im. Fryderyka Koziarza, 
działająca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie oraz 7 
Drużyna Harcerzy Starszych „22 Południk”, działająca w Zespole Oświatowym w 
Starych Kobiałkach. W wyjeździe wzięło udział prawie stu uczestników z Łukowa, Ról, 
Starych Kobiałek oraz Stoczka Łukowskiego. Komendę biwaku stanowili: pwd. Anna 
Maksymowicz – komendantka, phm. Michał Mojski, Katarzyna Gałabuda – zastępcy, 
Tomasz Kamiński – oboźny, Sylwia Gałabuda – kwatermistrzyni. Harcerzy odwiedził 
hm. Zdzisław Dudziński – komendant Hufca ZHP Łuków oraz phm. Tomasz Sych – 
zastępca komendanta Hufca ZHP Łuków. 
 
Program propagował zdrowy tryb życia i walkę z nałogami. Nie zabrakło podczas niego 
integracyjnych zajęć sportowych. Instruktorzy przygotowali także dla młodzieży 
warsztaty z asertywności. Harcerze wcielili się w Indian podczas gry terenowej 
„Lekarstwo na stres”. Tematykę profilaktyczną podejmowały również zajęcia 
plastyczne oraz dramowo – teatralne. Uczestnicy mieli okazję uświadomić sobie 
negatywny wpływ nałogów na życie. Mówili o uzależnieniu od alkoholu, papierosów, 
narkotyków, ale także na przykład – od komputera... 
 
Biwak nie udałby się i nie spełnił zamierzeń, gdyby nie partnerzy druhen i druhów. 
Podziękowania należy skierować do pani Ewy Dylewicz – dyrektor Zespołu 
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Oświatowego w Starej Róży – za sprawą jej otwartej postawy młodzież znalazła 
miejsce na swoje działania.  
 
Biwak okazał się dobrym przykładem, jak w oryginalny, niesztampowy sposób 
prowadzić działania profilaktyczne. 
 

2. Biwak w Gręzówce 
 
W dn. 21 – 23 października 2011 r. harcerze z 10 Łukowskiej Drużyny Wędrowniczej 
„Jata” zorganizowali biwak w Gręzówce. Podczas niego odbyły się zajęcia sportowo – 
rekreacyjne i inne w typowych formach harcerskich. 
 
Wyjazd zintegrował uczestników, pozwolił im na pożyteczne spędzenie wolnego 
czasu w duchu najważniejszych wartości. 
 

3. Gry Wrocławskie 
 
W dn. 10 – 13 listopada 2011 r. harcerze z 5 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny 
Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza, działającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Tadeusza Kościuszki w Łukowie wyjechali na biwak do Wrocławia pod hasłem „Gry 
Wrocławskie” 
 
Uczestnicy mieli okazję zwiedzić miasto. Obejrzeli także w Teatrze Polskim spektakl pt. 
„Kazimierz i Karolina”. Wzięli udział w warsztatach dramatycznych, inspirowanych 
przedstawieniem. Długo dyskutowali o wartości miłości, wytrwałości, poświęcenia w 
czasach wypełnionych konsumpcjonizmem. Harcerze poznali najpiękniejsze zakątki 
grodu nad Odrą podczas gry miejskiej tropem wrocławskich krasnali. Biwak 
podsumował nastrojowy kominek, mówiący wiele o współpracy i poleganiu na sobie. 
 
Zajęcia podczas wyjazdu prowadzili: pwd. Paulina Jezierska, phm. Michał Mojski, 
Katarzyna Kupińska. Przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku, gdyby nie pomoc Michała 
Płudowskiego, który udostępnił lokal na nocleg. „Gry Wrocławskie” zostały 
zorganizowane przy wsparciu Urzędu Miasta w Łukowie w ramach projektu „Uczę się 
ciebie, człowieku”.  
 

4. Wycieczka instruktorska do Siedlec 
 
W dn. 4 grudnia 2011 r. dla wyróżniających się instruktorów - wolontariuszy została 
zorganizowana wycieczka do Siedlec. Uczestnicy wzięli udział w seansie filmowym, a 
także dyskusji nt. obejrzanego dzieła. 
 
Przedsięwzięcie miało służyć motywacji wolontariuszy oraz zdobywaniu kompetencji 
do uczestnictwa w życiu kulturalnym.    
 

5. Warsztaty dla młodych liderów i konkurs na najciekawszy projekt 
profilaktyczny 

 
W grudniu 2011 r. podsumowano ostatni punkt przedsięwzięć związanych z 
przeciwdziałaniem nałogom. Komenda Hufca ZHP Łuków ogłosiła konkurs dla drużyn 
na najciekawszy projekt profilaktyczny. Działania poprzedziły warsztaty dla 
instruktorów i młodych liderów, pokazujące, jak atrakcyjnie można przekazywać treści 
dotyczące walki z uzależnieniami. Inspiracja okazała się skuteczna, dlatego że powstało 
kilka projektów, obejmujących konkursy plastyczne, warsztaty umiejętności 
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interpersonalnych, ankiety, różnorodne gry, skierowane również do osób 
niezrzeszonych w ZHP. Dodatkową wartością okazał się fakt, że to młodzi ludzie 
przygotowali zajęcia dla młodych ludzi, przez co przekaz był bardziej autentyczny 
pozbawiony zbędnego moralizatorstwa. Decyzją jury w konkursie na najlepszy projekt 
profilaktyczny zwyciężyły: 5 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza im. 
Fryderyka Koziarza oraz 10 Łukowska Drużyna Wędrownicza „Jata” im. ppłk. Andrzeja 
Wacława Rejmaka „Ostoi”, działające w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki w Łukowie. Na potrzeby warsztatów i młodzieżowych projektów harcerze 
samodzielnie wyremontowali pomieszczenie w hufcu. W zaadaptowanej przez nich 
świetlicy odbywały się i będą się odbywać zajęcia profilaktyczne. 
 
Przedsięwzięcie „Bądź wolny, żyj bez nałogów – harcerze walczą z uzależnieniami” 
koordynował zespół w składzie: hm. Zdzisław Dudziński – komendant Hufca ZHP 
Łuków, instruktor nauki jazdy, phm. Tomasz Sych – zastępca komendanta Hufca ZHP 
Łuków, wieloletni instruktor ZHP, phm. Michał Mojski - zastępca komendanta Hufca 
ZHP Łuków, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w 
Łukowie, phm. Magdalena Mojska – Sadowska – wieloletnia instruktorka ZHP, pedagog 
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łukowie, phm. Szymon Sadowski – 
wieloletni instruktor ZHP, policjant. 
 

6. „Każdy inny, wszyscy równi” 
 
„Każdy inny, wszyscy równi” – to hasło biwaku zimowego Hufca ZHP Łuków im. 
Bohaterów Ziemi Łukowskiej, który został zorganizowany w Radzyniu Podlaskim w dn. 
31 stycznia – 3 lutego 2012 r. Dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, Zdzisława Janusa oraz wolontariackiej pracy 
komendy w składzie: phm. Michał Mojski – komendant, Katarzyna Cabaj – zastępczyni 
ds. programowych, Aleksandra Świć – zastępczyni ds. organizacyjnych, Karol 
Brzozowski – oboźny oraz wychowawcy – hm. Urszula Kozłowska, pwd. Anna 
Maksymowicz i pwd. Anna Zabielska prawie osiemdziesięciu harcerzy mogło spędzić 
wartościowo wolny czas. Pomocą służyli także wędrownicy, skupieni w 5 Łukowskiej 
Grunwaldzkiej Drużynie Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza, działającej w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie i próbnej drużynie, działającej 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim. W biwaku udział wzięli 
druhowie i druhny z Łukowa, Ról, Starych Kobiałek, Radzynia Podlaskiego i Białej 
Podlaskiej. Odwiedzili ich hm. Zdzisław Dudziński – komendant Hufca ZHP Łuków oraz 
phm. Tomasz Sych – zastępca komendanta.  
 
„All different, all equal”, czyli „Każdy inny, wszyscy równi” to hasło, zaczerpnięte z tytułu 
propozycji programowej Rady Europy, mającej na celu walkę z dyskryminacją i 
propagowanie postawy tolerancji. Inspirację instruktorzy Hufca ZHP Łuków czerpali 
także z irlandzkiego projektu „Changing Perspectives. Cultural Values, Diversity and 
Equality in Ireland and the Wider World” („Zmienianie perspektyw. Wartości kulturowe, 
różnorodność, równość w Irlandii i szerszym świecie”) oraz ze szkolenia „Sensitisation 
training about migration, racism, discrimination, culture and diversity” (“Trening 
uwrażliwiający na problemy migracji, dyskryminacji, kultury i różnorodności”), które w 
październiku w Islandii w ramach programu Unii Europejskiej „Comenius” przeszedł 
komendant biwaku. Oczywiście, nie zabrakło także własnych pomysłów kadry 
instruktorskiej. 
 
Program obfitował w warsztaty antydyskryminacyjne, poświęcone problemom 
uchodźców, wyznawców innych religii, osób niepełnosprawnych. W ćwiczeniach 
dramowo – teatralnych harcerze zmierzyli się z kwestią rasizmu i brakiem akceptacji 
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dla osób o niskim statusie ekonomicznym. Okazało się, że niemal każdy zna kogoś, kto 
jest izolowany w klasie ze względu na małe dochody swojej rodziny. W formie gry 
terenowej i konkursów uczestnicy poznawali także różnorodne kultury: chińską, 
egipską, polską, indiańską...Harcerze z Radzynia Podlaskiego przygotowali dla kolegów 
z innych miejscowości bieg patrolowy o dziejach i zabytkach miasta. 
 
Biwak „Każdy inny, wszyscy równi” okazał się bardzo ważną wychowawczą 
odpowiedzią na problemy i sytuacje, z którymi młodzież styka się na co dzień. 
 

7. Harcerski koncert w „Kościuszce” 
 
Dzień Myśli Braterskiej jest świętem wszystkich skautów z całego świata, 
obchodzonym 22 lutego w rocznicę urodzin twórców ruchu, Roberta i Olave Baden – 
Powellów. W różnych zakątkach globu organizuje się spotkania, młodzi ludzie wysyłają 
do siebie kartki z życzeniami, opatrzone symbolizującym przyjaźń węzłem płaskim. 
Również Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej we współpracy 
z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki  
w Łukowie przygotowała okolicznościowy koncert „Ciepłe i Puchate X” . 
 
Uroczystość w auli szkoły przy ulicy Wyszyńskiego 41 w dn. 25 lutego 2012 r. rozpoczął 
komendant Hufca ZHP Łuków, hm. Zdzisław Dudziński, witając zebranych i składając 
życzenia. Chwilę potem wybrzmiała bajka o Ciepłym i Puchatym. A później na scenie 
zaprezentowały się drużyny. W repertuarze pojawiły się tradycyjne piosenki harcerskie 
i turystyczne. Nie zabrakło także nastrojowej poezji śpiewanej. Salwy śmiechu 
wzbudzały harcerskie kabarety. W szczególny sposób wieczór poświęcony był zmarłej 
niedawno Wisławie Szymborskiej. Uczestnicy usłyszeli recytacje takich wierszy jak: 
„Niektórzy lubią poezję”, „Kot w pustym mieszkaniu” czy „Nic dwa razy”. Czekał na nich 
także słodki poczęstunek – ciastka w kształcie serca, upieczone przez młodych 
cukierników w mundurach. 
 
W koncercie wzięli udział harcerze z Łukowa i okolic, z Radzynia Podlaskiego, a nawet 
– z Białej Podlaskiej. Koordynatorkami projektu i jednocześnie prowadzącymi były 
uczennice „Kościuszki” – Katarzyna Cabaj i Sylwia Gałabuda. Szczególne 
podziękowania za wsparcie organizacyjne należą się dyrektorowi I LO, Grzegorzowi 
Rzymowskiemu, który wielokrotnie już pomagał druhnom i druhom, za co w 2010 r. 
Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP przyznał mu Srebrną Honorową Odznakę 
Przyjaciół Harcerstwa. 
 
Koncert „Ciepłe i Puchate X” stał się okazją do integracji harcerzy z powiatu 
łukowskiego i radzyńskiego, a także dostarczył wielu cennych doznań artystycznych. 
 

8. Pod prąd na „Arsenale” 
 
Spotkanie z legendarną Henryką Krzywonos, zajęcia z żołnierzami jednostki 
komandosów „Grom”, poznawanie tajników pracy w straży pożarnej oraz lekcja historii 
Szarych Szeregów. To wszystko i wiele więcej czekało na uczestników 42 
Ogólnopolskiego Rajdu „Arsenał”, który odbywał się w dn. 23 – 25 marca 2012 r. w 
Warszawie. Hufiec ZHP Łuków podczas jednego z najbardziej znanych harcerskich 
przedsięwzięć reprezentowała 5 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza im. 
Fryderyka Koziarza, działająca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Łukowie. 
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Aby zakwalifikować się na rajd, harcerze wykonali wiele wymagających wysiłku zadań 
– organizowali między innymi zajęcia antydyskryminacyjne podczas zimowego 
biwaku w Radzyniu Podlaskim. Wysoka jakość podjętych działań pozwoliła im znaleźć 
się w gronie uczestników „Arsenału” 
 
Tegoroczna edycja nosiła hasło „Pod prąd”. Stąd też spotkania i zajęcia z ludźmi, którzy 
żyją na przekór utartym schematom, walczą często o najwyższe wartości. Warto tu 
wspomnieć rozmowy z Henryką Krzywonos – działaczką „Solidarności”, która jako 
motornicza w sierpniu 1980 r. w Gdańsku zatrzymała tramwaj, rozpoczynając strajk 
komunikacji miejskiej, a później prowadziła rodzinny dom dziecka. Harcerze mieli 
okazję poznać także żołnierzy elitarnej jednostki „Grom”, którzy zaprezentowali swoje 
uzbrojenie, młodego podróżnika, który dotarł na rowerze do Chin oraz studentów 
Politechniki Warszawskiej, którzy budują rakiety. 
 
Druhny i druhowie wzięli również udział w grze ulicami Warszawy. Musieli odczytać 
wiele haseł zaszyfrowanych kodem QR i dotrzeć do punktów, rozmieszczonych w całej 
stolicy. Uczyli się choćby udzielania pierwszej pomocy, alfabetu Braille’a od 
podopiecznych i wychowawców ośrodka dla niewidomych w Laskach, poznawali 
tajniki zawodu strażaka w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Obserwowali wiosenne 
niebo w planetarium Centrum Nauki "Kopernik".  
 
Rajd "Arsenał" zakończyły uroczystości związane z 69 rocznicą akcji Szarych Szeregów 
o kryptonimie „Meksyk II” z dn. 26 marca 1943 r., kiedy to koledzy odbili z rąk gestapo 
swojego przyjaciela Jana Bytnara „Rudego”. Na obchody składała się msza w katedrze 
Polowej Wojska Polskiego, defilada przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz apel 
przed gmachem Arsenału. 
 
Wyjazd do Warszawy przypomniał chwalebne karty z historii Szarych Szeregów oraz 
pokazywał ludzi, którzy potrafili się zbuntować wbrew woli biernej większości w imię 
szlachetnych ideałów. Organizatorami wyprawy była dwójka instruktorów: pwd. 
Paulina Jezierska i phm. Michał Mojski. 5 ŁGDW uczestniczyła także w rajdach „Arsenał” 
w 2014 i 2015 r. pod przewodnictwem Agnieszki Romańczyk. 
 

9. Rondo Fryderyka Koziarza w Dzień Świętego Jerzego 
 
23 kwietnia każdego roku przypada Dzień Świętego Jerzego, patrona wszystkich 
skautów na świecie. Łukowscy harcerze uczcili święto w sposób wyjątkowy – oficjalnie 
zostało otwarte rondo u zbiegu ulic Przemysłowej, Popiełuszki i Kościuszki noszące 
imię Podharcmistrza Fryderyka Koziarza. W latach 1927 – 39 oraz 1944 -45 pełnił on 
funkcję komendanta Hufca ZHP Łuków. Uczył także wychowania fizycznego, śpiewu, 
geografii w Szkole Powszechnej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego oraz w Gimnazjum i 
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. 
 
Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki 
Kościoła w intencji harcerzy i ś.p. Fryderyka Koziarza. Nabożeństwo celebrował i 
homilię wygłosił ks. Jarosław Sawiuk. Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi 
Łukowskiej wystawił poczet sztandarowy. 
 
