Mija pierwszy rok działalności harcerzy z Kałuszyna. Przez ten czas wiele się w naszym gronie wydarzyło…
Spośród kilkudziesięciu uczniów tutejszego gimnazjum i szkoły podstawowej utworzyła się ścisła grupka kilkunastu
harcerzy, którzy regularnie spotykają się, a w razie potrzeby potrafią zewrzeć szeregi i stanąć na wysokości zadania.

W oczekiwaniu na numer…
W czasie minionego roku Tropiciele nie próżnowali. Oprócz tradycyjnych, regularnych spotkań na zbiórkach
aktywnie włączali się w akcje i inicjatywy środowiska lokalnego, powiatowego, a nawet ogólnopolskiego.
Kałuszyńscy harcerze brali udział w uroczystościach lokalnych: 75-lecia walk pod Kałuszynem, odsłonięciu
pomnika Złotego Ułana, obchodach święta niepodległości oraz marcowych obchodach pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W uroczystościach powiatowych Tropiciele wzięli udział w kwietniowych obchodach rocznicy katastrofy
smoleńskiej w Mińsku Mazowieckim. Wśród uroczystości o charakterze ogólnopolskim z nieskrywaną dumą brali
udział w rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz rocznicy upadku Powstania Warszawskiego.
Członkowie drużyny chętnie korzystali również z rekreacji służącej odprężeniu samych siebie. Wśród
organizowanych wycieczek było nie tylko ognisko, ale też zwiedzanie cmentarza na warszawskiej Woli oraz Powązek,
próba sprawności na paint ball, zwiedzanie Stadionu Narodowego, odwiedziny dzieci niewidomych w Laskach czy
wypady do kina. Niemałe osiągnięcia jednak drużyna osiągała w akcjach oraz konkursach. Największą akcję
zorganizowano w dniach 31 X – 1 XI – był to ZNICZ, w trakcie której ze sprzedaży zniczy zebrano 1024,84 zł.
Pieniądze te przeznaczono na umundurowanie harcerzy. Drużyna brała też udział w ogólnopolskim konkursie drużyn
TERAZ AFRYKA, organizowanym przez Kwaterę Główną ZHP. Tropiciele zdobyli w nim wyróżnienie. Trzech
reprezentantów drużyny wzięło udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej organizowanym
przez mińskie PTTK, gdzie zajęli III miejsce. Nie ominięto również Ogólnopolskiego Konkursu Tygodnia Dobrych
Uczynków. Harcerze nie zajęli w nim żadnego miejsca, ale pozostała satysfakcja z powziętej inicjatywy. Tuż przed
świętami Bożego Narodzenia Tropiciele wyjechali wraz z reprezentantami innych drużyn z rejonu Mazowsza do
Warszawy skąd przywieźli dla społeczności lokalnej Kałuszyna Betlejemskie Światełko Pokoju. Pod koniec marca br.
ośmiu Tropicieli wzięło udział w XXI Zlocie Ziemi Mińskiej, gdzie przez trzy dni trwała integracja harcerzy z drużyn
powiatu mińskiego i nie tylko.
Zacieśniły się znacząco również relacje drużyny z Miejską Biblioteką Publiczną w Kałuszynie, gdzie pod koniec
kwietnia jedenastu harcerzy brało udział w akcji Czytanie na drugie śniadanie (czytanie wierszy tutejszym
przedszkolakom), a 30 maja dołączyli się do ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek.
Tropiciele nie zapomnieli też o zmarłych kałuszyńskich bohaterach. Z chwilą nastania wiosny gruntownie
wysprzątane zostały kwatery żołnierskie wraz z przyległym do nich trawnikiem. Obecnie umundurowanych jest ośmiu
Tropicieli, z których już czworo złożyło Przyrzeczenie Harcerskie, otrzymując przy tym Krzyż Harcerski. Wszystkie
aktywności harcerzy dokumentowane są w kronice harcerskiej, która już do połowy została zapełniona.
W imieniu całej drużyny drużynowa złożyła do Hufca ZHP Mazowsze w Mińsku Mazowieckim na ręce komendanta
hm. Andrzeja Soćki meldunek z dotychczasowej działalności. Drużyna oczekuje obecnie na meldunek zwrotny
w związku z oficjalnym przyznaniem drużynie numeru.
J. Olkowicz-Gut

Gimnzajalni finaliści konkursów w roku szkolnym 2014/2015
I SEMESTR
1. Powiatowy konkurs plastyczno-przyrodniczy „Ekożak”
– Pocztówka z Tatrzańskiego Parku Narodowego:
I miejsce - Kinga Moczulska, kl. IIIb
II miejsce - Monika Nazarczuk, kl. IIIa
2. Międzypowiatowy (Rejonowy) konkurs plastycznoprzyrodniczy „O cóż jest piękniejszego niż wysokie
drzewa” – Polska Złota Jesień:
I miejsce - Monika Nazarczuk, kl. IIIa
II miejsce - Martyna Kwiatkowska, kl. IIIb
Wyróżnienie - Dominika Raciborska, kl. IIIb
3. Powiatowy konkurs fotograficzno-ekologiczny „Mój
powiat, moja okolica”
Wyróżnienie - Julia Proczka, kl. IIb
4. Ogólnopolski konkurs „El Greco”
Dominika
Raciborska,
kl.
IIIb
zakwalifikowała
się do II etapu
II SEMESTR
5. Mazowiecki Konkurs Wawerskiego Centrum Kultury
„Palma Wielkanocna”:
I miejsce - Karina Chróścicka, kl Ib
6. Powiatowy konkurs „O czym szumią mazowieckie
wierzby - Ziemia mińska pędzlem, słowem i światłem
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malowana”:
I miejsce - Julia Krzyżanowska, kl.IIIc
II miejsce - Dominika Raciborska, kl. IIIb
Wyróżnienie - Martyna Sadoch, kl.IIa
Wyróżnienie - Wioletta Górska, kl. IIb
7. Powiatowy konkurs „Ziemia mińska pędzlem
malowana”
organizowany
przez
Liceum
Sztuk
Plastycznych:
I miejsce - Dominika Raciborska, kl.IIIb
Wyróżnienie - Monika Nazarczuk, kl.IIIa
Wyróżnienie - Julia Krzyżanowska, kl.IIIc
8. Mazowiecki przegląd artystyczny „Kulturomaniak”,
kategoria plastyka „Wierzba jako przydrożne arcydzieło”:
II miejsce - Weronika Broniarek, kl.IIIa - (statuetka
kulturomaniaka)
III miejsce - Dominika Raciborska, kl. IIIb
9.
Powiatowy
konkurs
„Ogrodowe
Impresje”
organizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych:
I miejsce - Julia Krzyżanowska, kl. IIIc
Wyróżnienie - Monika Nazarczuk, kl. IIIa
Wyróżnienie - Katarzyna Wąsowska, kl.IIa
Wyróżnienie - Kinga Moczulska, kl. IIIb
Wyróżnienie - Martyna Kwiatkowska, kl. IIIb
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