Po mszy zebrani udali się w okolice ronda. Gości powitał komendant Hufca ZHP Łuków, 
hm. Zdzisław Dudziński, spotkanie prowadził zastępca komendanta Hufca ZHP Łuków, 
phm. Tomasz Sych. Okolicznościową gawędę poświęconą postaci Fryderyka Koziarza 
wygłosił phm. Michał Mojski. Kilka słów przesłania od władz samorządowych 
wypowiedział zastępca burmistrza Łukowa, Marcin Mateńko. Odczytano także list córki 
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patrona, Grażyny Koziarz – Masłyk, która mieszka w Gliwicach. Pisała ona m. in.: „Jako 
nauczyciel i człowiek skromny wzorce swoich zasad przekazywał otoczeniu, a głównie 
ukochanej młodzieży. Nie dzielił Polaków, nie wartościował, ale starał się jednoczyć w 
służbie odzyskanej Ojczyzny. Nam, trójce rodzeństwa, wpajał patriotyzm, 
obowiązkowość, uczciwość, koleżeńskość i odpowiedzialność. W pracy zawodowej i 
społecznej te zasady były dla Niego priorytetem. (...) Sercem i myślami zawsze był w 
Łukowie. Przyjeżdżał tu wielokrotnie. Spełniony był po uświęceniu miejsc pamięci 
poległych w wojnie harcerzy.”  
 
Oficjalnego odsłonięcia tablicy na rondzie dokonał Marcin Mateńko, hm. Zdzisław 
Dudziński oraz dawni komendanci Hufca ZHP Łuków, hm. Zbigniew Zemło i hm. 
Bogdan Kazimierski. Zabrzmiała stara ogniskowa piosenka pt. „Harcerskie ideały”. 
Potem druhny i druhowie wzięli udział w konkursie o postaci Fryderyka Koziarza. 
 
W uroczystości uczestniczyli harcerze z Łukowa, Starych Kobiałek, Stoczka 
Łukowskiego, Adamowa, Ról, Radzynia Podlaskiego, władze samorządowe, 
przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum nr 
3 im. Józefa Piłsudskiego, mieszkańcy miasta. Przywrócono w ten sposób pamięć o 
zasłużonym i oddanym instruktorze ZHP, jakim był Fryderyk Koziarz, pokazując 
jednocześnie, w jaki sposób jego życie może inspirować współczesnych. 
 

10. IV Integracyjny Biwak Drużyn Harcerskich w Radzyniu Podlaskim „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” 

 
W dn. 11 maja – 13 maja 2012 r. odbył się IV Integracyjny Biwak Drużyn Harcerskich w 
Radzyniu Podlaskim „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, podczas którego spotkały się 
okoliczne środowiska Nieprzetartego Szlaku. Nad programem czuwała komenda w 
składzie: Michał Mich – komendant, Agnieszka Zielińska – zastępczyni komendanta, 
Małgorzata Łukaszewicz – oboźna. 
 

11. Udział w przygotowaniu turnieju „Bądź bezpieczny” 
 

W dn. 30 maja 2012 r. harcerze z Hufca ZHP Łuków pomogli w przygotowaniu turnieju 
„Bądź bezpieczny” dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łukowskiego. 
Instruktorzy, druhny i druhowie z 55 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej 
im. ks. Stanisława Brzóski przygotowali zestaw zadań sprawnościowych i ocenili je. W 
ten sposób zaangażowali się w promowanie bezpiecznego zachowania przed 
zbliżającymi się wakacjami. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia była Komenda 
Powiatowa Policji w Łukowie i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie 
 

12. Zlot Hufca ZHP Łuków „Szerokie horyzonty” 
 

Stało się już tradycją, że na początku swoich wakacji harcerze z Hufca ZHP Łuków im. 
Bohaterów Ziemi Łukowskiej rozbijają swoje namioty w Woli Okrzejskiej. W dn. 29 
czerwca – 2 lipca 2012 r. zorganizowany został kolejny zlot pod hasłem „Szerokie 
horyzonty”, w którym udział wzięło stu harcerzy. 
 
W programie przedsięwzięcia przewidziano wiele wartościowych zajęć. Warto 
wymienić ognisko, warsztaty umiejętności komunikacyjnych, warsztaty pierwszej 
pomocy czy trening twórczego myślenia. Ciekawym doświadczeniem okazały się 
także spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, którzy 
wygłosili pogadankę profilaktyczną i pokazali tresurę psa służbowego oraz ze 
strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych w Adamowie i Woli Okrzejskiej, którzy 



Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP Łuków od dn. 17.09.2011 r. do dn. 12.09.2015 r. 

Strona 11 

  
 

zaprezentowali swój sprzęt i opowiedzieli o zapobieganiu zagrożeniom. Później 
harcerze mogli sprawdzić nabyte wiadomości i umiejętności w grze terenowej, a także 
w turnieju drużyn. Wedle zlotowego hasła – „Szerokie horyzonty” wędrowali po 
okolicy, poznawali nowe miejsca, a także pogłębiali swoją wiedzę o świecie i uczyli się, 
jak można wykorzystać doświadczenia harcerskie w codziennym życiu. 
 
W miasteczku zlotowym władała komenda w składzie: pwd. Sebastian Wyrębek – 
komendant, pwd. Paulina Jezierska i HO Karolina Dołęga – zastępczynie, pwd. Anna 
Zabielska – oboźna, phm. Tomasz Sych – kwatermistrz oraz: hm. Urszula Kozłowska, 
pwd. Anna Maksymowicz, phm. Michał Mojski, pwd. Joanna Szymanek, Sylwia 
Staniszewska, Agata Tarnowska – wychowawcy. Wszyscy instruktorzy pracowali w 
wolnym czasie, jako wolontariusze, nie pobierając wynagrodzenia za opiekę nad 
młodzieżą. Biwakujących harcerzy odwiedził hm. Zdzisław Dudziński – komendant 
Hufca ZHP Łuków, który przywiózł dla wychowanków miód ze swojej pasieki. 
 
Zlot Hufca ZHP Łuków „Szerokie horyzonty” został przygotowany dzięki uprzejmości 
Antoniego Cybulskiego, dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 
oraz Iwony Chudek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej.  
 

13. „Har(c)monia życia” 
 
Działania profilaktyczne, pokazywanie młodzieży twórczej alternatywy dla zachowań 
ryzykownych to ważny cel funkcjonowania Związku Harcerstwa Polskiego. Dlatego 
Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej w 2012 r. koordynuje kolejny 
projekt o tej tematyce. W dn. 28 – 30 września 2012 r. został zorganizowany biwak 
„Har(c)monia życia” w Starych Kobiałkach. 
 
Komendantką przedsięwzięcia była pwd. Anna Maksymowicz, a w skład komendy 
powołano: dwóch zastępców – Katarzynę Gałabudę i phm. Michała Mojskiego, oboźną 
– Karolinę Bielicką, kwatermistrza – Arkadiusza Czerskiego oraz wychowawców – 
Aleksandrę Świć, Joannę Bartmańską, pwd. Ewę Czyżewską, Martę Pomorską, Sylwię 
Staniszewską. Wszyscy pracowali na rzecz młodych ludzi nieodpłatnie, w wolnym 
czasie, na zasadzie wolontariatu. W biwaku udział wzięło niespełna stu harcerzy z 
Łukowa, Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego, Stoczka Łukowskiego, Starych 
Kobiałek. Uczestników odwiedzili: hm. Zdzisław Dudziński – komendant Hufca ZHP 
Łuków oraz phm. Tomasz Sych – zastępca komendanta Hufca ZHP Łuków.  
 
W programie przewidziano muzyczne zajęcia integracyjne, podczas których nie 
zabrakło śpiewów, tańców, zabaw z harmonią rozumianą dosłownie. 7 Drużyna 
Harcerzy Starszych „22 Południk” – gospodarze biwaku przygotowała dla gości grę 
terenową o tematyce profilaktycznej pod tytułem „Pan Twardowski”, podczas której 
należało się wykazać kreatywnością, sprawnością i można się było wiele dowiedzieć o 
szkodliwości używek. Zorganizowano również warsztaty o asertywności, wpływie 
nadużywania alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ćwiczenia 
propagujące zdrowy, sportowy styl życia. Biwak podsumowało ognisko, na którym w 
zabawie harcerze mogli przemyśleć, jak zachować harmonię i pogodę ducha na co 
dzień.  
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14. Wycieczka instruktorska do Lublina 
 
W dn. 25 października 2012  r. dla wyróżniających się wolontariuszy została 
zorganizowana wycieczka do Lublina. Uczestnicy wzięli udział w spektaklu teatralnym 
„Komedia Teatralna”, a także dyskusji nt. obejrzanego dzieła. 
 
Przedsięwzięcie miało służyć motywacji wolontariuszy oraz zdobywaniu kompetencji 
do uczestnictwa w życiu kulturalnym.    
 

15. Rekolekcje harcerskie w Sworach 
 
W dn. 30 listopada – 2 grudnia 2012 r. środowiska Powiatowego Związku Drużyn w 
Białej Podlaskiej zorganizowały rekolekcje w Sworach. Za przedsięwzięcie 
odpowiadała pwd. Ewa Czyżewska. Uczestników odwiedzili przedstawiciele komendy 
hufca: hm. Zdzisław Dudziński, phm. Michał Mojski, phm. Tomasz Sych. 
 

16. Wycieczka do Torunia i Włocławka  
 
 Jak wygląda Toruń i Włocławek zimą, chcieli przekonać się harcerze z 5 Łukowskiej 
Grunwaldzkiej Drużyny Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza, która działa przy I 
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Dlatego w dn. 8 – 9 
grudnia 2012 r. wybrali się na wycieczkę do tych miejsc. Mieli okazje poznać zabytki 
starych grodów, odwiedzili muzea. Wzięli udział w grze miejskiej na toruńskiej 
Starówce – na zwycięzców czekały  pierniki. Obejrzeli także spektakl pt. „Klara” w 
Teatrze im. Wilama Horzycy – stał się on pretekstem do rozmowy podczas zajęć o 
toksycznej miłości i relacjach rodzinnych. Wzięli udział w zajęciach profilaktycznych.  
 

17. Harcerze z Wilna w Krynce 
 
Na zaproszenie Zespołu Szkół w Krynce i próbnej drużyny z tej szkoły na terenie Ziemi 
Łukowskiej w styczniu 2013 r. gościli harcerze z Wileńszczyzny pod przewodnictwem 
ks. hm. Dariusza Stańczyka. Główną tematyką programu okazała się 150 rocznica 
wybuchu powstania styczniowego. W dn. 5 stycznia 2013 r. odbył się bieg patrolowy, 
polowa msza święta i uroczyste świeczkowisko z udziałem lokalnych władz. W 
działaniach wzięła udział 55 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. ks. 
Stanisława Brzóski oraz hm. Zdzisław Dudziński i phm. Michał Mojski. 
 

18. Harcerska Wieża Babel 
 
Również w ferie 2013 r. Hufiec ZHP Łuków podjął się przygotowania biwaku zimowego. 
W dn. 12 – 15 lutego 2013 r. odbył się on w Kocku pod hasłem „Harcerska Wieża Babel” 
 
Komendant przedsięwzięcia to phm. Michał Mojski. Wspierała go komenda w składzie: 
pwd. Magdalena Czerska-Sadło i Aleksandra Świć – zastępczynie komendanta, Marcin 
Matuszewski – oboźny, Dominika Stańska – kwatermistrz oraz pwd. Anna 
Maksymowicz i pwd. Agnieszka Żuk - wychowawcy. Wszyscy pracowali na rzecz 
młodych ludzi nieodpłatnie, w wolnym czasie, na zasadzie wolontariatu. W biwaku 
udział wzięło siedemdziesięciu harcerzy z Łukowa, Białej Podlaskiej, Konstantynowa, 
Radzynia Podlaskiego, Starych Kobiałek. Uczestników odwiedzili: hm. Zdzisław 
Dudziński – komendant Hufca ZHP Łuków oraz phm. Tomasz Sych – zastępca 
komendanta Hufca ZHP Łuków. Wyjazd nie doszedłby do skutku, gdyby nie pomoc 
dyrektora Zespołu Szkół w Kocku, Ewy Guz i wielu innych osób ze środowiska 
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lokalnego, m.in.: Adama Świcia, Renaty Czajki, Jacka Pożarowszczyka, Kamila 
Zydlewskiego. 
 
Uczestnicy zwiedzili miasto: pałac księżnej Anny Jabłonowskiej, muzeum poświęcone 
ostatniej bitwie wojny obronnej 1939 r., klasycystyczny kościół. Lepszemu poznaniu 
miejsca pobytu miała służyć gra „Kock bez kocyka”, podczas której harcerze 
wykonywali zadania, mające im przybliżyć dzieje regionu. W programie znalazły się 
także warsztaty językowe z angielskiego, rosyjskiego, ale także o poprawnej 
polszczyźnie. W „Harcerskiej Wieży Babel” nie mogło zabraknąć również zajęć 
poświęconych Biblii i inspiracjom kulturowym z nią związanym. Na podsumowanie 
został zorganizowany kominek walentynkowy. 
 
Biwak „Harcerska wieża Babel” uczył uczestników szacunku do polskiej tradycji i 
historii, a także akceptacji wobec różnorodności współczesnego świata. 
 

19. „Inwestuj w Republice Zielonej” 
 
Jeżeli wiedzę i umiejętności zdobywa się w sposób aktywny, angażując emocje, 
wówczas zostają one na dłużej. Kiedy w edukacji teorię łączy się z praktyką, łatwiej o 
efekty wychowawcze. Dlatego też w metodzie harcerskiej tak wiele gier, które 
pomagają młodym zrozumieć świat. Ostatnio  
w dn. 11 maja 2013 r. w Łukowie odbyły się zajęcia pod hasłem „Zmień swój świat – 
inwestuj w Republice Zielonej”. 
 
W leśnej scenerii harcerze zmierzyli się z zadaniami z różnych dyscyplin. W czasie gry 
terenowej zapoznali się z zagadnieniami ekonomicznymi, ekologicznymi, mówili po 
angielsku, a nawet dokonywali obliczeń matematycznych. Wcielali się w 
przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w Republice Zielonej. Podejmując decyzje 
dotyczące rodzaju wybranej działalności musieli brać pod uwagę nie tylko planowane 
zyski, ale również opinię społeczeństwa i ochronę środowiska naturalnego. Gra w 
atrakcyjny sposób miała przybliżyć młodzieży istotę zrównoważonego rozwoju 
(sustainable development). 
 
W rywalizacji zwyciężył patrol z 3 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. 
Michała Kamińskiego, jr., działającej w Szkole Podstawowej nr 5, pod opieką pwd. 
Magdaleny Czerskiej – Sadło. Drugie miejsce zajął patrol z 55 Łukowskiej Grunwaldzkiej 
Drużyny Harcerskiej im. ks. Stanisława Brzóski z Dominiką Stańską na czele, a trzecią 
lokatę uzyskał patrol z 59 Drużyny Harcerskiej „Wilki”, działającej w Szkole 
Podstawowej w Rolach, pod opieką hm. Urszuli Kozłowskiej. 
 
Organizatorami przedsięwzięcia były: Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów 
Ziemi Łukowskiej oraz 5 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza im. Fryderyka 
Koziarza, działająca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w 
Łukowie. Pomysł na zajęcia należał do Michała Mojskiego – ich scenariusz zdobył 
drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie pt. „Lekcja zmieniania świata”, 
zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska w 2011 r. Spotkanie stanowiło 
również element projektu „Wielka gra młodych ludzi”, współfinansowanego przez 
władze samorządowe Łukowa. 
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20. Biwak „Od ZHP do PTTK – cudze chwalicie, swego nie znacie” w Borkach 
 
Biwak środowisk z Radzynia Podlaskiego miał na celu realizację ostatniego etapu 
Kampanii Bohater związanej ze zdobywaniem imienia hm. Mieczysława Stagrowskiego 
przez szczep  oraz realizację projektu „Harcomania dorastania”, który chcieli pokazywał 
dzieciom i młodzieży, jak w sposób zdrowy, aktywny, pożyteczny  i zgodny z zasadami 
można spędzać czas wolny. Komendę biwaku „Od ZHP do PTTK- cudze chwalicie, 
swego nie znacie” w Borkach w dn. 17 – 19 maja 2013 r. stanowili: phm. Anna Zabielska 
– komendantka, Radosław Sałata- zastępca komendanta ds. organizacyjnych, sam. 
Zuzanna Hołownia - zastępca komendanta ds. programowych, sam. Emilia Hołownia 
- oboźna. 
 

21. I Sztafeta Niepodległości śladami księdza Brzóski: Łuków – Sokołów 
Podlaski 

 
Sztafeta zorganizowana została przez Zespół Szkół w Krynce, Wileński Hufiec Maryi im. 
Pani Ostrobramskiej, 15 Drużynę Harcerską „Powstańcze Orły”, Związek Harcerstwa 
Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w dn. 25 maja 2013 r. Bieg na trasie 
Łuków – Siedlce – Sokołów Podlaski miał upamiętnić postać księdza Stanisława 
Brzóski. Ze strony Zespołu Szkół w Krynce i ZHP za przedsięwzięcie odpowiadała dh. 
Sylwia Kryńska. 
 

22. V Integracyjny Zlot Drużyn Harcerskich ZHP Nieprzetartego Szlaku 
„Szlakiem Bohaterskich Żołnierzy Ziemi Radzyńskiej” 

 
W dn. 7 – 9 czerwca odbył się V Integracyjny Zlot Drużyn Harcerskich ZHP 
Nieprzetartego Szlaku „Szlakiem Bohaterskich Żołnierzy Ziemi Radzyńskiej” w Radzyniu 
Podlaskim. Tradycyjnie pojawiły się na nim okoliczne środowiska, które realizowały 
wspólny program. Komendę przedsięwzięcia stanowili: Michał Mich – komendant, Ewa 
Mucha – zastępczyni komendanta, Agnieszka Zielińska – oboźna. Zlotowiczów 
odwiedzili przedstawiciele komendy hufca: hm. Zdzisław Dudziński i phm. Tomasz 
Sych. 
 

23. Nadanie imienia hm. Mieczysława Stagrowskiego I Szczepowi 
Harcerskiemu w Radzyniu Podlaskim 

 
15 czerwca 2013 r. w Radzyniu Podlaskim odbyły się uroczystości nadania I Szczepowi 
Harcerskiemu „Infinity” w Radzyniu Podlaskim imienia hm. Mieczysława 
Stagrowskiego. Złożono kwiaty na grobie zasłużonego instruktora oraz odbyła się 
uroczysta msza święta w jego intencji. Po części oficjalnej miało miejsce ognisko, w 
którym wzięły udział radzyńskie władze. Za przygotowanie przedsięwzięcia 
odpowiadała phm. Anna Zabielska. Wzięli w nim udział przedstawiciele komendy 
hufca: hm. Zdzisław Dudziński i phm. Michał Mojski. 
 

24. Zlot Hufca ZHP Łuków w Woli Okrzejskiej „Sienkiewicz – King!” 
 
Ledwie zabrzmiał ostatni dzwonek, harcerze z Hufca ZHP Łuków ruszyli na swój 
doroczny zlot, który tradycyjnie odbył się w Woli Okrzejskiej. W parku Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w dn. 28 czerwca – 1 lipca 2013 r. zgromadziło się aż 170 osób, 
które na co dzień działają w Łukowie, Stoczku Łukowskim, Rolach, Krynce, Radzyniu 
Podlaskim, Borkach, Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim i Konstantynowie.  
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Hasło zlotu to: „Sienkiewicz – King!”. Program nawiązywał do postaci noblisty, który 
przyszedł na świat w Woli Okrzejskiej, a przede wszystkim jego powieści „W pustyni i 
w puszczy”. Harcerze tworzyli kolaże poświęcone autorowi „Quo vadis”. Wzięli także 
udział w turnieju „Pan Sienkiewicz i jego bohaterowie”. Potem wyruszyli na trasę gry 
terenowej „Tropami Stasia i Nel” oraz przeżywali widowisko światło – dźwięk, czyli 
ogniobranie. Inspiracją dla cyklu zajęć stała się Afryka, uwieczniona na kartach „W 
pustyni i w puszczy”, a zwłaszcza postać sympatycznego słonia - Kinga. Stąd też 
warsztaty poświęcone kuchni, muzyce, geografii, tańcom, obyczajom Czarnego Lądu. 
Zorganizowana została także Afrykańska Olimpiada na Wesoło, zaś całość zlotu 
podsumowało tematyczne ognisko. Dla wędrowników przygotowano specjalną 
dyskusję – kuźnicę o rasizmie i dyskryminacji, a zuchy zdobywały sprawność 
zespołową „Staś i Nel”. 
 
Komendę zlotu tworzyli: phm. Michał Mojski – komendant, Katarzyna Gałabuda i 
Zuzanna Hołownia – zastępczynie, Mateusz Wadowski i Tomasz Czubaszek – 
kwatermistrzowie oraz Paulina Ignaciuk – oboźna. Wspierał ją zespół wychowawców 
w składzie: pwd. Ewa Czyżewska, pwd. Marta Pomorska, hm. Urszula Kozłowska, Maja 
Kozłowska, Radosław Sałata, pwd. Agnieszka Żuk, pwd. Agata Tarnowska, Sylwia 
Staniszewska, Aleksandra Świć, Małgorzata Bobruk, phm. Anna Zabielska, Sylwia 
Kryńska, pwd. Magdalena Czerska-Sadło. Pomocą w sprawach organizacyjnych służył 
phm. Tomasz Sych. Uczestników zlotu odwiedził też komendant Hufca ZHP Łuków, 
hm. Zdzisław Dudziński. Cała kadra instruktorska pracowała na rzecz młodzieży 
nieodpłatnie, na zasadzie wolontariatu. 
 
Zorganizowanie przedsięwzięcia nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie 
lokalnej społeczności Woli Okrzejskiej – Iwony Chudek – dyrektor Szkoły Podstawowej 
oraz Anny, Antoniego i Cezarego Cybulskich z Muzeum Henryka Sienkiewicza. Zlot 
został dofinansowany w ramach projektów prowadzonych przez Hufiec ZHP Łuków w 
partnerstwie z władzami samorządowymi miasta i gminy Łuków.  
 
Dzięki wysiłkowi tak wielu osób i instytucji harcerze przeżyli pierwszą, ale jakże 
ciekawą wakacyjną przygodę. A przy okazji poznali bliżej tak silnie związanego z Ziemią 
Łukowską Henryka Sienkiewicza. 
 

25. Uroczystości ku czci księdza Edmunda Barbasiewicza 
 
W dn. 5 sierpnia 2013 r. w Białej Podlaskiej z inicjatywy 13 DH „Astus” im. ks. Edmunda 
Barbasiewicza odbyły się rocznicowe uroczystości, upamiętniające tego kapłana i 
instruktora harcerskiego. Złożono kwiaty na grobie księdza. Ksiądz biskup Antoni 
Pacyfik Dydycz odprawił okolicznościową mszę świętą, po której zapłonęło ognisko w 
Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej. Za przygotowanie odpowiadała pwd. Marta 
Pomorska. Wziął w nich udział Prezydent Białej Podlaskiej, Andrzej Czapski, 
przedstawiciel komendy hufca: phm. Tomasz Sych i 10 ŁDW „Jata” im. ppłk. Andrzeja 
Wacława Rejmaka, ps. „Ostoja”. 
 

26. „Jeden, Osiem, Sześć, Trzy!” 
 
Senat RP w dn. 3 sierpnia 2012 r. ustanowił 2013 r. „Rokiem Powstania Styczniowego”. 
W uchwale izby wyższej polskiego parlamentu można przeczytać: „Honorując 
patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy 
dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie 
wolności. Marian Langiewicz, dyktator i generał wojsk powstańczych, napisał: »Kraj, 
który ma takich żołnierzy, musi być wolnym i potężnym. Towarzysze broni! Ojczyzna 
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i historia Was nie zapomni«”. W nurt pamięci o bohaterach zrywu niepodległościowego 
włączyli się również harcerze z Hufca ZHP Łuków. 
 
„Jeden, Osiem, Sześć, Trzy!” – to hasło brzmi jak tajemniczy kod. Dlatego, by zachęcić 
młodych do zgłębiania dziejów swojej ojczyzny. Zestaw cyfr odwołuje się bowiem do 
roku wybuchu Powstania Styczniowego i jest hasłem gry miejskiej. W nieszablonowy, 
daleki od nudnego wykładu sposób przekazać wiedzę historyczną chciała Komenda 
Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej, 55 Łukowska Grunwaldzka 
Drużyna Harcerska im. ks. Stanisława Brzóski oraz I Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki. Sztab organizatorów w składzie: Joanna Bartmańska, Żaneta 
Borkowska, phm. Michał Mojski, Olga Nawrocka, Agnieszka Romańczyk, Justyna 
Wiącek przygotował w dn. 20 września 2013 r. wiele ciekawych zadań, nawiązujących 
do wydarzeń sprzed stu pięćdziesięciu lat. 
 
Szlak gry „Jeden, Osiem, Sześć, Trzy!” wiódł do miejsc związanych z Powstaniem 
Styczniowym w Łukowie, m. in. pomnika zbudowanego z inicjatywy społeczności 
ówczesnego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie w 1926 r., tablicy 
poświęconej księdzu Brzósce na kościele pw. Przemienienia Pańskiego ufundowanej 
przez harcerki w 1922 r. czy grobów żołnierzy z tamtego okresu na cmentarzu św. 
Rocha. Na każdym punkcie czekały na uczestników wyzwania, które nie tylko 
sprawdzały wiedzę historyczną, ale również uczyły o nowych faktach, inspirowały do 
współpracy i kreatywności. Szczególnie wspominano dwóch łukowian biorących 
udział w walkach powstańczych: ks. Stanisława Brzóskę i jego adiutanta, Franciszka 
Wilczyńskiego. W emocjonującej rywalizacji zwyciężył patrol w składzie: Anita 
Borkowska, Martyna Piskorz, Roberta Zając, Alicja Zawiślańska. Drugie miejsce zajął 
patrol w składzie: Weronika Bierkat, Katarzyna Janiuk, Natalia Łukasiewicz, Łukasz 
Włodarczyk, a trzecie – patrol w składzie: Katarzyna Atkonis, Anna Kiryła, Klaudia Osial, 
Klaudia Prokop. 
 
Rocznica stała się inspiracją do wielu działań wychowawczych kształtujących 
patriotyzm młodzieży w ZHP. 
 

27. Biwak profilaktyczny „Charrakterek” 
 
Harcerze z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej często sięgają w swoim 
programie po działania profilaktyczne. Realizują wiele programów, które mają za 
zadanie pokazać młodzieży twórcze i wartościowe sposoby spędzenia wolnego czasu 
i nauczyć ją radzenia sobie z problemami codzienności bez popadania w nałogi. Takie 
też były cele biwaku „Charrrakterek”, który w dn. 4 – 6 października 2013 r. został 
zorganizowany w Krynce. 
 
W tutejszym Zespole Szkół stawiło się niespełna 120 harcerzy nie tylko z Łukowa, ale 
również z: Białej Podlaskiej, Janowa Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego, Stoczka 
Łukowskiego, Bork i samej Krynki. Wzięli oni udział w sportowych zajęciach 
integracyjnych, które prezentowały różne formy aktywności fizycznej jako alternatywę 
dla zachowań ryzykownych. Na uczestników czekały wyzwania poświęcone różnym 
cechom i umiejętnościom podczas kilkugodzinnej gry terenowej „Próba charakteru”. 
Specjalnie dla nich instruktorzy przygotowali warsztaty poświęcone: walce ze stresem 
i technikom relaksacyjnym, radzeniu sobie z porażkami na drodze do sukcesu, 
pozytywnemu myśleniu o sobie oraz rozwiązywaniu konfliktów bez przemocy. Cały 
biwak podsumował kominek dotyczący samodoskonalenia, które jest przecież 
elementem harcerskiego systemu wychowawczego. 
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Przedsięwzięcie udało się dzięki wielu zaangażowanym osobom. Sprawami 
organizacyjnymi i programowymi zajmowała się komenda w składzie: Sylwia Kryńska 
– komendantka, phm. Michał Mojski i pwd. Magdalena Czerska-Sadło – zastępcy, 
Zuzanna Hołownia – oboźna, Olga Nawrocka – kwatermistrzyni. Ponadto 
wychowawcami byli: pwd. Marta Pomorska, pwd. Ewa Czyżewska, pwd. Agnieszka Żuk, 
Grzegorz Kiryluk, Sylwia Staniszewska, Radosław Sałata. Wielką gościnnością wykazali 
się: Wojciech Sobolewski – dyrektor Zespołu Szkół w Krynce i tutejsza 15 Drużyna 
Harcerska „Powstańcze Orły”. Biwakujących druhów i druhny odwiedzili także: hm. 
Zdzisław Dudziński – komendant Hufca ZHP Łuków i phm. Tomasz Sych – zastępca 
komendanta Hufca ZHP Łuków. Wsparcia finansowego udzieliła Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie w ramach projektu „Harcerz z 
charakterem”. 
 
Wyjazd pokazał młodzieży, jak w sposób bezpieczny i twórczy, z dala od używek 
można rozwijać swoją osobowość. 
 

28. Konkurs profilaktyczny 2013 
 
W listopadzie 2013 r. podsumowano ostatni punkt przedsięwzięcia. Komenda Hufca 
ZHP Łuków ogłosiła konkurs dla drużyn na najciekawszą grę, poświęconą walce z 
nałogami. Działaniom towarzyszyły warsztaty dla instruktorów i młodych liderów w 
dn. 25 października 2013 r., pokazujące, jak należy radzić sobie ze stresem i ucząca 
technik relaksacji. Zrealizowano scenariusze kilku gier, skierowanych również do osób 
niezrzeszonych w ZHP. Dodatkową wartością okazał się fakt, że to młodzi ludzie 
przygotowali działania dla młodych ludzi, przez co przekaz był bardziej autentyczny 
pozbawiony zbędnego moralizatorstwa. Decyzją jury w konkursie na najlepszy projekt 
profilaktyczny zwyciężyła: 3  Łukowska Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Michała 
Kamińskiego, jr., działająca w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie. 
 

29. Konkursy poświęcone twórczości Juliana Tuwima 
 
Sejm RP uchwałą z dn. 7 grudnia 2012 r. uchwalił jednogłośnie, że obecny rok zostanie 
poświęcony Julianowi Tuwimowi. W dokumencie znalazło się uzasadnienie, które tak 
ocenia poetę: „kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń 
Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego 
życia.” W obchody Roku Juliana Tuwima włączyli się również harcerze z Hufca ZHP 
Łuków.  
Zostały ogłoszone dwa konkursy artystyczne. Pierwszy z nich przewidywał 
namalowanie ilustracji do wybranego utworu poetyckiego autora „Kwiatów polskich”. 
W drugim natomiast harcerze sami tworzyli wiersze dla dzieci na wzór takich jak 
„Lokomotywa” czy „Rycerz Krzykalski”. 
 
Poniżej wyniki. 
 
Konkurs plastyczny: 

• I miejsce - Klaudia Niedziółka (59 DH),  
• II miejsce - Karolina Mościcka (59 DH),  
• III miejsce - Zuzanna Niedziółka (59 DH),  
• wyróżnienia - Inga Mazurkiewicz (59 DH) i Patrycja Jedlak (7 DSH  "22 

Południk").  
Konkurs poetycki:  

• I miejsce - Agnieszka Brygoła (17 DH),  
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• II miejsce ex aequo - Natalia Lendzion (7 DSH "Taka Paka") i Karolina Zawadzka  
(7 DSH "Taka Paka"),  

• III miejsce - Sylwia Wójcik (17 DH). 
 
W dn. 14 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rolach w obecności dyrektora 
Jerzego Lipca komendant Hufca ZHP Łuków wręczył nagrody najlepszym uczestnikom 
konkursu. Następnie harcerze wzięli udział w turnieju wiedzy o Julianie Tuwimie 
prowadzonym przez hm. Urszulę Kozłowską i phm. Michała Mojskiego. Zajęcia 
rozpoczęła gawęda inspirowana słowami z „Kwiatów polskich”:  
 
“My country is my home. Ojczyzna 
Jest moim domem. Mnie w udziale 
Dom polski przypadł. To – ojczyzna, 
A inne kraje są hotele.”  
 
Później w trakcie różnych konkurencji druhny i druhowie poznawali twórczość i życie 
poety. Przedsięwzięcia Hufca ZHP Łuków na pewno przybliżyły harcerzom sylwetkę 
wybitnego polskiego literata, uczyły też, jak obcować z kulturą wysoką oraz 
kształtowały kreatywność. 
 

30. Wycieczka do Warszawy  
 
W dn. 24 listopada 2013 r. odbyła się wycieczka do Warszawy dla instruktorów i 
wyróżniających się wędrowników. Tym razem uczestnicy poznawali arkana muzyki 
poważnej. Wysłuchali koncertu fortepianowego w Pałacu na Wyspie w Łazienkach i 
odwiedzili multimedialne Muzeum Fryderyka Chopina. 
 
Wyjazd okazał się sposobnością do integracji i poznania muzycznych skarbów 
narodowej kultury. 
 

31. „Na biało-czerwono” w Strzyżewie i zima 2014 r. 
 
Ferie zimowe to okres, w którym szczególnie istotne jest aktywne i bezpieczne 
zorganizowanie czasu dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie swoje przedsięwzięcia 
przygotował Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej. Dzięki przychylności 
dyrektora, Janusza Kozłowskiego, we współpracy z Zespołem Szkół w Strzyżewie w dn. 
21 – 24 stycznia 2014 r. odbył się biwak zimowy pod hasłem: „Na biało-czerwono”. 
 
Tytuł wskazuje, że program koncentrował się wokół tematyki patriotycznej. Harcerze 
uczyli się rodzimych tańców ludowych, brali udział w działaniach plastycznych. W 
zimowej scenerii Lasu Wagramskiego rywalizowali w grze terenowej „Słynni Polacy”. 
Podczas warsztatów poznawali tajniki ojczystej przyrody. Uczestniczyli także w 
turnieju o Polsce. Interesującym przeżyciem okazała się gra, ćwicząca umiejętność 
twórczego myślenia pt. „Świat na biało-czerwono” – jej efektem stało się 
przygotowanie ciekawych strojów, potraw, a także flashmobów propagujących 
postawę patriotyzmu. Biwak podsumował uroczysty kominek, podczas którego 
harcerze przypomnieli sobie wiele wydarzeń z przeszłości kraju, a także dyskutowali, 
jakimi cechami powinien się charakteryzować dobry Polak współcześnie. 
 
Nad stroną organizacyjną i programową wyjazdu czuwała komenda, która realizowała 
swoje zadania na zasadzie wolontariatu. W skład weszli: phm. Michał Mojski – 
komedant, hm. Urszula Kozłowska i pwd. Anna Maksymowicz – zastępcy, Sylwia 
Kryńska – wychowawca, Olga Nawrocka – oboźna, Agnieszka Romańczyk – 
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kwatermistrz. Wypoczywających druhów i druhny z Łukowa, Ról, Krynki i Starych 
Kobiałek odwiedził hm. Zdzisław Dudziński – komendant Hufca ZHP Łuków i phm. 
Tomasz Sych – zastępca komendanta Hufca ZHP Łuków.  
 
Biwak w Strzyżewie, który doszedł do skutku dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej 
woli, w szczególności dyrektora Janusza Kozłowskiego, w ciekawy sposób przybliżył 
młodzieży postawy patriotyzmu i świadomego obywatelstwa. 
 
W czasie tych ferii został również zorganizowany biwak „Więcej niż wiem” w Radzyniu 
Podlaskim w dn. 27 – 30 stycznia 2014 r. przez komendę w składzie: phm. Anna 
Zabielska – komendantka, Emilia Hołownia - zastępczyni komendantki ds. programu 
harcerskiego, Zuzanna Hołownia - zastępczyni komendantki ds. programu 
zuchowego, Szymon Świć – oboźny, Aleksandra Świć – wychowawca, Agata 
Tarnowska – wychowawca, Radosław Sałata – wychowawca. Środowisko z Białej 
Podlaskiej przygotowało zaś w swoim mieście biwak „Alternatywa, czyli Akademia 
Pana K…” w dn. 27 – 31 stycznia 2014 r. Komendę stanowili: pwd. Agnieszka Żuk – 
komendantka, pwd. Ewa Czyżewska – zastępczyni komendantki ds. programowych, 
pwd. Marta Pomorska – instruktor programowy, Karolina Bielicka – instruktor 
programowy, Grzegorz Kiryluk – kwatermistrz, Monika Kowalczyk – oboźna, Beata 
Łyczewska – wychowawca. 
 

32. „W harcerskich mundurach przez świat…” – spotkanie na szczycie 
 
W ostatnim okresie w naszej okolicy zostało zorganizowane ważne przedsięwzięcie 
dla harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej. W dn. 
7 lutego 2014 r. zgromadzili się oni na spotkaniu w Publicznym Gimnazjum im. hm. 
Michała Stefana Lisowskiego w Czemiernikach pod hasłem „W harcerskich mundurach 
przez świat…” 
 
Swoją wizytę braci w mundurach złożyło grono dostojnych gości. Druhny i druhowie 
mieli okazję porozmawiać z Wiceministrem Edukacji Narodowej, Tadeuszem 
Sławeckim; Lubelskim Kuratorem Oświaty, Krzysztofem Babiszem; Naczelniczką ZHP, 
hm. Małgorzatą Sinicą; członkiem Głównej Kwatery ZHP, hm. Grzegorzem 
Woźniakiem; Komendantem Chorągwi Lubelskiej ZHP, hm. Marcinem Wolskim. 
Podejmowano istotne tematy, takie jak wychowawcza rola harcerstwa w szkole, dobre 
praktyki i problemy we współpracy struktur organizacji z samorządem terytorialnym, 
organizacja jamboree skautowego w Polsce w 2023 r. 
 
Oficjalnym konwersacjom towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu młodzieży 
pod kierunkiem phm. Jolanty Karwowskiej-Nowak i Michała Micha. Odbyły się również 
warsztaty liderów na temat „Kreatywna edukacja ekologiczna”, prowadzone przez 
phm. Michała Mojskiego, które miały służyć instruktorom za inspirację do tworzenia 
projektów związanych z ochroną środowiska. 
 
Za przygotowanie całego spotkania odpowiadała Komenda Hufca ZHP Łuków w 
składzie: hm. Zdzisław Dudziński, phm. Tomasz Sych, phm. Michał Mojski, phm. Anna 
Zabielska, pwd. Ewa Czyżewska. Warto wierzyć, że przyniesie ono wiele pozytywnych 
efektów i przyczyni się do rozwoju ruchu harcerskiego w naszym regionie. 
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33. Harcerski koncert „Ciepłe i Puchate XI” 
 
W okolicach dnia 22 lutego już od wielu lat w Łukowie odbywa się magiczny koncert. 
Nosi nazwę „Ciepłe i Puchate”, odwołując się do ciekawej i pouczającej bajki. Również 
i w tym roku w sobotni wieczór stara aula I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łukowie zapełniła się wieloma gośćmi mundurach… 
 
Wybrali się oni tam, aby obchodzić Dzień Myśli Braterskiej, najważniejsze święto 
wszystkich skautów na świecie, ustanowione na pamiątkę dnia urodzin twórców ruchu 
– gen. Roberta Baden-Powella i Olave Baden - Powell. To wtedy harcerze dzielą się 
dobrym słowem, dobrymi emocjami. Doskonale służył temu koncert, podczas którego 
wybrzmiały piosenki rodem z turystycznych szlaków i nastrojowych ognisk. 
 
W szczególny sposób druhny i druhowie uczcili pamięć poetów pokolenia Kolumbów. 
W tym roku przypada siedemdziesiąta rocznica akcji „Burza” i Powstania 
Warszawskiego, dlatego też można było wysłuchać strof autorstwa Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego. 
 
Dzień Myśli Braterskiej zgodnie z duchem skautowej przyjaźni odpowiedział również 
na trudną sytuację młodzieży na Ukrainie. Podczas koncertu zorganizowano specjalną 
zbiórkę, ogłoszoną alertem Naczelniczki ZHP, hm. Małgorzaty Sinicy za zgodą 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zebrane środki posłużą Płastowi – Narodowej 
Organizacji Skautowej Ukrainy, która niesie pomoc poszkodowanym na kijowskim 
Euromajdanie. 
 
Na zakończenie życzenia z okazji święta złożył komendant Hufca ZHP Łuków, hm. 
Zdzisław Dudziński. Chętni mogli po występach śpiewać jeszcze przy blasku świec do 
późnej nocy i wziąć udział w II Wieczorze Gier Planszowych. 
 
Koncert „Ciepłe i Puchate XI” został zorganizowany przez kadrę i przyjaciół Hufca ZHP 
Łuków: Sylwię Staniszewską, Sylwię Kryńską, Anitę Borkowską, Agnieszkę Romańczyk, 
Joannę Bartmańską, Dominikę Stańską, Olgę Nawrocką pod kierownictwem phm. 
Michała Mojskiego przy wsparciu dyrektora I LO, Grzegorza Rzymowskiego. Okazał się 
cennym przedsięwzięciem, w którym wzięli udział harcerze z Łukowa, Krynki, Stoczka 
Łukowskiego i Radzynia Podlaskiego. 
 

34. Turniej Młodych Obywateli 
 
Jedną ze specjalności hufca stała się innowacyjna edukacja obywatelska i historyczna. 
Ten atut został wykorzystany pewnego kwietniowego popołudnia, kiedy odbył się 
Turniej Młodych Obywateli, zorganizowany dla harcerzy ze szkół podstawowych i 
gimnazjów.  
 
W dn. 4 kwietnia 2014 r. w progi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Łukowie zawitali goście po to, żeby zmierzyć się z różnorodnymi konkurencjami. 
Oprócz pytań teoretycznych nie zabrakło również twórczych konkurencji. Druhny i 
druhowie rozwiązywali rebusy, szukali odpowiedzi do zagadek muzycznych, 
odnajdowali błędy w przemówieniu szalonego profesora… Wszystko, aby w zabawie 
powiększyć zakres swojej wiedzy obywatelskiej. W ostatecznej punktacji najlepiej 
wypadła grupa w składzie: Patryk Sendel, Dominika Stańska, Emilia Paczuska, Katarzyna 
Janiuk. 
 
 



Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP Łuków od dn. 17.09.2011 r. do dn. 12.09.2015 r. 

Strona 21 

  
 

35. Stypendium „Młody patriota” 
 
W dn. 25 kwietnia 2014 r. dyrektor I LO, Grzegorz Rzymowski i Komendant Hufca ZHP 
Łuków, harcmistrz Zdzisław Dudziński wręczyli stypendia „Młody patriota”. 
Wyróżnienia przyznała Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej. 
Organizacja otrzymała środki od pragnącego zachować anonimowość darczyńcy na 
wsparcie dla młodych ludzi, którzy z jednej strony aktywnie zdobywają wiedzę z 
dziedziny historii i nauk społecznych, a z drugiej strony realizują ciekawe projekty 
społeczne, dowodząc tym samym swojej aktywności obywatelskiej. Takie osoby 
znalazły się właśnie w „Kościuszce”. 
 
Adam Pasternak został uhonorowany za następujące działania: 

• reprezentowanie Łukowa w Olimpiadzie Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego”, w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, w 
Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, w Olimpiadzie Wiedzy o Integracji 
Europejskiej; 

• sukcesy w konkursie o Powstaniu Styczniowym „Gloria victis” i konkursie 
„Żołnierze Wyklęci i Polska w latach 1944 – 1956”; 

• zorganizowanie akcji na rzecz Polaków za granicą i wyprawy „Śladami 
polskości” do Wilna i Dyneburga; 

• wyróżniające pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu uczniowskiego; 
• udział w projektach obywatelskich, m.in.: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych”, „Dzień Dawcy Szpiku dla Weroniki i Innych”. 
 
Aleksandra Milczuk zdobyła zaś nagrodę za następujące działania: 

• reprezentowanie Łukowa w Olimpiadzie Historycznej, w Olimpiadzie Wiedzy o 
Prawie, w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, w Konkursie Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym; 

• sukcesy w konkursie o Powstaniu Styczniowym „Gloria victis”  i konkursie 
„Żołnierze Wyklęci i Polska w latach 1944 – 1956”; 

• udział w projektach: „Maraton Pisania Listów”, „Kultura polskich Romów – 
poznajmy się”, „Szkoła pełna zasobów”, „Dobrzy ludzie w czasach zła – Jan 
Karski, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa”; 

• udział w projektach na terenie Stoczka Łukowskiego: „Wehikuł czasu”, „Jedna 
ulica – tysiące możliwości”, „Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki”. 

 
Jak widać z powyższego zestawienia sukcesów, stypendyści wykazali się nieprzeciętną 
wiedzą historyczną, zamiłowaniem do nauk społecznych, ale także ogromnym 
zaangażowaniem w środowisku lokalnym. Bez wątpienia wzięli sobie do serca myśl 
wybitnego instruktora ZHP, Aleksandra Kamińskiego, która zdobi ich dyplomy: „O 
potędze państwa polskiego decyduje nie tylko ustrój, lecz głównie charakter narodu. 
Naród mężny, karny, pracowity, gospodarny, lojalny, twardy – będzie przy każdym 
ustroju przedstawiał siłę. Naród biedny i tchórzliwy, leniwy i niekarny, nietrwały i 
nierozsądny – będzie przy każdym ustroju narodem słabym.” 
 

36. II Sztafeta Niepodległości Śladami ks. gen. Stanisława Brzóski na trasie 
Łuków – Siedlce – Sokołów Podlaski 

 
W dn. 23 maja 2014 r. odbyła się sztafeta lekkoatletyczna na trasie Łuków – Siedlce – 
Sokołów Podlaski. Biegnący uczniowie, harcerze i inni uczestnicy chcieli upamiętnić w 
ten sposób postać ks. Stanisława Brzóski i uczcić polską niepodległość. Akcję 
organizował Zespół Szkół w Krynce wraz z działającą tam 15 Drużyną Harcerską 
„Powstańcze Orły”. Działania koordynowała Sylwia Kryńska. 
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37. VI Integracyjny Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w Radzyniu 

Podlaskim „Szlakiem rezydencji magnackich”  
 
W dn. 30 maja – 1 czerwca 2014 r. odbył się  VI Integracyjny Zlot Drużyn Harcerskich 
Nieprzetartego Szlaku w Radzyniu Podlaskim „Szlakiem rezydencji magnackich”. 
Przyjechały na niego środowiska Nieprzetartego Szlaku z okolicznych hufców. 
Przedsięwzięcie przygotowała komenda w składzie: Michał Mich - komendant, 
Agnieszka Oworuszko – zastępczyni komendanta ds. programowych, Ewa Mucha – 
oboźna, Agnieszka Zielińska – kwatermistrzyni. 
 

38. Gra „Eugeniusz Kwiatkowski” 
 
W dn. 6 czerwca 2014 r. we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki w Łukowie 5 ŁGDW zorganizowała grę miejską poświęconą postaci 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybitnego polskiego ekonomisty i polityka współtwórcy 
Centralnego Okręgu Przemysłowego i rozbudowy portu w Gdyni. Służył on w 
Legionach, a w czasie I wojny światowej przebywał w Łukowie, wydając czasopismo, 
działając również w POW. Harcerze szukali w okolicach szkoły ukrytych haseł, 
wykonywali zadania związane z dziejami Polski w latach 1914 – 1918 i zadania 
sprawnościowe . Poznawali też życiorys Eugeniusza Kwiatkowskiego. Sami wcielali się 
w postać legionisty, wraz z poprawnie wykonanymi zadaniami rozbudowali 
pozytywne cechy swojego bohatera. 
 

39. Stoisko harcerskie podczas festynu Wspólnoty św. Jana Chrzciciela 
 
W dn. 14 czerwca 2014 r. w parku miejskim w Łukowie odbył się festyn zorganizowany 
przez Wspólnotę św. Jana Chrzciciela. Do pomocy zaproszono harcerzy, którzy 
przygotowali swoje stoisko z grami, zabawami rekreacyjnymi. Cieszyło się ono dużym 
zainteresowaniem. Projekt koordynowała pwd. Magdalena Czerska – Sadło i 3 
Łukowska Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Michała Kamińskiego, jr. 
 

40. Zlot „Zielono mi” w Gnojnie, wycieczki do Konstantynowa i Niemirowa 
 
Wakacje to zawsze okres wzmożonych działań wychowawczych w Związku 
Harcerstwa Polskiego. Wówczas młodzież ma więcej czasu, może wyjechać ze 
swojego miejsca zamieszkania, aby odpocząć, a przy okazji nauczyć się nowych 
umiejętności. Czyhają również na nią zagrożenia związane z używkami.  Hufiec ZHP 
Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej zainaugurował akcję letnią dokładnie w dniu 
zakończenia roku szkolnego. 
 
Od 27 do 30 czerwca 2014 r. trwał bowiem zlot, który odbywał się pod hasłem „Zielono 
mi” w Gnojnie nad Bugiem. Harcerze zajęli się tematyką ekologiczną, a piękna leśna 
sceneria, nieopodal malowniczej rzeki bardzo im to ułatwiła. Zlot w dużej mierze 
opierał się na wędrówkach po okolicy. Druhny i druhowie zawitali do Konstantynowa 
i Niemirowa. Oprócz tego wzięli udział w zajęciach z pionierki – budowali szałasy i 
sprzęty obozowe, a także uczyli się gotować w warunkach polowych. Nie zabrakło 
również miejsca na festiwal piosenki „Ekowizja – Eurowizja” i na warsztaty taneczne. 
Harcerze rozpalili również obrzędowe ognisko, któremu nadali nazwę „Wędrówką 
życie jest człowieka”, długo śpiewali i gawędzili przy jego płomieniach. 
  
Nad sprawnym przeprowadzeniem zlotu czuwała komenda w składzie: phm. Anna 
Zabielska – komendantka, pwd. Ewa Czyżewska i pwd. Marcin Matuszewski – zastępcy, 
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Patryk Sendel – oboźny, Grzegorz Kiryluk – kwatermistrz, Sylwia Kryńska, hm. Urszula 
Kozłowska, pwd. Agnieszka Żuk – wychowawcy. 
 
Wyjazd pokazywał, jak aktywnie, w sposób bliski naturze i daleki od używek spędzać 
wolny czas. 
 

41. Cykl zajęć Nieobozowej Akcji Letniej 
 
Dla tych, którzy nie wyjeżdżali, w lipcu i sierpniu 2014 r. zostały zorganizowane zajęcia 
Nieobozowej Akcji Letniej w Łukowie. Były one skierowane do harcerzy, zwłaszcza z 3 
Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Michała Kamińskiego, jr., ale 
również dla młodzieży z zewnątrz. Przedsięwzięcia obfitowały w formy sportowe, 
rekreacyjne i profilaktyczne. Koordynowała je pwd. Magdalena Czerska – Sadło. 
 

42. 70 rocznica Powstania Warszawskiego 
 
I Szczep Harcerski „Infinity” im. hm. Mieczysława Stagrowskiego z Radzynia 
Podlaskiego oraz Powiatowy Związkowi Drużyn im. Romana Rogińskiego z Białej 
Podlaskiej współorganizowali uroczystości miejskie w swoich środowiskach. Drużyny 
z Łukowa przygotowały happening w Kinie „Łuków” w związku z premierą filmu 
„Miasto ‘44” w dn.  19 września 2014 r. oraz uczestniczyły w odsłonięciu „mówiącego 
kamienia” w parku miejskim w dn. 4 października 2014 r. 
 

43. Rajd do rezerwatu Jata 
 
W dn. 27 sierpnia 2014 r. łukowscy harcerze mieli okazję docenić walory rezerwatu 
Jata. Wybrali się na rajd szlakiem historii powstania styczniowego i Armii Krajowej. 
Wyprawie towarzyszyło ognisko w Żdżarach i zajęcia rekreacyjne, połączone z 
konkursem profilaktycznym. Za projekt odpowiadali: phm. Michał Mojski, pwd. 
Magdalena Czerska – Sadło, Agnieszka Romańczyk i Weronika Romańczyk. 
 

44. „MIŚ, czyli Młodzież – Inspiracje – Świadomość” – biwak w Misiach 
 
W dn. 26 – 28 września 2014 r. harcerze z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi 
Łukowskiej wybrali się na biwak. Przez trzy dni bawili w Misiach, w gminie Międzyrzec 
Podlaski, stąd też nazwa przedsięwzięcia: „MIŚ, czyli Młodzież – Inspiracje – 
Świadomość”. 
 
Celem wyjazdu była nauka cennych umiejętności interpersonalnych: 
komunikacyjnych, współpracy, twórczego myślenia. Istotne okazało się także 
pokazanie młodzieży alternatywy dla zachowań ryzykownych, związanych z 
nadużywaniem alkoholu czy z braniem narkotyków. 
 
Dlatego druhny i druhowie z Łukowa, Krynki, Białej Podlaskiej mieli okazję wziąć udział 
w ciekawych atrakcjach programowych. Zaczęło się od zajęć integracyjnych. Pod 
hasłem „Dobra chemia między harcerzami” uczestnicy wykonali szereg 
eksperymentów, badając właściwości różnych substancji. Sobotnie przedpołudnie to 
czas na grę terenową, w której trzeba było w leśnej scenerii wykonać wiele zadań, 
uczących życzliwości, kreatywności, zaufania do innych, współdziałania. Później 
nadeszła chwila na warsztaty – harcerze dyskutowali o subkulturach młodzieżowych 
oraz przeżyli trening twórczego myślenia. Cały wyjazd podsumował kominek „Chce mi 
się…”, w którym podkreślono wagę silnej osobowości w walce z używkami. 
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Przygotowanie i przeprowadzenie biwaku należały do komendy w składzie: pwd. Marta 
Pomorska – komendantka, phm. Michał Mojski – zastępca komendantki, Monika 
Kowalczyk – oboźna, Agnieszka Romańczyk – kwatermistrzyni, Patryk Sendel – 
instruktor programowy. Ponadto w opiece nad młodzieżą pomagała dwójka 
wychowawców: pwd. Magdalena Czerska-Sadło i Sylwia Kryńska, a dużą część zadań 
organizacyjnych wziął na siebie phm. Tomasz Sych – zastępca komendanta Hufca ZHP 
Łuków. Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki życzliwości i wsparciu dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Misiach, Elżbiety Siłuch oraz władz samorządowych 
gminy Międzyrzec Podlaski.  
 

45. Biwak lotniczy „Nie musisz ..., by odlecieć” w Borkach 
 
Biwak lotniczy „Nie musisz ..., by odlecieć” w Borkach odbył się w dn. 4 – 5 października 
2014 r. Został poświęcony patronowi 17 Drużyny Harcerskiej „eReF”, czyli płk. pil. 
Zdzisławowi Krasnodębskiemu – pierwszemu dowódcy Dywizjonu 303. Komendę 
biwaku stanowili: Radosław Sałata – komendant, pwd. Zuzanna Hołownia, HO – 
zastępczyni komendanta ds. programowych, Bartłomiej Szewczyk – oboźny. 
 

46. Dzień Życzliwości w Zespole Szkół w Gręzówce 
 
W dn. 21 listopada 2014 r. na zaproszenie dyrektor Leokadii Kozioł i nauczycielki, 
Bożeny Mojskiej harcerze przeprowadzili zajęcia dla młodzieży w Zespole Szkół w 
Gręzówce. Zaprezentowali wiele ciekawych form programowych, zwłaszcza gier i 
zabaw rekreacyjnych. Pokazali również, na czym polega harcerstwo. Za 
przedsięwzięcie odpowiadali: Patryk Sendel, Katarzyna Janiuk, Olga Nawrocka. 
 

47. Biwak „Harcerz jak z obrazka” w Starych Kobiałkach 
 
W dn. 21 – 23 listopada 2014 r. w Zespole Oświatowym w Kobiałkach odbył się biwak 
„Harcerz jak z obrazka”. W programie znalazły się wędrówki, warsztaty poetyckie, 
organizowane przez panią Barbarę Rosa, różne formy integracyjne. Nad przebiegiem 
biwaku czuwała komenda w składzie: pwd. Anna Maksymowicz – komendantka, dh. 
Sylwia Kryńska – zastępca komendantki ds. organizacyjnych, dh. Radosław Sałata – 
oboźny, dh. Kinga Kłoczek – kwatermistrz. 
 

48. Konkurs na najlepsze zajęcia profilaktyczne 
 
W listopadzie 2014 r. podsumowano ostatni punkt przedsięwzięć profilaktycznych. 
Komenda Hufca ZHP Łuków ogłosiła konkurs dla drużyn na najciekawsze zajęcia, 
propagujące życie wolne od narkotyków. Działaniom towarzyszyły warsztaty dla 
instruktorów i młodych liderów w dn. 5 września 2014 r., pokazujące, jak budować 
wysokie, ale również adekwatne poczucie własnej wartości, które pomaga w 
nieuleganiu nałogom. Zrealizowano scenariusze kilku zajęć, skierowanych również do 
osób niezrzeszonych w ZHP. Dodatkową wartością okazał się fakt, że to młodzi ludzie 
przygotowali działania dla młodych ludzi, przez co przekaz był bardziej autentyczny 
pozbawiony zbędnego moralizatorstwa. Decyzją jury w konkursie na najlepszy projekt 
profilaktyczny zwyciężyła: 3  Łukowska Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Michała 
Kamińskiego, jr., działająca w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie. 
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49. Wycieczka do Siedlec 
 
W dn. 7 grudnia 2014 r. harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Łuków wybrali się z 
wyprawą do Siedlec. Miała ona charakter kulturalny. Obejmowała wizytę w Muzeum 
Diecezjalnym, w tym zajęcia dotyczące „Ekstazy św. Franciszka” El Greco oraz seans 
filmowy w kinie. Wyjazd na pewno wzbogacił uczestników, nauczył ich odbierać różne 
dzieła kultury. 
 

50. Harcerze w krainie ducha Bielucha i zima 2015 r. 
 
Trwały ferie zimowe, więc harcerze wyruszyli na swoje wędrówki, poznając nowe 
miejsca w kraju. Uczynili to również druhowie i druhny z Łukowa i Białej Podlaskiej. W 
Chełmie w dn. 3 – 7 lutego 2015 r. zorganizowali zimowisko pod hasłem „Z duchem i 
duchem Bieluchem”. 
 
W trakcie wypoczynku mieli okazję poznać jedno z najpiękniejszych miast 
Lubelszczyzny. Odwiedzili chełmskie muzeum, a także podziwiali unikatowe 
podziemia kredowe, gdzie straszy duch Bieluch. Obejrzeli również film w kinie i bawili 
się na lodowisku. Harcerskie wyjazdy to również specyficzne dla tego ruchu formy 
pracy. Nie zabrakło zatem gier terenowych, gier miejskich, różnorodnych warsztatów. 
Zajęcia w szczególny sposób poświęcone były rozwojowi duchowemu. Stąd 
podejmowane tematy, dotyczące pracy nad sobą, twórczego myślenia, a także - 
różnych religii, w szczególności chrześcijaństwa.  
 
Druhny i druhowie z Hufca ZHP Łuków, działający na co dzień przede wszystkim w 3 
Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej im. Michała Kamińskiego, jr. (Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Łukowie) i w 13 Bialskiej Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej 
„Astus” im. ks. Edmunda Barbasiewicza (Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi 
i Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), zakwaterowani byli 
w Domu Pielgrzyma na Górze Chełmskiej, tuż obok słynnej Bazyliki Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny. Udało się to dzięki uprzejmości księdza prałata dr. Tadeusza 
Kądziołki i przełożonej zgromadzenia benedyktynek, siostry Angeliki. Kadra 
wychowawcza zimowiska pracowała całkowicie społecznie na zasadach wolontariatu. 
W skład komendy weszli: phm. Michał Mojski – komendant, pwd. Marta Pomorska i 
Katarzyna Janiuk – zastępcy, Gabriela Pomorska – oboźna, Patryk Sendel – 
kwatermistrz oraz pwd. Magdalena Czerska – Sadło i Nina Dudzińska – Chruściel. 
Biwakujących harcerzy odwiedził komendant Hufca ZHP Chełm, hm. Jerzy Krawczyk. 
 
Wyjazd przyczynił się bez wątpienia do pogłębienia refleksji młodzieży nad własnymi 
słabościami i mocnymi stronami oraz pozwolił jej poznać niedoceniany zakątek Polski. 
 
W ferie 2015 r. został również zorganizowany biwak zimowy „Powrót do przeszłości” 
w Komarówce Podlaskiej w dn. 9 – 12 lutego 2015 r. przez w składzie: phm. Anna 
Zabielska – komendantka, pwd. Zuzanna Hołownia – zastępczyni komendantki ds. 
organizacyjnych, Bartłomiej Szewczyk- zastępca komendantki ds. programowych, 
Sylwia Wójcik – zastępczyni komendantki ds. programowych, Michał Ptak – oboźny, 
pwd. Ewa Czyżewska – instruktor – wychowawca, pwd. Emilia Hołownia - instruktor 
– wychowawca, pwd. Karol Brzozowski - instruktor – wychowawca, pwd. Agnieszka 
Żuk – instruktor – wychowawca, Małgorzata Bobruk – instruktor – wychowawca, 
Andrzej Łuciuk – instruktor – wychowawca. 
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51. Gra „Bohaterowie II wojny światowej” 
 
Warto pamiętać o historii, zwłaszcza o dziejach lokalnych. O tym chcieli przekonać 
harcerze z 5 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza, 
działającej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, 
kiedy dla swoich młodszych kolegów z Łukowa i Białej Podlaskiej w dn. 13 lutego 2015 
r. przygotowali grę „Bohaterowie II wojny światowej”. 
 
Uczestnicy przenieśli się w lata 1939 – 45, aby wykonać różne pomysłowe zadania. 
Poznali losy wielu zacnych postaci historycznych, m.in. kpt. Andrzeja Wacława 
Rejmaka „Ostoi”, gen. Franciszka Kleeberga, mjr. Zdzisława Krasnodębskiego czy rtm. 
Witolda Pileckiego. 
 
Dzięki aktywnej formie ta wiedza stała młodzieży bliższa i na pewno zmotywowała się 
do jej poszerzania. 
 

52. Koncert „Ciepłe i Puchate XII” 
 
22 lutego każdego roku skauci na całym świecie obchodzą swoje święto. Tego dnia 
urodziny mieli twórcy ruchu, Olave i Robert Baden-Powell. Dlatego właśnie taką datę 
wybrano na Dzień Myśli Braterskiej, kiedy to harcerze przekazują sobie życzenia i gesty 
sympatii. Również Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej zorganizował 
swoje przedsięwzięcie z okazji tego święta. 
 
W dn. 21 lutego 2015 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
odbył się koncert „Ciepłe i Puchate XII”. Druhny i druhowie z Łukowa, Krynki, Starych 
Kobiałek zaprezentowali wiele piosenek odwołujących się do idei skautowego 
braterstwa. Wybrzmiało również kilka wierszy Stanisława Barańczaka – zmarłego w 
2014 r. poety Nowej Fali. Harcerze zbierali również pieniądze na cel charytatywny, aby 
w ten sposób w praktyce realizować  swoją służbę na rzecz innych. Na zakończenie 
nie zabrakło chwili na wzajemne życzenia. Przygotowaniami do koncertu kierowała 
Olga Nawrocka, a honorowym gościem był komendant Hufca ZHP Łuków, hm. 
Zdzisław Dudziński. 
 
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej instruktorzy Hufca ZHP Łuków otrzymali również 
wyróżnienia. Przewodniczący ZHP, hm. Dariusz Supeł przyznał Brązowy Krzyż „Za 
Zasługi dla ZHP” phm. Annie Zabielskiej – komendantce I Szczepu Harcerskiego i 
drużynowej 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Taka Paka” w Radzyniu Podlaskim. List 
Pochwalny Naczelniczki ZHP, hm. Małgorzaty Sinicy otrzymali najlepsi drużynowi: 
pwd. Magdalena Czerska-Sadło – drużynowa 3 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny 
Harcerskiej im. Michała Kamińskiego, jr. ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie, pwd. 
Marta Pomorska – drużynowa 13 Bialskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Astus” 
im. ks. Edmunda Barbasiewicza w Białej Podlaskiej, pwd. Ewa Czyżewska – 
komendantka Powiatowego Związku Drużyn i drużynowa 103 Grunwaldzkiej Gromady 
Zuchowej „Szlachetne Kamyki” w Białej Podlaskiej, pwd. Emilia Hołownia – drużynowa 
12 Drużyny Wędrowniczej „Delta” w Radzyniu Podlaskim, pwd. Zuzanna Hołownia – 
drużynowa 6 Gromady Zuchowej „Ogniki” w Radzyniu Podlaskim. 
 
Dzień Myśli Braterskiej 2015 r. już za nami. Oby życzliwość, przyjaźń, otwartość 
towarzyszyły łukowskim harcerzom cały czas. 
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53. III Sztafeta Niepodległości „Śladami księdza Stanisława Brzóski” 

 
W dn. 23 maja 2015 r. odbyła się III Sztafeta Niepodległości „Śladami księdza Stanisława 
Brzóski” na trasie Łuków – Siedlce – Sokołów Podlaski. Przedsięwzięcie miało na celu 
upamiętnienie bohatera powstania styczniowego. Organizatorem był Zespół Szkół w 
Krynce oraz 15 Drużyna Harcerska „Powstańcze Orły” wraz z drużynową, Sylwią 
Kryńską. 
 

54. VII Integracyjny Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w 
Radzyniu Podlaskim „Wiem, jak żyć, żeby zdrowym być” 

 
VII Integracyjny Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w Radzyniu 
Podlaskim „Wiem, jak żyć, żeby zdrowym być” został zorganizowany w dn. 22 - 24 maja 
2015 r. Wzięły z nim udział okoliczne środowiska, skupiające osoby niepełnosprawne. 
Zlotem kierowała komenda w składzie: Michał Mich - komendant, Agnieszka 
Oworuszko – zastępczyni komendanta ds. programowych, Ewa Mucha – oboźna, 
Agnieszka Zielińska – kwatermistrzyni. 
 

55. Wędrownicza wyprawa w Beskid Śląski 
 
Ładna pogoda zachęca do podejmowania bliższych i dalszych wycieczek. Czasem stają 
się one pretekstem do sprawdzenia swoich możliwości, do pokazania zarówno siły 
fizycznej, jak i siły charakteru. 
 
W dn. 30 maja – 2 czerwca 2015 r. grupa harcerzy z 5 Łukowskiej Grunwaldzkiej 
Drużyny Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza, działającej przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie wybrała się na swoją wyprawę 
w Beskid Śląski. 
 
Miejscem zakwaterowania i bazą do wypadów stała się Bielsko-Biała, słynąca z 
produkcji Fiata 126 p, a także polskich filmów animowanych o Bolku i Lolku i Reksiu. 
Oprócz zwiedzania miasta harcerze wyruszyli również na wędrówkę w góry, 
zdobywając m. in. Błatnią (917 m n.p.m.), Klimczoka (1117 m n.p.m.) i Szyndzielnię (1028 
m n.p.m.). Wymagało to niemało wysiłku, ale widoki górskich krajobrazów 
wynagrodziły pot i odciski na stopach. Podczas wyprawy uczestnicy odwiedzili także 
Wadowice. Obejrzeli nowoczesną, multimedialną ekspozycję w domu rodzinnym Jana 
Pawła II, a także skosztowali pysznych papieskich kremówek. Wyprawę wędrowników 
podsumowała dyskusja o górach i aktualności przemyśleń papieża - Polaka. 
 
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Agnieszka Romańczyk i phm. Michał Mojski. 
 

56. Harcerze na Festynie Rodzinnym 
 
W dn. 13 czerwca 2015 r. Fundacja Jana Chrzciciela organizowała już V Festyn 
Rodzinny. Swój udział w przedsięwzięciu mieli również harcerze, którzy przygotowali 
ciekawe konkurencje dla dzieci uczestniczących w imprezie. Aktywny udział w 
przedsięwzięciu wzięli druhowie i druhny z 3 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny 
Harcerskiej im. Michała Kamińskiego, jr. i 5 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny 
Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza pod przewodnictwem drużynowych: Katarzyny 
Janiuk i Agnieszki Romańczyk. 
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57. Konkurs „Odwaga na co dzień” 
 
Warszawska Fundacja im. Jadwigi Chylińskiej zorganizowała konkurs pod hasłem 
„Odwaga na co dzień”. Wzięli w nim udział również harcerze z Hufca ZHP Łuków. 
Laureatkami zostały Anna Czerwińska i Natalia Zawada z 7 Drużyny Starszoharcerskiej 
„Taka Paka” z Radzynia Podlaskiego 
 

58. Betlejemskie Światło Pokoju 
 
Środowiska Hufca ZHP Łuków corocznie uczestniczą w akcji Betlejemskie Światło 
Pokoju. Jest ono roznoszone do najważniejszych instytucji na terenie działania hufca. 
Centralnym punktem przedsięwzięcia stało się przekazanie światła władzom Łukowa 
podczas Koncertu Słodkich Kolęd i Słodkich Serc w 2011, 2012, 2013 i 2014 r. 
 

59. HAK, czyli Harcerska Akcja Kulturalna 
 
To projekt towarzyszący różnym przedsięwzięciom, polegający na zwiększeniu 
świadomości udziału harcerzy i instruktorów w kulturze wysokiej. W jego ramach 
organizowane są wyprawy indywidualne i grupowe na różne wydarzenia artystyczne. 
Harcerze i instruktorzy uczestniczyli m. in. w koncertach w filharmonii, spektaklach 
teatralnych, seansach filmowych, wizytach w muzeum. 
 

60. Maratony Pisania Listów Amnesty International 
 
W grudniu 2013 r. i 2014 r. łukowianie mogli pomóc więźniom sumienia i innym 
osobom narażonym na łamanie praw człowieka na całym świecie. Wystarczyło przyjść 
na Maraton Pisania Listów Amnesty International, organizowany przez I Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie we współpracy z harcerzami z 
Hufca ZHP Łuków. 
 
Aktywistka, walcząca z korupcją, Liu Ping z Chin, torturowany Erkin Musajew z 
Uzbekistanu, społeczność Bhopalu z Indii, poszkodowana w katastrofie przemysłowej 
to tylko niektóre z osób, którym można pomóc podczas Maratonu Pisania Listów 
Amnesty International. 
 
Przedsięwzięcie odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętujemy 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Lokale, gdzie można wziąć w nim udział 
działają w Polsce i na całym świecie. 
  
Co roku udaje się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, 
których prawa człowieka zostały złamane. Zwolniony z więzienia w 2014 r. białoruski 
opozycjonista, Aleś Białacki tak mówił o poprzedniej akcji: „Zostałem zasypany przez 
lawinę listów, pocztówek, gratulacji, a także przez akcje wspierające... Jestem bardzo 
wdzięczny tym, którzy do mnie piszą!... W związku z Nowym Rokiem mieliśmy dwa dni 
odpoczynku. Te dni spędziłem na czytaniu setek listów i pocztówek... I mogę szczerze 
powiedzieć, że nie pominąłem żadnego z nich. Czułem falę wsparcia i 
współuczestnictwa... " 
  
Akcję ze strony ZHP koordynowała 5 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza 
im. Fryderyka Koziarza pod opieką phm. Michała Mojskiego. 
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61. Akcja IPN „Patroni naszych ulic” 
 
W Łukowie w akcję „Patroni naszych ulic” Instytutu Pamięci Narodowej zaangażowali 
się druhowie i druhny z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej. 
 
Roznosili oni książeczki z biogramami. Mieszkańcy ulicy Piłsudskiego otrzymali 
publikacje od harcerzy z 55 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. ks. 
Stanisława Brzóski, zaś ci, którzy żyją na co dzień na ulicy Popiełuszki – od harcerzy z 
3 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Michała Kamińskiego, jr. W akcję 
włączyła się także 5 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Wędrownicza im. Fryderyka 
Koziarza, która wzięła na siebie ulicę Jana Pawła II. Przedsięwzięcie koordynowali: 
phm. Michał Mojski, pwd. Magdalena Czerska-Sadło, Olga Nawrocka, Agnieszka 
Romańczyk. 
 

62. Spotkania świąteczno - noworoczne 
 
Tradycyjną imprezą integrującą kadrę instruktorską stały się spotkania świąteczno – 
noworoczne, podczas których w luźnej atmosferze przy smakołykach można spędzić 
wspólnie czas. Odbywały się one 29 grudnia 2011 r. w budynku komendy i 18 stycznia 
2013 r., 17 stycznia i 29 grudnia 2014 r. w internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki w Łukowie. 
 
 
Ponadto w ramach Harcerskiej Akcji Letniej odbyły się cztery obozy stałe, dwa 
wędrowne, dwie kolonie zuchowe i cztery wyjazdy na ogólnopolskie Zloty 
Grunwaldzkie ZHP. 
 

63. Zlot Grunwaldzki ZHP 2012 
 
W dn. 10 – 15 lipca 2012 r. druhny i druhowie wzięli udział w XLI Ogólnopolskim Zlocie 
Grunwaldzkim. Spotkanie na polu bitwy 1410 r. obfitowało w wiele atrakcji. 
Towarzyszyło mu hasło „Pod wspólnym niebem”, a motywem przewodnim była 
wielokulturowość ziem dawnej Rzeczypospolitej. Harcerze mieli okazję wziąć udział w 
festiwalu regionów, poznając chociażby unikalną kulturę polskich Tatarów z 
Białostocczyzny, śląską gwarę czy wielkopolską kuchnię. Zlot Grunwaldzki oferował 
również różnorodne warsztaty, na przykład: łucznictwa, interpretacji obrazów 
historycznych, taneczne, budowania zespołów. Jedne z zajęć z wykorzystaniem 
technik dramowych o temacie „Kiedy rycerskość śmieszy” przygotowali dla kolegów i 
koleżanek z całej Polski harcerze z Łukowa. Druhny i druhowie obserwowali także 
rekonstrukcję wiktorii wojsk Władysława Jagiełły nad Krzyżakami w wykonaniu bractw 
rycerskich. Na uroczystym apelu Naczelniczka ZHP, hm. Małgorzata Sinica przyznała 
prestiżowy tytuł Drużyny Grunwaldzkiej 5 Łukowskiej Grunwaldzkiej Drużynie 
Wędrowniczej im. Fryderyka Koziarza, działającej w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Tadeusza Kościuszki w Łukowie. 
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64. Obóz w Przerwankach „Z królem Maciusiem na Mazurach” i wycieczka 
Olsztyn – Święta Lipka – Gierłoż 

 
W dn. 15 – 21 lipca 2012 r. harcerze z Łukowa odpoczywali na własnym obozie w 
Przerwankach (pow. Węgorzewo, woj. warmińsko – mazurskie) nad jeziorem 
Gołdopiwo.  
 
Zamieszkali pod namiotami na leśnej polanie, nad brzegiem jeziora, z dala od 
cywilizacji. Taki brak wygód, konieczność urządzenia się w spartańskich warunkach, 
walka z brzydką pogodą pozwalała na kształtowanie wytrwałości, pogody ducha, 
zaradności, samodzielności i odpowiedzialności. Program wyjazdu koncentrował się 
wokół hasła „Z królem Maciusiem na Mazurach” i miał na celu upowszechnienie wśród 
młodzieży dorobku wybitnego pedagoga, Janusza Korczaka. Rok 2012 został decyzją 
Sejmu RP poświęcony właśnie tej postaci. Nie zabrakło zatem warsztatów, gier 
terenowych, gier detektywistycznych, inspirowanych losami literackiego bohatera 
wykreowanego przez Korczaka, króla Maciusia Pierwszego. Znalazł się czas również na 
zajęcia teatralne, konkursy i turnieje, zawody sportowe. Harcerze wzięli również udział 
w przedsięwzięciach profilaktycznych. Sposobnością do poznania Warmii i Mazur stała 
się wycieczka, w czasie której odwiedzili Olsztyn, Świętą Lipkę i tajną kwaterę Hitlera 
„Wilczy Szaniec” w Gierłoży. 
 
Komendantem był phm. Michał Mojski, a jego zastępczynią Aleksandra Świć. Funkcję 
oboźnej pełniła pwd. Anna Zabielska, zaś za program odpowiadały: Katarzyna Cabaj, 
oraz Aneta Rater. 
 

65. Zlot Grunwaldzki ZHP 2013 
 
W dn. 9 – 14 lipca 2013 r. w Zlocie Grunwaldzkim ZHP wzięły udział środowiska z 
Powiatowego Związku Drużyn w Białej Podlaskiej: 103 Grunwaldzka Gromada 
Zuchowa „Szlachetne Kamyki”, 3 Drużyna Harcerska im. Ludwika Bittnera z Janowa 
Podlaskiego oraz 13 Drużyna Harcerska „Astus” im. ks. Edmunda Barbasiewicza. 
Jednostki otrzymały tytuły Drużyn Grunwaldzkich. Za wyjazd odpowiadały: pwd. Ewa 
Czyżewska, pwd. Marta Pomorska, pwd. Agnieszka Żuk. 
 

66. Obóz w Kosarzyskach „Wyzwania = (Harcerze + Beskidy) : Radość” i 
wycieczka na Słowację 

 
Obóz stanowi zwieńczenie rocznej pracy drużyn harcerskich. Właśnie wtedy, kiedy 
druhny i druhowie przebywają ze sobą cały czas, wykonują wspólnie różne zadania, 
poznają się najlepiej i kształtują swoje postawy. Po ponad dekadzie przerwy Hufiec ZHP 
Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej wznowił dwa lata wcześniej tradycję 
organizacji tej formy wychowawczej. Na trzeci z kolei obóz harcerze z Łukowa, 
Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej pojechali w dn. 2 – 13 sierpnia 2013 r. do stanicy 
w Kosarzyskach w gminie Piwniczna – Zdrój, w powiecie nowosądeckim. Zwiedzili 
uroczy zakątek Polski – Beskid Sądecki. 
 
Hasło przedsięwzięcia wyraża wzór matematyczny „Wyzwania = (Harcerze + Beskidy) 
: Radość”. Rzeczywiście podczas obozu nie brakowało różnorodnych wyzwań. Dla 
wielu było to pierwsze spotkanie z górami, stąd wspinanie się na szczyty stawało się 
próbą wytrzymałości i charakteru. Na szczególną wyprawę – wyczyn wybrali się 
najstarsi uczestnicy. Wędrowali oni pieszo na trasie Trzy Korony – Niemcowa przez 
Przehybę, zdobywając Pieniny i pasmo Radziejowej – najwyższego wzniesienia 
Beskidu Sądeckiego. Bywało bardzo trudno, zwłaszcza gdy zgubił się szlak i trzeba było 
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iść w mroku, ale wszyscy miło wspominają ów wypad jako walkę ze swoimi 
słabościami. 
 
W czasie obozu znalazł się również czas na harcerskie formy: ogniska, gry terenowe, 
zwiady. Nie zapomniano o zajęciach profilaktycznych. Uczestnikom w pamięci zapadł 
szczególnie Dzień Logiki, kiedy w zabawie mogli doskonalić swoje umiejętności 
matematyczne. Działaniom towarzyszyły wciąż wiersze Juliana Tuwima. Ciekawie i 
kreatywnie harcerze przedstawiali je w różnych konwencjach: westernu, hip – hopu i 
innych podczas Dnia Filmu i Teatru. Dużo wrażeń przyniosła również wycieczka na 
Słowację – do Jaskini Bielskiej i parku wodnego w Popradzie. 
 
Nad organizacją obozu czuwała pracująca nieodpłatnie na zasadzie wolontariatu 
komenda w składzie: phm. Michał Mojski – komendant, phm. Anna Zabielska – 
zastępczyni, pwd. Karol Brzozowski – oboźny oraz Małgorzata Bobruk i Emilia 
Hołownia. Przedsięwzięcie w ramach kilku projektów wsparły łukowskie i radzyńskie 
władze samorządowe. 
 
Obóz w przepięknej stanicy harcerskiej w Kosarzyskach okazał się wartościowym i 
inspirującym pomysłem na spędzenie wakacji. 
 

67. Zlot Grunwaldzki 2014 
 
W dn. W dn. 8 – 13 lipca 2014 r. odbył się kolejny Zlot Grunwaldzki ZHP. Wzięły w nim 
udział środowiska z Powiatowego Związku Drużyn w Białej Podlaskiej: 103 
Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Szlachetne Kamyki”, 3 Drużyna Harcerska im. 
Ludwika Bittnera z Janowa Podlaskiego oraz 13 Drużyna Harcerska „Astus” im. ks. 
Edmunda Barbasiewicza. Jednostki otrzymały tytuły Drużyn Grunwaldzkich. Za wyjazd 
odpowiadały: pwd. Ewa Czyżewska, pwd. Agnieszka Żuk. 
 

68. Obóz „Mityczny Wolin”, wycieczki do Stralsundu, Kopenhagi, Świnoujścia 
 
Harcerze z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej przez cały rok 
przygotowywali się do akcji letniej. I wreszcie przyszły wakacje, a oni wyjechali na 
długo wyczekiwany obóz. Trwał on od 3 do 14 sierpnia i został zlokalizowany w małej 
miejscowości Świętouść na wyspie Wolin. 
 
Program przedsięwzięcia nawiązywał do opowieści mitologicznych starożytnych 
Greków, Słowian i Wikingów. Inspiracją ponadto okazała się seria książek dla młodzieży 
autorstwa Ricka Riordana, pt. „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”. W ten sposób 
uczestnicy poznawali podstawy dziedzictwa Europy, ale także uczyli się o przeszłości 
miejsca, gdzie rozbili swoje namioty. Stąd też nazwa obozu - „Mityczny Wolin”. 
 
Harcerze mogli wręcz przebierać w rozmaitych zajęciach. Nie zabrakło bowiem w 
Świętouściu gier terenowych, nastrojowych ognisk, warsztatów profilaktycznych, 
zagadek umysłowych, rozgrywek sportowych. Druhny i druhowie podjęli także służbę 
na rzecz otoczenia, sprzątając Woliński Park Narodowy. W szczególny sposób została 
przypomniana rocznica Powstania Warszawskiego, a prawdziwym przebojem obozu 
stał się „Pałacyk Michla”. Został zorganizowany Dzień Profilaktyki. Niemało czasu 
spędzili uczestnicy, kąpiąc się w ciepłym Bałtyku. Trudno też wyobrazić sobie obóz 
harcerski bez służb w kuchni i nocnych wart. 
 
Szczególnymi atrakcjami okazały się liczne wycieczki krajoznawcze. Najstarsi 
wędrownicy udali się na pieszą wyprawę szlakami Wolińskiego Parku Narodowego, 
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które na długim odcinku wiodły klifowym brzegiem wyspy. Potem wyruszyli w rejs 
promem do Malmö w Szwecji oraz do stolicy Danii, Kopenhagi. Wszyscy uczestnicy 
odwiedzili urocze, hanzeatyckie, niemieckie miasto, Stralsund. Mieli okazję podziwiać 
tam gotycką architekturę oraz nowoczesne oceanarium. Podczas ostatniej eskapady 
harcerze zawitali do miasta Wolina, gdzie w muzeum obejrzeli słynną figurkę 
słowiańskiego boga, Świętowita oraz do Szczecina, gdzie złożyli wizytę w Zamku 
Książąt Pomorskich i obejrzeli w kinie film, pt. „Herkules”. 
 
Nad przebiegiem obozu czuwała komenda w składzie: phm. Michał Mojski – 
komendant, pwd. Anna Maksymowicz – zastępczyni, Radosław Sałata – oboźny, pwd. 
Marta Pomorska – instruktor – wychowawca. Cała kadra pracowała w charakterze 
wolontariuszy, nie pobierając żadnego wynagrodzenia.  
 
Obóz „Mityczny Wolin” w Świętouściu pozwolił młodym na przeżycie prawdziwej 
przygody i nauczył ich wielu cennych umiejętności. 
 
Ponadto w czasie wakacji 2014 r. zorganizowany został obóz wędrowny na trasie 
Łuków - Jelenia Góra – Karpacz – Przesieka - Szklarska Poręba – Wrocław – Łuków w 
dn. 3 – 11 sierpnia 2014 r. Komendę obozu stanowili: phm. Anna Zabielska – 
komendantka, pwd. Karol Brzozowski – zastępca komendantki ds. programowych, 
Karolina Bielicka – oboźna. Zuchy odpoczywały na biwaku w Gnojnie w dn. 19 – 23 
sierpnia 2014 r. pod opieką komendy w składzie: pwd. Agnieszka Żuk – komendantka, 
 pwd. Ewa Czyżewska – zastępczyni komendantki ds. organizacyjnych, pwd. 
Zuzanna Hołownia - zastępczyni komendantki ds. programowych, pwd. Emilia 
Hołownia – oboźna, Radosław Sałata – kwatermistrz. 
 

69. Zlot Grunwaldzki 2015 
 
W dn. 13 – 19 lipca 2015 r. został zorganizowany kolejny Zlot Grunwaldzki. Hufiec ZHP 
Łuków reprezentowała 3 Drużyna Harcerska im. Ludwika Bittnera z Janowa 
Podlaskiego pod opieką drużynowej, pwd. Agnieszki Żuk. 
 

70. „Jurajskie Śródziemie” i lato 2015 r. 
 
Kolejne wakacje i kolejny obóz łukowskich harcerzy. Tym razem w dn. 3 – 13 sierpnia 
2015 r. młodzież z Łukowa, Starych Kobiałek, Stoczka Łukowskiego, Radzynia 
Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Konstantynowa odpoczywała w Siamoszycach 
nieopodal Zawiercia na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Wszyscy wrócili stamtąd 
pełni nowych wrażeń, z nową wiedzą i umiejętnościami. 
 
Wyjazd obfitował w wiele atrakcji, które w ciekawy sposób uczyły i wychowywały. 
Zorganizowane zostały zajęcia sportowe w parku linowym, na torze przeszkód, na 
kąpielisku zalewu rzeki Krztyni. Młodzież mogła wziąć udział w kilku rozgrywkach 
paintballa oraz w turnieju strzeleckim. Harcerze wypoczywali na Szlaku Orlich Gniazd 
- to doskonała sposobność do przypomnienia historii Polski średniowiecznej. Druhnom 
i druhom bliższe stały się osiągnięcia i słabostki Kazimierza Wielkiego, również za 
sprawą specjalnie przygotowanej uczty u Wierzynka. Nie zabrakło zajęć 
profilaktycznych podczas dnia obozu poświęconego walce z uzależnieniami. Ważnym 
elementem programu okazały się wędrówki. Harcerze odwiedzili rezerwat Góra 
Zborów, Jaskinię Głęboką, zamek w Ogrodzieńcu i Morsku, Jasną Górę w 
Częstochowie. Doskonale bawili się w wesołym miasteczku w Parku Śląskim w 
Chorzowie. Najstarsi wybrali się na wyprawę na Pustynię Błędowską. 
 



Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP Łuków od dn. 17.09.2011 r. do dn. 12.09.2015 r. 

Strona 33 

  
 

Fabułą dla obozu stały się powieści Johna Ronalda Reuela Tolkiena „Hobbit, czyli tam 
i z powrotem” i trylogia „Władca Pierścieni”. Dzięki wykorzystaniu fantastycznych 
wątków młodzież łatwiej przyswajała treści dotyczące historii, ekologii czy geografii, 
chętniej uczestniczyła w zajęciach. Stąd też nazwa „Jurajskie Śródziemie”. 
 
Komendę obozu stanowiła czwórka wychowawców, pracująca jako wolontariusze bez 
pobierania wynagrodzenia: phm. Michał Mojski – komendant, pwd. Marta Pomorska – 
zastępczyni, Agnieszka Romańczyk – oboźna, pwd. Anna Maksymowicz – 
wychowawca. Wyjazd harcerzy dofinansowały władze samorządowe Łukowa, 
Powiatu Łukowskiego, Białej Podlaskiej i Radzynia Podlaskiego. 
 
„Jurajskie Śródziemie” to ciekawe przedsięwzięcie harcerskiego lata, które pozwoliło 
na wartościowy i bezpieczny wypoczynek. 
 
Ponadto została zorganizowana kolonia zuchowa „Bieszczadzkie lato” w Polanie w dn. 
26 lipca – 1 sierpnia 2015 r. przez komendę w składzie: pwd. Agnieszka Żuk – 
komendantka, Michał Ptak - zastępca komendantki ds. organizacyjnych, Agnieszka 
Romańczyk - zastępczyni komendantki ds. programowych, Gabriel Czarnecki – 
oboźny, pwd. Zuzanna Hołownia – wychowawca, Barbara Struk – wychowawca. 
Odbył się także obóz wędrowny „Codzienność gna bieszczadzkim traktem" na trasie: 
Lublin - Ustrzyki Górne- Wetlina - Jaworzec - Cisna - Lublin w dn. 14 – 21 sierpnia 2015 
r. , którym kierowała phm. Anna Zabielska przy pomocy Michała Ptaka – wychowawcy 
i Anny Czerwińskiej- oboźnej. 
 

3. Kształcenie 
 
Komenda Hufca ZHP Łuków wspierała i organizowała również różne formy kształcenia 
 

1. Kurs przewodnikowski i drużynowych 2012 
 
W dn. 3 sierpnia 2012 r. – 30 czerwca 2013 r. trwał połączony kurs przewodnikowski i 
kurs drużynowych harcerskich, realizowany przez komendę w składzie: phm. Michał 
Mojski (Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej nr 4/2002, wydana przez Komendanta 
Chorągwi Lubelskiej ZHP) – komendant, pwd. Paulina Jezierska, phm. Anna Zabielska, 
pwd. Katarzyna Cabaj. Obydwa kursy ukończyło ostatecznie sześć osób: Emilia 
Hołownia, Zuzanna Hołownia, Tomasz Kamiński, Marta Anna Pomorska, Sylwia 
Staniszewska, Dominika Magdalena Stańska. 
 

2. Kurs przewodnikowski i drużynowych 2014 
 
W dn. 7 lipca 2014 r. – 19 stycznia 2015 r. został zorganizowany kolejny kurs 
przewodnikowski i kurs drużynowych harcerskich. Przygotowała je komenda w 
składzie: phm. Michał Mojski (Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej nr BOKK 422/2012, 
wydana przez Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP) – komendant, phm. Anna 
Zabielska, pwd. Emilia Hołownia, pwd. Zuzanna Hołownia, pwd. Marta Pomorska, phm. 
Magdalena Mojska – Sadowska, pwd. Paweł Pyszel. Obydwa kursy ukończyło w sumie 
10 osób: Małgorzata Bobruk z wyróżnieniem, Andżelika Dutkowska, Katarzyna Janiuk, 
Kamila Kublicka, Anna Katarzyna Marczuk, Olga Nawrocka, Michał Ptak, Agnieszka 
Romańczyk, Bartłomiej Szewczyk, Szymon Świć. 
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3. Warsztaty młodych liderów 
 
Jako forma doskonalenia instruktorskiego z inicjatywy zastępcy komendanta Hufca 
ZHP Łuków, phm. Michała Mojskiego regularnie odbywają się zbiórki drużynowych i 
przybocznych nazywane warsztatami młodych liderów. Dotychczas zorganizowano: 

• „Bądź wolny, żyj bez nałogów – harcerze walczą z uzależnieniami” – warsztaty 
profilaktyczne dla młodych liderów – wrzesień 2011 r.; 

• „Każdy inny, wszyscy równi” – warsztaty antydyskryminacyjne dla młodych 
liderów – grudzień 2011 r.; 

• Twórcze myślenie na co dzień – warsztaty dla młodych liderów – luty 2012 r.; 
• „Har(c)monia życia” – umiejętności interpersonalne a profilaktyka uzależnień – 

warsztaty dla młodych liderów – wrzesień 2012 r.; 
• „Zwierzę nie jest rzeczą!” – o prawach zwierząt – warsztaty dla młodych liderów 

– listopad 2012 r.; 
• Czy przestrzegamy praw dziecka? – warsztaty dla młodych liderów – marzec 

2013 r.; 
• Praca drużynowego z funkcyjnymi – warsztaty dla młodych liderów – czerwiec 

2013 r.; 
• warsztaty „Radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacyjne” – październik 2013 

r.; 
• warsztaty „Kreatywna edukacja ekologiczna” – luty 2014 r.; 
• warsztaty z zakresu metodyki starszoharcerskiej - maj 2014 r. – zorganizowane 

przy współpracy z instruktorami Referatu Starszoharcerskiego Chorągwi 
Lubelskiej ZHP: pwd. Pawłem Pyszlem, pwd. Kamilem Zdunkiem, phm. Dianą 
Madejską, phm. Agnieszką Kwapiszewską – Wolską; 

• warsztaty „Pokochać siebie – jak budować poczucie własnej wartości” - 
wrzesień 2014 r.; 

• warsztaty „Wykorzystanie przytulanek w pracy nad redukcją lęku u dzieci i 
młodzieży” – październik 2014 r.; 

• warsztaty „Jak skutecznie przemawiać i dyskutować? – sztuka retoryki i 
erystyki” – grudzień 2014 r.; 

• warsztaty „Laboratorium kreatywności” – marzec 2014 r. 
 

4. Kursy „małej kadry” 
 
Różne środowiska Hufca ZHP Łuków organizują kursy „małej kadry”. W okresie 
sprawozdawczym odbyły się dwa. W sierpniu 2012 r. kurs zastępowych w Radzyniu 
Podlaskim przeprowadzili: pwd. Anna Zabielska, Karol Brzozowski, Zuzanna Hołownia. 
Zaś w sierpniu 2013 r. kolejny kurs zastępowych w Międzyrzecu Podlaskim 
przygotowali: pwd. Agnieszka Żuk, Emilia Hołownia, Zuzanna Hołownia, phm. Anna 
Zabielska, pwd. Ewa Czyżewska, Karolina Bielicka. 
 

5. Kurs na wychowawcę wypoczynku i kurs na kierownika wypoczynku 
 
W dn. 5 – 7 czerwca 2015 r. i w dn. 20 czerwca 2015 r. na korytarzach i w okolicach I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie można było spotkać 
sporą grupkę młodych osób, która uczestniczyła w ciekawych zawodach i 
nietypowych zabawach. Ale nie chodziło tu jedynie o prostą rozrywkę. Zdobywali 
bowiem oni nowe umiejętności i kwalifikacje. 
  
Specjalnie dla nich Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej we współpracy 
z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie zorganizowali kurs 
na wychowawcę wypoczynku i kurs na kierownika wypoczynku, który pozwalał na 
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zdobycie uprawnień do opiekowania się dziećmi podczas kolonii i obozów. Uczestnicy 
mogli poznać przepisy związane z organizacją wyjazdów, a także w praktyce 
przećwiczyć różne formy zajęć: gry, zabawy, zajęcia techniczne, zajęcia sportowe, 
prace społecznie użyteczne i inne. Pomysłodawcom szkolenia przyświecało założenie, 
aby uczyć przez działanie, odwołując się do dorobku metody harcerskiej. 
 
W kadrze kursu znaleźli się: Michał Mojski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i 
historii w I LO, instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza, wielokrotny organizator 
różnych form wypoczynku, Paweł Tymosz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 
w I LO, Anna Zabielska – nauczycielka i instruktorka ZHP w stopniu podharcmistrzyni 
z Radzynia Podlaskiego, Sylwia Kryńska – nauczycielka i drużynowa ZHP z Krynki. 
Przekazywali oni wiedzę dotyczącą animacji grupy, psychologii rozwojowej, metod 
wychowawczych, turystyki i krajoznawstwa, pierwszej pomocy. 
 
Kurs na wychowawcę wypoczynku i kurs na kierownika wypoczynku zostały 
zorganizowane za zgodą Lubelskiego Kuratora Oświaty. Był zupełnie bezpłatny, a dał 
uczestnikom kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, 
dzięki którym mogą znaleźć zatrudnienie. 
 

6. Udział w szkoleniach zewnętrznych 
 
Ponadto instruktorzy i harcerze uczestniczą w szkoleniach zewnętrznych, m. in. kursie 
przewodnikowskim i drużynowych organizowanym przez Chorągiew Lubelską ZHP, 
kursie pierwszej pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, kursie kierowników 
placówek wypoczynku i kursie wychowawców kolonijnych, seminarium 
szczepowych, Zlocie Kadry ZHP. 

 
4. Motywowanie kadry instruktorskiej 

 
Komenda Hufca ZHP Łuków stara się różnymi metodami motywować kadrę 
instruktorską. Organizowane są opisywane już wspólne warsztaty, wyjazdy 
integracyjne, spotkania noworoczne. Regularnie wysyła się listy pochwalne i 
podziękowania do instruktorów i szkół. Poszczególne osoby wyróżniane są w rozkazie 
komendanta hufca. W 2013 r. czwórka instruktorów została uhonorowana Listem 
Pochwalnym Naczelniczki ZHP, hm. Małgorzaty Sinicy z okazji Dnia Myśli Braterskiej: 
hm. Urszula Kozłowska, phm. Anna Zabielska, pwd. Anna Maksymowicz, pwd. 
Katarzyna Cabaj, a w 2015 r. była to piątka: pwd. Magdalena Czerska-Sadło, pwd. Emilia 
Hołownia, pwd. Marta Pomorska, pwd. Ewa Czyżewska, pwd. Zuzanna Hołownia. Phm. 
Anna Zabielska otrzymała zaś Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. 
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III. Finanse, Majątek 
 

1. Analiza sytuacji finansowej  
 
Sytuacja finansowa hufca jest dobra. Hufiec na bieżąco realizuje zobowiązania 
zewnętrzne i wewnętrzne. Środki na działalność programową pozyskiwane są głównie 
z realizacji konkursów ogłaszanych przez JST dla organizacji pozarządowych oraz 
wpłat uczestników. Wydatki związane z utrzymaniem hufca pochodzą z darowizn i 
wpłat od drużyn.  
 

2. Majątek, sprzęt, wyposażenie  
 
Hufiec posiada sprzęt (namioty, materace, łóżka) niezbędny do zorganizowania 
biwaków, zlotów dla ponad 150 osób. W najbliższym czasie trzeba będzie podjąć 
działania związane z wyminą części sprzętu i wyposażenia w związku z ich zużyciem i 
zniszczeniem.  
 

3. Siedziba hufca 
 
Biura Komendy Hufca, Powiatowego Związku Drużyn w Białej Podlaskiej, I Szczepu 
Harcerskiego w Radzyniu Podlaskim znajdują się w wynajmowanych lokalach 
będących własnością samorządów. W biurze Komendy Hufca znajduje się sprzęt 
komputerowy, drukarki niezbędne do pracy hufca oraz posiada dostęp do sieci 
Internet.   
 

4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych  
 
Komenda Hufca na prowadzone działania pozyskiwała środki zewnętrzne 
 

Rok 2011 
Nazwa projektu 

Podmiot z którym zawarto umowę 
Całość 
zadania 

Wysokość 
dotacji 

Bądź wolny - żyj bez nałogów - harcerze walczą z 
uzależnieniami 
Miasto Łuków 20 556,27 zł 7 000,00 zł 
Zorganizowanie wycieczek dla dzieci do miejsc związanych z 
historią i tradycją naszego regionu 
Miasto Łuków 7 429,59 zł 2 000,00 zł 
Uczę się Ciebie człowieku - formy turystyczne dla harcerzy 
Miasto Łuków 29 996,11 zł 11 000,00 zł 

 
Rok 2012 

Nazwa projektu 
Podmiot z którym zawarto umowę 

Całość 
zadania 

Wysokość 
dotacji 

Harmonia życia - warsztaty profilaktyczne dot. walki z 
uzależnieniami, rozwiązywaniem konfliktów, bezpieczeństwem 
w ruchu drogowym 
Miasto Łuków 18 985,96 zł 7 000,00 zł 
Uczę się ciebie, człowieku - formy turystyczne dla harcerzy 
Miasto Łuków 20 739,85 zł 4 700,00 zł 
Zorganizowanie wycieczek dla dzieci do miejsc związanych  z 
historią i tradycją naszego regionu 
Miasto Łuków 2 628,02 zł 500,00 zł 
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Obóz harcerski „Z królem Maciusiem na Mazurach” 
Kuratorium Oświaty w Lublinie 13 650,00 zł 2 100,00 zł 

 
Rok 2013 

Nazwa projektu 
Podmiot z którym zawarto umowę 

Całość 
zadania 

Wysokość 
dotacji 

Upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku 
wśród dzieci i młodzieży 
Gmina Łuków 6 655,20 zł 2 000,00 zł 
Realizacja programu „Harcerz z charakterem” warsztaty 
profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, 
umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
Miasto Łuków 20 433,63 zł 7 000,00 zł 
Formy aktywności dla harcerzy "Wielka gra młodych ludzi" 
Miasto Łuków 3 806,40 zł 1 518,30 zł 
Formy turystyczne dla harcerzy "Budujemy mosty miedzy 
ludźmi" 
Miasto Łuków 10 586,96 zł 1 835,75 zł 
Zorganizowanie wycieczek dla dzieci do miejsc związanych 
z historią i tradycją naszego regionu 
Miasto Łuków 2 858,12 zł 500,00 zł 

Rok 2014 
Nazwa projektu 

Podmiot z którym zawarto umowę 
Całość 
zadania 

Wysokość 
dotacji 

Realizacja programu „Dobra chemia między harcerzami” 
warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania 
uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, umiejętności 
interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 
Miasto Łuków 12 733,11 zł 7 500,00 zł 
Realizacja programu: Formy aktywności dla harcerzy 
kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności 
interpersonalne „Ad astra! – Do gwiazd” 
Miasto Łuków 11 818,50 zł 3 900,00 zł 
Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
łukowskiego. 
Zarząd Powiatu w Łukowie 10 508,58 zł 3 700,00 zł 
Zadanie w zakresie krajoznawstwa i turystyki „Szeroki świat 
czeka jak przyjaciel” 
Miasto Radzyń Podlaski 5 254,46 zł 3 000,00 zł 
Zadanie w zakresie działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu 
narkomanii „Moda na życie” 
Miasto Radzyń Podlaski 2 000,00 zł 2 000,00 zł 
"Organizacja pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych 
kreujących postawy zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży 
poprzez realizację programu Harcerz z charakterem - 
rekreacyjne formy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania 
uzależnieniom" 
Miasto Biała Podlaska 10 545,14 zł 5 000,00 zł 
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Zadanie w zakresie promocji turystyki kwalifikowanej, w tym 
organizacja imprez turystycznych - dla mieszkańców miasta 
Biała Podlaska 
Miasto Biała Podlaska 14 979,79 zł 4 000,00 zł 

 
Rok 2015 – w trakcie realizacji 

Nazwa projektu 
Podmiot z którym zawarto umowę 

Całość 
zadania 

Wysokość 
dotacji 

Zadanie publiczne pod nazwą: Formy aktywności dla młodzieży, 
kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności 
interpersonalne - Azymut: mądre życie” 
Miasto Łuków 12 300,00 zł 4 500,00 zł 
Zadanie publiczne pod nazwą: „Formy turystyczne dla młodzieży 
- Turystyczne lato po harcersku”  
Miasto Łuków 8 150,00 zł 3 500,00 zł 
Zadanie publiczne pod nazwą: „Jestem wędrowcem w zieleni 
przejrzystej” formy turystyczne dla harcerzy. 
Miasto Radzyń Podlaski 6 280,00 zł 4 000,00 zł 
Realizacja projektu „Zaloguj się do prawdziwej przygody” 
warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania 
uzależnieniom (w szczególności uzależnieniom behawioralnym 
od komputera i innych gadżetów elektronicznych), umiejętności 
interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 
Miasto Łuków 16 500,00 zł 10 000,00 zł 
Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
łukowskiego („Droga do gwiazd II”) 
Zarząd Powiatu w Łukowie 7 700,00 zł 3 700,00 zł 
Realizacja programu "Patrząc trzeźwo w przyszłość" warsztaty 
profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, 
umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Miasto Biała Podlaska 10 545,00 zł 6 000,00 zł 
Promocja turystyki kwalifikowanej, w tym organizacji imprez 
turystycznych - dla mieszkańców miasta Białą Podlaska. 
Miasto Biała Podlaska 12 915,00 zł 6 000,00 zł 

 
 

IV. Realizacja uchwał i stanowisko poprzednich zjazdów 
 

1. Udzielenie pomocy w poszukiwaniu instruktorów do pełnienia funkcji drużynowych 
 
Komenda Hufca ZHP Łuków w miarę możliwości udziela takiej pomocy. Nowi 
drużynowi rekrutują się spośród nauczycieli, studentów, uczniów, ale także innych 
grup. W latach 2011 – 2015 funkcję tę objęły następujące osoby: pwd. Magdalena 
Czerska – Sadło, Sylwia Staniszewska, Kinga Moreń, Aneta Rater, Aleksandra Świć, pwd. 
Karol Brzozowski, Emilia Hołownia, Zuzanna Hołownia, Małgorzata Bobruk, Radosław 
Sałata, Sylwia Kryńska, Katarzyna Gałabuda, Karolina Bielicka, Dominika Stańska, Anna 
Marczuk, Kamila Kublicka, Bartłomiej Szewczyk, Agnieszka Romańczyk, Andżelika 
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Dutkowska, Katarzyna Janiuk. W pozyskiwaniu nowej kadry drużynowych ogromną 
rolę odgrywają: I Szczep Harcerski „Infinity” im. hm. Mieczysława Stagrowskiego w 
Radzyniu Podlaskim i Powiatowy Związek Drużyn im. Romana Rogińskiego w Białej 
Podlaskiej. Wydaje się, że w większym stopniu wędrownicy jako pole służby powinni 
wybierać funkcje instruktorskie. 
 

2. Zorganizowanie szkoleń przybocznych, zastępowych i drużynowych 
 
Zorganizowano dwa kursy zastępowych: w Radzyniu Podlaskim w sierpniu 2012 r. i w 
Międzyrzecu Podlaskim w sierpniu 2013 r. Istnieje jeszcze potrzeba zorganizowania 
szkolenia „małej kadry” przeznaczonego dla jednostek z powiatu łukowskiego. Od 
sierpnia 2012 r. do czerwca 2013 r. odbywały się połączone kursy: przewodnikowski i 
drużynowych harcerskich, które ukończyło 6 osób. Druga edycja kursów 
przeprowadzona została od lipca 2014 r. do stycznia 2015 r. – ukończyło ją 10 osób. 
Ponadto instruktorzy uczestniczą w warsztatach młodych liderów, kursach na 
wychowawcę i kierownika wypoczynku, szkoleniach zewnętrznych. 
 

3. Utworzenie Kręgu Instruktorskiego działającego przy Hufcu Łuków 
 
Uchwała ta nie została zrealizowana. Uczestnicy warsztatów młodych liderów nie 
zgłaszali potrzeby sformalizowania swoich działań. Komenda hufca postanowiła, aby 
dyskusję na ten temat przeprowadził zjazd. 
 

4. Podjęcie działań wspomagających funkcjonowanie gromad zuchowych, drużyn 
harcerskich i starszoharcerskich w hufcu 
 
Komenda Hufca ZHP Łuków podjęła szereg takich działań. Do najważniejszych należą: 
organizacja cyklicznych warsztatów dla młodych liderów, organizacja różnorodnych 
imprez programowych, organizacja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, pozyskiwanie 
zewnętrznych środków finansowych, w których partycypują drużyny. 
 

5. Przeprowadzenie rozmowy z dyrektorami i nauczycielami na temat powstania 
drużyn i gromad w szkołach 
 
Komenda Hufca ZHP Łuków w miarę potrzeb prowadzi takie rozmowy. Wysyłana jest 
również korespondencja do dyrektorów. Większość drużyn hufca funkcjonuje przy 
szkołach. Nowe jednostki w ostatnich latach powstały w: Zespole Oświatowym w 
Stoczku Łukowskim, Zespole Szkół w Krynce, Szkole Podstawowej nr 9 w Białej 
Podlaskiej, Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcącym w 
Radzyniu Podlaskim, Zespole Placówek Oświatowych w Borkach. Większość 
pozyskanych drużynowych to nauczyciele. 
 

6. Opracowanie systemu wsparcia drużynowych, drużyn 
 
Systemem wsparcia są warsztaty młodych liderów – cykliczne zbiórki programowe, z 
których materiały wysyłane są mailem do drużynowych. Otrzymują oni również 
regularne informacje z hufca drogą elektroniczną („Z Hufca ZHP Łuków…”). W razie 
potrzeby członkowie komendy udzielają doraźnej pomocy i poradnictwa w 
rozwiązaniu problemów. Istnieje stały dyżur w poniedziałki od 18 do 19. 
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7. Zachęcenie gromad i drużyn do pracy na rzecz hufca 
 
Drużyny wspierają pracę hufca zarówno programowo, jak i organizacyjnie. Większość 
przedsięwzięć jest przygotowanych przez drużynę lub drużyny. Szczególnie w 
organizację zlotu hufca w Woli Okrzejskiej włączają się liczne środowiska. Prace 
kwatermistrzowskie wspierają wędrownicy. Drużyny korzystające z harcówki w 
siedzibie hufca mają wyznaczone dyżury sprzątania. 
 

8. Organizowanie spotkań z dawnymi instruktorami hufca 
 
Uchwała została zrealizowana częściowo. W uroczystości odsłonięcia nazwy ronda 
imienia Podharcmistrza Fryderyka Koziarza, koncertach „Ciepłe i Puchate”, spotkaniach 
świąteczno-noworocznych uczestniczyła grupa dawnych instruktorów hufca. 
 

9. Korzystanie z pomocy i doświadczenia starszych instruktorów hufca, angażowanie 
ich do pracy w hufcu 
 
Najbardziej doświadczeni instruktorzy zasiadają w dwóch gremiach. Grupa 
harcmistrzów tworzy Komisję Stopni Instruktorskich, dzieląc się swoją wiedzą i 
umiejętnościami z młodymi adeptami metody harcerskiej. Drugie grono to Komisja 
Rewizyjna. 
 

10. Zachęcanie instruktorów do zdobywania stopni instruktorskich – nie tylko 
przewodnika, ale i podharcmistrza i harcmistrza 
 
Najwięcej otwieranych i zamykanych prób dotyczy stopnia przewodnika. Została 
zamknięta tylko jedna próba podharcmistrzowska, kilka pozostaje wciąż 
nieukończonych. Jeden z instruktorów ubiega się o stopień harcmistrza w Komisji 
Stopni Instruktorskich Głównej Kwatery ZHP. 
 

11. Traktowanie obozów hufcowych jako priorytetu w pracy programowej Komendy 
Hufca Łuków 
 
Od 2011 r. przez pięć wakacji po jedenastoletniej przerwie udało się zorganizować 
obozy harcerskie – kolejno: w Zaklikowie, Grunwaldzie i Przerwankach, Kosarzyskach, 
Świętouściu i Siamoszycach. Na dofinansowanie kosztów są pozyskiwane środki 
zewnętrzne. Większość grantów służy organizacji obozów. 
 

12. Zorganizowanie Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy 
 
Uchwała nie została zrealizowana ze względu na brak chętnych instruktorów 
Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Kurs był planowany na jesień 2013 r. Zostali zebrani 
chętni, pozyskane środki finansowe i wyznaczone terminy. W ostatniej chwili 
zrezygnował komendant i przedsięwzięcie nie doszło do skutku. Późniejsze próby 
kontaktów z HSR też nie przyniosły efektów. Warto mimo to dalej je podejmować, gdyż 
ostatni kurs w hufcu miał miejsce w 2010 r. 
 

13. Pozyskanie środków grantowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
 
Uchwała nie została zrealizowana. Komenda hufca w 2013 r. opracowała projekt 
„Druhna Przyroda” i złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wniosek został pozytywnie oceniony i 
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hufcowi przyznano dofinansowanie w wysokości 3500 zł. Niestety komendant i 
skarbnik nie mogli zawrzeć umowy ze względu na istnienie zobowiązań 
publicznoprawnych Chorągwi Lubelskiej ZHP wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i administracji skarbowej, spowodowanych – według relacji władz 
chorągwi – przez byłego komendanta Hufca ZHP Puławy. W związku z powyższym 
pieniądze z dotacji przepadły i zapewne trudno będzie uzyskać jakiekolwiek 
dofinansowanie z funduszu w najbliższym czasie – harcerze nie dali się poznać jako 
wiarygodny i rzetelny partner. Projekt „Druhna Przyroda” w 2014 r. został częściowo 
zrealizowany (m.in. zlot „Zielono mi” w Gnojnie, szkolenie „Kreatywna edukacja 
ekologiczna”). 
 

14. Stworzenie strony www hufca 
 
Strona internetowa hufca działa pod adresem www.lukow.zhp.pl. Ponad to działa profil 
hufca na Facebooku.  


